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I BESCHRrVINGE
Van alle dc

t R A V E N
Van

Van ticii cw.itca

D I E O E R I C K
Af den laeiften

PHILIPS,
K-ouingh van Spanjcn, toe

:

DOOR
Den Hoogl.^^elee'^den Wijdt-beroemden HEER

PETRUS SCHRIVERIUS,
Geirouvelijck, tiyt alie de lePe en jr

' ^ - urdighjie

AUTH'EUREN by cr;^ ;

let konftelijcke Figuren , in kopere platen gefnc-
dcn, veiciert ; cn hier e:i daer vcrrijckt met by. voef^h»

ftU va.n acnmerckens waerdige ftucken.

In'sGRA V E N-IIAG E,

Johflnnes Tongerloo y Jafier Dollen L. ^j., vm
Dycky Bocckvcrk'.orers 1678.
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De Leeu mstWapens en ?vK;n , nae deïLTytcl,

Eendracht.
Maeckt macht

TlfAeroTm cf hier de LEEÜW ns flechs en LcetiweW
D.n' Zee-ftcweiten voerc ? is 'torn dac aen de racrt

Der Friefen, Bataviers en onrcrfacghdc
^^«^"^^rrt v^rrt?

rm heyl of onhcyl hanght, ü)n t^^cl- ot qtubjck-vaert f

Soa is't in'cZee.gcbvuyck all' fi n' kracht gelegen ;

De xeVftredct hem voor luchr ; indien hy d.c wel fchoo

Van fnoode Ichuymercn en dieven ^^'cet ^J^c?"^> -
Soo fal novt macht , hsc tors . hem taaen aen dc Jcrooif



V

Vecrs vande Leeuw op de feven Pijlen>
mcxt ii^tn voor de Letuw,

Op den

'ylvoerenden Leeuw
MET DE SpREUKE .

Metƒe^e^ cL^en,^ air Oi^rL^al

I ó/e Dcc/trr'.

dl
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Aen De
Edele Groot-Mogende Heeren Staten van

[OLLAND enWEST-VRIESLAND
En aen dc

Edele Mogende Heeren Staten vanZEELAND T;
Oock mede aen de

Edele Mogende Mccrcn Staten van

VRIESLAND,
Edele Groot-Mogende Heeren,
Edele Mogende Heeren,

E lofFelijcke Daden der
Voor «Ouders, en zijn

voor de Naekomelingen
niet alleen ftofende ma-

terie van roem , maer oock prickel

cnde fpoor tot naervolginge. Die
heeft den ouden bewogen , om
door alle middelen te trachtende

lofFelijcke Daden der Voor ouders
by de Nakomelingen onfterfFelijck

I te maccken . Dc Egyptenaren had-
den de namen van hare Koningen
cn Vorften , en de Daden der fel-

# 3 ver
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DEDICATIE,
ver in Marmore Pilaren ghegra-

veert. De Griecken waren feer

forghvuldigh , om hare Oudche-

den ongefchent te bewaren. Die

van China ( die de Druck -konft

al eenige Eeuwen voor andere-

Landen gehadc hebben ) hebben

hareOudeHyftory-Bocckcn , ver-

vatende het Leven ende de Da

den van alle hare Koningen , dii

haer foo wecrdt zijn , als d

weerdigfte Schatten van haerLant.

De Oude Duytfchen , daer de Ba

taviercnuytgefprootenzijn, had

den ende fongen haer Liedekens

vervatende de loffclijcke Daden

van hare Helden. Dit is by de*

Batavieren van oudts mede ghe-|

volght. Dcfe Landen en zijn well

foo oudt.ende groot niet als wel

veel andere-, maer den luyfler van

de heerlijcke Daden van de oude ^

Helden en wijckt voor geen ande-

re rr



DEDICATIE.
c. Doch hier in ongeluckiger als

eel andere, dat wy de oudeln-
Jatk landcfche Hiftorien van'c Leven
i DEfcn Daden van de oude Helden
yjniiïen. Hier van brengen ver-
Éitjcheyden verfcheydene redenen

paVY' Sommige zijn in gevoelen,
ijefliac men hier te Lande fich fecr

iDfjaet tot de konft van fchrijven

ijèiieeft gewent. Andere willen, dac

alsèlnen hiervauoudts meer geyvert
fUtjieefc om heerlijcke Dacden te

jcMdocn , als om daer van fchriftelijc*

liitce memorie te houden. Eenige
tenspijn in gevoelen, dat de oude In-

kjflandtfche Memorien ende SehriN
kmen door de veelvoudige fware in-

If^Dreecken der Wateren , door de
i Vcrflindende branden , ende door

ic land-verdervende ende ver-

vvoeftende Oorlogen Cwelckeon-
' ^emackcn defe Landen van oudts

^eel onderworpen zijn geweeft^
* 4* ver-

.1
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DEDICATIE
vcrgaen fouden zijn. Waer dit on-

eemack ons van daen komt , is on-

feecker , maer ondertuffchcn is het

feecker , dat het ons aen oude Me-

morien en Inlandtfche Hiftorien

ontbrccckt , ende dat men de uy t-

heemfche Schrijvers moet te hulp

hebben, wil men de heerUjcke Da

den van onfe oude Helden by

een brengen. De vermaerde Hol-

landtfche Schrijver, de Heer Te^

trus Schriverius , heeft hier by-l

fonderlijck fijn werck van ghe

maeckt , en by fijn leven, uytd

Inlandtfche enUytheemfeSchrij

vers , het Leven en Daden van

de oude Graven in een Boeck ge

bracht , ende in de Latijnfche tal

door den Druck het ielve gemeen

ghcmaeckt. Dit was alleen voor

de Geleerden , of die fich in die

tale geoeffent hadden. Wy heb-

ben dit hcerlijck Werck van dien

voor-



DEDICATIE.
|VOOrtrefFeIijcken Schrijver uyc de
'larijnfche tale in onfe Nederduyc-
fche tale ghebrachc , en door den
"^ruck ghemeen ghemaeckc, op
it het alle onfc lieve Landts-luy-

len in het gemeen foude dienftigh

^efen. VVy hebben dit felve

IWerck hier en daer vergroot mee
eenige Byvocghfels , die uyt fijn

voorgaende Boeck , van Oude Ba-
tavia gctrocken zijn Soo dat die

fWerck feer rijckelijck met kon-
[ftige koopere Platen , gelijcke Fi-

;guren, endefecr aerdige,nacr hee
I Leven gefneden Platen verciert.

Dit ons Werck hebben wy ons
I vcrftout toe te eygenen, endc op te

dragen.

Uuve Groot^Mogentheden

:

Endc

Uwe Edele Mogende ,

Die wy oordeelcn die Werck
^

^ ey-
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DEDICATIE,
eygentliick toe re komcn5als zijnde

defouvereyne Staten van Hollanc

Zeelandtende Vrieflandt ,
by den

wekken de HoogeRegeeringe der

lelver Landen betlact.

Ontfanght den

Hoogh'gebïedende HERREN

\

Dit ons Werck met een gunftigi

oogh 5 hec wclck voor defen noyc

foo breedt, noch in onle Neder-

duytfche tale in Druck gewceft is
$;

ende befchermt't fclve Werck e

ons door u ontfagh van denydig

tanden , die wenfcht ende bidt o

den welftant der fclver Perfoonen

RcfTceringc cn Landen.

Vanr Ed. Groct-Mogchthédcn.

Ende

Vivcr Ed. Mogon^' r"^

Dcmocdigcn Dicnacr

Mr, Pi ETER Brugman,
Advocaat VGor dm Hove van HoUandp



OOR^REDEN
Goctgunftigen LEESER.

Et is by allegeleerde hekent ^7vat

fel r? grooten lof de vermaerde Ro-
weyufe Orateur Cicero de ken*

mJJederHillorien toefebrijft'^die

hy noemt eengctuyge der t ijden , het licht der

waerhejt , bet leven der gebeugenifjc
; jac

mek een Meefierffe van 'r leven der men-
fchen en wekken lofveel kloecke verfian-
cien nut alleen voor -waerachtigh hebben
aengenomcn , maer oock vcrfcheydene der

felv.r hebben tot verklarïnge cnde beveftin"

'van dien aengeivefen de menigvuldige
muttt^heden , die hooge en lage , Edele en
on-Edele , ende voornamelijck defoodanige^

die in ^herneem bediening/:e van Landen
zjn^ daer uyt ko?jnen trecken, Waeromder
oock niet iveynige van de felve haer begeven
hebbent om dcgefchiedenijfen van haer ey^en

Landen te befchrijven^ als oordeelende^ datfe
hare pennen nergens beter ioe en konden be^

fteden. Onder de welcke mede gcweefi is de
hoog-geleerde Heer Petrus Schriverius, die

voorheenenfo veelloffeUjcke gefchriften aen-

* 6 gaende
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V O O iv- K i:- D E NT.

gaende de Hollandtjchefaeckcn hebben zhe-

maeckt ,
eynddijck dit werck mede 'vol*

brachtjen de Heeren Staten van Hollandc ,j

Zeelandt ende Weft- Vrieflandt , in V laer

'

M D C L tot een teycken vanftjn hertehjke

liefde ende gene^e>2theyt tot het '/aderlandt

heeft willen omdragen. ïVelck ^efchrtft icb

houde , dat het mei recht boven alle de BoecA

ken die andere Autheuren hier over oytzpei

fchreven hebben geficlt mach ^forden. Doei

cm hier van met wat beter kenntjjete oordeS'

len , laet ons defe reden , dieyder een lichtfaV

'uattcn bondigh te Zjijn^ tot een grondtIln^

ftdienJat al den lofdie een Ht(iorie/oude mo

gen verdienen , ende al het voordeel dat meri..

daer uyt foitde mogen bofen , vanfdfs moet

verdwijnen , wanneer men bcvint datfe i

eenige merckelijcke deelen ojiwaerachtigh ts

Eengebreck daer mede de Hi/lorien van on

Landtfetr mede befmet z^yngeweefiyals nie

alleen volfabulen in baereeerjle beginfeUn en

eutheden , maer felfs oock mede m het ver».,

volg gefiojfeert met verfcheyden gantfch on-

fekere verte IIwgenyfoo veel in ^tgetal , gelijk

cn[en At4theur infijne Schriftenfondtrlinge

vanOnét Batavien , als oock in ftjnloet"

flccn van ku OudtGoudfchcCbronijck-
jca



VOOO-REDEN.
Ij en aen^ewefen heeft , dat het overdraeght.
Wew/jl ojiftChronijcken dit ongeluck da7t ge-
\kadt hebbc7t

, datter in de felve nietgemech
ï^Ltis geweeft op de waerheyt dergedenck-
maerdt^jiefakmjie hier voorgevallen z,ijn^

Vwdcke kennijfe de goede genegentheyt der
[vrome ingeboorene meer ende meer ontfteken
\kan ,

om de loffdtjcke daden der vo-^r-Oude"
\ren niet alken met verwonderingh of met
\vreugt aen te mtrcken , en tcprffen , maer
' oockJoo als V behoort metyver na te vohen ;

iV welck allet verdwijnt by de ^ene dte oen de
\waerheyt komen tetv^üjff€'.f,\ fo enwajfer
\voor'waer by derechtt Ltfhebbers van het
• Land nia bertcUjcker te wenfchen , dan dat
foeen man ah Schriver ius Joo ervaren in

i aüe Hiflorien , ende voornaemelijck in alle dt
l/ulcke die eenigegeemeenfchap metonfeNe-
derlandtfchejaccken ht bhen , ende joofherp
van oordtel, (ich ernflelijck hegafcm de naek-
te waerheyt van alle verfitrjelsgereymgt.foo

veel ons mogSjck was ^ in dier voegen aen
den dagh te brengen , dat een yder met cenen
de vollefeckerheyt mochtftm van alle hetge-

\ ne , dacr men eentgefeeckerbeyt van kan heb-
ben. Dit heeft by indttwerck gedaen , het
welckfo als menftet te famen gebracht is uyt

de \
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VOOR-REDEN.
deonvervalfchteoude Brienjm^enfogefchre-

ve als gehuckte Boeken van verfcheyden de

geloofwaerdigfte Autheurcnyniet alleen van

onje eygene Natie , devjelcke alj]e yets heer- ^

lijcx quamen teverhaelen, mogelijck ver-

dachtfouden ivorden^offedoorgmji tot haer

Vaderlantniet teveelgefeyt mochten hebben

y

ofte te breed gegaen waren y maeroockuj/t

verfcheydene andere,jae felfs oockuytuyt de

foodanïge die vyandm ivaren , en derhalven

defaken tot lofvan defe Gravenfireckende,

liever hadden -willen verkleynen^ dan ver -

grooten. Dat z>ijn degetuygen die Schrive^

Rius by brengty ende en doet niet anders^ dan

dat by haer ejgene woorden copieert , om den

Lefer fijne oprechtigheyt ten vollen te doen

hhjckt n , met vertrouwen , dat rr/en op haer

getuygenijfe lettende.by pchfelven de njentg-

vuldigconwaerheden ,
diegeltjck als metge-

weldty dcpojjejfie van onfe Chronijcken /«-

giinomen^en dus lange behouden haddenjicht

fal onderfcheyden , om de waerheyt alleen

plaets te geven.

l/oort jal hem mogdtjck yemant over defe

manier van eewHiftorie te Jfellen verwon-

deren : want andereplegen alle dmgen ïn een

goede ordre te brengenden elckfuck opfijn ey-

gen
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VOOR. REDEN.
\gen plaets eens te meldm , en dat op het alder-
Xcierlijckfie^ ah defaecke eentje cieraetfchijnt

Yfte 'verejjfchen
, ofte 'verdtenen

, ofte kon-
den lijden

: -welcke
ftijl den Lefer met alleen

)kegt aengenamer te wefen , maer isoock
%enpgh om alles lichter te onthouden , tnde

mlïjck als van huyten na te konnen[eggen :

Waerom enheeftden Aurheur defegemeene
\mamere, die hem huyten fwijffelnietfwaer-
kr foudegevallen zijn , dan andere Hifto-

f
rie-fchry vers, niet medegehouden,gebruyc

ykendeeen klare ordentelickegladde ejfene en
X'wel vloeyende reden , lievtr dan veelafghe-
ebrokenftucken vanfo verfcheyden Autheu-
^TQz\,-wiens

ftijlfoo ongelijck ende op verfchey •

ïdcnc flaetfm niet vry van merkelijckduy^
\fterheyt en is,voort te brengen. Dn boude ick
>dat hygedwongen isgeweift aljoo te doen , of
hy enkondefijn voor?iaemfteooghmerck niet
\ereyken\ het welck is geweeft in dejekerhcyt

•
van alle fijn verttllmghen te doen hlijeken.
\Want ovcrflae7ide al het gene hy felfs dacht
\}>uytin waerheyt te zjn , ende al dc reft kon-
mUjckoffmuckendey het welck veeleenvow
\ dige luydenfonder fwyffd behaegeUjker [ou-
de geweeft zijn

, foo waer daer altydt reden
' ^'^^^gebkven om te vragen.waerom dat men

juysi
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41

VOO R-R EDEN,
jujfl behoort aen te nemen bet gene </^fScHRi-

VERius btbxegt > ené te wwerfen hetgene

dat andere^jaewd^ertnaerde oude Autheu-

ren niet naegelattn hehkn; aldus ware het

allesfoo onjeeckergebleven , als bet te voorcn

was.

JSfii kan da Lefer van defeeckerheyt van

alles oordeekn. BUjfter dan niet onfeeckcrs

over ? lek bekenne , ja : te weten , bet gene

dat verfcheyden even geloofwaerdige Au-
j

theuren de eene anders als de andere ver'

telt hebben ,
(onder dat men als noch recht

kan weten , wie gelijck of ongelijck heeft:

endefulcke (iucken fal men hier en daer oock

fommge vinden , doch weynige» De Lefer

moet den Autheur oock ten goeden hou-

den , dat de felve faecken altemet wederom

verhaelt werden : want hoe konde dat anders

gaen , deivijl hy met de over eenfiemminge

der befie Schryvers de waerheyt wilde bcve-

fiigeny ende uyt haer tweefpalt oockaenwij-
^

fen wat dat mtn voor onfeecker moet houden >t

of laten , tot datter erghens een beter licht (lü

mach verfchïjmn. Daten konne immers niet i

gefchieden [onder het felve uytverjcheydene^

Autheurcn altemets wederom op te haelen.

Al hadhy dan fijn Schrift by veden met

een.



VOOR -REDEN.
n ander fieüinge en cierlickerfiijl welacn»
enamer konnen waecken , foo beeft hy dat

'ochtans winder geacht , als het ondecken

\uan de waerheyt . die alleen de ziel engeeji

s *va?t 't lichaem der Hiftoricn : die daerom

jy alle 'vcrfiandighe meergelden[al ^ als het

tdelvermaecky dat de fchoone opgepronckte

oorden foude konnenge^uen.

Genoegbt hem ymandt niet wel y dat de

^aden der Graven hier niethreedt genoegb

%yt gemeten worden ^ die gelieve tegedenc
ken , dat de ctnen op defelve manier behoorde

efcbreven te worden , als de andere 9 ende

alle te ghilijck by malkanderen in V korte :

ant daerpjnder anderjïnts verfcheydene ,

'tó op haer [elven alleengroote hoeckenfoH^
^en verejfieken» Reeckent dan , datgy hier

en waerachtighfommierlijck verhael hebt

fuan alle het gedtnckwaerdtghjle > oock van
tgene by andere w^dliiftigb , en fomwij*
Un niet [onder njjjlagcn be(cbreven wordt

•

Die is V gene dat onjen A utheur voorgehad

foo ick meen , met dit wcrckeerth

loffelijck uytgevoert.

Het wekk hem oock gffcdt gedacht heeft

^te doen verderm met konjhlicke Afkeeldin*
|gcn ,o/ Conterfeyuls, dte in dcfe Duyt-

fche
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VOOR-REDEN.
fche Editie verkleynt z.iin ,

gheUjckalshet

formaet van de bladeren 'vereyfchte. Ander\

fints de Jehe zijnde ^ die den konfieUjcken

MeeHer\N'\\\^^ Thybaut , Burger en^la^^

fen fcbrijver van Haerlem, ah de fdvi

Stadt van den Spanglaert beleden was , in \

Carmelite Kloofter aldaer in V fant vandi

tnuyr vande Kerke , van de Eerrte Diderik

tot Vrou Jacoba toe^ opfijn outs vreemtge *

fchildert zijnde , beeft gevonden ende ge-

troHwelijck af^eteyckent. iVelcke teyckenm-

ge mgde verkleint in 't koper en npgegeven

beeft de vermaerde Schilder en Plaet- Snyder

Hcnricus Goltzius : die oock gevolgt heeft

ChriftophorusPlantinusi»V7^cr 1 584.

in de Hisforien 'van de Graven van Hol-

landt: (het eerfteBoeck dat uytfijn Druc

keryetot Leydenindientijdt eerfi opgerecht

z,tjndegekomen is ) als mede Philippus Ga-

laeusgedruckt Antwerpen in't laer 1588.

rmt eenige bygaende verfus ofte Carmina :
-

gelijk als Schri verius hier in onfe nagedruk-

te Latijnfche Copie byelcken GraefgeHeldt-^

heeft. IVdcke Veerjfen denfeer vermaerdem

Jeremias de Decker in geltjck ghetal van

Veerffcn met een wondcrlijcke aerdigbeyt m
V Daytfcb heeft vertaelt , en hter mede by

gevoegt.
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VOOR-REDEN.
evoegt, Forders Jat Je Contcrfeytkis i6
ttgetal z^ijn^ en bedujt daerom niet > datter

tyH foo veel e^fgentltjcke en wettelijke Gra-
en fijngewee/f , maer is gefcbiet y omdat
lenfe al van oudts alfio ffbewoon is hy een te

wegen , ende dat hetfelve hier oock eenigh^

\ints kan dienen y om defe Befchrijvinghe

ï chnverii met andere Boecken desteltchter

Pe
konnen vergelijeken,

Waer over de Lefer dit in achtinge nemen
al , dat Schriverius Vrouw Jacoba dte by

mderegefielt , in de negen en twintighfte

m datje Johan van Beyeren heeft over*

',é!m^^fi^ ^tet [onder reden de acht en twintigfte

l,^\Mheeft geïieldt. Die in dit BoeckSchxviQm
0,mlangereeckent moet worden voor de^chi en
;,Drï.r^wintighfte en negen en twintighfte te

limen.

N(4 gelijck als het hem goetgedacht heeft

m fijn Latijnfcb werck achter Graven
ock hy te Bellen de Conterfey tfeJs dtr Ko-
ningen van Spangien PHILIPPUS
Jen derden ende den vierden , met hare

,
;,^|Gcflacht- Reeckeninge , waer inw>yhem

hebben nae gevolght, Ende datr benevens

'</<e Genealogie van't Doorluchtige Huys
van Brcdcrode. Die uyt de doorlucbtigbe

Graven
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VOO R'R EDEN.
Graven gefprootcn ftjn. Als mede hier en

daeroock bygevoeght uyt deBefcbrijvinghe

'vanpjnOudt BMykneenige/iuckenydie

den Ldcrnia onaen^henaem[uilen -wefenW^^

doch alfo dat alle de invoegfels van de nText

klaerlick met Haeckjens aen de kant uytge ^
druckt , afgefcheyden zyn , om den Lefei

in geen verwerringe ofte twijffelinge altoos\

te brengen

:

Soo gelieve den Lefer onfen arhejdt in

danckaen te nemen y endetotfjnejgennut

€nd6 voordeel tegebraycken.

Vacrt wel
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op de

BESCHRY VINGE
der

k^JiRAVEN van HOLLANT
ende hare Rcgeeringe

,

in'c Nederduytfch uytgegevcn
Door

iMr. PIETER BRUGMAN,
BjchtS'gclcerdc»

Tegaercn wiil wie dat wel eerde Graven wiren
Van Holland: hoe zy meer als feven honderr jacrcQ

,cr hecrfchtenen gcboon als Princen van het Land,
tt dat het zich in 't eynd gedwongen vond de hand
,n haercn laetften Graef , den derden van de Flippen

,

't jock van Spanje zich t ontwringen of t*ontflippen
fwocr den Koningh af naelangh en taey geduld
n dat hy woord noch eed > waer op hy wierd gehult

,

i:n ondeifaeten hiel j die hoeft niet wijd tefoecken
xhveelhiftorien , kronycken , brieven , boeckea
: gaen doorfnufFelen j dit een/gh bocck alleen
an hem daer in voldoen , dacr hy in *t kort by een
1 vinden wat daer af van veelcn is bcfchrcvea >

O *c van Schrivtrius v/cl eer is uytgegeven >

e het verlamek had , en nu uy t het Latijn
oor Urnghman voor de luy die ongflctiert zijn
r)p dat den leecke mee daer voordeel uyt mocht hacler^

)

::crouwelijcken wel in Duytfch i$ doen vertaelen
1 foo ter pers gebracht. Nu vaert een duytfman mee
an Schryvers arbcyd wel , die hem geen dienft cn dce
Tcr defc gingh te beurs , en voor de Baravierc n

,

^)iegeen Latijn vcrflaen} aèn druck-loon cn papieren
i''at gclds uycfchieten wouw, maer dat wel haeft,wacr in
e faeck , daer't quam van daen , fal keeren met gewin.
Hollanders

, die nu mee hier van gedient kuni v/ef<n *

n.w uv/ moeder; lad al dcfe dingen lefcn,

Pic
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op de Bejchryvinge der Graven van Holland, ó'C.

Die Schryvers eertyds met veel moeytcns heeft vergaer

Wacr aen oock 'Brughman nu geen koftcn heeft gcfpaer

Komt macr en wilt uw geld hier vryclijck acn wagen

,

Ghy fult dccs koopmanfchap u nimmermeer beklagen ,

Maer Schryver danckcn , die den arbeyd heeft gedaen

Van foo veel boecken en kronyckcn op te flacn ,

En 'Brughman loven > die 't zich niet en liet verdrieten

2,ijn geld voor uw vcrmacck en voordcel uyt tc fchiete

Wanneer ghy leeft hoe 'i hier in Holland heeft gegaen ,

Doe 't onder het gebiet der Graven hecrt gcftaen ,

Wat kanflcn dat het liep van winnen en verlicfen

Met Stichtfe , Gelderfe, met Vlamingen , met Vnefcn:

Hoe het van buy ten vawxynbuyrcn is bcftrecn ,

Wat het van binnen al beroerten heeft gcleen ,

Hoe d'eenc voor de moer en d'ander voor get kind was

,

Hoe defe kabbcljaeuwsendie weer hoecks gczindi

Hoed'cen den ander van de plecht tfiHet en 't roer

Vant Schip in handen kreeg ^dic voor feen ftierman vo

Wat overlaft het van lyrannen hecftgeleden

,

Hoe dapper dat het voor zyn rrydom heeft geftredcn

En alles opgefet , en om het Spaenfch geweld

t'Ontzeylenfock en lul en mars-zcyl by-geftelt

,

Tot dat het eyndelijck door barningcn en ftroomen

Ten ancker op dc ree des Vryheyds is gekoomcn ,

Daer'tGodtbewaerenwil 1 Hy die ons heeft bcvrrydt

Van Spanje , maeck ons oock de quaegebuyren quyi

.

J.
Westerbaen



Op d*Oudc

Hollandtfche gefchiedeniflen >

Befchreven V4n den H e E R E

('ETER SCHRYVER.
Ier wanJcIt men in*t vele van Schryvirs Schrijf-

papieren »

En tiet *s volx oirfprong aen den uytgang van den
Rijn ,

|>e Katten nedcrflaen , vercent met Batavieren

,

f Befprongen van Romain , en vaft aen hnnne lijn ,
rot dat helt Burgerhart ietjuckder flaverny
Durf fehuiren van den hals>langs d'oevers van de« vliet
inRijnen Waelen Macs, uit haet vaadwinglandy.
En fluit het vreverbont , na lang gcleên verdriet,
len ziet hier na het paert van Hollant heene draven»
Danfacht, dan harder, uit ontzag voor toom en roe

Vtr Staten , meefter s van hunne ingetoomde Graven,
Van eerften DiiDRtK, tot den Tweeden Flippus toeJ

iedank Heer Schryver, door veel onderzoek ervaeren:
lien Schryvcrspcn onthoudt zoo mcnigh hondert jacren.

J« T. VONDBI.3

pp
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f t Op d'Oude

mUndfche, Zeelandfchetn Vriefchc

GESCHIEDENISSEN ,

In't Neerduytfch uytgegeven

Door

Mr. PIETER. BRUGMAN,
RechtS'gekerJe»

Hier word u,Bataviers,Staetkundigiijck berchrevrn

Hoe't Schip van uwen Uaci door sWcielsgolvc-

vocr ; ,

Terwijl de dapperheyt der Graven ftondaen troer.

Die fors met pijl en p.jck hunn' kroon cn aenfien fteven

En hoe 't van Ihm toe Ham ftaêg fwervcn mocft cn fwe-

En cynd'l.ik na veel ftorms,krakeels cnkrijgs.rumoc|«^.U

De Spaenfche Mogcntheyt vau't roer ftiet cn vcrfv/oci , éaifk^

ER'ionwceropderecderVryhcytisontdrevcn.

Wel acndan Bataviers , koopt leeft en ovcrpeyft .

Merck uyt den ouden tijd, wat defc tijd vereyfchr

;

Er, macckt dat u dit boeck een flaer-kompas gedyc ;

1 maccKt dat u QJi uucciv "-—r— • ' ,

Indien ehyuyt dit werck , benevens foetvermacck ,

let heylfaems fcheptvoor 't Schip van uw' Gemceu^

Sack

Danck. ScB.vyE^,^e^da«voor.n vAHPïCK.Druc to,^

kerye.

J. de Decker.
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RE GISTER
er Namen vafi de Scribenten^uyc
elcke eenige Stucken cn bev/ijsrede-«

nen in dit Boeck genomen zijn > ofte
die daer in by ghebraght worden.

Bhas Vrfpergenjis.

Abrahatmis Qrteltui,

Adrianus Barlandu!.

^gtdms a Leodio.
neas Sylvtus.

'rnoUus Buckelius,

tlbericus de Rofato a Bergan^o.
tlbertus Aqus7if
ilbertus Argentmeiijis.

tlbertiis CraPtzius,

ilbertus Mitjfatus.

ilbertus Sta.iie77jis.

ilexander de Elpidio.

ilexlus Fancgas.

ilphonjus Cacontus.

^Ivarus Gomezius

.

Urii ^varus Pelagius.

éndreas Oddo.
€ndreas Presbyter.

€ndreas §uercetams.
innalesClivi^e. BergeTtfis > Ju!iacenres„
innales tncerti Autoris,
tnony7nï Traiiatus.

^n/elmus.

intonius.

'^reitt Slichtenhrfl.

'li
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R. E G I S T B R.

Auheriui Mirjeus.

Aventinus Annales Bojorum,

Augujlinus Wtckmans,

T3 AUciv'inus.^ Ba/dricus. '

Baronius.

'Beneventus ïmolenfs,

Bcrnardi7tus Scardeonius.

Mernardde Grand.

Bernirdus JLutzenhurgh,
1

Blmdus.
Verjcheyds ?netter handt op '^tparkement ghe .

fchrevenBoecken » endedat Hifiorien^Chro i

nïjcken» laeri?oeckcn,é'c> \

Bockenhergius. .

Brouv)erus.
'nLAl

Buchanamus. ^y^A

CAfparus Hedius. «

CariofT. * 4

Chrifti^nus Mejfaus,

JOe oude Chronïjck van dt A^dye van JJgmovd

rrMter tandt ghefchreven omtrent dan ja

Ster oude UoUantfeBijm-Chronijch van^ml
ItufSiotkius.

Degroote Chronijck van HóUant.

't Oude Ckronijckje Ter Goude gedrucht.

Een Chronijck inetter handt ghefchreven.

-gen Gefchreve namlooj^ Chronijck metter ham
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register;
Ckronijcke van Zeelandt » befckrevendoor lan

Reygershergh van Cortgene.

Gefchreven ChroTtijck van Vlaendercn.

De Gentfche Chronyck.

Keulfche otéde Chronijck.

Brahantjche Ckronijck.

Luycxfche Cbron'yck^

De groot e Belgifche , of/ e Nederlantfe Chronïjck^
De oude Duytjche Chronijck van Keulen exde

van Saxen.

De chronijck van TVornj'S.

De Saxijche Chronijck

De Chronijck van terlandt.

>fk De Chronijck van MaroGuasczr'
Tj- De Chronijck van Spanhej'm,

Chronicum Andreenfe.

ChronographiaAuU Regijc

Cifnerus.

Coenfaedt van MaldenBurgk.
Coenraedt van Lichtenau,
Qtinradus Fecerius.

Cornelius Aurelius,

J^Antes Aligerius VlorctHmus.
David Chytraus,

' Dtonyfms Mutzard.
:>, I Ditmartts.

Durandus a St. ?$rt:no.

j^ghdrdus.
Emanuelvan Meteren.

EverardvanReyd.



I S T E R.ll E G
Ï^amino StraJa.

Fafciculus Temporum.

Floris van Hacr»

VlorariuTn Temporum-

'JPrancifcus Haraus.

Vroficifcus Germjttus.

Tranci/cus Irenicus.

Trancifcns Vetranha.

Vranctfcus Philippus a Befgai/it*

Vran^oïs de BcUe-'Forefi,

^GagumHS.
Carhrandus.

Georgien Reu/her,

Ceorgtas Fahritius,

Ceorgius Bruimus,

Georgius MeruU.
Gerardus deRoo.

Gerardus Noviomagus,

Gefchiedenijfe van Trier

fchreven,

Gtlhertus GeneBrandus.

Godefridus MonachusSt, Vantaleonis

Gregorm Turenenjis,

Tjadrianus Vlotentius Vltraje^inu^-^ Hadr't&7mslunius.

Ilelmovdus,

Henrick Buntingh.

Henricus de Chalhem.

llenrictt! Mutiu^-
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R E G I S T ER.
Henricus 'Rebdorfenfis.

Hcnrkus Stère Altahenjit,

Hermannus ContraBus,

Hermannus Schedeltuu

Hieronymus 'Rubens.

'Hooft,

Hubertus Thomas Ijeodievfs,

Hugode Groot.

Hulrick Mutius.

^acobus Almam.
xJ lacobus Bergamas,

lacobus Eindius.

tcobus Leffabicus,

\acobus Marchanttus.

lacobus Meyerus

.

ICObus 'Van Oudenhoven,

lacobus Vhtlippus a Bergamo.

lacobus Spigelius.

' lacobus IVympkel'mgus.

lan Veldenaer.

lanusDouza» de Vader.

lanusDouza, deSoon.

De laer-boecken van de Dominicanmtot Col-

mar,

lanvanSande.
ji lohan Bartho/dvan Loo,
|l lohannes Aventmus.
'i lohannes Bapt'tfia Grammaye.
lohannes Beka.
lohannes Bertkelius.

lokjes Cahinus,
» * 5 lohaH'
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R £ G I S T
lohannes Cufpivianus.

lohannes de Gandano.

lohannes Genehrandus,

lehames Geropius Becamts.

lohannes de Guyfa*

lohannes Heroldus.

lohannes Hocfenius.

lohannes de Leydis.

loharmes Latomus.

lohannes Lefle,

lohannes Ifacus Ventanus,

lohannes Fifiorius*

lohannes P/acentius,

lohannes ViUanus.

lohamtes Vtvianus*

luHus Cafar.

lulius Cafar Scaliger,

lulius Scaliger.

luftus Lipjius.

Iwina.

Tamherius Schafnahurgenjis.

'^^Lafius Laurentius Surius.

Leopo/dus Aventinus.

Le-woldus Northojfus,

Lindanus.

Lucas Tudenjis.

laudovicus Gftlcciardinus.

hucretius.

anus ZueriusBoxhorn.

Mams vanFanpfvjjfk.



[l R E G I S T L Fv.

danilius de Menandrio a Vadua,

Harltanus.

\iarquardus Freherus.

Martinus Volamus.

^grjcheyde Manufcripta.

Matthaus Cafiritius*

'k Matthaus Vlorigus,

Matthaus Vlacaus lllyricus,

Matthaus Varijienjts*

Matthaus Ritius.

Mattheus VbJJïus,

Matthaus IVeftmcnaJierienJis.

Mat thijs vander Houve.
Melchior H^immfe/dias Goïdafius.

Michael Cejenas.
' Michael Tocciantius.

Mutius,

Najfaufche Lauweren- Crafts, Meeran-

dere Schrijvers vande Najjaufche Helden» als

Mertianus ende andere.

\ Ntcolaus Brontius.
' Ntcolaus Eymericus*

i Ntcolaus Secarius.

j
; Ntcolaus y,guerius,

r\livier van Vrede,

^Onuphrts Fanuizus,

OoSïenrijck/che Hifiorie.

Otto Vrifmgenfs,

m
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R E G
Mojfonuc.

Fattlus JEimltui.

Vaulus Longius.

Taulus Merula.

Vaulus Voet.

Tetrus Bor Chrijliaënfzoon.

Tetrus Divans^

Tetrus Herp-

Tetrus de Lutra.

Tetrus MeJJtas.

Tetrus Opmerus.

T'tgius Genehardus.

Tlacentius.

Tlatina.

Tlimus.

Tolanus.

Tolydorus VtrgiUus.

Tcntus Heuterus.

Vhtüippus BcrgoTfias.

TBillippus Commivaus.

Vhilippus Merntay du VleJJts

Thiltppus Sckurgius,

I S T E

4

\0

7?
'^Reymerus Sucyus.

Hichardus.

B-oh^tus BeUarminus.

'Rolfcrtus Canalts.

R$s:erius Hovede?2US.

JRofipeydus.

Rudo/phus Agricola,

1
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REGISTER.
ehafliaen Vrantk.

Sebafiianus Munfterus.

•eneca.

ermonen van de Paus lohannes de XXIL
'erravus.

Ugebertus Gemblacenps.

Hgisbertus Preshiter Mijhenjts.

Ugonius.

spiegel der Nederlantfche Outheyt:

Sueder van Ringelenbergh,

Suffridus Petrus,

rr'homas Bajimus,

Thomas lames*

Thomas WaUeys,

Thomas Walfingham,
Thucydidet*

Trithemtus,

Thuanus,

T^aïetius Maximus i
' VhboEmmius.
VtguleiusHund.

Vincenttus van Beauvais.

Ulricus Hangenor.

Verperius Tkaborita,

iT/jffenaer,

IVernerus Tefchenmakernh

Wernerus Roelevjinck,

Widebundus.

Wilhelmus Caleth.

mi'
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y 0 R Ë' G I S T E R.
VTilhelmus CamBdenus.
JVithelmus Chemiticenjis

.

Wilhelmus Goudtkoven.

Wilhelmus Heda.
Wilhelmus Orkam.

Wtlhel: Procurator Egmnndanus.

d' WiUinghfche Broeders Uldalricus ende Con \

radus.

Tperfchen Tijdt'l>ejchrijver.

LofïV
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Lofïclijcke getuygeniflèn

van eenige vermaerde

SCRIBENTEN,
racckende den H eere

VETRUS SCHRTVERIUS

,

Schryver vandefe

CRONYCKE,
AKnoldy.'S Buchelius , in Indice van de Chronijck

'/jfvan Wilhelmus HeiU , von de Bijjchoppen van

Utrecht , ende by den felven gerccognofceert

,

enmct»ö/-ïf Hijiaricis\Qrn)QVx en uytgegevenj

noemt defen Petrus S c b r y v e r i u s , /»

Hiftoriu i;erfMiJJimy^. Ende in fijn Notationesop

di:n{tLven Schrijfery pag. izj. noemt hyScriverii

mtmones , accHmtas notati(mcs.

Willem van Gouthoien , in fi jn verbeterde Chro-

ijch van Hollandt , fchnjft in lijn Voor-reden tot

den Leftr : Dat het le^jen de oude Graven van

oüarM van den cerftcn Huyfe , te weten» tot Groef
m den Furflen toe , overledenm 't Jaer 1299, ^Jf

. 'j Authcur Vim de ojfde Chronijcke befchreven» {ge^

lijck met'fi alle de andere oude Chronijcken. vm Hol-

landt,) met veele doürgen , erreurcn , faute»y foo in

'dt, als iri defaecke : En d.tt nu ter cojitrarie hier van
e roaerheyt is in 't licht gebracht by den hoogh-geleer

den Petrus S c h r Y v e r 1 u s van Haer-

In fijn By~vccghfel , inde Catalogne ofte L^fle

van de geleerde JMannen , die in de Landen van
Hollandt, Zedandt ende Utrecht gheboorenzijft ,.

*^a4e Qixi l)^er nytge^evm J^occkm in de Sehrifien
"

iïl't:
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Loffcüjckc getuygcniflcn vanP,Schryverius. 0!

in*t HebrAta » Griecx ende Lettijn verniaert zijo i

fteltmede : Petrus Sohriverius, ge i

boorentotHaerlem, Anno 15-76. £engoetVoct 4^
ende befonder ervaren Hifiori-Schrtjver.

De Heer Profeflbr Marcm Ztter'tM van Box

hor?» , in iïjn Toe-eygen-Bnef o^'t uytgcven vi^.

dcChrmijckv^n JohmVeldemer , fchrijft aen e:|J

van den Heer Petrus Schryverius: ItMi

derve althans aen u op te offeren dit -toeleengeerin^

vercky 8cc. In'fwelckickoocktwijffele ^ ofwelyl

te vinden is, hetgene uwe keurtge en nau7»~Jiende oop

behagen en wel-gevallen machi want boven den n

reh-kundigen en langh - verdienden roem van ta

uytnemende geleertheyt , foo hoint u oock fonderlmi

toe de eere van op het naerftighfle onderfocht > ende2

het geluckighfie uytgevondente hebben alles dat dieA

om een helder Itcht te ontjieecken in de nu al lanA

•verleden duyfiere tijden , ende tebrandt-mercken A

'valfcheyt ende by naer oneyndelijcke beufelingen vA
die , welcke hoer in de voorleden eeuwen ondertpontü

hebben lijielijck op teproncken , het welcke eertijM

hier te Landegemeent wordtgefchiet te z,ijn , ende ok

recht uyt te fpreecken , leugenen tn plaets van waen

heyt oen den Naekomelingen over te fenden , waer vA

§enige tmer onjierffèltjcke Schriften , dit airedein \

licht gegeven z,ijn , ende boven alle andere de prijsA
Jheeekenhébfn, m overvloei hnmngetuygen.

Dl
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de ce^rfte. de. e&/*p:e

j:k DIEDRICK cerfte Graef der vrome Batavieren,
• Een Vranck en Ranck , ontftacn uyt Troyens Edel cae<?,
!> en de vrede- vaen en 't oorloghs-vendel fwieren

^

*^^^ïielde winft door dit , door die der Fricfcn haer

,

ck van 't Rijck vcrfchopt, den byftand heb verworven
'an 's Kalen Kareis dolck , die 't my herlevcrc heeft,

den vrê herftelt , en ben in vrê geftorvcn
;

^ng een Oorbgsman, heb oud geruft gelecft.
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Ta?. I.

DIEDERICKdel.
Van dien naem

Ende de eerfte Gracf.

Heeftgeregeert metfijnfoon
Diederick de IL i z 'y^jaer , ^an

hetjaer , Chrifti Só^.m
het jaer 988.

Vytdeoude f Chronickevan de
Ahdye van JEgmont.

:%N^tJaer(4)86:5.

• DeTf

wordt ge-^

viccnlijck^

maer ten

onrecht

gcnocrnt

Diede-

rick van
Aauirr;-

Jiieu.

Chronljck^

daer Scn-
vcrius

dtfc din»

gennytgt-

mmLH

heeft ü
gefchrevt

heeft JKoninck van T^/r
Vranckrijck

, gcnaemt de ^^^o-

Kalmve , foon van Lode-
wijckdeGodtvriichtighe, {h) aent'V^"
Diederick den eerften Grave ghe-
geven Egmont, mctweydcn, bof- s.mpdc^
fchen , cnde al de reft , die fyne nae-
komelingen tufTchen Zuydtherders" ^^'^

I 7 d^ €erf}c
haghen, Voor-traffen ende Kinhem

, Hamicfte

als nu befittcn.

jln't Jaer 8(^7. heeft LodewyckfendT''
.oninghvan AJemangicn

, (c) foon u) s/et

van Lotharis de Godvruchtige , aen^^ 'T'-"''

A den /?#.
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2. DIEDERI CK de 1.

den vooiTeyden Grave DicdciiclSi

gefchoncken het Foreeft mfla ,

met noch andere goeden.

In'tJaer 877. Herf Keyfer Karely

ocnaemt dt Kaluwe.
^

In defes tyden is het EgmondtY'

hloofter ghefticht van den voorfcy-

den Diedcrick doe hynu al Graet

was , ende was doe Odilboldus Bif-

fchopvan Utrecht.

De felveDWericA, broeder va

(^ Grarf(d) WalgcT , was ccn feer hccrlijc

^'"^^^ rnan,ende Gcdc allefins aengenacm

ï«^iS;" die van Karei de Kaluwe Koningh

fn. sict derFranfchen de waerdigheyt van

r.cdcn" dit gebiet heeft ontfangen :
endc :

over-ghcbracht de reliquien van 't
|

lichaem van S. Adelbert , die ficl- i

felven aen een nonne openbaerdc

ter plaetfe daer hy nuvandegeloo-

vieen ge-eert wordt. Alwaer de fel-

j

vcGraef met fyn huyfvrouwe ge-l

naemt {a) Gene, een houtc kerck

.4) Gene dc IIn,jvroHr,evan DiederkKde 1. irfttcr. onrech

,rHfulm voer een 'dochter van denjongen Pip^fn h^j^tvgvan ha

cm Bereden U , trrn dat de tijdcndit nut rceUoeJlaen: Mvr
'iu defr.nfc/.eChrorr:ickrfcf^ryvers,defi

Geuc.nderde k^nderc .



De I. G R A E F. 5

-gcmaeckt heeft : cnde Nonnen daer

ingheftelt : daer toe Gode oock dc
eerfte gaven offerende: In Vroenle ^,

C^)Manfen. InAIckmaer 2. In

(*) Callmge de helft van een ge- (•) ^m.

heele poffelfie, jaerlij ckx betalende

114. ponden.

Defe heeft getcelt een fonc met
namen Diederick , ende zaligh ge-
ftorven zijnde ishy met fijnecht-

genoote in het felvekloofler begra-
ven.

In't Jaer 884. heeft Gerolf Graef
erVriefenvan y^rnulfKcki'mg der

Franffen eenige goederen , die den
Koningh toe-quamen (*) in eygcn- siet

dom ontfangen. de derde

I In 't Jaer 9 14. was de GvacflVal^ ^^'f""
ger neefvan den Keyfer , in groote
achtinge. Dus ^uerre de Oude metter

handt ghefcbrez'en Chronijcke "uan

\Egmondt.

(b) Etnigefchrijvcn dat een Manjtfoo veel L/trtd's is als tof ten
,

HoevejHaf-Jiedfj ofte Lartt-woonin^e ^cTnte»lijck,toebekijort.

A X VOL-
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4. DlEDEKlCK de L

Volgen
T>e brieven der gifteneer den

Autheur aenwijfinghen of doet m

den jare

trocken uyt een [eer oudtghefchrc

'venboeck*

I.

In nomine Sandae & indivi-

ducu Trinitatis.

c A R O L u s ;

Divina propitiante dementia : I

^Y^j^
Rex Francorum. t i ;

^;r£: R E G A L I s Celfi.ud}nts efl.fde^ „ ..

]

vir a- W\es nofiros doms tnulnflicihm /?ö'|««i,J

norare: Idcirco noturnfieri volumïAmi

omnibus fidelibusSanèia DeiEcck :i j

fia ,
fr^efenubus fcilicet atquefutu t f '. ,1

ris , (juomodo adkns pr^fentiam nc

firam Hagano njenerabilis Comes ex

fetiita Manfuetudtne noff-radarifi

ddi nolfro , nomine Thcodorico

cfuafdam res : Ecclefiam ^idelic^

XLcmunde^ cum omnibus adeamjai

pertinentibus , d loco cjui dicitur Suii
^

liardcrshage ufquc ad Fortrape <
;

Kir



Del. GRAEF. s

Kinnem. Cujus fetitionem henigne

Qai decehat) fujcipientes y Concedi" ^
musfrafato fideli noHro h^ec omniu t u r cx

ex integro cum mancijïis
, o^uafitts^ ^"'«t'^'^»-

'mcjuïrendis
, gratis 9 filvis , fafcuü ,

aquü Jive aquarum (*) dtcurrenti- {*) De-

bus, Fracipientes ciuoque iubemus. ut ^'*''fi^J*^
»

/teut relicjuis fojjejjionibus , putbus rentUs.

^l^jure h^ereditario (V) 'videturutiy ita (f) id

wMhü noHri {JHunerü larzitate rebus '^,^"r^^''

^^.imfenjis ^aleat Jecure omm temporc vtonach^-

^Êvitafuafrui ipje, omnis ejusfO"
W^'/leritay. Unde hoe Praeeftum no^

\ : (tra dementia ftiper hü ei confcribi

V'r^'jt^JJimus : per quod pracipiynus atqae
^' mandamus , ut libere hac omnia

f teneatatcjuepojjideat t habeat^jue po-

. teftatem de h/s juxta libitum (uum
. ordmandi feufaciendiy Deo in omm-
buspropitiante y fiemine inquietan-

ite. Et ut hoe nofira largitionü mujtus

per fueeedentia tempora firmius ha"
beatur^ e^ intentius obferveturywanu
proprid fubterfirmavimus^ annah
noffri imprejjione jnjjlmus figillari.

Signum Domini Caroli glo-
rioüllimi Regis.

Haga*
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cidijfepn-

XI. &
fnpra

fcribin-

10 cccq

tjuo caku-

lonosdlf'

bi.

^ BII.DEK1CK de I.

Hagano notarius ad njïcem Rotgen

Jlrchisftfcoftfummique Cancilla-

ril recognovit* Datum anno Domi-

ni DCCCLXiii , XVII. Kalend. Ju-

in., IndicUone xi.^nnoxxx. reg-

nante Domino Karoio Rege, reden-

tegrante xxvjargiore 'vero haredi-

tate mdepta (*) u4Bum P/d(j|
|^

della villafelïciter , Amen.
^

Dat is : ^
In din name der H. ende onverdeel-

de Drïevuldigheyt,

K A R E L, i

By der gratie Gods Koning der TrAncken. f •

'

empiaren "^rwj onfc Konincklijck

ZfX W Hoogheytbetaemt,datw^
tel byge- onfcii Uevcii cndc getrouwen me

dcn^door- mcenigcriey giften rullen ccren cn

luchci- verweerdigen : Soo willen Vv';

dat het allen gheloovigen in de H
Kcrv'kc Godts , die nu zijn end

naemaels (lillen wefcn, kondigh zv

hoe voor onfc tegcnwoordigheyd

verfvhenenis de cerweerdigeGrac
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7

f:0

Dc I. GRAEF. 7

Hagano , biddende onfe gocdcrtic-

rentheyt , dat wy aen ecnen getrou-
wen , met namen Diedcrick

, eenigc

dingen wilden geven , te weten de

Kercke rot Hecmmide , met al datter

rcchtelijck toe-behoort , van die

plaetsafdiemcn heet Sujthardersha-

ge tot Vwr-trappen ende Kïmmn toe.

VViens bede wy gocdc]ijck(aIs recht

enbiJlick was) ontfangcndc, gun-
nen en geven onfen ghetrouwen
|voor-gcnoemt al het vo'orfeydc in 'c

'geheel, met den dienfl-Iuyden die
^nu zijn endenaemaels v/efen fullen

,

met beemden, bolTdicn, weydcn,
wateren ende water-vlictcn. En-
de gebieden, gelijckerwijs hy fyne
andere goeden in crf-recht be(it,dat
hy oock alle den tijdt fij ns levends hy
ende fijn nakomelingen dcfe onfe
Hiildc giftc geruflelijck ghebruyc-
ke ten eeuwighen dagen. Ende tot
dien cyndc liebben wy dit onfer
goedertierentheydts Gebodt doen
fchrijven, mits dien gebiedende, dat
hy alle defe dingen vryelijck houdc
ende bcfitte,oock macht hebbe dacr

A 4 met
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8 D I E D ERI CK de I.
j|

met te docnc dat hem belieft , Godt

in alles helpende , ende niemandt

mocyelijck oft hinderlijck zijnde. ,

Ende op dat onfer miltheyts gifte in 4

volghende tydcn dies te vafterfijn'

endeprecijfer onderhouden werde,

hebben wy dit onder aen met onfc.

eygcn handt beveft ight , ende bevo- •

Icn met onfcs Ringhs afdruckfel u

fcgclen.

V Segel van den Heer Karei

den boogb'geroemden Koningh,

Over-fien bv den notaris Hager

in ftede van Kotgcr den Aerts-

biffchop endeopperften Cantze-

lier. Datum in 't jaeronsHcerer

Dccc Lxiii. den xvii.Kalendei

van Julius, de xi.Indidie, in'i

XXX. jaerder regeeringe van der

Heer Koningh Karei : zijnde he-

XXV. van de herftellinge, ende nc

de gckree;ene breeder erffenifl^

*
. .\ . . . A(5lum in 't dorp Bla-

dele , falighlijck. Amen.

r .hk. "i^<^>i > dat hy vergheren keefcy hier byte fchrijven Xi

' ndé dat te vooren ghefchrtven moet tcijti D CCCC XXIIL va.

vtekke rekemrtgh wy op een anderplaetsfnUenjprcks»-

In
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Pt

De I. GRAEF.
IL

In nomine Sandx 8c induvi-

dux Trinitatis.

LODEWICUS

7j

Dei Gratia Rcv.

Otum (it omnibus fidelihusno"

firü^tamfrafentihus quamfu"
turts , quod dilecla conjux noïfra

Hemma Regina adiens noHr^ C'e///-

tudinü frajentiam humiliter depre"

cata eff , ut cuidarn noBro fideli ,

fcilicet Theodorico Comiti , Fore-

flum Wafda in eodem Comitatu , cum

fran'sy aquisyterrifjue aratoriis^exiti"

hus é^regrejfibus, cuwque rebusper^

tinentihus ad fvadièhim ForeHum
' *fer integrum noftro daremusFra" (*)^ ó,

cepto. Cuius petitionibtfs (di^num'^^'^,^ ^
ï V m ^-T* • . per intc-

frouteff) fagentes y fraaicro Lomiti gram.

fr^ditium damus atque largimur

ForeHum : ut habeat , teneat , pjji^

deat yfuü cum adfeperti?tenti^ , tam

iffe quam h^eredcSyfeu cui ipfeyfuique

haredes "vendere 'vel mancijare "uo^

luerint
, fine omni contraditlione. Et

A 5 ut
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lO DIEDERI CK de I.

Ut firmlus maneat incon'Vïdfimque

fervetur , hoe et Pr^ceftumfierijujji'

mus ,
manupropria fuhterfirman^

tes ,armulo noHrojuJfimusfigtllart.

Signum Domini Lodewici glo-

riofiiïimi Regis.

Gez,o CanceÜatius advicem Domini

Othïldrici Archiefifcofï fummï-

^ue CanceUarii recognovit & ftfh^

fcripftP* Datum anno Domini

DCCCLXViii. iMbus Afrilis ,

regnante Domino Lodewico anno

XVI. Indiftione xii.

Dat is:

In den name der H. ende cn'verdeel-

de Dryvuldigheyt. ||

LODEWYCK.
By Godes Graü» Kon'mgh.

BEkent zy allen onfen ghetrou-

wen , foo teghenwoordigen als

tockomftigen , dat onfe lieve huyf-

vrouwc de Koninginne Hemma^
voor onfe Majefteyt vcrfchynende

ootmocdelijck gebeden heett, dat

wy acn ecncn oufcn ghetrouwen,

tc

1



De r. GRAEF. ir

te weten den Grave Diederick, met
onfe Brieven in 't ghehcel wilden
geven het Forceft Ï-Fafda in 't fel-

vc Gracffchap ghelcgen , met alle

de landen die men weyden ende
ploegen magh , met de wateren die
'er inwaerts ende uytwaerts loopen,
ende alles wat tot het voor-feydc
Forceft behoort. Wiens bede wy
(als redelijck is) giinftelijck aen-

i
nemen , ende den ghefeyden Grave
fhet ghcfeydc Foreeft geven ende
ilfchencken , dat hy 't hebbe , houde,
!cn befitte, rnct al lijn toe-behooren,
foo hy als fijn erfgenamen : of wieii

hyoffijn erfgenamen het felve ful-
len willen verkoopen , of te leen ge-
ven

, fonder eenigh tegen-fprek'en.
Ende op dat dit vafter blijve ende
onghefchent onder-houden werde

,

hebben wy belaft , dat hem brieven
Ir van dit ons bevel gegeven werden,
die wy oock met oöfc eygene handt
bevcftight hebben , ende bevolen
met onfen Ringh te fegclen.

Segel vflfi den Hoogh-geroemden Heer
K(,r}'mgh Lodewyck,

A 6 Ge-
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1 K T U R

in pro-

prium.

iz DIEDE RICK de I.

GczodeCantzelier heeft hetov«r-

fien ende onder-fchreven voor

den Heer Othildrick den Aerts
^

biffchop ende Opper-cantzelier.

Datum in 't jaer des Heeren |

D ccc Lxviii , op de Idus van i

April, in'txvi. jaer des Rijckx l

van den Heer Koningh Lode- >ï

wijck, in de xti. Indidie.

III.

In nomine Sande & indivi-

du3e Trinitatis.

ARNULFUS.
DivinafaventeGratia (Rex.)

NOum ejje ^volumus ownibm

fantla DetEcclefi^fidelihus,

fiddtbmcjue noshts , fra;fmtihHsfeu

Heet é'ftituYjSy qitaUter quidam fide»

liS & 'vemrabtlts ComesnoBer, ?iO'

mineGcrol^^J^s , Manfuetudmim no-

(Irar/i depreeatm efty ut ei quafdam re

^juris nq^h'i (*) in frofnum conce-

denmus, Cujuspetitioni Itbtnter an-

nucntcs , itafien decnvmus :
dedi»

mu

i
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«/. I De l GRAEF.

tm fjim namque ei inter Rhenum &
uw Suithardershage > in Comitatu ipjiusy

kfiisÈkw locü Northa& Osprehtashem no-

mm'minatis y ftl^am unamy é^terram

< Ht?f(| arabilem unarn : in loco <jui dici"

I

1^

tur Bodokenio Hoham unam : tn

H ' Albiirch quoGjue Hobas duas : ér in

Hornum Hoham unam: in loco

Huui 'vocato manfum i. in loco

Theole manfum i.é^in Aske man^

fum I . quidcjuid adeajdem Hobas

;.
manfasjure legitimécjue (t) ferti-

^jl^^fj^/f^^\

;» nere 'vid^tuTy cum curtilibm (jr adifi" aUt^tï-

\ ciis,mancipiisycampis, agris,p/tfcuisy

;
fratisy (ilvis ,

aquis^ aquay'umque de- pro pcrti-

curfibiii , molinis ^pfcationib^/s, 'uiis,

in'vits ,
accejjihus ét* regreffibus , Diploma-

fitis é^ inquifitisy cultis& ineui"

is 5 é^ cum unïverfis appendcntiis é^

adjacentiis , finibns ad prafatas

Hobas af^icimtibm. Et jujjimns ei

inde hoe noFlr^e AuHoritatis ficri

Pr^ceptum ,
pe-r quod-volumm ^ fir-

miterque jubemus ^ ut a?tte titulatus

fidelis nofler de bis omnibm ab ho"

ditrna die , é^ deinceps omni tempore,

liberam fecuramque habeat potcila^

A 7 ttm
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i.

Dl EDERICK de I.

tem tencnd'h donandt, 'vendendhco??!''

mutandi , ^el cjtitdcjuid exinde uolut-

ritfac'tendh ahfque uüïm imfedtmeit"

to» Et ut hac Concejjionis noftra

Aucloritas firmior haheatur^ é^per

futura tempora afidelibus noHris i|

.

rtm eredatur , ac diligentim ohfewe"

tuVf mann noHra[ubter eawfirma"
'vimm , annuloo^ue noslro jigiüari

quocjuejtijfimus*

Signum Domini Arnulfi invi-

dtiflimi Regis.

Ajpertus Cancellarius ad "vicem

Othmari Archicapeüani recogno»

fi^^pj^'
Datapridie Nonas

AuguHi , Incarnatione Domini

DCCCLxxxviiii. IndiBione vii.

anno ii. Regni Amulfi pïtjjimi

Regis. Ktlum Franconoforth in

Dei nominefeliciter* Amen*

1

Da



|Ji Dc r. GRAEF
51» DAT IS:

: Indén Name der H. eitde onvredeel'-

de Drievuldigheyt.

j A R N O u T.

IBy
Qodts gunfi endegratie (Kon'mgh.)

TT Ond 2y allen geloovigen in de
IVheylige Kercke Godts , ende

^1 illen onfen getrouwen, tegenwoor-
i iige en toekomftigc, hoe een fekerc

'3nfe getrouwe en eerweerdige Gra-
/e , met namen Gerolfonfe Goeder-

|||l:ierentheyt gebeden heeft, dat wy
lem ecnige dingen die ons rechte-

u
,
ijck toe-behooren in eygendom
»vilden vergunnen. Wiens verfoeck
wy geerne hebben toe-geftaen j en-
de gheordineert, dat hetalfooge-
fchiedc : Want wy hem ghegeven
hebben tuj]chen des Rhijn ende Suyt-
U)ardershage y in fijnGraefTchap, in

Ideplaetfen die NorthaendeOfpreh»
hfW:?ewgenaemt worden, een'Bofch
hende een bouw-acker , ende in de
pplaetfe die Bodokenlo genoemt wort,
|)ccn hoeve , oockin Alburgh 2» hoe-

ven.



Dl EDERICK de I.

ven, ende in Hornum i . hoeve, ende

in Huuy i .manfe ende in Tbeolei,

ende in Jske i. ende al wat tot de*

felve hoven ende manfen recht en-

de wettelijck magh toe-behooren

:

met de huyfen ,
fchuyren , ende

jTcbouwen , dienft -luydcn , vel-)^

tien , ackers ,
wcyden ,

beemden ,

'

boffchen , wateren , ende water- i

vlieten , molens ,
viflcheryen , we- 1

gen, ende onwegen ,
toc-ganger !

ende uvt-gangen , op gefochtc ende
^

nochoptefoecken, gebouwt endcf

onghebouwt, met alle het aenhan- i

gende ende by-hangendc, ende a

dat tot de gefcyde hoeven behoort

Ende hebben bevolen, dat hem daei

van dit gefchrift van onfer Maje-

fleyts believen ghemaeckt werde

willende ende begeerende dat d<

voor-gemelde onfe getrouwe, vai

dcfendaghaen ende voort ten allei

tyde,vrye ende volle macht hcbb(

om al het voorfeyde te houden,ver i

geven ,
verkoopen , verwiflelcn , o

al,wat hy daer mede foude willet

doen. Tonder yemandts verhindc

ringl



De I. G R A E F. 17

urn

^

ingh. Ende op dat de kracht van

lefeonfe vergunninge te vafter gc-

louden , ende in 't toekomende van

)nre getrouwen te fckerder gelooft

nde te neerftigher onder-houden

.vorde , hebben wy defcn met onfè

landt onder-fchrcvcn , ende belaft

net onfen ringh te zegelen.

V Zegel van Heer Arnout den

onverreinnelijcken Konihgh.

Ick Afpert Cantzelier heb het over-

fien ende ghefchreven voor Ot-
maer den Aerts-capellaen. Ge-
geven daeghs voor de Nonas van

Auguftus in'tjaervan deincar-.

natie ons Heerc dccclxxxviiii.

de V 1 1. Indidie , in 't 1 1. Jaer

van 't rijck des feer godtfaligen

Arnulfs. Actum Franckford in

den naeme Godts faelighhjck.

Amen.

Defe



1% DIEDEKICK de I.

Dcfe Handt - veften , bc-

fchryft oock de feer oude Hifto-

ry-fchrijver der HoUandtfchc

faken , Br. Melis Stock , in

lijn Rym- chronyck.

^ ©at ï)ct (D^acffcljau \janHollant

ten\ flich Han ©;ieilahöt nomcit

:

3©ant/ aïft on^^ te lioo2cn geliciuru

;Bocmcn fcl)?cef Bnj^- Sacr* É(r;'

(a) Dat ^enDellru). (a) obcriuacr/

hvoor. ïtareïöetialuïucfcftcrnïte
'V*' r iaonmcïi lüvié Uan B^ancïtrihc /

€n tjan ï)2iefïaiiót D^^ö f Deel/

5>e>egonfIe te flieöten aï geljeeï

Holkndt tot finrn lioniacïïtihe

;

JBant 1)1 gaf eeneii ^ieberihe

^e j e ilanöen / Die \m al te tarnen

i)oeinen fiiUeii ut ouDe namen /

^att Die ü^anDt-tjefle Dué af 5eget

<Z^ie 't (^gniouDe lael) / of leget,

d'Eerfle Handt-vefte.

(b) Dii T^i^tJer^?ieltout3igijet5enname
was ccn X ixüxti ( lüout <!^oöe bccïwauic
bedorven
plaets ,

aldus

van my
op dc

been ge-

holpen.

(b) ïtoiHucU ban ©^anchril^c

:

5E^cr t)oocï)cit ban Dc ftonmcWiïxC hronc

(€t ccrne nier inilöcn lonc

^le on? b?icnt tt]n enDc gctroubje

:

5>cp bJilïen bJi Datmcn Dit befcoutoc

:
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Del. GRAER 19

!:nöc fjet ïiciilih fi jotich nibc ouöcu
c) ^le !]cm nn Die ïtcrhc Ijoubcn /

i^ic nu fijn / cnöc fullcn fnn nicöc

;

^at onfcr tcijcnttioo^bictjcbc

ï^it atiüic O^abc i^^gcn 6at
l^nfcr Oocöcrncraitj^ci: bat
ï^at toi gabcn v^ïcöcnhe /

i^nfcn gctroutoen fchcrlihc /
;5>onnnigc dmgljm aïöacr ter fïontir

:

Ï?'at9' / Die ïierkc ban Cnjnicnbc
E^ct öatter ban rccïjtc tccbcïtoojt

;

^Atp/ ban ^uptï]arDerp-ï]a0c fcöojt
^cl) Cote IDoo'trappen ent^e Huuicm,
Ekfïihe ccijco^tJcn lui ïjeni /
{Ji^nde omfmgen fijne beöe /

2£I^ rccl)t toa,é cnbe üïUih niebe /
€nDc gaben onfen gctroub?en J;l0an /
IBic?' name Dat (tact ijler Doben an /
Jiï^etten <?>ientlluDen Diere in ftjn al /

.^uDc Dïcmen Daer nocö in ïjebbni fa! /

.<6emeenlïhe Dat men ïjier bobcn feiDe /
! met bofflj / merffö / bjater cnDe b^eibe,

l)eten enbe $ebieDen Dit /
' <i5etöeibJij€Saï^j)ibcfit

1 2fnDcr (joet / euDê anDer tïcDeii

^
(e) ^ruDer rierecljtcr erf-acl)ticïjeben /

in <ï^at 1)1 l'an onfer li)obe^^I)cbc

l ^ieföclicke bniïten nicbe
!l ^eeherühe te finen ïibe /

( (O <ö:nbe foo toat Dat na gein btibe.

Onbe oni Dat &cm fuüen bliben /
^0 gcbïeDni tou in Dit fcrtbcn /

• j)ï vrilic ïjoiiDe Ditte /
i <lBnDc nutte enDcbctltte/
1 «CnDe Dee enDe ciDincre

(O r>-.t

]s y allcu

Chnfte-
ncn..

(6) Dat
is> 2'ot

die.

(c) Pa:
€3 j ^/s

"1.171 er]

(0 Dat
is , Jjfni:

men crs^e
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(h) Dat

20 DIEDERICK de I.

.f)afmcntoinc/nafmen (g) tfym*

(g) Dat Tï^ütx hl Oot^ 0cnaDigljtJc /

isMiftr- ij^jit öacr i^mx nicmant Doe onbjcöc,

euht om öat tol toiilcn öat onfc scbcn

€-tocliUe na onfcn Icbcn

HDojöe öcljouöcn fonöcr h^thcn /

J)0 ijcbücn toive tsic Ijant tocgcfteftcn /

<enöc l)ïetcn öatmen 't fcgclcn fouöe

IDct onfcn (h) limacrli)nbansouöc.

«C^^Sc^t^n on^ i}ecrcn)aei:

h,'gotui7n ^Uj"^' mhc öacr nacr

rit'ie. ^J^^icjitoarf ]c,r / cnöeujmeöe/

rc otc ^Blaöelc t'ccnre ftebe /

(;ï^at^ ccn ^o;p öat foe Jjcct

)

.0c0ï)cn öagljc ató nicn toect

(i) Dat |^oonnib;oiner^.S anébatï&*

".'r'- 2lï^fmeöèüoo^nctTe (i) lasö*

Döé aU toijt ïtomim oe\3intJen /

23eaon|löem eerflonöertoinöen

HoUant , öattet <6?a\jc ontfiiic.

j^orï) gclJicï na befc Dinc

^at De^ l^ard lilaïettien t>2oeber /

^ie Coninc toaé en bcftocDcc

i^^ber^ïmauoien (als men ïa^

$>icr bo2cn öacr fijn^gcltïagfntoaé;

<0afDen feïbcn ^IB^ïcöenïie/

CnmaecïUetjcmnUe/
<&aec icïi ofde i^antbeffe al

g|n ^nutfelje uioojt ontbmDen fal

De tweede Hantvefte.

pv€r ^«cbouöicïjcpt te eren /

^^^teöctoijc üiOer gracïen on^ ïjercn
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DEI. GRAEF. 21

tmmc I toi toiïïcti böt cont fi

^nfni fjtetrculuen berre enöc Di /

3cibc bie nu fijn / enöc f|icr nacr
bullen fyn ober nieni(ït) jaer /

I^at onfe toijfDie Conmcjinne /
l>im (ZBnime / öaer toi an b^atjcn mmne/
i^nfe ï|o0{)e jetjcntuoojDtgljebe

"ne gjinc niet ^are bebe /
^at Idi Den <i?»2abe <j?>ieöerilie

i^nfen gctroufeen fehcr lihc

DatmöatO|aeffct)ape^^ ^'^-fli
fnöc iBafba bi namen {)ict /

Cn 't toater battcr öo?e bliet

Qdtltjaert / mlpacTt / nicrff enöe toeuöe/
ilant en onlant baer toe totJc /
i?nbe al bat tote toi jp'o^ccile /

'ocl)oert in toatre enbc in geefre /
ube tDiere cebob toe babai erïit /

L^at baben lui fjacrnc / enbe Ijet^ vecfjt /
?nbc geben m befen -^jrebe

^en felbcn 43^abe onfen Uebc
ïDat po^ectt / bat \p. ftjn fi /

I^^Bnbc befit al$? fgn etiJt Vri

,

tiinöc ijpt betlttc ban mi boert /
.4!l)et al tjatter tot-ücf}oo?t /
%}\ fcftie / of fine er^ianich /

€>fUtien bat fnt oer toel tc fanien
ii>erfiopen Uiillen / cf (1) ane Ictj^en / (i) che-

onber eeuïglj bjebcrjegacn, ven , in

€-nbe om bat bit bati fal flaen / Lecn-gc-

nbe onfe gcbob baer toe gebaen /
€nbe öebber bie öanbt toe rfegeben /
•^nbe gieter oec ben scgel an tegen
t^an onfen bmgerïijn tc toarnu



Dl EDERICK de L

Ocgcbcnm oné ï^ccrcn Snaren

«Den Dcrtïjïcnöeu Dacb ban ICp?!!

3*)ii)«- airbii), Sacr alfoo tod

fm ) Gra- A 3lbu^ (aï^ mcu lecfl) began ^ISSS
ve.. te ^ Hollant 452abc (m) te \3an0cu an. 1

hebben, ^ect DOC toeï Dat if niet la^/

3Bic anDcr^ Defc ^icbccïr toa^ / j

5Dau öcfc ïettrrcii Doen Vicrjlaen /

5Dat l)i qchoicn Uiaé fonDer taam i

gn manieren enbe m gljfïilie

rn) Vii-i3kangl)ef[acl)tïian©?anffterifte.

iicht,mo-
(j^f (n)uc|)te

^mmeDie Conmgmne/ ,

g^i'Jck. ^00,^0^ ïjeDecnDeto^mmne .

cojHiLo- (o) i^i Den <^5?abe Dit goeD gaf/
,

dcwijck. 5r obetop / Daec toi feïDen af/

fP) Em-iBai^ (p) öemnaïicötebeïanc; ,

nicwas n^ahtDitelDieommeganc»

ïcrwa^". .ïle IjaDDe Die moacnfte entje befïc :

, , <eenen (q) ongeboden longeUnc

tl£r?' .ï^iet öl)egeben/ omgüeenDinc.
;

^icDcr ic nn / fyt letter oa^ /

aden. ^ieD'eer{le<0?a\)eljanï|oïïantxöaé/

ï^aDDe een b?ceDfr Ijict IBaigeer / J
^.L A) wci-^ïtVuaertVöa^cnDe (r) geöeec

H ger.en als fmen tiDen / enbe gïjetroutoe.

j «DHcer. ^ieDericljaDeenbJOUxue 'i

^ ^ie <6öenc bi namen Ijiet.
|

^

3\\ fmen tijDcn ifl gcfciet / «

;Dat ^. lleïbjecljt toa^ bonDeii

t O Tot eenre ,i^oinie/Die (O tien lïonDer

g^hl<l?^lt?etolj|T)e^aeröUac|:



De I. GRAEF. ^3

5ofn qt)mc ïji op furn öacï) /
5nDc öcDe fijn hmxtc ticrDjagm
let llröcn bacr Iji nu ïdt Öiöaurn/

i :n macnt op l)eni cm ponten ftccfic

/

:nDc Uoo^Jt tian fuïhfn turrfte /
tlëöoe (t) ïobeïicrnöcfcbc;
bonnen fcttc Ijï öaec in mebe /

^ loben fouöcn/ na hcrften rcrIjtc.

Hu ©,^ornïe gaf iji Ijeni rcntcnör öuv
In^Icmacr niDc in ïjalüngc/ (gc/

5acr fi mcDc ïcbcn nibcljtrn/

?nör(!3oDcDicnrn opöatfns(v)rofï)^
^it luas rccïjt tot (^amonVe/ (ten,

5at bat(x) 6o\jrt ni begin tier flonbe
3anDê <6,MfffeOapban l^oïïant b^a^/
Ufo aÏ0 ic 't befcreben ïa^s?.

€en,^ bine^ ic mi beroenie /
|l©at in getroubjen llerflrntioeine

^cfc (Djaeffcïjap ii begonnen

:

li)ant/ aï? bji !)ier geniereden ftomiê/

Dicteeic / Dat eerfie fonbament /
liticïjte Üerïien enbe Conbent
J3ot5e nibe onfer ï).?outoen t'eren /
«^iibf ben ï5eiï?gen ouï^ ï?eren /

'^ant flnen i^atroen ?£efbreeï)te

ferbe !]n in allen recl)te. (be/

>e^itjii5recl)tebat Öob feïbebjou^
>at borrt in eren u aUen fonöe

;

M Ijet bebe / alö gï)i fint ljo?ni.

©ic ^ieberic/ bic Ó5ob Ijab bereo2é/

y^n eenen foon au fijn bpyf<Oeben/
©ie

rO Ge,
woon-
lijck.

(V) Op
dar fy des

acht fou-

den ne-

men.
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kW'

1

(y)Dat
if, cndig-

dcftcrf.

(z) Siet

de Eg-
mond-
fche Cio-

nijc hier

boven.

• Icktn
wetc
vacrom.

(t) Sterf.

(*) Daer-

om is my
onbe-

kent.

(f) Ver-

krecgh
van.

(b) By
fijn

Graef-

fchap

lagh.

(c) Dacr-

om.

(d)Volck

(e) Caro-

lus Mag-
nusChar-

Icmagnc.

(O In ge-

fchicJe-

nis boec-

kcn ,in

lefiis.

24 Di-EDERICK de L

^t<BioSyt (y) nitietaïïcDïiïtefonnjf,

Jl^acrrn t'€gmcniöc begraven /

l^at fi fticl)tcn mei Ijacen \mm^
mtt bie gmc (z)Die 't Hatpn fcrref/

C\\ €\\ tocft \a3acc bi ïjet after hXttl

m t\\ bcfcrecf Dat jaer niet nicöe /

èaccl)ifmrn (t; enöem bcbe.

(*) ^eöi Cé mi onconb Daé /

i|oe lange Dat \}\ a3?a\je toa^* m
Noch fpreeckt den AutheurvarJ

eenen derden Hant-vefte.

Ia öc^ <I^ictierict tibcn / qS$ ic 't bant
^

vDas^ een <0?alie in JDncflant

€^ic oMjctoifbi namen \y\tt I

<enDe (a) toanal^infnbefcl)?elienfietl

%\\ Conmc ^rnoube ban ©:anfteniant/1

;?I^at bi öem gafbofcj)/ nterfeb/ enöe $anf

;ïl>at fmcn (O^acfTclvip Iaatl)(b) gï^ela^jj

fCufTcljcn ïttjn enöc 2riuitï)aröer?lja0e^

li^iiicïjerien enöe anDer renten/

<entit quitet ï)cm ban parlementen*

:Docnftreefnien Irrnr. jaer

(Cincarnatiocn «^ob.é / öat^ toaer /

(iSnöe öaer toe meDc bii% IjonDert

(c) ^BeDimialtcscrctoonbert/

;Datöitonfcamelï>.ncfclj (d) biet/

ll^at ban ntto;?ïcn ne tocet niet/

ïkm berccmt cnöe fetjbet /

;ZP»at (e) ïtarelbiete^Cbenlerjïjet

<2?beb?iet fonbe Ijebben baer ïjant /

€nöe ment nopt (0 inpecftenbatit /

1
1
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De L G K A E F. zf

löc fï na Dicu Wml noclfjtau /

<S al ö'aiTöcr bcötottjcjtii mmi /
.lööcu uacrij^- jacr

ant.éjjorca / cnöe bicnbcn boct'Vivicr /

ttftopöïcbciiöicljant

cjni öcn a?2abc ban ijoïlaiir»

^cfc Oljcrblföie Ijicr <D?abc öict /
.^cn bint bon ïjcin anöcre niet /

>at ömi Ijcni qaftt ©^an'chcubocröe
oiiiuc Gemout Datmm Xvotvtjt

icr tc bo?cni)cbljni ontbouöcin
4Cl)tc t)i (larfni rnint jtonöcn
jonöcrïmit/ cnbc onfe a.\\ibnt

ao^öcn ï^crc ban fijnre Ijahm.

. Bant icïxcv anbcrp niet ofbcntam /

^ï\iBi||ft^ ï)ï 7ofbjat baït ïjcin quani /

n m Tim ijantbcftc t'^r-snionljc

Mm ïarf) in oultcr jlonDc,

7)'/'JacobMeyers Chronyc-

ke'van Vlaendere^ in*t i. ^öer^.

l^^reUe Kaïuw , Iiceft Holland,
^-'t welck in ouden tijden een ver-

.ACit eyJand der Batavieren was

,

^faet den tytel van GraefTchap ver-
ert , ende daer over tot den eerften

>avc geflelt, xien klocckcn helde
ptcderick met t^oe-nacnicn de Fmsy
Dm de felle vyanden , de Deenen,
;nde Normannen tegen te ftaen.

B Tjjt
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DIED^^ICK de T,

Ujt het Regiejler *van h

aen van Barland.

KArel met toenaemeu de Kalmve^

Roomfch Kcyfer ende Konind

van Vranckrijck , de foon des Key

fers Lodewijck , hoerende dat Hol

landt , een landt van't Keyferri)ck

door de Deenerï, die te UtrccV

woonden, met den oorlogh leer g

quelt wiert , heeft hy op 't verfoec

van den Paus Johannes VI 11.

hem ^hefalft hadde, 'tgebied^^ vai

dien gheftelt in banden van eene

Die/erick, fone van Sigisbert vanJ
quitanienjVanTrojaenfchen bloed

fo de hiftorien melden in 't jaer 86

Die dan tcrflondt gewapenderhar

in Holhnd ingetreden is , ende hee

ik Vriefm gcfteuyt,levcnde in langl^

duyrighe ruft ende vrede met fijfi

naebuyren : welck geluck hem bj

nydende , hebben hem die luydd

uyt de Provintie uyt - ghedrevd

Waer over hy fich tot den Keyfl

Karei de Kaluwe fijn eenighcn ej

de vcerdighcnbyftandt heeft bed
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De I. GRAEF 27

en 5 dien hy in fijn jonckheyt m^t
ijne vrome daden oock verplicht

,

nde fich tot een grooten vriend ^e«
aeckt hadde. Door defen is'hy

liet langh daer na wederom in Rol-
and ingebracht, ende heeft deau-
euren van de conjnratie dadelijck

leen ftrafïen. Is geftorven in hoo-
ien ouderdom , in't 40. jaer van fijn

egeeringhe , naelatende fijn huys-
Touw Gheene , een edele vrouwe

,

e welcke hem gebacrt heeft Die-
erick , die t' Graeffchap nae hem
.^cft ge-erft. Ende zijn beyde Die-
erick , ende Gheene te Egmond
egraven. Dit is uyt Barlandus-,

^ Wilhelmus Hcda Alfiniiis^

in de hijtorie der BiJJcboppen

^uan TJtrecht. In Hungerus.

tN't jaer der Saligheyt %66, (^) o
den eerften Tanuary is Huneerus '^^.^'J'T

len BifTchop uytlandigh geftorven. jan
"

K)mmighc willen feggen , dat het
3raeffchap van Hollandt ontrent
lefe tijden lijn aenvangh heeft ghe-

B 2. nomen^
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DIEBIRICK de l.

nomen , alfo de Keyfer Karei de Ka.

luwe op*t verfocck vanden Paus var

Romen Johannes den vüj.endcvar|

Haj-anoeen fcer machtig Heer ,
he|

felve lant; door de invallen der Nor!

mannen verwoeft zijnde, oefchoncrfi

ken heeft aen cencn edelman Uie-

denck , foone van Hildebcrgh hji.

ion-her nichte die dochter was vai i

Keyfer Lodewijck de Godvruchti

j>hc: ende gefprotcn uyt de oud

]Ramme vande Koningen '^^^f'^'''^

ken, diemen feydthare af.komlt(

van de Trojanen te hebben :
end

dat defc Diederick , de jongfte zijn

^d- , een broeder gehadt heeft ,
me :

,
naemen (t) Walger , den welcke

w^' dpfelvc Keyfer over het Graeffcha. ;i

Teifterband foude geftelt hebben :

ende hy felve fijn woonftedegeno ii

men in Avefaet by Thiel :
ende ge^

tuvgen datHagen inde ftadXantei. i

een Trajaenfche bevolckmghe , o?

, nieuwe Stad van Trajanus ,
(nu vei.

J^^Z. draeyt op den naem van C*)Tro)er.
•

firewoont , ende over de omliggen ;

*de landen gcheerfcht foudc hebbe*
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De L GRAEK
ende dit voornamelijck op 't heggen

vanJohannes Beka. Daerom dewyl
wy tot dit propooft vervallen zijn

,

fil het dienftigh wefen , datwy om
dewaerhey t te verklaren hier op het
onfe oock voortbrenghen. HOL-
LAND wordt dan te recht be-
fchrcven

, als dat deel daer de Graef
Diederick van Keyfer Karei over
gefteltis: alfoo dathy'tvan
hem als een verfocht , of ghcbcdcn
Leen, Toornen fpreeckt , ende alleen

voor fijn leven heeft ontfanghen.
Want by de goede Auteuren, ende
oude boeckenv intmen, dat Diede-
rick de derde van dien naeme , foon
van S. Aernoudt , ende de vierde
<jraef,door voorfprake van Egbert,
Aerts-biffchop van de Stadt Triers
fijn oom , eerft in eygendom van
den Konifick Otto ontfangcn heeft,
al wat fijn voorlaten als beneficiën
befeten hebben , omtrent het jaer

OHiermifl Heda , ende doet den Hollanders^oot onrcc^^r

,

Mshy -Beka volght , by den voelckfndit ydelverjïerfil , dat iry
met eet: byfonder ^cfcL-aft -uoorkekben te voeder-Uzz^n »^dt. Sictdebovengeilc^ ^ -v '. n, '- " •• - - -

heuij^n , Mdidcn vryc

B

'''veflen , die het tegendeel

'^tkhbe-wyfctu

des

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



DI^BIKICK de I.

des Hccren 985". Want Holland i

veel wydcr geweeft,airoo de Schry

vers het felve naederhant in Bifdon

cnde Gracffchap declen ; maer oocl

en wcrdt ket ghcheele Bifdom on-

der Hollaixl niet begrepen. Wan
de Graeffchappen vande Veluwe

Twente, Drente, ende Ifeland, (du

onder 't Bifdom hooren)en wordeü

onder de Provintie van Holland

ganfch nietbegrcpen.Selfs en is oocl

niet alles inde Provintie van Hollan

gcwcefl:,dat deGraven(die den ty t

dacr van voeren) nu befitten : gher.

Jijck als dat deel dat hem in Vries

land uytftreckt tot de revier de Lai

wers , ende dacr de Caninefates

Fnfiahm, ende ander diergelijck

woonachtigh waren. Item, dieby

Schelde tot de Mafe toe woonen

van dc welcke fommighe Zeelan.

dcrs
,
fommighe Vricfcn ghenoem

(t) Soo worden

rLc^'e" Ende die ftrcke die haer vanM
x-o^ghens f^n-landt aftot Kenne-maer toe tui

^//plren fchcu den Occaen, cnde de ftadt (t

van uyt- L^this uvtftrcckt^wiert cerft Noon.
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De 1. GRAEF.
hollahdt, nil Rynlandt ghenóemt»

.ir)^- Daer is oock geweeft een Dorp Hol^

iandt , waer van mogelijck de naem
ki alder-eerft afgekomen is , gclijck als

> de namen van Gelre,Cleef,GuIick,

Brabandt Nochtans foud
ick liever gelooven, datHollandt ,

ll

Zeclandt , ende de Provintie Deene-
marcken , die felve naemen van de

.Jj^ Noortfche voIcken,die men Decncn
; ende Normanncn noemt, ghegevcn
zijn.

,
^

Het geheel HoUandt, ofte Bata-
vien , en is oock onder de hcerfchap-
pye van Karei de Kaluwe niet ghe-
weeft op dien tijdt , wanneermen
meent, dathydeDonatien (inde

13 wekken Holland felfniet gemelt en
werdt ) aen Diederick ghedacn fou-
de hebben. Sijn vader hadt hem in
weerwil vande andere kinderen wel
Alemangien

, Rhetien , ende een
deel van Borgondien gegeven: maer

yd hy en was doe noch geen Keyfcr ge«
- li worden. Het welcke uyt de deelin-

1
gevan'tRyckvanLotharistuflTchen
Lodewyck fijn broeder Koningh

B4 vnn
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D/CDXRICK de l.

van Alemangien , ende hem felv€

gcmaeckt, klaerlijck të fien is by C
) -r«v_A.imoinius.

"f
''^ • Nu fullcnwy voortgacn totte b

gmaien van »t Qraeffchap van Ho-

hndfelf, endcvandiePrmcen , d

daer over van doC aen by fucccfli;

een tijdt langh geregeert hebben. I

JDe reft
mach men by He^IaJelf kjenA

Maer dc j
aren ende tyden ende dc

aen^vangh der Graven fclfs ,
die

fchijnen in allen deelen niet wel
j

konnen beftaen. Want hoe-wel dal

geen twyftel en is, ofdefe Prins Dij

Scrick is van hoogen ftamme ,
end

vermaert ind-en oorloge,ende macl

tieh in wapenen gewceft : fo dat b

om fij n treflfclijcke daden word ghl

meldt , als allen lof-waerdigh ,
di^

-Lck mede boude af-komftigh te zit

vart' den doorlucKtigen Gravc Du

derick , die bloedt-vricnt van Car*

lus Magnus was,ende die in des fej

tijden door dc Vriefen henen na ?

xen , ende Pannonien een machtu

lei^her heeft gcvoert: oockdat fii

Voor-oudcrs al voor Karei de Kalt
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pes tijckn m defe landen eenige be-
Inttinghen hebben gehadt, endeop

I

andere plaetfen maclitigh ghewecft

\
zijn ende af^hekomen van de Prin-

icen van Guycnne , foo alffe met
icen verdorven woort in plaets van
Yicnne genoemt wierden , welcke
een Stade van Savoyen is , niet verre

van Lyons gelegen. Want men leeft

datter geweeftis een fekeren Gtarf
Theodoricus ofDiederick , kamer-
lingh van Lodewijck de Stamelaer

,

fone van Karei de Kaluwe , als oock
van des felfs Soonende Succefleur,

die veel tochten tegen de Norman-
Tien gedaen heeft, ende in macht ge-
lijck ftont tegen Bofon den broeder
vanRichildjtweede huyfvrouw van
Karei de Kaluwe , die Vienne hadde
ingenomen5ende ghcdwongen is go-
weeft hem over te geven . Maer aea
Diederick heeftLodewijk de Stame-
htr {cïfs by teftamcnte het Graef-
^hap van Autun gegeven, het welck
hy met Bofon verwiffelt heeft tegen
fckerc Abdyen aldaer gelegen.

Ende dat hy Prins'hecfr komen
B 5- V/ c-



^4 DIEDERICK de I.

(•) Dit wefenvanVienne,(*)datwyftooc]

W!^. eenighfins aen , dat de feer vermaer

de kerck van Vienne ( welcke plaet

nu in die Provintie als ecen Hooft 5

ftadt gehouden wordt ) gelijck on >

aldaer zijnde getoont is, tendefe

<t) Van- Qj^fen tijde het felveCt)wapen voer

pZe^y'c- als Graven van Hollandt.

kenenfiii- Defen tweeden Diederick foud

S'^-ickdanmeenen den vader gewee: I

^f^"* te zijn van Diederick den eerftei

Grave , die de Abdye van Egmonc \

tot een beneficie verkregen heeft. :

Want ten is niet noodigh , dat i

menmetvoor-ouders valfche tyt<

len verderen wil de gene die doe t

haer eyghen daden boven de fel\

hebben uyt-ghefteken : foo als h< i

kennelijck is , dat Diederick en fijr I

nacvolgers hare landtpalen niet a

leen manhaftigh tcghen de inva

len van de Barbarifche hebben b( /

fchermt , maer oock vergroot ,

*

religie uytgemunt,ende hare ondei

faten vreedfaem , ende feer rechi

veerdigh , een wyle tijdts geregeer

cnde met Grie^kfche ende Latijr

fch



DEL GRAEF.
(che Kcyfèrs ende Koningen ver-

fcheydcn alliantien van houwclijc-

ken gemaeckt.

Daerom ick my niet wel kan in-

beelden , datfc gefprootcn fouden
2ijn van de oude Koningen Mero-
vce van Vranckrijck , ende datfe in

Aquitanien gcheerfcht ende Lode-
wijck den Godtvruchtiijhen , fone
n Carolus Magnus, beoorloght

ouden hebben ; oft door c^ebedcn

. an Hagano met eenige pofielTic van
,Karet de Kaluwe befchoncken zijn

:

ofdatfc Hagano bcftondcn ; letten-

^

de alleen op het gevolgh dcrtyden.
fioo^ Want Ludovicus Pius Auguftus

if'dr heeft Aquitanien al voor fijn Key-
Kix

'

ferdom vreedfaem geregeert : cnie

H ml na dat hy Keyfer geworden was en
is hem geen moeyte ghemaeckt , of
't en ware dan van fijn eygen foone

be; Pipijn : noch enlefen wy nier , dat
>ftr,i yemandt die Dicderidc hicte daer

van mede bewuft is geweeft , ofnae
Aquitanien geflaen heeft : hoe-wcl

t dat de dochter van Diederick Gra-
y^cvan Lutzenbiir,o:h door den Va-

.
B der
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'^6 ' jyiED ERICK de /.

der todewijck n^n Pipijn verlooJ

is. Doch dieGracf wordt evenwd

elders Theutbertiisgcnoemt.
Ooci

was Hcrmgard de eerfte vrouw va-^

Ludoviciis Pius , wiens jonghft

dochter Hiltegard ,
menwilfegge

getrouwt tc zijn phcwceftmet IMe

clerick den Vader van Dicderic i

den ecrften Grave , een dr)chtcr va \

den Grave Nigrannus, gefproote i)

van een feer vermaerde ftamme

maer geen fufter van Hagen , foo al

T'ohannes Beka fchiint vaft te wille

ïtelhn. Want daer en wordt \^

Hagen geen ghewaghby de Schri;

ve/s geVondcn , noch onder Care

lus Magnus , noch onder Ludovi

cus Pius, of Carolus Calvus alle dn

Keyférs , noch onder Ludovicus fi

j

nen fone , maer alleen wordt in d

Chronijck van den Abt van Uri

pergen verhaelt van een Hagen , di

opgekomen is uyt middelbaren ge f i

flachte,daer hy handelt^an Carel d v.l

Simpele Koninck van Vranckrijck ;i

Lodcwijckx ofLotharis Soon , nee 'A

\ an Carolus Calvus , die Koninc

'
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'De I. G R A £ T. 37

(•") Siet

gcmaeckt wierd, vijfjaren oudt fijrti

deinden jdre 898.

Maer oock en is Judith denvee-

de huyfvrouw van LudovicusKu^',

moeder van Carolus Calvus Haga-

noes fufter nietrghcwëeft j als die de

dochter was vari VVclfderi feer Ede-

Ilen
Haitogb van Bcyéren.

Karei' de Simpele isnae eenghé-

vanckcniüe van vijf jaren geftot-

ven (*) in't^^j.jaer lijns rijckx,

en (^^.fijiisbucferdoms; •ènde ^^k^.der/Jkt

onfèr SaK^heyt: in wiens kindsheyt '^^er^^^

\ Oddo het Ri;ck als vooglit ^eré-
: geert heeft den tijdt van zj. jaren

\ lanck.

Sooisdan nae de waerhey'dt d'Cr

! hiftorien de donatie viiA 'ttloofter

\ van Egmond , ende van de andei*e

' plaetfendaeraenbehoorende, van

H SuytherdershagetotteVoortrappen^,^
^^^^H ende Kinliem van defen Karei J^i^^r*,

R ^de Simpele, oft van fijnen broeder

W gekomen: ende de andereDonatie

L 'van 't Bofch Wafda ende Zeelandt

in 't felve Graef-fchap , mette vel-

den 5 ende wateren , ende landen,

B 7 uyt-
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DIEDERICK de I.

uyt-gangen 5 ende in-gangcn , van

Lodewijck foone van Lotharisge-

florvcnin't jaer 875 ; oftvanLo j

dewijckKomnghvan Alemangien, i 4fl

fonevanKcyfer Arnoud,dcwtlck€ ] m
fticrf in'tjaer 85)9, in wiens plaets

in'tjaer 901 fijn fopndie iz jaren

regeerde is gekornen : foo dat die

Donatie nieten is gedaenten tijd(

Vèn Carolus Calvus oft vanLuda

vicus , foone van Ludovicus Pius

Want van wegen de boven-geroer \

de deelinge en waercn die plaetfer
j

.

van Zeelandt in d^fes Lodewijcker>||

macht niet : foo is mede dePausJar

de VIII. eerft gheordineert in

jacrSja, op wiens ghebeden mer 1

• wil (eggen dat defeDonatien ghc
\

fchiedt fouden zijn : die oock ii :

Vranckrijck niet ten tijde van Ka

rel de Kaluwe, macr van Lodewij cl

fi j n foon , eerft is gekomen , met d<

BifTchoppen van Vranckrijck end(

de Nederlanden Synode houdend»

te Troyen in Champagne. Oock ei

heeft Hagano ofde fyne by Xantei

geen lange refidentie konnen heb

be
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De I. GRAER ?9

ben. Want men leeft , dat den ede-

len (-[-) Barthold van Grimber- rt)Ear-

gen , broeder van Hildebald Aerts- 1^^^^%'
biffchop van Keulen, cnde Gou^-'BekavaH

verneur van Carolus Ma^nus den tZ^lf'O meet tc^

Kcyfer , omtrent dit Jaer der Sa-/)o wf,

ligneydt by Xanten fijn refidentie^J-J,^'^

gehaat , ende de rcgeeringh der na- afie» en

buyrigher kuften bedient heeft

;

wiens vrouw Ermgard ghenoemt
was ; ten ware dat Hagen felf van

defèn Barthout gefproten waS.

Sy fchrijven aaer-en-boven oock,

lat Diederick de I. met fijn loon

Diederick de II. 1x5. jaer , ende

defe Diederick de II. alleen 88.jae-

ren geregeert foude hebben. Dat 's

wat vreemds. Want die tijdt be-

grijpt gemeenlijck het geheel leven

van een menfch , fchoon hy alfeer

ghefbntis, ende in fijn ouderdom
wel gecomplexioneert , ende buy-

ten alle moeyte van regeeringhe:

tiaer (*) Valerius Maximus voor j„

een mirakel verhaelt , dat Mafinifla cap. defe*

Koningh van Numidien tTeftigh ja-

ren langh geregeert heeft, 't En is

oock
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4a DIEDE KICK de L

oock niet waerfchijnlijck dat de zc
,

kuft uyt het geweld der Norman-

nen te redden een kindt toe-betrout ,

is gcweeft: maer die Schrijver fielt

daer alken foo veel jaeren neder,

om dat hy Hjn reeckeningh anders

niet en vindt goed te maecken.
^

Men leeft oock in 't leven vafl '
<

Lodewijck , fone van Karei de Sim- '

pele , die Gerbirgh de fufter van '

Otto den I. ten houwelijck nam, '

'

dat een feker Grave Diederick in 't !

Nederlandt in groote achtinghe i< *

gewecft omtrent het jaer desHee- i

ren 952. dien ick gelove dat defen t

. Diederick de II. is geweeft. "!

Alle defé voorfeyde dingen ma. '

kenmy in dit • ftuck twijfï^lachtigh. ;

Andere mogen oordeelen wat haei 1

goct dunckt. )

Aci-noiidt Buchels , aentejicke-

ningen op eenige flaetfm van

dit Ondtrfoeck.

SOmmige wiüm figgen , dai om-

trent defe tijden.'] Ve^l dingher

de welcke hy hier van Hollant ver-
"!

tcli \
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De L GRAEF.

elt , zijn van Douza ende van ScH-

i ^erius verwarpen : Sommige gaet
'

Ier Heda felf oock een weynigh

Jaer nae examineren , ende aen dt

wraerheyt nader toetfen.

Datter van Egrbeft i'an Triers , e«-

ie van de verdeelinge van HoHandt
hy gedaen wordt, verhak ick felve

inders in mijne Aenteyckeninghen

f Beka. Ende Heda en heeft dc

waere land-palen van Holland niet

phekent , die naéu-webjdk verdd:

""ireckten ais de Dortfche-waerdt.

Tfant men kefi , dat eenfekere DiC"

Wiek,'] Dit is een onfeeckere ende

lofle giffinge. Want wacrom ye-

mandt van Viennc van dacn te hsb-

len 5 ende niet liever een ingebore-

ne te nemen?

Maer oock dat feggen van de iva-

ienen isfeerflecht, (iewijl de wape*

Tien der Edele huyfen doe tertijdf

"niet bekent en waren.

Andere mogen oordeelen wat haet

goedt dunckt, Dcfe opmerckinghc

neeft de ooghen der nakomelingeti

foo ghcopeot > datfe dieper tottc

waer
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4i di:ederick de I.

wacrheydt in-gedrongen zijn : or

der wclcke de voornaemfte zijn , d

edele Douza de Vader , de vlijt

ge Scriverius , ende de cuiieufe En .

inius.

jD^Jelve op Beka. ,

1N-'t Jaer 863. Karei de Kak
Tve é"c.~] Douza bewijft met ve<

redenen klaerlijckin fijnChronijc

vanHollandt, dat dit niet en is

weeft Karei de Kaluwe , macr K;

rei de Simpele : Daer hy feer breec

affchrijft: delefer magh hem u:

fien : doetter byFr.HarxTUsinfij

BrabantfcheHiftorie, ende van d( :

Einde in lijn Zeeufche Chronijck»
j

E7ide de Koningh Lodewijckejtc *

ftjn broeder*~\ Mirxiis meent in fij

boeck van de heylige Donatien, d^
-i

Wafda zy het landt van IFaes i
\

Vlaendcren : hy houdt oock dei
'

liandvefte voor fufped , om dat L( )

dewijck daer in gheen Augufius c 1

wordt gequalificeert ; een reden d;

voorwaer te fwack is , dewijl di

Lodewijck Koningh van DuytJ

lanc
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ndt ende broeder van den Kalu-

Ire het Keyfcrrijck noyt gekregen

eeft. MaerDouzafchijnt defe Do-
tatie elders henen te willen tree-

ën , te weten op den vader van

jijerolfj €nde Grootvader van Die-

|.erick , die de eerfte Gracfvan Hol-
md geweeft is. Siet hier over fijn

I^Boeck der Chron. van Holland.

lek meen 5 dat die de waerheydt
liader komen , die defe Graven of
oor ingeboorene houden , ofvoor
^efprooten uyt de na-gebuyren, en-

Ie maken dufdanigen aenvangh van
Ie ftamme der eerfte Graven. (-}-)

(t) tüer onderJ}aet(epaf}dtr Cefofht-rekenin^enytHKtnuu

Craef
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De I. GREF, 4,f\

Men fie na 't gene Miraeus in fiin
r TT / r D / ^ r (*) Men
>9tma EccleJ. Belg, cap. 107. i-in-fieoock

us in 't 5. boeck ende ^. cap. van y^^^^'

L»endermonde. Aiidreas Querce-» in'c i.

nus in fiin hiftorie der Graven van f*'^*^'

nfnam 1 1. boeck in 't i . cap. (^)

ïeda noch eens in Egibold den

13. BtJJchop , fuccejjeurz'an Hun-

gcrus tnde OdihhaUvis omtrent

bet jaer 901.

*r^P defen tijdt willenfc oock fcg-

ük^ghen dat Diederick de ccrfte

jraefvanHoUandt geRorvenfou-

b zijn : ende fijn Vrouw Ghenc

orts daer nae ,
beydc begraven

^
h *t kloofter van Egmond,ccn hou-

•[•en ghebouw , dat hy felf van een

apelle gemaeckt haddc

^. BucheïJn de Aeriteyckemngm.

AL watter van den dood van den

Grave Diederick wordt ghe-

Ifeyt 5 is heel onfcker. Onfèn Au-^

theur heeft hier voor meer dingen

van hem gcfchreven , die des acn-

mcrc-
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4^ DIEDERICK de I,

merckens waerdigh zijn. Maer \ i

heel noodigh dat men daer over na.

fiedenfeervlijtigen Scriverius, di

defe vrecmdigheden met een fee

fcherp oordeel over-wogen heeft

in fijn Aenteyckeninghen op d

Chronijck van Holland.

ft) Box- T>efelve op Beka.van (t; Gen i

Êorn fcy t Vrouw 'vm DtedtYick.

^l"xhy m JTEnpraet dat defe een dochte

;^Sk Mvan Pipijn den Konineh va:

datfe Italien geweeft is , maer fonder be

wijs van eenigen goeden Autheuuj

Deneerftige Scriverius meent datfil

van onbekenden geflachte is ghc^

weeft , als mede oock Hildegar

de echte vrouw van Diederick de

tweeden.
Item.

En curicufcn Lefer wijfe icS

na D. Scriverms den fecr ncei

ftigen onderfoecker van de faecke.i

fijns- Vaderlandts , dewijl hy nia:

datter totte Graven van Holland:

dient, ongeroert gdatcn heeft, mae

alles met fi i n veruand verlicht.

D

»oemt
word.

D
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De I. GRAER 47

Item,

v'E dingen die hier van de eerfie

Graven van Hollandtgefchre-

n zijn , worden van den hoogh-

[icleerden Scriverius ghe-exami-

l^ert ; wiens gefchriften uyt te co-

Lieren my niet toe en ftaet.

yytJanmT>ou'za,den Vader.

Jederick door de Konincklijc-

'ke mildadigheyt van Karei de
ipele voornamelijck door tuf-

ïnkomen van den-Grave i/^^^-

befchoncken ende vereert met
gebiedt van de Egmondtfche

tercke met der felver toe-behoren,

iet alle het recht ende jurifdidèie,

%n S^ydtherdershage , Voortrappen^

%de tot Kinnem. toe , welck alles tot
ier tijdt toe van de Deenen en-
c Normannen met wapenen ende
ïcht van oorlogh befeten y. Jae ge-
furpeertwas, heeft defe rejjeerin-

cmet lukken couragie aen-geno-
len , als dé gcwichtigheyt der fa-

C'cnde de aenftaende moeyteom
^e fecr wrecde vyanden van onfe



48 DIEDERICK de /.

Relime te verdrijven was verey-

fchende : endc niet alleen om de

landt-palen der Chriftenen te bo-

fchermen , maer oock verder te ver

;

breyden. Defen krijghs-held heeti

pock meer opgewackert de (^) ver

eerinehe van de RUderHjcke Ordn •

&c. (h) DeKerckdenH.Adet

beft tóeigeheyligKt , die nu- al langl r

'

van deDeencnen Normannen ve^j^j»

brandt was , heeft hy van hout wö *

der op-gemacckt , endc daer en bc 1

ven noch een nieuw Kloofter vana i

felve materie uyt den grond op-g€!|.

haelt, daerhy Nonnen van S.Be

Dedidus ordre ingcftelt heeft, en

met feer goede poffefTien en lan

ryen tot haer onderhoudt be^

nght. Wanneer of waerhygefto

venzy, is weynigh bekent, om ds

de oudtfte fchrijvers van onfe hiM

rien , die al voor 400. jaren bekci

(t) T>ignt vir hU armis ,-ArmdrtH d'igm '

wapetun rvaer(f:gh y endc die» (icfc rvapcnsn I

.

(h) Dc r-etlliaeick hier over , hoewelA^ acrdij;h , ret^

ten , endc niet ongcncughclijcK vfai : U i.



m
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De I. GRAEF. 47

[jn gewcefl: , dacr niet iecckcrs af

onncn getuygen. Die en hebben

ock niet durven droomcn nocli

an Sigebert den Vorft van Aquita-

jiien , noch van Pipijn Koninck van

taliën of Lombard!jen , veel min
ochdatfeden fterfdagh vanonfcn
erftenGrave, of van fijn Vrouw
jhene in eenigh fekcr jaerbcfluy-

'fcn. Hier en boven bcthoontoock
|jjenoe<T de onfckerheyt van de fake

iet vcrfchil fclf dat dcAuthcuren
onder malkanderen hebben. Want
ock en komen die felf niet over

en die foo onbefchaemt zijn , datfe

ier in van den tijdt wat dorren ver-

leren. De meefte van defe willen

,

en fal haer geloven dat hy geftor-

v'cn zy in 't jaer negen hondcrt

:

mdere dur vender noch drie, an-
dere noch achtien jaren by-fcttcn.

Eenfeecker (c) oudfchnjvcr fcyt

uytdruckelijck , dat de GracfDie-
derick na dat hy de Provincie lange

C gcre-

„ . . ^cdcri}}: ,. , aldus fe^'^gcnclc : Left G /*ye ]h'c-

l^crick^doehylan^e^ercnr^ccrt htjeide totch hy dor uyt dcnlmtdc .

^00 dat men nutm v^ct> lm !iin^c dat ky lafuc ^ of wafr dat

, yyMf'
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50 DIEDIRICKdeL
gcregccrt haddc , ick en weet ni«

in wat verre landen getrocken , en

de daer ghcfhorven is : foodatH'

niet fcccker en is , hoe langh dat h

heeft gelecft , of waer hy begrave

is. Hy haddc ghetrouwt Ghen
wiens afkomfte onbekent is , ho(

wcldelaetftefchfijvers al tegelijc

met onbcfchoften voorhoofde vei

fieren derven , datfe een docht

geweeflis van Pipijn Koningh va:>

Italicn , foone van Carolus MagnuiJ

Tot hier en toe Donfa cle Vzder.

D lycUjt ^ Beka , in Hmgerus dei

fihrct'en I ^ • Bifjchop , ö/> jatr 8 53

.

T\Tedfnckde eerfte Graefvai
iyjo. jLJ Hollandttot een wapen voc

rende een gulden fchildt met ee

rooden Leeuw , is ghefprootcn a!

fommighe bcfchrijven uyt de Ko
nincklijcke ftammc der Francoifen

endc heeft de palen van fijn jurifi

didie tegen 'tinloopcn der Dcencn
manliaftigh ghcrcgeert : ten wijvc

hebbende een edele Vrouw met na-

men Ghene : daer hy by ghckre-)

ger:
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De I. G R A E F.

en heeft fijn Toon Dicdcrick, een

jonghman in veel deiighden uyt-

muntende.

Buchelini in fijn Aenteyc-
keninghen o'^ Btka,

BEkadie beufeit hier; endcfbo
doen mede andere die hem vo]-

ghen : want erffelijckc wapcn-teyc-
kenen waren doe ter tijdt onbekent,
hoe-wel Faiichct in Originibus , feyt

datfe omtrent de tijden van Lodc-
wijck den Dicken Koningh van
Vranckrijck, dat is , nae 't duyfcnfte

jaer Chrifti bej^onnen hebben. Dit
tuyght on ftn -vriend ^ die />; [ulcke diTP-

gmfeer ervaren is.

Een tiytnemende paffagien van
C"h) Meyeriis , aejigaende de iva-

^

fenen^ op^t jaer 1178. 6. keek*

PTT I' ^ '''"^

Hilips CuyterElfits) Gracfvan Karr/cUe

Vlaenderen , bci^afhem uyt Sy-
ricn varende nae Conftantinopdcn
by den Gricckfchen Kcyfer ]\]a-

nuel : van daer k eerde hy w cderom
te lande na hii\ s in den macnt Octo-

C i bcr

,

«UK
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5'^ niEDERICK de I.

ber, fooals eenighc aenteeckenei

Ende mecnen fommige , dat het w:

pen van den fwarten Leeuw in del.

)

voyagie by den ghefcyden Philip:

van wegen Nobilion Prins der Abi

lineers , andere van wegen de Sard

fijnen voor Mylancn, ick en wee;

niet op wat tijdt, aen-genomen i;

Andere feggen eenparigh, 't gen

oock waerfchijnHcker is , dat de Ncr

dcrlandtfche Princen , doe fy hae

op den tocht na Syrien foiiden bc

geven, Leeuwen van verfcheyden

couleuren in plaets van haere oudj

wapenen hebben aen-gcnomen.

GEI-
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t

WW,

P.:ilio

d

OllJ

cnde Vricfland. 55

IV."

van Hol-

Zeelmdt ,

riejlfaidt

,

048. y^»-

ieren»

B
ïrave van

Bicderick ^ P/^ri; de
dcV.Gra- II. Gravé
"ve vm
Holland ,

ZeeUndt ,

Vhe/land ,

1092.

van HoL
landy ZeC'

landt ,

Vriejland,

ftarfy

^9 1 1 2 3

.

" der"
J>ZeelandA Albcrt.
rianFonugael . rrmcederNc,

teelde {gheftor- landers. Heeft

ven ijfS.) viel' vrouwen gf'

lerdinandm Ko- \
ke drieghebaert

ningh van Bohe- >
hebben,

meny Hertofh

van Oofiennjch,

Marie.

Leonore.

Elizabeth,

Catharine,

Joharme.

Marie,

Bafiaerden*

Margaretft.

fan van Ooften*

ryck y die onge-

trouTft geftorven

is, lyyS.

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



el.

L

ckei

^h^^ A

ier
Moümd>ZeeUrid>

^metnmk,endeRoom-

>t afchen Keyfcr Kfi'

\Kelde i^du^e. \

1 .
.^c"GravenvanHolland,Zceland,endcVrienand.

Gcflacht-Rekemngc da Graven van n

r>iedenckdel^.Y'''tlu^^^^

:re oU

1
Vriepnd>pU
1,1163. I

Uoüand , Zee-

lantycnde Vries-

land > gheftor-

'ven den acht-

ften September»

by fijn
vrom

gheteelt heb-

bende

Zeehndt , ende

Vriejl^nd > ftdU

|<ïw«o 993-

[
:Egbert Aerts-

\
btjfchop 'vm

Trier

Alidt 'vm noi-

Imdt^ .

jyiederick de 111.
^

Grdve van Hol- .

Undt . Zeehndt y \

ende Vriejlandt , 1

ftftrffinno 1039.
\

Syvftert Burgh-

gruvevm^enne-

merUnd, van den

fïjelcken de Bre-

derodens , ende

die van Teylïn-

ghen feggen ghe-

^otentezijn.

Viederick de IV.^bM^
Grave van Hol- ' de-^.Gra- ^^'^'^J^ , ...

,^f,ri \ van Hol'

Holland ,

Zeelandt ,

landt, Zeehndt.

tnde Vriejlandt,

fiarf \o/ifi'
h'

der kinderen.

B

Vriefland

:

ftarf, an-

no 1091.

Zee-

landt >

Vriejland,

ftarfy (tn^

,n9 1I13*

Mert.

J

^lorisGrd've van\

HolhmdyZeeland,

Vric(landt, van , .

dm -geleken ghe-\Tlor^'

1 Machteldt

\ van Hol"

I

land.

landt, Vriefland yftftrj-

anno 1190.

ei

Otto,

Boudewijn,

jyiederick.

Felgrum*

Sophia.

Hadewy.

;petronelle*

Qrave van Holland,

zeelandt >
Vriejlandt.

fiarf 1103.

mlhem de I.

Grave van Holland»

i Zeelandt, Vriefiand.

fiarf 11Z3-

I Florti.

\ Robert.

I Beatrix»

\
-Eliz.abeth»

1 Aiidt.

J
Margaret^,

zier kinderen.

Ada fiarf[on-

der kinderen.

Flortó del^

\ Grave van Hol-

land, Zechnd,

Vriefiandt, ende

Rooms-Keyfir,

• ' Zeeland,

Vriefimd. fiarf

anno izj-i-

I Diederick.

1 Otto. \

\ Richardüs. \

l mlhem. \

» £en ander doch- -

J ter. )

Tloris.

Aleidt.

Mdrgnete.

Florisde V.Cnt-

rye van HoUandt %

j

Zeelandt , Vries-

land , defe -mier-

\ ghedood van Ge*

\
rardvan Velfen »

l ende Herman van

\ Woerden,» finr:<f

\ 12^6. van herrtr

I gebooren zwijnde

mnemdeV/^mncmdenV'
Gravevau Hol- Grave vanHol^

. . .fx Gravel Jande ^^^r^^^^^ ^/wX^ ---^I 7^7, '^^^^

L^^^Henegouwe ,

5 ^
ƒ . ^ y^,,

vooghd )

^/..^..r.. -.^^^^jS AUdt'dochtervaA

ichtervan ^or^J \ %-^delW. Grave
-^^^J 'a

Momfchen Keyfir-
Vl'Jbende

J

Jan.

Jan,

Hendrick,

Ma/r^icte*

Aleydt,

\ Henegourpe

\
(larffonderhn-* jonaer ku..^

l ^ ;v.r7/. -r^ziw lYcn, *^rn^

I
HenegouTve,ftarf

Udchteldt,

Gravinne van yen,^

1 teelde by den \we,fiar! i^o^

3 ^ i'/tv/'/ de'\ U(irievari\

'1 Vhilippa- ^

Wince der {Keyfir, Komng^
\,l,rven.

\vanSpmgi^-

\ \ Ifabeüc
\
tnnaerpiaeii}^"^-- -r"

Hcnegou^e,fiarffonder
hn-

j
^^^^^^^^^^^ |

maer een

deren, 1414- L;^„ W V<»^i^^
^^'^^^^^

Mar<rrkte myfivroH-f^e '^^^
li^''

A

ïPfkfc^^J^ gehadt heep , r ^

^
Catharmefiarffonderhnde- ^^^^j^^^^^^^

r^B. ... l-^ • '
"

fiarf fonder
kinderen.

Joanna van Beyenn.

BaJ^aerden.

Adriaen van Beyeren te Ta-

pendrecht dood gefiaghcn. .

tVtUem van Beyeren , eerfien

TT c^UMn'Uovt rn fin den

-ï

van 'tNederlanfch

gebiedt. Die heeft

' geteelt

dencerfiey».

^oomfch

Keyfer »

ende Har-

togh 1^^»

Oofien-

ryck , die

aocm^r
\
door dit .....

gheteelt,\hoU-^M U^^''' f^L
IndenAvrinsdcr U..^^^^^^^^

• ^ederhn- Ubert Har-

den is ghe'\ togh van Sa-

^

morden.
\'voyen.

teweten:\Sy heeft

hem gh^'

baerU

ende frince det

'foannci ^u- ^Nederlanders >

mnztnnevan.dieby ifabelle

Margriete

,

. eerfi ghe-

\ trou-fot met

\ Jan Koninck

\ van Span-

ferdinandt^ Ko-

ninghvan Bohe-

men, Hertogh

gelaten

heeft

,

l-Villem van jaejcrcr* ,
%,^,j^:en 1

Heer van Schaghen, van den l

Tvelcken de volgende gheJ}ro- .

i en zijn. v J

1 jonge

k

gefiorven.

\ rhilips Monarch

\
van Spangien ,

1
l^rince derNeder-

landers. Heeft

\ vier vrouwen ge-

\hadt, vanv>elc^

\hdrieghebaert

i hebben.

I
Johan^-

Marie»

Bafiaerden*

Margareta.

Jan van Oofien*

ryck , dte onge-

trouwt gefiorven

J



D



jCk heb mijns Vaders deugd en fijnen naemgcdragcH %

Bey waren wy alom in krijgs-bcdrijf vcrmacrd j

Bcy hebben wy den Fries bevochten en geflagen

;

Bey hielden wy wel *c veld , maer hy fij n ftcgen aerd.

Myns Vaders graf verbrand , heb ick weer uyt den gronde
Van Marmer opgebont ^ en fijg dacr op in 't graf.

Nu t'jygt de»*Faem alom, dat ick niet hoogers konde
Noch voor mijn' Vader doen> noch voor mijns Vaders fttf*
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De II. GR AEF.

DIEDERICK'de IL
De tweede Graef.

Heefi metfijn Vader T)iederick
de I. geregeert 115. 'van jaer

^6^. tot ten jaere Q)%%.

Uyt de oude Schriften van^t Kloosier

van Egmond,

tJ^Cf^% N 't Jacr 972. heeft

. X Kcyfer Otto lijnen foo^

i ne Otto ghehouwlijckt,
* met Thedfana Dochter

m Theophanius Koningh van

Grieckenland.

In 't jaer 977, is geftorven de BiC
fchop Baldricus , endc in fijn plaets

jgefuccedeert Ansfridus. *
, ^^^^

In defe tijden was Diederick Amhur

[tweede Graefvan Hollandt , foon
f^;; ^^'^

van den

;Diedcrick de cerfte , die een feer^;;f

fc f yverigen nae-volger is geweeft van
Ml fijn vaders devotie tot Godt ende

I
tot S. Adaibcrt. Want fijn Vader

P C 3 heeft

uaus.
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^4 DIEDERICK de II,

heeft een houte, endc defe een ftce

nc kercke ter ecrc van den gefeydcr

Heyligen man met groote koftcr

gcbouwt , ende (ijn heylige Reli-

quien in een feerfchooneuyt-glie.

houwen farck-fteen gelcyt : ooct

de Nonnen 5 die om de fcllicheydi

cnde ovcr-laft van de wreedc nari< :.

der Vricfenin 't Klooftcr haer reli-

gieus leven niet en konden leyden

daer van dacn doen vcrtreckcn , en-

de Monnickcn in hier plaets geflel

die aldaer onder Gods befchermin

ge als noch blijven. Tot ondcrhouciï

van de fclve heeft hy gheofFert irj

Sca£;en vi. manfen , In Haregan xi

manfcn , ende een vierdepart. Ir

Rentten viii. By het Kloojhr. ii

Tuflchen het dorp Elebentere H(

mcrcke welck ghenoemt wor

lllfnZ Sutherlem.iv. endc een halfmanfc

:>u}ehant Wtmna een , ende een half. End»

iwJfcIvan de felve manfc af tot in Aren
(kn V. an.

g\ gebouwde ende ongebouwd"
' land •, in ackers ende in wcyden ; d-

kerck in Heilgelo ; In Saxnem di.

kerck met de thienden; InPFalk

ben



Dell. GRAEF.
III. manfcn; In O/?/?» ii. en-

iileeen half, In Limhcji vii. endc

cn half; In Smithan ii ; In Ba-
lem 1 1 1 j In OnlehoUe 1 1 ; In ^-

XI 1 1 endc een half; Op de fel-

'plaets noch vim; In "pjofe een;

n Ohingm een; In HemfiedeQQWy

3y den Revier * Bamefira een. •/^^^

^ ruffchcn Schidingleke endc ////re- "^t*"'^^'^-

l^de 1 1 1 1 , met noch de viflcherye

;

4 n Velftn vi^ende de ofterhande van
ict Outaer van de fclve Kercke van

Mjiegen tot ncgene opten heylighen

[^;: iagh van S.Aechte; In Vcorholten

de Kcrck met de thienden ; In IS!ort-

jfr^ met de thienden ; In Alckmatr al

den tol.

Dcfes Diederickx ghetrouwde
^wHfjVrouwghenaemt HMgard^ uyt-

Imuntende in alle goede cnde ecr-

llijcke manieren , heeft den H. Adal-

|[
i' bert onder andere ghcfchencken

j
oockgeolfert een taferc:-! met goud

tende feer koftelijcke pccrlenwon-

^
J; derlijckvcrciert, als oockdentext
!;
der Evangeliën met goud ende met

^koftelijcke gefteenten.

|L C 4 Defc
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A

(

Ti

y^- DlI.D'EKlCK de 11.

Dcfe Graef Dïedenck f. g. heeft

bydcfelveHildcgard twee fooner.

gewonnen diehacre ouders in hoo-

cren ftaet overtreft hebben Aernoudi

cnde Eckhert ende een dochter mei

namen Erlimle. Aernoudt is in fijr

vaders plaets ghekomen. Eckber.

is nacder-hanSt door Godtsgrati<

Aerts-bifTchop van Trier ghcwor

den. De welcke in alles fijn godt-

vriichtige ouders navolgendede fel

ve plactfe van Egmondt vereer

heeft, met Godt endeS. Adalber

verfchcydcn dingen te offeren , al

een goud kruys , een koflelijck

Cafulfel , een feer fchoone Stool

een Gordel met goudt door-ghe

wrocht, een Choor-kappe, een Sub

tilc , een Misboeck , een Capitulaci

een PalTionael , een Kerckelijckc hi

ftorie Tripartita , een Plalm-bocck

een grooten Donatus , een Gloffd

rium , cenHifloriebchelfende hc

Oude cnde Nieuwe Teflament , c

een filvere kaffc vol Reliquienva

Heyligen. f

In 't jacr 980, heeft Anroiidt fo*

V
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De IL GRAEF. -^y-

m Diederick den ir. Gravc van
iolland 5 L uigard de fufter van dc
^eyfcrinne Theofana , die moeder
vas van den Keyfer Otto den III.

n prefentie van den Koningh Otto,
liede felve Theofana dochter van
}en Koningh van Grieckenland tot

waerde huyfvrouw haddc ,

«rettelijck oenomen, endedaervan
luwlijcxfche voorwacrden doen
^cfchrijven.

In'tjacr 983, is te. Romen ghc-

ftorvcn de Keyfer Otto dell/sijn
foon Otto de ÏÏI. in fijn placts fuc-

cederendejcnde regcerende den tijd

van 1(5. jaer.

In 't jaer 985-. Dit jaer heeft
Gracf Diederick de IL vader van
Graef Acrnoudt , door tuflchen-
komen van Egbert Aerts-bifTchop
in de Kercke van Triers, die fijn

fbony^s, endevan de Keyferinne
Theófana,moeder vanden Koningh
Otto in * eygendom van den feJvcn
Koningh Otto gekregen alwat fijn

Voorfaten hielden als beneficie, f
Dcfe Diederick heeft dc Reli-

C 5- qui-

eygen crfi

ftnijje.

t Sii't

hit

de hanii:-

vefifclf

die ter

-

fiont
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58 Dl EDERI CK de I.

quien van Sintc Jeroen den marte-

laer, door des felfs openbaringe van

* r. «.,.Nortgaweglvgevoert,en gebracht*

ten yte jacr hy hem die vcrmaent hadt te

brengen.

In 't jaer 985-. is Graef Diederick

de tweede overleden ende met lijn

Vrouw in't Kloofter totEgmondt i

' begraven. Arnoudt fijn foon quam ij

in fijn plaets. Dus ojerre de gefchrC" i

%^en Chromjck ^uan Egmondt.

HAND V E S T E

Van Koningh Otto den 1 1.

Uyt de felveparckementengecopyeert y i

ah de drie voorgaende , diegJyefielf zijnm
Diederuk den eerjlen.

In nomine Sandx&invidux
Trinitatis

,

OTTO
Divina tavcntc grarïa Rcx.

CUnBisfidelibus nofms , frafe

tihusfcilicet atquefiituns?nanl-

fium ejfe ^wlumiis ,
cjuomodo nos ob

'votutn & amorm dflecf^^ getfety ias



De 11. GRAEF 5-9

ko

KDJCI

{5!tt

^lir^ 5 Tloeophan^ -viddicet Imfe-

'atricis Augufia ^ ncc non {é^inter-

ntu JiJeltum nofirormn Eckbcrti

^e-verenfts Ecckfia "uenerahilis Ar-

'hiefcofi , ac nepotis noftri Henriet Ba-

MtrM^rorum Ducis , fideli nofiro Theo-
iorico Comiti c^mdquid nofiro con^

:e(]u hathniH in beneficium tenuit

mter duo jiumina qua vocantur (*) benduin'

Liora Hifla in proprium dcdnnusy videttu-

mm omnibus ut€n\iUbus , qua in eo- }j

iem beneficio Regio cöw^f//// per fru-

^mn\xm\x(\xm antehacfojjedit : Et
totum quod nojira Regia Concefjlone

in ruilla Sunnemere diófa benetïcia-

^ Irioufu ufque fnodo hahltit ^cumom-

"^'fni uttlitate iüic aj^iciente , eietiam

fin proprium deinceps tenendum do-

Sna'vimus : Adbuc quoque quidquid

\ \beneficii nofira de parte interduoflu-

]
i \mina Medemelacha Cliinnolo-

fera Gemarchi ditia tcnuit , cum om-
nibus appendfcits ad idem beneficium

pertmentibus , ftmiliter in propric-

tatem habcndum dedimus : Adbac
etiam totum quod de ?io(irojure inpa-

go Texla niwcupato beneficium te-

C 6 n::tty
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60 Dl ED E RICK de n.

nult y cum omni utilitate adhoc ap* *

fen-dente (excepto ^uod vtdgar 'i lingm v

dkiturViushd^) admtegrum (ibi'in \

proprium tradmus : & in ComUa- w

tibus ita nunct^patis Mafalant , Kin- 'i

nem,Tcxla. Et ut de pradiBts re- •

bus Uberam habeat potefiatem donaiu

dt y commutandi , fiu cjuidqtiid i'ö- j

luerit faciendiy hoe noftra AuBori- 1

tatïs Vr^ceptum confcribi & annuli x

mflri ïmprejpone figiÜan juffimus^ i

mamquQ propria fiibterfirmavmus.

Signum DominiOttonis glorio-

fiffimi Regis.

IhUkbaldus Epffcopus & Cancella-
'

rius 'vice WtUigïfi Archicapellam

recogno'vi. Data viii. Kalende

i

Septembris , anno Dominica in'i

carnationis dcccc lxxxv. Indt'

Bionexi 1 1. Anno-autem. Ottonis

Tertii regnantis 11. Attum No-

viomago fdiciter.

Dat is :

Jn den name derH. ende onverdeel-

de Dryvuldigheyt

O T-
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De n. GRAEF.

O T T O
6t

By Gods gratie Kou^ngb.

}jk Llen onfen getrouwen , tegen-

LJLWoordighen en toekomftigen

,

villen wy dat kondigh en open-

oaer zy , hoe dat wy door begeerte

*n liefde onfer wel beminde moe-
der Theofana de Keyferinne , ende

oock by fupplicatie onfer getrouwe

luyden Eckbert den eerwaerdigen

11
Aerts-biflchop van Tricr , en onièn

ineve Henrick Hertogh van Beye-

f Tcn , aen onfcn glietrouwen Graef
Diederick , al wat hy tot nu door

onfe gifte als beneficie bcfeten heeft

tuffcnen de twee water-vloeden of-

te rivieren, diemenhiet -f- Lioralcme^ifjci^

ende Hi(la in eyzendom péeeven heb-' ^^f^^.''^

ben , met al het toe-behooren dat Lioka

hvin 't felvc beneficie van de Ko- f"''^^^^.^'

nmcklijcke begiftinge tot noen toe Leek «a.

als ufufruB genoten heeft : hebben

hem oock gegeven al wat hy , door

onfe konincklijcke vergunninghc

,

tot noch toe als he^ieficie gehouden
heeft in het Dorp met

C 7 alle
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6z Dl EDERICK dg 11.

alle de toe - behoorende profijter

voortacn in urycn eygendom te hou-

den. Voort oock alle beneficie die

hy van onfen t' wegen tuffchen dc i

twee vloeden Med^melacha endt

Chinnelofaxa Gemarcht genaemt ge-

noten heeft, met alle 'tgene daei

aen kleeft hebben wy hem van ^q-

lijeken /«ej'^^o;» gegeven : Alfoc ij

mede alle benejicte èiichy \m ons in J

het Dorp Texel heeft ghenootcn . \

met alle profijten die daeraenvafl i

zijn ( uyt-ghenomcn het gene dat i

men in de gemeyne fpraecke Huys-

lade noemt ) geven wy hem in *t \

gheheel als eygm : als oock in de i

Graeffchappen die genaemt wor- 1

den Maejland^ Ktnnem , TexeL Ea- \

de op dat hy van defe goeden vrye
']

macht hebbe , die te vergeven , ver-

1

wandelen , ofdaer mede al te doen i

dat hem belieft , hebben wy dit ge-

bodt onfer Autoriteyt doen be-

fchrijven ende met onfen ringh fe-

gelen ende felf met onfe eyghen

handtfchrift onderteyckent.



Dell. GRAEF. 67

U Segd "van den Hoogh-geroemden

Heer ende Kontngh Otto.

ck Hildebaldus Biflchop en Can-

cellier hebbe het in plaets van

Willeghijs den Overften Capel-

laen over-ficn. Ghcgevcn den

V I J I. Kalend, van September

in't jaerder Incarnatie onsHee-

ren dcccclxxxv. in de xiii.

Indidie. In *t ii.jaervan'tKey-

ferdom van Otto den iii. Ge-

daen tot Nimmcghcn falighlijck.

Amen.

^milus Stokiusin fijn Rijm-
Chronijck.

51>ic !]ant\3cftc in Dictfcftc ïnooJt»

TjöDcr name Dcc ^ncbonbicftrbc /
^ Otto bil <Bt^^ jontl:ic!}cDc

Conüic : \X>\ \Mt\\ öat cont fï

Hïïcn oufcn octvouUjc \ymt cnDc hi /

© le nu tyn cnöe fuHcn fö'n mcDe /

ïDoe tol om onfcr morbci* bcDc

Ónfci* B:ouUicn om l)acr munic /

ofana Die lictjfctnmc /

<enöc öacr toe cmmci* ^ingnfla/ (m
<i;nCicom onögctrontoc Vi^icnt^ öaet^ ©auL
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64» DIEDERICK de 1.

Cnöc om ïjcuncijc bcDc tcljt

ir^ntoge ban i3ci5rren/ on^ ncüm /

^icDcnct!auï)olïant ttiilDen gcVicii

3©ijt bat Ijl tjaii ons ïjiït in Lene

,

3|nöïini bat luijt ücm aïrciie
'

'. ^'^^^f
- (aj 3|n gerechter erven gaticn /

Xt" Il^iït fo Ijl ï)iït ïant ofijamx (hore

fvEiiflcÖï^n öcfe tlüclüatcrn Iflacn Ly-

^0 tjïjetjen tont hem te Vi yer corc

JIMt aïbet nutfcfiap/ Die l)i bcfat -

"^IDaerteVioJcnmDie (b) ftat.

piacr's. <23iibc tüja gcÏ3en Ijem tiocrt öacr nare

Dat Öp in Sinnemare
5^at ^02p bcfit / bcrre nibc bi.

^DatïjctoocfynEygenfi. (ïercöt

cfi^ocï) Dat tuflcïjfn ttoce taatrcn

51>at men Dn^ te noemen pïeecöt /

Medcmelec enDe Chirneloos

,

5!Bet Dattfr torbeüoo^t airoo?^ /
<Öeben üjï i^cm al Eygen tüju

o^nbe Daer toe mebe aï bat eeclfit.

©an Texle, enbe batteetoebeöoect
3|n Vrye Eyghendomme boett

:

Ji)t0(]enomen 'treedt alleene
5^atmen fteetHuullade m't grmeene.

<£)itrecöttoiUenUJï bar !)emroemt
3;n bic (0,^aeffeijappen biemen bn^

noemt
Kinhcm , Texelc^enbeMacflant,
<enDe \)i uoert Ijebbe in fijn ïjant

ocöt te boenemet befen ooebe



L
rf

De II. GRAEF,
men \m\lc enbe fine gcntoebe /

OitTcleu / gïiftjen / ofUerfioprn /

^ :)f tb toiU battcu op uiacl] lopnu

l gcPin \jpt ï)cni öcfc 31 cttcvc fijn

f3cfc0cït ïiift oufcn Vjingcrlijn /

K5cUru in mis I0ccrcu2iare

öcn (Bciï op öcn fdljcn Dagft

Die nacft am ^s>. 23artdnif tagf)/

Zate mtnuQlytn ai opcnUacr /

anÓmi öc^ (Coninc): auDo: jacr.

De felve Autheur.

«X T Öoo2t tjc lliflo Jic boert {.i3<uxt

^ $ficrlio,?cn!)ctitDictoactèciatööj?/

'^ic ban Hollandt <D^abc ïjict*

:<Doöt / öïc alle ömcen boo^fict /

;:<«3afIjem ïünöec enDe grote ioaeröc

c Üöi ftnen tonbc !E>20u C^tïöegacröe /

(^ieöare (c) ©öo,:bcr toonnen metïc
' 9rn öoecï)ïihe toacrDicï)eöe /

. €um ^one öie 9lcrnout ïjiet /

; ^Dic ï)i ïu ï'?oUaiit na Ijcm liet /

€nvêcctcb|ect)tenenanöcren öaernoer/

<L;n öïc Dacr na ober foranuge jaer /

(Itlfoo at^ it\\ befcijKben la^)

3Ccrt5biffctjopban Criere toa^, ^c»

Süeruout ;i)n l^ioeöer nam met eren

üren toijfmi: laer ons t)ercn

^egcn l}onöcrt enDe tatlitigï) /

Ban 0ctlac[)te (ji'oot en macijtigl)

Oan

(c) Vooc*
ou<-icrs.
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IDan <i32ictï!cn 'e' Ccninr bocïjtcr Vuacrt /

^ic gcï)eten toaé 11 uutrjacrt

:

(CÏ)co^:auiö toaö ï)acré IDaöcr^ name

:

^2ne guller l)aöfc fconc ciiDc bcquamc
^ic iCl)cofana toa?' (jcnant /

<^ic ïïcpfcrinnc toas bchant

^eröcé ïtcpfcv <Dttcn niocöcv

:

^cfe niinncbe alé ïiarcn ö^ocbcr

^icn jongen ^cnfont ban l;}oüant /

^0 bat fti enen (;<3) toccï) bant

<enöc'5Ccrtp^-i3iffc]S)oy a^ggcb^ccljt

ï>an fCricrc / ötc ;i)n ö?ocöcr toa?' ecï)t /

oBnöc bcjagljcöcn bcitic gaöcr /

^cn (D^abe <^icttcrïc ^crnoutj? l^aöcc

%n Ccnmth Otter ïiaren fonc /

^i'e fuit ï^etifer toa^ tia 't gonc

^at men ïjein in erven gaf
3£ ï 't ftoet isaer te bo?en af

^ijn(e)ï^oo?öeré 'ibaren (f)tDientlmatl

(ï^nüemen (g) Ïjicöctöcmnorï)tam

Siethn

voo^z^f-ljyiederkkde tweeden fterf-daeh

AnnopSy. naede getuygenine
van Br. Melis Scock.

p^^cbrricU berfcict Uaii öcfcn ïcUcu

v^oe men %XX}^ cn febm
Cnöe negen ïjouDcrt fccrcföic jaren

jl^a bat Die H^aget toi .TDoeDer nia^

l^i enöesïjn Jl^yfU5o:bêUefïra\3cn(rc.

C'i^önionbc / öat fi niet Ij^itien

<önöeniet erben toöDen gecycïit

:

C^U^clic öaec Vueibaet blïjdit.

delen te

vcrkry-

ghcn.

(c)Dc
Toor-ou-

dcis,

(O Leen
mannen.

mccrdci-

dc het

hem.
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DE II. GRAEF. (T;

H ciibe fijn ©aöer / aï^ icïi Umit /

Jaren a3^lt^cu ban ï^oflant

)onDcrtjan: ]C)ccn Uitje:

in <6?aUc Gemout bleef te ïibe.

Dus verre uyt Melis Stock.

Van "Diederick den I.

ende Diederick den IJ.

fyt Bcka op verfcheydene plaetfcn.

' A Ls KareiAc Kaluwe (-}-) refide-

LXrcnde by het dorp Bladele, ver-

I lam dat Holland heel defolaet was,

Ijaeeft hy op het aenhouden van den

[brave Hagano , aen den Edelen

Oiederick, broeder van den Prins

vValgcr over-gegcven , de Kercke

vayi Egwo7id , ende Kinhem van Suyt-

hardershajre^ tot Voortrappen ó'c. Die

Diederick ende lijn nakomelingen

als
-f-

Lcenbefcten hebben, ende

de feilen Deenen terftont uyt de

palen van 't Roomfche Rijck met

gewelt doen wij eken.

Lodewijck den Koningh van

'Duytfland , ende broeder van den

nugcfeyden Karei heeft den Grave

Dicdcrick op 't verfoeck van de Ko-
nin-

(f) In

Htwgi nis

den xf.

(t) Het
felvc

hout Be-
ka mede
in Rux-
fridus dc

7. Bif-

fchop.
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C% IHEDERICK de 1.1

ninginne Emme mede begiftiqht^J

met het Foreeji Wafda , aen fijntltl

Gracfifchap aenleggende. i

Diederick den'Óuden heeft iiyt rfj

grooter devotie tot Egmondt eea:^

kloofter van hout geflicht , daer hyi
l*^

eerft Nonnen van S. Benedidus Or-'

den ingefteldt heeft ^ endede felve

iiyt fijn goederen tot nootdruftig-

hcyt van leven ryckelijck voorfien.

i

EgUdns Omtrent defe tyden ( ^ Annoi

13. poo. ) daeghs voor de Nonas ^^ÉÉ^
Odober , is in Chrifto ontflapenM»»i
Diederick den eerften Graef van jteij

Hollandt , ende Heer van een groot

deel van Over-vrieflandt : een on-:

verfaecht Heer, die fijne landen me^

eroote macht tej^en de invallen deij

Deenen heeft geregeert. (*; Gnena

deGravinne , is den derden Idiis Ja^

nuarij overleden , ende by haerer;

man in't kloofter van Egmond be-

graven, &c.

Als Diederick de eerftc Grae

^2f'f'
Holland (*) gcftorven was , focl

is fijn eenigh gebooren foon Diede-Ü

riek als erfghenaem in fijn YaderÜ
plaet4

CV -

J'eydt

Egidius

Roja.
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De ir. GRAEF.
letfe gek

69

omen

. ^4

ten wyve nemen-

dochter ( alfmen ^

belooft ) van Lodewijck Komnck mdcgard

mVranckrijck : by de welcke hy '

wwan Arnoudden Grave, Egbert

rlflèn Aertsbifichop van Triers, en- r*)^':^-

(*) Arlinde een uyt- nemende

loone dochter. ^ Smyns

P.S, Hildegard de huyrvromve ^^/^^'^

nn defe Graefword gefeyt te we- -v**» R^-

feneen dochter Lodowijckx Ko-^"^t'^^'^

'

r>ningh van Vranckryck , die eeni^o»^^\

Soon was van Carolus Calvus. ,-^'5^^'*

Maer ick vreefe fulckx niet licht

wacr ghemaeckt fal konnen wer-

I, dcn.Want ick meefi: alle Schrijvers

, door(ien hebbende , die dit behoo*

, ren te weten , en vinde ganfch niet

jom fulcks ftaende te houden. Jo-

, hannes Beka feydt : Hildegond( aU

,>foo menghelooft ) ivas des Koninckx

„ Lodewijckx dochter. De oudeHol-
,landRhe Chronijcken in't Latijn

„ voor 400. Jaer ghefchre ven , en-

n de in de Abdye van Egmondt be-

» waert , komen over - een met de

» Rijm-Chronij ck, die aldus luydt

:

Defi
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70 D I EDERI CK de II.

DefeDiederick o^oedt ende-ivaert ,

Hadde een Tvïjf biet Hildegaert ,

Hovefch "van zieden ende ^uan leven :

Ende vol doge^jt-achticheden.

Soo dat defe Hildegaert, oft Hekt

5, degond , ofte Hillc, ( fco haer an

dcre noemen) niet minder van on

fekere Huyfeis, als Ghena, ofte

Geva 5 de Echte gcmale van Grae:|

Dierick de cerfte.

55

5)

59

Beka gaet aldus voort,

Defe Diederick heeft de Vriefeij

nae fijn Vaders dood metten fwaer-

de onder fij n gewelt gebracht ,
endi^

in Egmondt een fteenen Convcn

gebout , ende Monnicken in plaet

r )/« Fo" van de Nonnen daer in geftelt, &c.

icnunus , In (*) dcfe tyd, te weten : in't jae

des Heeren 988. den dagh voor d
Nonas van Mcy , is inden Heere ge

ruft Diederick de tweede Graefva

Holland, ende begi:aven byfijnV
der in't kloofter van Egmond.
Hy heeft het Graeffchap met fijn

t)5cir^f. Vader lofFelijckgcregeert (f) 128.

w«. jaren, ende de wrede Decnen mach-

tieh

den 16

'Bijfchop.



Dc II. GRAEF. 7»

ügh uyt fijne land-palen verdreven.

Hildegond fijn Gcmalinne is in

phrifto ontflapen den derden Idus

|an April , begraven by haer man.
)U4 verre Beka,

\ticheliu4 m fi]n Aentyckertingen op Beka.

Ten -wyve nemende Hildegonddoch-

( al/menghelooft) 'van L odewijck
xoninck 'van Vranckrijck. ] Bocken-
^erghnoemtfe Hildegardende Hil-
J. DefeerneerftigeScriverij meent,
at defe, als oock Ghcne , van onbe-
lende af-komftegeweeft is. Vander
Linden feyd in fijn j.Boeck, ende 3.

pap. van Dendermomde, dat Hildc-
lard moeder van Arnoud den Gen-
spacr , dochter was van Diederick
len eerftcn Hollandfche Graeve, cn-
e datfcgetroutis gewecftmet Die-
lerick Grave van't Gentfe Cafteel.

^ leghen Aertshijfchop ^an TrieVj

^

•^yJ die ghebouJen voordt voor GraefDiederick
des t-weedenfoon: Uyt mlhelmus Kyriandet
'^"^^^^ ^^^'^^ '^^^ '^^ Trier/chefaecken,

DE fiiccefleur van Theodoricus ,

.^:arr ^"^^ 7^- Biflchop was Egber-

Ijl nis,

I I

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



D lEDERICK de IL

tus 5
uyt een vcrmaerde Stami

van Britangien, fijn Vader zij n<

de Graef Diederick. Defe heeft

armoede van fijn plaets met merck<

lij cke mildadigheyt verlicht. WanI

uyt Britangien eerent-halven ontc

biedende al fijn bloedt-vriendcn cni

demaegen totTriers, heeft hy fij/

Kerckc die uytgherooft , cnde uyt

gheplundert was , met de goederei

die fy mede gebracht hadden , cno

de fchenckagien , die fy wederoi

't huys gekomen zijnde, daer en bc

'ven noch overfonden ,
dapper vcrj

rijckt met goude ende filvere kruyl

een , kuflen, kappen , kafufcls , zey

len, gardynen ,
endebefettingen va|

goederen , Sec, Dit ftaet in de ght

jfchiedenifj'tn "van die 'van Tner tn
'

2. Eouk 19. ca^. In de [the Gefchii

niffen wordtghelefen een Handt~utj\

manden Koningh Ottoden •^.'van a

Abdye "van S, Sewaes aen Eghert 'vcn

gunt 5 in dato den derden Kalend^

<van 'Mey , anno 99 ;^
. DeJehe heej

Kyriander infijn Hijtoritngeheel uyi

ghefchreven y ende daer mede houdt

'
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Deir. GRAEF. 75

fnet E ombert den 72. PreLiet 'van

mers* Naeden ivelcken de 7^. ajtno

prtfii 595' ygeweeft ts L udolfits, uyt

ft landt 'van Saxen ^ &c. Dit alles

nmen by Kyriander breder Icfcn.

Yandenfelven Egbertus^voeg^
ter Petruj) Scriverius tin mch by uyt de

y^efchreven Chronyckenvm Chrijto^horui

. Brouwems.

mijne vragen, die ick by bric-

^vcn voorgeftelt haddc, heeft

^Eerwaerd. Vader Chriftophoriis

rouwerus feer vriendclijck
-f-

ge-

twoort , ende my de navolgende

traóten van Triers overccfonden.

de Gcfchiedtntjfin vayi dia 'van-

gers metter hand gefchre-ven : den
ts-bilTchop Eckbertiis gefproteii,

Britannien , wiens vader was de
aefDicderick, fijn moeder Hil-

ard , beyde van den meeften

Jckdom cndc adel der Engelfchcn.

'v)aer nae vocght hy der hy( "tz.ijn

Wouwcrus woorden ) hoe hy met fijn

;^it)iiders goederen ende over groote

'ifiildadighevt de kerck van Triers,

D die
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y4 j[)IED:EniCK de IL

die vry ghekrenckt was door c
j;

Nortmannifchc ncdcrlage,mct goi ^

ende filver,klcedinge ,
gcwact, cnc

allen kcrckelijcken tuygh vercie:

heeft. Een ander hoeck op farckemc,

metter handt gefchre^en, Egberti

van Britannien, foon van den Gra^

Diederick, van 't edel bloed der Ei

oclfche Koningen gefprooten 5 is

Theodoricusplaetfe gekomen. D
met de rijckdommen van fijn o

ders ende vrienden fijne Kerck<

door veel verwoeftinghen verarn

zijnde,met goude ende 1vere cru;

cenjkaflen, en kleederen verrijdilf

heeft. }r\\er mtAQ{^'oeghter Brouw-

\

rus in den brief noch hy) fchijntovui

een te komen het fchrift dat vo«(

defengeftaen heeft op fijn graf, A

men fiet in dc Capcllc van S.Andri;

'

aen 't noort cynde in de voornaer»!
rnni ttt J

j

aüHfiofit fteKercke.

rt.m.

'^'^

Tontificim deern.TccUfiA clarijftma Impcu

* Putay ^ anm p opuit, totim gloria cleri

Oratorli
'
Hicjftcet Eclebertti^ t ^«^^ regione repertti^ ,

~ ' T-réLfulTre'^eri^m.fed^ * aulA eonditor huj;

Kexit^ Ecclefiamfenos denofqueper annós ^
Omnes diUciumprece commendAtepfttromnr-

Dl

Aiigh-
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De II. GRAEF.
Den inhoudt van dit graf-fchrift is , dat

ly een uytfteeckend licht is gheweeft, en-

devan allefoo wereldtlijcke als kerckelijc-

•ce luyden bemindt, ende de Capelle van

j

i Andriesgefticht ende feilhienjaren gerc-

^ecrt heett.

In het thiende Jaerboeck flellcn

wy fij nen ingangh op ' t j aer 97 8 .lijn

uytgangh op 't Jaer 993. Acn de

vermaerde handvefte , met de welc-

ke hy in 't Jaer 981. het inkomen

van S. Paiiwels Collegie onder de

Stad leggende beveftight heeft, was

loock fijn zegel in waflche aengeftc-

":en met dit byfchrift: Signet vanden
goeden Egbert Aerts-bifTchop van
Triers Primaet ende Cantzelier. Dit

\ ülUsfeydt BroujuerHs in ^lepapiere?j die

onder my heruHen.

Hier is daer op te letten , dat van
tïilrlinde,die dochter wort gefeyt van

ï 'Diederik den tweeden, inde feer ou-
de Chronijcke van Egmond,niet an-

ders en ftaet , dan datfe Erlinde was

J
ghenaemt : Waer Beka bygehangen
heeft 5 datfe een uytftekcnd fchoon

' vrouw menfch was. IVlaerdeghc-

^feydcCbronijck van Egmond Ver-

D hacli
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76 BIEDERICK II-

haelt dacr tegen datErlindc laf^gi

tijdt maer niet em oogh gefieji heefi

doch datfe ten leften door de vei

dienften van St.Aelbert haer geficl:

wederom heeft gekregen. Soo plee

genonfe xwetfers alle dingen groc

ter te maecken : oock Beka als mej

ende meeft alle de Schrijvers.

Hollandtfchefaecken. Barlandus^

maeckt geen gewach noch van Et I

bert den Aert's-BiiTchop van Trier

noch oock van de uyt - nemend

fchoone Erlinde.

Ujt Barlandus Regifter der Gra-

ven van Holland.

Dlederkk de tweede van defc

naeme, naefijn Vaders dood

Graefgheworden zijnde , heeft cl

Vriefen, die wederom rebel gewo^

den waeren , twee malen in groot

velt-flagen overwonnen. Endehc

Convent van Egmond door de gh<

feyde Vriefcn afgebrand , van ftec

^Lfiy- wed^r Op gemaeckt. Hy is geftorvc

j}ert:oc: in 't f 88. jaef van iijn regeerii^ji

t^Z ge. Sijn lichacm is met een fecr grr
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De ÏL GRAEF. 77

'^evolgh van mans cn vrouwen tot

Egmond gebracht.

Ujt De Meyers 11. heek der ChrO'

nijckcn van Vlamieren, op hetjaer 5)97.

DV^GraefDiederiek Je TL heeft

met vrouv/ Hildegardt aen 't (t)

kloofter van Blandinien /t)Cleiham »

'tweick in Vlaenderland£jele£^cn is, Mcycr re

r gegeven in 't iz. jacr vanden koning
^^^^^J-.

Lotharis, ende in 't 23. van den Abt by dïx-

macr , met toc-ftemminghe van
jlg^^j]

'

lArnoudtMarquijs van Vlaenderen, nu Kcy-

[en van Arnoudt den foonevan den ï^^,

gefeydcn Graef, in de 3. Indidic.

Dcfen Arnoudt Diedericks foon,

noemt >

va wiens
keickc

als noch

^
was (foo ick meen) die geene die na- de bcdic-

'

• , derhandt vande Vricfen verflagen is: jj"'

Om wiens doot te wreken fijn foon den Abt

P
,
Diederick van Gent ( als Sigcbertus Jf"icn^

f '^ ffchrij ft op 't j aer 1 0 1 8 O in Vriefland

getrocken is.

Ujt JanusDomfa defoon,

A Diederick de L is gcvolght

zijn foon den felven naem voe-

rende, die door zijnborgers in fijn

vaders gebiet over Hollandt en Zee-

D 3 landt
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7^ DJEDERICK de II, I

landt gcftelt en gehuldicht, de Vrie

fcn niet genocch naer haerlinwas

Een ongcruftc en ongetemde Natie

die tot onder-danigheyt noch nie

gcwendt , oock het Graeffchap felf

niet vaft ghenocch ghejflelt zijnde

gaende gemaeckt wierden door d

geheugenifle en overdenckinge Vai

haer oude Vrijheyt^ waer toe ae gele

gentheyt der boflchen en moerafle

oock diende : Daer door wacrenl

dapper vaei-digh tot ftoute feytc

van oorloge. Derhalven hoop kri

ghendevanveranderingh van ftaet

Hidcfij-
weygherden fy openbaerlij ck defe

Die(ierick te gehoorfamen. Mae

r^t^:' hy vergaderde een leger en kreeghl

halen y op jn kortcn tijdt, ofmet gewelt ofmc

gcwillighcyt wederom onder fijn^f

macht ^* ja hy dwongfe foo verrr

om haer in 't toekomende in trou c

ondcrdanigheyt te houden , datfe i

haer huyfcn tegen den opgar>gh d()J

JZonne moften maecken, en mofte:

daer-en-boven de fclve deuren fel

lacch zijn , datfè noch ih noch U}^

haer hijvfcn niet anders koomen d

ga(

ia» c'cn

fier mdt

'Eacckjn

fil'rcvcu.
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De II. GRAEF. 79

I

gaen en konden-, d^n met geboogen

lichaem en neder-buckenden hoof-

de, 't Welck tot haer fchanden be-

duyde dat zy daer dagelij cks onder

door moften. Niet meer en hebben

van de daden van defcn onfen Graef

de oude boecken , in ons Vaderland

voor twee ofte drie hondert j
aer met

de hand gefchreven, ons na-gelaten

:

Behalven dat wy noch daer-en-bove

uyt den Autheur van de Tournoy-
fpclen die in Duytfchlandt gefpeelt

2ijn gheweeft, Georgien Keufner,

Koningh der wapenen , foo als men
die noemt , dit vernemen , dat hy in

den oorlogh tegen de Hunnen ghe-

voert door den Keyfer -j- Henderick

onder 't beleyt van den Hertogh van k-n vcr-

Swaben, gedient heeft. En foo wy^^jl^Vuitl

dien Autheur geloofgeven foo is de- '-'«^^

fcn Graef Diederick de 11. oock in
^ic 'roil

den Hunnifchen oorlogh geweeft

,

anno955 , als mede in 'tTournoy- • /i„/>

fpel te Macchdenburch cehouden :
9'^^^

In t weicke onfen Diederick voor /r.r«^^«-

aen wort op-getelt. Is de fclve oock ''^

vijfjaren daer nae te (^jKottenburg

I
D 4 acn
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8o DIEDERICK de 11,

aen den Tiibar medegeweeft ind<

fpelen, dieCoenraed Hertogli var

'tOoll:er-Franckeland,fchoon-zoor

en Stadthouder van den Keyfer felf.

bcftelt heeft anno 942. Den felver

Reufner telt endc ftelt onfen Princc

Diederick mede onder de twaelj

Graven van 't Rijck , cnde dat vooi

aen. Welcke dinghen vanReufnei

aldus hiftorifcher wijfe befchrever

ick ten deel ? hoewel niet in 't geheel

geloofwaerdigh achte. Want dat hy

fcy t van dat laetfte Tournoy dat g
houden fond zijn ten tijde van He
drickden Vogelacr: Item, datAi

noud, ofte Arnulfus derde Gravc

van Holland onder 't beleyt van den

Hertogh van Ooft-Franckeland iii^

den Hunnifchen oorlogh ghedientP

) A„no ^o"^^ hebben , dat word beyde we-

^56. dm derleyt door de tijdt-reeckeningcn.

^ >/y- Want Hendrick de Vogelaer was f
' doe al geftorven, en Hildegard moe-

i/9o«^//«r^-der van den GraveArnoud en wa

fH^^-doe fpo het fchijnt met Diederick.

^«y^if- noc4inietgetrout. Doch kan dit een
.rcAm.f« ^ vreemden, die van de faecken van

ons



DE II. GRAER 8i

mm

S Landt geen kcnnifie en hadde
cht ten goede gehouden worden

,

Dnder dat daerom getwijffelt wcr-

le aen deghcloofwaerdighcyt der

cencr , daer hy die dingen iiyt ghe-
chrcvcn heeft , die men met recht

fclooven mach datfe de namen der

uraven oprechtelijck inghebracht

lebben fonder den naem van haere

uandfchappen daerfc over rcgeer-

len daer by te ftellen, na de manier
r van die tij den . . A nno 9 8 8 . is Die- 1^^^

ierick geflorven y andere feggen by '^<-'^<=^-

.leven , andere na de doot van fijn 'Dlur7hi

rouw Hildcgard Men houd/^"

gemeen by onfe lands-luyden ,

h Diederick acht-en-tachtigh jaer

ïrcgecrt,ende hondert en twintigh

laeren geleeft hebbe : 't Geene dat
daer uy t fpruyt datfe te hartneckigh

houden willen de ongegronde opi-

nie , dat Diederick de cerfte Grave
van Hollandt 125. jaren voor het af
fterven van defen Diederick de twe-
de byKeyfer Karei de Kaluwe be-
gifticht is geweeft. Dus 'vernDouJk
de XjOQn*

D ^ Kort
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Si I> IIE D E RI C K de 11

.

IV e macr

de Sim

fele

Kortonderfoeck van Ubbo Er, .

mïus aengaendt het he^in des Grai. !

fcbafs 'van Holland»

DE Schrijvers der Hollandfc!

Chronijcken feggen , doe c

Cchapvavy^^^^^ den mond van den Rhi

^fett^- door de Kortmannen verwoeft tm
kaeitrcor- yerdorvcn lag,dat de felve acn een(.

'ZTarei Diederick , foone van Sigebert Prii^

^cKitin- ce in Gafconjen, uyt het geflacht
d*

Francken , op 't verfoeck van Hag

no, Graef van Xantes fijn oom vs

moeders wegen van Karei de Kah

we tot een leen op die conditie g<

gheven is , dat hyfc van dc Nor

mannen bevrijden, en voor den Kc

ningh befchcrmen foude , en dat d;

gclchicd is in een Dorp van Brabai

genaemt Bladele , in 't jaer onfer fj

ligheyt 863. en dat dit het bcginf

is van 'tGracffchap van Hollandt

Item, dat in 't vijfde jaer daer ae

oock t Walcheren, ja geheel Zeelar

onder den nacm van het bofch Wa:

da den felven Diederick door Lodt

wijck Koningh van Duytdandt z

( + ) Anno
868.
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De 11. G R A E F. 8;mW^^gcfchonckcn. Maer als die goede

»i»(fl| uyden defe dingen ftellcn foo laten-

i e haere floffigheyt en onachtfaem-
'

lieytblijcken , datfe noch op de tij-

den noch op andere omftandighc-

den niet en letten. Want opdatjacr,

datfe daer aenwijfen , en heeft Karei

de Kaluwe , volgens de deelinge die

tuflchende broederen gefchiedtis-,

^
een recht konnen hebben in *t land

^ ' van de oude Bataviers ende de byge-

legeneplaetfen. En de reft en paft

^ oock niet feer wel op fijne tijd , maer
• liever op de tijden ende gefchkde-*

• nificn van Karei de Simpele. En^t

geene datter gcftclt wort van de ao-

• natie van Lodewijck, hoewel dat fel-

vetegen de tijdreeckeninge nietaen

en loopt , en ouder fchijn t tc wefèn;

als het andere , foo en is 't evenwel

niet licht uyt te leggen , hoe dat dat

op Zeelandt paft
,
gelijck als van den

geleerden Heer van Noortwijck Ja-

nus Doufa den treffclijcken Hollant-

fen Hiftorie-fchrijver overvloedigh

bcwcfen is. Maer in allen dcfen is

dit het onwaerachtigfte , dattcr van

D 6 de

» /« ^>

wordt kit

Forccll

VVald'J.

Sk: d.i: -

i\m hier

boven

1

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



8^ D I ED ERICK de I.

dc rc4ve Hollandfciic fcribentcn by-

gelapt is , dat Vriefland oock van d(

Bataviers aftot de 11 iviere den Lau-

wers in dc feJ ve gifte van Karei me
debegreepen, ende aen den felvei

Diedcrick gefchoncken is gewecft

dewijl fulcks noch uytoudcHifto

rien kan waer ghemaeckt worden

noch oock felf uyt dc brieven vai

donatie die fy te voorfchij n brengé

als in de wclckc van dat Land geet

gewach altoos cn wordt gemacckt

noch fufpicie van eenigh gewach ge

:

geven , maer ter contrarie door d( t

bepalinge van Kinhem kJaer en uyt-

druckclijck genocch daer uyt word
geflooten. Noch onwaerachtiger i

'ft gecnc ^y verder dacr by itellcn ^

dat de Vriefen met hulpe van Kare

de Kaluwc ondergebracht, en defer

Diedcrick onder-worpen fijn ghc-

weef}:, en alfoo mede onder 't gebiec

van fijn foon gekomen zijn. Defe en

ïandcre diergclijckc onv/aerhcden la.

ten wy loopen. Dit fcbrijft * Uhhc
Ent'

* ïn't ƒ. Boeck vande Vriefc Hifioricn. Dcufa iu't <•. vand<

.

HoUandfc Chronijke.Macïdie mift:,dat hy dcnaenvanck v

iöiaclfchap.wil brengen, op't jaer^ig. inplgcts van pij.



Dc II. CtR AEF. 85r

Zmmiuso'vtr ^tgefchil van beginfel

' CS Graefjchaps van HoJIandty als ^e-

:i>aerjchouwt door de opmerckinghen

van IV. Hi da en -vanJ . Do:.'fa.

Noch een andervan Franci/ctis

HarxCUSy tip de Jaer-boeckcn -van

Brabantj in Koningh Kareide 'Sim-

'peleoftJaer<)\l*

Boekenbergen toont op hetJaer

8(33. dat Doiifa verabufeert is

.( dit zijn des mans cygenc woorden
in lijn boeck jidDoafJana Ludibria^

: dacr hy verklaert dat Egmondt niet

van Karei de Simpele (foo als Doufa
wil leggen) macr vande Kaluwc acn

Diederick den eerftcn Grave van

Holland cbei^cven is. Dit en meer

andere dingen (eyt Bockenberghcn
op de gemelte plaets? daer ick nu in't

korte en rondt iiyt nae mijn voor-

nemen van wil
"
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DIEDERICK de 11,

opgeworpeneii Velt-overften nock '

in 'tjaer 871. endedeNortmannen '

anno 88 1. fonder yemands teghen-
\

ftanddoor den mond van den Rhijn

in de Wael in en uyt , jae felf 8 84. al {

in Kinheim mede , dat niet verre van..

Egmond ghelegen was , ghekomen

2ijn)gelijck alsDoufa feggeickhicr

uyt feeckcrlijck bewyft, datter doe

alfnoch gheen GraefDiederick over

Egmond en kan geweeft zijn : So en

kan ick evenwel den felven niet toe-

ftaen , dat hy 't begin van dit Graef-

fchap gebracht wil hebben op 't Jaer

^15. Want behalven andere dingea

die men met korte woorden nietci

kan verklacren , fo is 't dat de Graef

O Del Hagano, die inde Handvefte van

van%' Egmond gcmeltis, ende by wiens

ynond is occafie Doufa wel bewijft dat defe

^^^'^J^llJ-^^ckc^QX^oontonQ tijden niet van

jehtctdan Carolus Calvus , maer van Caroliis

Simplex , by defen Carcl de Simpele
Tutten int ^iQ^ qh fchijnt inacnlien geweeft te

nitt^ii' zij" voor het jaer negen hondert en

twintigh. Soo yemand denckt , dat

wy niet al by-gcbracht hebben wat

40t



Deli. GRAEF 87

ot defc faecke dient , laet die vry

la lefcnal watter by de Autheuren

iiact , van dit jaer af tot het gcfeyde

lacr twintigh toe. lek foudc onder-

cuflchen houden dat het begin van

dit Graeffchap niet dan in 't jaer ne-

genhondert drie-en-twintigh geftelt

inagh worden : daer door oock be-

wogen zijnde , dat dc Handtvcftc

van Egmond nae de confcientieufe

aenwyfinge van Boekenbergen (be-

veftight met een ander diergelijcke

hantvefte van 't jaer ^16*) foo hy

felve feght gegeven is in de xi. hidi-

Bie, denfevcnden Kalenden vanJu-

|ius,i»'f dertichfte jaer z^an't ryck ^an

4en Kontngh Karely endehet herfteU

lende t ^ijf-en-twinrnh. Het dertig- t av

ite jaer van de regeringhvan Karei

h net het neehen-hondcrt en drie-

twintighfte nae de geboorte Chrilli, Het her-

kende het ^yf-en-twintighfie xvr?; V ^vi^'-'ndc

herftelde Keyferrtjck. Tc weten: her-

fieldt y nae de doodt * van den Ko- • ^r,^,

ninck Otto , ende dc xi. Indidie , als ^'W*-

iiydc volle macht van 'tllijck ont-
^^^^^

fangenhadde. t Dus verre Havius.
' Kort
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88 niEDERICK de II.

my al

voor Vier-

iighjarc?i

tnde Uk-

bedt hels-

te

(t) Infj

7lé J^^CT'

73och nitt

men z^ijn ^

e>irfe mo-

ghelijck^

7ioyt èn

fuUen 'uyt'

karnen.

Hy fieldt

htm ft l-

ven occk^

ré?7 fl'Otin

ftj?iXocck:

metten

Kort amhanghjel van Petrus

Serivcnus^rof mecrdtr licht ^van de^

fe tjden 5 encle ^uerklaringhc "van dt

Handuefh ^van KareL

ALIc onfc inlandfche Chronyc-

ké , oude en nieuwe houden een-

drachtigh ende flantvaftigh , dat het

Gracffchap van Hollant lijn aenvangi

ghcnomen heeft in't iaer8(53. waer

van oockniet af en wijckt Meycrus

de fcer opmerckende Schryver van-

de faken van VJaenderen.Macr noch

en berouwt het my niét te C*)gcvoe-

len , jae buyten alle twijlfel te ftelle

dat het jacr-getal inde Handt-ve

van Karei bedorven is , ende in placts

van 9(^3. herftelt moet worden 823.

ende gheduyd op Karei de Simpele

,

niet op Karei de Kaluwe. Het welck

de Edele Doufa wel ecnigfints heeft

acngcmerckt, als van Heda ghewaer-

fchout zijnde vande onfekerheyt der

eer(te inftellinghe : Maer qualijck

brenght hy die op 't jaer 9 r 3 . dewyl-

fe thien jaeren laeter geweeft is. On-
dertuiTchen fbfchrijft t Bockcnbèr-

;iUkji



Dell. GRAEF.

. Én, by de oude traditie hardncckigh

lyvende , 't ecnemael ten onrechte,

kt Doufa 'tghcheele fpoor byftcr

riopt, daer hy felfwonder ende jam-

lierlijck dwaelt , ja genoegfaem beu-

ytt. Maer aengaende het jaer 925. en

fniet te twyMen. Datmen nae fie

Ie Handveftcfelve , diewy hier vo-

pn uyt een fcer oud metter hand en-

Ie op parkemcnt gefchreven bocck

,

idc uyt de oudeLibrarie derAbdye

in Egmond ,
ghctrouwelijck ver-

lont hebben. Dacr by mede komt

. Konincklijcke Chroiiijcke der Ab-

'^en van Johannes de Leydis , een

; -iacrlemmer Carmelijt , van ghelijc-

ien fecr fraey metter hand ghefchrc-

./en cnc c noch niet uytghegeven . In

ie Chronijckc van dien Carmelijt

ii't 6. Cap. Iceftmen , dat die Handt-

vefte van Donatie door 't verfoeck

vm den Gracf Hagano voor Diede-

rick is verkregen ende ftaet dacr on-

der gefchreven.

iUMA

Kort
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9^ 7>IEDSKICK de n:

K. S. Signet van Kareli'

den Hoogh-gcroemdcn K.

H'j^gano Notarü heeft het overleg

[en 'voor Rotger Aerts^bijjchof

Schryft^ g^j^ Qpperkantz>elier. Gege^'€n(*) a?h
""""9^^^^

S^Jj. ^en 17. Kalende "van Ju
in de elfde Indiclïe , tnde tw'mtighjfi

Jaer van mijn Heer den Koningh Ka^
rel: Hertellende z^. Ende grcoteA

Itond (tj . . . y^lium W 't dorp Bid-

dcmpta, j/ig tergoeder ujre,V>c felvc fubfcrip.

ve» LZ't, tie ftond inde oude gcfchriftcn , daei

endeon. Handtvcftc uytghenomeriG

ff«y^"^ hebben , almede afghcbrookcn op'K

eynde. Nu defeenis niet ghewee^

Karei de Kaluwe , maer de Simpele

Het welcke Heda alder-eerft ghe

merckt heeft : Derhalven fegghe ic^:'

wederom, dat niemand anders defq

handtvefte gegeven heeft dan Karelt-

dc Simpele. Hoe foude de Kaluwe/

aen Diederick den Grave ghegeven/

hebben dat in fijn macht niet en was

Want HolIand,Gelderland ende Ba-

lavien , jae oock 't ghehecle rijck van

Auftrafia ofte Lotliringhen , onder

*t welc-ii



De II. GRAEF. 91

Iwelcke dc landen begrepen zijn,

LamLodewijcktoe, niet Karei de

[aluwe, maer defe dingen aengaen-

e het eerfte begin, ende de inftellin-

h van 't Graeffchap foude wel wat

[reeder onderfocht moeten worden,

ckfal hier maerby fchrijven eenige

[nderteyckeninghen van handtve-

ten van den felven Karei de Simpe- .

[e , uyt dc welcke het jacr getal , daer

liet oï'qualijck gcftelt of oock over-

Ueflagen is , licht verbetert kan wor-

len : ende wil hier over 't oordeel

l^aneenyder geerne afwachten. »
^

ffalfe voorftelien , (*} fo alffe my elck )JJ^:l

ïrft in de hand gekomen zijn. In 't
é^^^'^Jf^'^

,,«er 915. heeft Karei de Simpele de r's.rX'

Trichtfte Abdyevan S.Servaes van 16. c>^

icifclbert Hertogh van Lothringen

linghenomen , acn Kuotghcrus den

[
AertsbifTchop wederom gegeven en-

de beveftight. Onder die handtvefte

was ghefc(ircven. K S.'t Zegel-van

ile?t ^Hoogh-geroeTffden Kontngh Ka"

reL

Overfien by Gofelijn notaris ^mr

RuQtgmts dan Aerts-hiJJi'bop, Gege-

'uen
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Dl ED E RICK de IT.

*ven den 7. Idm van yidim , de elf^

Indi&ie 5 in jaer van den Doorltich*

tigcn Konïn^ü Karei 27. Jocrfiellenm

de 11, ende 8. van grooter erjf\

gekregen.Acium of de Hofs-fedelhco-

donis.

Aen den fclven Aerts-biffchop

is van den Koningh Karei mede ge-;

geven een handtvefte , dewelck al*i

dus begint : Karei dergratie Gods^

Koningh der Francken,

Wy i.vorden van Go^t onderred

C^c. Ende op 't cynde onder acn hj

Was wordt gelden : Deje keitnij,

heeft de notarts Rathbold op 't hevel

van den Heer Koningh Kareigefchrc- ^
ven» Ghegeven op de Idiisw^in ^'^"BBi
nius^ * Indicfie, hetiyijaer van^t^^^<
rijck des Koninck Kareis : het 12. -

Jteüende , ende .

.

. van grooter erff-c-^

nijje gekregen, Atïum Erifial op '^tji

Pallejs, In 't jacr 916. heeft de fc^

,.vc Karei ten tijde van den BiiTchop

Stephanus , acn den BifTchop van

Luyck gegeven , é^c, ende v^^as on-
derfchreven K. S. Signet van den

Hoogh'geroemden Koninck,

Over"
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Dell. GRAEF. 9^

O verfien by Gonfo'uinr/s notarjs m
kde 'van Herro.-eus den Aerts^bif'^

chop ende offerHen Cantz^elier. Da-'

tum den 8. KaUnden'van Seftemh, de

Indièikyhet drie en tvj'mtighsfejaer

ian de regeeringe des doorlucht/ghfie7t

'onin^hs : het achthiende herH€Üe7i-'

Adum in Kloosicr 'van S. Ar^

\lpisinden name Godtsjalighlijck.

Amen*
Hier zijn ecnige jacr-gctallen oft

erqeflagen oft verbrod,diewy nu

tot een ander tijdt uytftellen , natc

kekenen ende te verbeteren : noch

een dingh dat feer ter fake dient wil

^cker by gedaen ende hoog bevolen

hebben : te >A^eten Het Verdragh 'van
^ .^^

Karei ende * Hendrick aldus begin- der v/ef-

ncndc, In den name der heyUge ende ^^-"^'^ -

on'verdeelde Drieijoudigheyt. *
..^^^j"^

Onder Godtsgimftige harmhertig" rutmksr^^

héyt^ In'tjaer van ons Heeren in-

carnatie (^169 ende in ^t ^9. ^van't

rijck onjès hoogh'-geroemden Heeren

ende Konincks der WeB-Francken

Karei , het ^4. herHelUnde , ende i o.

mangrooter erffcnijje gekregen , de 9.

Jn'
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94- DIEDERICK II.

IndiBieJtem in 't 5. jacr ^an denfeer :

machtigen Konmck der OoH-Franc^ :i|

ken Hendnck , is tujjchen de voorfey- ;

de 'Prineen gemaeckt een Accoorat

van Eendrachtigheyt &c. Dereft

lullen wy, foo tGodt toelact, in :

onfen Boeck van de Opkomften ge-

heel uytdrucken. Op 't eynde van

dit Accoordt ftacn de namen der

Billchoppen ende Graven , die van

wcder-zijden over 't maecken en-

de befweeren der gedane beloften

geftaen hebben. Onder de Graven

van den Koninck Karei worden ge-

nocmt Hagano , Waltherus endc

Theodric//Sy uyt -welckc namen klaer^

lijck blijckt , dat die Handtvcfte,

dacr wy van fpreken , op geen an-

deren tijdt dan teii tijde van den

Koninck Karei de Simpele gegeven

is. Die felve Hag-.^.no is den Eenvaer-

digenGraef, dacr in deEgmondi-

fche Handtvefte van gefproocken

wordt. Lndc oock geen ander en

is die. felve Hagano , die by Karei

de Simpele boven anderen feeraen»

genacm wasyna de bcfchrij vinge van

Fru*



m

W'

Dell. GRAEF. 95"

•odoardus in 't begin van lij n tref-

[lijcke Chronijcke , de welckc om-

;nt het jaer 910. begint. Dien

lïraef Jheodricus houdc ick voor

ifen + PWmV^,cnde^"^%m//25ri'
te Walgerm voor fijnen broeder, rr/ff.

fan wekken Walger in de Eg-

londfche Chronijcke op't jaer 9 1
3.

Üt gelcfen wordt : Walger Je Graefi

tef^'a?) den Keyfer , was in defe da-»

ren 'm [eer groot aenficn. Van defen

Walger , item van Waltgarins den

frles^ van den wekken Regino ban-

dek op't jaer 898. fulkn wy elders

yet feggcn. Alwaer iiyt den felven

.egino in de Gefchicdeniffcn van 't

•jaer 892.gemek wordt van Walga-

rius den Graef , ende Neefdes Ko-

ninckxOtto, die tegen den felven

Koningh de rebellige wapenen op-

geheven heeft ; ( foo fpreeckt Re-

gino ) om wekke oorfake Otto met

tocftemminge van alk fijn Heerea

den felven Walgar , om dat hy in

een gcmeene Landt-vergadcringhc

tegen fijn Koninck ende Heer het

I fweerdt uytgetrockcn hadde , heeft

doen
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^6 DIEDERICK de lT.

doen onthalfen. Dit alles foo kor

telijck, op dattcr nae defcnghcei

twijfïelinghe meer over cn blijvc

aengaende den Graef Dicdcrick

,

of aengraende de Handtvefte van

KareL
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zej\Aerrwu£lt

celan^lf:

7Ec\ oorlogs ftond ick deur met onverfdifoflen moede

;

Tot vrede was ick naeg, maer vaerdig tot den krijg,

e Fries een Vyand van den Phiygiaenfchcn bloede

Gevoelde wat*et v/as te kampen met een Phrijg.

Idus heb ick geleefc : en als ick quam t'ontflapen >
^

Droeg Holland my in'c graf. Myn groot-vaêr vroom van zcca 9

.n vader ftierf in peys , ick moedig in de wapen

:

I 'tGefchicde bey met lof; kieft, Ka-necf, een yantwecH.

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



97

A E R N O U T de L
Dc derde Gracl;

Heeft geregeert (" niet finder
opinie "van heylig te z-^jn ) macr "vijf

jaer^ 'vun hetjaer 9.8 8. tot pp 3

.

|#
VyP de Oude Chro'nijcke van "Eginond met"

ter handgefchreven,

N'tJaerpSo. heeft ^er-
> mut foon van Dierick dc

< I \ Grave van Hol-

i^^^J4| land, Lutgard fuflervan
de Keyferinne Thcofana,

'idie moeder geweeft is van den Keyfer ^
1 Otto de derde , in 't bywefen van den cf^j'Zrt
i Koninck Otto, die degefeyde Theo
fana,docht-er van Theofanius Koning
-van Griecken-land ten wijvehadde, '^^^"^^'^^^^^

wettelijck getrouwt , ende daer van dcauiilre

huwelijckfche voorwaerden laten h^^H^cn
'fchrijven. ^n.Vyt

. tln'tjaerpSS. is Graef Diederick ^1^:};*
de tweede gcftorven 5 ende lijn foon
Aernoudt^ in fjjn plaets gefuccedcert. '^^^

De wclcke als n» voorfeyt is na fijn
«^p/v!/?-

wenfch. een hooghwaerdige- vrouw rlci^/Jfr
Lutgard , &c. gekregen heeft. Ende fimai

hebben fy beyde aen de voorfcyde
plofitfc van Fr^mondt geoffcrt in Thor^^.^bcn.'^

L fan, '

'

WlNlll|l^
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9? AERJ^OUT de L

fa II. manfcn, In Kofierhemii, ende cei

vierde-part;In Velfen iii. ende i.acker

*And- In s^ATwew een halve manfc. In Voor

Forcnhol-
^^^^^^^ m^ln ^^ortha V. In Lopfen IX ; B]

deRevierc Mamei, manfe ende eei

• Stock vierde-part : In het * Dorp Leyden i

reycindc ^nde een feftc-part ; In 't Dorp Berga

poort tc
p-eleo-en acn de weft-zijde van dei

aa^-'"' Rhijïiiii :dc kcrckte FWi»^^»m€
SradV. het recht van den Thienden in 't lan

Waci- tufichcn de Revier Mathinge , ende he

y^" u Revierkenr/;«r/e^^/twelckgenoem
Komt net

woordc V^'OrtHayga.

roorter Defen Aermuthtthhy Lutgard ge

en Bur- won'nen twee fooncn , Dicderick , end

Zyvaert toegcmcmt Sicke.

In^tjaer993. iflergefchieteen dee

lijck treffen tuffchen Aermta den lofi^t

^ jrr, ken Grave ende de * beestige Vriefen, l 1

yv;/.' nr hct wclcke hy met veele v<in de fijne
(

^o,<icr verflagen is , ende met fijn lieve ge ;

irofi^e jnne in de kercke tot Egmond be i

graven. In fijn plaets quam Dmimr^r .
.

Oude derde van dien name, de vierde Cjra< :

'Soeck, j^et fijn Broeder Syvaerd. Dis is aI dat i \

Chronijckevm Zgrmmi in dit deel befch-ijj \

Het félve hccrt Br.McIis Stock L
f^jn Rijm-Chronijckaldus na-

i^-evolcht.

A(ï3nicut!tnam nift term

en\ Ujuf in 't jacr on^ ï}cernt

Sim



De m. GRAEF. f^:

.>an gcfïacljtc oroot ainurljticij ic.

Gc'lijck alfler Itact in Diederick de II.

c fclvc Rijm-Chronijck Schrijver.

IA <Crnout bté aiiDcrcu 3?irDcrif]c^ fom ( nc
! IBcrt <D2al)cUan ï)olïmit/ ala Dir ijo^

! ©icnt ban griTcIjtcr bont an quain.

I^ie(aï^ icïi ccrfl ffV^c) fcn tinjruam

5I5ic Hiitoacrt ï)ïct / niör nionic toa?

©c^ ©rtDcn ^È>ttrn/5tjt frUcr Daé.

A^rnout tomi an fincn toilie Xutijacvt

«tienen ^icbcric/cnöc ccncn ,^ ibacrt/

<I^ic ^ibacrt ^ichc gdjcctcn Vciaó /

iBnlje tc Cutlvicïjcni luftc ïjcni öaj5 /

ïDntl)itc ecu ItJijfnam boo^ öarc * ffonc/ * n..

Oföocr Der toVicricn Ijonc* fchoon-

li^anljcmfonuam tjroet t Ocffacfite/ ^^y^-

jïi^aa' niet alfo fiere lian inaclite /

ll^at Iji niet in öic ï)ant

^ <Dt)ctoan ai^ ar>^a\)e ban ÏJoKant

I
S'ntjacronéjdJcerenSij^^-naer/

ï aBnbc f€ii}* boo^toacr /

^0 iTJcrt te ïtepfer bereo^cn

. ïDie öerbc <Dtte / aï? toijt ï)o;en /
' utgaert <D:abinne ban ii^oiünt

aiDaé fyn Moc}yt / batj^ beïmnt,

3Ïnt felbc f jacr bcfjonfï * te nefeu

Ont tc jlnjDen Die IBeft-b^iefen

C0cn ben vi^^abc ?lcrnontic /
^ic l)aer Clerc totfcn fouöc

^mclïclnicet Dat fn boe quantai

t Het
oude Gc-
flachtc

van 'Bi\-

t Antid

Rij-

fen ) tc

outrtaen..
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:kcl.

ICO AERSOUT de /.

;?^ic <!5jabc cn öïe ©?icfcn tc famcn

:

^0 öat ïji op ï]cm tjuaiu met gcrc /

vianDc bleefbcvjlcöcn m öic toerc

.nnet0rocten * mcnpebanöcufmeti/

ïï^at te featJc cnöe seer te pincn

;Den Itaiiöe toert een langlje tïcuDe

:

5.^cora\3en toert öit'^gmonöe/

(irnbc öacr iiaer ^tju toi)fEutgaert /

T^.ieïjïlïefïjati enDctoaeit.

i^nfjaer ï)ai) tiefe o^^abc in 6^i"t:

:i ik öet <ès?aeffcï)ap ban Ijjallant.

,t)Uic {unter ^ieberic enbe toacrt

' fearen joncentjconbcjacrt:

<?^'outtïcï)atï t cnmenj.iacr

^u? front 'tlant in srooten ^ ijaer*

N
Beka in Folckmarm den 1 6.

Bijffchop.

T Aede dootvan denGrave Die'
^

derick ^ heeft Aernout als hy d- 1

derde Graef van HoUandtwa li

reworden, Lutgard een dochter vai t

Sen Groor-machtigcn Koninck vai

Griecken , cnde fafter van de Room
fche KeyferinneTheofana getrouwt

by de welcke hy teelde Dicdcrick, di

na hem ih ^t f^raeflchap is gefuccc

deert) ende noch daer toe Sivaert oft

Sicke^den * Burgh-gravc. Dcfcn Aer

cï'and nout cn heeft maer vijf jaren gere

'geert, ende geduyrigen oorloghge

y an

voert tegen de Vriefeii.
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De III. GRAE F. ici

Jeda en maeckt geengeivagh

'uan dit Houweltjckwn Aernout

met de <iriechfche Lutgard : maer van

Lutgard Jpreeckt Buchelim in fijn Ac/i"

teyckem?}gen op Beka aldus

:

Ochter van Theo/anus Keyfer der

Griecken']Dix. is ganfch ydel.Daer

en is geen Keyfer Thcofanus
yde Grieckengeweeft. Onuphrius
chrijft dén Grieckfchen Keyfer Ni-
ephorustoe een vrouwe met namen.
Theofanius j daer hy by geteekfoudc
lebben een dochter van den felven

iame,de vrouwe van Otto den II.Cu-
piniauus feyt 5 datfe was Niciphorus

ufter ofte voor-dochter.Maer van de-
e Lutgardcn fpreecktniemant onder
ie goede Autneuren. Lazius noemt
wel de Grieckfche Lutgard , maer en
/"oeght daer niet by wiens dochter dat-

e geweefl: 2,y , in fijn ^. Boeck de Mi-

iratione Gentinm : wiens tafereelen van
jeflacht-rekeningen oock niet feer te

2;elooven zijn 9 foo clickwils loopt hy
Duyten het fpoor en buyten de v/aer-

heyt. * Lindanus fchrijft hem defe •rnnji

Lietgard oock toe tot een wij f,uyt de ^e"^*^*^*

handtvefte van 'cjaer 98 8,maer wiens
dochter dat fy geweeit zy 9 en druckt
hy niet uyt. De curieule lefcr mach
hier op na üen de uytgegeven Aen-

E 3 teyc-

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



TC^ AF.KNOUT de I.

teyckenin^cn op onfe gemeeneChro-j
nijcken van Petrus Scriverius.

v.S. Defe Graef Arnoud croude fijt'

jjHuys-vrouwe Liiytgard in jaéi

j,c;8o. foo dat inde Rijm-Chronyd
,5aengeteyckentis5ende in eenanden.

j^noch veel ouder Latijnfche Chrol
„nijck met de handt gefchreven. Def(

jjbckende Autheuren , midtsgader.

550ockJohannesBeka,reggcn (hierii-

„een-llemmig met de gemeen Chro
,5nijck) dat Luytgard was van geflacb-

;

j5t€ groot ende machtigh^een dochte^

:

,,des mogendcn Keyler van Griec ;'.

„ken ofCünllantinopclen,die Theo '

^5phanus was genoemt, &c. Nochtan :

5,is 't onwaerachtigh : ende Luytgani \

55 ( foofc Sufter is geweeft van Theo ^- /

55phana Keyfcrinne , en Huys-vroui»

5,we van Keyfer Otto de tweede ) wd|f(

35 een dochter vanRomanus dejonu'
55gerc5 Griccx Keyfer te Coaftanti-rii

35nopelen.Defe Grieckfche Romanu
55was Vader van de Roomfchc Key
jjferinne Theophana ofTheophano
55alshaerde Grieckcn noemen. Ge-

j5lijck daer in over een komen all<

55geloofwaerdige Hiftorie-fchrijver^

^jDie anders fchrijven 5 verkrachtei

55ende onteeren de waerheyt 5 doend(

>5in alle manieren de Hiftoriegroote

ïjlijcx tekort. Hiervan zijn telefei

fohanne
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De m. GRAEF.
Johmnes ZonarctSy Tiïtmarm.WniekindHSt

Sigehertm GembUcenfis , Hermanui Con-

,tYacèus» Conradui a Liechtenan Ahhas

Uj}ergenfis, Naucletus> CnJpimamUiOnH"

}phrim> Georgita Fahriciti^» M-

Up Barlandus Regifler der

Graven uan HoUandt»

AErnóutjde derde Graefvan Hal-
landt, is nae Diederick gefuccc-

deert. Ende heeft veel oorlogen
net de Vriefen gevoelt: ten laetflen is

hy van de felve in een fcecker f quar- | jtnm

:ier van Well-Vrielland verflagen, 95»

3

ende vvierdt van den fijnen beklaegt,
^^^"^^^

fijn doodt lichaem naer Egmondt ge-

bracht, ende by fijn Voorouderen be- ^j«8.
graven. dcelnif^cr:

6. Ca^.

U)'t HeerJan vander T)oes
den Sooyie.

NAe de doot van Diederick heeft

Aernout fijn foon , die van den
Chronijck-fchrijver * Sigebcr- • iy,fijr.

tus de Gentenaer toe genaemt wordt , Chroiiijck.

't gebied van Holland gekregen. Defe
is terftondt in 't begin van lijn regee-

ringe wacker in VrieÜandt ingetogen,
daer hy veel menfchen gevangen, en-
de ettelijcke dorpen met gewelt heeft

ingenomen , om in tijdts haereaen-

£ 4- ftaendc
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104- AERNOUT de 7.

ftaendc revolten (wantfe tot verandc-

ringe van Staet feer genegen waren)te

dempen, eerfehooger mochten rijfen.

Sy luyden merckende , dat haer faec-

ken uytter maten qualijck ilonden,

Ibnden der ecnige diehem ootmoede-
lijdc baden, ende beloofden te doen al

wat hy bevelen foude. De Graefnam
't verfoeck aen als v/etende , dat het

hem alfoo veel foud koften , ende alfo

fchadelijck wefen haer met gewelt te

overwinnen , als hethaer foud koften

cn fchaden een Heer te krijgen : Maer
de Vriefen hoewelfe hem getrouwig-

heyt gefwooren hadden, fijn nochtans

«Is quaedt-willigh blijvende niet lan-

ge daer nae,voornamelijck door de

praótijcken van Adeiboidus , ( nader-

handt BifTchop van Utrecht) bewogen
van hem wederom afte wijeken, ende
gelcgcntheyt van oorloghwaer te ne-

men : ende van dier tijt aen quamenfe
dagelijcx in Hollandt invallen. Want
deHiftorien getuygcn, dat de Graef

geduyrigh met haer geoorloght heeft.

De Vriefen, wiens ftoutigheytdapper

aenwies , door dicnfe vry waren van

velelaften, beroofden het geheele lant

fchandelijck. De Graef liet haer door

een Herautden oorlogh ende tijdt en

plaets tot den Veltflagli aenfeggen, en

yoegh fijn leger ter neder by het dorp



De III. GRAEF. io5r

k Wimkcl in *t geficht der Vyanden. •

vvAlshydaer al toegerult was endeop
.

jen vyand wachtende,wiert fijn voick
"

)enaeuwt door gebreck van water y

want 't gene fy vonden en was niette

drincken van wegen de bitterheyt of
ftanck. Hier doen de Autheureneen
miracckcl by ; te weten, dat de Graef,

vrcefende dat fijn leger van dorft ver-

fmachten foude , in 't binnenile vaii

fijn tente geweecken is , en daer Godc
foo vierighgebeden heeft, dat hy we-
der uyt komende fijn volck een plaets

thoonde , daer fy foo haeft niet en
groeven , of daer quam het foet water

met grooten overvloedt uytfpringen.

Weick miraeckel * Bekafeyc,dathy * /«S..-;

: den nakomelingen bekent maeckt

,

vol<

den
ick en kan dat foo nietaennémen,6cc. sutdarr

Dewijl dit aldus pafTeerde, fijn ^^^I^"
Vriefen als offy weecken , doormo-

'

raflchen en ongelegene plaetfen ge-

trockcn, ende hebben deonfenvan
2.ijdts aenkomcnde beftreden. De
Graefgafoock het velt-teycken, end^
viel dapper tegen haer aen ; van we*
derzijden wicrdter metgrooten moet,
ende een rijdt langh met gelijckcn

avontuyr gevochten. Den Prins v/as

foQ vecrdigh ende yverigh , dat hy
É j hem

gens 't gene hy felf van oude luy-
%^frcl..

i verftaen heeft. Wat my belangt, fa/.Vr-
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* De
Cracf

roori étis

voor eeji

,1, -..Ui,

lo6 AfTl^OUT dc L

hem fccr wacker quijtendc mctwe)^'^^

nigh gefelfchaps, onvoorfichtigh ver-

der van de fijnen afwceck in *c ge.

vecht, cnde ten laetften fwaerlijck

geqiiefl: wcrdt ende fneuvelde. Daei

door wierden onfeluyden foo verfla-

gen, datfeweecken. De Vriefcn en

vcrvolghdenfe evenwel niet, dewijlfc

achteden datfe met den doodt van der

Grave al eer genoegh bevochten had-

den , ende foo veel gewonnen datfc

in 't toekomende hoopten van ^t jocfe

bevrijdt te fuUen blijven : te meei

noch om dat defe overwin ningehaei

al veel bloedts hadde gekoft , ende d(

onre,uytgenomen het verlies van der

Grave , by na met gelijcke veel voor-

deels van haer afgefcheyden waren

Sijn lichaem namen de geenedieb^

hem ftonden den vyandt af , ende

brachten 't met groot bcklagh van alk

menfchen , jongen , ouden , armer

ende rijcken, naer Egmondt in 't grai

van fijn Voor-ouders. * De vroo-

migheydt van fijn leven ende heylig-

heydt van fijn manieren , hadde hei

volck doen gelooven , dat hy ooq\

onder *t getal der Heyligen gekomcr
is. Daer men korts daer nae niet mcei

aen en twijftèide , om de mirakeler.

die na fijn doodt , foo men feyt : dooi

hem gedaen 7.iin. Dit was den uyt-

gangb

•TT.
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De III. GRAEF. 107

^angh van Aernoudt in 't vijfde jaer

/anlijn heerfchappye , nalatende lijn

» ro)aw Lutger ( die liem haeft gevolge

LS ) ende twee foonen Biedmck den

Grave, ende sicke den Burgh-grave ^^^^^^^^

van Keinhemcr , van den wekken 3,,^,^^

men vaft gelooft dat de Edele Stam- dcm.

men van Brederode ende Teylingm gC-

Iprooten zijn.

P. 5*. De oude Chronijck uyt de

55 Abdye van Egmond ftelt de naem
maer alleen van defe Sifrid , Sicco

„gefeght. Johannes Beka defgclijcks

55 vermaent niet verder 5 dan dat hy

>,hem Prefident ofte Burgh-grave

noemt : waer by verllaen wordt

.75 Stadt-houder van Kenemerlandt.

} n De Vriefche Chronijck , eerft door

\ 5, Ocka Scharlenfhs begonnen, ende

„naemaels vermeerdert ende vol-

,5 trocken doorJan Uütarp^ende An-
dries Corneliflen gedencktdefe Si-

frids met defewoorden Anno 989.

|l j, quofn Sifiidus de jonckfie foon i'an den

Graefvan HolUndt ( Aernoudt, ) door

een gedane doodt-Jl/tgh ^em Edelmans ,

gevlucht in Vriejlandt , ende worde van

yy Gofvino ofteGoojfen Ludigman > Fotefiaet

yy fVan Vrisjland > [eer goedeltjck aengenomen

yy ende ontfangen j Ende want hyjich by den

yy felvigen Potefiaet feer wel droegh > is hy

j5 met als een vreemde . maer als een vriend

E 6 ende
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55 endefoon by hem gehouden ende gemrhergt

^jgeroeefl. Ende want hy daer nae op des

PotefUets dochter ( die uytnemendefchoon

verliefde y heeft hyfe oockvmden

55 Vnder ten huv>elijck begeert , ende ver*

35 kregen j ii>aer van de Bruyloft binnen StO"

55 veren ( daer doe de Fot^aet woonde ) /eer

55 eerlijck gehouden Ende naemaeU met

^^zijn Vader (de waerheydt endetijdt

55 vereyflchen Broederende niet Vader )

55 denGraef vm HoUandt , verfoent zwijnde

y^eK'de in HoUandt weder- keerende, « hy

55 (foo menfeydt) deeerfie Heer van Bre-

j^derooden geworden. Soodat de tegetiwoor-

55 dige Breder00dem van haers Moeders xoe-

jygen uyt den Vriefen ge^rooten z,ijn ende

herkomen. Defe Goofewijns doch-

55 ter was genaemt Tetta oft Tetbur-

„ga5 daer Sifrid by waneenSoone

55 Dicderick , de tweede Heer van

55 Brcdcrooden. Siet de Genealogie

55 ende d'oorfpronJ2; der Baender Hee-

55 ren van Brederooden ,
uytgegeven

55 by Lands Hiftory-lchrijver M.P.

55 Bockenbergh. Sommige fchrijven

55 dat defe Sifrid noch een broeder

55 hadde Simon genaemt , die geweefl

55 foude hebben de eerlte Heer van

„Teylingen. Gelijckcrwijs als daer

55 afgetuyghtde gemeene Chronijck-

5, fchrijver Diw/. 27. \o. DeHof-

5, flede van oudtTcylingen ( ieythy\
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De III. GRAEF. 109

) is by vcrfterven aen dc Graeflijck-

,5 hcyt van Hollandt gekomen, alfoo

,deHeervanTeylingen een jonger

,5 Boeder was van den Heer van Bre-

jderooden, ende fy beyde Soonen

yy waren van Grave Aernoudt de der-

)5 de , Grave van Hollandt. Hieruyt

>5foude volgen dat Graef Arnoudc

)5drie Kinderen achter gelaten foude

55 hebben : waer van in oude Chro-

,>nijcken geen mentie en wordt ge-

maeckt. Sommige fchrijven dat de-

5, fe Simon eerfte'Heer van Tcylin-

,5 gen een Soone was van Sifrid , daer

„ wy affpreecken. Soo dat Sifrid twee

55 Soonen foude gehadt hebben ; te

5, weten , Diederick na de Groot-va-

55 der gcnoemt , ende Simon, Ende

}, defe twee kinderen fouden naer

5, haers Vaders Sifrids doodt geweeft

55 hebben , d'een ( te weten Diede-

„riek ) d'eerfte Heer van Brederoo-

„ den 5 ende d'ander ( te weten Si-

„mon) d'eerlle Heer van Tcylin-

5) gen. Want beyde defe Heerlijck-

,5hcdenfeght men dat Sifrid met fijn

5> Vader , oft veel eer Broeder 5 Graef

5, van Holland verfoent zijnde , hem
,5 ende fijn eifgenaem gegeven wa-

55 ren. Maer 'tgeen van ditgeüacht

,5 Lafim fchrift , is aenmerckens waer-

3,digh ; Aernoudt (fcythy ) Graefvan

E 7 Hol-
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AERNOUT de 1.

m

tio

HoUmd heeft by de GrieckfcheLuyt^aerdt

gewonnen Diederick den Graef va»HoU

35 landt , en(U Sigefrted Bttrgh-graef van

5, Vrtejland , Heer tn Kamerlandt { dat u

,5 Kennemerlandt j ) die by D'tetburgh doch-

5, ter van den Gouverneur Gotefnand geteelt

55 heeft Diederick , Baron van Sevenburgh

yjen Brederode, die begraven is in Treytwin-

yy gen ende Govaert van Lutzenburg. Den

5, naem van Brederooden feght men

,5 dat veroorfaeckt Ibude hebben de

55 woorden by de Vader gefproocken

55 als de foen ende peys gemaeckt wer-

55 de, luydende aldus : ickfalmijnSoon

yy brede roeden geven. Welcke twijffel-

j5 achtige woorden ten beften geduyt

55 lijnde, te verftaen gaven dat de Va-

55 der fijn Soone met ruyme mate

55 landt foude aenmeten. Dit vertelt

55 de voornoemde Landts Hiftory-

55fchrijver M. P. Bockenbergh aldus-^

yyZivaert geboren van Aernoudt derden

^5 Groefvan HoUaruit,(^c. heeft hem langen

55 tijt tn Over-Vrie(landt by Gofuyn van Sta-

55 veren, aldaer Potejiaet ofGouverneur, en-

yyde (foo als men gelooft) gejprootcn uyt

55 het Konincklijck gejlacht van SinteGonte-

yybold onthouden, om dat hy in't Hefvan

^yfijn Groot-vader Diederick, een Edelman

yyhet [even benomen hadde, (^c. Maer als

yyfijn Groot-vader ten laetfien in 't jaer

55 Chrijii p 8 S . feer oud zijndcgejhrven rt>as,

foo

y .1

i
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DelII. GRAEF. ni
5 /f>o Aernoudt die Succejfeur van 't

.) Graeffchap was , als hyfijn Soon Di^"

)) derick aen Vttilhildy dochter van OttOy den

)^IJ, Keyfer ende Hertogh van Saxen ten

t houweUjckgaf » door 't aenraden van eeni"

ryge Duytfche ende andere Vorjlen > ter eert

yycntot meerder vreughd van de bruyloft $

))fijrten Soon Zivaert nejfens andere genO"

yydighde aldaer mede ontboden y ende hem

y^fijnvoorgaende mifiiaedt vergevende met

yygroote vriendtfchap omhelft ende wederom

)5 aengenomen : ende als de vrieruien over het

55 mael verfochten , dat hy hem met eenige

^3 middelen en goederen naefijnjiaet verfien

wilde :fooJprack hy , lekfal mijn Soon Zi'

yyvaert breede roeden van Landen genoegh

yy geven. Dit woordt Brederoeden was Zi^

')) vaert ende anderen foo aengenaem , ende

yy docht hem foo gedenckwaerdigh y dat hy

'j5 daer mede terfiont den naem gafaen fijn

yy grootfte en befte Kafteely niet verre van

53 Haerleni , van Aernoudt eerft begonnen te

'yyftichteny ende van Zivaert Konincklijck

35 vükrocken, ^c. Met welck Bocken-

33 berghs fchrijven over een komt , ^t

,3 geen dat wijlen Reynerus Snoyus

,3 daer af gefchreven heeft. Maerick

>3 vinde in defe Hiilorie merckélijcke

i,5dwalinge : Want datfy feggendat

33Sifridt gevlucht was in Hoogh-

33 Vriefland, fchouwende fijns Vaders

,3 ende Grooc-vaders toornigheydt

,

ver-

ii i
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ll^ AEKSOUT de L

„ vermidts hy figh fchandclijck ver-

„ grepen hadde in 't ontlijven eens

„ Edelcnans fijns Groot-vaders groote

„ vriend, is feerongerijmtjcnde oock

j, vdfch/oo deoude Rijm-Chroni]ck

„ waerachtig is : ( waerachtiger voor-

5,waer by mijn geacht, als al onle

5, nieuwe pijpedraeycrs, ) die duyde-

55 lijck fcyt , dat als GraefArnout van

5, de Vriefen verflagen werde , lijn

„Sooncn Diederick ende Zivaert

55 nochjong waren , jad'oudtftc naeu-

55 welijck twaelfjaer oudt. Hier uyt

55 lüude volgen dat Zivaert fich aen

55 de dootllagh , en houwelijck in

55 Vriellandt , noch heel jonck ende

55 een kint (ijndc, verlcopen foude

55 hebben : ende dat Diedenck fijn

55 broeder oock een kint zijnde, ende

55 mifTchienjonger als Zivaert, üch in

5, den houwelijcke ftact begeven fou-

5, de hebben. Want Aernout hacr

jjbeyder Vader nam fijn wijfLuyt-

5, gaert in 't jaer ons Hceren 980. in 'C

jaer 5^88. worde hy Graefvan Hol-
?3

55 landt, na GraefDiederick des twec-

de fijns Vaders doodt. In 'tjaer 993.

5, worde hy van de Vriefen verflagen.

5, Soo dat hy niet meer als 13. jaren

55 getröuwt hadde geweefl: : ende over

55 fulcx fijn oudtfl:e Soonniet over de

55 1 2. jaren dudt kan gcwcefl fijn, doe
jijn

i
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De UI. GRAEF. iiJ

fijn Vader by de Vriefcn doot bleef,

't Wdck veroorfaeckt , dat ick niet

lichte kan toe ilraen/t geen Bocken-

bergh ende andere van defe Zivaert

Sicke verhalen. Of fy moeten bon-

diger bewijs-redenen voort-bren-

gen. Anders ftae ick haerfeggen in

den wint : ende houde mijn aen de

Rijm-Chronijck, die van de doodt-

flag geen gewach en maeckt : noch-

teoock niet vermaent dat hy fijns

ouders toornigheyt ontgaende , in

Vrieflandt gevlucht was. Macr ge-

tuyghtdathy te Caflrichem ( niette

Staveren ) een wijf nam om haer

fchoonheyts wille. Wiens Dochter

dat dit was, en ontdeckt hy niet. Soo

dat ick verwondert ben waer van

daenonfe Chronijck-Schrijverswe-

ten te feggen,dat het Goofwijns van

Staveren , Poteftaets van Vrieflandt

( inde Vriefche Chronijck Goofen

Ludigman gefeght) dochter was.

Sommige'feggen dat haer Vader

Godebaldt gehectcn wa.s. Andere

feggen, dat het een dochter des Gra-

ven van Gulickis gewcefl:, Tetbur-

ga , anders Tctta genoemt. Siet dus

twifligh zijnfc : ende en kanfe nu
niet fcheyden : want ick vinde geen

authentijck befcheyt. Als ick oock

by niemandt anders en doe van 't

geenc
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114 AERNOUT de L

„ gcene dat de Rijm-Chronijck voo

„dcrfeghc, hoe dat Zivaert doordc

„ hulp van Toverye tot de liefde van

„ de Dochter te Caftrichem gebrocht

„ is, ende alfoo verleyt. 't Wclck oft

„ in der daet foo is 5 dan of de Rijmer

„ om fijns dichts wille dat daer by ge-

„ voeght heeft^is my onbekent. SulcX

„ en vinde ick nergens : Soo veel is 't,

„ dat menfo uytde Rijm-Chronijck,

„ als uyt het oude Graf-fchrift van Zi-

„ vaert Sicke kan afnemen ende be-

>, {peuren , dat het een ongelijck hou-

„ welijck is geweeft > ende niet nae

„ ftaet.

Fan den Oorfprongh ende aen*

vanck 'van't aloude Gejlachtvan

Brederede , uyt de Chronijck van Jan
Veldenctety tljtrecht gemaeckt in't jaer

ons Heeren 148 O.

ARnuIphus die eerfte alfbo ge-

noemt,was Grave Dircks Soon,
ende hy was de derde Grave van

Hollandt , Zeelant , ende van Vries-

landt vijf jaer lanck : nam te wijve

Lutgaert des Keyfers dochter van
Griecken,&c.By defen Keyfers doch-
terwan Grave Aernout twee Soonen.
De eerfte Soon hiet Dirck,die na hem
Graefwert ^ ende die ander Soon hiet

Syfiidufi



Dcft Gh Huys van de
Heercn yimondtde 3 Graef.

Dc Wrfte f kerick.A(t

^Cvave vaa
|
twtle Hee-

Hollandc vaiv.n T^re-

f U^iUeniy de 5 Hecre
van 3redvrodf. Sijn

huyfVrou doch-

ter des Gravca vaa

Symmy als fommip'S

Ikllcn .drrr^ '-^oHcc-

' VUUVjH^

«uaueiAioj «^qAl^^-^H'^P ^«A.AvnpoAV

*

*

?3

van baftardijen van Hollandtjvan den
eerflen
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BREDERODE.
iUnen ghcftorvcn.

:^uintyn.

derode. Syn Vrouw oEmilia^ Gravmne van Nteuwn^

len.

n, uyt den Turckffchen Oorlogh wederkeerenden

rertmt^ Heer van Chantonnette.

^Irnff^ Grave wznMarisfelde.

-an "Bronckhorft , Heere van Batenborgh en Hua»;

de Grave van Tfenbnrgh.

zx.Hecre v^nTjrederodey door giftc der Staten Vift

Jam eerik tén wyveA/iir/^, Dochter des Hecren van

.vdc Helena , Gravinne van Mand^rfchct^ "Blanequen^^

iraerfieyn. * » *

etiouwdeaen jFo/»/T« van JVittenharJlj Vry-Hecr ttf

wc een Dochter vznXrcnckhorJl cn'Batenborgh.

^d.

'oor en Vronenhroeck*

^ccrcv^n'Brede^ f
e "Margareta M^-
des Graven van

tjn-i uyt de Gra-

ger. Sterft fondcr

</an Cloetingcn.

e Hecrc van

c Viapen>Aixiey-

V rouwe Anna ,

an

Uyt jfnna^

Walraven fterft heeljonck.

Sophia Theodora , trouwt aen

Grac t Chriftiaen van Dona.

Julianay ongetrouwt.

Florentina , trouwde aen M/ri*-

ritSy Grave van Solnis.

AnnaTrajeaina ,
ongetrouwt.

jimeliaMargaretaixoxx^dQ acn

jidbrecht HendricK > Baron van

Slavatha-, &c.

Gracf wert ^ cnde die ander Soon hiet

Syfriduiy



Dcfe Geflacht-Regiftcr van Doorluchtigh Huys van de
Heeren van B r e d e r o d e , moet flacn pag. 1 14. by JemoMdt de 3 Graef,

r

De ccrfte

Ciave van
Hollandt

Diederic\.

Syn Vrou-
we Gt?7at

dochrcr

van Ko-
jiinck Fi'

Ditderickji de

. rwecde Grave

I

van Hoilandc.

j Syn ^Vrouwe

dochter van
Lodevoijck^ de

derdê^Komvick
van Vunck..

».rijck.

uffrvmti ée derde Gra-
ve Win HoiUndr. Syn
Vrouv e Latgaerda , ctn
dochcer van Stcphanjis

,

Kcy/ervan Gricckcn, en
|van Moeders 2.ydc ayt I

dc ColumJieJen.

f Diederkk^ , 1$
vierde Grave vaii

Hollandt . Sya
Vrouwe Utill-al-

da y Otio va» S^.'

xeriy des Keyfus
dochicr. r Diedtrick^dc

I tweede Hee-
Sifridus , ofte ! re van 'Bre-

Trier.
Bifllhop

-1

Hecre
van 'Brederode

huylVrou Alid^ doch-
ter des Graven raa
Seyn. *

van

k,Reyii5üorgh.

Abd IS van

I
als de Vne

renfeg_e;en. Defe
was de ccrlle

[ vcrardis , i

Heere vanS/f^f-j dochter van |

rode. Syne Vrou *^ Balduwijri y<iz

vre was Tet-

Imrchydt dochcer
van Gofwijn van
Staveren , Heer
van VricGandr.

Wtllems

foonD;>«

dericki de

4.. Hecre

' Willem, f
dej Hee- I 6

iSjww,alsforamij^2

ftcIlen,dercifteHcc-
derodey Sijn rc van To/i^/^f >?. Al-
Vrouwe Al- hoewel andere mey-
verardls , J nen dat defe Symon

foudegeweell zijn dc
jongher broeder van

fcvende Hce- » Diederick, de tweed*
re van Heuf- I van dien namc;
den5^hcboo* ^

rcn uyc Aiid,

Gra- inne

t^vanGennip.

re van
Tirederode,

I v^nBre- j SynVrou-

^ J derode .

,1 fynVrou-
we was
t-Agnieiy

dochter

desGrave
YznSolms,

^ we was «

Catkarijny

dochter

des Grave
van So!ms,

CCiP

vxxiBredC'

rode. Sya
Vrouwe

Florü de
. Hecre

van 3r^-
derode.

SynVrou-
we Chri

flina ,

dochter
\
des Grave

des Grave 1 vander
van Gen- \Lippe.

f Wiu
I 7. H

1;

Died.riiXde2.
I Plee re va .i Bre-

r ^Ipherd
I de p.Hce-

derode.SyuVxoW'
\ rt

we een
dochter vanrf7/-

Margriety J Um , de jonckfte-
dochter

| fonc van Willein

ve
r.

I V

dc eerpe , Grave
van Hollandr.

Haer Moeder
was de Vrouw

^van Adingcn.

van
'Brederode,

Syn Vrou-

>^-e 'Bci

rrix,doch

ter des

Gravf
ar. Hor-

nc.

' rod

^TcvtuUrede-
ode, Syn Vrou-
we Hildefovd >

Il€ytdri:f€ Hce re

^ Dleckrici;

fjienacmt

goedertieren^

dc I r. Hecre
^'an Tzredcro-

\ J i/r.Syn Vrou-
^ we

N

de 12.

Heere

van'Bre-

derode.

r Willem r Uyt Elifabet. f Raynmdt^Q T Diederick. > Car-
I de 12. I Hendrick^ dc I !ƒ. Heere van l thuyfer tot Diell.

Cafleleyn van
Keyfersu'ccrdc.

c

de

i

Miiria

docluer van
//i^Wriy^ec-

re vander

Leckc. **

hadde
^ j

i^. Heere
eerll tê • van 'Breder»^

v/yv^E-Jde.Syn Vrou-
lifabethy » vve was Ifa-

Brederode Syn
i
Vrouwe Jo-
havva > een

Erf-dochter

. , — ^ des Graven
ricK Cyn | desGra-

| des Heeren J van Gennjp. *^ G

Diede- dochter . beUay dochcer

vrouwe
Maria
dochter

desHee-

vcWaU
Ier van
Lttxert'

borgh.

ren van
^ Daer na

Bucren. ] Catarijn

I dochter

; va Wil-
lem vanof

tay die

troude

aen 7^»
vanP^T-

Heer
van
Water-
lande.

geyi. En
Gw-
truydty

Herman
van

Woer^
dens

van Fontaine '

in Vrancrijk.

Stierf fondcr

kinderen.
;

Uy iCatarsf'n,
^

DiedericH^dc

14.. Hecre van
BrederodeSyn
Vrouwe 75dr<i-

tris y dochcer

van Graef
Walraven

*

van VaKken-
borch,en*?^/-

Walraven »

fyn Vrouwe
Bcrta , Jo^an
Gracve van
Egmondcs
dochter.

Catharijrty die

troude aen de
Heere van Po-

f
lanen cn der

j
Lecke.

iederieJ^cn

[ Willem y van
welck? bevde,

Johan de 1 ^.Hee-
re van Brederode.

Syn Vrouw Johan'
dochter dcsHce-

en van Abcoude, 1 f^ricqi

Gaesbeeck, Wiick< nc, en

118. Heere van I jQ^an
Brederode. Syn
Vrouwe ^oUn-

^dochter, ^dcr.

lippa Gravin- 1 dc Clii

ne van Gel- • ken rr.-

Wijck
re Ducrftede. Sterf

fonde-r kinderen.

IValraveffydc ly

Hecre van Bredero-

de y Grave van

.Syn Vrouwe70
hanna , Errd j h:er

van Htifidricki Heer
van Vjaneii, uyt dc
Ertdochrervan ïJa-

relaer en Ameydcn,
Willem ^{yn huyf-

vrotiw Margriet y

Erfdochter w2L\^Da'

n.tl. Heer van Mcr-
veden e de Steyn.

V rrffoi^der kindc-

ta y Willems

Graeve van
Cricqui,Lalai

Jol^afniaJ

BiyigincDurts

dochter.

Gyderty'B'S-

fchop van Uy-
trecht.

Walravia
,

trouwde aen
GceraerdMcQt
van Waerden-

' torgh, Amc-
' royen cnde
V,Bro€ckhuyfen,

/

>;^^,d ie andere
<7?zr<f noemen, Is

in haer kir.dffche

jaren gheftor/en

:

Jadoea -. zij'nNon-

Jnla ^ nen ghe-
Johavva ^ worden.

Walravia rroudc
aen Jul.an Heer van

. Gaveren *^:'\ V ? c-«

j
lingen.

j
Walraie.^.^.^

' Hecre v^xVBredero*
de. Syn eerflcVrco-

we A/i^r^r/ffjdoch-
ter van WolphaYit

van BorfelenyWee^z

van ter-Vcer endc
VlifTingen. Hier
moeder was Caro*

lotta vinBorhon.Syti

tweede Vrouw wa3
KAnna , Gravinne
vanNfieuwen-A ren.

Franiois die flerf

l^fondcrkinderen.

Walré"
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Gheflacht-Regifter der Heercn van BRED EROD E.

5S

> WalTAvenjie 19. S^e- f ^ ^^^^ ^^^^^^^

Cvj Moiufoort.
r^r..;„crpn PM rlpr fRainmdt, de zi. Hecre l^an TJreipro^, door giftc der Stlten m

\Tr;f/v"SoI?y?vrr^£ f"" not^^dc. NameerUtenwyveM^i.. DochterdesHecrenvan
na

I

TT.,. !L/.«:« ( Walrsven , de 14.. Heere van "Brede- f
Uyt Maria.

| ^^^^^ Vrouwe Margareta Ma- «

ié

4t

. *

Uyt Anna Margareta , die t) cuwde aen Johatt van Wittenharft, Vry-Heer t»

Grave van Go^ en rr<.«.«fcmc<. t

Uyt Anna.

Walraven fterft heeljonck.

^ib/^ Theodora , trouwt acn

Grat f Chriftiaen van Dona.

Jttlianay ongetrouwe.

Florentina , trouwde aen M<?«-

r/Vj, Grave van ^yo/wx.

jinnaTrajeaina ,
ongetrouw'

Amelia Margareta trouwde ae

Aelhrecht Hendrick. > Baroa va

Slavatha, &c.

^^^^^ „ ^ ^
\Jyt Lovoifa Chrifiina.

Gmven van5./m.en W^/^^^'^y^ ^rSw.Tvryheer tot Vianen
Gravinnt vm Zeyn en

ï^^^^^f Ar^eyden > &c. is ongetrouw
Hr/ew^, Vrouwe van den Vryheeie Ameyaen> &

Ste^.n G... , Heere tot &c.
|

geftorve-
^ ^^^^

j'^^V^^^^^^^^ van Mcffire|:B.....Ci., Vryheer totVaanen

een Weduwe van deHecrevan Erp.
( p^^^ y/^^ p/^^ ,

Burcbgraef van Ameyden

,

^./m:,Vrouv7e van ohanfiv^ye
j j^^^^^^^,

van Horwf , Baron van 'Boxiel ende
^ pi^^^,,^,^^ , fterf jonck

.

Hendrick , die trouwde Marmiet

EoranayCceraerdtUceïV^n Geffens

dochter. ^
Walraven dei?. Heerfe van 'B/e-

/f^o/f^,en door overlydenvan Geer-

trttyd van ^ronchorfl. Heer v an Via-

nen,cnAmeyden,&c. Sya Vrouwe

was Wdhdmina van Hafteny^c^^'

we van Nicólaes Heer van Aflen-

dclft. Sterft Tonder kinderen,

Hor/x, Heer van Cloetiiigen. SynJ

Vvouv^neodoravan Hafren^iochici

des Heeren vznfiaften cnli^vfynen.

Uyt >^;7?;jt van Span^ftèn.

Wolphard fyn Vrouwe Geertrttyd

van "Broeckf uyfen, in GelderTandr.

Maximihacn Ltéher-fyn Vrouwe

, _ Syn Vrouwe Margareta

ria deUauny dochter des Graven van

den -Broecki^nFalkefieyn, uyt deGra-

vinne van Manderfihet. Sterft fonder

kinderen.

RaynoHdt , Heer van Cloetingcn.

Sterft ongehouwt.

Johan Wolphard , de Hecrc van

'Brederodc, Vryheer tot Viapen,Amey-

den, &c. Syn eerfte Vrouwe y^nna ,

dochrer vati Graef Jol^an vanNaffmw^

ende Gravin van H^aldeck,. Syn tweede

'Bafsigny,

Adriavay Vrouwe van
van Merade , Heere van Oorfchot.

Margaretaj^'iQx^x. een Nonne.
Sufanra , Abdis toiCenlen , in":

Clooftervan Cecilien,

Vyt Helena.

D iederick->^'ie]Onck rcflorven is.

j^drianaFrancifca , trout^dc aen

PMips^ Baron van Holcrifaxen in

Swir2.erland:.

&c.
"rioriS'Aelbrecht^'Belgktu^

eerikindt.

Loitiifa-Chriflina.

Walravina.

Hetr^its-A^^es.

jimelia-WiMmina,
Carclotca-CMaria.

fter



De III. GRAEF. iiy

ytd({$;die Borgh-grave was van Ker-

ytland ende van Vrieflardt, ende
Jg^'*^

as die eerfle Heer van Brederoue : ende pj^g^

oerde de wapen van HoUandt met van "Bre*

IrieBarenftelen gebroocken van La-

iuir; gelijck een oudtfte broeder naeft

en oudtfben placht te voeren. Ende
W q(q SyfiUui de Borgh-grave die ver-

iefde" op een fchoon Jofier dieTet-

urga hiet, ende was een Poteftaets

lochter van Hoogh-VrieÜandt > die

joldebant hict , ende was gekomen
''an Koning Goldebouts gellachtvan

l^rieflandt, &c. By defe Joffer die

Vrieünne dacr kreegh Syfridus twee dItcK

,Soonen by',de oudfte Soonhiet Birch tweede

nde werdt Heer van Brederode : ende y^^^ig^^

ie ander Soon hiet Symon , ende werdt ^.^-j^^.

*

'Heer van Teylingen, Die brack fijn Wa- Symon

pen van den Heer van Brederode fij- Heer

nen oudften broeder , ende voerde
J^^^^^'^'

drie barenftelen van Silver. Ende van
den Heer van Brederode quam noch
nae een Heer van der Lecke , die den
witten Schilt metten fwarte Leeuw ^"^j,*^'

voerde.

Men fal weten waerom dat ick dit

fchrijvc : dat is , want ick fomtijden

den fommigen heb hooren fpreccken

uyt haet ende nijdt als dat de Heeren van
Brederode gekomen fouden wefcn

van baftardijen van Hollandtjvan den
eerilen
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11^ AERNOUT de I,

«4

\ NOTA eerften Graef f Willem. Dat al tc

Omtrent quaÜjck gefproocken is : wantet ver-
het jacr fierde logcntael is , als men in der

waerheyt vinden fal : wantick^ton-
deifocbt hebbe metgantfcher herten

;

fo vindeick in ouden Schriften, ende

veel ander befegelde Brieven, die veel

jaren ouder zijn dan die voorfz. eer-

Jftcn<jraef V/illem j die ickfelvc ge-

ilen 3 gelefen , ende in mijn handt ge-

had t hebbe , die de Heeren van Brede-

rodevan oudts befegelt hebben met
groeten uythangendcn Segelen van
witten was in fittende tc paerde, ge-

lijck der Princen Segel van Hollandt,

ende hadden die Wapen van Hoilanc

met drie barenftelcn gcbroockcn : en-

de dier Brieven zijn noch veel in HoU
landt, 6cc,

DIE



^iedetickd( Derdt, delV.GraeE

DEn ViJeilAnafchen Lecu heb ick met kracht verdedigt,
'

En als een Leeuw bcfchut voor fchendig land-verlics,
Pacp Adelbold gcftrafc, van wien ick was beledigt

,

En tors mijns Vaders dood gcwroocken op den Fries:
Schoon decs een krijgsman was , die een denrtrapt verrader j
Sy ruymden echter veld : een' ftacrt-fterr', wees fulcxaen.

ri u i?
* ^"^^^ '^^^ 't Vaderland en Vader :

£.ïK kan door def^r «n oock voor een' Godvolftaen.
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DIEDERlCKde III.

Dc Vierde Graef.

Toefen Graef Diederick *van

Jerufakm heeftgeregeert 4.0.j^er,

^ ^an h^t jaer Chnp ppj*

Uyt de Oude Chronijck van 't Kloojier

van Egmondt.

Ls Aernout van de Vrie-

fen verflagen was in den

jare 993. is fijn foon Diede^

riek de derde van dien na-

me hem gefuccedeert , en

de de vierde Graef t'famen met fijn

broeder Spjaert geworden.

Dit was Diederick van Jemfalem die

een vrouw met namen othelhildgc-

nomen heeft, ende by haer gepro-

creerttweeSoonen, Diederick ende Flo »

r« : heeft oock S. Albert geoffert in

Kadenburse^' manfen, die elck jaer 10.

ponden betalen j in Kadenhurgebrokê.

een kndt dat 16, oneen : in Suetm een

landt dat 13. oneen j ia* Waltmmne «And.,

een lant dat 16, oneen; in 's Graven f^''^'-

Tritgerfe een landt dat 16. oneen be-
'J^""^'^'^'"

taek. Dier en boven offerde hy oock
twee
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Hl Il8 DIEDERICK de in,

twee koftelijcke Mantels, die op de

hooghfte Feeft-dagen als noch in dc

Kercke opgehangen worden.

Sivaerd lijn broeder^die toegcnaemt

is gew^eeft de sicke , heeft ter felver

plaets mede geoffert een landt oipGcfi»

^en2.emt Northorpe, Smithen* Aldgeringc

landt , HildebrandsUndt , Simrdingelandt

5-, Ficrtelen landlofemadei in Akerjloat

11. ponden, in Bahcsli.ponden, Hy is

oock mede in 't felve Kloofter begra-

ven.

^ XTyt In 'tjaer 994.. t is geftorven Ekhert^

Ditynari Aerts-biflchop Van Triers 5 des Gra«
7 hf^icK. ven Amouds. broeder.

Ztdar In'tjaer 1003. fterf de Keyfer Oc-

Eckhcrt to, ende fuccedeerde hem lijn Soon
AertS' Henrick.
'Bijjih.p In 't jaer 1008. flerf Amfitdm Bif-

li^'erZ'fchopvm Utrecht. Van den wclcken

hoedanigh fijn ommegang is gewceft,

99'^- bleeck nae fijn dood door demirakc-
• Dit /Vlen, die by fijn grafgebeurden. In fijn

placts quam de wijle verftandige Adel--

boldtis.

In'tjaer loio, quamen de Nort-
vicntUjcK mannen , die der veele dood lloegen,i

'clrtycke
^nde Utrecht in brandt ftakcn.

van sigc In 't jaer 1018. * als de Graef Diede^\

bcTtus riek Soon van Aernout dc Vricfen , onil
Gcmbia- Vadcr,die van haer verflagen was>

'«(ïf.'

ƒ
' te wreken ; beoorloghde, foowicrdtj

Code

rcoord tot

rvoord
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De lV. GRAEF. ii^

odevacrd den Hertogh van den Key*

fer [ Hendrtck ] tegen hem tc velde-ge-

fonden : ende fchielijck quam daer

een Hem, men weet niet vanwaer,

roG\)Qndevlted vlied: waerdoor der van

weynige Vriefen veele dood gellagen

werden,ende den Hertogh fel?gevan-

gen genomen.
In jaer loz^. fterf de Keyfer

Hcndrick, wiens leven Adelboldm Bif-

fchop van. Utrecht befchreven heeft.

Coenraed lijn Soon fuccedeerde in

fijn plaets.

In'^t jaer 1017. fterf AdelboUus dc

Bilfchop, ende hem fuccedeerde Bfr»

nolfm.

In 't jaer 10^9. fterf Coenraed de

Kcy(êr,ende fuccedeerde Hendriclc.

In felve jaer fterf Diederick de III.

de Soon van Aernout, ende vierde

raef van HoUandt, die begraven

verdttöt Egmond.In fijn plaets quam
Diederick de IV. fijn foon>die de vijfde

G raefwas.

In 't jaer 1044. fterf Othelhild dc

'Cravinne, ende wierd begraven in

Saxen-landt.

iEmiliusStockius in fijn Rijm-

Chronijck.



110 BIEDERICK de lU.

mtw met tfcljte 't 3laut au quani

:

i^mt Ijict ^tl)ilt/ öacc au

23i <ÖotJö gratie ttoeeïiüiDer toau

:

Ceueu tèicöerüi eube JFÏo?eu5*

i Ge ;3!r>cfequaui \\\ fiju (a) gljepeus^

dachte. gjn fjncu Mïe/ m fmeu (b) aïJ<^*<^

©ilonjiu te ^iju (c) obec B^iere

:

^?rTovcr a^nöc\üa^ b'eetl'te^^auöeu^^m^M
Zie. ;ï[>iemet gljebeöeu / eitóe luet Ijabeii

<<3erbe 't ijeiïme <D2afou^ l?eeeeu.

53efegaf^:Setó.2èci)t t'ceteu/

Uyt den felven Autlieur.

DOc1I>ïcbcricïi/1Cernout?* foiie tonf/

en men fcï)^cef/ a(é icli öacr la?/

On€ ii}ccven jacr Dimfcnt cu töicuc

On- «Öcbicïc Èrtcn ban Utrccljt (d) onficne/

veihoets ïïl>ic .|[)o;nianncn bcvb^anöcn bic^tcöc/

{e) Ver- <22ntïc (c) tlccgcn iicle licöeii mcDc»

flo^ghcn. men fcöicefjebhj» jacr

(ïBiibc jl), toaè 't €)o:loöl)C ftoacr

It^an öcn a?^abc "51>ïc&rihe

<0\\^it JDtMcfcn Ql)cniccnïirte

;

l©ant om fijnj^ Ji^aöcr? Doot {ji quant
«Dp öe» ftoacrlic cnöc 0ranr/

^nöcï)cm lucrti)c(pc Iran tjcIiUe

<?i)efait ban ben iicnfcr ï^epnriJte

<Écu ]^cttogtie bic <J3oDcbacrt t)iet:

r/) Dat (^f) ^jni5acr bat nc Wt^t alïjabcr niet

\r) Een ^^'^ niiam ) 5})crcet

:

gcluyc *ï^iC tïoumc riep Vliet Hceren, vliet



De IV. GRAEF.
onbcr groot ié Dncr gcfcl)ict

III

IBant Der JD^icfcn (h) niciipc hknc
(i) ^ïocgl) bacr mfnitjl)cn ^Ijcnicne

€n aï 't Ijcrc lucrt (k) ontDacn /
€u Die ü^crtogfjc toert gfjcliacn»

gcbiclt öct fcliaDcfeUc

^efcn <23^nbc ^icöcrichc

:

jnict oaflocTjt} cn niet (1) pijnen

:

^ ïjilt ïicnrmaer niittcn fijnen

:

Onftï]elD;oïicn fïncn ï>ubcr
• itcnaUennticr.

..V. i.arfm on^^^Jceren )ait:

•^^ufentm. cntie taoc naer
^0cn nicöe: cnDc (m) metter toaerbc
üfia^ ïji 0![)elvod)t i'^i^ijuionDe ter acrOc.
* ^Ibjijacr magö uicn lefcn

^at \ji vD.u'üe öatJ (n) gctoercn.

(^O Mc-
nichte.

(/) Ver-

(k) Ver-

ft royt.

(/)Mocy-
rcii.

* NOTA
Dit cn

ftacf in *c

Latijn

niet.

7>i) Ilcer-

lijck.

Ande-
re ftcllcn

(v) Gc-
Avecft.

^ Sigebertus Gemhlncenjïs in

fijti Chro??ijcJz op''' . / i o 1 8

.

A
vrrrvai rd

iev tvidc

de GraefBiederickjSoon van ^tkTc'
Aernoudt den Gentenacr, in lv.'.t»;!»

Vriefland de Vriefen beoorlog- mv.
de om fijn V^adcr ^dievan hacr doodt
geflagen was, te wreken, fooisden
t Hertogh Godevaert * tegen hem + van
van den Keyfergefonden : als den flag Lorhria-

begonncnwas, wierdtdaer fchielijck

eenflemme, (onder te weten waerle »

|van dacn quam , gehoort -vlied vlied: veUe
wacr op ie alle de vlucht namen fbo ^".>^'

F dattcr frr^'^'Jchrijver
vanHcnern-y^-cvfeyt: Om dc~ Viicfcn t'ondci tcbicngea.
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11% DIEDERICK de IIL

dactcr vele van weynige Vriefcn doo( y.

geüagen zijn, den Hertoghwierd leJp

oock gevangen.

Defelve of
'

t volgendejaer i o 1 9.

DEn Hertogh Godevaert wierc

uytde gevanckcniiTe los geld

ten , na dat hy door de Vricfe

van den Kcyfer verkr^en had , dat!

van wey;enalle haer ongerechtighey

ongeftraft foiiden blijven :
niet lan^

dacr nae fterfhy , en fijn broeder Ga
thelo liicccdecrdc in Hertoghdom.;

Baldricus Noriomenfïs& To

nacenfiSyHnCchrijv.erdk

tijde kefde m fijn .
Cbronijck

Camerijch ende Atrecht:l* hoec

19. cap.

„ Hier wordt hefchre^en den oorlogh

„ den Hertogh Godevasrt , ende de Bijfc

„ van Keulen,van Utrecht , en van Luyti

op hevel van den Keyfer tegen Dtetf.

„ rickjenfoone van Aernout de Gentenaa

,,De Lethr'mgers vluchten door eenfchk

,* lijcke ydele vreefe. Codevaert wordt

vangen.

Aer was een plaets by de l:

woonders Merewede genoem

die van wegen dc boflchen e-.
D
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De IV. GRAEF. 125

de moraffchen onbewoont ^vas y endc
gelegen daer de Maes cnde. ff-^if/ ( een
rivier dieuyc den Rhija vlocyc; in
een loopen : niemand en plach daer te

fwoonen, dan alleenJagers ende Vif-
fchers : endequam toe de Biilchoppen
' ''Viers endc Keulen : niaer oock *

iuuuen daer ecnigc Abten gefament-
lijck recht oni te jagen ende te vif-
fchen. Hier naetoe was Dhderick, de
Soon vm Aernottdt de Gmtenasr , die een

rtie of gedcc-ce van dc Vriefche
«rfchappye bclat (' om dat hy de

Vriefendic fijnen V^aderdoo:lt ge (la-

gen hadden, fufped hield; ge '.vekcn.
£n heeft daer een velting gemaeckt,
om het land dat een anderen toe quani
te befitten5ende de handelaers die daer
quamen varen , gedwongen , datfe
hem fware fchattinge moeikn op-
brengen . VVaer over de Keyfer Hen-
drick door de klachten ende voorna-
melijckdoor aenhouden van den Bif-
fchop t Albaldu4 , dien de meclle por- t du
tie van defë gemcene belittinge toe7'?^V
quam, den Hertogh Godevaert,
mede den BiOchoppen van Keulen i^fi-hop

Utrecht, endc Luyck, beval datfe een
'

leger louden vergaderen, ende alflè
na des Konincx ordre henen trocken,

zijnfc met ontelbare mcnighte op
Diederick, die macr weynige WïMcn

trccf.'
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ia4- DI£DERICK de 111.

by hemhadde aengevallen^niettwij.

felende of fy fouden hem overwii-

nen. Want wie en fond dat nietg-

dacht hebben van foo een machtijJ

leger, infonderheyt vanluyden di

den oorlogh feer bedreven , cnde

nemende wel geftilleert , ende geoe^

fent waeren , ende daer toe noch ae>f

«Tcdreven wierden met een yver 5 oi

öcn Keyfer te behagen? maer alsr

begonnen te v'echten, fo is'tgefchiU

dattcr yemand , doch men weet n

wie , van den duyvcl gedreven, tw

mael feer grouwclijck gefchreeu

hcck.vlieiit. vhcdt.W'der van dc Lot

ringers, als door een verborgen o

deel Godts foo verfchrickt zij n> da

haer al re gelijck op de vlucht bcgav

Ende vcrlooren daer veele feer elle

liigh haer leven , t gcenc ons voorn

men niet en is hier verder uyt te bre

den 5 hoe wel datfe niet foo feer in g

vaer auamen door het gewelt van .

vyanden, als door den fchrick die h

in 't vlieden ttijfchen dsfchcpen , van \

gen de menigte van haoi' eygenvol

demeeftefwarigheyt acnbracht. \>

gcfchicde oogenfchijnlijck > foo al

,
Dci; gefchrevenllaet, dattcr t '^^-w»

tog Godevaert die om ïijne voorfp

digc oorlogen moedighv/as> wie



De IV. GRAEF. 11^

aen alle kanten befet 5 ende dewijl hy

, hem fchaemdc mede te vluchten, viel

thy tegen den vyandt alleen aen , ende

hoe wel hy der verfcheyden verOoeg,

I

foo wierdc hy doch van bezijden om-
cingelt 5 ende ten laetften als gewond
zijnde, oock gevangen. Diederick

vrefende fuick een machtigh Heer
^

I gevangen te houden , op dat hem fijn ^,^^..^1'*^'

onbedachtfaemheydc niet er^j^er en H-rtoxh

mocht opbreecken , liet hem henen Lo-

gaen, om de gunfte vanden KeyIer
.

aldus te koopen, &:c. d}^,

§. Men moet weten datter omtrent dcrick.nyt

vier macndcn langh voor defen flagh,

een ongewoonlijcke wonderlijcke Co-

w^^^ gefien werde, foo groot als een^,/j;^„.

heelgrooten balck, «Sec. DitfihrijfiBal^

dricu4 die ten[elven tijdt leefde»

Ujt de additienvm (i^gidius ^J;!^^
a Leodio , Adojiichus AuracC VaUy^"'^'^

hs^ op Anfelmus van de Luyckfcbe ^^"g

Bïjjchoppcn,

OP dien tijdt queldc Diederick,

Graef van Vriefland ? het Rijck
van Vranckrijck met oorlogen

ende oproeren , ende verftoorde de
ruftevan de Keyferlijcke Doorluch-
ti^heyt, om de fterckte van fijn landt,

of om de mocylijcke gelegentheydt
F j van

ders

101-?.
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116 DJEDERICKdelIÏ.

van 't felve 5 ofom dc macht vuu iij

rijckdommen. Wiens iloutigheyr, tot

openbare ichadc des Rijcx Itrccken-

de 5 de Keyfcr Hendrick niet langer

cn heeft ongeftraft willen laten. Soo.

dat hy Gozelo den Hertog van •'t Lo-
tarifche Rijck beval, hyfoudevolcL
maecken te krijgen 5 ende tegen den
dollen kop henen trecken , ende iïjn;

dertelheydt met gewelt vanwa|)cne

temmen : met eenen klaegende, end
vcrftoort zijnde op des lloffe nalatig-

heyt 5 dewijl het hem aen geen vrome (

ftrijdbare gefcllen ontbrack,die mach-
tigh gcnoegh waren de barbarifch

natiën t'onder te brengen, ended
grootheydt van den Romeynfche
mem te vermeerderen, Den Hertogk

om de Konincklijcke Majefteyt ge-,

trou endc gehoorfaem te zijn, brach

fijn voick mét neerftigheyt by een ^

fondcr de Biiïchoppen van Vranck-1

rijck van defen tocht te verfchoonen.

Fly vermaende onfen [^Baldricus Bif-]

fchop van Luyck] als oock andere Mede-4.

billchoppen , de gemcene Landts izl

ken te helpen handthaven. VVaerop:

den Biflchop voor cerfl: fich vrienden

lijck excufecrdc , om by den oorlogh
n iet by te wcfen , cnde dat van wegeit

hetongemack dat hy aen fijn lichacmi

nu was lijdende -> dat men hem derhai-j

ven;



...I

1 ...

li

DEIV. GRAEF. 1^7

/én defe male moeft rparcn5als die fija

!;etróuwigheyt ten anderen tijden ge-

rh had laten blijcken : dat hetbar-

oaniche ende verre gelegen natiën

kvaren, daer hy 't volck henen voerde,

ende feer moeyelijcke plaetfen , ende
dat men de foldaten in fuleken fwaren

irbeyt , die doch' vergeefs foude zijn,

wel behoorde te verfchoonen. Doe
den Hertogh Gozelo dit hoorde,wert
bylèertoornigh, ende fchold den Bif-

fchop voor een ontrouwen verachter
vrin 't Konincklijck gebod , ende dat

; . jm niet otïi iljn üeckte , maer om
ijjne geVeynftheyt van defen tocht te

vergerdfchappen wilde ontrecken.
Daer nae leyde hy hem noch een an-
Icrenlack op, te weten, dat hy den nota
vyanden gunftigh was om het maegfchap

'J^jJ^"
'van bloede : daerom hy hun. lieden de /;;„^;^7."

overwinningen, ende defen de vlucht ///t.^V

in fijn hert was toewenfchende , ende /^"^'^
^f^^'f»

weynigh vraegde na des Keyfers eere ^"//^/^'^^^

ofwelvaren.So heeft dan de BiiTchop, hydefin

omfoodanige fufpicicn ende andere.
rtieer lafteringen , die de quaedwiilig-
heyt hadde konnen IHchten , van fich

aftewceren, ende te doen blijcken,
dat hy in fijn hert noyt geen ontrou-
wighcydt gcvoedt en hadde , metter .

haeil na fijne krachten waren,hoe wel
hetongemack van fijn lichaeradage-

F 4 lijcx
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128 BI EDERICK de IIL

lijcx toe nam 3 hem totte reyfc gcrcc

gemaeckc. Maer ó Chrillus ghy heb

den loop van uwen foldaet foo als h;

t met geheeler herten was wenflchend«
fimus ge-eyndightjende op dien felven dagl

7 T ^^^^^ ^y^^ ' ^^^^ legers b;

vanFhn- 1 Flandeberg tegen mallcanderen aen l

<]argo , gingen, weg genomen voor 't fween \

(^'1»'»- dat hem over 't hoofd hing, voor dei i

''rxllum, ^^ö^ gefpanncn ftond , voor dei '

Lvk;?mfwaren Üagh,&c. Soo gact JEgidiu^a

ifanfyyien uoort,
"Baldrkus.

jvoibo.Defelve ^^/Egidms aenf Wot^

''^fZ{i, hodo dm Si-icceJJhir 'uan Baldricti

dcnóf^è. Bijfchop,

DcCrarf A Emoiult de Getitcnacr tegen d
u^rrnif Vrlcfen vechtende , ende over
vanGcvt wonnen zijndc , overleydeho

«vrr;v/r«hyhacr foude ontvluchten, maern
^^i^,-. '',T- wicrdt van de felve achterhaelt end

doodt geüagcn. Diederick fijnSooi

gingh om defen dood te wrecckenjb

na geheel Vriellandt te vier en fwaer

de, ende met alle manieren van quae.

doen, verwoeften . Om den wclckei

t'onder te brengen van den Keyfe

feibhden is , Godevaert Hertogh vai

.othringcn, diedcm flagh leverdei

ende als het gevecht was aengegaen

quam daer fcliielijck fonderte wete;

va:.
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Lanwaer ccn Item , die van allen ge-

fioort vvcrde, "jltedt» vliedty vanght. Da-
ielijck warenfe alle als fprinckhanen

len vluchten, om haer te bevrijden^

ende vecle aen wederzijden doot ge-

dagen zijnde, werd den Hertogh Go-
devaert Iclfvan den vyandt gekregen:
om den wekken te loflen den eer-

waerdigen BifTciiop Wolbodo f om ^
'

^^f^'*^^

dat hy daer bekent en aengenamwas ^.andm
gefondcn is. Die daer*/ï/j eenftercken'Bijfd-of*

drift van een rivier de Stndt Gods verblijdt * ^^^^^^r^

twoorden van vreede , ende eendracht V.ArT!-,i

uyt goeder conlcientie en ongcveynl-^.o»f(/.''.

den geloove voort heeft gebracht , en
wierdt van allen , als een hem.elichc * ^^^''"^

•kracht hebbende ge- eert. In 't korte :

'

hy kreegh voor de f roovers pardoen ^J^^p^'^l
.Van den Keyler, ende den Hertogh donibut

oock wederom geiondt en behouden ^:pparc:;-^

uyt hare handen. Waer mede alles in
^^j^j^^

ftike is gebracht 5 ende heeft den oor-
prefor.i*

logh opgehouden.
Vricfea.

Uyt het j.Boeck ^van T^itnia-

rus Bijfcho^ -van MerJ^urgh amio

I c 1 8. welck jaer de felve Dit^

'tnaras oock gefio r-ven is,* *Te noe-

tcninDc-

Ven oerlogh van Athelboldy Bijfchop van "J^^^^jn^

tt Uirechhende Govaert Hertogh van Loth- vcjr.cu

F 5 ,>r/«-
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Landt, endc haer nederlage.

HEt ecrfte t ('f'èe is vo(

fietnoch twee andere vol^

der. Wantaltejammerlijcl
'tgeene ick in het voorgaende meei

malen gemeldt hebbe : Maer in deti

den van onfen Regeerdenendeonve] p

winnelijcken befchermer HenrickjC j-

is noyt lulcx yet gebeurt, als de fchac !

die onfe fonde ons doe aengedae )

he'eft. WantindenmaendtJuliuSjC i

op een dijnldagh den 3 . kalenden va 1

Auguftusjiirereen moordadigen 00: »

logii onder de Chriftenen geweefl ;

dacr onfe moeder -de Kerckc ov<

treuren moet. Want Athelboldus Bi

fchop van Utrecht, is met den Hertc

Godevaert , met hulp ende byftant fi

vrienden g<ner bondtgenoten en

7r.

^9

trocken naden neve van onfe Keyfe

inne Thiedrick , die hem eerft groot

« iB fchade gedaen * heeft, met het dood
accK^s

1^'- flacn van fijne foldaten. Op een fek

'.eylandt quam hét leger by een, h

A^/w;; welck volveerdigh ten ftrijde, ene
iuijijne bcrcydt om den vyandt ter doodt:

brengen, bracht ( och lacye ) hem fe
'

-\'en" cllendigh op de vleefch-banc

. . . Want van dé Vriefen, die van al;

^kanten iiyt hare lagen uytquamen ,

n f^': rn"-anten t des gefeyden Jol;

iiiitibus

h: het

Gr.1-:

V

gehng

I
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elingh onvei ne as befec, quamenfe

Oor het fw aerd , ende door 't water

jnderfchade van hai^ r-^ -^-nftanders

jdat fchrkkelijck is te vci ^ :^clen) om
Crleven. De BilTchop ontquamhec
laeuwelijcx met een fchuytje. Den
hertog wierdt van de vyand f behou- + (^evm^

len ; endc foo alffer wort verklacrt by^'^"'

vaerachtige luyden>wierdender meer
Jsdrie Regimenten yerilagen. Al die

and 5 dat nu geen kloecken befcher-

Tier en heeft, vreeft de aenkomfte der

iee-roovers, ende moet dagelijckx

rreuren : * Godevaert de Graef bleef * ^''f^'-

' :er doodt : Jan de vroome Ridder.^f^^^^

isdaer mede gefneuvelt, metiond
beklag der fijner^ haïe edele ende ver-;.<v Grav.

raaerdc bondtgenooten die tot noch>
^^«^^^^^

toe vidorieus hadden gevochten,quar{^'^^j''^'

men tot ongeluckigerufte. Haerlign;;;^».

hamen hebben moeten boetenj^t gee»
He onfe mifdaden hadden verkorven :

maer ick hoope hare zi<?le , door die

fwaer lijden gefüyvert zijnde , in

vreughde fal wefen. . .

Maer dat ghy u Lefer over fulck

een ongeval, niet te ïeer oncllelt 5 Iet *
^^'^^^^^

OQckopden oorfpronk. Die onfali-^^v^

ge Diederick was geweelteen trawant pUets te-

F 6 van korven is

ndat

in ^ï.J':,ii^C;<;;cfihr.jvtn moeial UcydaCi. oj m tsvan ditn

'Ucn { C'iidam ) een fckerc , «p dat men -verfia TheodoricuS

Binoyan den zpilcbsn 'Eck^ katidelt, tnde roy mede.
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van den voorfeydcn Biiïchop. Defi

heeft in een feker BoCch , Mcrwedt

genaemt , een groote landerye gehadt

weicke alle die van de felvc Provincie

by den Keyferte Nymwegen klaegh

de, dat hy die haeronrechtveerdelijc

hadde afgenomen. Waerom de Key-

t opii- ^-gj. j^ef j.j^edt van fijne f Hceren, de
iorum.

gjfl^ijop van Utrecht belaft heeft di

plaetfen aen brandt te ftekcn , endt

datfe aen de klachtigen wederom ge

geven fouden werden . Ende als dier

overbofenJongman, den ouden Hee
van dat bevel niet en hadt konnena;

doen houden/oo heeft hy oorlof ver-

fochtom te vertrecken , ende beioo

dat hy dat felf beletten foude. End
dadelijck is daer nae gefchiedt't gcem4-

;

ick verhaelt hebbe^meerom onfc mil-ftN

daden , dan om de vcrdienften var

den Overwinner.
: Defegrouwelijckeendeonverwin-

nelijcke cllcnde5hecft al langh tc voof|tt

ren beduyt de menighte van vogeler

'

van alle kanten vergadert y die me
malkanderen vochten, en d'een d'an

dere met haere klaeuvven verfcheu

den, ende defe piaetfe daer die luyde

omgekomen zijn , al te voren inn

men, 6cc.

Oock heeft in de maent Auguft»

een llerrc , by de wagen van nieuv

ver.
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rerfchijnendejmet hare verre gefcho-

;n ftraelcn , elck een verfchrickt

:

kant by onfe geheugenilTe en-' iffer

^loytgecn foodanige opgekomen,een
rder wafTer van verwondert. De ge-

leene man vreeft datfiilLX altijdt een
juaed tcycken is , maerhetgcloovigh
iioopken , hoopt dat het genadelijck

f.'al eyndighen. Er/de dadelijck wederom,

lOefc fterre die daer opgekomen was ,

[werd meer als 14. dagen lang gefien.

Daer volght noch na weymge woorden ;

*By na al de foldatcn van den Prclaet

t Baldricus , ende van den BifTchop f r.<;

van * Camerijck, zijn daer om geko- Lnyk.

men. Ende in de drie naefte Provin- • g>-

tien en was niet eén huys^ofdaer ont-

brack ten minflen een der Inwoon-
ders. Na de tijden van Carolus ( Ma-

. gnus) en is op een daghjof in een jaer,

delgeijjckcn in defe landen niet gc-

Ichied , alfoo de Oude verklaren 5 dat

fulcke mannen noyt gefneuvelt en
2,ijn 5 Tonder f fchaede dervyanden, tNOTA

Maer die *t recht bedenckt en moety^.^^'';,^^

hem niet verwonderen , om dat die fooder

niet en kan beilaen5dien Godts toorn fchadc

om fij n fonden wil doen vergacn . ^^^^l

tDit
onverwinnelijck ongeval wierd fScrj.

niet te min haeft vergeten , om dat

Athclboldus met fijn vyand Diede-

rick verfoent werde 5 door middel des

F 7 Her.
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134 DIEDERICK de UI.

Hertogh Godevaert , hetwelckgeko

men is niet uyc fijn goede wille 5 maei

uyt hoogen noodt 5 die hem heefr ge-

dwongen : Want daer en was j^.^ .

befchermer voor 't landt, foo daer een

feilen vyandt opquam. Soo defe Icha-

de 5
aengebracht is door Godts wille,

wie kan 't wreken, ende foo 'tyemant r;

'Opdefe wreken * noch ongenefelijcker. Nu4
piaets is geüjck als den Raedt Colü.mba , ovei f

écnf^Hte.^^^ doodt van den Grooten Keyfci v

heeftgedaen, foo laet ons mede onft

tranen voor 'r halen ende nuttelijcke

gebeden uyt florten. verre Ditma-

rt44 infommtgeftucken dnyfter eji jammn'!''^

bedorven,

Beka in xyldelboldus den
|

19. Bijjchof, 1

^iSdve T N'tjaerons Heeren iciy* t is lan-

;<tcr j[ gen tijdt achtereen gefienjeen Co-

meet, foo groot als een balck, ende

;;'^J'^"in't felve tuflchen.den Biilchopva
-

Utrecht , ende den Grave van Hol-

landt 5 een grooten fwacren oorlog'

ontftaen. Daer was te Bodegraven ee.

feecker Gracf Diederick Bavo, Leen

heer van Adelbold, den Biffchop di

den Grave van Hollandt niet onde

iietdagelijcx in fijn naeft gelegen kft

den te bevechten ende te quellen.Der

Hollandfchen Graefgingh daer teger.;

een
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en groot leger vergaderen y ende
iver wandefen Bavo , ende ftiethem

gcweldt uyt al iijne poflèflien >

fcWeick Adelboldus den Biffthopfo

lijck nanijdat hy uytter maten veel

itijghs-knechten vergaderde om fijn

/alal in fijn oudt gebied te herftellen,

ïndedaer toe een wreden oorlogh te-

3:en den Grave van HoUandt te voe-

n. Soo quamdan anno 1018. den
f.ldusjuny, den Biiïchop met vlie«

:^endc vaendels, en klinckende trom-
petten deftigh aen-ftappen , ter plaet-

fen daer men treffen foude. Tegen
hem quam wederom Diederick den
Hollandfchen Graef uyt fijne Ten*
ten uyt marcheren , met gUnfterende

P vaendelen , met fchrickelijck geluyt

van hoornen ) en machtige wapenen.
Dadelijck vielenfe beyde feer fel op
den anderen aen , met grooten yver

ende arbeydt , elck om victorie tebe-

rc vechten , ende maeckten acn weder-
^

ïiijdenecn wreede bloedige nederla-
^^^^^^^^

ge. Doch evenwel nae een wijle ge- ^^J^^jJ^

vechts, foo wierd de macht van 't heyr kicrbie-

\t'r Van den Billchop dapper gekrenckt , ^^»A.<w

door'tvcrlies van de moedige ^ O-"^'^'^^"'

jVerllen die daer. fneuvelden , &c. cn a»de^

DC >ÏA'

Adelboldus den Bifïchop > hoewel hy ren.

p door dit ongeluck feer bedroeft was,
^^^^^

^'^
'^

foo vergaderde hy niet te min f met- loiS^'
ten
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136 DIEDERICK de UI.

ten eerften wederom een heyr-legei^'

om andcr-mael tegen de Hollander

eenwrceden oorlogh te voeren bo<<

dede oock de Graef Diedenck me

fijn Broeder de Sicke , om den Bil

fchop wederom 't hooft te bieden

Derhalvenden 19. 'dagh daeriia, t< v;

weten , den 4.. Kalenden van Augu^i

ftus , zijnde gcfeyde Vorflen weder-ji^

om tegen den anderen fo aengegaen^

datter veel volcx aen beyd' de xijdei

bleef 5 ende fonderlinghwederom aei

de zijde van denBiirchop , wantdac

dappere mannen fneuveiüen5&c.

Bierom heeft de Graef Diedericl

feermoedigh geworden op defe twet a
...^

victorien /hoewel niet fondergroo j ^

verlies van den fijnen verkregen , da-.. .:i

delijck voorgenomen noch in't felv<'r

jaer , om fijn Vader te wreken, d<.

* D^.r Weil-Vriefen te beoorlogen, * wcr

>./ubi. waerts de Keyfer Hendrick, met Go
nam & dcvaert Hertog der Mofellanen, veer . ,

jmpcra- ^- j-uytcrs henen gefchickt heeft:..,

Z:.ai Endeals' t hetHollandfchen 't Vrie-; .

terge-, fche V olck in 't vcldt tegen malkande:.

fchrevèn j-g^ acngingcn , foo quam daer eer

'"•'"T^" sroufamc itemme donderen, al roe

'1um ei
'
pende 'Vliedt , vltecU : waer op het Hol

.

iinpcra- landicl

lor

mocthierfihrijvTn , het Lothringhfch ^olck^^ fiorpa

„A., iiatdcnQtidc72 j4Hthem ihier't'Bck.:
'

'
' '
v^'

>
p-jrJoA

; . H'.T .' " /j verre vcr.tbuftcr:.
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Indfch volck hem dadelijck op de

lucht begaf 5 ende wierden meeren-

jelgeflagcn, Godcvaert den Hertog

^vangen , ende in hechteniflè gefet.

ïfe nederlagh quam het HoUandfche

«tckdoor een Goddclijcke voorlie-

t^heyt over 5 opdat de Graef Diede-

rk aen hem Iclve ibude leercn , dat

,teen ende de Telve Godt is^die vcr-

^iCdert ende vcrhooght

.

hchelitis in fijn i^cntcjcke-

?migm op Beka,

V jaer ons Heerm lO 17 . ü een Comeet

gefiény enAe tujjchen den BiCfcPjop van

Utrecht, en den Grave van HoiïarJ,ó'^-l

Oe HoUandtfche Chronijcken be-

c!, rijven defe facckc met veel en met

eer opgeproncktc woorden , en niet

onder mcrckelijck abuys. Wancfoo
l^emand de eerite oorfaccken der vcr-

hillen ende oorlogen , tuflchen dc

^'richtfche ende HoUandfche wil on.

dcrfoccken , die fal klacrlijck konnen

bevinden , dat de Biflchoppen al lan-

gen rijdt voor henen hier het gebiedt

hebben gehadt, ende een groot deel

der nabiiyrige Provintien , door de

giften der Princen gekregen. Maec.

als de felve tegen de invallen^endc ro-

veryen der Deenen en Normanneu
icten konden bcftaen, zijndervaii
^ den

Early European Books, Copyright® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1
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den Kcyfer Stad-houders tot befcliei

minge der land-palen gefonden 5 det

wekken om hare dienlien eenige bc ,

•

iieficien van Graeffchappen ( welcfef'-^-

domeynen die van fulckcn grootei

name niet en waren ^ als men nu wi

feggen ) vergunt zijn : welcker naka \

melingen met de felvc niette vredei

7.ijnde 5 fochten van de naefte landf f
palen altijt wat afte trecken , dan oaé
der het eencjdan onder het ander ppfs»!

text, rechtveerdigh of onrechtvcefJT

digh. Hiervan isAfgekomen, dat Aer4'

noudt de Gemcnaer genoemt:, als hy daii

deel van Vrieflandt ( want al het landsft

hierom en om gelegen was V'riefch ^

;

welck aldereerft den naem van Hol^

landt gekregen heeft , cnde op huydeöl >

Zuyd'Hoilandt genoemt is , hadde ing^a
nomen, van de Na-gebuyren i? (d<K¥^'

geslagen. Wiens Soon DiederickjOJ

iich tegen de felve te bevrijdenjop di^

piaets daer nu Dordrecht > ( d'oudtltJ

Stadt van HoUandt )
gelegen is , eeiR

Kafteel ofFort heeft gemaeckt5öf imfl'

mers 't fort dat daer ai langh te voren?'"

ten tijden van Zundebald gemaecki

wasj verüieuwtende verflerckt , ends

't land der nabuyren, in weerwille dei;

eygenaers aen fich genom^en. Wacr-
omde felve onder anderen oock de

Biflchoppen van Keulen, van Tric
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Luyck ) cnde aldermeelt die van
echt 5 Adelbaldus tegen fulcken

«rlaft, de hulpe ende byilant des

:yrers , doemalen te Nieumegen
nde , verfocht hebben. De welcke
:tens defcjdie verongelijckt waren,
»ck Godevaert den Hertogh van
jchringen, tegen Diederick^ met

i.n heyr-leger gefonden heeft. Maer
l^e fijn of door verachtinge van ha-

vyandt , of door vertrouwen op
re machten j of door onkundinge

kr plaetfen , dacr by komende een
(Dllen dommen fchrick , van Diede-

|ck op de vlucht gebracht , met een
roote nederlage van den haren , den
[ertogh felf oock gevangen nemen-

Welcke Veltllagh is gefchiet in 'c

jerquartier van Batavien, by deRi-
ier of Eyland Merwede , gelijck al^
' rhalen Autheuren y die ten felvea

|dén leefden , ende onpartijdigh wa-
'2n. Dithmarus Merféburgher Bif-

-hopjop't eynde van fijn laetïleboeck

Chronijcken , Baldricus BilTchop

Doornijck, in het . boeck5ende

y. cap. van de Chronijcke van Ca-

Iiijck.
Tot by dc wekken nefïens

bbertus op'tjaer 1018. oock te

len fijn de Luyckfche Schrijvers,

te onder de felvejohannes Placen-

"||s in Baldricus, den 18. Luyckfchen1
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BiiTchop. Ende hier is aeiimerckenT''

waerdig dat Br. Melis Stockjde Rijm
'

Chronijck-ichrijver van dele vid;o.

rien, tegen Adelboldusniet met alle

by en brenght.

Om fijn Vader te wreken in 't felve jat

voorgenomen de ÏVefi-Vrtefen te beoorlogen.

Uy t het geene hier voorcn gefeyt is

kan ycder een mercken , dat defe ver

teüinge ten deele verwart , ten dcc.

oock onwaerachtigh is. Want de]

Hertog Godevaert en is van den Ke]

fer niet voor, maer tegen Dicdericl

ende fijn Viefen gefonden , enisvai^

den feiven gevangen ende los gelaten'

fo als Dithmarus endeBaldricus ron<

uytgetuygen : ende van gelijckcn Si

gebertUS. Dn^i-errc de curieufe Schrijv:

'Buchelius.Meerfitüen tey daer by in ons boecmm^
Originum. H
Barlandm in^t Regifcer der^

QYai:cn\'anHollandt,

Dlcdcrick de derde van diei

naem, heeft Hoilandt als vierd-

:

Graefgeregeert , nae den dood

van fijn Vader Arntilphus. In wicn
* S'se- tijdt veel dagen lang in dat landt ^ eei

/;i-r.'«i%'. Comect-lterregebrandthectt. Wac
UcyerKs Qpgevolght is den Utrechtfchen oor

i'^'"^^ logh, in den V/eleken van wedcr-zij:

den veel Edel vcrmaerde Heeren ver;

llage>j
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flagen 7,ijnde , werd oock Adelboldus

de Biiïchop ièlf gevangen, ende in

Hollandt wcgh-gevoert : daer hyna
den lalt van den Grave lange in hech-
tenifle bewaert is geweeft , om dat hy
de conditiën , die hem voorgefteldt

wierden , weygerden aen te nemen.
Men gelüoft5dat dc voornaemfle oor-
faeckevan dien oorlogh is geweell,
*dat de Vriefen door 'tophitien van
Adelboldus gerebelleert hadden. Der-^^^^^J^^^"

halven heeft Dicderick daerna? om'oor/Jecie

fijn Vaders doodt te wreecken, mctv^^i's^iio

verbranden van dorpen^cndeplunde-'^''^^-^^^'»'

ren van ^t landt , in korten tijdt geheel ^^^-wr-
Ooil- Vrieilandt onder fijn geweltge-/c,o#^.

bracht; daerhy fijnenjonghften Soo-
ne Floris over ftelde 5 ende bracht fijn

vid:orieus heyr-leger wederom nae
Hollandt : Daer na dcde hy een Bede-
vaert na Jerufalem 9 om 't graf des
Hccren te be foecken 5 ende ftexf in 't

Wederkeren. Sijn lichaem bracht men
t'Egmondt in 't graf van fijn Voor-
houders.

Dcfen Floris , en den anderen Die-
Icrick, fijn oudtften Soone, hadhy
gewonnen by fijn vrou, de dochter
van Ütco Hertogh van Saxen. Die na
'iiicrmans doodt nae haer Landt van
Jaxcn weder gekeert is.

Dc felve Diedcrick heeft Hol-
landt
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142, DIEDERICK iic ü..

landt geregcert 4^. jaren.D^i verre Ba

landus.

p. s. Dc Vaders naem van Gr
55 Dicderickx huys-vrouwe is by c

5, Oude Schrijvers onbekent. Johai

55 nes Bcka is d'oudftc, die feytdath»

55 een Dochter is geweeft des Hertog

5j van Saxen : iMaer noemt den Hej

55 togh niet. Die by de gemeene Chr

55 nijck gefeyt wort te wefcn Otto

55 de tweede van dien Nacmc, Kcyf(

3, van Romen :die dele Dochter,mit

5> gaders andere kinderen gewonne
55haddc by iijn andere VV^ijf, d

55 Marck-G raven Dochter van O
55 ftenrijck 5 dat doe tertijt noch gee

5, Hertogdom en was. Van dit gevo

55 len zijn met de Hollandfche Chr

55 nijck, Cufpiniafjus, Onnphrius, Lazins

35 ende andere. Doch in de Saxenfch

35 Chronijcken en vinde ick llilck

55 niet. Soodatmen dele Otihiltooc

35 van onfeeckeren Huylc moet ac'

35 ten 5 terwij Ie klaerder befchevdr ae

35 den dagh fal komen

jfobannes Ifaciiis Tontane h
de Gddtrfche Hillork : 5 . Boeck,

IN't jaer 1017. ifTer een fchrickc /

lijcke Comect gefien, na de wclckd:

bcneffens andere dingen oock ecr3

feilen oorlogh oncüaen tunihcn da
Holo
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Hollanders ende UtrechtlchCjdaer de
jelderfche mede ingetrocken wier-
len. De Hollanders hadden doe onder

Hïilfji leregeeringe van Diederickdender-
'

• len , een leer gerufte vreede , fonder
jnderen te quellen5üfvan anderen ge-
[uelt te worden. Dit geluck fcheen

1^
i^r te benijden AdeJbold den Bif-

l chop van Utrecht , een perfoon die 'C

i' feeneiijnampr gantfch nieten pafte,

.•ergierigh en meer dan men oyt ge-
oovcn ïbud konnen 5 begeerigh waa
l&jn iandtpalen wijder uyc te letten.
Di. )reck was hem voornamelijck

. Olpipg^komen ^.nae dat f Waldeboldus
;/t dé Trichtfche Kercke was ver-

,;rocken. Want eer die tot het Bifdom
ran Luyck geroepen wierdt, was hy

7Deecken voor Stift van Utrecht gc-
' ceftjdie den Adelboldiisaltijdtheyl-
laraen raedc gaf. Nu Adelboldus die
een Vries man was, beelde hem in^dac
F foliant den BilTchoppen van Utrecht

;
voormalen van de Keyfers was ge-
fchonckcn, ende van den Grave Dic-
derick met geweldtgehoudea wierdt,

Difea WaldcboUtts noemen de andere Wallmdo. Dl»
' '

' " hus Sr-Abulonicus) Dckenvaud'i
Tf - ^^y' .1 , /. , , . .,?idt Prieficr van den K^yfcr Hcn^

ficl{.ende dinisceUir van't Rijck^.^ ten laetjlen 'Bijj'chop v,m
Kycl{. Diisvtnc Meyeius op 't jaer Ï020. Siet van denfil-

' otck^Anjclmm onder de Utyckfche HiJioTie-fchrijvers ca^.Sj.



144 DIEDERICK de ÏII.

é'c. Den cerftcn overlaft wierdt

Hollanders aengedaen door Ba\i

Graef van Bodengrave , die welj

cerftecn tijdt langhlijn roveryenl

decktelijck oefrende , en ten laetfl

taften hy opentlijck de Hollandti

palen, die hem naeft gelegen wal

met gewelde aen. Dicderick denH
landcr, fiendej dat men 't op hem h
de, vergaderde een hoop volcx vaf

fijnen, endeverjocgh defen Bavo

:

tot den Biflchop vluchtede, ende d

klacghde van 't ongelijck dat hem
j

fchiede. De Bilïchop wilde hem
geweldt van wapenen in fijn plai?

daer hy uytgeftotc'n was herftclk

den wekken Diederick de Graef wj

ker te gemoet gingii , behrtlycn <

volck, ende een ige andere hulpei

oockbyhem gekregen hebbende J

van Arckele , Graet" van Ocbten , i

het Gelderfche quartier. Dele vie

tegen malkanderen wackeraen, d|

7. Idusjulii 5 tulFchen Bodegraven

Zwamerdam. Ende hoewel den
fchop defen llagh verloor meteen
derlage van veel volckx , foo maecl^

hy doch wederom van alle kanten ci ^

nieuw heyr-leger te krijgen , daer f

wederom mede te velde quam : enj

wierdt van den- Hollander wederei

in een feer fwaren llagh overwonncv

j.



De IV. GRAEF. rog

Bi
'

I

ae felfoock gevangen genomen,ende
i^oor den Gravc gebracht , die hem
iiiec behoorlijcke eere ontlinck-, ende
begon na verloop van weynigh dagen
bver lijn baldadigheyt, ende over ver-
cheyden ongelijcken, die hy hem- ^fcJi
/oor defen had aen gedaen, by hem te ducht d^t

|dagen.Maer hy trotier antv/oordende '^^'^i'-

iils een gevangene toeftond,ende ver- ^^1^^'^'

iverpende de cond itien,die hem voor- dnc fa-

jeflelt waren wierdt wegh gefonden " '^itc

oa Yfelmonde^daer hy f omtrent drie i:*f-

Arenineenfterck Kalleelopgeilotea"^"" 1
>lecf. Wcyni^h Ader na volght. fin wou^

§. Diederick den Hollander , defe '^'-^^f"*

avee tretfelijcke vidorien tegen die ^^'!.

/an Utrecht bekomen hebbende , ai- 'jvatwii"

00 de Vriefen alles deden wat fy kon- len

ien, om den Bifïchop Adelbold te
^""f

'

erloiïen, foo heeft hy na datter een ^'5r.,>.
tijüts veritreecken was , oock te- d^t hyoyt

haer een leger doen werven , ont- ?<"t^^^>ge^

ken met een grooten yverom ^lja^''?''"''^'^-

'aders doodt op haer wederom te ver- * ^^'^^

Jen. Soo haeit alles gercedt wasw^lf
ny tegen haer op , met hem in mtt-Bci^x.

I leger nemende den BilFchop A- ^i'^'cmhc^

hokW 5 uyt lijn driejario-c gevankc- ,

ie. Maer de Vriefcn ^ overv/onnea;^^ ;>wr-
leHollanders die met een fchiclijck

lommen fchrick bevangen werc: van-"^^"->'-
5cndc oock den Jlerto^^h van Loth-t"S
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DIEDERICK de III.

ringen Godevacrt , den welcken c

Kcyferhem met eenfeer groot hey

Jegertehulpehadde gcfonden > ene

hem den Biiïchop Adelbold , die :

fijn leger was 5 benemende. Dithm

rus feyr , dat hy by geval een fchuy t

kreegh, endealfo ontvluchtede. M v

de laetfte woorden van de vertelli:

van Dithmarus zijn foo duyfter c

verwartjdat men niet licht en kan ii v

leggen wat hy ifeggen wil. Dit wcv ^

ter ondertiiflchen te verftaen geg

ven, dat Hendrick de Keyfer , terwv

dcfe ftrijden gheftrêden wierden

mecreiideel te Nieumegen in Gelde»

landt geweeftis : ende aldaeropel*

kcrsGefantens klachten na gelegeiy

hevdt van faecken ordre heeft geftei i

Voorts dat Godevaert Hertogh vjr ^

Lotliringen, hem als een aengehiiw

lijckten vriendt te hulpe gefonden

dat fchrijvenfe meeft alle , ende e

geen twijfiH^I , of fy hebben oock ele

verfchey'den bondtgenooten by g-

had, onder de welcken fommigew^
len dat den Gelderfchen Heer WiV
dechijn mede getelt wordt, hoevil j

ick dien by hem niet envindc, ör

vcYYcJ, Ifac-^^i ?ontmm.
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GEMENGELDE
T U C K E N.

\Matthaus VoJJïüs in 7 eerfie

\ Boeck der Chronijcken 'van Hol^
landt ende Zeelandt.

|F N*tjaer 1018. heeft de Qr^QU ^an
müoIUndtfJd^ wapenen van den Key-
I

ièr Hendrick vrefende , den Her-
Ogh {van Lothringen) Godevaert los
elaten onder belofte , daer hem de
\^eyref Hendrick verlof toegegeven
•adde , loo men leeft in het Chroni-
Tim Ninivenfc , dat hy geen vyande-
jcke wapenen tegen de Hollander»
leer en foude voeren. De felve heefc
»ock Adelboldus , die nu fecr ghe-
renckt en verfwackt was , bewogen
letDiederick vrede temaken 5 endc
an alle pretenfien op de Hollanders
nde Vriefen af te ftaen , foo dat hy,
oe wel ongeerne, Mcrwede, Boden-
raveen Zwamerdam 5 denHollan-
crsmoeft laten behouden : ev^enwel
tgecftclijck recht by de felve Bif-

hoppen blijvende.



t Dcfc

Jicrf

tri. lO^J.

B

^kn Pc-
(iorins de

Nedcr-
Juytfchc

jioenit >

loutitvdn

A.}^.jaren,

tndefeydt

dal Othel'

htld ddft

'j.l\nl.

Saxen
39cdey~

e»deal-

daerkorfs

daer acn

•verleden

14.3 Dl'EBEKlCK de III.

Uyt Beka in Bermdphus de:^

2O BiJJchop die terftont na den roc.^-

%;mck t Adelboldusgevolght is.

Ernulphus de 10. Bi{rchopge<

dineert xijndc , heeft met i

Princenvan HoUandt vrede g«j

maeckt. De Graef Diederick dede cü|,

dien tij t een bcdevaert na 't Landt V;
•

Belofte. En in 'tjaer 1059. den 6. K.

.

knden Jannarij iterf den brai'en Gr/)

Diederick van Jeruffilem , hy iijn Ove-

grootev.adcr in Egmondt begraven \

die den geheelen tijdt fijns levens oo«
*

logen heeft gevoert 5 ende Hollandi-

^^.jarenfeermachtighgeregeert. (•

;

Gliild de Gravinne is na haer mar

"

doodt wederom na Saxen ghekcery

ende den 7; kal.Juliiftcrvende, alda'

eerlijck begraven^

^iedericx ouderdom ycm
deutijt fy7itr regeeringe,

BEka fchrijft dat Diederick de ï"

hetgebict van Holland niet mer*

dan 34.. jaren langh geliad hee

dücrmen elders van 4(). of 4.7;jar(ij

leeft : fo dat Beka diejaren, in de we^
ke hy onder V^ooghdye geweeft is , e

rekcningh over llaet : vi^ant hy in

OYcrledcn Vaders placts anno (j

n

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



DelV. GRAEF. 147

loch onmondigh zijnde , gekomen is.

inde blijckt dat hy niet boven twaelf

aren oudt en heeftkonnen zijn, alfoo

! ^urgard fijn moeder niet dan derthien

aren te vooren met fijn Vader eerfl:

jetrouwt is geweeft > te weten anno
980. gelijck als klaerlijck betuygen de
Latijnfche Chronijck van Egmondt,
inde Br. Melis Stock des felven feer

Duden vertaelder.

jtl^an deJloffigheyt der M> nicken

van Egmondt^ foo onder defen , als

andere Graven.

Icderick de Graefvan fijn reyfc

nae Jerufalem > ende van *t graf

des Heeren weder zijnde geko-
v 'men, is overleden den (S. Kalenden
"•vanjanuarii^in^tjaer ïü^o. .^4. jaren

al achter een oorlogen gevoert heb-
bende, foode Chron ijeken melden:
waer uyt licht teverftaen is,dattervan

fijne daden heele boecken wel hadden
konnen gcfchreven worden, foodic
oude Monicken fo necrftigh allToge-

weeft zijn in 't optellen van alle woo-

j
ningen en landeryen 9 met de wekke

^ haer f vermaerdt Conv^jnt, door de t DeM-

1
mildadigheyt der Princen verrijckt is 'ó'^^'»"^

geworden , vaa gelijcken waren ge- ^•f"'*'''^'-

weell in dc daden van hunne Graven
G 3 te



^ Te roe-

U I vitn

^Ceor ffie

lis boven.

t^O Dl E DERI'CK de 111,

te bcfchrijvcn : de welckc foo als niCg..

uyt den handel van de eene jacr aV
leen , ende uyt de Hiitorie van defe h

cenen Utrechtfchen , als oock eeri' •

andere oorlogen genoegh kanm.
kenjfeer groot zijn geweeft: ende foi*

•

denbyde nakomelingen al mede oi*

gemeldt gebleven zijn, t'en ware da- :

fe , van Uytheemfche A iitheuren b.

fchreven waren. Dit is 't geem duer Do»

fa de Soon over kïae^ht , daer ick endeande-

meer hem gelijck moeten geven,

\. .

Ujt het ^ Boec k der Tourno l

l^ël^n vanPnytJchl-amlt*

IN't jaer 1019. is het fefte Touct
noy-fpel geproclanieert inde Stao

'

Triers, door Coenraed den Hél
tögh v^tx OolK Vranckrijck , die inr

Rïjdc 'ijn V"a<ier Hendrick gefuo'

ccdeércis , ''ïn Sonnéndagnae Vrov
wen LichtmuVedea 8. Idiis van Fd
briiarius.. By dit fpel van - te pecrde 0;

loopen j is Diedetick de derde van di*-^

naem , Graefvan HolUndt , mede by ge

weeft. Ende alfoo mede onder de ai:

dere Prineen des Rijck , 'Otto van NViv

/^f//w^».naderhandt de eerfte Graefva^

Gelderlandt ende Zutphen geweel;

Van iï>elcken 'onfen ifir^" V^^nianus in

óreedc h.i^deh.
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Sigebertm op V Jaer 1009,

DE Nortmannen vallen vyande-
J ijck in Vrieflan dt, ende itekcn

de Stade Thiele in brand. £»ic

\p^tjaer loio. Die Nortmannen kee-
en wederom in Vrellandt 5 flaen der
l'eele doodt , en vvort de Stadt Vtrcchc
'erbrandt.

pyt Sigeberttis op 'tjaer \ 007.

DE Keyfer Fïendrick van 't bc-
legh van Valencicnnes , onver-
richter fake wederom komen-

icjkeerde hy hem tegen f Boudewij n, t tv n;? -

;reegh 'tSloc vanGendt in, ende't^f"'-^.^'''-

andt vervvoeft hebbende , nam hy
^'Jj:^^^

enige Overften der Vlamingen ge- i.,/?n^r,^f

angen. Waer door Boudewijn ver- 9- Gra^:

hrickt werdt , ende dede de Kéyfer
.atiöfadtie ) engaf hem Valenciennes

^'

ederom, Ikilde oock gyfelaers, ende
" jde hem den eed van ghctrouwig-
leydt. Doch de Keyfer door oploop
aniijneygen volck naederhancit ge-
wongen zijnde, fchonck Boudewijn *
e gefeyde ftadt wederom , op dat hy ainihen

'

lem tegen fijn oproerigen foudehel-/c^A-^?i/

pen.Jae heeft hem * é^Qx m.mUcheren^'^^fi''''

nochdaerbygedaen. <^^:^^
1020.

G 4- Dhir .i--
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-^5'^ DIEDERICK de III.

^itmarm de BiJJchop in he\

6, Boeck vanJijn Chromjcke.

Oiidewijndoor grooten noot ge 1

dwongen lijnde-, verwerft mti
ootmoedige fupplicatie vergifre ^

nifTe : ende wordt niet langh daer na

van den JConinck begiftight met^-';»

lecorn ( fchrijft Wdchren ) ende de vooi )

t 5V)o gcmelteftadt ( t Valentina, )
*7r.rmtfe

Diima: »s Qof^jpron^ van denfeer tangl

Juyrigen oorlogh tujjchen die va

iVlaenderen ende van Hollandi

Meyerus in 'f tweede boeck de

Chronycken vanVlaendertn , of
'

Jaer 1007,

Die metten bacrdt is nac Akc:

totten * Keyfer getrocken voo

fijne ghevangene Vlamingen

geenflechte, maer aenfienlijckeluy

denkende heeft den felven Valencien

nes wederom in handt gcfteit. Wac
in de Keyfer de oprechtighcydt end

goeden acrdt van dcfen Boudewij:

merckende 9 hem in plaets van vyan'

lijnen vriendt ende bencficiaris hed
willen maken. Soo heeft hy hem Va
lenciennes, voor't Rijckghetrouw^

Jijck tchoudcn^ weder-gegeven. Me
welck

'jcr Va
iciuinii-

rx ofVa-
Icntiara >

dat is Va-
lii;icicn-

jie hadde
' • mseten
': '.rijven.

* nrv.



De IV^. GRAEF. ^55

èlcke wcldaet vereert zijnde? en
leeft hy niemant in denKeyfers dienft

;nde crouwe.tebewijfen geweecken

:

alles is hy gewilligen veerdigh ge-

eft, en heeft daer eenige in Loth-
gen, die ongehoorfaem waren , toc

gehoorfaemheydt in korten tijdtghe-

dwoiTgen 5 ende foo grooten danck by
den Keyfer behack > dathy met IVM-
ren ende andere Eylanden van Zeeiand> van

*4en felven befchoncken wierd.VVelc-

ke fake een oorlake is geweeft van een

feer kngduyrige omenigheyt snde oorloge

tujfchende Flamingen ende de Hollat^ers

,

duyrende in alles ^ te rekenen by nae veertigh

, aifoo de Hollanders verftonden,

ii^i Zeelandt h^er m^t recht toequamj
uyt fake van een Donatie gekomen
van Keyfer Lodew.ijck , iSoone van

*

Ludovicus Pius. Dus verre Meyerhs. ^«J^jf?^

'.Vm Zyvaert de Sicke ^ des ^-^

Graven broeder. ^bwcn in

Aer 2ijn onder dengemeenen^„j
man Extrad:en van ^Ëgidius de vMrtie-

Roya> uyt de Ghronijcke van
Brando Punenlis, van de Graven van
Holliaftt-en Zeelant^ daer onderande-
re in ftaetj datter van de Sicke niets gevon-

den en mrdt, Nu datter weynigh van
gevonden werde 5 bekenne ick mede,

Q >: dr



154. DIEDFRICK de III.

de nijdige outheyt of de flofïe nala s
,

tigheydt van onfe Hiftory-fchrijver *' •

heeft de reft verfwegen : Een weyi

hebben wy hier vooren van hem
geilek 5 't weick oockrhet meerend

vanonle eygene Scribenten ghetuyav^

gen 5 als Johannes Garbrandus a Ley^ li

dis» Snoyus , Heda en andere. Douf f< ij

en fwijghter oock niet hee4 van : vai\ 1

denwelckehet bedrog in fijn hou

^

lijck ontdeckt i^ geworden : ende cii< >

,

j

Itelt de doot van den-Bui^h-grave vaj v 4
Kennemerlandtin'tjaör 10^0. Wae; J
van mede niet en vcrfchilt Leo eet:

Monick van Egmondjdie uyt 1'aft vai

+ Den den t AbdtJohannes HMlegom , örrt

s.y.van trent den jaere 1^70. -öf vét^gadert-o

gefchreven heeft de grkffchriften vat

cenige Princenende Helden tot Eg-

mondt begraven. Indefes hand-ge
fchreven.boeck wordt ghelefen Rjr

llerfdaghden5. Juiiy,eride het navol-

gende graffchrift van den ghefeyder.

Burgh-grave.

«rdre.

EPITAPHIUM
SYFRIDI PRiESIDIS,

g JEpe ftatH morumfiatta immutawr hono-^it-

rum 5

'^Imi Comes cxegit > quem Upif ifietept,

Sicc
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DelV. GRAEF. i^j

ccQgentaComitum. Comtmtumfonit ftvitu>

Dum cjuoU amfltfequitur , fe mtmr effiutur.

uiftimils,firvis, Artfaiieniteb^t acervn ,

Inferiorfolo Frincipejratrefito.

^tii dumperpendit quo mundi gloria tendit ,

jitris multnfiti tradidit huic f Domui j Abbi-

Stirps de SiccomproccJJït m hnc regione i\x Eg-

Vlorms divitils , i-inha ,
ingeyiii^, inonUi-

ius in Nonió tttUt hunc vi condtttoni: ,
fii-ecJe-

ï«fitvera quies yperfetumq^'e di-s,
pj^.^

Tot hier toe van onfen Sicke. De
^efer bedencke of defc navolghende

)orlogs-treke hier oock plaetsfal grij-

)en.Immers en is 't niet onwaerfchijn-

: ick.( allo de tijden wel over een ko-

men ) dat den Hollandlchen S icke, in

't Hof van een uytheemfchen Prince

eeft geleeft > en doe eerft aengeko-

::, men zijnde by den Prelaet Poppo^fich

'elven daer aengenaem gemaeckt. lek

xalhierby fchrijven een uytÖekende

pJaetS) behelfende een feer groot be-

droeh van defen Sicke dié ickgele-

.fêrftiebby een oudt Autheur, van't

. leven van Sinte Meinwerck,onder de
i ghefchiedeniffen van 't jaer -H 1017. * -*^v:

cndewort de felve Hilloricmedege-^^^^'

vonden in de handelingen van die van

1).^ Triers, endeinde groote Chronijck

ofFlorarium Temporum, maerniet

corred.

Daer was ten dien tijde {feyt denAw
G ^ theur



lf<J D2EDERICK de 111. ^

theur van 't leven van S. Meinwenk ) in 'li

leger van Poppo , den Aerts-bifrcholl
van Triers , een machtigh en flercM
Heer , met namen sicke , die beloofcSq
te verfoecken of hy eenige remedi 3-'^

tegen dit quaetfoud konnen vinden ji l
waer over dc BifTchop feer verblijc iM
was.Hy gaet uytom occafie te vindej

i poppo. dathy f hem in fijn perijckel moch cil

helpen. Soo komt hy dan op een feke
•r^?rf-rcndagh aen de poorte van't * Ca i

ftcel , daer hyaen klopte, cndedoe :i|

vySt'e». verfoecken, dat Athelbcrt hem eei

iictyratt kannete dri-ncken wilfenden om ficl

^Me/- te ververfchen, Weicke hem mett« li

haeft gefonden T-ijnde, dronck hy di< «d

fchielijck uyt^als een die uytter matei H
feer verhit was , ende feyde tottei
fchencker : Scgt uwen Heere , dat iel

hem hooghlijck bedancke^ende te ge
lijck , dat ick dcfe vrientfchap mettei
cerften, fooick het leve, hcrtelijd
wil vergelden. Dus vertrock hy. End<
nam de gelegenthey t waer, dat hy !?(r-

tigh Amen gerecdt kreegh, daer hyinch
tenen in dede kruypen een kloeck foldaet me.
pamzier ende helm , endefvaerdt opfijn dj-
Ae, ende tot lie felve Amen , die hoven ove-,

met doccU gedeckt waren y maecktehy touwe}
daer men draegh'bromen infiekenfeude , on

i frr^'fT
brengen. Ende dan f noch t'fe-

rigin c.
^gy^fjgij andm al mede nytgelejen mannet.
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Dc IV. GRAEF. 1)7

Ie:

:

tetfechte kleederen , welckersfwaerden in de

men 'van gelijcken verborgen warerh aIs om
Amen te dragen. Alfoo quam hy fon-

ler dat yemandt van defen lift eenige
enniflfe haddcjuytgenomen de voor-
eyde mede-hulpers alleen , met defe

;nde eenige andere weynige Krijgs-

uyden vergefek, tot het Cafteelj daer
ly aen klopte. De knecht vragende,
vie hy was , ende wat hy beghcerde,
èydehy : Segt uwen Hcere , datick
lem hier uyt goeder herte den wijn
Drenge, die ick hem beloofde, doe hy
my die.groote vriendfchap dede 5 als

hy my die kanne wijns in den tijdt van
mijn grootcn dorft heeft gefonden.
Aldus wicrdcnfe op het bevel van
^Adthelbertus ingelaten 5 ende Sicke
mede inkomende nac de andere^dede
dè linnen deckfelen afnemen, bid-

dende dat Adthelbertus fijn vrinde-
lijck gefchcnck in danck wilde aen-
nemen. Doe wierpen de dragers dade-
lijck al te gelijck , foofe onderricht

waren al de deckfelen van de Amen
; af 5 en vatten elck fijnen degen , die in
' de vaten verborgen waren fprongea
<iaer oock uyt, ende trocken mede ha-

re fwaerden , ende floegen kloeck-

moedigh van alle kanten , foo dat Ad-
thelbertus felf daer dood bleef , ende
de andere huyfgenoten wierden oock

G 7 wrede-
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1^8 DIEDERIC K dc 111.

wredelijck omgebracht , ende het C
lleel verdeilrueert. Soo is Poppod
Biiïchgp door Godts genadige barn
hertigheyt wonderlijck van de Ty
rannye van Adthelbertus verloft j en
de Sickeom defe overwinninge , va
den BifTchop met treffelijcke weid
den vereert.

;
Dttgetuygt de gemelde oh

Schrijver.

DIE



1^
efD 1 dert ck

A2^i/ ^c/e Grasje

e/Lc.

Je

2^an J{o/(anJl

^^neflcui elf

tTAtluft u > Wandelacr^ mynwapendacn te laken ^

\ Vernoeg u , dat ick lig van vyands hand deurwond^

^^nt dat ick 't Lu yckfche fpel tot kac-fpcl quann :c maken >

HKn wijte men niet my i xnaer hem die my wecrftond.

f.'^cn komt my evenwel nicc met geweld bcftrijdcn ,

Ir Macr met bedcckt verraed , waei door iek ( ley der 1 ) 1/ >

•geen ick had gedaen • let llechs die daed ter 2.ijden>

lUai dwiCatofeli mijns lercasröchicrzy#
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IT9

laEDERICK de IV.

De Vijfde Gracf.

eft overHollandtgeregeert
' jaren y "vanhet jacr 1039.

.^ö/" 104.8.

1W1

, De Chronijck van Egmond die hier [eer

fchraelisfpreeckt aldus.

N het jaer 10^9. Diede-

riek de lILSoon van Aer-.

nout.averledcn Ziijnde jis

Diecierick de vierde yaa

dien name, fijne Sonege-

vonnen by Othelhild, infijnplaets

rekomen , ende de vijfde Graef ge-

ATorden.

In 't juer 104.8^. is defeGraef , hem
nietvoorfichtigh genoeg van den vy-

ind wachtehdejte t Dordrecht van de • ^«

felve omgebracht. In wieris plaets, al- J^ai^i-

foohygeenwettelijcke kinderen na-*^^^*^^''

gelaten en hadde, fijn broeder Floris

gckomèn is.D/> is dat de öude Egnwnd*

fche Schriften[eggen , iaer de B^ijm-fchrijver

mck niet rheer byenvoe^ht.
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en gefior-

l€o DIEDERICK de IV,

t Die ü Tjyf; Beka in f Bernulphm dt

'Bijfchcp 20. BtJJcbop

DIederick de eerften geboore

Soon van Diederick van Jerufj

iem ) fuccedeerdein fijn Vade:

plaets , ende. en regeerde niet lang]

In'rjaer 1048. belette hy leger va

InM fijn vyanden door Dort te pafTerer i.^

• 'Beter dacr hy van de felve op de * Idus va

op dc I- Mey verflagen wert. Hy en heeft gee

dus van vrouw noch kinderen gehadt. Nege

n^r' jaren regeerde hy. Sijn lighaem we:

naügmontgevoert, ende met groC

terdroefheyt encte treurende uytvae:

begraven. Ditifi'd dat óns t Bek,thi<

feyt.
••

t "Breder J^^rn Jntn van hem hftn inae^roote jNWfr..

Chrentjek,van Pifiorms i als occk hier onde r menige ExtraC. .

mdegcfchriftcn.

Wt de Meyerm ChrQnijck vas

Vlaenderen in't begin.

IN't jaer io4>r. heeft Éoüdewij:

( Groefvm Vhenderen) die de Goed
ofde Godvruchtige gefeyt is, ec:

tocht in Vrieflandtgedaen, cnded

yyant verflagen hebbende , fijn wi^o

fieüsheyrleger onVefchadight weder;

om t'huys gebracht.
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De V. GRAEF. i<^i

rmannus (a) ContraSim in

fijn Chronijck op *t jaer 104^.

3 E Koninck (Hcndricus de III.)

heeft fijn Pacflchen gehouden

;*f# tot Utrecht 5 een ftadt in Vries-

hd.De aenvolgendc dagen met fche-

ren na t Fladirtingen over Zee va- t

-nde, heeft hy een feker dorp dat

e (b) Marquis Diederick onrecht- •

eerdigh befat, den felven weder ont- f^etDorp

lomen : waer uyt defe naderhant oor-
J/;^'

ike genomen heeft om te rebelleren • hier ofi'

\ls hy te Aken fijn H. Pinxteren was der ,m

loudende, cnde den Hertog -Oode- '^K^m

' /aert los gelaten zijnde 5 aldacr voor

lem te voet quam vallen , heeft hy

;iem fijn Hertoghdom uyt barraher-

^heytwederom gegeven.

^^^a) N3TA •. Gratia Conii-aclor fine quö fbfct indlce,

rirtus Diedciici fola cognita mcrcc foret. Dar is : Danck.

r moet Cor.traclus kebbtn , ivant fondcr fijn fchryven en fond ds

.^loeck*>eydt van Diederick. niet anders ^ dan doorf^n dood beken f

fSv» , om dat men bj de onfen defe dingen nieten vindt.

(b) Van Dicdenckden MarqttysvanFlardttingen tfiet DoH'

fa den Vadermfijn Chrtnijik endc M. l^ojjinsin V i
.
'Bocc^,

JVt den felven opH Jaer \ 047.
.

^

Op
den felven tijdt als hy hem be-

reydeomin Pannonien te tree- 1,.,.».

' ken , om wrake over Petrus te vhterdir^

doen, wierdt hem gcboodtfchapt , dat JJ;
denHertogh Godevaert met Boude-

wijn i^eyfer.

I
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DIEDERICK de IV.

wijn van Vlaendcren,cnde eenige ai

dere wederom -afgevallen waren , ent

een leger vergadert hadden om tegc

hem te oorlogen : item dat oock Di(

derick den Marquis van Vlardirtinc

gerevolteert was, ende ten fpijt va

f iieri. tien t Keyfer de naeft-gelegene Bi
^nck. den (bommen geplondert haade. Vülcht te-,

fiont daer eten : om weicke oorfakcn de i

tocht van Pannonien uytftellende :

dewijl Godevaert lijn rebellie ooc c

bedeckte met liftigheyt van Ambaflt
deur te fenden, heeft hy in den Herf:

een hoop fchepen tot een tocht vei

gadcrt, ende is tegen Diederick i

Vlaerdirtingen opgetrocken. Ende al

hy fijn volck in Vlaerdiriinge al over

gebracht hadde, heeft hy weynigkon
ncn vorderen om de waterachti^b

plaetfen j daer de vyandt als hy wee
om vertrock , hem met klcyne licht

fchuytjes als Zeeroovers navolgende
cndealtijts opdeachterlte aenvallcn-

de ende flaende, onder fijn volck a/^

een merckelijcke nederlaege macck-
te. Ondertuffchen alfoode vorft v :

de winter gelegentheyt gaf 5 foo' -

inender eenige krijghs-iuyden e:ic:t

Heeren , van by der Zee , met de Bif

n,f.
fchoppen van Luyck , * Utrecht ende

.f«,3£r. Metz vergadert, om Diederick ini

Hnijfhis. Vlaerdirtingen liften ende lagen te



DeV. GRAEF. 1^3

;en5foo datfe hem in een flagh ver-

innen , ende doot floegcn , en die

ovintie onderden Keyfer brachten.

loodBie nochtans niet lang daer na Gode-

fcrt innemende, van de felvige luy-

-n wederom beftreden ende over-

onnen werdt , ende naeuwelijcx ter

tCht ontquam. DitUetfte isgefchiet ten

van den Bijjchop IVilhelmtü.

de Keyferlycke Hijiorievan
Lambmus Schafttaburgenfis,fpre-

'kende 'umt Hcndnck dcnWh ende

,delV.

i f N^'t jaer =10.4.7. heeft Koninck

ir.i [ naedathy fijn KerfmiiTe te Romen
gehouden hadde, é'c fijn leger te

:heep döorden Rhijn in t Vrieiland,

bgen * -Godevaert ende fijn mede-

mlpcr, Diodoncus gebracht , en daer

wcefeer llercko iteden Reynsburgh
inde Vierdingen ingenomen.

t D.ffis»

• Hertog^

van Loth"

ringen

vader

vanGode-
Viiert rr.et

den Bult :

van den

wclckcn

hier rute

^nfelmtu Canoniek van\%f^^
\' Luyck-, inJVax^oden <^z. Bijfchopreerde
r-. ' -Tl ' voorfes

['VanLwjck. hondert

jaer : 0«-

Lflèrgeboden was , dat de Vrie- der Schry-

fen die onder Diederick tegen f^rr^^n

den Keyfer rebelleerden , te wa-
f^f\'^;^^^

,ter van alle kanten befprongen fouden
worderi^ 104.8.
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1

1^4 DIJEDERICK de IV.

-wordenjnam de Biffchop (ffitzo) vcm

hem ;> door een vaderlijcke affcdie t<

de Soldaten, die foodanige gevechte

noch niet gewoon waren , waerom \

vreefde datfe door de liften der vyai

den bedrogen fouden worden., op d

hy fich felven , ende de fijnen in fc

grooten gevaer niet en foud ftellc:

t'huys te blijven.

Men trecktin Vrieflant, men kee

wederom van 't leger, dat tot den oo

loge tc water toegeruft was , ende ni

langdnerna wort denPrelact voor:

Parlement ontboden, endebcfchu

digt dat hy het bevel des Keyfei-s ove-

treden hadde ; hy was gereedt hem :

verantwoorden tegen lulcke befchu

digingc van kleyn achtinge en trot

heyt , maer het wiert hem niet toeg*

laten , door 't gemommel aen d'ec

zijde van des Koninghs legers , ac

d'andere 2.ijde oock van de andei

ÖifTchoppcn: foo dathy alleen gelate

zijnde , in fulcken tempeeft des Ke;

fers macht nieten kondc tegenfr

Ende ten laetften, om dat des Kc) ic

toorn niet anders en fcheen geiHlc;

konnen worden, heeft hy hem gen
folveert voor fijn voeten fich neder t

buygen, ^^r. Gefiageninde boete vmdt
hondett^ndfilvcrs*
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1

DeV. GRAEF. 165

\yt het Florarium Temporum

mmtr handt gtfchrevtn , van een

. ander oorfake van defen oorlogh.

^EfeGraefDiederickisfiD.'tne- f T)ath

gendejaer van fijn Graeffchap»/» v^yn^tf

. te Luyck, door hooger Princen ;^"f^-

bthetfpel van lancen entournoycn

kroepenzijndejmetgroote fuite van

Lrons ende Ridders daer henen ge-

Érocken. Het tournoyen gcdaen Tjj ri-

lle, ift gebeurt den aenvolgende
dagn,

athyin'tfpelder landen denbroe-

er des Biflcliops van Keulen onvoor-

iehtigh , foo quetfte , dat hy doodt

*leef/t Welck merckende,begafhe-m

ieGraefmet *üjnloop-paerdfoter-
*

lont op de vlucht, fijn volck fich ver-

'ureydende, endc hier en daer verber- pacrc.

'eiidc. Nochtans- floegen de bloedt-

vrienden van den gefeyden Biflchop-

pen in weerwraecke , twee van des

Graefs uytnemende t Ridders doodt, ^^'f-
Hierom dcde de Graef, in Hollandt;^^f;f^«_

weder- gekeert zijnde , alle de fchepen Ba-

der koop-luyden, die onder Keulen ftaeit

ende Luyck ^ehoorigh waren,, ver-biocdcrj,

branden, ende al haer perfoonen tot

gelijckc weder wrake dooden ofvan-

een. Waerom de BifTchoppen van

iyculcn ende Luyck, een ontelbare

mecnighte volckx vergadert hebben,,

cude

mm-
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166 Dl EDERICK de IV. ^
t Echbcrt. ende fijn met hulp van den f MarqufF

van Brandenburgh met grooten yvc-

na Hollant gekomen : daerfeterftoiii

door cenige Inwoonders van Dor-

drecht verraderlijck binnen de felv€/l

Stadt zijn ingelaten , om uyt Dor-c

drecht geheel Hollant af te ftroopen.-:

De Graefdit bevonden hebbende, en

dapper ter herten nemende,vergader-'

de een wacker heyrleger 5 ende quam
op een feeckere nacht met hulp van

Heer Gerardt5Heer van Putten5mede

binnen Dordrecht , daer hy terftont

fijn volck'in flach-ordre op de ftraten

heeft geftelt, ende meer als 400. Ede-

len meteenige hare dienaren verfloe-o-

gen. De Biiïchoppen ende de Mar-
quys, en het ander uytgelefen krijghs- 't

volck, fijn fchielijck , ende bedeckte-

Jijck uyt eene der poorten uytgetroc-

ken, ende hebben haer voort op dc

vlucht begeven 5 foo datter nochtans .

veelevanden haren in verfcheydene-

huyfen verborghen bicven. Als de

Graefdan des anderen daegs met wey-
nigh volckx by de wallen der Stadt

fich watgingh-vertreden, is ^t gebeurt;

dat hy doorcen naeuw llraetjcnging,-

daer een groote menighte van fijne .

^^»d.^
beniidcrs" verborgen hadden gele-*

Ichuyl-

'Jcn.

gen ; van den wekken eene met een
venijnigen Ichicht ^ den Grave In fijn

dgye i
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Dc V. GRAEF. 167

igyc quetfte', daer hy den derden
> iag, te weten op de Idus van Mey aen

lierf. Die felve flege^daer hy gequeft
vierd , is noch ten huydigen dage ge-
loemt Graven-ftraetjen, ^c.

§. \_Mey'] Soo hebben meeft al de
. Dnle 5 als oock de Meyer , maer beter
,j3pdeldus van January : waer mede
.. onder anderen over een ftemc hec
Graffchrift.

Ver CaprAfi^usjmui dum volveret idus»

CA/areratfomesyquod cadit ifte Comes,

P. s. Dit fteeckfpel of Tournoy ,
»,was te Luyck beroepen in 'tjaer

w 1049. Gelijckerwijs alsmyduyde-
» lijck te kennen geven , feyt Scrivc-
5j rius in fijne Aenteyckeningenjtwee
55 oude gefchreven Chronijcken, &c.
yy Hermannus ContraHus getuygtjdat de-
» fe oorlogh 't welck de Biifchoppen
>5 onfen Diederick aen deden , geviel

in de winter. Soo dattet dacrom
>5 oock waerfchijnelijcker is, dat defes
53 Graefs ftcrfdagh geftelt werdtldua
55 January, dan Idus May.

Uyt deChronijckvande Meye7\
in\ i.Boeckop ^tjaer io/\^\

TE Dordrecht wiert de Graefvan
Hollandt Diederick , door con-
spiratie van die van Keulen en-

dc

mi

i
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M DlEDEKICK de IV.

de Luyck, omgebracht op de Idus vs»

May anno 104.B.

Barlandtis infyn Regifter dt

Graven van Hollandt,

"T^T Ae fijn Vaders dootwiertDi'

J_\, derickIV. devijfde Graef, d

te Luyck , daer h.y om het To
noy-fpel met veel andere Princen va

verfcheyden landen was ghekomer

een nedcrlaegh gedaen hebbende,ve

baeft van daen gevlucht is, doche

konde evenwel niet vryzijn. Wai

andere Princen 5 die den doodt va

fulck een Edelman wilden wreken

hebben hem met een groeten hoe

gewapende luyden tol in Holland tc

vervolght. Daer over is hy binnen c

Stadt Dordrecht 5 die fy met vcrraec

hadden ingekregen , tullchen hat

beydcn een bloedigen flagh gevalle

de wekke Diederick uytgeftaen^cn

de ovarwinninge behouden hcbb

de , 's morgens daer aen na den o

gangh der Sonne ,
onbeforght isgae

wandelen om fich tc vcrmaecken^.r
"

de met een fchicht van de vyand

die den voorleden nacht gevlucht wa.

ren 5 inde dgye gcquetfl 3 daer hy nici

meer dan twee dagen na en leefde.
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DeV. GRAEF.

^^R^t eenfeeroiidt C^lanufcript
wiensjlylivatgehoude'ri 7vas.

r
H:er

waf.

Efe heeft te Luyck in een fpel

van Lancicn^een * broeder van
den Biflchop van Keulen encle

,^

yan Luyckjtcr neder geleytjcnde daer
fZrJrirt

mede onverfeert ftoutelijck henen
gegaen 5 foo nochtans 5 dat twee fijne gefeytdat

broeders van laeger bedde, die de ach- ^^^1^.^,

terfte in den hoop der vluchtende wa- dln-Bif-

ren , ter dier oorfakc mede neder ge- y:'/.o/> van

velt zijn. Waer door de Graefgetergt
zijnde, v/annecr hy te Dordrecht bin-

"'"^^^^'^-^

nen wasgekomen , alle de fchepen uyt
Hoogh-Diiytfchlandt 5 ende voorna-
melijckdie de KeuUchekoop-luyden
toequamen, verbrande , alle de koop-
luyden van de felve natie , die in der
Stadt waren vangende , ende in groo-
te boete flaende 5 ende dwingende,
haer felven ende hare waren mcr groot
geit te rantzoeneren : verbiedende
oock allen den felven in 't toekomen-
de alle negotie ende handel in iïjne

knden. Weynigh daer nacishyge-
ftorven aen de quctfure van een venij-
nige pijJe , die op hem rs gefchoten,
ick cn weet niet van v/at Kculcnaerjin
een kleyn ftraetken , *t wclck als noch
den naem draeght van des Gravenftra^-
km anno 1048. Hy cn heeft geen vrou

H noch

•lÉÉ

#11
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1

70 -niEDERlCK de IV.

noch kinderen gehadt. Ende is in fiji

plaéts gekomen fij n broeder FloriS5 t<

vooren Graef van Over-Vricnandt:-

oft Ooft- Vrieflandt.

Heda in Bernnlphus den

zo, BiJJchop.

IN defen tijt is 't gefchiedt^dat Di(

dcrick de vierde van dien nam^
ende vijfde Graef van Hollant , t!

Luyck zijnde , aiwaer een feer ba

roemt fpel van fchermers gehoude r

wiert, in 't fpeelen metter lancien b

on^^•eluck den broeder van den Aerti

bilfchop van Keulen, ende van de

Biirchop van Luyck , doodt geiteke

hebbende , met een fchichjcke vlucJf

fijn leven gefocht heeft te falveren

waer over hy groote vervolging

heeft uyrge;ftaen : nochtans nae dat h

'ikhmannelijck van fijn vyandeng(

wroockcn hadde,. ishy binnen Do
.drecht anno 104.8. op den Idus v^

. Mcy liftelijck doot gefchoten,

J^iuMius infp Aenteyckenih

gen^ enda Scnverius,

O Mtrentdic tijuc uaoHcrminl
van den Palts-graven aen dq
Rhijn gefprotien, Aerts-bilFchd

Early European Books, Copyright ® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



yan Keuldrijeiide Wazo Biflchop van
yck 5;d€n weicken Fkc^jnrius ll;

flen- Soóne ge fc te^^yjin van den
'Graye.van Guiick. :. \M«ltcke dinge^
mctiet fehrijvein vari Heda g-antfch

niet en accorderen, in 't felye jaer

1048. :als Diederick doodt geflagen
i$y heeft Wazotot eeu Succefl'^r ge-
•krègenvTheodurnus^^ S.oon€;yan den
HeitogH van Bcyerett.j'n^ef Key-
fei Hcndrick den HIi.;Nu^.üi ucië een
broeder gehadt hebberr j de welcke op
die fpeelen ter neder geleytis , endc
offeoock broeders onder malkande-

l ren zijn geweeft, cn heb ick noch niet

I
gevonden Vliof^ '^Sc'- np-en heeft P.

IScriveriushièu^^.- c-kent.W Maerdie felvedc ^.acrdit nuby :

Het Florarum Temporum feyt klaer-
lijck , dat van onfen Grave Diederick
gedoodt is niet de broeder van den
BifTchop van Luyck, maer van den
Aerts-biflchop van Keulen. Waerdit
abuys van daen ingeflopen is , blijckt

feer klacr uyt een Chronijcxken met-
ter handt gefchreven , dat ick om defc
faecke hebbe nagefien : Defe(Ceytdic
Authcur) is eens te Luyck geweefl ineen

Toimioy-fpeU ende daer keeft hy m het fpel

den broedervan den Bijfchop van Keulen ver-

flagen. De Luyckenaers vielen daer om op

hem aeihmde wildm alle de (Hollanrfche)

H a Hecren
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17- DIEDliRICK de IV.

1

H..rf;3.^;.^.«i^«»
^^^'^ h -vluchtede me

-.c bcve- :'lucke l^roaJ^r^s^&CrBiCtW^ebtOcder

fris^toocK Gr^efr diö de Chrom}ckej

ti^h is ( baftaerd-fooncn
geweeitv,

Wr^-^-jficderick de III. den vierden O ra(

fdrcvi:». Andere willcnTeggen 5 datde nedt^

iae-h van des BiÜchop, o^er Bt
^

Ridders. Siethibr overSnoyusm.^

belchrijvinge van defen klven Cira

vc.
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Ic bey.^der Fricfcn VoDgd'en 't Hooft van Hollands Steden

,

Bcforgdc beydcr hcyl ; maer 'c Kercken-Hoofd van Luyck
'ijddemydatheyl, cnin verbondt getreden
iet dat van Agiippijnc , cn met den Graef van Kuyck

,

bied lij nkrijgs-geweld flux opuytallcwijckcn,
f

^
'^aertotfijngrond-bcdeif , niet tot fijn 2ege- vreugd :

l y jot (laesljeen veldllag ging met all' fijn'hoopen ftijcken;
Sa heen, vermande mjd ,cndraeg nu*tjock der deugd.
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17?

LW L O R I S de

i)c Scftc Graef.

Heeft geregeert Vriejlandt 2;

e7hk Hollandt 14,jW^ 'van het

jaer 10^^, tot ió6z*

• * - . . ' . -

Uyt de Chr'mijck van 't Convend van Eg^

?nond metter haadgefihreven.

'if^^^^m Ls de Graef Diederick,
Soon van Diederick ende
OchelhUd j doodt geilagea

^ was, quam Floris de eerfle
TTT'iv-tïr^ van dien Naeme in fijn

^aets. Defc nam ten wijvc cenieer
cerwaerde Vrouwe Geertruydt ghe-
naemt, daer hy by teeidG twee Sonen,
Diedcdckxi^de Fioris 5 die noph een-

kintzijnd^jmhet Ciioor vzn^t voor-
fe.)^c Convémc begrayen wie/dt)ende:
ttv^ec dochters > van-^velcke de eene'.* nota
door Godts befchickende gratie Ko- ^'**" '^'^

r -'nnevanVTanckrijckwiert.Defe'^fS;
1 O A j T! 1

tcrs j ts at
]-...>^.n Adeibert oock p -ere inWr«o-
Ejcomandelf̂ een land ^. ponu cuue eenc''»":^

oftc^becaelendes in£r/i/r*fe/f«i i..minfe ^f'^y*'
b.. ..ende f 3x. onten; by jyelfi Xch' ^7;^;,.-
manicnj en ned^ens Delft over man- ^^fi»^^^.

ièn. t yiftd.

In 'tjaer lorS. wierden dc VrieTen,
H a door

22.



C l

l .Atijn dc

bcilo.

^nd. te

ÉÊÊ Icfènóc

lion-ilo

,

i

i

174, y l O R I S de 1.

donr dien cic Ivc/f^r Hjnclrick caiiga .

kaiteclen haddé ingenomen , bclcuf :

|

datfe tegéa/tij^m lilff.P.^
konden re- >1

belleren. 1,11
• In 't jaef iQ.(^ilgefcmed<? het dat

finjdthure hoojhgemlu Flpris 'de fclle:

Gracf, Soon vdn Dicdeficken Othel •

hild , nac dathf fijfttegénftAcnde vy-,t

anden onder fijn voeren hadde g1

bracht,te fèer öp (tj n; eygénë ende i

volckx fterckte-véfti-ouwcndevna c

overwinninge hem niet voorfichtij^

en wachteden alfo lijn vokk hi^^r er.de

daer verftroyt'wa^ eitdc als hy op<'- n

" fekeren :xlagh vaa:>:4en:oórlogh r -

huys keerde 5 is hy moede Vaii fcy

onder de fchadawe van een bo».

fondereenige forge opteri middagm
ecnplaets, Hamerrhc o£Hcmcrt:ge;

uaeratfin ibcp ge\ a ^ 1 ydasr onver--,

ftcns lijn vyairden qu4ma> :

eiide eet

hy met de lijnere pcerdc konogcr^ec-

ken , enontloopen ov-ervielenfe hem.

endé verlloegen hehï met veele van

den fijnen ; ende Avierdt gebracht tot

Egmond,daer-hy by lijn broeder Die

derickbd! 'lis.' x

riC(?rtruydt de Gravinne ortord

S.Adelbertvöörh - nans ïielejtWJe^

feer goèdeCèfllifïeis r ciide eefl tapii-

lerye. Dui verre de oude Schrtfien van Eg-
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DeVI. GRAEF. i?^

Beka in Bernulphus den

20. Bij]cbof,

DE Graef Diederiek doodt gefla-

gen zijnde, namen de Barons
ende Heeren , Floris den broe-

der van den overledenen Diederiek,
^' tot Graef van Hollandt, die te vooren
Graef ende Heer was van 't * Over- '^'>

Vrieflandt. Dcfe Floris nam ten hou- iZi'ft.r,^

«velijck Gecrtruytjdochter vanf Her-
man^Heertogh van Saxen : dacrhy by rcfi^^hcn

>ewan Diederiek en Floris, als oock
Machtelt een uytnemende fchoone ^X.,
dochter , die Philips de Koninck vati denin

V"ranckrijck , nae haers Vaders doodt
^"fj^.^'

ren wijve nam.

T>efehe in den navolghenden

BiJJchop Wdhelmus,

INdefe dagen, te weten, in'tjaer
des Heeren lo^i. quam GraefFlo-
ris van HoUandt, een onvertiacghc

Prins, tot een wraecke over fijn broe-
ier,tegende boven-gemelde Graven,
tnet een groot leger op den tocht,ver-
'loegh 'er veeie , ende brachtfe alle

net grooten lofen triumph onder fijn

jewelt. Maer 't is gefchiedt dat de fel-

/e Graef te feer op fijn kloeckheydt
l:eunende , des middaghs als hy vex-

H 4. moeyt

de Vrieu
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Ij^ F L O K I S de I.

moeytwas, onder de fchaduwe rai

een dichten willigen-boom in Hc
mert, in flaep gevallen is ; ende liet d«

vluchtige krijghs-knechten , die h]

vveynigh te vooren in den flagh ver

wonnen hadde , zijn daer onverfien

overgekomen, ende hebben hem mc
veele wapentuers die met hem lagei

cnlliepen, den 14. Kal. Juliidood

geflagen. Die felvige Floris heeft he

Graeffchap van Over-Vrieflandt 2:

jaren, endchct Graeffchap van gehcc

Hollandt nae fijn broeders overiijdei

14.. jaren ,
metgrootc vroomigheyd

geregeert. Is eerlij ck na 'c Kloolic

van Egmond gebracht , ende aldac

by fijn broeder met een droevigh

uytvaert begraven.

Bticheltus in fijn Amteych

ningen oj> Beha , en Scriverius.

NAm ten houveehjck Geertruydt ] Vai

defe Vrouw van Floris , fiet na

Scriverius in fijn Acnteycke

ningen op de Chronijck van Hollani

Machtelt een uytnemont fchoone docht:

die Vhiltps de Koninck van Vra^ickrijck te

wijve nam. ] Defe noemen de Franfch

Schrilvers ais Tillet van de Ko
ningên van Vranckrijck. P. -^mili'

in't 3. boeck. Hy haddegen-onwt Berte,.

dochter va» Bofidewlt?} Graef van Ho'dam

iti!
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De VI. GRAEF.
Jiliho Michael Ritius van de Konin-
t^fi der Vranckcn, in 't 2. boeck. Fhi-

i Hendrickxjcon » het rijck, vanJij?» Vader

tfiingcn heihheKt^e ^ heeft tei} houveelijck ge~

.omen Barte , dochter van Bcfid^wijn, Grave

HoUamit. Andreas een oude fcri-

entin 't 3. boeck vanFranck, phihps»

'f-r --rogt gejiorven zwijnde» trmmieBerte,

r - ' Bottdtypijn. t Al qualijck, fy

— - Floris. RobertUS Gua- Icgac 'f

inus feyc 5 ,dat Beite een dochter was orH\^ie

van ïioris, Grave van Hollandt,ende ^^.^^^'^ ^*

eer van Vrieflandt ; met den welc-
^^'J""^,.^

en Hemmen de Broeders van S.Mar- dirFum^
rijn, die den eerilen Philips 5 Berte d^fihe chro.

..dochter,yan Floris. den 1. Grave van

.Hollancjt tot een vrouw toefchrijven.
'Qerteh.,,

Defeconfufle^ meen ick, is gcrcfen voorec'

uyt het houwelijck van Robert de dnchnr

Vries, de Soone van Boudcwijn van
. Vlaendercn, met hacr moeder.

Heda in Berniilphns den

10. BiJJchop.

Loris, pracliferende op de wra-
ke van lijnen broeder , heeft den
Aerts-bilFchop van Keulen, den

Bifïchop van Luyck , ende den Mrj--

quis van Bi-andcnburgh : den Hertog
van Braband , en den Graef van Gel-
dre : wederom tegen lich gaende ge-

maeckt : die alle in het landt van Dor-
H 5 drccht,

'Boude-



lyg r L O K r S' de r

drecht, of Zuydt-Holiandt ,
gcnaenH

het Wilten-landt
)
'afkomende aldiei^:

met valfche bruggens , ende ovei --ge-

deckte graven en pirtten-, onvoorhclï-

tighverrafcht ende overvallen wiej^

den , ende van Floristot Hemert aer

de Maze toe vervolght : de Biflchoj

van Luyck wierdt gequetft endegev

vangen , neficns veele andere:doodi

geüagenc, ende gevangene; Mènfe"

datter meer dan 't feftigh dxiyi^nt, foc

verdroncken^ als verflagen zijn, ére..

Bucheliusjn zijn Aentejcke-

ningen. af Heda. i

IN het Imdt vanDórdyecht.'] Nu Znyt-
|

HoUandt ; wclck het oorTprbncke ^

lijck ende't voornaemfte Hollandi
t

is ; in 't welcke ende om 't welcke alle 1

de oorlogen doemalen gevoert, on: 1

dat de Over-heer ,
namelijck de Key I

fer begeerde, dat het felve, als den ey^^
genaren tegen haer danckgenomen^M
weder foude gegeven worden , maS^
de Graven fooom de bequamegelc {

gentheytvandeplaetfe, alsoockorr

datfe van eenige rebellen onderftu

waren , en paften op des Kcyferswet

ten ofgeboden niet.

De BiJfchof> van Lnyck werdgequetfi em

gevangen. ] *t Is licht tc gelooven , dai

Horis meer met pradijcke,als met ge-

wel:
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DE VI. GRAEF. 179

ï^^:f!!5 weltdefe zegen behouden heeft: maer
-ri'iiïï de particulariteyten , die hier by ge-

eref-K voeght worden , houde ick verciert cc

zijn. Want datter 't feftigh duyfent of

verflagen of verfmoort 5 ende de Bif-

fchopvan Luyck gequetft en gevan-

gen foudzijn 5 cn vindt men noch in

de Hiflorie van Lnyck, noch in ande-

re Schrijvers van dien felven tijdt. De
Rijm-Chronijck van jïlmilius Stoc-

kius , en feydt niets dan foo wat in 't

gros : jae de vyanden felf oock en

noemt hy niet : gelijck als Beka mede
niet en doet , die de faecke in 't korte

maeraenroert : Sigebertusfchijntop

defen oorlogh te fien , als hy op 't jaer

loyS. fchrijft In Vriejlandt eenige Kaftec-

len van den Keyfer Hendrick genomen , ó"^*

Snoye fchrifft , dat de Bitfchop doodt

ghellagen is, als oock de ghemecne
jphronijck , 't weick doch heel valfch

is: Boekenbergen vermeerdert hetger

tal der gedooden, met fes duyfent daer

by te ftellen.Op het geene dat van den

GraveFloris, fijn vrouw, ende kinde-

ren gefeytfoude konnen worden , is

van Scriveriusmet aendachtgenoegh

gelet; foo de lefer weet-gierigh is, die

magh fijne Acnteyckeningen na fien.

P. s. Andere noemen Geertruydts

Vader Heyneman, ende alfo noemt
hem Beka, ?.ndere Harman, alfoo

H 6 oock
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180 T L O R I S de I.

,5 oock doet Rijm-Chronijck. raulu

jyjEmiUus» jMohus Mfvrchmüm end< :

„ IJhbo Emmiu6 noemen hem Bernard :

5, Hertogh van Saxen.Wien fy hier ir
•

5> voJgen, is my onbekent. Doch Ubbi :

55 Emmiu4 ghcdenckt eencr Bernaerd 1

5, Hercogh van Neder-Saxen : die h) •

55 op^t jacr 10) 8. feydt een oudt mar

55 te vi^efen , ende noemt fij n twee So-

5, nen Ordulf ende Harman. Sieto

3, Geertruydt hier van daen gefproo-

5, ten is. Voorwaer , het kan fijn ( fe-

5, ker de tijden komen over een ) dai

5, fy of is des ouden Hertogs Bernardj

^, ofte Hermans fijns Soons Dochter

55 De Saxenfchc Chronijck in 't jaei

55 1388. te Ments geprent by Pietei

5j Schefrerjluydt voorwaer anders. Sa

5, nae mijn oordeel gheen verlooren

5, moeytezijn, indien ick deplaetft

„van wüorde, geUjck die daer ge-

„ fchreven Itaet, uytfchrijve

:

„ Greve Robenus to lUenderen tefevedt

^tian Carolti4 Jlechte, de nam Gertrudü

„ Hertogen Diederikes Dochter in IVeJlerlm*

M» dey eyn Greve to Arnfzbarge , undeJe was

„ Greven Florentzen Weddemn to HoUmde

,

undefe was halffufier Hertogen Luders de

hyr na Keyfer wart , unde was halffuficf

iyBiJfchop Henrikes to Padelbor?2e :fe telde .

oen tweefine, de eyne het Fhdippusy defiarj

i, ane firve, de ander fone de het na oeme de

jo?2ge-;
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De VI. GRAEF. [8i

„ jon^e Grave Rebert > diem oemeein Grave

„ wart. Unde duffe Greve Robbert de olde dat

„ wfis Greve/t Boldewtnesfoneyvan deme toe)'-

„ der Jutta broeder de den Hertogen Wolp

,y haddeto Beyeren.

„Anders vinde ick in de Saxen-

„fche Chronijck, waeruyt dituyc-

„ fchrift getogen is , nochte oock in

55 andere Saxenfche Cronijcken geen

5, befcheyt.By onle Chronijck-fchrij-

,5 vers is fo groot vcrfciiil, dat ick niet

55 en weet waer ick my wenden fal of

55 keeren.

5, Aengaendedes Graefs kinderen,

„dat Albrecht, Floris ende Fieter

5,Canonicken geweeft hebben, der

5, KerckenvanS.LamberttotLuyck,
„vinde ick oock elders. Maer de

„dochter Machtelt, wiens fchoon-

„ heyt geprefen wordt , ende wettige

„ huyfvrouwe geweeft is van Koning

55 Philips 5 d'eerfte van dien name

„ Koning van Vranckrijck , in 'tge-

55 tal de XXXIX. wordt by de Fran-

„fche Hiftory-fchrijvers Berta ghe-

55naemt.

Vyt Meyerin'^t z Boeckder r/L,

Chronijcken.

IN 't jaer 1053. heeft* Boudewijn de Godr-

de Prins te famcn met fijn twee fo-
"J^*;^,^^

iien Boudewijn ende Robbcrt5mer ^an Ryf-
H 7 by-fci.

• De
Graef

ren tncue

to:n,:ctn
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l82 F L O R I S de i.

byftant van Godevaert, feerfelücn

iHen- oorlogh tegen t den Keyfer gevoert

drk^ Verre in Lothringen invallende. H>
felfrtack Tutlin in brandt, fijn Soor

Boudewijn Hoy. De Eilanden van Zee-

Undt , die by de Keyferfches ende dc

Hollanders ingenomen waren5krcegt

Robert wederom, ^c,

Wtdenfehen op'tjaer 1057

OP de vergaderingen die te Keu
len gehouden is , feydt men da

Vidtor ae Paus van Romen
Henrickde Koning van Vranckrijck

oorfaeck geweeft zijn van den vrede

die de Keyler met den Prins Boude-

wijn en Godevaerdt van Ardenne.

heeft gemaeckt , alfoo dat Boudev/iji

al het landt tuflchen de Scheld ende d< )|

Dendere vijfZeeufche Eylanden, het Ka*

iïecï vanGent^endede vier Ambach-

ten behieldt, (^c

JVt den felven.

IN't jaerioói. wiertdeCraefvi

Hollant, van de Brabanders in dei

oorlogh doodt geflagen : den 141

Kal. Julii : begraven in 't Kloofter to ^

Egmondt.
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De VI. GR AEF. 183

BarlandusinY Regifterder

Graven van HoUaridt*

Ls Diederick fonder kindereii

wa^ gellorvèn, is fijn broeder

Floris uyt Vriellandt in Hollant

ontboden , ende tot regeeringe geko-

(tién. Eenige VyiheemfchePtincen^

lis de Aertsrbiffchop va!n Keulen , de

Biflchopvin Luyck, ende Lambert

Graef van Leuven-, fijn voorfpoedt

hém benijdende 5 brachten een leger

byeen, datfe hem uyt fijn heerlijck-

heytuytftooten mochten: maerals dit

ter ooren van Floris was ghekomen,

heeft hy terftont^- riae den raedt van

een oudt man ftillekens by nacht over

al daer den vyandt pafTeercn foud ,

grooté kuylen doen delven, ende met

hoy ende llroo doeri deckeri 5 ójp'dat

het bedrogh te fccckerder gaen loud.

Daer vielenfe in , ende hy wafTer ter-

ftondtby : nam ^eroock veel gevan-

gen 5 nae dat hy der eerft veel hadde

verflagen : onder welcke gevangene

was de Graefvan Leuven 5 die hy daer

naelosghelaten heeft om een groote

fomme gelts, foo als hy gerantzoneert

Was. Voorts is't fb verre van daen ge-

• weeftj dat defe vidorie van den Graef

"den Aerts-biflchop van Keulen foude

afgefchrickt hebben , dat hy binnen
korte
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l84- F L O R I S de.

korte jaren wederöm met een groc

leger in Hollandt gekomen is : alk

overal vernielende : den wekkend

Graefmet eengostleger tegcft is.^c

trocken , ende heeft hem metkleyn

moeyten in de vlucht geüagen :
veel

^Zijnder doodt gebleven,de andorCjdi

^m haerouderdom ; ofanderfmts r. i

»

•en konden, vluchten , zijn gevaii J,c

:genomenv 'tjaer wanneer Floris dei

ArJe- vidoric kreeg, was 1 106*1. De Chrc
ri'.ovdcr-^^^ melden, dat de lelve Hee;

tZL^' niet langna dat hy den Acrts-biflcho

tndcdc
' overwonnen hadde, onder een boor

chromjcK vermoet zijnde , of van loopen ofva
van Eg.

vechten , neder is gefeten , ende dac

rr^f;van fijn vyanden, die uyt den (lag

^defc gevloden waren, doodt geÜagen.

Tetrits T>iv£us in de Bra-
dootgeju-

lantfchc Hijioriem 't 6. BoecL

Ls Lambert Graef van Leuve

de H. van dien naem , by Dooi

nijckanno 1054. doodt geflage

was , heeft Hendrick de II. lijn Soor

gewonnen by Oda, dochter van de

Hertogh Gozelo,het Graeffchap aen-

fevaert , ende met verfcheyden uyt

omften tegen de Hollanders gevocht-

ten .: want als hy defen in 'tJaer 105 .

met den Aerts-biffchop van Keulen

den Biffchopvan Luyck, Wichar:^!^

^ Voog r'

vm is.

A
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De VL GRAEF. i8)

Voogd van Gelderlant , ende Her- * Le^ji

iianden Grave van Kuyck vcrbon-Mcr-^r^^
IHS

ntts*
vél :en zijnde ,denoorlo^haen dede, is^^;;^^

m% ly felf te Tarnen met Wichardt in den

lagh gevangen geworden : maerden

fc: . x)rloghannot loóa. hervattende 5 is .

P ie Graef Floris van een foldact vanr«^

^ Herman de Grave van Kuyck , by

dorp Hemerr, tuflchen de Maxe ende

de Wael verrafcht ende verflagen.

T

Francifc, Haraus in de Chro-

nijck van Brabant , tn Hen^

drick ricn IL

Ck verwondere my , dat de Meyer

van dit alles niets en roert. Maer
voornameliick miflen de HoUant-

fche Chronijcken in den name van

den Graef van Leuven , datfe dien

Lambert noemen. Want boven is ge-

bleken , dat Lambert vier jaren te vo-

ren voor Doornijck verflagen is ge-

weeft. Derhalven moet men dit ver-

ftaen ende duyden opfljn Soon Hen-
drick. Nochtans en weet ickniet , of

die overwinninge der Hollanders te-

gen den Graef van Leuven foo heer-

lijck is geweeft.Want Sigebertus ver-

haelt, dat in 't felvige jacr 1058. de re-

bellerende Vriefen^door het innemen

vaneenige Kaftcelenvan den Keyfer.

in



iSö T L O R 2 S de L

in dén toom zijn gehouden : ende tei :

laetften bekennen de Hollanders lelf

dat haer Graef Floris van den Aerts >

bilFchop van Keulen ( die was doe i

malen de voornaemfte vooghd vai :

den jongen Koning Hendrick ) be^ i

oorlogtjcn van den Graef van Kuyck !

neef van defen Graefvan Leuven5ge
)

doodt is.

De HoIIantfche Chronijcken druc i

kenby namen uyt , dat dele nederlagt

van den Graef van Kuyck is gheko
men., ende datter neffens den Graeis

Floris omtrent fefthien hondertmaa|
doodt geflagen is. Ditfeyt Hardus ,

dat hy diep laets uyt BarUndus aen^ewefa

hadde, die hier vooren gemelt is.

Die van denGrave Floris» ende -van ft}

nen broeder Diederick , die ongetroum inleef

meer begeert te ypeten, magh hem begeven to\

beyds van der Doefen , Vader ende Soone :

de Tpelche te lefen is een rechtveerdige klachte

over deJloffigheyt ende[eer onachtfame nala-

tfgheydt der Chronijck-fchnjvcrs van onji

fmtie.

GEER.'!



t II GraveJ^anJ{o

Varv Gm^Floru

^ 'Dhde cleN de

^eel. en Vrxefl-

"JfTAsd'cerfle, die den laft dcrGraeffclijckcKroone

I

' Twee jacr lang droeg op'c Hoofd alleen, cn Wcduviou
trendelijck beducht voor mijnen teeren fonc

in Graeffelijck gebiedt , gingh ick een tweede trouw
' t Robrecht acn de Fries, <lic 't Gracffchap fou berichten

iils momber van mijn kind en Schutsheer van fijn Land;

faleften hielp de doodt met harcfnelle fchichten

hKy by mijn' cerften man en Vaders ooder't fand.

ft
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«7

n"EE"R T n u. Y f>,vn^;,.
^ vifineiin't

Weduwe vanrFloi'is de I, vervo/gh

O B L R. T de V R I E S^y
^

HacrMaa ^pde M-ede-rcgen t. v i n.

GQDEViïERT'-TAöWêBÜLT,

tïèrtoèli viii Lotlirlngcn. or^r^

^ der Aj'

D I E D E K I C K dc V;

^ieeflmt de"^ie^org^^
\ . geregeert 3 o. faer» 'van hetjaer y^*»^

Ho:-

• - '

•

', *t vervolg

B^rl^/> xi/T?3 ^^ff volgent}^'Hifiórie . -renfinXt

Jcdenck , dc vijtKde van xlieil

naem,verloö'P-fijnen Vadeif

Floris, doe hy noch een

. jong kint was , foo dat hy
^ begonte regeerenin^tjaer

xAii; -her6. jaerdes ilijcx- van Hen-

tók deal V.-van • d'teft namé' endö

.egeerde -^o: 'jaren. Sijn Moeder dé

Gravinne Geertruydt trouwde 5 na dat

haerman twee jaren was ever kdenj

nf>ec Robert den jongften Soone van

'-^ Vlaen-



i88 GEERTRUTT,
VJaendereu ; die d£ be(|icqinge vpït
Graeffbhap acft nam /opt^h lian i

' den minderjarigen yoncker Dieiièn

.

Wilhelmus den BiHchop van ^
trechtjf bevindende dat Holland {^\

kcnd?^'^'
der bclchcrmer Avas j ende in de ha

* Het
Wecs-

denv^an een kindt, ofvan een U
landifchen' Prins gekomen , >m
het Too dat het Gmeffchap van Hol^anii^

ende de Abdvd 'van Egmondt , hem V^.

Hendrick den Roomfchen Kcylc - -

teven wertjcnde nam voor * het

intj met hulp van den Hertógh-t

,

u^^aert met den Bult, met gewplt iiyt Hol
Jahdt te verjaégenjendeali-öo fijh vel

liael te hebben van de twee voorgaeij.

deneerlagp.(\^;iWdu.s quamdan God^o
vaert den Hertogh van Lothringeii-

metdenPrcIaetWilHelmusX:'
107 1. g6wa^ënde> hïindt in 'Hol

intreden : <lèii wt^ken dc -Qualt^
bert met fija fcjgs-volck te

dacr viel eenifMca.i^e V^elt:' uacr c

Graef Robert moeil viucaucu , ene
de HoUanifers- w-i^ifden mette'r haé ;

mecrenj^eei doodt gellagen ; Qj^dcjt

tulTchen l^ra<fht den Hertogh Gódt
vaert5het Ooft. oft het Qv^er-VrieUai
metten fwaerde onder fij n gev/elr, fij •

eygen landt verfuymende. Entje d
Biflchop Wiilemjdie tegen den Jono^
ker van Hoii^nt, all*e doplï

lleJ IJCj
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De VILGR AV 1N N E. 189

ijck dede bcfetten , maeckte een

^{ üerck Kalled tot Yfclmpnde.

Ten leften is de voorfeyde Hertog,

ledat hy Holiandt vier jaren lanck

\rmtgewelï) gercgeerthadde 5 in 'tjaer

IS Hceren 1075, door eenfekeren

,,yrelbert, dienaervan denwaerach-

gen -Grave., op 't fecreet fittende

öodeKick gequetft , en liet hem Tel-

en tot Utrecht brengen^daer hy den

Kal. van Martiüs den geeft gaf. Dus

r'.errcNuffienfis de Coüeacnr van de grooté

rj/ronijcke , by hem genmmt de Neder-

luytfche, die -van Piprius mtgegeven i£.

§. 't Selve jaer is oock Willem den

^ilfchop van Utrecht 5 den 5 .
kalende

'an April in den Heere ontflapen , na

at hy het Bifdom van U trecht ai
.
ja-

•enlangbefetenhadde. Defewierde

-nede te Utrecht gebracht, ende ind(;

1 ^roote Kercke by de andere eerwaer-

"^igc Riffchoppen begraven. Dit feyt

^sku'^ft den -wekken de CoUecleur opck me^jt

"cs genomen heeft

^

adragh aengaende de Kereken van

HolUnt. tujfche?} IVilhelmm Bifhop van

XJtmht.cnd'eSieginbertm Abt/van ^pf^^-

nach> Vermeerdert uyt Heda > Jdo die metr

ter haïidt gefcbreve» is

.

f^'»-!- UfTchen den Biff hop f Wilhel-

^. ^ mus , ende Reginbertus den Abt
"^ van

i.Pen

fchejid '-

:.\ in

d

van dien

natm»
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'jiTulf T.

I

• Ka df

trdinarife

manier

"vandc tij-

dcihalsdc

"Bijfdop-

penfelfs

iefamen
met de

Dekens
endcPric-

J^crs te

'velde

mochten

trec\ niin

i'oor dc

en la-fiden

riddcrlijc

Z'CC>-t<>7.

van Afternach 5 is ffeflicht liet gefdfc

overde Holkndtfche Kercken , rr'

approbatie Van Biendridc dèn LV .

jaer des Hcercn 10(^3. Ihiety S. vanv
<>rdineeniighe des felven Konij.

ende het 7. van fijn Riick. Aótum
Keulen.

' r^OH'uerdeyldt X> ' '

'

' Dit papier is in de Synode getey-

1

kent, cnde met den Biflchoppclijclcc

ban bcvcftight rende foo ycmant d«

:

inhoud van dien tegen S. Wi" '

verl>]:eke'n wil 5 foo ftaet het- aw

fchop vaii Utredu ^ tóe d ^^^^ ^Mvc a...

ten ban te beveftigon,'eiiu. lO hy bd

fal kénnen rtiet *\vapcnen tebefchd:

menjendeopallerley manieren tef
^

houden 5 ten gemeynen profijte

S.Martijn, ende van S. Willebron

"r ' 'KentKlijèk zy 'aUf^ ^el00vigei»:iChS

ftencTÏ i foo tegenwóor^igen *»Hi«^tOf-

komlHgen , dat ick Wilhelmus , hc

wel onwcerdigen 5 geroepen Bifich(»^

in de H. Utrechtfche Kercke , do-*]

handen van Gerolf mij nen Advocat»

den eerw.acfcligén Reginbertus^ A;

in de Hcyligc Kerckè Van Afternat>ij

ende fijnen Advöcact Diederick , tod

geftacn hebbe de helft van de Ker
ken dit; hier onder genoehlt wordei
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nr.| De VII.G R A V I NN E. 191

[ervan de moeders , te weten defe

,

rdinge, Kercktoerve, Velfeneburg,Heilege^

I Tethem voormalen van Karei en an-

e Rechtfninige Voor-ouders , aen
vV^illebrord onfen Patroon en eer-

bn Aerts-Biflchop van onfen Stoel,

Dorde felve Kercke van Afternach

!jn overgegeven : maer van dm Grave
'

. iederick, ende Diederick fijnfoon, ende ¥lo*

fijnen broeder ingenomen gcweeft, door
;n geduyrigen oproer der oorlogen
,1e recht der Biflchoppen verachten-

, ende nu in des BilTchops macht
3or de Synode herfteltzijn, met de
aegenoemde Capellen , f Harrago , t Tn U
fo>> Reynsburgh , IVarmond , Leymuydeny ^occkvatt

Hfaterwoudey AjlekenpotidtiAgathen hert-
3,^^^^

\$» Hemez^m kercke , Afemannendelft , Spir-j}ac7 Ha-
érewoude, Sloten> Egmondt Alckmaery Scir- ragofchc,

lére y ^ Mifn€n , IVoggnuhem, Aldenthorpy "^'^"^fh

nlo i de welcke noch binnen de pa-

an dc felve zijn^nochoock Moe- ftont

kefcken : als vvaer noch gecilcon- iifnen:_

jecratie en was, noch eenige bepaling,
[".^^dT

j.iochfclf geconfacreert waren , cn(^Q y^f-f^en^

=^iaerom al dethiende nae ordonnantie g noemt

er Canonijcke rechten, in handen j^^j^'^^y

Van den Bifllhop was; te weten op die
J.^,.

|tonditie, datde gefeydeecrwaerdige
Abt, en alle die hem in de felve Kerc-
e van Afternach lullen fucccderen,

de hclfcc fullcn hebben van alle dc fel-

9



*Di: vol'

Len 7»y

c\a:r by

ttyt Ci.n

hnvd gc-

fchrevm

rcijlhetin

lledo: niet

CVJlétCt.

191 G E I. R T RU r T

ve Kercken , vry van alle Biflchopj-
^

lijeken dienlt 5 Ibnder aen cenigc,^'

ilen gehouden te zijn , fclf oock n"

gedwongen te mogen werden opj.

i^ynode te compareren. Sy Tullen dr
fclfdienaers in mogen ftellen^die hu:

gedeelte in halen , ende Prieiters , <e

de felve kercken bedienen , fullen^

iijcke macht hebben als den Biflch<.

Sy fullen in alle profijten, dievan^

gefeyde kercken mogen komen, 't /

in de vry-koopinge der felver , 'tfyi

het conqueftcren derthiendcn, 'tjr

in het bciiichten van aengedane fcl*^

de 3
uytgefondert den Bitfchoppelj

ken ban , in alles de helft oncfanJ

Ende foo dacr in yet door der 11

fters fchult verfuymt is , en fullen C

geen fchade van te dragen hebberJ

Ende op dat ons Verdragh|

verbroken blijve^hebben wy op 't

geeren van beyde de Advocaten opa

H. Synode een Ban gemaeckt, eH
bevolen dit bladt uyt te fchrijven >

felvc onderteyckent.

Zegel vm PV/lhelmus B'tffchop v/tH^

trecht.

V Zegel vfin dm Adz'&caet Gerclf.

't Zegelvm Kcgmherms Ahl 'vm Efii

V Zegel "jftn Btederickfijn Advoceict.

Volgdc'/ir.'Och ettelijcke ainiere OpJirrJcr.

^jeel a'f.'dcregetuyge}} mcr*

term
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ade pp dac ivomaadten .deiicke dat

;t gefchrift valfch is!, hebben wy
;n beyde zijden met ons zegel doen
•yckenen. En ten lactften tot meer-
erfekerheyt der Succeffeurcn , oock

d egecrt 5 dat het met 's Koninghs au-
• loriteyt beveftight werde. Soo het

;;mandt vernietigen wil , die m6et in
• eS'toorn van den Almachtigen God,
n van alle onfc Heylige Vaders,Mar-

, ;n,Willebrord, en van alle de Heyli-
• en te gelijck vervallenjcn doch noyt

errichtcn ^t gene hy voorneemt.
•- lek Frederick CantLelier hebbe het

werlien , in plaets van Sigefridus

)pper-Cantzelier. Gegeven den 5-.

lal. van Januarius in 't jaer van ons

-ïeeren incarnatie 106 ^ 5 de tweede
iidiótie 5 endc in 't5;. jaer van de or-

ineringe des Heeren eilde Konincx
^endricks de IV. ende van fijn regée-

inge het 7. Aótum tot Keulen in den
iame Godsgeluckelijck. Amen.

Het
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Het Konincklijck Gebodt V'ü

Hendrïck de IV. Aengaende h

t Wcfl» Craef/chap in f Wejlerlinge , ende de

mondtfche Abdye. Onder Wilhehnmd

CelderfchenJen a I .Btpoop "jan Uireci

gratie Godts Koninck-

NAvolgcndc dc exempelen vi

onfe Rechtfinnige Vaderen,d^

tfS' Name der Heylige cnde ong

chcllus.
^ deelde Drievcudigheyt.Hcndrtck by der

Wy volgt • " '

Itever de

fchrifte».

^iZll ^ GÖdtV Ke^ckënjmct het hae

Wif/r- hebben gcllicht , cndc dc icivc g-

^J"'^'^7fticht zijnde /met min mette K«

'^«^lit nincklijckc filcalc goederen 5 a>n mi

r.,.,/.r.«hacr eygene byfondcre crfl-eniüt

Mw/-^?» vereert, oock lettende opGodtd

'iC'K^!' "-oederticren vergelder , ende opd
ftcihnéc.

go^^cijjcken handel, daerwy het ee

wige voor het tijdclijcke , hethemc

fche voor het aerdfche, cndc 'tgeer

dat blijft voor het vcrganckeijck<è

mede koopen hebben wy ^t rcdel ijf

cnde eerlijck geacht, de bcginlt-I

onfer jonge jaren , met fulcke dad

gelijck als in te wijden , op dat het t

delijck leven ons langer magh w
den,ende naedefen in de gerufte v

de noch blijder tijden mogen gen

ten. Dcrhalven willen wy,dat alle

troLiv/cn Chriitcnen , cnde onlen
trouw
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DeVILGRAVINNE. i^s

[.
rouwen luyden kond zy , foojegcn-
'.'oordigcn als tockomftigen , hoewy
m remedie onfer ziele , ende onfes

.^aders Hendrick den Keyfer altijdrs

(3iM Vuguftus, oock door tufTchen komen
\ 1 aide raed van onfe getrouwe ? te we-
MüiiiQn Anno den Aerts-Biflchop van

veulen , Everhardis Aerts-Biirchop
({aa Triers , Adalbertus Aerts-Bif-

chop van Hamburg) Burchardus Bif-

chop van Halberftadr, Fridcricis Bif-
-

chopvan f Mimiarfbrd, van Code*- fiy^rtis

'^aert) Frederick, Gerhard Hertogen; vanMun-
^ Jsmede om den ghetrouwen dienll

^an Wilhelm'M Bijfchop van Utrecht, de ge-
' ' êyde H. Kercke van Utrecht i;z eygen-

lom overgegeven , ende om eeuwjgh

p;^ onder yemandts tegen fprcken te bc-
" jtten vergunt hebben , al het Graef-

Y
;

t^'hap in mfierlinge^ ende by de kufien -jah
II: -

'^ \m Khiph dat de Graef * Diederick gehadt
*'

.

,

t iceft , met alles wat den KoninckHjc- 7cl!Ï'r.
tOttet nmdsfüsn

de jEt-

^nondfche Abdye,én(^c de dienlt-luvden,
^'"^

v-^-loomans als vrouwen , plaetfen , gc- vierde

:-'fT^uv/en3landerijen5Wcyden3g Gr,i'f.

'ff'nde ongebouwt , wateren en watq-
^

loofingen, vilTcherj'en endcinkoiil-
|i :!|len , wegen ende onwcgen , ondcr-

bchte ende- noch te onderibeckeii
parckrcn, munten:, tollen ende foree^-

m

•Hen Ba^n aengaet 5 ende al wat
.felve Gracffchap behoort, dat is

,
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T^^r G E E RTKUTT
ften.Endeopdat defeonfe overgiftc iJ

ten allen tijden vaft ende onverbrc '

ken blijve, hebben wy dit papier doe

b^fchrijvcn, ende 't felve met oni

cygene hand-fchriftbeveftight, enc.1

bevolen met ons ingedruckte zegel
i

j

teyckenen.

't Zegel van den Heer Hen*

drick de If^.

By my Sigehardus Cantzelier ,

©lactsvan Sigefridus Opper-Cantz

lier. Gegeven den laetften Apri.i

in'tjaervan ons Heercn incarnafc

I o6+. Indidie a . het 9. j aer van de o-

dineringe des Koninckx Hendri-:

de IV. ende het 8. van fijn regeeringa 1

A<^um te Werede in den name Go»

gelu:kelijck. Amen.

Reftitutk ofte JVedergiftc'üW''

de ontnomen plaetfèn , ende ^vari :

tiraeffchap vati UolUndt > onder denjn

'ven Bijjchop.

Jn den Name der Heyïige ende

deelde Drievondigheyt , Hmdrick dé

Godts genade Koninck,W r willen dat kennelijck zy alJ

Chrift-gelovigen, foo toel

mende als tegenwoordigl,

V.oe wv die goederen ? die de Heyh
Utree

om
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'trechtfche Kercke Godts, onrccht-

ïerdigh afgenomen waren , doordeft

'liefDiederick endefijn Soon , al van den
de van Hendrick den II. ende Adel-

dïdns BilTchop der gefeyder plaetfe,

n de welcke ibo de voorfeyde Keyi-

rHendrick, alsonfen Groot-vader
loenraed , ende Hendrick onfen va*

er fair. ged. feer veel gearbeyt , ende
eel oorlogen gevoert, ende wyfclf

ockj enonfe getrouwe luydenvcci

loeyten daerom aengewent hebberx:

willen fegh ick^dat kennelijck z.y, hoe
/ydefcive, totheyl van onfe ziele,

nde van onfen godvruchtigen Vader
•lendrick , en van andere onfe voor-
iten500ck door tufTchen komen ende
aedt onfer Princen,Anno den Aerts-
wfllhop van Keulen > Sigefridus van
vdentz , Adalbertus van Bremen

,

iverhardus van Triers, Burchardiii»

Biflchop van Halberlladt^als oock de:

Hertogen Fredrick, Godevaert, Ger-
lardjendc andere onfe getroll\v^^^,foo

mede om den getrouwen dten ft vari

Wilhelmus Bilfchopder felver plaet-

fe, wederom geven ende reftituercn>

len de felve Heylige Kercke , end'é
haer de felve verfeeckeren met onfe
Konincklijcke autoriteyt : te weten,
In * Crempene 4. manfen , van 't eynde • ifuyde

van de riviere AWla^ tot Merwede , van- Crjmpc

I 3 daer
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t And

> rsdrecht-i

Wcrke^

Diris

evde dr.y

fier , el-

dtrs Vitn

ons te ver

J{larcn,

^A^g G r £ R T RVY T

daertot t Menckenesdrecht de helft

geheel landt met al 't reiïbrr. hok^
de Ry^de hy Merwede tOt Slydrecht tCj

Item by Merwede in Jhuredrecht , Vi

daer in Duhle , van daer in Envelhm
van daerin van daer wedera
in Menvede tOt in Thuredrecbt , met
nieuw geboudc CapcUe. Van
drccht ten ooiten tot Godekynes Hofsftok

't welck is by Merckenemunde. In* H-

treke 7. manren5ln Valckenburgh l6.ïtt

het landt tot de felve behoorendc , <

aldaer 5. manfeiijitem een icker ey^..

bofch tuflchen VaUhehcrgh cnde G>«

terhenekcjlegron , tOt f Litte , in houc

hacken ende jagen 5 weyden ende a

Srofiten. In Hewjlede 1. manfe. \

lerckin rUrdinge met de Capelle

Tierewerve mct de Caj^ellen , Voreho^

ende Korthage met de Capellen,P^;^«"

Aldathor^e mct de Capellen . Daer t
^

" ^/ /jff Graeffch/ip van HoHandt , mct alk

wat den Konincklijcken Ban toebt

. hoort. Daercnboven het Benefici

dat Graef Wiroch van den Biflchd

Adelboldus gehouden heeft ( van <

plactsafdie genacmt is sigeldrecht

Rinesmuthen : item opwaerts aen

Weftzyde van den Rhijn tot in B
grave?}) endenae Wiroch Gcdezo,
nae Godc7,o , des felven Soon Dicd<.

riek Bavo bcfcten heeft 3 die de G ra?

Dicdo"
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DeVII.GRAVINNE. 199

Diederick iiytgedreven , cndcmef Dc^rr.

:welt den heyl'igcn Martenhct fijne
^^^er,,

itnomen heeft. -j.-.rdi

§. Wy gebieden oock, dat geen Qracf,

iraef, noch eenigperfoon onder den

Jraef> by ijle ende Lake in de plaetfen,

ie den twee kloofteren toebehooren,
— c macht en hcbbe, maer datfe

JU liroederen > die de twee kloolte-

ïn dienen, eygen fullen zijn 5 naden

ihoud van de Vrydommcn verleent

y Otto den eerften , die de felvcacn

en Heyligen Marten eerit gegeven

:eeft5 ende by andere onfc Voorfaten.

'Inde op dat de kracht van defe onfc

5eveftinging,feker ende onverbreke-

ijck blij ve5hebben wy 't gefchrift van

lit papier met onfe nand beveftight,

nde bevolen met ons opgedruckce

>egcl teteyckenen.

*f Scgcl van den Heer Konïngh

Hendnck de IK
kerfien by my Sigehardus Cantze-

üer van wegen Sigefridus den Aerts-

ICantzelier. Gegeven den 6. Nonas
:tvan Meyjin't jaer van ons Hceren in-

[irjifcarnatie 106^^^ dei. Indi(5lie> het^.

'-iiaer van de ordineeringe des Heeren
nHendrickde IV. en het 8. van fijn re-

fgeeringe. Aótumte Wcrede indeu
[name öodts geluckelijck. Amen.

I ^ Uhho
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Ubbo Emmius in de Vriefd

H'tjhrkn in 'r 6, Boeck,

tjEtigeluck , dat de Hollande

X cnde Robert de Vries haddej

kreegh uyt nijdigheyt vyandei

Want eerft warcnder onder de gefej

de Hollanders felfs , die 't gebied li

een uythecmfchen Heer niet wel€

konden verdraghen. Daer warendr

'

üock die om andere redenen , nrJ

hem alleen, maer oock fijn gernalinii|

quaedwilligh wierden. DenBiflèhO'

van Utreciit Wilhelmus , uyt Edek
ftamme in Gelderlandt ghcfprote

door defe luyden acngemoedight , (

felfoock des nabuyrs voorfpoed m:

nijdige oogen aenfchouwende , ena

begeerigh zijnde om fijn ftaetteva

meerderen , dacht dat defe fchoo»

gelegentheydt niet en behoorde ve^

fuymt te worden : alfoo hy feergrooi

gunfthadbydegeene, diedejonc<
* Hen- heydt van den * Keyfcr na haer goe*

dricK den duncken regeerden , ende bcyde

huysvan Vlacnderen ende Hoilan

""JchL wangunftigh waren. Derhalvcnvr

jonge -was. focht hy van den Keyferiri fijn geb

herftek te worden , verhalende dat

meer goederen by de voorgaen

Keyferen aen fijne Kercke vcre

waren, danhy jegenwoordigh onc

11]
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De VIL GR A VINKE, loi

n gebiedc hadde , die alle door den
rraef Diederick van den Biflchöp A-
dboldus , met gewelt cn onrecht af-

?nomen waren : en tot noch'toe te

ergcefs van fijne voorfaten^ende van
em lelve wederom geeyfcht, daerom
ock de Groote-vader , en Vader des
veyfers, de wapenen hadden aenge-
lomen, tYamen fijn en fijnervooróu-
eren gedienftighcden en goede de-
oiren, mitfgaders de hartneekigbeyt
an fijn Tegenpartijders feer breedc
lytmeetende. Ende in dit alles te ver-
oecken had hy fulcke machtige Voör-
prekers dat hy ^t licht verkreeg.So fij ii

lem dan twee Hantveftcn gegeven, in
velckereerilehem toegewefen wordt
^Noorder deel van Hollant, met het
I^onvent van Egmond, het welckdoe

Hf-
* nalen den tijtel voerde van 't Graef-
f chap.van mfijlinge, in het andere dc
< ftreke ^ by de feer oude mond van den
:
Rhyn na ''t zuyden ftreckende , met

^

fUrdhigen felf,voormalen de Hoofftad

;
Van 't geheel Gracffchap van Holland.

> *twelck onder 't Rijck gehoorde. En
l>eyde defe Brieven fijn te Werede an-
no io6i\.. de eene den laetften April de
andere den i.Mey gefegelr,met groo-
te blijdfchap van den Billchop5om dat

-

;|

hy fulck een groot gebiedt verkregen
haddc, {oo als hy fich inbecldedejc^r.

I j GEER-
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,-:.*GEERTRUYT
Dc revende Voogdeflc.

btddinzc. fj^^jf g^y^^g^^rt zjaer^ van

jaer io6z.tot 10(^4.

t Want

•vierfonai

eudc een

dochter

nietnam

^

'Ber:e->ilie

•metdin

van

Philips

vctroftt j

^arlxniiHsinft'p Kegijicr der Gravm

vm HoUfindt.

Loris geftorven zijnde,

dc regccringhe ghekoin<

aen fijn nagelaten VrouT

GeertYHydt'^ defe rcghcer

twee jaer 5 endc en vin(

nict^datter in dien tijt ergens oorlogl

gevocrt is. Sy is geftorven,t veel kinl

deren by hacr twee nunnen getee/Si

hebbende.

"Doufa de foon in de Chronijc

km van Hoüaitdt

NAe den doodt van den Grae-

Floris , quam dc regceringe acK

fijn Vrouw Geertruydt : die a

Vooghdije van 't onmondigh kindi:

hebbende , den twee-jarigen tijdt vat

haer regecring over 't EdclGraeffcha 1

in blijde rufle heeft doorgebracht.

ROBERT

I
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rAnccnen VlaemfchenGracfCt iswacr)ontf?ngick'cIemj ;

Macr voer den naem van Fries 1 als winner van dat Land,
Heb Hollands grens verbreyd, cn hadde meer bedreven.
En had fich tegens my ^cen dobbel heyr gekant,
reeft, l.otharijker, vreeft , lacc fchrick uw'ftecgheydbuygen l
Ghy Myter.raucs van Scichc : geweld ca wrocht noyd goed-,
fy felvcn roemick niet, mijn' daden fullen tuygcn

,

D*t my de macht ontviel, macr nimmermeer de moed*
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109

* ROBERT dc VRIES.

Dc achtfte, Vooglit. *rt'4'r
c

' der Ujf-

Heeftgeregeert j,jaren 5 van Y
jaer 1064. ^^^Z* 1071.

N 't Graeffchap van Bou-
dewijn , ende in fijn huys

( van Vlaendercn ) was nu
al eenighe hondert jaren,

by na als ofc een eeuwige
wet was, onderhouden, dat een van de
Soonen,die den Vader meefi: behaeg-
de , den naem van den felven kreegh,
ende alleen de heerlijcklieydt van ge-
heel Vlaendercn erfde : de andere
broeders moeften , ofdefen onderda-
nigh endegehoorfaem zijn, ende haer
leven fonder eere door brengen , of
buytens landsmet hacreygendaeden
foecken op te komcnjfoofe niet liever

en hadden in ledige luyheyt hare ar-

moede , met een ydcle vcrtrooftinge
van een hoogc afkomfte te verdragen.
Dat gefchiede tot dien eynde, opdac
dc vcrmaertbeydt van 'thuys , als de
Provintie onder veclen verdeelt wer-
de, door armoede nieren foude ver-
vallen. Als dan Boudewijn de Oude,
nu twee Sooncn geteelt hadde , Bou-
dewijn ende Robert, fo heeft hy Bou-

I d dewijn
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iO^ R O B E R T

dewijh fijnen univerfêleri erfge^acD,

gemaeckt : maer Robcrt fbo haeftal

:

die tot beqiian\e jaeren* om,<i€ wapei

nen te dragen was^gekomen , ycrfie

met fchepQA > én rijckdijck.metgu .

.

ende filver, endc andere toeriifbinge:^

tot een verre reyfc : hcfri bèveelendc i

dat hy na andere natiën ibud trecken

cnde foo hy een heldt was,met fijn da

<ien Rijck en Rijckdommen gewiqi

.nen. Hy fijn Vaders raedt aennemeh

de j ginck te fchepe met een groot

menighte volcks, alfoo die 't landt feil

tot een lafte fcheen te wefcn. Endr
nam voor hem nae GalUcien te trecs

keq 5 om dat in te nemen foo 't God
beliefde : macr als hy me weynigH dai-

gen acn onbekende Itranden wasaen:

gekomen ^ ende daer te lande op d«i

InwoonderS wat begonnen hadde t

rooven, fooquamen diefelve teriton

van alle kanten uyt mctte wapenen, f;

Honden fijn gewelt tegen, ende voch

ten foo tegen hem, datfc hem, hoe we
hy fich een wijl tijts kloeckciijck had-i

degeweert,evcnwel in de vlucht floe-*

gen, ende tot de fchepen toe vervolg

de , en by na al fijn volck doodt ft

ten. Soo dat hy met weynigen tot fi

Vader met defe tijdinge wedcrke

dé : van den wekken hy metfpijtig"

woorden vcritotcn werdt , als die fij

fake



De VIII. GRAEF. lOf

,Kea qualijck hadde aeiigeleyt , e.nde

ing overfulcks wederom op eenan-
iercmaniere iijn avontuyr Ibecken, f^W^-;

iet welck hem hier milluckt was , met
'oornemen van alles te lijden watter ^^^^^Vr.

3 lijden was > om met betere ridder»

jcke daden de kladde van de vpor-
". jaendefaute iiyt te wiiTchen . De Iche^

jen^vcdefom vermaecktxcnde hetge-^

alder krijgs-liiycicn. vernieuwt zijn-

: ie> begafihy hem andermaei ter Zee,

Cl omteièyfen^ ende tedooien, totdat

Godthem ergens in verre landen ee-

nige plaets foiide vergunnen. • Ende
fiet nae weynige dagen kreegh hy fob"

:: ceii felk tempeèft , dac ;hy veeic van
den fijnen verloor, ende fclf naeckt

endevan alles ontbloot , met groote

1' moeyte aen 't ftrandt geraeckte. Doe
•; nam hy voor hem, onder de geene die

.naejcru^em in bedevaert trocken^

nae Conftantinopelen hem te bege-

ven , alwaer hy door verfcheyden be-

fendingenvande Nortmannen, die

Onder den Keyfer van Conftantino-

pelen dienden , was vcrfocht te ko-

men, hem belovende, Ib hy daer maer
4iiam,jaegenoeghraem 't gebiedt van

heel Grieckenlandt, Maer alsdege-

feyde Keyfer die vernomen hadde,de-

dehy aids rivieren, waer doormen in

Griecken landt mocht komen , met
I 7 wach- •



%o6 R O B E K T

•wachtenbefetten y op datfe hcmbe

trappen , ca metten eerftcn ombren

genfouden. Tcnlaetften, merckcn'

<lc dat al het voornemen van fich fel

ven aldus groot te willen maken , fot(

qualijck aHicp, liet hy alle aenflagei^

van uythecmfche natiën te beoorlor

gen, voor eens endealtijts vareneend

%De dede een inval in t Vrieflandt, da

«rffr»v-«naefl Vlaenderen gelegen was , dae l

Vruji^nd
^^^^-^1^ en4e na den fciven P/or/j Tiji

Sif/r^ir broeder , over gehcerfcht hadden

HoaantenTwcc maclen leverde hy daer llagh

4<>ck.zet- gjjjj^ wicrdt verjaegc : Edoch fo wier
^w;;/7«f^f

.^^^ de Inwoonders ten lellen het me
nighvuldigh ftrijden foo moedcalfoi

fy fagen , dat hy gantfch gcreiolveer;

wasj ofte over^i'inncn , ofdoot te blij

ven , datfe haer van feifs hem overga-

ven, -^t Welckals-iijn broeder Boude-,

wijn vernam > ( want ondertuirchec

was fijn oude * Vader fieck gewordei?

ende gcflorven ) quam de felve mer

ffidvruch' een groot leger >om Robert wederor"
tigcvader gewclt hicr uyt te drijven. Robei

ri?/r«^i^nthem AmbafTadeuren te gemoetJ

Rohcrt ende liethem om Godes wille bidden!

hy wilde gedenckcn, dat hy fijn eygec

broeder was > dat hy doch den natuer-t

jijckcn bandt , die de Barbaren feif in

ecren houden, niet en wilde fchen-i

denjdat hy hem liever wilde erbarmeiK

« 'Bon-

fierf,171-

Tij io6y.

S'üt de

1

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



DeVIILGRAEF. 107

'er al de mocyten 5 arbcyden en fwa-

^heden , die hy in fijn uytlandigheyt

kleden, ende daer hy fijn leven in

Dorgebracht hadde , hy foude hem
Kh tevreden houden, met hetge-

ick dat hy de geheele crflTenifle van

un Vader, die nae 't recht der nature

jffchen haer bcydc behoorde gedecit

; zijn, alleen was genietende, daer hy

lobert van verfteccken zijnde , buy-

en 's lands van fulck een hoogen flact

ervallen , totte uytcrfte armoede ge*

aeckt was , ende gedwongen gewcell
o:3»i|rreemde natiën te beoorlogen , ende

ïBiflJuies te water ende te lande te verfoec-

pit)ilsen , om fijnen broeder niet laftigh te

vmÊMicn , over de portie van de vader-

ootttiflEke goederen, die hem toequamen

:

!ioTe|Bie nu gantfch vervallen ende ver-

erteilmoeyt van foo veel arbcyden ende te-

'genfpoeden , fich neder gefet hadtin

een leer kleyn hoeckjen landts , van 't

welcke bekent was dat ""t minfte ge-

deelte fijn broeders heerlijckheyt niet

toe en behoorde. Eyndelijck voegde

^ hy daer by , dat hy vaft ende onveran-

li derlijck voor hem ghenomen hadde,

Ir; daergefchicdc watter mocht gefchie-

Ir,::i den , dit landt in te hóuden , of als een

fc i! gerufte plaets voor fijn aenftaende ou-

fcljderdom,ofimmers als vooreen plaets

Bilvan een eerlijcke doodt ende begraef-

rtW fenifle.
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Groot is

den haet

des broe-

deren.

feniiïe. De broeder door dit alJes üic

,

bewogen zijnde > voerde al vaft eer
NOTA. ftef^j^ j^cyr feger na Vriejlandnoc. Ko*
'

' bert moell hem tegen gaen, foo als h}

dede met uytgelelèn wackere jong< i

gefellen 5 die foo vochtea 5 datter aer jH

ae zijde van Boudewijn veel verfla-

genj i3nieerderg;equetft 5 ende al te^
incn op de vlucht gebracht wierden

:

xiewelcke hy met grooten yver wil^:

lende ftutten, om den llagh te hervat^s

ten , drongh hy hem felven lichtveer*:

digh injdaer de vyanden alderdichtftcrw^

i.by ccn ftonden, ende wierd daerdootf-^^
geflagen. Wiens doodt vernemende,!
dede Robert terftondt een inval in'

Vlaenderen , ende kreegh het felve als^

by gerechte fuccelTie hem wel behoo-

. 'Botidi' rende onder fijn gewelt. f Boudewijn i

^j"^"» had een.Soon die noch minderjarighj
^

Ji"^^ifgl„ pnde totte wapenen te dragen onbe-iAinisii

Xorterc- quaem was : die vloodt terllont foo
'^gf^f haefl als hy de tijdingehad ontfangen,

dat fijn Vader aldus verflagen, ende
fijn Oom in Vlaenderen ingevallen

was , nae Philips den Koninck van
Vranckrijck om byitant, ende om fijn

Vaders doodt te mogen wreken, aifo(

de fclve den Koninck en fijne voorfa-

ten,uickwils ingroote ongelcgenthe-
dcn goeder byliandt gedaen haddcji

ende ccnii2:e Itedcn nu van Robert in-c i

f.'adde.

genomen
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nomen, van hem ter fchenck haddc

(kregen. De Koninck over dit lee-

ickfeyt dapper ontftelt zijnde, trock

in Jftondcn aen fo los henen met op-

Tacpte krijghs-lieden nae Vlaende-

toejfijn eygen macht onbedachte-

,^Jc al te'grofjcnde des vyands fwack-

eytalte weynigh achtende : Roberc

ich dat 'them des te meer noodig was

ft tegebruycken , als hy met geweldt

ïgen den Koninck te min beftaeii

;onde. Hierom veynlde hy hem een

ijdt langh re vreefen , ende te willen

•luchten; maer op 't onvcHienft ftor-

.1 hy al fijn volck uyt haere lagen,

.comende op *t heyr van den Ko-
ick uyt , ende bracht daer fulck een

^..rick in , datfe haer wapenen wegh
ïrierpen , ende elck om een goct heen

komen fagen. Boudcwijns Soon^fien-

de datter weynig hoops te ftellen was

op de wapenen van de Koninck van

V^ranckrijck5nam methem fijn t moe- 1 Ri^^ïl^i

der de Weduwe, ende quam by Hen- J^^»'^'''

drick den Koninck der Duytfchen tot

Luyck,des felven hulpe ende befcher-

minge ootmoedigh veribeckende,te-

gen't gcwelt ende overlaft van Ro-
bert, als die fijnen eygen broeder in

den ilagh overwonnen zij nde , hadde

omgebracht , ende fijn vrouw en kin-

^,1^ deren uytdrijvende , het Gracflchap

I
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meteen tyrannifchc wreetheyt ine:

nomen.Ende op dat hy hem meer '

plichten foude , gafhy Sin te Lamb^
' over het Graeffchap , voormalen to*:

behoorende den Gracf Reynier, m^. r

een fterck Kaiteel gcnaemt Bergh •

welcke landen fijn moeder van haix

eerftcnman voor een Douarie hadc

gekregen;die de Billchop van Luycl
den Hcrtogh Godevaert, ende de:

wederom aen Boudewijns Soon voo
een beneficie gegeven heeft. De Kc/
ninck, met <iefen prijs gekocht zijr^i

de 3 om footefeggen 5 beval den Bi:':

fchop van Luyck, den Hertogh end:

andere Heeren van Lothringen, dat!

hem in fijnen noodt fouden helper,

cnde Robert foo hy metgemoede nici

en wilde vcrtreckcn, metgeweltva.
wapenen fouden uytdrij ven.Defe fij:

dan terftondt met hacr heyr-Icgeri

Vlaenderen ghekomen. Maer doel

veritonden , dat de Kon inek va;

Vranckrijck , met hem nu al verfocn

wasjcndehem een goeden getrouwcj»

vrient geworden door de fatisfadid

die hem was gedaen over 't voor ge;^

•pafleerde, kcerdenfe wederom fondel
et te verrichten, oordeclende dat hei

eel ongeraden waSjmet haer particuf

Jiere machten , tegen foo een machtii
gen Koninck te velde te trcckcn. Soc

bleet
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')leef Robcrt voort in gerufte befit-

ingevan Vlaendcren. Bm verreLam-
VyertHs Schdfnahurgevfis , die tenfelven tijde

mUeft ) e^nde alles oprecht befchreven heeft .*

\ 00 dat men het gfteygenijje van Doufaden

Moon hitrniet en behoeft,

I

T>e oude Schriften njanV Kloo-

fier van Egmondt.

N't jacr 10^3. heeft Ro^mjongfte
Soonvan BoLiJewijn, Gravevan

^ Vlaendereii, broeder van Boude-
njn de III. ten houwelijcic^eltregen

Gravinne CJ^-^;tr«^f 3 nagclateiq:';We-
we van Tl&risy den feilen G 'rave van
Handt > endealfoohet Graeffchap
n Hollatidt endc Vrieflandt bekomen.

^^yEgidim a Leodio 5 Monick
van Aima Vallis*

BOudewijn Graefvan Vlaenderen,
vreefende datter naefijn doodt,
foo als dick^^'ils gebeu rt, tuflchen

fijne Soonen, Boudewijn ende Ro-
bert, oneenigheydt mochte ontftaen,
hadt fijn geheel landt binnen fijn le-

ven aen Boudewijn den Goeden ge-
geven , ende fijn volck ende Regen-
ten hem doen hulden , ende den eedt
van getrouwigheyt fweeren. Robert
lijnen broeder , had felfoock opent-

lijck

\Jn The»'

'Biffcktp

van
Lttyck.*

fuccejjcnr

van lf,t'
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• Anno lijck * gcfworcn , dat hy noch den '|

JC63. feyden Boudewijn, noch lijnen erfgc

namen 5 in yets dat Vlaenderen Wi

belangende,oyt en foiide befchadigei

Dat gedaen fijnde^is Robert in Vriejr

landt getrocken, daer hy dedochtrii

f Aüe de van f Barent Hertogh van Saxen , d

«frj^zg^ Weduwe van Floris den Graef d(

j fj^
ƒ

' V'riefen, met namen Geertruydt, ee

maiis oft dochter by haren man Floris hebber
Heimans

^ ^{q Koningh Van Vranckrijc

Philips naderhand getrouwt heeftjte

wijve heeft genomen : cnde by de fel

ve twéé 'Söonen gewonnen, Philip

cnde Robert, naderhand den feer ede

Icn Graven van Vlaenderen Ende ter

ftont voort : l^obcrt in Vrieflantlev eno

de, ende verilaende den doodt van fij

ilen broeder Boudewijh de Goede
quam met een groot leger tot Genjg
toe, é^c.

• Gcho. ^ Orderictis Vitalis ? een/èM
Enl^iand oudt Schrijvev in 4.. hoeck dfn^

an^ioéj. ]Sforma7tnifche Hi(lorkn op't iae^\\
ende heeft

•'

:relecft
IO7I.

DOe ftonder een gheweldighei
twift in Vlaenderen op, tul

fchcn de erfgenamen van de ie

ve Heerlijckheyt. Want Boudewij 1

fchoon-lbon van Robert Koning d
Fran

Anno
1067

.

67 jAcr.
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mcken^was de machtighfte Heer in

laenderen , ende had by fijn Vrouw
,dele veel foonen ende dochteren, ^^jeU

(
vn verfcheyden aerdt ende conditie. ^"^''^'^

éertdeVrtes> Amoudt, Boudew ij
n,

J^^'J^J-

Jdo Aerts-biflchop van Triers, ende „i„^{,

iiendrick de Klercke , oock Machtelt Franckjn

loninj^inne van Engelandt, endeJu- "-'«^^^

ith huys-vrouw van denCmet lo-^^^^,,

deus , waren alle kinderen vanBou- van Ryf-

icwijn ende Adele^ó'^- Robert de eerft- /^/^

eboren, hadt fijn vader lang voor he- ^°^7-

len vertoornt : van den welcken ver-

tooten zijnde, was hy tot llorisden

'u-fi der lyie/en » fijn vaders vyandge-

jp^eken, ende hadt hem foo fchoon ge-

'dient^dat hy fijn dochter tot een wijf * nota
reegh. Waer over den Vlaemfchen ^ne de

fleer foo verfloort wasjdat hy hem de

roenacm van de Vries gaf en verklaer-'^^f jr/or/,

de hem voor vreemdt , en ftelde Aer- mduwe

noudttot fijnerfgenaem. Nietlangh
daer na quam hy te ficrven, ende Aer-

noudt kreegh het gebiedt van Vlaen-

deren , doch alleen voor een korten

tijt. Want Robert de Vries,vergader-

de een feer groote mcnighte Vriefen

ende andere natiën, ende nam Vlaen-
deren metgeweldtin. Philips de Ko-
ning der Franfchen,haer bloet-vriend

bracht tot Aernoudts hulpe een leger

Francoifen by een, cn ontboodt voor
her»
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hem GraefWillemjdie Norman jiji

bewaerde , die totten Koning gim
alleen met thien foldaten , endc troc

;

voort wackermet hem na Vlaendenix

tenftrijde, als fot een fpel. Koberm

Vries voeghde by fijn volck het legi

van den Keyfer Hendrick , ende v'

opdenSondag feptuagefimïe den
kalenden van Martius , den onbeke»«

den vyantaen, foo dat Philips de

ning met fijn Froncoifchen dc vl

nam , ende Aernout broeder van

bert, ende Boudewijn fijn neef , c

de Graef Willem wierden van

volck doodt geÜagen. Daer nah
hy 't Graeffchap van Vlaenderen 1^

befetcn, endc itervcnde acn fijne
"

nen Rohert -van JemfpAem endc Phi

nagelaten. Dftcr na feyt hy , na we_)

tHjJchen redenen : Soo ïiccfr dan Robe

Vries ghcheel Vlaendercn onder hc
• gebracht, ende by na *dertigh jar

^

20. of 3.1. befeten, cndcdevriendfchapvand,'

Koning van Vranckrijck hcht wede'

om verlcregen. Sy waren neven ond
malkanderen , ende hadden beyde

* yf"'-'''^ trouwt t de dochters van Fhris

Marquys der Vriefen\ %t\\]ck als hare kl

deren oock ten huydigen dage , doe

delen handt aen den anderen vcrbor

den'zijn.
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De VIII. GRAEF. iij

"DefelveOrdericm Vitalk

wederom ïn'tq» hoeck.

h Hilips de Koninck van Vranck-

rijck heeft na fijn vaders ( Hen-
drickx )

dootgeregeert 47. jaren,

|; ide Bertrande dochter van kloris den Heer

'"r Vricfen ten houweüjck genomen j

iegebacrt heeft Lodewijck, Ted-
aJd, en Conftanüa. Item in 't 6. hoeck

:

'orders fijn edele ende devote vrouw,

OChter van Floris den Vorfi der Vnefen»

ie hem Lodevvijck ende Conftantia

ebaert hadde^verliet hy : en trouwde

^rtradc , die bykans vier jaeren by

fulco van Anjou gewoont hadde.E;;<^«

^79. Philips de koningh der Fran*

Mlcn 5 fchacckte de Gravinne van

injou , ende verlaetende fijn edele

^emalinne, hingh fchandelijck een

Wrfpeligehoer trouwen. En hoe wel

Fiy van de Biflchoppen van Vranck-

j

ijck werdc beftraft^dat hy fijn vrouw,

. :nde iy van gelijcken haren man ver-

litcn hadde, en wilde hy doch van

lilleken mildaed niet aflhien 5 tot dac

^pyvan ouderdom en fieckte verval-

ende, jammcrlijck inden dreckvan-

.DVerfpel verrot is. Btu verre odericus.

'italis, by de welcken defe hijioric hrecder^t"

jPljil^» kan vporden.

I
J JVAhcl
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JVilhelmtis CHalmesburienf

in V 5'. 4. hocck van de Hiflora ai

'vm Engelandt,

B Oudewijn ( 'van RyffeU endc n

Godtvriuhüge gcmemt ) heeft tWD

, 1 .Soonen gehadt j Robert , die r.

fijn Vaxlers leven de Gravinne %\

Vriepndt krijgende, daerom denr.

me van derrtej gekregen heeft 5 en.

Boudewijn die na fijn Vader ceni;

jaren langh Heer van Vlaenderen .

weeft is : en in 't 4. boeck Robbert de Vru-

(daer ick te voren van gefproken he*'

be) hfcfcnue de doodt van Tlorts^

Vorjlzan Vriejlandt , fijn vrOUW Geu
truydt ten wijve genomen , bevordf

rende fijn aengchouwclijcktcn Soa

Diederick tot ae fuccefTie van de fel

:

Gode. Heerlijckheyt. Dat en kond t Boe

rfJ^rsN//.
niet lijden , hy verdreefden Vries,

bracht het landt onder hem : die a

dcre gingh hem wederom met lift

wreken, dewijl hy 't met gcwcldt n

cn kondc , endc dedc hem door fij

goede Vlaemfcii-gefinden op het

creet fittende , met een ponjaert e

• D/ri^- doodelijcken douw inden buyckj.

r/c^^v 7. geven. Soo quam * de voorlbon \

Graef..dic
(joüt lijn Stijf-vadcrs wclda

<^#ic.;.'/f/.m'tbefit.
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De VIII. GR AEF. 117

JP.S, Aengaendedi: oorfake des by

y naems van Robrecht de Vriefe, feyc

,Scrivcriusin fijn Aenteyckcningen

, aldus : Sommige feggen dat hyde

, Vriefe is gefegt,om dat hyden Vrie-

> fen gunftiger was>ende genegender

, tot dat volck.als de Hollanders geer-

,ne fagen ende lief was. Sommige
y willen dat defe by-mem>haren oor-

,>fponck neemt van . de verwonnen

y Vriefen : foo worden Scipio om dat

jhyde Africaners overwonnen had-

, de,ende onder fijn gehoorfaemheyt

jracht, Africanus gefegt : fb wor-
,.clc Mctellus, Creticus gebynaemt

^ /j en andere Romeyncn meer. Maer
" ,>dat Robrecht de Vriefen foude ver-

wonnen hebben > en fchrijven geen

n oude Chronijck-fchrijvers , •'t wacr

I»

faeckehy in 't jaer 104.5'. ^Ji"^ Vader
)5Baldewijn, Graefvan Vlaenderen

>, op de Vriefche tocht gevolgt is , en-

>,dehem daer in't ftrijden regende

1^ Vriefen foo vroomelijck gedragen

>5 hccft5dat hy de Vriefe gefegt werde,

^, Van de Vriefche tochtjfchrijft aldus

» Meycrus : Anno 10(^'^.Boudcwijn Graef

van vlaondere?i , heeft een tochtgednen in-

» Vfiejlant, endejtjn vyant aldaer verdagen»
•^f^^*^ endeJijn heyrleger met viciorie vederom te

'1 >5 huys gebracht. De lèlve fchrijft op 'C

f»ja.er 1070. van defe Robrecht :

L K heeft
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^ heeft tegen de Vriefen geoorloght , ende *

9> van herwaerts over, ah oock die v^n Ke.^

nemerlandt ende van Alckmaer t'onder^

55 bracht. Waerom hy miffchien

„ Vriefe genaemt is. Maer ick ach

„dat hy de Vriefe gefegtis , vernn

>5cen Vlaminck zijnde in Vrieüai

55 gehouwlijcktwasjcn daerals Voi

55 regeerde : In Vrieflandt fegge i<

55 want de naem van HoUant tot nc

55 nier in fwanck en was : cndeGra'

55 Diederickde vijfde van dien nam

55 ende fevcnfte wettelijcke Gracfvi

55 Hollant 5 is d^erftc geweeft die fi<i

55 Gracfvan Hollant liet noemen.Ed

55 oude Hantvcfl van date uinm io8

'

3, begint aldus : lek Biederick by Go

55 gratie Grave van de Hollanders. Dat Ca

55 name van Hollant niet bekent is gc

;

55 weeft voor fes hondert jaren , ene

55 dat wijlen Hollandt'5 't Sticht va;

55 Utrechtjcn oock een deel van Ge|

5, derlant5 onder den naem van Vri

53 lant begrepen is geweeft , kan 13

53 uyt oude geloofweerdige Schrijve^

35 beweeren. Sigebertus Gemblacenjts , q

55 het jacr loc^. noemt Tiel een fta

55 in Vrieflant. Utrecht is by dc fcl^

,5 op 't volgende jaer loio. in Vrie»

35 lant. Dcfgclijcks is Tricht in Vriejlan

55 by iVtppo in V leven van Conradm Salie.

55 eenStadt op 't jaer 1035^. Item by Ot
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De VIII. G R A E F. ^19

Vr'ifin^enfis Itb, f, cap. 3 I. en by Her-
mmnn4 Contraciushy Lamhertus Schaf-

nttburgeiifis Op 't jaer 104.8. worde
Vlaerdingen ende Rhijnsburgh on-
der Vrieflandtgereeckent. Welcke
Schrijvers alle in die tijden geleefc
hebben. Doch hier van genoegh.
"Dient noch tot beveflinge van 'c

geen ick feggen wil , dat Wilhelmus

Malmesburienfis , Engelfche Hiftory-
fchrijver omtrent 't jaer 1 1 20. aldus
is fchrijvende in fijn derde boeck;
'Boudewijn(tQ weten Graefvan Vlaen-
deren

) heeft tweefoqncn gehadty Robert,

die binnen fijn Vaders leven de Gravinne
'vanVriJlandt » heeft getrouwt > endedaer
door de noem van de Vries gekregen ; ende

Boudervijn , die Vlaenderen naefijne Vader
emige jaren Ungh geregeert heefty ^c. Dc
Kijm-Chronijckfpreeckt aldus van
Robrecht de Vriefe

:

toant fgnf boojfatc 5^ki2rnï?

Fi
:5öfgort bjaji op öcc i)?icfrn è^tné

^•t jieer !)fni Ijoïïanöt quain /
met Hirn Doe (aï*^ icU tjnriiani

)

(5?a\jr tjan ©?ic(Taiibt bn toenamen/
|3»öe i3002t \i3ert iloD2ed)t aï tc tanic
Öcljeeten ïlob:ce{jt be ©nefe meöe

• öa tynen l3oo:f;ue;0iiö liiilöe De 5eDc,

K z Meyerm
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Meyerm in de Vlaemfche Chrt

Tjijcken in't^. hoeck, in Bouclewijn^^
'

de Godvruchtige,

IN'tjaer 10^3. wiert tot Oudenaa

de 5 van Boudewijn de GodvrLic< i

lij^e, beroepen de Vergadennj

dcrHeeren. Alwaer voltrockenwitt '

hethouwelijck, tuiïchcn Robertda

iongllcn Soonc van den Godvruchi

rren , cndc Geertruydt Weduwe vt

.

Floris Graef van Hollant :
wicrtooc

Robert op 't begeeren van de Hg-

lantfche Gefanten^geftelt tot een GO-

•vermur van HolUnt , ende Vooght o\c

Fioris kinderen . Noch wierden hd

toegeleyt tot fijn erfFelijcke portie,y

'Zeeuwfche EyUnden y H^alchren > SchouM

Zuyt-hveren > Noort-beveren, Borfele: hitJ

toe het Graeftchap van Aehl, met It

lant van de vier Ambachten5cnde ci

groote fomme geldts. Ende dede ha :

fijn Vader fweeren , dat hy hier

tevreden foude zijn , fonder fijiwl

broeder oyt te verongelijcken. WdiU^
Robert was een ftout ende moedikujj

karei, feer begeerig nae heerrchappiJ|

ende foo geneygt tottcn oorlogh , «éfl

hy nergens anders en fcheen toegeb^
ren te 7,ij n . Daer tegen was fij n bróM
der Boudewijn fachtmocdig, ftil^ei™
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De VIII. GR AEF. iii

Ifeer vrcedcfacm , altijdt op devotie en
'oddclijcke dingen denckende. Soo
crockdan Robert van flondenaen na
'Hollandt , ende hielt de bruyloft met
Geertruydt , terltont daer nafeyde hy
den Vriefen den oorlogh aen > ende
pracht een deel van 't Land onder fijn

;ewelt; Daer van kreegh hy den naem
Vries. Dnfchr.jft de Meyer,

felve op V jaer 1070. in

Boudtwijn 'van dtn Berge.

ALs Boudewijn van den Berge
geftorven was, foo eyfchte fijn

1
broeder Robert, volgens tefta-

rtient byfijn broeder te Oudenaerde
igemacckt , de Voogdye over fijn neef
Aernoudt : de welcke hem , door toe-
doen vanRichild Aernoudts moeder
geweygert zijnde , verklaerde hy fich

vyandt van't huys van Vlaenderen.
Richild , een dolle kop van een vrou*
ginghalwat hem in Vlaenderen toe-
quam, als het Graeffchap van Aelfl,
ende de vier Ambachten , ende de
ZeeHwfche EyUnden aenflaen, ende con-
fifqueren,endceenige Overheden die
haer tegen ftonden fwaerlijck UrafFen:
onder de welcke was een feer aenfien-
Jijck vroom Ridder, en Gouverneur
van Ypere Jan Graver, dien fy mee
den bijl dedc executeren. Ondertuf-

K l fchen
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R O B E R T

fchen voerde Robert oorlogh met di

Vrielen, ende bracht de gene die hei

nader waren, te gelijck met die va >

Kennemerland enAlckmaer, ond<

fij n gebiet, tot voordeel van fij ne aer

gehuwelijck te kinderen , Diederick-

Floris ende Berta, die hy vroomelijc

voorgeftaen heeft.

2)^ Chronyck van V Conven
tot Egwondt,

DE Graef Robert ( van Godevaev,.

metten Bulte , en H'^illem den BtJJchc\-

van Utrecht uyt HaUandt verdrevee.

zijnde) is met weynigh voickx te Gen^'

gekomen : daer hy de voornaemft
Heeren van Vlaenderen by een roe

pende, de eene met weldaden , de anü

der met geit en beloften aen fijn zijd
yj

gekreghen heeft. Daer nae ishyde^

Grave Aernoudt , den Soon van fijn

broeder Boudewijn, met aleengoe>

leger by de Stad CafTele tegen getroc

ken. Daer wierdt flagh gelevert , Aer
noudt doodt geflagen, ende fijn moe
der Richild gevangen,de Koning de.

Francoifen Philips felf in de vluc*

gedreven , Robert oock mede geyan
gen. De gevangene van weder-zijde

losgelaten zijnde , wiert Robert eer

lijck in 't volle belit van fijn vaderlijc^

ke crfl-cnille [_van VUerJeren'] aenge
nomen
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De VUL GRAEF. iif

omen, ende regeerdet ^3- jaren. Dit f Herer

uyt de oude Schriften van Egmondt. ^oven

De tjfiejer in^t i, boeck derxoI^-i.\'

Chronijdken "van Vlaenderen*

[N't jaer 1071. Ridiild van den
Berge een couragieufe vrouw 5 feer

! moeyelijck dat hare- (aken foo qua-
'jck uytgevallen waren , endedatfc-
^^en foon verloeren hadde,brandede
an een grooten yver om die fchand-

' /lecke uyt te wifTchen^ende haren an-
eren foon totte heerfchappye van fij-

' len vilder te bevorderen^. Maer alfofe

;een hulp nieer en vondt by de Fran-
:oiren5 keerdefc haertot den BifTchop
^ari Luyck Theoduinus , en gafhem
net toeftcmminge van den Keyfer

;

:iendrick,het opperfte recht over Henegou-
ven , haer felven fteüende uyt ceQ
jebencfkieerde van de kercke van
Luyck, Henegouwen de felve voor

' iltijts onderwerpende. Aldus kreegfe
'
?root gek van Theoduinus, &c.
In't jaer 107^. bracht Boudewijn

"iien Advocaetvan Doornijck, die ten
^Iven tijde vail ddn TV/>/'na Kéüiën
ïen den Rhijrt tötten Keyfér Hcfn-

'r drick ghefonden was , in fijn weder-
komfte tijdinge , dat een waerfeggen-
de Vrou gepropheteert hadde , dat het
gejlacht van de?)> Vries , in Vlaenderen totte

^ 4 tijden



114- R O B E R T

tijden van den Antkhrill toe foude regeera'-

cndedatfe daerop fchielijck waijve**

(iweenen , cnde iioyt daer na-mcen

dat landt gefien.

In 'tjaer ic^g. voerde J^o^^r/gedu»:.

rigen oorloge tegen fijn NeefBoud
wijn van den Berge 5 den gerechten en

uan Vlatnderen , die fliet meer en v<*

foeyde , dan >dat hy uyt fijn vada

hecrlijckheydt door fijn eygcn ooi

uytgeftoten werdt.

Hoch jddaer ;de kerckelij cke Prélat

vervolghde , Rohert op alle maniere

foo dat hy dc.rornmigen uytten lans

joeg>andere'nom'it leven braclitjenji

andcreli haer goederen benam.

In*:cjaer 108 y. gaf de Graef Hfe

fijnen Soone, die den felven na

mede hadde , dien hy in een deel v

de heerlijckheyjC injfleidcjai i^thy t

fekere vreede met Boudewijii vaiid

Bergic hadde gemaedct , medt den t

tel van Graef : ende beval hém de

miniftr^jtie vanA^iaenderen , en tro

z^w« felfmeteen groote fuite nae ^pi

'r 080 ^^^^ iiX^^i^ de heylige pla

^ujerufL fein.rnècgrootcr flev;orie/befocht:h

Uin ree- gingh by oock vooxi: n^e dcii berg \

In'tjacr io8(>.opde IdusvaiiMa

7chr:jftde flcrf Richild van den Eergerende 1

hfe^sr. begraven aevei2& haren maa Bou



Dc VIII. GRAEF, aa^

I ijn ( deGodvrtétige) iii^'c Hafnonier
. » Jooftcr.

In 'tjaer 1 085». de 1 1. Indidic 5 den
nonas van Augultus , als de hoogh-
^noemde Graef te Jerufalem zijnde,

nde fijn doorluchtigen Soon Robeit
aet fijn Moeder G^^rrrwy^/ goeder ge-
lachte regeerden, (^c. In de kerckc
an Veurne de voorfeyde Gravinne
»>mr«^<//prerent zijnde, 0*^.

In't jaer iioi. heeft de Graef R<7-

erty alshy uytSyrien weder-gckeert
vas, een fekere gewoonte vernieuwt,
lat de Priefters in Vlaenderen geen
eftament en jnochten maken :maer
lis fy (liervcn,hadden de Graven haer

- 'elven erfgenamen gemaeckt van alle

'er fclver goederen. Daeruytiseen
-i
;roote onrufte tufiTchen de Geelle-

- lijckheydt ende den Grave ontfi-aen.

Sy gingen tot den Paus van Romen
Urbanus , dat hy'haer van defe flavcr-
nyc bevrijden foude. Van den wclckc
* Apoftolifche brieven aen den Grave * -^"^

,
.,:
wierden gefonden,ende wicrdt hy ge-

:
;

dwongen van fulck een ophef voor al- ven,

tijdtsaftefiraen.

In 'tjaer 109^. den 4. Idus Odob.
IS de GraefRobert defer werelt ovcr-

[j^./ leden. Sommige feggen te Wynen-
|.

V dale , een KaftccI dat men fcydt van
hemgcbouwttezijn:de Bertinianen

K 5 feg.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



ii6 R O B E R T

feggen te Caiïêl , met een haeilig f.

doodt 5 fbndcr 't heyligh Sacramer^o

ontfangen te hebben. Hy leyt te Caif"

fele in S. Pieters Kercke , in een keh

der. Hy hadt voorgenomen de Eng<
fche te beoorlogen , om de fchattinj

van drie hondert marck filvers

,

Maer wert van de doot verrafcht

,

hem belettede.

Siet de brieven^die wy uytgegeve
hebben , daer ghy het leven van deft

Grave Robert/ult vinden befchrevc,

Van een Hooghduytfcher voor vi<

tDornrr hondert ende meerjaren, f Hiereyt.

by M.tr- dtght de Meyer met het eynde van den Gn
chantius j^obertt m fijn 7 . boeck der Chronijcken.
inJij»

r/^t;;^.- ^efelveMejerus in''ti.boeci

in Bondewijn metten Bjk.

N'tjaeriii3. fterfende wiertbe
graven te Veurne , Geertruydt Bou
dew ij ns Groot-moeder Burjghgraij

vinne van Veutnc.JVeduweecrJfvdnFh)

ris den eerjlen> daer na vXé} B.obert de Vries*

I

G O-
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Codevaert met den Bult , de IX. Graef. iz?

fAt
fmaölc ghy op gebied onwettelijck verkregen ^

Wat eyft gy my ter ftraf ? mij ndooc was ftrafs genoeg

k I vreemdeling , op 't recht > merck op den dapp'ren degen

acr met ick Holland fticrde , cn Vriefland temde cn doeg

crck op mijn BouflcIDelf, 'twelck met fijn Kerck gtwclver

: / En toren-fpitfen flux fal reycken tot de Son^

I l)it wilde ick dat ghy wift s ga fegh nu by u fclven

:

f
Hoe wel heeft hy gcltvckti het geen by qualijckwon!
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" G O D E V A E R TUi,;;'

Mee den deyimnn

BULT,
• Hertogh van Lothrirrgcn.

Heeft over }Jollandt en Fries-

^Oyx.totioy6.

Barlmdm tn V Regifter der Grave

Obertjde tweede man van
Geertruydt, aengenomen,
rot VoógHt Van Diederick
fijn aengehouwelijckten
Soon^die tot de regecrin-

,

j^^noch niet; beqiiacm en-was, öm fijq:

rjohckh'eyi heeft hetLand feer getrou-
welijck ende vroortielijck gercgeert j

doch hy wièrdt evenwel verdreven
van Godevaertden Hertog van Loth*
ringen ; den wekken op de macht des
Biflehops van Utrecht fteunende,
Hollandt met geweitin nam. Alsdefe
Hü faghxlat herti alles na wenfchging,
wierchy noch veel moediger > ende
gingh oorlogh voeren tegen de Vrie-

K 6 fe»3
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»l8 GOBEVAERT
f<yi5 die hy mede ovcnvon^ende keer v

de wederom' in Hollandt , ende vem
bleeftot Alckn^aer: maer hy wert dae*

ondertulTchen * negci; weecken lan;t

,

van de Vfiejen hdegorö, fooidat hy b '

'

den Biiïchop van Utrecht hulp ve

focht^die va» ftonden aen quam,end

AIckmaer ontfettede. Daer na hee

defelve Codevaert , die Godevae

met.den Buit gheaiaemt wordt, on

datliy den grooi;cft, Bult op fijnborl

hadde, de'Scadt van" Delft geftight, d

welckein onfe tijden Teer uytfleke

de is in rijckdomj endc Godvruchtig

heyt. Sómmige feggcn, dat hy fijn
g"

voegh doende , fwaerlijck gequcft is

ende weynigh dagen daer na geiiói

ven > ende ioo metter doodt heeft gfe

boet? fijn mifdact , vanandermair

heerfchappye met gheweldt in te ne

men.

T>e Oude Schriften ende Chro-^

nijcken "uan Egmo.nJ}.

N 't jaer 1070. fterf Godev
Hcrtoghder Mofellanen5en fucce

derende Godevaert met den Bult
"

, In 't jaer 1071.. heeft Godevacr

metden Bult, met Willem den Bü-

t ran fchop van Utrechtsen het f Koninck
KoTiivc;^^ Üjck leger, Robertuyt Hollandt vei-

^"''^"'^ dreven, endo met kracht onder fijr,

gewei"

sr.tkf€n

f-«gtn ,

'<dvic we-
ken.

•/ Sclyijin

dat 3ar'
landtts

het j^etal

in fret cy

'

fer nyt-

^edruckt

fal heb-

ben , ende

d.it van-

de 3 ten

9

is.

I

t
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De IX. GRAEF. ifip

Bwelcgebrachr. *t Welck gefchiedr

inde, isRobert met weynighPer-
tnén te Gefit gekomen.
|!iln jaer ia72.' vcrfloeg Godevaert
Wetden Bultjde Overvriefcn meteen
prare veltflagh.

In^t jaer lo-jó. is Godevaert met
hen Bult, gaende op't huyskenom
km gevoegh te doen , fwaerlijck endc

[éeUjck yan (?encn Giftibert) een dic-^-

paer van Dicderick , den Soon van

K^iis de VI. drafje, gequeft, ende no^

ijn cyghen begeeren nae Tricht ghe^

koert 3 daer hy naweynigh dagen den

kal. van Martius llerf. Wilhelmus,
Pde BifTchop vj^n Utrecht, fterfoock'

en 5* ,:Jcal. van Mey, cnde hem fucce-

. Jc |Qonradu$. I)it getuygen deoude

'Boecken van Egmondt

.

P,S, In de Latijnfche Chronijck,

JFi^gekomen wijlen uyt d^Addye vaa

5j Egmont , wordt de plaets daer Go-
:i|||iy^r,t Ach liet voeren Trajedfim

I ,5 naemt : Dat (ó wel Utrecht>éh den
^.„Rhijnals Maeilricht kanbeduydet
^B,, werden , gclijck als eenige oock
^„houden dat hy na Maeftricht ghe-

bracht is. Andere ( onder de weicke
^

, oock; is tlorarium Tempomm ) fchrij-

-ven'dat hy tot Verdunumofte Vir-

Ldunum gevoert is , ende aldaer by

lïj n Vader begraven.
K 7
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T)e Meyer in 'ti. Boeck det^

Chronfjcken van Vlaenderen.

N't jaer 1070. fterf Govert V4

Aidennes Hertogh van Lotbrin*

gen5nalatehde Goverr^gebynaemt^^

met den Bult, ende Ida moeder vaK'"

Govert Koninck vanjerufalem.

Lambertm Sfhafnaburgeri^
op '^tjae)^ 10^0* -i^

Odevaert Hertog Van Lothril

gen , lietom Tijn groote dader

allefins by hem gepleecht , een

grootcj heerliicKen name, ende wierdt

nae Qn doodt té" Verdun^. begraven

•

in fijn -plaets^ qtiim fijn' SÖon Godc*' ^
vaert, kloeck v^n verftandie, «laergè- M
bultvan lighaeme.

Om dtn felve op V jaer 1075. daer

7el!lXc»
' hff^^^k^ den oorlogh des Ko^ ^

uette-
IJincks Hefjdrkk} teken de VórftcH

rende» ' " . ^ ^ / ' «b
. . .

;

/
'saxfdc» "van baxcn.
nuim, rnp En laetften wierdt goedt ghe--

J_ vonden töthaer te fenden den

Aerts-bilTchop van Saltsburgh^

;

^ den BiflchopvariiRegensburgb , de^3

"^onfcT
Biflchop van Wectzeburgh, ende mc\

Buice- deielve oock., den Hertogh i Gozc. 3

7Mcr. lo , wiens aenfienlijckheydt in defec /

tochl i



De IX. GR AE F. i^i

ht de voornaemfle was : aenden
elcken gene datter te doen Hondc
jornameUick was hangende, om dat

/ hoe wei kort van Perlbon , en lee-

)ck van wegen fijn Bult zijnde,noch-

ins de andere Princen in macht, ende
1 menighte van uytgclefen foldaten,

an oock in. bedaerde wijsheydtende

'clfprekentheyt ver te boven gingh.

i Oen Bultmaers doodt , ende

IWÊp lofgetuy^enijfe^ uyt denfèhen^

of'^t jaer Joj6.

^ Ozelo den Hertogh , wiert om-
VJ" ttent de landt- palen van Loth^

ringen en Vlaenderen,iii de ftad

Antwerpen doodt gefteken , door de
iften foo men hieldr,van Robert dtn
(VJaemfchen Grave. Want als hyop
5en fekeren nacht doe elck een fliep

i wasopgeftaen , om te gaen daerhem
de noodt dwongb , ioQ hcef^ hem
n van de fchik-wachten , die by de
ur gellelt was , een lleeck onder in

en buyck gegeven , ende 't yfer in de
ivondc latende, ishy aen ftonts henen
gevlodtcri^-Na defe wonde leefde hy
naeuwlijck feven d^g^n ende fterf

*

.d;pn ^. kal. vaii Mdrtius , ende wert^by
'^^fYorvaj

njnen * vader te Verdung begraven. "^„,,<,

hy is ge-weeji een grootJiemfel enJint njan 't 1070.



1}4 C O D E V A ^ R T

duytfchKijcky hoe wel hy van weg
fijn korte ftatuere, ende omdem'
maecktheydt van fijn Buk , veracht

Hjck fclieen te zijn, nochtansgin

ky de andere Princen in macht v

Rijckdommen , ende in macht v

kloecke foldaten , in bedaerde vo
fichtigheyt 5 ende ten laetften oock
geduerige wackerheyt van leven ve

re te boven, ^nde ttrftondt daer na:lL

Koninck 'hielt fijri PoeÏÏchen totC
trecht (aen dm Rbijn) ende gafalda
het Hcrtoghdom van Lothringenja

fijn foon Cöenraedtjhct Marck-grae

fchap van Antwerpen aen Godcvacr

'

Keef, van den Herrogh Gozelo, de

füonevan GraefEnftachiusjcenjon^
man die feer wacker ,en dapper in de

oorloge was. Du4 verre de Schafnahtirge

©i» Meyer in V 3. van fij

Cbronijck i'an VLjenderen,

TN^t jaer loj). wert Govert Grac
^van Leuven tot Antwerpen door
gefteken, door moordenaers, die va
Köbertden Vries opgemaeckt ware

Heda in JVilhelmus den
ai. BiJJchof.

TN 't jaer 107 1. quam den Hertog
Godevaert als Vooght, t'famen me

dei



De IX. GRAEF. 233

aBiffchop Willem, mctte wape-

in Hollandt: den \\elckcn Ro-
met fijn leger tegen trock : by

.yden wert flagh gclevert , daerRo-
Tt met een groote nederlage der fij-

-n in de vlucht geflagen wiert , ende

?gaf hem met lijn vrouw, ende met
•

' Tick t-e Gendt, daerhy al den

.Qci op de±)een"bracht tegen fijn neef

oudt Graefvan Vlaenderen, die

rovintie verdruckte: den wekken
den Bergh Caflèl verlloegh : ver-

1 oock Philips den Koninck van

nckerijck',dic" hem te hulp was ge-

en^ cndedróngh hem met fijn Ie-

r te vluchten : dóór defe vrouwe

rt hyGraefvan Vlaenderen,

odevaert ontfing hetGraeffchap

an Hollandt van den Utrechtfchen

*^i{ïchop Wilhelmus tot een Leenjhy

overwon oock met fijii wapenen de

Ooft, ofte Óver-Vrielên, «nde befadc

het alles geruftclijck f vierjaren lang.

.De Biflchop Wilhelmus,diegeduerig

befigh was , om figh tegen Robert en

Diederickte verfekeren,dedeeen on-

•'•^^r^f'inbaer Slodt tot Yfelmondt maken.

^ ! Maer den Hertogh Gódeviert nu tot
^

teen gerufte vreede gekomen zijnde, 'Ure feg-

ftichte om defe Hecrfchappye aen?^''--'#

hem ende lijn*crven eeuwigh vaftte

maken , tuflchcn de dorpen Rijfwijck

ende

ril

ft



GODEVAFRT
ende Oiiderfchie een ftadt met et
feer flerck flodt , en noemdefe Dely,
die naderhant van Willem den Gracti
die oock Roomfch Koningh was^vtz-

meerdert en vergroot^ende met Ke.
ferlijcke wetten en ordinantiën v<
eert is. BnfeytHeda. i

Hadrianus Junitis in't 17. C
fittel

fpreeckt'vande ^oornaemflefiede^ÊÊÊ
tn Hollandt.

r>t padt
Delf: ge-

fficht.

t An-
dere vijf.

jaren.

* Hier

^ifn eeni'

ghe din

gen ,

ontoaer-

achtigh

ovtrghC'

Jlctgeri.

ah

HJEt ftaet buyten twijfFel , d_
DeJfthet werck is vanGovei]
den Lothringer , dien fijn miii

maeckte rugge, den wel bekende;L._^
naem van Bultenaer heeft gegevenliiS
die Hollandt t by na vier geheeJ jareju
nietfonder fchijn van openbare Ty
rannye befeten heeft. * Defe zijnd»
een dapper Krijgs-man, die oock ver
re fiendc was, ende merckende,datdo
nature ende gelegentheyt der plaetfeiU—
feer bequaem was, om fijn voet vaft t<^l|
fetten

, heeft goet gevonden aldaerdt
fondementen vaii een^fta^dt te leggen^
die hyoock bepaelt, en gefticht heeftj
ongevaerlijck nii voor vi^fhondertja-
ren. Kfietiwltjck omtrent den jare lOyz.
IVant Jnnius heeft dit g^hreven omtrent
hetjaerl^'jz.
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DEIX. GRAEF. 23^

felve ftadt Jeydt het

Horarwm Temforum metter

handtgefchreven,

Efe Govaert ( foo men in een

Chronijck leeil) wasdeeerfte,

die der lladt Delft ftichtede,é'<'.

Sderhandt door Willem den Ko-
jh van Duytflandt^endc Graefvan

llandt verbetert 5 ende vergroot,

ide met treffelijcke Privilegiën , en-

I Ordinantiën vereert, siet mijn Aen-

fcheningen op de gemeyne Chronijck van

'aadt.

^. Ks. AI hoe wel de Rijm-Chro-
%nijck, ende ander oude Schrijvers

j hier ofgeen gewach en maken , foo
' jderfick dit nochtans van geen on-
i

, waerachtigheyt befchuldigen : Ter-
ywijl het een oudt ghevoelen is , en-
,de ick 'tfelfdc vmde in een oude
5 Chronijck in Franchijn gefchreven.

> ende genaemt Florarium Temporum,

» daer aldus ftaet : De/e Godevaert
(
foo

> nlfer 'm eenfecckere Chronijck gele/en voort ).

» heeft eerfi de Jiadt "uan Delft ghe/ticht»

^c. Welc^i ftfiidt IViüemde Koninck vA»
Duytfch-landti énde Graef van Hoüandt

» naderhandt verbetert> ende vergroot heeft,

<}e»de hen hare Privilegiën en [Vetten ge-
" geve}).
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1-^6 GODEVAÈRT
B^helim infijn Aenteyc

gen op Htda,

H Y overmn oock metfi)n voapenc

Oojiyofie Over-Vrtefen ] hier fch

. ^. hy Hollant van het Over- Vri

landt klaerhjck af : want doe ter ti

fe'wüian wïerthet al Vrieflandt genoemt w
i:^oriinck

fgj. buyten de Dordrechtfche wae

ZnmM^' Alfoo wort gefeyt, dat de G
land aen- Aemoudt Van dc Vnefen verflagen
^eteycks»t gndc Utrecht wort een ftadt in Fr/f
tMen , ggj;jQgjYit , ende alle de oorlogen

,

dafscri- drie hondert jaren langh naderhan
vcrius gefeydt worden tegen de Vriefen g»
<Jacr by yoert te 2.ijn, en fijn niet verre gega'

ii?dc bc- boven Alckmaer, ende oock niet v

fchryvin- IC van daen is t Willem de Konin
ghe van van dc Vriefcn doodt geflagen.

jJI"
Er.de noemdefe Delft ] hoe wel dat

Is dit in degemeyne opinie van allen is

fomma en wect evenv/el Br. Melis Stock vs
dat het ^^(g fondatie niets , aU mede niet de

oocS? bc- f^ontfche Chronijcke> die hy navolcht , noc
vcïiight oock Beka.Siet Zwerius in de nieuvi.

wordt, befchrijvinge van HoUandt. Ickfoi.

dc gelooven , dat daer een Kafteel c

een fterckte van den Bultenaer gelei

is, 'twelck van de navolgende Gn
rum ,uyt y^j^ jg vergroot 5 ende met burgc

der cL- ï'^^c^^ befchoncken. lek weet oock
da

rcfFens

hcc r/o-

rtirium

Tempo-
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De IX. GRAEF. 2^7

Jer een Edel oudt * Gejlacht van • j„^fg

W/»^riinHollandtgeweeiUs, die ude

haer wapen voerden een op-geruht
^^^^fj"*

\ welck ick oock bevinde op
^^^^.^

l^ls ghedruckt , omtrent den jare c-^,; Re.

hji. Want'tiskcnnelijck,
^^^^^^'!^^^f^/

Ir tijdt de Heer Diederick van Del/s , en ^^^^^
jidewy fijn vrouw eenige brieven

Eieffeltiiebben. Dicdc-

r . riek van

Vt)han. Doufa de Soon m''t lo, Boeck Dciftan-

der Hoüandfche Chronijeken.
"°

ITT Et leger van Robcrt gelagen,

Wx ^^"^^^ verdreven, ende hy felfin

Vlacnderen om de oneenighc-

11 met inlandtfche oorloghcn ver-

t zijnde , vermeefterde Govaert

om fijn mifmacckte lighaem de

.cenacr is geheten , voort al wattcr

,
Hollandt over was : een man die

_,e malen feer vermeert was , ende

vcrciert met veele dcughden , ten wa-

re dat in de eergicrigheydt allehadde

befmet. Op den aenvanck van dele

Dieuwe Heerfchappye met gewelt ge-

kregen^is terftont gevolcht de beroer-

te der naeft-by-gelegene Vricfen : de

Tjeicke altijdts meer gehouden heb-

bendevan vryhcydt, dan van rechte

Heercn , nu tegen een uytheemfche

ende gchateden Prince veel yvijger

zijn gcweeft > om de wapenen aen te

vacr.
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238 GODEVAERl'
Vaerden. Maer hy quam met foodató^

gen gewelt inhacr landt in gevali

dat hy daer over al met dooden e

de moorden een grooten fchrick

bracht, ende dedefe vluchten , en
veel menfchen ende anderen bu
genomen hebbende, keerde hy wecb»

tot Alckmaer , daer hy hem onthiel

Dcfe fijne overwinninge hielden

Vriefen van herwaerts over wel l

dwang, maer die verder aflagen,vr

fendedathet nabuyrigh ongeval h
lieden oock op den halfe mocht ki

men, wierden te rade daer in te voo<
meiech ficn, ende den Vorflr, die nu door fij.

» -^ik.- voorfpoet te feer verheven was,fchi'

lijck te overvallen. Dus quamen
met groot gewelt , ende met alle pra
tijcken,endeoorloghs vonden de ila.

Alckmaer beftrijden , ende dewijh
die met een ofte twee befirorming
niet en konden inwinnen , bleven
daer voor twee maenden en meer Icf

gen. Govertmerckende,datdie var?

deftadtgeen langhduyrigh bclegh e

fouden uytllaen , fonter eenige nr

den BifTchop van Utrccht,dat hy her
in defe gelegentheyt Tonder uytftel
hulp wilde komen, want hy cnded
ftadt inden nyterflen noodt ware
Die quam ionder uytllel met ee
merckehjck ghetal Krijghs-knechtc



De IX. GRAEF. 239

f nae coe loopen, achtende dat al

gene dat Govert over quamhem
'cn oock trefte. Hy viel daer met
)otgheweldtop aen, en verfloegh

en namfe gevangen : daerfneu-

lender inden flagh achtduyfent,

l^ètal der gevangenen wort niet be-

ireven. Alfoo de belegeringe op-

ellagcn , ende beyde het nader en-

verder Vrieflandt onder fijn macht

egen hebbcnde,dede de Billchop

Utrecht, omfijn Heerfchappye,

ly met andermans fchelmerye en

ijckel gewonnen hadde te bevefti-

len, tot Yielmonde een feerfterck

aftcel tot lijn, ende Godevaerts ver-

^ckeringe maken : maer oock koos
ïn Hertogh felf, om fijn ftaet te ver-

zekeren een plaets tot een ftadt tuf-

hen twee dorpen, Rijfwijck ende
•uderfchie, daer nu Delft gelegen is,

t voren een kleyn dorpken zijnde:

ndedebepalinge gemaeckt hebben-

hoe verre men de huyfenfoude
mmeren , dede hy daer een muyr
m leghen, meteen kafteel , daerhy
)ude refideren foo dickmalen als hy
an uytheemfche oorlogen vry mocht
clèn. Ondertufifchen Icheptc Diede-
ick,die door fijnjonckheyt feer moe-
ighwas, ende nu fijn Vaders plaets

henocgh kondc bekleden, grooten
moet

:

*tSIodt

tot Ifcl-

nionde ge-

Defiadt
Delft be^

mnyrt.

Het kjz^

fleel va>i

Gode-

vaert by

dejUdt.
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4<J.0
GODEVAERT

mi

i
moet : voornamelijck alfoo hy bo^
fijneygen moedigheyt noch dooraf

aen porren van Robert , ende d4fl

des Hcrtogh Godevaerts baldadighgj

noch meer ontfteken wiert , om cfl

vyant uyt tc dryven , ende hem fel^

totte hoogheyt des gebietste verfcft

fen , volgens het recht dat hem ena

iijck van lijn vader toe quam, 't wei!

heteenighlle was , dat de vyandthu

nietenhaddc benomen. OordcleiÉ

dan>dathy fijn Heerfchappye nieM

konde herftellen, dan door den dol

van Govcrt , vond hy oock een

naer, die de gelegentheydt verfp"

^„no dat hy den felven te Antwerpen;

1075. hy hem doe haddc begeven , alfó»

op'thuyskcn gegacn was, achtc

fijn lighaem een fware wonde i

Men twijffelt , of die perfoon <i

Huys-dienaer of een Favorijt

Diederick was. t Berthoidus fcy t,

het een Koek was.Dc Autheuren v

fchillen oock in den naem. Deoil

noemen hem Gijïbert ,
SigebertiJ

Richard. De Scliafnaburger fchifc

van deie geheele fake vry wat w;

fchijnlijcker , dat een van Godevt
Lijfwachters , dicbuyten de deui

nacht-waken hieldt , hem een fteJ

heeft gegeven , fooick gefcythelJ

cnby den doiickcrcn het geweer

holdns

priefltr

*-aH Coii-

fiants.

Sift hier

hem foo
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De IX. GR AEF. t^i

Lni^7lf)nde latende ontloopen is. Daer in

rfchilthy mede , dat hy Robertpra-

izijn maeckt van dit bedroi^h , ende

.vel te gelooven , dat Dicderick die

f niet loos genoegh was door fijn

.ackheyt licht bewogen 15 geweeft,

; pradijcken vanRobert te gebruyc-

|;n.Onle Scribenten houden den ge-

i;n voorauttieur van fijn dood, wiens

«yr^nfeerfchappye hy met ghewelt befat,

H -i^i tot den wekken het mecfte prohjt

:;"re
jDor fulcken moort foudc moeten

j:,.^Jannen. Ditfeyt Dou/a den Soon,

Bertholdus^ va?t Conflants , Vriefier

in den aen'vangh der Chronijcke van Her-
.^J^^

mtxnus Contracïus. felvety-

N 'tjaer 107 (J. wcrdt den Hertogh j^^'
^^^Z-

Godevaert, Hertogh Godevaerts

lbon,van een Koek leer lelijck van

,nder in lijn lighaem gequetH:,daer hy

atom fijn gevoeg te doen, en gaf den

jeell voor middernacht. Anno. io']6.

"ia de Romeynfche Calculatie

Sigebertus Gemblacenfis inJijn Chro^

nijckyOp't'joer lojó.

D IchariusTöflaet in ae Oude Ediüien, tnaer

by MyrAiisftact rrm een ander letter \ Si- t Ska-

.unus, Ibck Godevaert den Hertogh iu^(«^«;^^«

Vrieüant doot. Gedenckt met nxider letter, om
J^^^;

'^^

dat het niet enftmit in het oudtfte Bo^rkymaerj^^^^^^

vel in hep Boeck van Lipjius oft van Ortelias.

L Stam-
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141 GOBrt^ATRT De IX. GRAEF-
Sjtamme van Godevaert met den Buldt^

cnde fijne Voor-ouders.

^33
H

• c
Ov —

CO

^ ^tS >c ^

^ ^ 2

v5

O.

;4

>t ba ^ ^

^ ^ ^
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{t enc/e

de Mj^'J^cle de

Twasnuuyt de weeg» die mijnen Voogd verdreven

,

I
. En my uyt's Vaders Troon geblixcmt had met kracht,

% 't foud' ick doen; de deugd was uiet gcfmt te geven i

^ y ftondc weer naer'thaer, maer *cfeylde my acn macht
. !4 iaetften hielfc *t Veld > en heeft het Sticht d^cn braken.

1 wat het had geflockc , cn tweemael 'tFriefch geweld
n duycken voor deu Leeu , wie wrocht nu hoogerfaecken ,

f hy , dic'c Gracffchap fchonck , of ick, die 't heb tcrIUlc >
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24r

I

• vervolghDIEDERICKdeV.
der Aj-

De ware Graef. bccuwge
de X. m

Heeftgeregeert ten deele onder ^f/^^^

Vwghdjey ttn dcek uyt het land ^e- den vir.

dreuen ^cjaer , van hetjaer
^'"''/•

1075, tottenjare 109 1-

Uyt de Chronijcken van 't Kloofier tot

Egmond, op'tjaer lo j6.

l?f*r^?f^ lederickydcSoon van FIo-
ris ende Geertruyt , in fijn

bloeyendc jeught niet lan-

ger tonnende lijden', dat

hy van fijn Vaderlijcke en
rffèlijcke Hcerfchappye berooft was^
ergaederde met hulp ende toeltandt
tl fijn Stief-vader Robert al diehy

önde, endegingh het llerckeSlodt
'an Yfelmonde,daer hy wift dat Con-
'adu5 den Biflfchop van Utrecht bin-
nen was, top aiïchetoe verbranden.
In wekken llagh bleven Lambcrtus
Prooft van Deventer^Walmack Prie-
ftfervan S. Botiifociüé, enf de Graef
^5efloth , ende veele andere ) onder de
^elcke Beka ten Lejlen de Ridders Gifelhert en

'ferenboLd mede teld ) endc dc BifTchop
,te.Ifgevangen , die daer nac wederom

L % ont-

dat het

geweeji t's

iGcerlach

Graef
van Gel-
derland

ende Zut-

phcn-, met
den wek'
kfu mede
(}er>n het

flo'ariHm

Tt mpo-
rwn.
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X44' DI^iy^^^CK de V.

ontflaegen wierdt,ende hy (Diederien

triumphantelijckin 'cfijneherfteltj

als Gracf aengenomen , ende leef:

naedien tijdt jaren in vreede.

- Dochter Defc crouwde ^ Ochelhild , dacrr

zutn Vrt- een vSoon by tcelde,cnde dcde hemi

"f'^
L flin Vaders naem Floris noemen.

'^Stf. In 't jaer 108 3. heeft dclb Dicdcrk.

defevende Gracf, op 'c verfoeck viT

\T)en€. Stcphanus t Abt van 't Klooftcr t

in ordre. £(rmont 5 alle giften en Donatien

fijn Vüorfatcn met een nieuw verg

nen * Privilegie aen ''t felve Kloc

beveftighr, om alles vry te houdej

te bclkten , ende dat van 't land

nHmerJjM tot Arem toe y 'twel

xje felve Abdye toebehoort, data

manct fonder des Abrs permifficd

yctfeytelijck foud durven attenter

ofdaer yet onrcchtveerdigh van d-

halen. Dat oock de luyden van de

feyde Abdye in 't geheeie Graeflci

tolvry fouden Wefen , ende nienia'

haer en foude mogen malellert

maer fouden onderden Abt llaen, it

met lijnen Advocaet alleen haerf<^

mogen executeren.Ende foo yem

ilie.van fijn oudeirs af tgt

*
Dcfi 'Privilegie , de wdcke byycmaridt at ie

; ,

j

ihvm: DoHfain't lo hcrk van Jifn HoiU-'idtfjhc 'Chronycl

u;;ortv.inonfcnHtda , dir'^'crk'^t rt ,
datkyhetarti^tnaeJA

dc cftde hrk :;cn Vah V iq<^opcr tot EgmondtjdSsgcjicv, I. f
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De X. GRAEF. 14^

etfe behoorde 5 fulckx wild*ont- * ^^d.

tnnen endc tegen fpreken , defelvc

bt cnde fijn Succcffcursfouden ver- ^^,^..r^,^

logenhem mee haren Advocaetvali
' houden, en te recht te brengen, hy

lochtdan wefen onder wiens dienlt

at het ware. Diergelijeken vermogen
)udehyoock hebben op fijne inkom-

en. Ende al wie op 't land van de fel-

e kercke fich nederfetten foudc , en-

eniet willen betalen 't gene hy nae

echten Tchuldigh was , den Advocaet

jude in fijn hu) s mogen in komen

,

nde lichten daer uyt foo veel alshy

chuldigh ware , fi^ndcr tegen fpreken

. /aneenigen rechter. Noch heeft hy

len felven Abt Stephanus, ende fijne

'.iuccciTeuren vergunt,! ibodanighe t ^4-^.

echters macht in Alckmaer , als men in
;

^Duytfch Ambxch: notvcïZ-i door tuf- s- houta-

^daen fpreecken van de Gravinne dom. So9

..helhild.

In'tjaeri09i.( Bekafegh 10^1. den
'^J^^^^

.mfien Decembns) fterf Gracf Diede- zan Ff-

[riek Sair. ghedachtenifire,de fevenftewn/.'f'r

Graefvan Hollandt, ende Floris fijn
^j-^^^.

Soonquimin fijn plaets. wrc Hccïcn

mdc Schriften, v au A Ik-

macr.

Hier



* Skch.

t Van
Merv/e-
dc en

f^Tccckc

niemand
auders

meer, als

van der

Does de

Vader
in fijn

Maccge-
diclue

Chro-
nijck'e.

* Siet

'Bcl^a en

^Bttche-

liUS.

\ In 't

\ 6. jaer

f.iM jtjn

Graef-

fchap. -

DlIDBRl CK de V,

Hier van fpreéckt ^Emilius Stc

kius de vertaelder der fel ver*

Chronijcke aldus:

D3;c (D^abc honien te iJfeïmoni

^acr 0cniacfht i}aDöc n'cr flonö

,

(!rcn bafïe Biiixj)/ ai taafl onrcc

^ifTcfjop a^ïUcm'ban lltrccbt

:

ÏDant f)i3 bcrncniet en bcrtlact'

<ï^at öaer ié bc "^iffrIjop Cocnract.

^aiT tuaj^ gcboftjtcu baii cn 2;crc /

JCKacr jonce ^icöerïch toan Die ere

:

Jl^anr lip bc ^3o^dj ban l^fcïnionöc

^lanöc/ cn fïedjtc in ben gronbe,

4i:nbe Uian nut J>diepen bic * Itiiicï) m
baer in öic t jiKcrbJcbc*

Endo voort , Ib men by den felvc authe

licn macii.

Bekam Conradus den i'L^BiJpchof

D Efe Conradus heeft van H
riek de V. Roomfch Koning
verkregen de Begiftigin^h v-

Ooft-Vriellandt, die * de JVIarcK-gr

ven den Prineen van Hollandt m..

f^ewelt benomen hadden. De fel

BilTchop Conradus heeft dan tot Yf»

monde tegen Joncker van Hollai

( Diederkk de V. ) een Slot met fterck»

bolwercken opgemaeckt, ende m
fijne getrouwe krijgs-knechten bef<

t Joncker Diederick 5 fijnde in deb

fleto



^- De X. GRAEP.
ur van fïjn aenkomcndejaren,refol-

lerdc met hulp van fijn Stief-vader

obert 5 den BilTchop Conradus in 't

jfeyde kalleel te beletten , ende fijn

aderl ijcke erffeniffe met gewelt we-

ïr in te nemen, ó'c. Siet de refi by Beka

'deden Coüecieur van de groote Chronijcke.

Heda in den felvenBiJJchop.

\ Ls Wilhelmus de BilFchop had-

iLjL gehoopt , dat de erfgenamen
{van Hollandt) uytgeroeyt waren,

idehet Graeffchap aen den Keyfer
|/emlien , 't welck hy van defcn had-
Ie verkregen om voortaen hem toe te

^ehooren , en daerom tot Yfelmonde
tenfeerfterck Kafteel had beginnen
fe maken 5 in 'tfelvejaerals hy fterf

:

öo heeft defe Conradus het gefeydc
jCafteel opgemaeckt5ende met tinnen
mde voorwercken verfien. Maer den
ongen Heer Diederick uyt Vlaende-
ren weder komende, nam voor hem ai.))

net fijn volck hetfelvete belegeren.
^'^^

Conradus trock hem met een groot
heyr-leger tegen , om de fijnen, die in

noodt waren , te helpen : maer 't ge- -^ehgh

vecht liep foo af, dat fijn volck verlla- verde-

en

;en wiert, dat hy hem moefte overgc-
L 4. ven.
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Ü4S DISBERICK dt V.

ven. Kafteel dan genomen cnve;

deftruecrr zijnde, wiertk ( de gevang»

IBiJfchop )
toegelaten ( met de gevangene

nae fijn üadt Utrecht wederom \

keercn : cnde Dicderick wierdt tc

Graefgehuldt, &c.

Barlandus in 't Regifter der

Gra'ven van HoHandt.

GOdevaert om gebracht zijndoi

quamhet Graeftchap wederom

aen het felve huys , ende tot d^b'

waren erve, ])iederick den vijfde vav

dien name.* die de adminiftratie kriij

gcnde, metgrootcn ernft endearbej»

getracht heeft fijn Vaderhjcke erlïd

niffe weder te hebben. Waer over ae«

dien Biflchop van Utrecht Conradi

den oorlogh is aengefcydt , ende ee^

leger opgenomea. 't Is wonder te feg'

gen 5 met wat yver ende hoe wacke)

dathy fijne vyanden om fijn Vadei

lijcke erffeniüè wederom te krygen

welck hem met gewelt benomen wa;|

aengevallcn is , en aengetaft heef

Waer door de Prelaet verfchrici

7.ijnde ende v reefende , dat de fwari[

hcydt grootcr en grooter foude wo
den, hem felven overgaf. Soodattc

vrccde gemaccktis, ende al watter

voren met gewelt,en metde wapem
by Conradus (

iVilhelmus moeft hyffggc

d(
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DeVrie^

H De X. GRAEF. 24.9

^^enDiederick in fijn kintsheydt was
p- zenomen, wierdt hem

(
by Conmdus)

^derom gegeven. Ondertuflchen
ondtcr een nieuwen oorlogh op, ai-

)o de Vriefen lich tegen den nicu-
'cn Graefop fielden.Tegen de wclc-
en Diederick'ovcr 'tjs (want het nu
idden in de winter was) getrocke^

feijnde,haer leger met weynigh moey-
e verilroyde , ende üoegh haerdcr
'ier duyfenden. Maer ^t was foo verre
^an daer , datfe haer om die nederlage
"ouden ftil gehouden hebben , datfe

3p dien felven tijdt een ander heyr- ^f^'

I,

leger by een trocken , daerfe tcg^n^Zu^'
, . hem mede uytquamen. Qm ^Qlckcve ĵijzes.]

wederfpannigheyt hyfoo verlloortis
.'^cweeltj dat hy wederom tegen haer
tieerde , ende wierdt dien dagh foo
^-eedelijck met groote nederlage der

j

Vriefen gevochten , daer haer vrou-
!wcn noch kinderen felf niet ver-

I

, fchoont en wierden : fijn oock veel
höven ende dorpen in brantgeftcken.

, •; Staveren, die wekken rondtom belc- ^^-^^

]
gert zijnde, kreegh ten lactften ver-
gifïeniffe van defe rebellie, op condi- "^^^^th

J
'.

tie datfe haer over fouden geven,ende 'ïvi

p Diederick een groote fomme geldts

^
-j leveren. Op dele manier wierden de

j j Vriefen t'onder gebracht, ende de
A P'^ysgemaeckt, en belooft geduyrige

. : L f gchoor-

;tT.
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ikNB

150 DIEDERICK de V.

gehoorfaeinheydt aen de Graven va

Hollandc Defe Diederick is gefto i

ven na dat hy vijf en twintighjaer g(

regeert hadde.

Ujt der hantgefchreven Chrc

nijck[onder nacm uan Atttheur.,

DEfe Diederick heeft teghenj

Vriefen ghevochten , die hd

fchattinge weygerden, tween|

len op 't ys tegen haer llaende. D'ee^
ile mael wierdender van de Vriefe/^

40. duyfent gemift, de tweede ma<i
'

hcyde mans en vrouwen 61. duyfen

lbo dat hy by na geheel Vrieilant vei

woellede.

De tochten ^an Diederick den vij}^

den in Vrtejlandt.treckt de Ed.HeerJohA

njan der Does de Vader in twijfel, tegelijt

eenydelheyt en lo^igheyt van eenige Chn

7iijck-fehrijvers y aengaende de felve, aei\

Tfiijfende op 't eynd van 't 6. heek d>

HoUandtfche gefihiedenijjen.

Het felve heeft de Soon in fij\

Chronijck willen invoegen of dc

navolgende manier»

ALs Godevaert omgebracht wajj

kreegh Diederick gelegentheyj

om de wapenen te voeren , oc
fij]
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«1

I

Dc X. GR AEF.

m Vaders heerlchappye wederom te

rijghen. Maer daer Ichoot noch al

verre winnen het Kailcelvan Ylel-

londe , dat eerft aengevangen waste

richten van Wilhelmus den 21. Bif-

|.chop van Utrecht, cnde daer na van

ijn SuccelTeur * Conradus voltroc-*

:en. Dat begon hy dan (uyt V'laende-^^"^^^^^

en wederkeerende) met hulp van lijn ^^^'^^^

lenhangers , maer infonderhey t met-

ren llerckcn byllant van fijn Stict-

/ader te belegeren. Conradus gingh —
aemterftont met een braef legherte •

gemoet, om de fijnen, die het te quaet

ladden, te helpen : maer n geheele

Taecke, jae al de hoope van hem, ende
ivtnde lijnen verbrodde hy : 't meerte
deel van fijn volckwiert doodt geÜa-
^en , ende den meellen Adel, lbo van
deGeeilelijckc als van deRidderlijc-
ke ordre vermift : onder de welcken
men leeft by Beka , datter by namen
opgetelt worden Gerlach, Graefvan
Zutphen,Lambert Prooft tot Deven-
ter , Wolmar Priefter van S. Bonifa-
cius : ende ten laetfte Gifebertende
Werebald Ridders. Conradus, over-
wonnen zij nde, v luchte tot Ylèlmon -

de , een piaets die van naturen iterck

Was , ende met fijn garnifoen fecr wel
befet, ende van binnen met een mee-
nighte wapenen endefchichten , ende

L 6 pro-
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1<^Z DIEDERICK de V.

provyand van alles vcrfien , en fchu i

tcrsop eicke toorens geordonneer

die den belegeraers dapper fcheene

te lullen befchadigen, en warec?

Hollanders en Zeeuwen, met vee

H

jae geduyrige fchotcn van mangene< i

ien, de veftinge van ^t Kafteel felfae
'

flucken hadden gefchoten^ende doe •

waggelen, wanneer de mede helpcnc

Vlammingen ondertuflchen van vei

re met hare llingers en pijlen haer fb

queeten , datle de voor- vechters va

dehooge tinnen af-wierpen.£venw<
enwalter niet dat des BilFchops he

footrefre, als het by welen van de

overwinnenden verftoordcn , en fe(

vergramden Diederick, ende dat dat

en boven noch by al de gunll der Ir

gcfetenen nu voor hem verloore

was 5 ende fijn eygene foldaten van

garnilben foodanigh verdriet haddc

in defe groote fwarigheden , dat!

blijckelijck genoegh rotten vreedc gc

neyght waren, om alleen haer leven t

behouden. Soo wierdender dan gc

Ibndcn, die \ Kafteel fouden overgc

ven 5 foo als 'z gclchiedejop defe cor

ditien , dat Conradus t den Biflcho

voor hem en alle fijn nakomehnger
rcnonciercn foude van al het rcc"

over de Vriefen , foo Wellerfchea!

Oüftcrfche, welck dc kerckc va^
' Utrccb



De X. GRAEF. 25^

itrechc tot noch toe fich aengcma-

ght badderende voor altoos aMwee-
ü foude al het doen, ende handelen

;t Adelbold eerftelijck tegen fijnen

koot-vader met even fulcken uyt-

omile, alsdefe jegenwoordigc had

engevangen te plegen 5 daer cn-bo-

m:& fen al watof hyfelf, of fijn voorfaec

tVilhelmus, ofoock den Hertog Go-
levaert, denGrave van fijn minder

arighcyt ontnemende, onder pretext

^angeeflelijck recht, voor dien van

Utrecht hadden geconqueileert^datfe

dat nu alles hem ter goeder trouwe in

fijn bejaerthcyr, fonder ecnigc verder

exceptie fouden rellitueren. Andere

(onder de welckeis onfen *Junius^ /«Vi/.

•willen ons wijs maeckenjdat defe din-^^f/^^^"^,

gen gefchiedt zijn al binnen 't leven .ji^ ,inde

van Godevaert, en dat die daer felfM^-^'-ir-

oock by gewecll: is,als die van Utrecht
^J^J

fooongcluckelijck by den mond van
^^^j,^

den Yfel vochten, ende dat noch , foo

als het haer gelieft daer byte Hellen,

t niet op 't land,maer op 't water.Hoe [^'^^^^^^

dat hctzy , dit is feker, dat het Kafteel

van Yfelmonde te vier ende re fwaer- dUhu

de , uyt lail van den overwin ner , ter chronijc^

aerde is geüecht. Dit alles nafijn fmj;;'';^^'.

uytgevoert hebbende, trouwde hy^c^.

met Othild , dochter van Frederick,

Hcrtoeh van Saxen. Ondertuffchen
^ L 7 iirer



^54* DIHDERICK de V.

ifler weder een nieuwen oorlog ont

Dc /v/f.ftaenuyt oorfake dat de verder gek
fcngacn genVriefen, fchattingen en gehooi
^.icrou- laemheytweygerden : tegen de wekt
dcn^mg.

i^eDiederkk over 't ys treckende^en

de twee Vek-ilagen op eenen dag.

winnende, haer dwong tot fijn gcA

hoorfaemheyt. In den eerften flag!

bkvendeï veertigh duyfent koppen^

in den tweeden, een-en-tfefligh duy
i Dit fent, fonder vrouwen f ofonbejaerd

^Dmfa de ^P^^" > '"^^^ ^^^^ verfcheyden fte

vZerin <^en 5 en dorpen in brandt te llcecker

twijjfd Maer Staveren^mct mangeneekn end
^is y/fnt muyr-brekers fel aengetaft , ftond he
*^ gewekder bekgeringe drieweeckei

langh uyt , ende kreegh ten Jaetftei

noch verg iffenifle van de voorgaend(

mifdaed, op defe conditiën ; datfe hae:

ootmoedigh fouden overgevenjvecr-

tigii burgers in oftagie Hellende, endc

opbrengen een feeckere fomme gelt^^

ende voortaen den overwinner ge-

trouwelijck onderdanighzijn. Dital-i;

Jes dat nergens op en iteunt , dan op)

het feggen van een metter hand ge->;

fchreven boeck alleen , en had ick ij

dit verhael der Gefchiedenifle niet

willen inftellen , 't en ware dat my de

aenfienlijckheydt van Heda , voorna-
melijck daer toehadde bewogen : die

''tfelvealmede befchrijft, ofimmers
cn



I;

De X. GR AEF. i^f

ki verfcheelt hy hier van niet veel. By

tiens ciirieufe vertellinge noch by

)mteen ander gewicht van den wel-

1 Tekenden Vriefche Hiftori-fchrij-
,U t Ubbo Emmius , een perfoon aie

Jj;^;,;^;

Htfijnpenne waerdighen bcquaem-^.jv;,.

n^fiin Vaderlandts daden recht uytfcheHt-

Keelden. Doe de Vriefen aldusgc-A'-'^•

-#5ntwaren5 is de vreede gcmacckt,

nde voortaen getrouwe gehoorfaem-

leyt aen de Graven belooft , endc lo-

emnelijck beveftight. Welckevree-

. Ie 5 hoe welfc beyde , de Hollandtfche

: !ndc de Vriefche natie feer dienftigh

Aras,dic de wederfpannigheyt van den
^

^ Marck-graven Egbert teghen fijn

j- Keyfer, ick en weet niet by wat on. Ji^^^^^^

geval,gelijck als van ter zijden daer in ri„gcn,

ibreeckende , heeft opgefchort, jae om w«

beter te fegghen , kort af ghebrocc-

ken , door dien hy fchielijck in Ooft-

Vrieflandt is ingevallen , ende al het t/^-^'^^

landt tuflchen de rivieren't F//^ende

dé Lou-wers, ten deelen met gewelt, ten

deele met dreygen^ofmet gedienftig-

heydt, onder fijn gebiet wift te kry-

gen, enDiederick den Poteltaetvan

Vrieflant dedeaf-fweeren. Waer over

deKeyfer, ten hooghften verftoort

zijnde , want hy verllondt, dat de {el«

ve ( hoewel fijncygcn neef) de ande-

re Princen van Duytfchlant, die door
den
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^f6 Dl EDERICK de V.

den Paus Gregorius de VII. van ha- •

ren cedc van getrouwigheyt ontilagex *

was , tot het verderfvan den Keyfe

ophitftede. Defen Egbert met ghe- •

meyn goetvinden der Vorften

Rijckx 5 voor een vyandt verklaert

ende uyt het land heeft doen bannen
ende tegelijck al dat landt ( dat de fel-

ve weynigh te voren in Ooft-V^ries-

landt onfcn Grave ontweldight, end<

met fijn wapenen t'onderghebrach'

hadde ) aen cien Biffchop van Utrech:

Conradus, en fijne Succeilcursghe-^

fchoncken heeft te befitten. Aldus en

kondeDiederickdeftrafj die een an-i

deren op geleyt, was niet ontwijcken
foo datonle Land-ts-heeren in'tto'

komende de fchade ende de fchandc

daer van gedragen hebben , om dat de

Heerfchappye der V^riefen , die ovei

den Rhijn leggen 5 daer foo langli tuf.

fchen de Hollanders ende Utrecht-f

fchen te voren om gekrakeelt wa.s -

door Keyferlijcke ordinantie 5 weder-
om aen de kercke van Utrecht ver-

viel. Welck recht nochtans den ge-
vangen BifTchop 5 noch gheen volle

twaeif jaren geleden ( foo als boven
gefeyt is ) voor fijn kercke in 't geheel
ende voor altijdts folemnelijck hacsi^;

gerenoncieert. Dat lijn Gefchrifteu,
foo van den Ban, als oock van de mil-



De X. GRAEF. 1^7

jjcgiftioge des gemelten Keyfers

l^ndrick de vierde,aen den Biflchop . ^^^^^^

i^nradus gedaen, * in de welcke mee 4^.

: :cn Oofiergoe ende (Vefiergoe , maer

^ :k StAieren , ende het Graeffchap vm
yoehy namen uyt<;edruckt worden,

e van Egberts daden meerder ende

ixkerder kcnnifle wil hebben , dien

•iife ick tot Lambertus Schafnabur-

rnfis.Conradus Urfpergenfis.Crant-

is , Heda, enten iaetften tot onfen

pflmiiis. De Graef Diederick fterf

fTdathytvijf-en-twintighjarcn (^f^

..dertigh) over Hollandt gheregeert

-J adde*', ende is tot Egmondt in 't graf

I
i an fijn Voor-ouderü begraven. Aen-

llliaende den welcke ick noch defe par-

f7xulariteyt uyt Heda geerne geleert

^ukebbe , want die heeftfe aldcreerft ge-

..Jtfierckt, dat hy die was , die den flech-

^léJien ouden Tijtel van fijn Voor-ou-

I iersjdie alleen Graven genoemt wor-

'v-lden, met by ftellcn van den naem des

.andts dat hy regeerde ( te weten van

HoUandt ) vermeerdert ende verbreyt

heeft.Dat ick hier den Heda met recht

toeftemme , kan ovcrvlocdigh bewe-

.fen worden uyt een Handtveftc , daer
^ de

,

'BarUndtisJfeltoock.Z) jaer vanfijn regennge^kOe rocl daer

jaren getclt nordenvjnJijn vaders doodt acn te reJ(C7u:n,van

Te welcken daer ij.k$mC7tvoor fsjn eygcn rcgecrs>i^e ^ endyf.

«.yridrr door ^e^acv ouderJtjn moicicrGi'' '' '''' ^^l'^rt deVrifs.

tndc Godevacrt mc der. 'Btilt.

W
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af8 DIEDERICK de V.

de naem van den Prins Diedericr
voor aen fijn fegel op ftact : van wei^v

ke de gefeyde Heda oper.tlijck vet^

klaert 5 het origineel onder de oucKi

brieven van de Abdye tot Egmonr
fcJfgefien te hebben. De Handtvefi»;

begint aldus : huien name derheylige em
mverdeelde DrievouhSjheydt , lek DiederU

hy Godts gratie Graef der Hollanders > (jy)

Dit 16 opentlijck gedaen tot Vlaerdingenvo:-f

de meemghte des volckx , in 't ]aer der inca"

natie ons Heeren 108 5. den 6. Indtctie,^e.-

P. s. Aengaende defe Vriefche
'

j) oorlogh 5 Scriverius in fijne Aer>

55 teyckeningen by geen oude fchriji

vers gevonden. Dan alleen in ee
35gefchreven Chronijcxken omtrer
3,hondcrt ende vijftigh jaren oudf^
5) dac Jan Gerbrantfz. Carmelijt tc

5, Haerlcm fchijnt te volghen. Détfl!

35 welcke wederom hier in volgen on
55 fe Chronijck-Schrijver, Heda, Bar
55landus5 Snoyus, ende andere. SaiÉ^fe

55 dat defe vertellinge (terwijlen diö

>j nergens in oude fchriften gevonc
35 den wordt ) my van ondegelijck

3, heyt te recht verdacht is, ende vree
fen datfe verciert fal wefen. AI ho<

35 wel Ubbo Emmius defe oorlogh ir

35 fijn V^riefche Hiftorieoock vertelt

33 doch niet foobreedtals onfe Schrij-"

3, vers doen , die haer dickwils verta

fren



De X. GRAEF. aT9

Éen : dat oock geleerder lieden als

'9 zijn , doen konnen , als door an-

dere ver Icyt zijnde.Want voorwaer

't getal der dooden ( 't wekk by an-

;derenis j maeckt de Hillorie al te

:ongheloovigh. Gerbrandiis ende

liioyus fegghen datter eerftgeble-

en zijn veertigh duyfent , ende

lae't feftigh duyfent menfchen.

aer de Chronijck met Barlandus

eft eerft vier duyfent , ende nae

duyfent. lek kan niet bedencken

,waeral dat fwijdigjh volck hierge-

, komen is, 8cc. lek en kan oock in

, gecnderley Avijfe toeitaen ende ge-

ylooven 5 'tgeen Snoyus fchrijft :
als

, dat de BultrugdeGodevaert, Her-

, togh van Lotheringen felve tegen-

, woordigh was , als GraefDiederick

O het ftcrcke Slodt Yfelmonde hadde

belegen, ende de flach te water wan

„ (daerwy voor afgefproocken heb-

yy ben.) Al hoe wel 't felfde de hoogh-

geleerdeJunius aenraeckt, in de be-

55 Ichrijvinge van de ftadt Delft. Niet

„tegenftaende foo verwerpe ick dit

55verhael , als onwaerachtigh ende

„fhijdende teghen alle oude Schrij-

vers 5 die befcheydelijck getuygen,

5 dat voor die tijt den Hertogh t*Ant-

werpen ai omgebracht was. Soo dat

„ ick niet twijffel , ofde voornoemde
Junius
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i6o disi>:erjck de V. %
„ Junius is van defnoode voorgangt

.

,5 Snoyus verlcy t.

Heda in Wilhehnus den

z I . Bijchop,

TOt defe tijden toe ( u weten t

nne den aoodt im Govert met dt

Buldt) wicrdt HüIJandt ondt

den naem van Vrieflandt begrepen (

ghelijck als Brahandt onoer Lothrmg^
vanDoornijck af tot de rivier deWeip

Buchelius in de Aenteycke*

ninge op Hcda.

ICkheb een Handtvefte onderd
oude Papieren van b. Marien tc

Utrecht gcfien , 't welcke aJdae

noch heel bewaert wordt , van Dicdc

riek, Soone van Graef Floris en Ad:

metten tijtel van Grave uan HoIIant, gc

fchreven anno 1194-. het oudtfle da

ick oy t fach.

Byvoeghfel van Scriverius.

DAer is oock een Handtvefte V2^j^^
Conradiis den iz. BiflchopjVai^l
de begiftinge aen S . Jans Kercj

"1

binnen Utrecht gedaen 5 aengaend "

den tol in Smithuyfen, Sec. En bc

roept hem op Diedenck , Gravs van Hol

landt.i



De X. GRAEF. i6i

.alsgetuyge, gedaceertin'tjacr

r incarnatie ons Heeren io8f. de

'ndidie, in'ty.jaer van't Bifdoirt

Conradus > onder de regeringc

HendrickdelV.

leaa in den fehen Biffchop

]VilhdffJUs , C77dt BucheludSyfoo

daer , als elders.

\ Enmerckendf dat HoUandt van fip>

^\ waren Vrins berooft wm, Ó"^.] Sulck

een aenmerckinghe en kondc

,ecn plaets hebben in een vroom en-
' groütmoedigh man,foo als hy hem
,vüoreniclfs genoemt heeft 5 ende

..och veel min in een Biffchop. Maer

Heda heeft liever willen dooien met

dengrootenhoop, dan de wareoor-

r.ieck van dit gellhil, gelijck als hy

foixiwijlen elders wel doet,nader op te

foecken. Hermannus Contradus, eix

Lambertus Schafnaburgenlisjfeggen

dacryecvan onder de ouden; te we-

ten 5 dat de Marck-graven van Flarditing,

W ( foo noemenfc de gene die nadcr-

• handt Graven van Hoüandt werden ge-

feyt) den Keyfer wederfpannigh zijn-

de, deBiHchoppen tot fijner kleyn-

achtinge van hacr goederen beroof-

den, enfich bydevyandendesRijcx

vcrvocj^hdcn. Waer tos fchijnt te die-

nea
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l6z DIEDERICK de V.

nen het gene Heda felfna feyt, dat de

Hertogh Godevaen het Graeffchap uyt k
den van den BiJJchop ontfangeu heeft

melijck > dat deel dat eerlt ende ey
gentlijck Hollantwas, ende nu Z»;'^^

Uoüandt wordt ghenoemt. Item di'

Handtveièe van de welcke Goutho
vius feyt , datter een Copye bewj^er

wordt in de oüde Brieven der Stad

Dordrecht, inhoudende dat Dordrech-

endede om-leggende Jborpen hefeten^mostef

worden van dttn Hertogh van Brabant,als ttt

felve hebbende van den Bijfchop.

'By Hcda Xn het geketende Boeck Salvatoris
^>t0diu- ende in de oude Brieven der Gilder
balans ac'/i _ , , i n , „
1% 'Bif-

V2.n Utrecht» leclt men Itjfte x.j;

fchop-, ott- S, Martens van Utrechts goederen,dïe aldao
der den ^^^^ Chriftenen gegeven zi/'w.Ondei

[ut'ifm-*^^ cygene namen van plaetfen, dié

munita- dacr leer veele opgetelt worden , ende
resEcck- meerendeci feerduyfter endeonfecc-

'^'^ kerzijn, wordt geleien /» ifo///^«<^/
je£tciifis,

In dcFdi-
^'^'^^^^ • de eerjle Leithen X. in de twee-

tie van de ende derde een» (y>c. Welck in oudeti:
*5/«^At//«x tijden het eerlt 5 en oorfpronckelijck.

Hollandt zy ( fchri^ft BucheUus in Gode

]

'

' boldus ) meen ick elders uyt het Camer
boeck der Utrechtfche kercke aenge»:

welen te hebben : 't welck oock h»t^

Soeck der Ordonnanticn genoem t Wörd t

in 't welck onder de Deeckens vatit

den platten lande ia b>ticht van

crccht
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DeX. GRAEF. ^6^

ht genoemt wordt^D^» Deecken van

Handt > wiens gefach over de Croote

ierdt , 't welck nu Zuyd-HoUant is >
'

h ftreckte.En.de was onderfcheyden

!i de Deeckens van Maejlandt >

<; 5 RhijnUndt , Kememer , AmJieUandt»

tuwe, ^c. Om het welcke te bewij-

n oock dienen kan de Handtvefte

IQ Godeboldus, gevende aen^^t Col-

gie van S. Pieter, eenige goederea
1 de felve Groote Waerdt gelegen , die

dus begint : Uk Godeboldus doorGodts

nrmbertigheydt nederigen dienaer der LT—

'echtfche kercke , hebbe een kerck in HoUandt

itder mijn recht hoerende , gemtemt Tieze»
i.nes kercke , aen S. Ticter binnen Utrecht»

*ide aende broeders van S. Pteter , die God
icnen voor altijtdts overghegheven , ^c,
ide defe placts fchijnt te llaen op

en gebiedt , 't wclck van dc anderen
ie nu onder den naem van Hollandt
)egrcpen worden, vericheyden is. .

Buchelius in Jïjn K^AenteyckC'-

n.ngtnof Etka»

Wilhelmus de BiJJchop verkreegh van
Hendrick den Koomfchen Komngh»,

hetGraeffchap van Holiandt ende

Abdye van Egmondt. ] Hier bewijft
[Item de Autheur fijn Hollanders al te

gunftigh. Want oock en heeft dc Bif-

[fchop niet getracht het Wees-kindc
uvt
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1^4- BIED ERl CK de V.

uyt fijn Domeynen te ftooten , mi

alJeen her gene dat fijnen Voorfati

onrechtveerdelijck ) foo als hy 'tv-

Itont ) was ontnomen, door s'Ker"

hulp wederom te krijgen. DaeH

noch de Handtveften van Henr"

de IV. daer toe gegeven. Sooenl

oock Godcvaert ( met den Bult , Hef

vanLcthnn^en) niets uyt hem fel^

gedaen, maeruytlaft ^^^^^^"^^^KjK
Keyfers. Men mach lefen 't gene^*-^

over defe plaets op Heda aengete;

kent heb. .

felve m de y^ylenteyckem

gen op Hcda.

Gbert deMarck Graef , die de G'

, 'van HoÜnndt uyt 09ji'VrteJ!ant> {

Daten isnoytgclchiet : noc

Graven van HoUant en hebben Ck>

Vrieflandt niet befeten : noch en w<£

fulckxinde Handtvefte van Henrk

niet uvtgedruckt , macr wel wort ia

vyandlijckheyt tegen den Kcyfcrac^

getogen.
^'f' Sict de Flandtvcfte van de Doi

^"^IT tie , 'van 't Graefffhap van Staveren : C

,„ //r'iz, dateert anno 1077 dcneer^len ^^
n^o als vembrisjAöum tot Horms, by Hcdar
Bfu-Mif: ^ Buchciius. . I

t';;;-^', Item van 't Grarffd-ap i4 Oeftergom

hrft. endc mJlergouwe,ó>e^ ^miO loï>6.óy

E



DeX. GRAEF. i6s

Idus Februarii , Adum in 't Dorp

hemar in Thuringen.

Item van 't Graefjchap Ijlegoutoe , mct

e het profijt, datEgbert deMarck-

aef plach te trcckcn5daer hy van den

eyfcr Henrick van berooft is. Dat»

ino io%6. den ^. Nonas van April,

dtum tot Regenfpurg.

Nochtansfchrijfi Bcka in Conradus op die

.-ets die wy boven oock 6y gebracht he6hen

dn. : Dele Conradus heeft van Hen-
ckde vierde Roomfchen Koningh,

erkreghen de Heerlijckheydt van

)oft-Vriellandt , die de Marquyfen

.en Graven van Hollant ontvveldighc

piden.

}{'Tiiederich nam ten houreelijck Othelhtld.\

ilfoo fchrijven mede de Chronijcken van Eg-

tiondt : Beka > ende Buchditts over denfel-

mi. Het gene dat hier van Diedericx

/rouw ende kinderen, ende van de ja-

•en fijner regeeringe wordt gefeydt

,

.neeft de neerftighe Seriverius in fijn

Aenteyckeningen op de Chronijck

van HoUandt naeder onderlbcht en-

rle overwoghen. Dien mach men nac

icn.

V.s. DefeGraefDiederickx huys-

^i,vrouw by de gemeenc Chronijck-

Schrijver , endeby Johannes Bcka,

Witilhildis ghenaémt , wordt in dz

Kijm-Chronijck Ochil , ende in de

M oude
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^66 died:erick de V.

55 oude Latijnfche Chronijck iiy

55 Abdye van Egmondc Othilhi

55 genaemt. Ende dat meen ick , fe

jj Schriveriusin fijne Aenteycken.

55 gen, dat haer rechte naem is, fpru.

55 tcnde van eene mans naem Oer;

.

55 Dat dele Othiihildis ofte Othil:

55Hertogh Fredericks dochter v
55 Saxen is 5 en Itaet my niet voor cl

55 ick elders gelefen hebbe. Johanii

55,Bcka noemt haer Vader niet 5 d-

55 feydt alleen dat Withildes vi^as d

55 mogenden Hertoghs dochter v

55 Saxen. De oude Latijnfche Chr
55nijck uyt de Abdye van Egmo-

,5 verfwijcht t'cenemael van wat hu

55 fc datfe was. Doch fiet de oude S

55 xenfche Chronijck te Mentz gh

5, druckt 5 ende andere Schrijvers \ a

55 der Saxenfche af-komften endcg

55 fchiedeniiTen. lek vinde byGe
55 gius Fabritius lib. 3. Prins Ludolf

,,genSoon van Bruno de II. feerverrriA

iifooomfijn eygene , ds om fijner kind»

5, vroomigheyt, van fi'p moeders roegm hr

„ der van Keyfer Hendrick de IIL Sijn vro

„ Tpe Htlde , dochter van Boudewijn de I

Grave van Vlaetideren : by de welcke

,» geteeU heeft Bruno, Marck-Grave van S

,iXen» Herman Talts van Saxen» Ott

„ Hertogh van Saxen aen den Wefery Eghe

9, Mar<iHysvm MeyJJèn en Duringen. M



I

I

)
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De X. GRAEF.
leeft 00ck dat hy een dochter gehadt heeft»,

die getrouyvt was met Diederick , maerick
en hehbe noch haren nactn, noch haer mans
geftacht nergens uytgedruckt ghevonden,

Defc Hertogh Ludolfs dochter,
wiens naem hy feyt nergens gevon-
den te hebben , is mifichien defe
Ochilt ofte Othildis geweeft, die
onfc Graef Diederick tot een wij ve
géhadt heeft. Seeckerlijck dat fy een
-Man gehadt heeft die Diederick ge-
iiaemtwas, wordt hier uytdriickc-
lijck gefeyt, endc de tijden konnent
lijden. Acngaende de doodt van
Graef Diederick de vijfde : die hier
wordt geTeyt overleden te zijn in
J-aer Ioc?^. als fijn Vader doodt ghe-
%eeft hadde 30. jaer , daer hy afge.
regeert foude hebben i5'.jaer5 d'an-
der i^.jaeralshy onder Vooghdye
W^as , ende nae uytlandigh in bal-
'linghfchap ghepafleert zijnde. De
oude Latijnfche Chronijck uyt de
Abdye van Egmondt, endedefge-
lijckx de Rh ijm-Chronijck feydt,
dat hy fterf in 't jaer 109 1. oock
in't^o. jaer van lijn Vaders doodt

Wiens flerf-dag de felfde Schrij-
jr met de Chronijck van EgmonJ
cltop'tjaer 1 0^1. ende niet 106-2..
' gemeenlijckgedacn wordt. Dacr
ort mcdegcfcytdat Biflchop Wil-
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Dl EDERICK de V.

55lemeen jaer in Hollandt oockg.

55 regeert heeft. Hoe neer ? Voor ol:

55 nae de doodt van den Bultrughdt

55 Godevacrt van Lothringcn ? Dj.'

55 is ghecn bcfcheyt af. Doch nacr5

55 doodt kan hy qualijck gheregheti;

55 hebben : Want nacrde getuygen^^

55 fe aller oude Schrij vcrs5is in een
]
r

55 Biflbhop Willem , met Hertog G
55dcvaert overleden. Daerom mei.

55ick dat fijn naevolgher Biffchl

55 Coenraedt een jaer geregeert he<^

55 Dat mach men afnemen uytaf

,5 Rhijm-Chronijck5 die aldus luyc:

^cfc^ircft flcrfbarrnacc

%\fnm\ fcïpccfoné IHctm jact /

^ufcnt -t utqentiql) mh' cm
3^au !)cin öjacglit ©oïïanb Vöcnt.

^nn 3Dabcr tuaé booDt bcrtigïj jat

(eet Dat l}ti ftcrf öarDe nare»

,!ï>er mcc jacc toa^ fijn .ïliocbr

^té Xanöö/ aU Dr jcftc mq\)U
<enbc ac})t jacc ï)aD fijn Babcc
3^olïantit in Die öanüt aïiccraöcr/

<ènbirc jacc Dacc nac <OoDrUacrt

^uuïcigïjöc göcljccmt Vuacvt

^itï^cxtoQC. ^oc izqm crcftt

Ccn jacc bc 23ïiTcüop Uan lltccc

55 Hier wordt de Biflchop by

55 naem niet ghcnoemt. ^oo dat
,^

m'



De X. GRAEF.
midts andere gewightif^hc redenen

meen , dat defe de Biflchop Coen-
raedtisgeweefl.

Iet oordeel der rener die haer

Of de Oudtheyt 'vtrfiaen * ^'^'^^
y^ek^'e

'

Prii'ilegie z'an Egrj^ondt» h:cr voren

CkBiederich hy Codts ^rntie \ HoUandt' ts.

fchen Graef. ] Veele hebben gelooft, t

ende niet fonder reden > dat defe HoitUnt-

fandtveftc, dacr Doufa t'eenemael^^^'"*

Dorflrijdt, ende ftaetfe in fijn thien-

boeck der Chronijcken in ^tgehccl

r ; een gemaeckt werckis : als in-

udendc tcghcnftrijdighe redenen,
erfcheydene valfcheden, ende onge-
mtheden. Daerom oock Brokiiis

,

'reiflius, ende Sandelinus, deerva-
^nfte in de oudtheden defer Provin-

ó gelooft hebben 5 dat dit ftuck al

•verlangh vande Monicken isgefa-

•riceerc geweeft. Met den welcken
)Ock ftemt Petrus Schriverius. Jafelf
)ock heeft Miraeus , niet tegenllaen-
ie hy het mede in fijn boecken , ( na-
nelijck in't Boeck der Religieufc Do-
latien

) geftelt heeft, daer naderhandt
1 over beginnen te twijffelen, gelijck

.15 uyt fijne brieven aen my ghefon-
kn 5 gethoont foud konnen worden.
Dat Hcda dan Beka van doolinge be

M 3 llrafr.
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ayo D; EDERICK de V.

ftrafc^daer aca doet hy niet wel5de\^

hy op fulck een onfeker inftrumei-^

lleunende . Dn^ verreBuMim.

De Duytfche Overfettinge ^van}

Privilegie^ ( doch hier mdaeri

ruermeerdertiende Offommigepl^

fat niet ghetrouweltjck njcrtat.

leeft men tn de groote Chrc

Dcvif. vi.cap.ix.

Early European Books, Copyright® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



de éw-cecle c/c

lYn vader heeft fxin rijck of Graeflchip w«r verkregen

* DoorTroyfche dapperheyd j oock heb ick dat bev/acrc

O trou , als hy 't my gaf: maer 't fchecl was hier gelegen ,

Dat hy een oorloghsma:» , ick vreedfaem was van acrt.

js poogde ick heyl-rijck Vorft elck 't fijne toe tc leggen i

Dus heb ick bey gerecht en Godsdienft wijd cn breet

ehandhaeft en vcrbrcyd ; dus was ( ick derf 't wel feggen)

Mijn Uven ycder lief, mijn fterven yder Icct,
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^71

juicvn de

Vette.

t Doch in

dc oude

Schriften

VilL

F L O Pv 1 S de II.

f Elfde Gracfin'tvcrvolgh

der Af-becldingcn.

leeft gheregeert in 'volkoyncn

rusf en ^reede 31. /^t7-, van het

jaer icpi. tot i iii.

Vyt de oude Gefchriften ende Chrowjcken

vaa Egmondt metter handt

g'fchreven.

\ A Diederick de fevenfte ^^^^
B GraefvanHollandtfaliger

\ % gedachteniiïe is gevolghC
^ fijn foon l^loris.

Defe Floris was een uyt-

nement deughdclijck Heer, die alle

^jne Voor-ouders in rijckdom ende

leere te boven gingh ; hy trouwde een

feer edele vrouw genaemr. FetroncUe^

Jochter van den * Hertog Diederick, * Van

fufter van Hertogh Lotharis , die na-

sderhandt Koningh was : hy gewan

haerdrie Soonen , Diederick , Fioris, rncde

Simon, ende een f Dochter. t fj^^-

Defe Godvruchtige Floris heeft met
de felvc fijn gcmalinne,de prove ende

kleeclingeder Broeders totEgmondt
in alles vermeerdert: ende Code ge-

Al 4. offert

Early European Books, Copyright® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



17^ T l O R I S de IL

anno

1 12.4-.

offert vier K appen, een feer koflelij(

ke Cafuffel, een lilveren vergulde

Kelck j noch een marck goudts ene

een bagge , in de kifle van S. Aelhc

te leggen.Pctronelle offerde oock ae.

de fclve plaets.een van haredienar^

met huysende landt, cndefijn gch<

huysgelin in Scotan.

In 'tjaeriii^. fijnderin Egmoi
twee Kercken , ter ecren de H. Mo'?

derGodes, endeS. Adalbcrt gewijj

* i}> orJre gcHicht door'den Abt * AdalardiU'

%l ^
n' begraven is, dooreen Brl

.l^kau fchop met namen Geroidus.

In 'tjaer 1122. ( den 6. Nonas va/

Maert) is Tloris de Vette, dc ^c\\t[i

Graef, inden bloem van fijn jeugh^

defer werelt overleden , ende totEd

mondt begraven. FetromUs üin huy.1

vrouw offerde aen de felve plaets voc

fijner zielen faligheydteen Dorfaei

en een Cafuffel, oock een liuck landj

twee pond jaerlijckx betalende : no(

daer-en-boven tot opbouwinghe Vi

de kerckc 1 3. ponden. Defe

PETR.ONELL
Om datfe noch drie kleyne Soon<

hadde ( gelijck nu al gefeyt is) regeej

de het Graeffchap van Holiandt, i

hacr plaets feer loffelijck. Macrdo(
dien het vrouvvdijck geüacht licht

b<
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De XL GR AER 275

idriegen is , wiertfe bedrogen van
ïnige hacr machtige vrienden

,

mordenrijcke klachte > die deMonick van

gmendt hier ovsr doet > Jlaeick nu ever

laer enfalfe in dien 't Gêds belieft in de Edi-

e van deJelvefeer otidc Chronijck niet over"

aen,

In'tjaer 1115'. ftcrf Henrick de

Ceyfer binnen Utrecht , en de vroo-

ne Hertogh Lotharis, broeder van de

riollandtfche Gravinne Petronelle,

verdt t Koning gekofen, gehuldt, t Dc^

ndegekroont.

In'tjaer ii3?.r]jn de Nonnen van „^^.
axen van 't klooller Stickelinge-

^^^jj^

urgh, door't beleyt der Gravinne^/Vteyg

'etronelie gebracht tot Renesburgh : v.zn de

by welcke Nonnen een uytncmcnde
-^^^^^

'

deftigheyt van Religie 5 cnde kenniiïe

van kloollers plicht is geweeft, lbo als

nachten hiiydighcn daghe derfelver

vlytigheytindie gene, die door haer

leere ondcrwefen worden, is blijc-

kcndc.

Jn'tfelve jaer den 17. kalend, van
Oólober, is defclve kerck in Renes-
burgh, die de voorfeyde Gravinne
ter eercn van de H. Maget Maria ve-
llicht hadde, gewijt door Andries den
* BifiTchop van Utrechr.

In'tjaer 1138. is de Graef Diede-

rick najerufalem getrocken 5 cnde te 113S.

M 5* Romen

.ire-yy.

annc

i
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in ordre.

Geflorven

Anno
y i6i.

274> r L O K I S de IL

Romen op de felve r^yfe kome'?'^

^eeft hy foo voor fich felven > als

fijn moeder Petronelle, hetEgh.. .

der ende Rcnesburger kloofter S.Pi'

ter, den Prince der Apoftelcn > in e

gendom op ende ten vollen overg'

dragen , en het Privilegie van exen

^e daer op, ghcmaeckt , aen den A
,

t Walterus mede gebracht.
. ^..^

In 'tjaer 1 144.. is TetroneUs de

vinne, huys-vrouw van GraefFloi; 1
de Vette , overleden , ende in 't kla-

iler van Renesburgh^by haergeüic!

.

eerlijck begraven. Du* verre de oudeg «gMÉ

fchrïften.

P. s. Van defc vrouw Petronci :iP

55 fchrijftScriveriusaidusin lijn Aei

„teyckcninglien : dat vrouw Petr(

„nelle des Hertoghen Diedericl

5, dochter van Saxen was , getuygc

„uytdruckelijck de oude Latijnfcl-

„ Chronijck uyt de Abdye van £:•

„ mondt, ende de Rhijm-Chronijcl;

„daerby voegende datfe van hoo}!

„ edele afkomfte was , ende een bro-i

der haddc die Lotharius hiet , ene

„ nae Keyfer van Romen was. Joai^

55 ncb Beka noemt de Vader niet^ma

„ alleen de broeder Lotharius.Wel
55 ke Lotharius by CufpinianusjRe

5,nerus, ende andere gelëyt wordt

55 weien een Soon van GebharcGraf



De XI. GRAEF. ^77

van Supplenburgh 5 ende Heer tot

Arnfpuigh , ghetcek by Hadcwy
Gravinne van Norinbergh: die een
dochter was van Conraedt Marck-

, Graefvan Brandenburgli. De felf-

( de Cuipinianus feyt : defe Keyier
i) Lotharius heeft twee fuiiers gehad,

, waer van de eene Geertrudis ghe-
aemt , te man gehadt heeft Fioris

^Graef van Hollandt , ende nae fijn

, doodt Robbert Graef van Vlaen-

,5 deren, &c. Dit felfde feyt oockdc
.jSaxenfche Chronijck 5 in 't jaer

.5 1492. te Mentz geprent by Peter

.) SchefFerjdie aldus luyt : Grave Kober-

\ttHsto Flmderen defevende van Karolus

t>Jlechte , de man Geertrudis Hertogen Die^

» déricx dóchter in WefierUnde , em Greve to

»> Ar7ïfx.barge, undefe rpas Greve Florentzen

veddue to HoUande, undefe wm htilffufter

»> Hertogen Luders de hyer nae Kcyfer -warde,

». ét*c. Doch hier in verfchilien de Sa-

) xenfche Chronijck ende Cufpinia-

juus, datd'een feyt dat Geertrudis

n een dochter was van GebhartG raef

) van Supplenburgh, en d'andere een

j5 dochter van Hertogh Diederick in

55 Wefberlande. Hier-en-bo /en dwa-
.53 len fy beyde in den naem , ende fy

35 en onderfcheyden niet dat Gecr-
jjtrudisgheweeil is de huys-vrouwe

3) van 'Graef Fioris d'eerlle van die

M 6 name^
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^yS T L O R I S de II.

5, nametende Pctronellede fufter va

„ Lotharis , de huys-vrouwe va

55 Graef Floris de tweede van dien n;

55 me 5 6cc. Doch niet tegenllaenc

55 fy haer grootelijcx verloopen , iü

55 neem ick uyt haer woorden^dat P<

jjtronelleis geweeft een halve fuft(

55 van Lotharius , van een moedei

jjmaer van verfcheyden vaders. E

55 Vader van Lotharius meen ick d

5, geweeft is Gebhart Graefvan Su]

55 plenburgh : de Vader van Petronc

55 lejHertogh Diederick van Wefte

,5 land. Ende haer beyder moeder H;

„dewey Gravinne van Norinberg

jjDiebyReufneriis aldus befchrevt

55WOrt : Haduy dochter van Freaerick Fl

„ renbachBoy, Burg-Grave -van Nurenher

,, wfduwe van Diederick Grave vanWej

„ landt. By de lelfde Reufnerus wo
„de Vader van Lotharis genoem

„Gehhardt van J^erfort in Supplinberg

,y enArnsberg , erfgenaem van 't Graefjch.

„ van Halderftein : gefr^uvelt m den ve,

„ Jlagh tegen de:7 Keyfer Henrick de IV. in

,

,

)aer Chri/li lO'J<^.fi]n huys-vrouwe

H

„ duigh.&'c. Waer uyt gcnoegh blije

55 dat Petronelle van 't eerll:e bcdo

55is5een dochter van Diederick Gr

55 van Weillandt , ofte Hertogh , fo

55 de Saxenfche Chronijck feyt , ene

55 waer mede onfe Chronijcken ovr



r
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^en komen, feggende dat Petronel-

le Hertoge Dicderickx dochter van

_ axen was. Dus verre van Petronelle,

§. „ Aengaende haer broeder den

.„Keyfer Lotharis, voeght hy daer

,"by : Lothariusis Keyfer geworden

„ biiyten alle fijn hoop ende meenin-

„gein 'tjaer 1115. als t' Utrecht op

„den Rhijn 5 Keyfer Henricus de

,5 vierde , of daer ander tellinge de

„vijfde overleden was 5 op den 11.

„ May. Na welcker doodt , alffer een

,5 Interregnum of tuflchen tijdt , van

„ontrent 4. maenden gheweeft had-

„de, is defe Lotharius op den i^.

„ Scptembris in des overledens plact-

„ fe ( niet fonder groote moeyten en-
„degevaer, veroorfaeckt deur Fre-

5,dericus Hcrtogh van Suaven, en

55 fijn broeder Conradus Hertogh van

„Franckenlandt, die na de Croone

„ ftonden )
gekofen ,

fijndedetwin-

jjtighlbe Keyfer in Ocddente. Heeft

55gcregccrt i^.jaren, 18. dagen.Hoe-
^jdanighhy was, en van lijn oorlo-

35 gen , zij n tc Icfen : Kobert Abt van den

Berge , dte na Sigebertgevolght is , en heeft

gekeft tm tijden van Lothans : Ottbo, <yc.

en andere meer.

M 7 Beha
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Beka in Conradus den 22.

BiJJchop.

Efe Florisy gefeyt de Vette,W2iS fra>

van lighacm 5 vrecdfacm , mik

in aelmocflcn,een yder vorder-

lijck, niemandtlchaedelijck , cn heef

fijn Voor-ouders in rijckciommcn en-

de in ueughden overtroffen.

HetJelve verhaelt Barlandut

iHoch in fy'nRegihcrj- heter.

Z'tdircT T7 Loris was lang van poftuercj die "

nluffdt JT vanlighaemjde vreede meerdai

( arUry den oorlogh beminnende. H}
*n'tbf^^i» onderhield arme endenood-drufrigc .

Z"^'l,„ luyden f 't wekk een groot werck var. v r;

/v/« vta'et. gerechtighey t is ) cnde trachtede der .

y.'d'idHe geheelen tijdt fijner regecringe elck'

Ï^Siet'
goet , en niemandcn quaedt

doen. Ende met foodanige een m.i-

niere van leven , is hy alle Graven dic

voor hem geweeft waren in vroomig-

heyc ende heerlijckeyt te boven ge

gaen. Is geftorven , na dat hy HoUa'"

twee en twintigh jaren in groote r

ende vreede geregeert hjdde.

Beka in Godebcld den

24. Biffchop*

IN, 't jaer 1116. is Floris Graef val

Holiant, confrater van de Utrecht
fch



r
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De XI. GRAEF. ^79

:he kercke, den Nonasvan Maert

a'themelfch Vaderlant gereyft, na

lat hy go.Jaren lang HoUant in groo-

c ruitc haddc geregeert. Ruft eerlijck

"Ot Egmondt onder een marmeren

Sarck. De Gravinne Pefmielle ilichte

fiae haer mans doodt uyt devotie een

Kloofter van dochters, van de oorden

van S. Benedidus ter eeren de Maget
Maria,endedenMartelaerS.Laurens, bt<rg van

inhctallodiale landt van haer kafteel
^'^^'if'

dat Rcnesburgh genoemt wordt. ^ntl^cnt

Bnchelius in de Annotatien "^ll^^'

op Beka.

CO?;j
ni.er van dc Utrechtfche kercke. ]

Dat was in voortijden een gunft,

en een devote inde Confrater-

! uiteyten ofte heylige Collegien5(daer

voor wierdenfe ghehouden )
aenghe-

fchreven te worden, foo als 't blijcken

kan uytGraf-fteden der ouder Voor-

faten : wantfelfdc grootfte Princen,

Koningen en Keyfers, en weygerdën

dele ecreniet. Alfoo feyt Heda van

delen felven Graef : F/cns deVettefterf

Broederfchap van d^e tJtrechtfcPje kercke

^'^ndey Vordersfoo en accorderende

jaren van fijn regeeringhc niet wel

,

maer fict daer over de Aentcyckenin-

gen van den Heer Scriverius op dc

Chronijcke van Hollandt.
T. V.
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ab'0 T L O R I S de II,

T.S. Sijn Aenteyckeninge luytai

dus : het jaer, in welcke defe Grad

55 door dedoot uyt de wcreltfcheyde.

yy is nae het uytwijfen des Chronijcki

5, 1113. alshygeregeert hadde3i.ja-

55 ren. Welcke jaren van regeeringt

55 niet wel over een en komen met het

^jjaerdaer inhygefeyt wordt geftor-

5, ven te wefen. Want hy heeft begin,

,5nenteregerenin'tjaer 1091, Doel

55 daer by 3 1. jaren5hoeveel ift? ï iiz

55 Op wekke jaer de Rijm-Chronijd

3, de fterfdagh fteldt. Johannes Beh ;

^5 fchrijft 5 dat hy mser 30. jaren gere-

53 geert heeft. Barlandus 31. jaren

55 Dan acht by faute van fijn pen of)

,5 yetwes anders , ende dat hy heefi

willen fch'rijven 3 1

.

Bekagaet voort in den Bijfchop

Godaholdusy tnde Btichclius wede^^
{ildaer.

"Tf \ J ^ mans doodt uyt devotie een Khofiei

t 'ii vandochters. ] Wie defe geweell

is heeft 5 Scriverius neerlligh onder-

5

focht. Snoyus fghrijft y dat fy dit kloo-

fter niet geilicht^macr vervallen zijn-

de weder opgericht heeft 5 namelijck

opdathy hemfelven nieten foud te-i

gcnfpreecken ) dewijl hy de fondatie:

des?!



3
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'fitillBj felfs al te vooren Diedcrick de lï

.

dde toegefchreven. Stock noemt

-eccrnelle de iHchtller van dien^mct

fe woorden : sy was te Reynsburch he^

wen> datfyflichten met haren haven. Het

;r leert óns Scriverius iiyt de £g-

ontfche Chronijck , en uyt den

Jijm-dichter 1 14+.

(• ' T>efelve Beka in denfelven

Godcboldus.

Efe BiHchop heeft de Canonic-

ken Regulier tot iMiddelburgh

in Walcheren woonende , om
aren ongeregclden wandel 5 uyrge-

:oten , en in haer plaetfe ingebracht

cReligieufe Monickeh van de ordrc

er Prxmonftraten , uyt het kloofter

an S. Michiel tot Antwerpen. Hier

i Jan mach men nafan Mirjtus in de Chro^

iijcke van de crdre Tremo?:.Jlrat. cf 't jaer

liaS. Heda feyt dat die gefchiedt is anm
III 2.

T)e Meyer inde Chronijck ^van

Vlamderm , ö/>
'tjaer 1 1 2 x

.

ALbaldus Abt, ofte Gardiaën van
Formifelen, ^c. wierdt by Wal-
richen, dat is te Middelburgh in

Walcheren Abt gemacckt ; eerll wa-
ren daer ReguUeren, maer niet lange,

f
daer na wierdenfc Pr^emonitraten.

Janus
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Janus T)oufa de Soon in 7 1(

en lactfie hoeck der Hollantfche

Chronijcken,

N A Diederick is ghevolght üjC
Soon Florts , die den toe-naei»
kreegh de Vette y van wegen fi)É:

dicklighaem , die veel aengenamecjr
liefFeJijcke deughden over hem hac

de, trouwe , beleeeftheydt , mildadi^

heyt, om de vvelcke hy over al bcmir
Was.Hy was hoogh van ftatuerejgroc

vanlighaem , fchoon en heerlijckin

aen fien, endefonderlinge vroom er

de rechtvecrdigh. Pafte meer op fijn

burgers , dan op fijne eygene faecker

een befchermerende voorftanderva;

allen , voornamelijck van de armen
fomma een

}
egelijck was hy vorder

lijck , niemand fchadelijck. Metdef^
qualiccyten ghewan hy lichtclijck ii

den aenvancK fijner Regeeringe , hoi

t Wdnt wel hy t maer effen een aenkomcm
yjjwfWtrjQngeiingli^y^s

^ degunfte der mem
^;;^j;^fchen , ende maeckte dat fijn Vaden •

othcihiid deught het minfte was , waerom d
terftom- luyden .hem affcdtic drocghen. Daes
trent de» qy^m oock by, dat hy in heerlijckheyj»;

^hnme7s^ Van leven , ende rijckdom , ende kc4
ftelijcke toeruiHnge van fpeelen, cnimet eer.

de in alle andere dingen alle de Print!

1
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DE XI. GRAEF. 28?

n , die voor hem waren geweeft , te

.ven gingh. Maer niets en wafler in

m loffclijcker op prijflelijck, dan

t hy fij n geheel leven lang met geen

inder forge de vreede , dan het wel-

.ren van 't landt focht, aller nabuy-

n vriendtfchap en gunft hebbende,

Ifs die voor henen tegen fijn huys

ervyandelijck waren geweeft 5 met

elckenallehy verbond endeallian-

e heeft gehadt. Ende fo en iffer noch

y die van Utrecht tegen hem geen

uiceytegemaeckt, noch bydeVrie-

de vreede n iet gebroken hoe welfe

fldersfms geen hcerfchappye welen

^nden lyden, In vocghen dat men
it kan mercken watter te houden is

het onwaerachtigh fchrijven van

igejonger Authcuren, die op defe

_»tfe verhalen van de lagen ende ne-

.jrlagender Vriefen, die dingen die

;efchiedt zijn ten tijden van dien Flo-

Asy die een kindts kindt van defen ge-

'l^eeftis. Wantgelijck allcdeoudtfte

«enparighgetuygen, in den tijdt van

defen Floris de Vette , iffer buyten

'l^landts geduyrige vreede, ende bin-

nen ged'uyrige ruft geweeft; uytge-

nomen datter eens wel een toe-ru-

ftinge tot oorlogh , maer geen dade-

lijcke oorlogh tegen den Graef van

Vlaendercn voorgevallen is: 'twelck
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2.8+ T L O R I $ de II.

van onfe Chronijcken overgeflager i

^ijnde,de Meyer in korte heeftae^ ^.^i

geracckt. Want de Hollanders cfl||jp^ .^^tl

de Henegouwers hadden haer gelijc^» ' |

kerhandt met den Keyfcr Hendncl
gevoeght, om van den Vlaemfchei

Graef het hare wederom te krijgeno-
.j

De Henegouwers oudt VlaendereoA .

cnde Douay y de onfe de Zceuwfch«' i

Eylandenimaerairofe doordekloeck-

hcydt ende voorfichtigheyt van Ro.
bertjdie Vlaenderen doe regeerde^in- ^

gehouden wierden , lietenfe den oor-

logh fteeckcn, ende de Keyfer keerde

wederom na huys Tonder yet loffe-

lijckx met fijn tocht te verrichten.
;

AVaer op te Ments meer een fchijn
;

van vreedcjdan een ware vrcede is ge-

troffenjdewijlde Keyfer alles wat hem '

van Robert 5 die over al meeilcr was, '

wierdt gelaten als gefchoncken mocfl
reeckenen. Waer uyt te gelooven is, '

dat niet alleen Douay , maer oock de
1

Zeeuwfche eylanden van die vmi
Vlaenderen gehouden zijn. Het vol-

gende jaer quam 'er foo grooten fwa-

righeyt, alffer oyt van eenigen oorlog :

had mogen komen , door 't bederven i

en vcrgaen der aerdt cnde boom-ge-
wafTen 5 de welcke van een quade ge-
flerntcof brantgcraecktzijn, dever-
flurven ofc verdorven.Maer oock be-

vinghi^^
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ogh de lighamen der menfchen een

rmelijcke quyninge met een buyck-

lp , om dat de lucht door die iclve

jge dampen bedorven was : foo dat-

frveel van dePeft allefms fticrvcn.

Jt jaer twce-en-twintigh van die

flve eeuwe llerf Floris in 't befte van

mieven, naedathy Hollandt een- ^-^^^

fdcrtigh jaer gercgeert hadde. Over

'lis onmondige kinderen

ie Weduwe Pieternellc,

Met goct vinden der Heeren van

ïn Lande Vooghdeflc geftclt wiert,

e regeerde het Graeflchap treJfïc-

Jc 5 meer dan men een vrouwe toe-

rouwt foudc hebben. verreDow
Ie S0071 i de refi heeft hem de doodt belet te

'volge?i endeafte maeckm.

Meyer i7i de Vlaemfche CJoro*

nijck in^t 4» hoecky op*tjdtr

in6.

DE Keyfer Hendrick eyfchtc van
Robcrt den Grave van Vlaen-

deren wederom Aclft , de vier

imbachtcn , 't kafteel van Gendt, en

de Zeeuwfche Eylanden. Robert verfach

fijne Fronticr-ltedenendc Kafteelen,

r^andt naeft waren gelegen,,

met
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met fterdcen garnifoen, &c— Her

drick van den lijnen verlaten^ende b

kandts onder gebracht,wicrt gedwor.

gen fijn aenvangen te laten lleecker

Doe gingh Robert, c^f

.

I

T>efelvein'tfelvige boeck

op t jaer iio^. fDE Keylcr Hendrick , den La
dagh te Regenfpu rgli gehoudei

hebbendcjbracht vecle troupei

voornamelijck uyt Beyeren cnde L
thringen ofte Brabandt, omdieva^
Vlaendercn aen te taften. Hy eyfcht'

wederom die van Aclfb endedevie

Ambachten : üe Hollanders dien .

hem verbondt gemaeckt hadde 5

Zecuwfche Eylanden : Die van Berge;

( dat is de Henegouwers ) niet allee

Douay? maer geheel Vlaenderen. So»c

dat Robert , indien hy haer allen ha.

'

willen gelieven 5 al het fijne had moe^

ten verlaten. Doch Hendrick keerd-i

fonder eer wederom henen , niet ven'

richt hebbonde dat gedenckwaerdighi
* en wiert op Kerlmiiïe te Menrxi

1

IS

vreede gemaeckt , daer de Vlaemfchc

Gracf Doiiay oock met toe-lating^(

van den Key fer bchicldt.

* Si,<!thertin*t jtter aïs voren verhirelt , dat drfe vr((d(v

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De XI. GRAEF, 287

jg'itnradus Lichtenau Abtn)an

roerte tot Utrecht , ende "van den

tocht des Keyfers Hendnck tegen

TtettrneJk*

N'cjaervan ons Hceren Incarna-

tie 1124. heeft de Keyfcr t Hen- +

drickfijn Kerfmiilè tot Utredit^,';^

j houden ; alwaer op de Feeft-dagen nat»!,

jfeen beroerte ontilondt, tuflchen

i: hovelingen, ende de dienaren van
^

..'n * Biflchop , die foo hoogh gingh,

t het gcheele Hofende de Stadt met
•wapende troupen tegen malkande-

naengingen : ende wierdt in 't wilt

Toepen 5als ofdie van Utrecht tegen

?n Keyfer een confpiratie hadden "^emcrt^

•rmaeckt : allbo geviel daer , de eenc
"

rnvallende , endede andere tegen-

aende > een wacker gevecht 5 invoe-

m datter veel fncuvclden, ende ver-

heydene van de Stede-luyden ge-

igen wicrden, de andere vluchten-

op een ftercken toorn , die daer

'as. De Biflchop als of hy aen den
uaden raed mede fchuldigh was,ende

aer om begacn hadde Crimen Ufi Ma'
ffntisy wierdtoock in de gevancke- {^''^ "^^Z

iilc gcleyt ; uyt de welcke hy nader-
'l^^,^',^.

andt ontllagen v crdt y maer met een
boete
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boete van een groote foinme geldts

betalen , ende door veel voorfpr:^

kens de voornaemlte Heeren in d

quartieren ,
fonderlingh van Fred

riek den Aerts-biflchop van Keuk
ende met groote moeyte geloft.

Doe begon oock uyt te fpruyt*

hetfaed van die tweedracht, died

aenvolghenden Somer HolUndt d

groote Ichadeaengebracht heeft,en;

met groot gewoel en moeyte geey-

dight is 5 als de Keyfer daer felf e

machtigh leger henen voerde. Wa:

t P/,.vr.een fecckere t Vrouw, wiens naa

nciie Toc' my nu vergeten is, te weten, dc tuit:

' " van den Hertogh Lotharis , op wiei

befcherminghe fy haer verliet, heci

daer tegen den Keyfer durven reb«t

leren. Doe begon dan ecrft in Sax«'

ende daer na door geheel Duytic

landt , dat van uytheemfche oorloo;'

vrywas, hettcmpeeft derinlar

beroerte dapper over al aen te ga-.

Baernn vclght : Hendrick de Kcy:

dede een tocht regen de gene , die i

HoUmdt hem tegen waren. Endedc

(hoewcllanohfaem) onder gebra-^

hebbende, foo begaf hy hem hoog'

<

de Koninginne by de Lant-palen

Lothringcn latende.Ontrent het

den van de Vallen hielt hy met

ge Heeren een gefprcck tot Wo

duroe^an

Fltrisde

Vette.
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cbeval de anderen die abfent wa-

tt 5 te weren den Saxilchen , Beyer-

hen, ende Bohemers te Hove te ko-

en te Bambergen, op de Nonas van

ley, voornamelijck om de wrevelig-

2yt des Hertogen Lotharis , die be-

cht wiert na nieuwigheden te trach-

*n 5 om het ongelijck fijn voorfchre-

en Sufber van dop Keyferaengedacn.

Alherti^s Crantz>ius in V 5 . hoeck

4-f . Ca^. "vm Saxen.

DAer na is tegen *t navolgende

jaer ( r 113.) tulTchen den Key-
ferendc de Regente van Hol-

t5die Lotharis fufter wasteen twee-

t opgekomen ... de Keyfer voer-

ehet navolgende jaer in Hollanc. Hy
wong de halffarrige Vrouw gehoor-

te wefcn, ende 't Rijck te crken-

len. 'T was een grooten tocht van
len Keyfer, ende koftede hem vry

/eel arbeyts ? maer de uytkomlle was
bodanighjdat hyle van hardtneckigh,

jehoorfaem macckte. u v 7.

^an defegeheeïe fake^i '^'^^^ oorfa' Holhoidt-

ke des oorlogs ttijj'chen den Keyfer en Fieter^

WÜey fchrtjft de treffeUjcke Povet, en Hijlori'
*

fchrijverfmus Doufade Vader aldus : ^-.y^.

^ T N Floro, Tm'ifsmper dnm'vixit amico ,

Dnm licüit , Pacis w^nia adta Ttiihi.
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n

^^^^^^

Nmc alio Bellom vocM ; mutm gderum

Jam galea& criftisfas, fagtdoque Togarn,

Jam libet é' P *^ duciare tnprdta turmas.

Ecqnis adéu ilimc crederet ejfe vitm ?
^

Mars vigila : pia caujfajuhet : difcedttefigms.

Pro Patria eft animus heiligerare miht.

impetis hanc C4^r. f Cimhr& mah multa mmatus,

Imperns morem ni gerat iUa tuis

.

Armorum qtu caujja ? An quodjure iüa Clientam^

Oh Batavosy Pagnife negat ejjc tm.

Jurey inquam , qmppe Obfeqim qus legejolutum ,

Jurt6& Hollandumfcit Comitem ejjejm.

Jnde h * Die.ierici alterwsjam tempore : cm> quA

Tantum Ufufolitus ante tenere Pater ,

Mancipfo h£C eadetny Fideique immimiamxH >

Priva inperpetmm C^far habere dedit

.

TvAfults Ecberti ac Bavari Ducis intercejfu >

Matris& hocprecihus gratificatus f Otho,

MaguA molis opus, cum C&farefoeminapugnms

,

Lotharii unius nixapatrocmits ,
. ,r

* Cattigenifquefuis , utinam concordihus: haudjic

Hac, Augu(ie, tibi res ahiturafuit.

Dis aliter -vtfum, tamen haud, Henriccy negahts

pAana hunc magna cladefietijfe tihi.

BaBenus, utpignusfidei dare nomina vellet

Agnofcens Dominum Cd/ara-f Diedericus,

t rctronellxSaxonic».
* Diedcricill. ComitisHollandiaï.

t Ejusnominis III. Diploma fupia exhibuitnuS»

* HoIlandis,Batavifquc a Cattisoiiundis.

t Florentü&PctroncUjc filius.

4

Suchi
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De XI. GRAEF. 191

chelius op Béka , in Godebold
den 24. Bi£chop,

3 At Pieternelle^getroude vrouw
van Floris5fufter is geweeft van
Lotharis , den tegenftrijder , en

icceffeurvan Hendrick de V , ende
tom haren 't wiJle in HoUandt oor-
gen van den Keyfer gevoert zijn >

icft den Abt van Urlperg niet duy-
erlijck te kennen.
* Lotharis benam de Graeffchappen van
>ftergou ende ÏVefiergoH. ] Te wetenjOm
m lijnen goette doen, ende fijn haec

ïffcnsde gcene, die lijnen voorfaec
3,1 Keyfer Hendrick) aengehangen had-
en, te laten blijeken. Maer foo als

riverius wel heeft aengemerckt , dc
/riefenen hebben haerhun Vryheyt
et brieven of^papieren noyt laten

>enemen5 maer daer altijdt mette wa-
>enen voor geilreden. Soo dat noch
Ie Hollanders , noch die van Utrecht

iefe bullen niet veel zijde gefpon-
^ciii hebben.

De plactsvan'Beia in ''t geheelInytaïdits : DcfeLot^.arIs
dc Gracffchappen van Oofter^ouw cndc Weftergonv.',
icke van ürrcchr afgenomen , evde die volgins de ottdc

N z
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Ubbo Emmius in 7 6. boect

'vnn de Friefche GefchieclenijfemiA^

ALs den Grooten Hertogh

Saxen>de laetlle van 't Hiiys

Herman Billich, dien Ke^_

Otthocel. over Nedcr-Saxen,hK

toghghemaeckt hadde, was ghc''-'

ven 5 ende maer twee dochters h

nagelaten , was gheheel Saxen do

weldaet van Hendrick den V. geg

men aen Lctharis , die nu al een gip

deel van 't felve door fijn vrouw , ^
de door 't gcluck van Itjn wapener

hadde. Met weIcke goederen verril

zijnde , alfoo hyfe voorfichtighfi

geerde, foo dat hy'er noch gro-

Icheen weerdigh te zijn, is hy do'"

ftemmcn der Vorften tot het 1

.

bevordert. Defcs fiïfter ( Pietem

had in den houwelijck gheleeft

Floris de II. ( tnet toe-mme de VeM

Graefvan Hollandt, Soone van Ic

dcrick de V. dewelcke trachtejgefc'

als fijn Vader, over de Weft-Vri^

te ghebieden , als of hem van rer

wegen toequam'tgeene fijn geft'

Vader nac een voorfpocdigh gev

van hacr met gemoede gekregen

de : doch niet verftants genoegh

bende oiB met vryc ghecHen o

g

I .
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5 hebben de Vriefen hem hulde

eygert. Ende hoe wei dat hy na-

•handt veel dingen op verfcheyde-

manieren verfocht , nochtans en

hy in al fijn leven geen voet in

landt konnen krijgen , tot groo-

fpijt 5 ende vergeefs leet-wefen

,

?t. meer van hem fel ven , als van fijn

edige vrouw Pieternelle. Hoev/el

tter onder de Hollandtfche Scri-

\ nten al zijn > die het gene van onfe

4^dts-luyden,ende de andere van ge-
'
:ken , * Floris den III. wordt toe-

schreven 5 ende ghefchiedt is in

riió^.by het dorp vSchorle , defen (^"j^it

(cfchrijventende felf oockdenamen g 4^/.

iT Hecren , die dacr gefneuvelt zij n,

) tellen. Die fijn meen ick in dit

ys gevallen , om datfe beyde den
ven naemhadden
'loris den Hollander overleden

^nde, is Diederick den oudtften van
jn foonen, die hy by Pieternelle Lo-

ris fufter gewonnenhadde ^ de VL
! dien naem in fijn Vaders plaets

aef van Hollandt ende Zeelandt
eworven, doe hynoch feerjongh

ijaeren was. In fijnaenkomcnde
ightgefchiedc het dat fijn Moeder
n Vrouw , die een mans hart hadde,

de de Provinrieals VooghdelTe re-

erde, foo binnen laiidts beroer-

en K 3 IQB.

ven
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mmm
«O

ten aenrechtende 5 als oock ten fave

van haren broeder {Lotharis) die

S'axen nieuwe dinghen focht aen

richten , de wapenen des Keyl

Hendrick den V. teghen haer gaei>j

lïiaeckte. Maer of fe indien tijdt uib

Vrieflandt getracht heeft , hoe wel (

'

'

't felve feer waerfchij nlijck is , foo

durve ick het doch niet feggen^dew

daer geen getuygenifièn van Chr»t5

nijcken toe en zijn. Maer als ha:^

broeder Lotharis daer n^e in 'tjaerdÏ!

Heeren 1 125. tot het Keyferdom veai

heven was, doe heeft fy als die d^
ftaet van haren foon aiielins focht

vermeerderenjtcrflont gearbeyt'do*

denfelven Keyfer uyt te voerc ^

gcenc fy tot noch toe te vergec

poocht hadde, van Vrijiandt am li

ftente hechten, Lothafis van defc ..j

fuftcr verbeden zijnde, wees Die<

riek fijn fulters foone toe, of nae

machtdie hy meende als Keyfer ojj

alle de Provintien te hebben, off

dat hy fich inbeelde dat hem van

gen den Marck-Graef Egbert eenl

crffelijck recht over die quartie

toe quam, met verhael ende vernie

winge van alle voorgaende Donatie

al dat gewcft van Vrieflandt , dat.

Icyt van de palen van Hollandt af , t

den rivier de Lauwyck toe. Ende d^



..1

A n n'>

De XI. GR AER
1 de jonghman dit nu even alfoo

rinam, als of hy daer mede al in pof-

ie gefteldt was, foo fchickte hy üch

enemael om dit nieuw gebiet in

•rek te ftellen. Maer als hy metter

genoech bevonden hadde, dat de

(nefen niet alleen van Ooftergou

< de Weftergou 5 maer oockde gene

e om dees zijde van 't Vlie aen Hol-

le aenpalen , om fulck een toe wij-

, en gefchreven brieven des Key- iTiei^topt

rshem noyt en fouden ghehoorfa- j^cm^.^

i:en , foo daer geen meerder gewelc

(f en quaem 5 foo vergaderde hy op
'

itde weldaet van fijn Oom hem niet

uchteloos en foude worden 5 foo

ten heyr-leghcr als hem rnoghe-

was. Waer mede hy iiyc Alckmaer

ïn, endc dewyl het een felle winter ^^^f^^^^

ende alles toegevroofen , 't gene pi'ètcrmi'

em feer diende om de menichte van u noch

. ateren, ende 't laechte der velden in '^^'^ ''f

Jefelve plaetfen, foo liep hy hier van'J;^^,,ƒl

laenopdenaeft gelegene landen van /cA^/. «^^

/rieflandt uyt. Hy en was niet verre 'K^etuy^e-

:ekomen , of de Vriefen deden hen'^'j^''

egenltandt, maerhy verwonfe mid-„,4«

jen op 't ys met een grooten veldt- chronyc^ir

flagh , ende dreeffe in de vlucht : veel^^^^r^'^^

V riefen bleven daer dood, noch nieer,^'^'^"^

wierden der gevangen genomen , en-

degehouden. De Graef keerde even-

N ^ wel
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v/ci wederom onverrichter faeckei

na dat hy een deel van 't Vyants lanj

verwoei cnde hare huyfen afgebrjn

haddcjom dat hy op haren bodem ni'

langer en durfde blijven , als het b(

gon te doycn. Ondertuflchcn dew;"

hy pradifeerde op fijn acnflag, op ec

ander gclegentheyt te hervatten, girij

iljn broeder Florii>uyt oorlaeckeva^

een krackecl darter binnen 'shuystuj

fchen haer lieden voorgevallen wa;

vanhem afwijcken 3 ende fich tot(

nae/te Vriefen begeven. De weid
hem blydelijckontfingen, endegroc

te eere aen deden , ende dewyl
mercktcn , dat hy op fijnen broed<

ieer vyandtlijck gebeten was, Itcldei

(èhen teghen den felven tot haere

Ovcrflen. Maeckten oock daer nj

ccn goet. leger tc krygen , ende qui

men daer mede in Hollandt inval

len > belegerden Alckmaerds gheheel

fladt, diefe met gewelt befprongd

en in namen , verwoeften , ende ve^

branden 't daer alles , jae diftruecrd(

't totter aerden toe , eyndelijck ha<

geweldt keerende nae'tnaeftgclege

Kcnnemerland daer fy 't al mede ve|

woeften , ende verbranden tot Hat

te toe : al die haer durfden tegh(_

komen , of wedcrflaen , floegeni

doodt y ofvcerdcnfe gevangen wegl
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De XL GR AE F. 197

k) vergoldenfe den Hollanders ovcr-
^

. loedigh het quaedt, dat haer te voren
,

' ::
;efchiedt was, ende keerden met Flo-

i ;
riswederom behouden nae huys met
jrooten buyt. Ende fouden onder fijn

i)cleyt noch al groote dingen uyrge-

recht hebben , ten ware dat de Keyler

;
Lotharis in tijdts in de weer hadde ge-
weeft , om het krackeel der broede-

ren te (lichten. De weicke vereen ight

lijnde 5 hoe wel hy opde Vriefen feer

} verftoort was 5 ende hare ftoutighcydt

wel hadde willen wreecken 5 evenwel

f
cn konde om de fware beroerten des

geheelen Rijckj die hem de handen
^jivoi werckx gaven, noch fijn fufters

-JSoongeen huipe ende byftandttoe-

-^eiJlènden, noch oyt uytvoeren 'tgene

m wenfchte. Alfoo is gebeurt dat die

J toewij finge der landen^als die nier an-
. i-iJ ders mede en bracht dan ongewapen*

'OT pe papieren , quam te verdwijnenjen-

f
^ de Diederick en fijne kinderen geen

i voordeel en dede , voornamelijckom
. j datfe door een andere contrarie or-

donnantie, die van gelijckc Keyfer-
1

:
üjcke macht gekomen was , krachte-

je: Joos gemaeckt wicrdt. WantAndries
\^

de Biflchop van Utrecht > oordeelen-
dedat defe toewijfinghe fijne kercke
verongelijckte, dewyl het recht van
Ooflergouw en Weftergouw , fcheen

N 5: hem
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hem toe te komen , door benefici^

der twee voorgaende Keyferen ( war

Hendrickdc V. had fijn Vaders gil :

ten tijde van den Biirchop Gondebaj ^
dus, dielelfeen Vries was, metel^|t'.U

nieuwe Handtvefte , wederom geaffeQ

probeert : heeft hy hem terftont naii

de doodt van Lotharis tot Coenraowr^
Anno den III , Succefleur van den felvenff '

j|
113»- begeven nae Keulen, endealdaerc: ^

faecke voordragende van hem licb-.

verkregen de bevellingh van 't bene r

ficie, dat fijn Groot-vader,ende Ooit

acn de Utrechtfche Kerck ,
.vergun^

hadden , met annuilacie van 't gecn(

Lotharis anders hadde gheoordeell

Jaefeifsop datter niets altoos aendi

Utrechtfch recht cn foudc fchorten

A :n,o foo heeft de Succefleur van Andreas]

re weten Herbcrtus , mede een Vriei

van s;cüachte , fcven jaeren daer naei

doeCoenraedt by geval tot Utrech:

was gekomen, by denfelven verkren

<^cn , dat die beneficie wederom me>x

brccder gefchriften bevedight wierdf

ende oock bckrachtight door den raecs-

ende toeiiemmingh der bywefende.

Heercn. Maer dewyj defe Gifte rne-i,

de op 't papier alleen ftondt , fon'dei|>

macht van wapenen , foo goldt fy b)f

de Vriefen even foo veel als de voorn

gaende van Lotharis. VVantfteunen
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e op haer aengeboren vryheydt , die

ock door Handtveften van voor-

>aende Keyferen dickwils beveftight

/as , verachteden de Vriefen alfulcke

rieven , cndc en wouden niet vcr-

taen, dat men haer met onrechtveer-

iigeoordeelen , penne, ende papier

oud komen benemen, ^tgeenevan

laer Voor-ouders met veel bloets was

gekocht ende behouden. Sooiftdan
jebeurtdat noch den Hollander^noch

ien Trichtfman , noch haer nakome-
dngen, door defe brieven oy t in 't be-

fit van Wcftergouw ofte Ooilergouw
en zijn gekomen. Dm verre Ubbo Em-
mius.

Van defe faeckefchrijft P.s. in fij-

ne Aenteyckeninghen , Diederick

de VI. van dien name , de IX. of nae

degemeene rekeninghde XII. Graef
van Hollandt aldus : Defé Graef

!)> Diederick heeft in 't jaer 1 125:. ofte

iiz6.{ UbboniEmmio 1119 ) van
i„den Keyfer Lotharius de tweede,

Ifj fijne moeders broeder , wederom
9>verkreghen de Graeffchappen van

« Oollergouw , ende Weltergouw,
<>5 nae datfe ontrent vcertigh jaren van

>, Hollandt vervreemt, ende der kerc-

55 ke van Utrecht gegeven waren van

55 den Keyfer Heiidrick de vierde^ofc

j) als andere tellende de derde , in den
N 6 per-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



500 F L O R I S de II.

j, perfoort^an Heer Coenraedt u;

5, Swaven gebooren^dcn 2 z. Bificho]

5, in'tjaer 10^6. Ickfcgge io8<^. nin''

j^metdegroote Chronijck endeai

5,dere 1088 Welckjaer mijn ve^

5, dacht is uyt de negende Indidit

55 die weicke uytdruckelijck flaet inc<g|

55 Brief ofte Handtvefte des gedacl^

„ten Keyfers , in de groote Chr(. .

„nijck Divif. 10. cap. lo. Alwaerdr
5,jacr te verbeteren is 5 ende tehe'

„ ftellen 108^. inde plaetfe van 108

„Hier aen en twijfFdt niet. De Ii

3, didieen kan niet liegen. Maer t<

5> voorder bewijs, dient dat ick gefk

5, haddetwee autentijckeaf-fchriftc

55 van die voorfeyde Giftc-Briefjcnc:

„ noch een ander van gelijcke alioy c

„t' Utrecht in den Domberuftendi

„ daer in d'eenc uytdruckelijck ftae

5, gegeven op de 7 . idiis Tebruarii , m
5,86. hidi^ione 5?. in vilUi Thurinpaf

jydic'itur Vehemar. In d'andcre (
ziji-

„de een Bevellinghe van de voo

„ gaende ) ghegheven KalendiVf i-

9> tisbone.

5, Doch defe Graefifchappcn vi

„Ooitergouw en Wellergouvv tas

„naderhandt den Graven van Hd
„ landtwederom benomen, ende

3, vernieuwde Gifcc-Brieven en<

Hana
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De XL GRAEF. 301

Handtveften van den Keyfer Con-
mdus den derden , Biflchop van U«
'trecht toe-geeygent. De Bifl'chop

\ Andries van Kuyck heeft die we-
\derom verkrcghen in't jaer 1138.

ende fijn navolger Herbcrtvan Be-

. ron uyt Vricflandt , in't jaer 1 145'.

. Defe Gifte-Brieven cndc Handcve-

, ilen fijn in de Utrechtfche Chro-
. nijck van Meefter Wilhelmus He-
,dateleren. Haerder gedenckenal-

«lecnlijck Joannes Beka , ende de

„groote Chronijck Divif. iz.cap. 11.

L ende 1 8 . Op dat ick andere voor by
L gae , die feer vvcynigh van defe Do-
L. natie ende Confirmatie fpreecken;

[« jae meeftendeel voorby gaen.

„ Defe Graeffchappen van Oofter-

jgouw ende Wcllergouw worden
„anders Oofterbcrgen ende Wefter-

i i, bergen genoemt in de grootc Chro-

I
»> nijck Divif. 10. cap. IQ* Divif. 1 3 • cap,

^i'^^f' ^^h^' Reynier

Snoy noemtfe Ooilergoude ende

Weftergoude.
, „ Welcke wijlen eer de Graven
L van Hollandt plegen tegebruycken

l«totde riviere van der Lauwerstoe.

I „ Maer Egbcrt Marck-Grave van

I
Duringen 5 ende Saxfchen Vorft,

heeft die den Graven van Hollandt

krachtelijck ontweldicht , ende on-

N 7 rcch-

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



T L O K I S de 11.

m

„rechtelijck befeten. Siet de groot.

„ Chronijck Dm/.io.^.io.Maer voor

„ nemelijck van defe Marck-Grac

„ Egbert , is Ubbo Emmius te fiei

„ in fijn Vriefche Hiftorie, in'tfeft-

„ boeck.

„ Maer om beter verflandt te hé

„ben van den Landtfchappen , di

„den Graven van Hollandt gewei

„ delijck ontnomen zijn, waer die ii

„ VrieÜandt gelegen zijn, ende wa

„Heden dat elck heeft : foo te weten

„ dat in Weflergouw zijn de ftede:

„ van Staveren , Bolfwert , Sneeck

„Slooten, Weuderkomende Frane

„ ker : met drie koilelijcke Abdvc
„als te Staveren van S. Beneo

„ orde , te Florecamp het oude Kloo

„ fter van der Giftercien orde , t<

„ Lidlin van der Premonftraten or

„de : Ende dit Weftergouw begin?

„ van de Zuyder-Zce af tot Leen
„ waerden : en van Lceuwaerden be

„gint Oorfergouw, ende ftreckt toj

„die Lauwers die door Docku
„ loopt, ende daer in leggen de twe

„ voornoemde fteden , als Leeüwaer
„ den ende Dockum, en drie fchoon

„ Abdyen : als binnen Dockum va

„ der Promonftraten , in Clarencam
„ van der Ciftercien , in Marienga

„ oock van der Premonflraten. Def(

Abdye
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De XI. GRAEF. 305

ïtiejJijbdyen waren in haren fleur voor

•iltt#de Nederlandtfche Beroerten ende

-^oublen. Chrcn. Holland, Divif. 10.

„In't jaer \i6^. iöer tullchen

GraefFloris van Hollandtende Co-

vert van Rhenen Biffchop van U-
trecht 5 groote werringhe ende on-

eenigheyt gerefen, om'tOoftdeel

varf Vriellandt tot de Lauwers toe

;

dat Carolus Calvus wijlen eer den

eerilen Graef van HoUandt gegc-

ivenhadde, ende welcke gifte on-

, lanckx by den Keyfer Lotharis de

vde tweede vernieuwt was. Soodat

LGraefFioris 't lijn in alle gerechtig-

:,heytwoude voorliaen. Daer tegen

,de Biffchop van Utrecht, Govert

i,van Rhenen voorwende, dat lijn

voorfaten de felfde Landtfchappeii

,van andere Keyfers ( te weten van

,Hcnricodevierde5 endeConrado

„ de 1 V. ) verworven hadden : Waer-

„omhy van fijn gerechtigheydt geen

af-ftandt en wilde doen. welck

geen kleyn ghewoel, ende oorlogh

veroorfaeckt heeft : de; Grave van

Pollanclt hem ' latende voorflaen

hy d'oudtfte brieven hadde. :Soo

. . het fpel daer te grabbelen ghe-

maeckt is : cn wiens fpielïè verfte

, >» reyckte, ende die mceft pluckte, aie
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504. F L O R I S de 11,

5, meeft hadde. De krijghrman quar

„ in 't velt. J)e BilTchophem cc fwac

„voelende om des Graven heyj

kracht weder te flaen , nam fijn tot

vlucht tot den Keyfer Frcdericun

j3 hem ootmoedelijck verfoeckenc

5, tot befchermer der Kercke , ene

„ middelaer van den tv/ift. De Ke)

jjfer hier te lande van boven ned<

55 gekomen zijnde , ende geen goec

55 uytkomfte van den krijgh üende

5, heeft by een uytfpraecke de faeci

5,gcmiddclt ende neder geleyt, ek

5, de helft van de gerechtigheydt to(

55 wijfende : in voegen dat fy gelijck<

55 handt 5 't genut ende 't profijt va

5, die landen Tonden declcn,ende t'fi

55 men Stadt-houders , Bailjuwen er

55 de Rechter fouden ftellcn, 6cc. A
jjfoo fijnfe vriendelijck verdragher

r

5, De Vrede-Artijckelen fiet Chro-A'

^^Divif. 13. cap.±. Defe fijn in hae

55 eygcn tael alfe gemaeckt lijn in Lc
jjtijn by Wilhelmus Heda te lefer..

,5 By den felfden heb ick een briefgc

5, lefen , inhoudende een Verfoenii-i

5, ge, ende Compolirie tuiïchen Die^

55 derick van der Are BilTchop va /

55 Utrecht , ende Graef Willem va '

55 Hollandt, &c. van Date anno 1 204)

55 Daer de Graef van Hollandt de:i

,5 Bifichopyan Utrecht belooft, endr

ma

I
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DeXI. GRAEF. goj

net ecdc bcveftight , onder andere

óten dit navolgende : Dat hy geen

}p-luyden oyt en[oude belettenfont , of

ige andere waren in des Bijfchops landt

brengen. Infgelijckx en fal de BiJJchop

mede geen Koop -iuyden verhinderen in fijn

landen van Oofiergoo ende IVefvergoo , tn't

Graeffchfiip van Vriefiar.t te trecken.V^ütt

uyt ichijnt te biijcken , dat op die

rijdt de Graven van Hol landt de

Landtichappcn van Ooftergoo en-

de Weftcrgoo nochbefaten, ende

onderhaer ghebiede hadden. Ten
ware men wilde ieggenjdat de Graef

hier maer van fijn gedeelte in We-
ftergoo ende Oolcergoo is fpreec-

kende. Ende datdefe Briefeen ver-

, nieuwinge van eede is , die de nieu

, gekoren Biffchop ende de Graveü

5 malkander deden, nae 'c gemaeckte

, Accoort , ende gewefen vonnifle

, van den Keyfer voornoemt. Dit en

„ is foo vreemt niet. 'T fal miflchien

I, fommige(geIet hebbende op 'tgeen

n hier boven verhaelt is ) vreemder

„ gcven^het geen Ubbo Emmius ge-

n tuyght : Dat noch dc Graven van

«Hollandt , noch de Biffchoppen

,5 van Utrecht oyt in poflèifie van de-

,5 fe Landen getreden zijn : Want de

3, Vriefen dat niet wilden toelaten >

„ diehaer Vryheydt met den fwaerde
endö
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^06 T L O R I S de 11.

ende bloede gekoft, door pen'^
5,inckcniet van fins waren teverlic,

3, fcn. Al hoe wel het de Keyfers al

55 foo beliefden , en andere Heere

35 ende Princen geerne lagen. Mac
35 laec ons nu tot het geene dat onfe

35 Floris de Vette nader aengaet , wc

33 der keeren.

PETRONELLE,
Treckt met haren Soon T)iedt

nek , ende een treffelijck Suyte w

Brugge^ om het Graeffchap 'va

Vlaertdcren te krijgen anno 1 1 27.

PleterneUe bracht haren oudtfien Soo?

Diedertck , dte doemalcn cnjen mondig

gevoordenwas i ende totte regeeringe bt

quaem fcheen te zrjn in Vlaenderen tot Brug

ge toe ( al roaer doe ter tijdt by occafie van <-s'

t Hier leelijcke f moordt van Karei de Goede > Grax
vanfiet ^^j^ Vlaenderen , de Landtdagh by de

hi^fi^n*^
5^;ïrtf» gehouden wierdt , met een Vorjieljjc^

Chronijck, )t<? Statie en Stpyte daer komende op 't ontbió

Dp't laec- den van eenige der Heeren > om onder de ah\

^^^ïoecl'*
' ^^^^ffi^^P fionden ,

hare9^

4' >>.•.

^QQjjg ^^gy. QQgi, yy handt te hebben , t *

aen te bevelen : dervylede Graven van Ho&
landt mi al van den tijden van Robert ^
Vries af» diemet Geertmydt van Saxen w.i

getrOHK»^

I
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De XI. GRAEF. 307

rouwt gerveefi , ah aengehoumlijckt , op

tenderen eemgh recht jcheen ie hebben,

ter al den aenjlach was te vergeefs , door

praclijcke?i ende treecken der mede verfoec-

rs , die den Hollander dit groot geluck Ie-

lende. Het gene my in de Chrortijcken van

oÜandt , met gemelt zijnde uyt het verhael

müalhert van Brugge hebben nytgefchre-

'n : die^t leven ende de doodt van den ge-

uien Vr'ms ( ^arel de goede (égge ick ) ^tf--

rouTvelijck in een byjonder boecxken befche-

en heeft. -Ende héhbe in mim Lihryt een Cö"

cvan die Hiftorie metter handt gefchrd-

' .H'^er uyt uk dejeplaet hierin 't Jranfch

...y.cUe foo als hy die Jelfs ghefchrez>en

An mille . cent , '^^'^S^ &fipt> Ie 16.

.oitr de Mars Ie mercedi » la veiliede S .
Geer-

.
Hyd eft venuea l'afiegement la Contejje de

HoUlande avecque fon filz, agrande multi^

tude, ejperatus , que les Prift'tes aloes prefents

OUfiege-efliroyent fonfils en la Contea, com-

me plujieurs des Bourgeois é' Brinces luy

Mvoyent confiilité , veritahlement trouvoit

grandes grHces vers eux^ labouroit pardons

>promeps d'acquerre leur benevolence ^
nvouloir. Ou mefme jourfont venudeux

Jhevalters Irooldus Bouduin de Söme-

hengen , faifant famblance d'efire venu de

^Cudliaume d'Ypre > denonchant , aue Ie Boy

^ de France avoit donné la Contteau dit Guil"

i hume, parquoy renderent hien- enbefongnié

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



30S F L O R I S de 77.

toutsceulxy qui avoyent promis U.ele^.

AUf,1x. de la Contejfe de Houande, Les diü

Chevalters avoyent parfriejfe dici teües nou

ueL'es pour delayer la ele:lton dfidifi Jilz, a

Contejfe. Les Princes ejioyent ajjèz, mjilcon

tent de ce quon defoit que leRoy avoit donr

la Cor^tee a ce GuilitaHme d'Ypre. Parquo

mtfait cortjuration enfemble ferment > qp.

jat?!ais tant qHtlferoit Conté prcndroyentU

fi.rmes dejfouU luy. Car de tou4 ejloitfüjpe, v

Ie dici Guilliaume en la trahi/on du Contt

I)atk: In den jaere duyfent hondei •

cn feven-en-tvvintigh , den 16. vaiv

Martius , op een Woenfdagh) daegh

voor Sinte Geertfuydt,quam de Grac
vinne van HoUandt met haren Soon
meteen groote Aiyte op den LandD>

dagh, verhoopende dat de Heeren di^

akiaer op de vergaderinge waren > ha

ren Soon tot het Graeffchap verkie

lèn foudcn , foo als verfcheyden Burf-:-

gersen Heeren haer geraden hadden^

Sy vond oock by de felve in der da€

groote gunlle , ende dede haer beft

om haer goede wille en volle gene
gentheydt met giften en beloften t

krijgen. Op den felven daghquameï
daer oock twee Ridders Frooldus en

;

de Boudcwijn van Somerengen , haen

gelatende datfe quamen van Willen j

van Ypere, verklarende dat de Ro-i

niück van Vranckrijck , het Graef)

fcha}£.
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De XI. GRAEF. 309

[ijap aen den gefeyden Willem van

pere gegeven hadde : waer mede fy

ie den genen die den Soon van de

ravinne van Hollandt de verkiefm-

jto^efeyt hadden , dapper ontftel-

a : hoe wel dat defe gemacckte tij-

jgedaer alleen tot dien eyndeuyc

fighcy t was gebracht^om de verkic-

Jge van den Soon der gefeyde Gra-

inneuyttedoenik'llen : en thoon-

,cn fich de Heeren daer over dat Teg-

en, dat de Koninck van Vranckrijck

et Graefichap aen den voorfeyden

/v illcm van 1 perc gegeven hadde

,

lbo mifnoeght > datfc baer te famen

aieteede verbonden , foolangealshy

*3raef foude zijn , onder hem noyc

^een wapenen te dragen: want die iel-

kve Willem van Ypere was by elck ee-

nen verdacht^dat hy aen 't verraet van

den G racf fchii ld igh was.

§. 'Tüwcnder diit dtt alles 'vanMaye^

ruSifooecn neerfiigen bCjchrijver van alle de

faeckenvan Viaenderen, 'voorhygegaen cnde'

verfrcsgen /V , foo d.at hy[elfniet eens ter loops

},m keeft rcillcn melden , dat onfetiGraefonder

andere na 't Graeffihap van Vlaenderen me*

j geffacn heeft : hoewel[co een grootefaeckc

Jit het verhacl van den [elven Autheur

^Galbertfegh id: ) hem niet cn kan onheke^H

reTveefl zijn : derpijl hy des felfs Hificrie oock

%€n^togen endc bo'^cn anderegcbrefen heeft.

Op
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310 F L O R I S de II.

Op 't eynde van dc Chronijckevan Viy -i..,.

reriy tn't ^. boeck na deGraf-fchrifien va

Karei* werden defe fijne woorden ghelefm

Van *t leven ende doodc van defei r

Karei > heeft gefchreven een Monie
Walterus aen den Biflchop van Tere
wane ; maer veel breeder ende bet€ :

Galbert van Brugge.

Mn
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dey^/?^ ^
ietlandf- endA j
llt fchuvit Ui c rijck al vaèfs fl^iijt gy 't lichtontdokcn

Nau , Vader , onder 't fand , of 't Fricfche krijgs-gcweld

'ny met kracht te lyvcj en nau is dac gebroken^,

' Bifdom van het Sticht dracft tegens ons in c ve d ,

£cpt u, fwager, met, en doemt^iijn hoott ter hellen^

1 verre ick u ontfett' j dies ftaeck ick mynen tocht.

•*ilde volgende Ecu noch melden en venellen ,

c Godsdicnft op xny won , dat ooilogh noyt TcimochJ,

r
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5ÏI

vervolgh

der Af'
beeldhigen

de XII.

t And.

40.

n

riEDERICK de VL

)e * Ncgcnfte Graef in de

oude Gcfchriftcn.

cfi geregeert metfijn moe

jaer iiiZy tot 1157. •

[j BarUndus in 't Regifter der Graven

van HoUandt.

A dat Floris de Vetre/oon
^' van Diederick de V. de

achfte Graefvan Holland,

op befte van fijn leven Anno

was geftorven, is fijn oudt- ^ ^

oon Diederick de felle van dien

lem 5 de negenfte Graefgeworden.
>efe heeft de Vriefen , die Ichielijck

m hem afvielen ) wederom tot fijn

hoorfaemheydt ghebracht : daer fy

h niet in en bleven.Want fy voeg-
n korts daer na hare wapenen met
iöris de Swarte, dien fy wiften op fij-

n broeder gheweldigh verftoort tc

ijnjcnde quamen vyandtlijck op den
odemvan Hollandt invallen 5 ende
:ack Alckmaer inbrandt 5 endefou-
en noch veel meer quaedts gedacn

lebben, 't en ware dat de Graef daer
ken*

Anno
1152..



• Uy ver-

faet Ono

denCraef
van 'Ben-'

v.tn Ottho

denPaltS'

£rave.

f 'Jchan.

nes Ger-

brandi de

Leydis-,

Carmeina

Harle-

rneytjis.

Lib. 2.7.

cap. 14.

• Anno
1131.

jind.

ÏI4-8.

glZ Dl EDERICK de

kenniffe van hebbcnde,hacrgedw.i(

fen hadde wederom te ruggc te ti:

en. Niet langh daer na , alfler tydj

quam , dat fijner vrouwen * broeT
vande Vriefen gevangen was, tr:k

hy na Utrecht, ende gingh dteflit^

vyandtlijck van alle zijden beleggq"

ende foudfe terflrondt met alle oorl^^

tuygl^aengevallen hebben , 'ten v:e

dat de Biflchop Heribertus , metaie

Clergye , in fjjn Biffchops habijt cic

ornamenten uytgaende om den Ci-: •

ve in den Ban te doen , de folda-n

daer mede opgehouden hadde. t • ^

Boecken,die wy volgen5reggenoc<.*

dat Diederick voor de voeten des

fchops nedervallende , den Blicxii l

van den Ban , ootmocdelijck heeftf- J

gebeden. Op fijn bidden kreeohv

vergifFeniiTcjendewierdtde fla.

vrijdrvan de bcicgerin^c. Ten ^jp-L

den van defen Diederick ifïer , ickh ij

weet nietby wat geval, tot Utréri

een brandt ontftaen, die foo ho<;iii

gingh dat de voornaemfte kercki)»;

die met deftige beelden verciertt-i

ren , verbranden. 'T v/ierdt als van

een mirakel gehouden , dat het tri

de kerckc van S. Salvatoor in fulch:

grooten Brandt van die fchoonc fcr

niet acn en racckte.
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De XII. GR AEF. ?i5

'

>e Egmondtfche Chronijcken

in ^arkewent wetter handt

gefchreven,

N^tjaer 1132. heeft Diederickde

negenfte Graef , Soon van Flori^

deVette 5 om de ongetrouwigheyc

nde ongelijcken hem by de Weit-
riefen meer-malen aengedaen , goec

svonden , alfoo het een ilercke win-

was 5 een grootcn hoop Ibldaten te

Jjgaderen, en llch by dele goede ge-

.'gcntheyt aen haer te wreecken. Als

y dan tot AUhnaer was gekomen,üjn
eghefeyde Vricfen, dieüjn aenval

lieten durfden verwachten,gcvluchr,

er dieper in Vrieilandt ghckomeu
ijndejhebbenfe hem foo iy beft kon-
len tegenHandt geboden. Nu dewijl

;heheèl Vrieilandt van weghcn het ys

)pen itondt , gingen de krijgs-luydea

les Graefs veel huyfmgen inbraiKic

teken. Beellen , paerden , klederen,

nde anderen meubelen rooven, en
eel Vriefen gevanckelijck met haer

;cmen 5 ende fijn alfoo victorieus tot

en Graef wcdcrgekeert : macr defe

victorie veranderde voor veelenjja by
na v„9or geheel Hollandt , by defe oc-

cafie y tot een ondcrgangh. De Graef
had een broeder, die Fioris de Srparte Fton's^fc

6m</wicrdc ghcnoemt 5 ccn kloeck> Svpauü.

O ver-
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314 DIEDERI CK de 11.

verftandigh, eergierigh man, Toetya

taic, vriendelijck mee clck eenen

jongh en ouden, klerck en monicke

alle fijne vyanden vreeÏÏelijcktege

flaende. Om welcke dinghen hy

geenkleynen nijdtcn was gekome,

en door quade raedüuyden de gur

van fijn Moeder f die als noch 'tg

heel Graeffchap regeerde ) en van 1

nen Broeder Diederick verloren ha-

de. Maer hoe meer hy den genen c:

hemaldernaeft beftondcn, mishae-

de, hoe meer hy andere focht te beh-

gen, ende oock behaegde indcrdaec

Eenige van den Adel felf fchickM

haer by hem,ende het gemeene vok»

dat van naturen geneyght is tot me*

wc Hecren,volghden hem, ja felfn:

perijckel van goedt ende bioet te vc-

licfen. De Vriefen, hooiende de

tweedracht der Broederen waren fcr

verblijdt, en fondenluydentothei»

die hem de hcerlijckheydt van gehd

Weft-Vrieflant beloofdenjin dien r

tot haer wilde overkomen. 'Twek
hy fonder langh uy t ftellen dede, ens

trock na haer henen, ende vandfc g?»

reedt tot alwathy maer wilde bew

len , ende by der handt nemen ^^'i )

bleefhy dan by de felve in Vrieflarii

een rondtjaer , van Augullus tot A-

gui^us toe, ende practifeerde met \rx

1

tegi;
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ren fijn Broeder , endc tegen 't ge-

t eene Vaderland alle lilten ende pla-

ndie hy konde. Aldus quamendc
riefen om haer geleden ongel ij ck te

reken , ende verbrandeden de kcrc-

i ende de geheele marckt van Alck-

aer, haer lelven verrijckende mee
ooten biiyt. Ondertulïchen begon-

?n oock feervele luyden in 't Graef-

hap 5 voornamelijck huys-luyden,

e haer dochten al te grootcn over-

fttelijdenjdoor een ydele hoop van Dc keren

•yheytmbet te fcheppen , ende voor ' .

kerte nemen den Orave Dicdcnck
'ï verlaten^cnde \^ loris acn te hangen,

nde met de Vriefen onder een Over-
':e, t'famen een volck te worden. Soo
ondenfe dan Gefanten na Floris toe,

ïem getrouwigheyt beloovende , en-

;e als hy tot haer met de fij nen qiiam,

ntfingenfe hem met devotie, endc
'olghden hem gewapendcr handt met
tercke verbmteniflc , hem fonder dat

'cmandt haer kond tegenlhen , felf

)ocknictde Graef Diederick, hoe-

vclhy haer met veel volcx tegemoet
jjingh, tot Haerlem toe , brengende , al

aerfe te famen met de Vrefen,^^ huy- Kjfrcdfn

der oude Graven , met alle de rontom
'^"f']'^"^'

jgendegebouwen , voor desG raefs
p',^^J,^

aogen verbranden. Dit a-ldus foo wrc' /?; trWt
yeligh uytgevocrt 7. ij nde , ( want hct .rA*/'»-

O ^ de
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BI EDERICK de Vt.

de manier der Vricfen is , noyt offe

feldcn buyten hare iantpalen te V€

nachten) keerden de lelve mett

haeft met haren Overften wederei

. ,j henen , endc lieten defe hare * mc;

rcrvLr- pUchters in grooten gevaer. Want i

TndcTstn Graeffprongh met haer onijloo als r

<ir prcckei wiye, mct hare huyfen , ende al wa?

hadden , of in brandt te lleeckeni

weghte nemen.
Dewijl datter dit omgingh qua

't gherucht van defe tweedracht <r

Broederen rer ooren van den Koni^

Lotharis , haren Oom : de welckeu
van fijn V'orflen tot haer land, h.

leer ernftelijck bclaftende, indic;c

fijne vriendfchap cndegunlt hebbi

wilden, datle met malkandcrenn

vreedc Ibuden over een komen.

wierd dan,hoe-wcl met groote mo-
re, tuHchen den Grave endc fijrü

Broeder een volkomen v reede gctrr-

fen , alle de gene die aen beyde zijai

deelachtigh van den tweedracht ^
ren geweeil:,in 't verdrach defer vr:-

^^^^^^_demede inüuytendc. DochFlori^ai

r.t'JvZ' genoot defe vreede niet dan een kfr,

'ityt«^wten tijdt, alfoo hem niet langh en.
iv^rtinde j^^t ccn dcghcn t het leven bei-i

a!^„^ck men wierdt. Het lighaem gcbractoj

Reinsbiirgh.
befihrevë.

I
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DEXII. GRAEF. ^i-j

w 'r hloDjïcr öat fijn .mocbcr frifï)tc • 'r=.''>»

irabni al? Dacr fcpt 't Ocöicïjtc.

Hierover werdt terftont cQnhoAc^Rr.Meü

\ dit O /er te brengen na de Koning SïocJ-^

^ itharis afgheveerdicht , die fijnen

codt uytter maten qualijck nam, cn-

"'"'lerman ( vm Kuyck ) ende Gode-

( van Armbergh j met hulp van
c n Graef van HoUand, uyt haer huys

t de Vaderlandt verdreef , en maeck-
aC tot vluchtelinghen ende ballin-

4n : endefoud de doodt van Tijnen

evc ( Sn^arie Floris ) behoorlijck ge-

roken hebben 5 foohcm t de doodt t KyJ^^n

?t groot geluck van die luyden niet

[éghgeruckt en liadde. Want doen
jnfe terftont wederom t'hiiysghe-

eert , ende V^afallen van den Graef
)iedcrick geworden , ende wederom
anhem in vriendlchap endevreede
engenomen.
In'tjaer 1138. is Graef Diederick

laJerufalem getrocken, Öcc. Noch meer

tthicr by dat ick na om korter te aijn over-

i: ickJ^Are het tot de Editie van 't heek

1 0

In'tjaerii39. is de Kerck tot Eg-
mond van Heer f Wilthcrus den Abt

.^^,Jl'^ff

.pl op gcmaeckt.
'

" "
"

In'tjaer 114.3. den 7. Ocbober 5 is^

gewijdt de Kercke , daer ick van ge-

/prokeu Jiebbc j door den Heer Bif-

O 3 fchop

zetal.
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3l8 DIEDERI CK de VI.

fchop Herbcitus in teghcnwoordi :l

hcyt vanden GravcDicderickj en»
j

fijn echte gemalin Sophic, ende e<. J

ontelbare menightc volckx, met ful.1
j

ken preparatie van alles v^atdaert<nj

noodigh mocht zijn , door den He^
Waltherus vooriien , dat alle die da>

^

by waren getuygen als noch ten hu
digen dage , dicrgelijcke folemni

ten van inwydinge noyt gcfien te h
ben. De welcke oock gefavorifeer

geweell: door 't fchoon weder , da

ichielijck op-quam , na dat het fes

ken langh, als de felvc melden , te

renakijdt regenachtigh was gew
Van dele uyrkomlle , ja van dit mir-.

kei heeft de Biffchop Herbertus ooc

in't Sermoen, dat hy tot hetvok
dede^'gewach willen maken, 6cc.

De Hollandtfche Graven zijn

üiidtsdeStadt, ende Kercke vanL
trechtgelijckals vuyllen inde oogei

en lancien inde zydcn geweeft : o
der welcke Diederick de foon v
Floris de V^ette,de minfle nieten W2"

Den welcke doch na veel vyandelij

kc invallen, fchadenende perijckek"

aen weder zyden gedaen en gelede

defchrickvan den Biffchoppclijcke

Ban foo verre heeft gebracht, dachi.

barrevoets voor den bifTchop nede
gevallen is, ende om vergifïenifïè g<

"

bedelt



De XII. GRAEF. ^19

^den 5 ende belooft heeft. Oock
as de Palts-graefOttho van Rincke,

ïonvan Otto, ende Geertruydtde

Ir; rravinne , broeder van Sophie de

lollandtfche Gravinnejgewoon in 'C

mdtvande Utrechtfche Kercken in

; vallen , en te piondéren 5 ende nic-

landt en kondé hemvtegen ftaen^&c.

In 't jaer 1144. is Pieternelle de

jravinne, vrouwe van Floris de Vet-

eoverleden, endein't Reinsburgcr

Uoofter 5 dat fy felf gheflicht hadde
"Crlijck begraven. De Cmrmelyt doet hier

7 ; begraven van den Graer van Hol-
andt Diederick haren foon.

. In't jaer i lyo. ftarf Herbert Bif^

chop van Utrecht. Na wiens doodt
l^rooten 'tvveed/'acht, foo onder de

' G^eftclijcke, als onder de Lecckenj
it^vcr^t verkiefenvan eön anderen Bdf-

|tlhop öntllaen is, ^c. Den Hólland-
•fchen Graef bracht 'er ghéwapender-
hand in Hermannus Prooft van
IS. Jeroen, •

In 'tjaer i i^i. ftarf Diederick gc-
^aemtde Pelgrim , de foon van den-
iGraef Diederick ende Sophie twaelf' ^

jacroudt Zijnde.

m In 't jaer 115' 5*. hebben t deVriefen'huyfcn

van Diecht^rne in de landtpalen van'c^o^'^^f

Graeffchap van Holland een inval ge- J^l^^f
daen, ende ecnige dorpen verbrandt : Dor^

O 4 van

Hoor n

en*



DJEDERICK de VL

van waer voort komende tottet dói

&aanredam> zijn haer weynigh foldate

van Hnerlem-i die met- de boeren va

Ockcrs-dorp , tegen gekomen , die ha(

in dc vluclitjoegeuj cnde lich na hw
hacftendc, floegender een feer grooi

mcnighte doodt , te weten omtrer

negen hondert Tonder tegenllant. .Si.

Beha op felve ]a£r.

In \ jacr 1158. is Diederick de m
genfte Graef van Hollandt, foon va

Floris de Vette > ende van Pieternel.

geilorvcn , en in fijn piaetfegefuccc

deert Fioris fijn foon. Dt:* -verre de om

Gefchriften van Egmond. Vm deGrai/in?

SophiCifiet in Flons den UI. harertfoone,dt

volgendra Graef. \

P. s. In den fterfdagh van de(

Let op 9> Graef, feyd Scriverius in fijne Aen
AU jaer tecckeningCH > zijn die voornoem
V^^'^^''^' „dc fchrij vers niet eens. Johanne

Griefde- 5, Bckafeydt gelijck-formigli met d
jior-Ju is. 55 groote Chronijck5 dat hy geflorve]

35 is in hetjaer 1 1^3. op dc Nonas va;

Auguiiqs. Met de qude Latijnfch

55 Chronijdc uy^ de Abdye van .Eg
55. mondt 5 komtQC«.-<ii'achtelijck ove

55 een 5 de Rijm-Chronijckjendc Ilei

5, ien 5.7. in ftede van ^8. 't Welck ici

5> voor de vvaerheydt houde , foo vee.

5, 't getal ,7. bclanght. Ende op dat

55 men niQt en meejici dat hetby de
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ytfchrij vers fchulc toe-komt, dat

, ecal alfoo verandert is : fal ick de
lijmer laten fpreeckenjdie met fijn

. iichtgenoegh te kennen geeft, dat-

5 .er aen de uytfchrijver geen mangel

,:n is . ^Idujfpreeckt de Rijmer

:

.Wt bic (SuXoc <lDicbakïi bïccf/
I' (fmcn oné )^mcn jatt fdyxttf

ïfïjoiiöcrt byfttij!) ciib' fcbcnc /

inbc Viocc ten langen leUenc /

5eoraUen ïnac- t' ^Cgnionbc /

>aec nu ïegöet ter ftonbe.

^njfen ueerugjacr naöé cbeïcBaDec
3a?^l)ti ijeeie bc^^ Hlant^saïoaber,

; 55 In welcice woorden nochtans
'4 Ijioet men voor 'veertigh , denigh le-

,fen, ofte daer uyt foude moeten
') volgen dat hy tot het jaer i\6'j. ge-
ij leeft hadde. Want fijn vader Graef
^' Floris de Vette is overleden in 'C

'^ viiz. (niet 1123. ) Doet daer by

>45. jaren 5 maeckt tYamen 1 177. ja-

jren. De flcrfdagh dan van Graef
>.Diederick is vervallen in het jaer

1 157' Welck het wacrachtigh jaer

iis. Gelijck alsde felfdeRijmer on-
wederleggelijck hier naer bethoont,

15 in de befchrijvinge van GraefFlo-

jj ris de derde, dcfe GraefDiederickx
• foon daer , hier feyt.

O 5 <^??ae:ï



5ix di:ederick de VI,

(BiacMefïojcn^ ftacf metten llcpfe

jrteöecïhc/

^xfthTin on^l^ceccii fehcdifte

^eiHjouDcrt CU t'iiegcnticl) jaet/

©^ie criDe öcctioö jaer / 6cc.

^ 55 Is Graef Floris de derde in 't jac
'

35 1 o(^o. overledenjals hy 3 3 .jaren ge

»

5, regeert hadde : foo moet fijn vadc

55 Graef Diederick nootlijck in 'tjae

55
iiyy.geflorvenzijn.VVelckefterf

I 55 daghick liever heb te vo]gen5 dan'

55 jaer 1 1 6 3 . ghelijck Johannes Bcka

5, ende alle andere (behalven de edeL

55 Heèr van Noortwijck Janus Doufa

„fchrijven.

U^t Meyerm Chronyck van
Vlaendtreny in V 5 . Boeck*

^aiijcK,T N jacr 1 160. heeft Hendrick d<

hreyj^ht
J[ Leeuw, Hertogh van Saxenjnada

dHiTf!
'^^^^^^^ 5

noch eei

Jjcnl^'i wiWt volckjcnde foo hem als de Chri

j^^r iióoftclijcke Godtfdienft vyandigh zijn
dutroin- de5uyt haer landen uytgedreven had-

'.f-^T'? de 5 Henrick van Scatte 5 ende Adol
?r voorUi TTirt I Tïi"
^Ae/c//></f Graefvan Holfteyn over denKhijr

in NederIantgefonden5dieeengroo^
te menighte volckx vm de Brabanders

Vlawmgen , f?;^^ Hollanden in Wcndeler
ende Wagcren , om nieuwe plaetfer
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ftichten, overghebracht hebben,
oen 2.ijn de Vlamingen ten dèele in
fcive lireecken'wederom gekéert,

hun voor-oudeTS van dacr 2,ijn

omen. Dit fchrijft Albert van;

mburgh in fijn Boeck van Saxen,
'aniulck een verplaetfinghe en lefe

± nietsby de onfe.De felve Autheur
Cfhaeldt in fijn Boeck van'Wendè-
md, dat Hendrick <fe -Leeuw , na dat

i% lyde WeindeJs ende d^ Obotrytèn
mder hadde gebracht 5 't geheel landt
Ier Obotrytèn ónder fijn Overftéi*
»eeft uytgedeelt , oncLef de welcke de
ïefeyde HendrickMöcki&lenburgh de
Hooftiï-ad gokröafön hèbbèndé, aldaer

Be eftel heeft tóteen BifTchopjen
4aer nenen gheen klèyn- getal bouw-
.'liyden uyt Vlaenderen ghelockt. Ja
5ock heeft Urfus Marck-graef van
ï Brandenburgh (Toa de felve Albert

,
»6Ui yght ) teft fdVe tijde 5 in dé felVé

; anden der Wendiel^ri, als mede nieü-
ik Bouwer-S'üyt d€ï Hollanders-,Zeéü-
t\'en,ende ViamiagéB-avcrgcbracht.

Helmaidm TPriefier^in de

'

ft*

heeft ghe-

leeft voor

5 oojaery

en iyde

<-> : an onfi.71

• Lsdefe dioffen :aldus.2hefchickt Graef

waréfljfoobègon AdolfG raefder n»/-»*.

O 6 Slaven
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^ ï^'nÈÉl CK :h VI,

Slaven, het Kafteel Si ^ebergh wedeft
)'

om cc fljchten^ ^ndeikyde daer eeÉ

muyr om.,Iitideonardat hetfarKhrer'

laten wa% ftiidt J\y fepden in alle qiur^

tieren van Vi^rid€r£fk, HóUandt , Utrecht

V(ie/iandty e;ndelj''6i'i^hmleï% . dat al de gcmv

die ghcen ruymte van landeryen eD

hadden , met hare iiuyfgefinnea (om

den ko^iqn » endqyan hem 'een fecisl

t opwna goet t ruyïP'ie^i^^ .vruchbacr laAdrr
goed , overvlocdigh yan vilch en vdeefch, er
teOp^ma

^^^^^^^^ tot wcydcn, ontfangcn. D(.

HolUnders bewoonden het dorp U t\ nC;

Tiitnioef^Q. V)'ieJen,SuÜQy(^c. Vonders in 't Sp.Ciï.

vi.cM ujdc:b/?iadt deOoAorfch^i

% ^vcirl $layende IVJarck-gr^ef Adclbercv 'ci«b

j,ur ftet ^Qi^ toenaem XJiius (dat is de Beer

^^'^J'^'r
die al het lande denBrizanena

r»if'!.!i"|todetO(ianje >. end(e véle andere na-

;W^cA; ^en by 4« Hav«J 5 endc de Elve woc^'

Arr» B^iKje'onderbe^n jprachCj^ndEld^ we-
^''^'''1""

Jeripann ige o.ndeiidWang

laetlten-ais de Sjdv^n allcngskciisa

vielen 3 ;
fon^e ^Ijy na Utrecht , endc d

piaetfen die aen den Rhijn liggen ^ aJ

m^dc totde gene die dichte dv ic

woonde , e^..yiin,de zeegrpiote Qver

lift'léden V^fe.W^t^, ^1^^t^de Wonders
Zecuwen\ énVtamm^en \ "chdèbrachte

daereen geweldige ménightevólck

Viin daen > die hy in de- i>t<ïdenv<irr

'

Vlec



DeXlI. GRAEF.
Vleckèn der Slaven liet woonen.
Door vjclcker vreemdelingher ae;i-

kotnlle hen Bifdom van Brandenburg,
als oock van Havelbergh vry verbè- -

tertisjdoor vermenighvuldigen der
fcrcken , ende grootc vermcerderin-'
ge der thienden. Maer CMDck hebben
de ^iaUimdfche aenkomelingenATi dien tijdt

^^ohncD tc bewooncn de zuydt-2..y-

de van de Èlve, al moeralligh ende.
weyachtigh landt , van de ftadcSalt-

^Idele af 5 de felve Hollandersheüiten

oock dé ftreke^die Balfemerland ende
arfciemerland genoemt is , tot het

Wout van Bohcmen. Want defê lan-

déh fêydt men dat voormalen de Sa-
xen bewoont hcbden 5 namelijck ten

tijdeh van de Ottens 3 fo men (ien kan
acn de oude dijckcn, die in 't moeraf-
figh landt der Balfemers aen de oevers
van de Elve op-gcworpen zijn. Doch
4is dc Slaven naderhandt wetlerom
me<*ö:er fijn geworden , liebbenfe de

en doodt geflagen , ende 't landt

onfe tijden toe behouden. Maer
ffgf^^,^^

lewijl de Heer nu onfe Voril , enÓQ' der'Saije'

!e andere Princen overvloedige heyl

ide overwinnige heeft gegeven^zijn
'^^^f/'^^

: Slaven allefms verllagen5ende ver- Hoiiar^u^

Ireven : ende zijn van de zee-kuften/c/v am-

af, kloecke, mde ontallijcke velemmfchen ge-

hadt cndc gekomen haer landpalen te

O 7 bc-
*
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VI ±. 1) EB,I CK de Vï.

befitten , ende Steden ende Kercken

te bouwen y en rijck geworden meei ?

dan yemandt Ibude konnen waarde.

'

ren.

HetjaerinH uvelcke delaetjle^

gemelde dingengefchtadtn ^ v^asfèo^.

den Abt 'van Sradenfeyt 1 1^5. hy\

den weickenwy dit lejen*

Orders op 't verfoeck van dei

Biflchop Geroldus , verplactit

den Hertog Hendrickdc Leeu
fijn v/oonilede van Aldenburgh na

i^if' Lubeck,daerhy iz.f Proven Qprec'
Ksrc/ts».

tendci ende een prelaet Atheloilelde,)'

den wekken de derde thiende . toe-

komt. DaerquamendeRugianentoti
giinft van den Hertogh : Albett de
Marck-graefverdreefde Siaven^ende

befette fijn landt met Hollanders » Zeew-

wendende Vlamtn^én. Siet hier Ove^r de
Autheuren felf. De Hiftorievande
Aldaer^fhrachemeujpelmgen befchrijft PfiH^-

fa de Vader inJijn verjfen[eer treffeii^ck op het

tyndevanjijrt ^.Boeck,
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Floris h Dfrde , de XIII. Gracf. 317

darulf eruleitei

de clcu*cU de

J/olla4idt

TAt ftaet ghy , V/eemdeling , gelijck als opgeto;i:cn

En ftacroogt op dit graf? hier ruft dic Chriften Held.
l^'FIorus, die vol viers in Aficn getogen
rot twecmael heeft vertrapc het Saraceenfch geweld

,

[fich den Fries den vrê ootmoedig af doen fmeekcn>
ner ( laes ! ) de dood jaloers van foo veel Oorlogs-lof

,

angh dat hy oock haer eens mocht na 't hcrte fteekcn

'Want Mars /ag al vermant) fmeet hem alhier in 'tftof.
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l[r L O R I S de ÏII.

De ^ Thiende Graef in de ou-

de Gefchriften. ^in'tver^

^e/e Hooghmotdige Heer re^'^^lttiZ

geert
3 3 . jaer , <uan het jaer

II 57. tot 115)0.

XIII.

Barht.dus in V Regifler der Gravm
lan HoÜandt,

lederick , wiens daden

kortelick verhaelt hebben>.

liet na hem een foojie P/o-

rii, die nad'erhandt alshy

Graef geworden was , de

dochter des Konings van Schotlandt

ghetrouwt heeft, de welcke van Vi-

boldiusden Abt van Egmondt ? eea

feer heyligh perfoon gehaelt zijnde:,

foohaeft ahë in de Hollandtfcher. ha-

ven quam met een onghelóofiêlijckö

triumph, en blijdtfchapvanden Gra-
^f^^^

Te, is ingehaelt. Defe quam met Go-
defridus Biffchop van Utrechtte ftrij-

elcn over 't gebict van Vrieflandt, om
velcken twift neder te legghen , de

Keyfer Frederick felf in Hollandt op
dien tijdt is gekomen^ende heeft haer

te famenbcvrcdight. Niet veel maen-
dcn
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JlS F L O R I S 4e UI,

dendaernaquamende Vriefen5doe

Floris met grooter bekommert was
^tSc'v: op den Holiantfcheii bodem , end
Hcr, . f^aken Alckmaer wederom in bran

Waer over de Graef feer ontllelt, iij

heyr-Ieger te velde bracht , endede:

Vriefen llagh leverde:de welcke over

wonnen werdenjcnde den vreede me
niet weynige muddens filvers mollc:

koopen. Daer nae is Floris met fee

veel andere uytnemende edel-luydei

naJerufalem getrocken. Ende dewyl

.

datfe al te famen niet anders voor ha

den , als met Godt te vooren de Sara

üjnenjdie t'Heylige Land hadden in.

genomen^daer uyt te dryvenjfoo heb-

benfe tweemalen tegen de felve natl /

gevochten,ende haer met de wapenei /

aer gener die in den eerilen ftrijt ven
flagcn waren beholpen , en hebbenf«

defelv^e ten andere male foo terne

dergeOagen^datter wel elfduyfent det

felvcr fncuvelden : fy kregen grootei

buyc > ende dancktcn Godt over fulcii

T)e C^r. een fonderlinghe Vidorie. Soo d«

mfh^ in Chronijcken de rechte waerheyd{
de i8. fchrij ven , foo is Floris gheftorven t (

M^'x3-
-Antiochien. In't jaer ll^O. de Carmev

lyt in de 1 8. Vtvifie cap. II. n/i dat hy \
Craeffchap mannslHck * ï^. laer fere^een



De Xlil. GRAEF. 3-9

Jjf^ de Chronycke ofte oude

gefchriften van dc Ahdyc van

Eo-mOfidt.

n Lorisquam alsthiende Gracf,in't

1^ jaer 1157. in de plaetfe van fijn ufnno

vader Dicdcrick den 9. Graefjdie "/7-

joii was van Floris de Vette, ende

an Pietcrnelle.

In 'tjaer 1 1)9. hebben de Utrecht-

:he officianten een feer fterckccon-

aratie met den anderen ghemaeckt>

)m haer recht te mainteneren, ó'f.

Tegen defen bad dc Biflchop Gode-
iVidusden Hollantfchen Graef Floris

l.iem te willen helpen. De Grave fien-

ie dat hy feer benouwt5ende van allen

l^jyftant ontbloodt was , vergaderde

:engroote menighte krijghs luyden,

ende fchepen, by hem oock nemende
het wild ende woeli xee-volck ; met

welcke hy de Biflchop meerder by-

ftant bracht dan hem dienfli^h was.

Want hy verfterckte het kafteel van

Woerden , en leyde aldaer fijn krijgs-

ilyyden met de Vlaemfche fchutters

iin, ende plunderde al het omliggende

,
.. landt te vier en te fvvacrde. Hoe-wel

y^* nu de Stad Utrecht fo van den Graef,

als van den Biflchop feer benaeuwt
wiertjfoo wiertfc doch bcfchermt van

Hendrick den Graef van Gclderlant.

Daer

m
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350 T l O R I S de 111.

• And.
Dreckte-

ren.

Die van

Dricluc-

ren x.ijn

de oude

7\MCÏari.

t Inde
%iaei ftaf

*tgctuyge'

nijje van

Daerwas Diederick van Batcnbu
met fijn uytgelefen ende feer fl

ibldaten mede by , als oock te lam
veel foldaten ende wapen-tuers

,

met belofte van gek te geven verr
dert waren5e^<:.Defe tweedracht du
de van het feeft van S.Mauris af
het feeft van S.Jan Baptift : doe w ..

het eerfte beflicht door Reynold*!
BifTchop van Keulenjuyt laft van Fr

'

derick den Keyfer.

In'tjaer ii6i. maeckten de Vrl^

'van * Drechten met de Hollandtfch
Graef Floris een verdrach van vreed
naedatfe 30. ende meer jaeren twe
drachrigh waren geweeft , ende zij:

alle de Vricfen onder defe vreedebd
grepen geweeft.

In't ii6x. heeft JT/om de Thiend
Graef , de fufter des Koninckx va>

Schotlandt genaemt Adajdie hier m<.

groote toeruftinge van fchepen, cna
krijghs-volck f aengekomen is , tc,

wyve getrouw t.

't Sclve jaer heeft den ghefeyd
Graef, door een goddelijckcmgeve
in fijn hert getroffen zijnde , erker,
dat lijn Vader hier in een faute be.

gaenhadde, dathy fijnen Capellae;
Thidboldus de kerck van Flardmghe\
meer met gewclt, dan met recht, ove/
hadde ghegcvcn : des heeft hyfe mer

fiji
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ji broeder Rohen gheoffert aen de

[rcke van Egmondt^als die de Graef

jrnoudt nefFensfijn dochters langh

,ior henen aen de ghefeyde kercke

n Edmondt gefchoncken hadde.
"

i 't jaer 1

1

6^. heeft de Keyfcr

_Jerick te Utrecht komende, den

itrechtfchen Biflchop Covert, ende

iorisden Grave vanHollandt, nae

)te vyantfchappcn met malkande-

J^'ederom verlbent.

In't jaer 1166. fijn de mft-Vriefeny

iedaer wooncn over't Wedt, dat

ttenvorth genoemt is,door 't felveom
rergroote menighte, gewapent ( foo

aFe plegen) met ftormhocden,knod-

ïn, Ichilden ,
degens , en fwijn-fprie-

m in de landeryen van 't ftedeken

Alckmaer ghekomen : ende was hacr

nenighte foo fchrickelijcke groot, dat

nldegeene die tot hulpe van die van

AIckmaergckomen waren, fichont-

T0cken,ende verlietenfe van hare vy-

mden rondtom befloten , in 'tuyter-

perijckel des levens. De Vriefen,

te VOOren uyt der felver huyfen

_ i meubelen gelicht hadden , ftaken

Jleallein brand, fonder eenighghe-

bouw heel te laten , dan alleen de

kerck , diefe met gemeen goedt vin-

ven verfchoonden.Die van Alckmaer

fiende datfealfoo verlaten waren,gre-

Early European Books, Copyright® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



3^1 F L O R I S de UI.

pen niet te min ccn leeuwen moei
endc vochten ftantvaftigh voor 't Vi
derlandt, omtrent tachtcntigh uytgc

lefen mannen^ die daer alle doodt bk
ven, van vooren gewont zijnde, end
hebben ( foo wy hoopen ) met haer

korten doodt het eeuwigh leven '

kocht. Want iffercen deughdvoc
fijn Vaderlandt te vechten, foo ift da;,

oock geluck voor het felve te flerverj

Nu defe verwoeftingh van moordei'r

ende branden , hebben de Vriefen gei

daen tot een weerwrake , over 't on
recht dat hare confoorten ende mede
burgers, de Vriefen van Schaam , in

'

fclvighe jaer na Kerfmillc, van d<

krijgs-iuyden van f Herkm hadden ge|

l^'^^l]'
leden , als metgefellen der gener , die

hare huyfen hadden verbrandt, har<£

heeften wegh gevoert , ende de men

:

fchenfelf, als beeflen, ongewapen*.
ende onvoorficns met hare pijckeu

ende fwaerden door gefteeckenjofge:
vangen zijnde onbarmhertigh misi.

handelt hadden.
In 't jaer iiCj. is in 't Dorp

Ttnvoon- niondt eenLamgheteelt metCenhooS
y'ïfor ^^^^ achtcrdeelen , fes pooten , end.

L^mond tweeftaerten : hetwelck van veelei
gr^ zijnde gcfien , elck eenen verwonde

ringh heeft ghegeven. Ende alfoo d(

monflers ofgedrochten yct plegen o;

tc
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Ivoren te bcduyden , of beteycke-

tn, foo wilden rommigcfcggcn , dat

• de twee achtcrdeelcn het Graef-

, van HolJanUt was aengewefen, verdeelt

.,j>eenatte7h tc weten, Hollanders en-

fï
Vrielen5de welcke hoe welfe bcyde

Ddcr cenen Graefhooren , nochtans

leeften tijdt vyandelijcken twee-

j'acht teghen den anderen hebben

:

^anhaer beyde de landticheydinghe,

ndegelijck aende verdeelingezijn-

e het Dorp van Egmondt , daer dic

nonllerdier van verdeeltheydt ende

weedracht te voorfchijn gekomen is

:

vclckc tweedracht in dien tijdt lbo
'

[pot was> dat beyde de volckeren het

\ het andere het leven ende al het

Jx.^ ware het in haer macht gewecft,

)udc benomen hebben

.

In't jaer 1168. gefchiede het, dat

^lorisde thiendc Gracf van HoUandt,

in 't midden van de winter met een

fcer groote mcnighte ruyters ende

knechten te Schoorei komende , een

Dorp dat de Vricfen aenpaelde , hem
gingh beraden en reiolveren , hoe hy

de felve? die tegen hem opftaende wa-

ren, metten oorloge foude aentailcn.

( icdiiyrcnde dit beraden lijnder eeni-

ge van de klocckmoedighftc foldaten,

ende vry-willighers lbo oploopcnde

cwccft 5 datfc ongewapcnt tepacrdc,

tegen
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354. F L O R I S de IIL

tegen advijs van den Graef 5 uyt'

pen) ende het Vriefche dorp Schagen

brandt ftaken. De Vriefen, in harei-

gen leggende.achtedendit verlies v

hare huyfen weynigh, indienfe 1

vyanden maer beletten y ende haerb-
wederkeren af-fnyden mochten, h
de vyanden dan ( mmelijck de HoUat^

fche) befigh met roeven ende bra.

den,fon der te dencken wat achter ha

te doen was , al voorwaerts trockei.

ende vervolghdcn de geene die voo-

vluchtigh fchencn te wcfen ; foo fi

deVriefen uyt hare laggen uytgek-

men , ende hebben de wegen 5 die (

Hollanders gebruycken moeften o
weder te keeren , ingenomen , ent

haerdoen met een Teergroore me
nighte volckx tegenkant ghebodeü
ecnigevan de (gelcyde Hollantlche

krijghs-luyden drongen fich dicht ii

een, ende wacgden midden deur ha«r

vyanden, daerfe alderdichlt by ee^

waren , deur te (laen , foo als fy ooc »^

deden , en quamen ongequetft tottei

Graef wederom : maer al de andere:

uytghenomen weynigc ghevangenti
Kederia- wierdcu doodt gellagen. Soo dattc:

S/?»;
een leer groote nedcrlaegh gelchiedt^

^<u^>i-
van kioecke uytgelcrene mannen : onc
der de v/eicke waren de Edele ghd
ürcnge Simon im Ammr^en, een jongo

maij
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van ongemeene fchoonheyclt,

} van Voorholte , Baldraen van Haer-

h Gerardt f ij[drager , kloris Roefe, Al- t
_

d, van Egmondy Bruyn van Kafierkem» Drojfacrt]

fl-ard joncker van Monjler > Everhard van

tortwijck. De lighamen derdooden,

iet veelwonden verflagen , wierden
• Egmondt gebrachtom te begraven,

ide ftreckten daer den Monicken,

1 Leecken, ende voornamelijck den

;rave felf , tot een deerlijck fchouw-

Del : het welck vanhemgefien is, doe

iirer noch geen heel jaer verftreec-

:en was , na dat men dat gedrocht van

: Lam gcfien hadde. * Ende gefchie-
;

^defe nederlacgh op den dagh van ^ ^^^^^

fen Martelaer S. V incent.

^ P. s. 'T verfchil der namen van de

,Heeren, die daer gebleven zijn. De
,eerfte Heer wordt in de Chronijck

, aldus befchreven : Heer Simon van

,> Antwerpen, van oude gheboorte,

„geen was fchoondcr, noch vroomer

„in fijn doen. Chronicon Egmon-
), dadum M. s. endeJoannes Beka , Si-

yymon de Antverpïa , juvenis mcomparabi-.

„ lis, dat is, by den welcken niemandt

), te vergel ijeken en was. Die inde

>,groQte Chronijck ende byJoannes

„Beka, genoemtwert Baldewijnofc

5, Baudewijn van Haerlem,wort in de

jjRijm-Chronijck ghenoemt Heer
Braeii-
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,> Braendaen wn HaerJem. chi

55 Egmonda7ium M. S. Badramm de

3) Icm alias Brandanus. Van ghclij

55 ftact indebei'chrijvinge van Gr F

55 Floris de tweede , in de gro<^.

55 Chronijck. GerritSpijfdragerw

55 inde Rhijni-Chronijck ghenoet

55 Heer Gerrit Dryflate : Hier voon
5>inde befchrijvinge van GracfFj-

55 ris de tweede 5 Heer Gerrit Dri-

55raert : Chronicon Egmond. M..

55 ende Beka 5 Gerardus Dapifer : d'ou»

55 Overfettinghe van Beka Gerrit vi

35 Dapifer : dat om te lacchcn is. E:

55 Floris Ruyfch in de groote Chr-

55 nijck iiiet5 wort in de Rhijm-Chi^

55 nijck Heer FJoris Roell genaen:

55 Hier vooren in de befchrij vinge vi

55 GraefFloris de tweede 5 Heer F)-

55 ris Roefchen , Chran. Zginond. M. »

55 Florentius Rö/?.Beka Ruft : Andere g-

55 fchreven Chronijcken Ruft , Ro» siM

j5RLieft5 Roell5 Roefcher, Ruy{' ^
55 oft Ruyfch- Voort. Die hier gh- i

55 noemt wert Gerrit de Jonghevi

55 Monirer,wort by Beka ende Cliro*

55 Egmond. M. S. gcfeyt Gerardus J-
55 "jcrtts deMonfter. Ültr Jnvcnis]oüOi

55heer bcduyt, lbo ick meen. Wafcf

55 die ander voorgaendc Edelen w
55 ren al Ridders. Bockenbergh int

35 Genealogie van de E. E. H. H.Vk
Egmonj
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De XIIT. GRAEF. ^57

lEgmondt, noemt hem in Latijn

Gerardum Jo7igeum a. Mona/ierio. Maer

ioe wel dat gcley t is , daer laet ick

^efaMjkcm felf voor Torgen. Doch dit zy
ü oeflEiu genoeg uyt P. s. Aenteyckenin-

^en 5 laet ons nu tot het volgende

|.',jaervoortgaen.

I' §. In 'tjaer 1 169. fijn de mJl-Vriefen

net een fcer groote menighte over

[ twedt (t Rekere) gekomcn, ende heb -

ben Alckmaer anderwerf verbrandt,op

tien dagh van S. Hippolytus, die men
icrjaerlijcx viert : maer ^t en geluck-

en haer foo niet na haren fin , als te

rooren ; want daer wierdt dapper te-

.^enhaer aengegaen wm dcgcmeync
i.uyden 5 die daer rondrom woonden,
!Lndc van eenige weynige krijghs-luy-

ien 5 die haer manliaftigh verïloegen.

kier en boven hehben haer twee Iche-

)en5 die op haer van ter zijden uyt het

irp Bokle 5 met grooten yver en hacli:

n quamen, noch daer toe een vrceie

cndc achtcrdenckcn van groote lagen

aengebracht, ende fijn omtrent 30.

van hare kloecklle mannen doodt gc-
flagen zijnde, al de rcft van den min-
ftcn tot den meeilen toe met be-

fehaemdc aenfichtcn , als vluchtelin-

ni 5 nahuysgekeert : warenderniccr
riiyters ghevveeit 5 diefe hadden kon-
nca vervolgen , of waren dc Vlacm-

P ichc

name zwi
den r'n>ier

hebben vpy

fct tiyt

S(oc\ , f>y

den welC"

ksn dt'.

plaet\-

verdor-

ven rs.
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fche Schutters^die op den fclven da^-

aenquamenjwat vroeger by der hani

geweelt, buyten twijfel loude did>

daghhaerfoo fuyr gevallen zijn , dj,

het de nafaten aen hare kindts kind|i-

ren fouden vertelt hebben.

Het felvejacr ( I i(j9. ) fterf Ctmix^

^"'^ ^^\ïg. ged. eerile Abdiflè in Rein i

Jibdt^! borch, een wonder gheleerde en we-

totRcins' fpreeckende vrouw, een aendachti^
hrch. rcligieuie, en van grootcn Adelij<

ken ghefliichte, fuftervan Frederic

Graefvan Bclke-y moederüjcke nnoe)

van Chriftianus Aerts-biffchop va

Graefvan Arensbergh lijnen fchoono

t Grate fbon t Otto , broeder van Floris dei
véin Hen- Qrave van Hollandt , in de boeyen e;

itm.
gevanckeniflè geleyt, noch oyt wille)! i

ontllaen , tot dat hy hem op lijn troa

we beloofde ofte borgen ftelde, dat hi

hem geen geweiten foud;^ aendoenu

noch liem yet ontnemen, als het gent'j

dat hy van wcghen lijn dochters hou-o

welijckoncfangen hadde.

In 't jaer 117V is de g/.;o,;ï»^ va:^

Hollandt sophye , met haer lüon Otto

)

cnde Ysbr^mdr van Haerlem5na Jeru»

falem getrockenjcndo 'tfcivcjaer wc-)

dcrom ^ekomvn.

Mentz.. Na de weicke volghde Bon^i

:

facia.

Jn *t jaer 1171. heeft Hendric

In 't



De XIII. GR AEF.

In 't jaer 1 176. fterfde Hollanrfche L^f van

ivinne Sophye. Defe veriiec al de '^^'^'''V^

ighte van*hacr Adelijcke bloedt^
""''""'^^

iden, ende is om Chriftusuyt-

igh zij nde, de d<;rde mael, allle na
falem getrocken was 5 aldaerge-

iren ende begraven^in 'c Holpitael

Duytfchen. Hoedanigh de con-

erfatie van dcfe hüogh-ghebooren

. rouwe, metGodc en mecdemen-
Vie'Ü.'hen geweefl is, getuyght boven defe

/ondcrbaerlij'cke ItantvafHghevt van
.aer geduyrigh waecken in Goats lof,

nde büvcn haren handt als centwee-
Ie Dorcas 5 rocken ende kleederen

oor de arme luyden maeckende, en-

^tijdts fonder ophouden aelmoef-

ghcvendc , oock de Reinsburghfche

•cke, die 1 y van den grond op aenge-

;en enac ghcluckigh opgemaeckt
. Klooil-er tot Egmondten is

niet on bedeelt geweell van hare

duden ; fy heeft hetfelve oockal
otelijck bemindt en ge-eert, om in

jedienltighcden tot Aelbert niet

min te doen, din hare voorfaten.

In 't jaer 1180. isGraef Floris van
c jllant met een fwijdig hcyr-legcr in

Éterieilant getreden, en hcch* Neiihorp *i7ydorp.

PHbde iVenckd in brandt geftcecken.

In 'c jacr heeft Dicderick
' aefvan Cleve, Margriete , dochter

P 2 van

f
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'

van den Graef Floris en van dc

viane Adepten wijvc genomen,
wicrd de bruyloft hcertijck gehoitUi

tot Lis.

Dc Vriefen werden in 't dorp Ak-^ •

^_ (loot geflagcn

.

''.4 In'tjaer 1183. wicidc de kercki

^/^..^r/fw Reinsborgh den 6. NonasvjnM(/
/-O- van Boudevvijn Biflchop van UtrecD

ffcnprie..
gc^vij(.jj. ^ (.j^tje verbrande jammcrlij:

met het kloofter te famcn, dendV :

thienden dagh na de inwyingc : war

van 't meeftendeel der Nonnen biH

ten Landts , dacrfe gebracht wie-

den , de droevighe ? ende niet dan:

v/aerachtige tyilinge gingen bevel"

gen.

In jaer 1184. trock Floris , ;

thiende Graef van Hollandt , na Jer*

ialem , ecrll onder hem hebbende g;

bracht de Vriclen van M^iering en Te.\\

die hem gegeven hebben volgens

!

artykelen der gemaeckte vreede , v.

duyfentmarck filvers.

P. s. Dat is 12000. pont groot^oit

5,71000. gulden, 't marck f^ereke:

3, 3. pont groot, ofte 18. gulden, l ï

5, wekk nietfonder reden ongeloc*

>, lijckfchijnt : alhoewel Worpen
Thaborita ende Ubbo Emmius , ^

„ haer Vriefche Hiilorien, de Rhijii

5, Chronijck , Joannes Bcka ( in b
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Popyen die ick gefien hebbc ) ende

Ie oude Latijnfche Chronijck uyt

, ie Abdye van Egmondt 't felfdc ge*

i:uygen3 &c. De oude Ovcrfettingc

^an Beka verfchilt, ende feyt4oo.

arck filvers , dat is izoo. pont

.^root, of 72C0. gulden. 'Twelck

iüoch genoegh is 5 naer des tijdts ge-

legenthcyt: want onlangste voren

defe landen door verfcheyden hoo-

ghe Vloeden ende Inundatien der

Zee groote fchade geleden hadden.

35 Anno 1170. in den Herflt, om-
itrent Alder-Heyligen was het een

,al te grootcn ftorm van winde : in

voegen dat het Zee water vloeyde

^. tot acn des fladts muyren van U-
Vtrecht , ende men ving in de ftadtJ

grachten met fegenen Zee-vifch,

5 diemen Bolck heet (by andere Wij-
jtinggefeyt ) alsjoannes Beka, WiU
, helmus Heda, de Stichtfche ende
Hollandtfche Chronijcken getuy-

,gen,ende ander Schrijvers oock ver-

.jhalen : onder de welcke een is Seba-

>j jftianus Muniterus in 't derde boeck

>5 fijner Werelts-bcfchrijvinge. Ende
}) van defe hooghe vloet fchrijft Jan

55 Reygersbergh van Cortgene in fijn

Zeeufche Chronijck aldus: In 'tjaer

1 170. wafi: een foo grooten ftorm

» ende hooghe vloet , aatter veel dijc-

p 3 ken
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34* F L O R I S de 111.

55 ken in Zeclandt braeckenjcnde

yy cylanden inundeerden /tWelckj

55 beurde op den 13. dag van Scptew

55 ber. Hier van getuy-gt oock Broe<io

jjGodefridus Monick tot S. Pan*^

35 leon te CoIen5 op 't jaer 1 1 jo, opip

35 4" Nonas van November > is de Zee d^

35flercke windenfoo opge'jaegt , dat he' La>t

35 om Staveren tn Vrieflandt gelegen, mi

35 verdroncken is.

55 Anno 1173. in de Mey maer,
3>naedeghetuygheniffe van de out

35 Chronijck van Egmondt Joanra
55Bcka5 de Rhijm-Chronijck , ent

55 de groote Clironijck Divif. A^.capi.

35 walt foo een onnatuerlijcke vlc

35 ende ftercke windt5defgelijckx no3

35 gehoort ofte gefien is geweeft : fi

35 dat alle defe landen met den watr

35 overvloeyden ; ende kerckenjtoo
35nen5 huyfen ende boomen , de*

,•5 den harden ftorm ter aerdcn zijn g-

35 worpen. Alfodatveelevroomelu-

55 den vreefden 5 datter een nieuvi

35 Diluvie ofte Sundtvloet voorha;»

35 den was5 ende meenden dat de gh

35 heele werelt foudc anderwerf ve-

35 droncken hebben : gewiffelijck, fc

3, de ftorm hadde aengehouden, ener

35 foo lange geducrt5 alfle welharci

35 was 5 de ftadt van Utrecht hado

^3 moeten vergaen ; foo gheweldigi

wa.v
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De XIII. G.RAEF. 34?

waft't water. In defen ftorm meent

dehoog-geleerde Meeiler Hadriaen

ie Jongh {BatavU cap.S'^-) ^^^^^

knden van Teffel, Wieringen, en-

de daer omtrent geheel verdronc-

ken, ende totkleyne Kylandekens

geworden zijn , daerfe tevoren valt

aen Hollandt waren : daer nutul-

fchen Teffel en Huys-duynen een

wijt water is , 't Mirfdiep genaemt.

T'ledert die tijden heeft de Zuyder-

Zee feer toegenomen, daer menigh

^düyfent morgen lants in verdronc-

,ken is. Ja heeft heele boirdiagien

, wech genomen, &c. ende daer eer-

jtijdts't wagen padt plach te welen,

, varen nu groote fchcpen. Daer u de

, HollandtCche Caerten, ende de luy-

, den die daer omtrent wooncn ende

, bekent zij n, goet befcheytaf Tullen

jgheven. Een onbekende Autheur

, van een Latijnfche Vriefche Chro-

„ nijck fcyt.dat in 'tjaer i ^9<r. de Zee-

„ gaten tullchen 't Vlie ende Texel

,

jjdoor't gewelt van 't perlTende wa-

ter,cnde hooge vloeden ingebrooc-

j, ken zijn, mitsgaders oock 't vafte

„ landt tot de Zuyder-Zee toe , om-

55 trent Medenblick ende Enckhuy-

„ fen verdroncken,cndc tot Zee ghe-

„ maeckt. Soo dat dan , te weten in 't

- iaer 1396. TeÜel, Vlielandt ende

p 4 Wie-
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344 F L O R 1 S de llh

55 Wieringen eylanden fijn ghewa
5, (Icn, cndc niet najunii mcenin|

,5 in 'tjaer 117^. ofte in^t jaer 117 i

)y als andere willen feggen. Van 't o{

perwater ende hooge vloet die in

33 jaer 1173. gheweeft is 5 fpreeckt ec

55 Teccker oude Caerte van de Zeei

5, fche Eylanden en van Vlaenderer

5, fulckx men vermoedet de gelcgcni

5, heytvandien geweeft te zijn , te

35 tijde van Guye van Dampier^GrK
3> van Viaenderen. 'tGeen daeru]

55 geextraheert is, luy t aldus : in 't jac

53 1 17 g . was groot opperwaterjdat de
35dijck deurbrack tot Damme, ds

55 men dacr(namelijck in ^tjaer 1 1 80.

55 noemde Honds-damme, 5cc. Va;

55 den oorfpronck defe^ naems ( di

33 ick qualijck ghelooven kan
, ) end

33 de inbreeckinge defes dijckx , fie

35degroote Chronijck van Holland
35 Divif: 13. cap. 7. de Zeeufche Chro
35 nijck cap.z^. ende de Chronijck vai

33 VJaenderen 1170. Mitsgaders op

'

35 jaer 1 1 80. De Meyer in fijn Vlaem
35 fche Chronijcken.

55 Anno 1166. verdroncken in Hol

.

3, landt meelt alle fulckc menfchei'
3) ende beellen, die hen met de vluch;

.

55 niet op hcoghe plaetfen enfalveer-c

,5 den ; als Emanuel de Meteren in

-33 2,ijn Nederlanctiche Hiilorie op 'ic
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jaer 1^*70 fchrijft. Daerhy eenighe

notabele groote vloeden in Neder-

mdt aenteeckent.

„ Anno 1 177. (nae dcgetuygenif-

van Henrick de Hoveden En-

^elfch Chronijck-fchrijver ) is in

VHoUandc een groote watervdoet ge-

, weeft, de Zee-dijcken xijn dcurge-

, broocken , ende daer zijn veel goe-

, deren en menfchen verdroncken.

5 Maer hier fpreeckt hy milïchien

, van HoUandt dat in Engeland gele-

5
gen is. Siet Willem Petijte 3.

,5 boeck> ende I . cap. van defaecken vp.n En-

iiygeU?idt. Dïe defen ]ammerlijcken vater-

vloedt brenght op 't jaer li' 6. endeuyt-

j druckclijcken noemt het Engels HoUmdt,

^^yDiefclve Autheur is opdien /elven tijdt

r^^vermaerdt getveefi , ende wordt vmVoly-

yydorus Virgilius vereert metten tijtel De

^ywaerachtighe. Daerom foo loet ons hem-

>5 hoeren.

„ Gemerckt defe Inundatieii 5 lil

niet wel teghelooven, dat defe vcr-

droncken landen foo groote forame
van vier duyfent marck filver heb-

3, ben konnen op-brengen . Als daer

jodepofleiïeurs genoeghfaem bedor-

55 ven waren 5 ende dat foo kortelinge

„daer na, datfe qualijck haer adem

35 hebben konnen verhalen. Ten wacr

55 men den gecnen wilde volgen 5 die

P y defe
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;4<^ T L O R I S de III

.

55 defe gefchiedcniflè van de verov<

3, Tinge van Teflel, &c. voor den wj

35 tervloedtftellenjin'tjaer I lyo.Sid

35 de groote Chronijck Divif. i ^ . f^/>.'

yycndeó. Na defe Acnteyckeningl: ;

,5 komen wy wederom ter Taecke.

§. In'tjaer ii^6. heeft Diederic)

de foon van Graef Floris endeGra*.

vinneAde, de fufter van den jonge

Diederick Graef van Cleve , met m
men Alcydt ghetrouwt : de bruyio:

wierdt gehouden tot Losduynen.
* De De Ahdijfs * Sophyc , fu'fter van de;

:

v^J^n^Die
GraefFlori.sIeydevanfelfshaer Ab

deric/Jl'n
dyfchap neder in Reinsborgh. In hac

VI. derde plaetfe quam A^met ( de vierde Abdtffe.

Abdijfe In 'tjaer II 88. vergaderden op Or

donnantie van den Paus van Romer

inCüct^^^^^y^ iaftvan den KeyferFrede

-v^n Fon- riek 5 tot MentZj Hertogen 5 Graven
taneiie, BifTchoppen 5 Abten 5 machtige Ede

^ZndZ'^^^^ endceen feer groote menight

men. andere gelovige Kerftenen : alwae

tot bevrydinge van de H. Stadt5 ^nd-

om'tonghclijck van 't H. Kruys t(

wrekende Keyfer Frederick met fiji

loon den Hertogh van Swaben5Flori

den Grave van Hollandt 5 Ottho der

Gelderfchen Grave5 en andere Hee-^

ren van den treffelijcken Adel 5 varr

den Cardinael en Biiïchop Henricus i

Gefante van de Apoftolifche J)toel5dtc

baniera
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niere van 't Kruys tot een teycken

n den optocht na Jerufalem aenge-

pmen hebben. Veel andere machti-

|cende edele perfoonen, die loffoch-

a in den oorlogh in te leggen, bega-

an haer mede op de been naeJerula-

Pil. ^ Willem de jonger Soonvan den Graef
^ r>cfe

oris , volghde oock al fijnen Vader op den dinge?t

hen tocht, hoe welhy 't hem ernfielijck.ver-
J^^^»J»!^

wdt. Doch in 't H. Landt komende , wierdt ^^^^,',1^

y noch door den Keyfer , hoe wel[eer fwaer^^^an rr*/-

jck met fijn Vader lerfeient» helmus

In'tjaer 1189. trock Frederick
^^l^'JJ]^'

Ceyfermet fijn foon Frederick Her-

ogh der Swaben, door't Rijck vanr«/m
Hono-aryen, &:c. P^''^''

Ottho den Gel Jerf-he Graef, trock

naJerufalem te fchepc.

,
In 't jaer 1 190. begaf hem de Key-

fer, fich op het fwemmen verlatende^

in een fchoon helder water om fijn

befweet lighaem, na fekerenarbeydt

daer in af te waflchen. Maer hy werdt

fchielijck door den feilen vloet wegh
geruckt, ende tegen eenklippe, die

onder 't water lagh, aengedreyen , foo

dat hy daer aldus jammerlijck om-
•quam, tot rouw ende verflagentheydt

van fijn by hebbende heyrleger , ende

groote droefFeniffe van 't geheel Chri-

ftendom in 't gemeyn. Ende dewijl

der niet fnelder en is dan 't gerucht,

I
F 6 foo

ven.

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



54^8 F L O R I S de IlL

foo quam de tijdinge van defen docÉ||

foohaefttotdc Heydenen^ die in aT
caron belegert waren , datfe die by id

eer vernomen hadden , dan de Cl|fe'

Itenenfeif^^c. Het lichaem van
geleyden Keyfer wierdthetingewa-
uytgenomcn, en wel-gefouten z.ijj

de, om de lange reyfe, in een ros-ba
gcJ^yt 5 ende met een treurende tro^ >

penaer Antiochien gevoert, ende
daer in S.Pieters Kcrck, in denii

fangh van 't Choor, met behoorJijt

er eere begraven. In de feive fb(

van Antiochien is niet langh daerr

tofvan ^l<iris , ds Graef 'vm HoUandt , aen ee
/f/r«Gr.zr/quyncndc ficckte geftorven.Een ma
Fi^ri^. een patroon van alle eerbaerhcyt

ende vroomheyt is gheweeit. Wier
foon van den Hertog van Swa/'
ben in dienftisaengcnomen , fooor>
de onderlinge liefde, diehy metdefei
Vader haddc gehadc > alsom desjong":
mans aengename ilrengigheyt.£)i/ m\
kcrt uyt do parkeme^iien > daer noch mesr

fiiist , dat ick mt. aïct uyt fchrijve. Het mee >

yendcel van. 't verheelde bevéfiicht oock a

BJjijm-Chronijck vati MeUs,

P.S. Dele Keyfer Frederick, dae^
liierafgefproocken wort, v/as d'eer.>

5, ftevandien name, de ai. Keyfer.'-

„ van ghcboorte een ^vvave, gheby-(
„naemt BarbarofTli , om fijn ro(E

bacrt^t*
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«baerts wille. Eengeftreng, groot-

^ dadigh, ftoutmoedigh, vroom,wijs,

, ,
voorfichtig5ende welfprekent man,

'!,en behalven de Roomfche Kercks

,
vervolgingcjfoo hoogh beroemden

geluckigen Keyfer in alle fijn voor-

, nemen, dat nae des Grooten Kareis

,
tijden fijns gelijcken in gefchiede-

tniflen nauwelijcx en is ghevondcn.

ÜHeeftgroote dingen uyt ghericht,

f^daer de Hiftorien van dien tijden

,5 vol afzijn.

55 Defe Fredericus BarbarofTa is de

55 '2cmc y den wekken iien Paus van

55 Romen Alexander de derde in den

fc„neck foude ghetreden hebben : als

^^menuyti^eeft. De Hiftorie luytal-

„ dus: Als m jaer 1 177. deachthien-

35 jarige fcheuringhc, ende harde ver-

55 volginge tuffchen de Kerck,cnde 't

„ Rijck geeyndight werde, zijnde ten

„lange laetiten de gewenfchte pays

„tuflcheadcn Keyfer ende den Paus

„getroffen : foo zijnom dietebcve-

^^lHgen de Paus met fijn Cardinalen

55 ende Princen^van d'een zijde: ende

>5 de Keyfer met Rijcx Vorften,van

5, d'ander zijde , te Venetien geko-

,5 men : alwaerde Paus fittende voor

p de deure en 't portael van S. Marcus
^ Kerck , den Keyfer in tegenwoor-

digheyt van alle dat volck geboden

p 7 foude
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gyo T L O R I S de III,

5,foude hebben , ende genoot-druo'-
j, op fijn knien neder te vallen, o.t

gratie ende vergifFenifTe te bidde£>i

lettende met dien fijnen voet opd^
yy Keyfers hals , ende leggende , dao

35 llact gefchreven : (in den 9 1. Pfal:'^

5> Davids : ) Super afptdem ^ bafilifcu

)5 ambuUbisy ^ conculcabis Uonem^drt
33 conem : Ghy ftdt wandelen op de adde

33 Jlangen ende bafiltskensy ende[uit met vo

33 ten treden leeuwen ende draken : Ende a

35 de Keyfer fprack : Nontibi, fcd Petr

yycuifuccejfores,pareo : lek onderwerp n.

P)S. Heter , wiens navolger ghy ztjt , mat

35 dy niet : foo heeft de Paus andcrma<
33 op des Keyfers hals trappende ge .

35antwoort : Etmihiy Petro : Dat h\

35/ühfoo hem als S. Pieter moeft onderwer

yypen. Dit WOrt aldus van een ige ver
35 telt : daer d'oudtlten af fijn 5 die iel

35 gelefen hebbe 5 Hermanws Scheideluu «

35 Chronicoy Philippus facobi Bergomenjïs h

35 Supplemcnto , Sabelhcus ende Nauclertis

35 Doch dele twee laetfte leggen fulc:

35 van andere gefeyt te worden 5 daei

35 fy te VOOren gefeyt hadden 5 dat defe

35 verfoeninghe foo niet toe en is ghe-
33gaen5maerdat de Keyfer fijn purpe-
35 ren mantel weg-werpende den Paus
35 de voeten, met betiimclijcke eere
33 ncderknielende , kulle, ende dat de >

3j Paus den Keyfer van d'aerde op
nam,,



Ml
t'ti'tf.i

De XIII. GRAEF.

lam , ende hem met den monde

iufte : alfoo dit getuygen RomuMdm

fdrchiepifcopui SAlernitAnu^» dieder by

zweeft is, (fiet Anmles CAUrvsB^-

ionii ad Annum II77- enBlondut .
die

hem gevolght heeft ) ^^^^^'^^

»

Tlatina. Stgomm , ende andere meer.

Daer onder zijn 5 ende felf de Paus

lifietfijn brieven by Baronium op

(S'aengetrocken pkets, ende by Ko-

gerum tn AnnMu^ Angluants , ar,no

;ii77. )
diefchrijven : Dat als de

, Paus te paerde foude gaen , de Key-

vfer de llegelreep hielde , ende dier-

gelijcke gbedienftighcydt bewefe.

i.i&laer van d'ander des Keyfersalte

l^vgroote nederigheydr , ende des Paus

„onbetamelijcke, jae grouwelijcke

hooghmoedigheyt , en Tchnjven 2.y

niet Nu, belangende de rchilderie,

ie hier af is te lien geweeft in de

roote Saai van 't Palays te Vene-

Eien , dacr Francifcus Sanfovmus

linde andere af fchrijven; moetghy

iweten , dat defe fchilderie eerft twee

hondert jaren daernae voort geko-

men is, als Sabellicus gcruyght. Die

hem daer op beroepen wil, fal gelie-

ven te bedencken 't geen dat Hora-

, tius feyt

:

ftHoribui atque Voetts
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Jf2 F L O R I S de

Dat is

:

„Seecker, ick dit aenmercken»H^
„ füuJe niet lichtelijck fuJcx denPj
„ durven na geven. Als Peucerus p
t> Chronico Carionis 5 d'Aud:eurv,i
dc JByen-korf, endc andere doen.

Meyemsm deVlaemfche Chr*
nijck in 't ^. hoeck, op '/jaer H

Atjaer als Diederick ( van Elfa
Graef 'van VUenUeren ) in Syrit
was, is de tweedracht met de

HolJanders, die doemalen der V\\

mingen vyanden waren om de Zeem
fche EyUnden , wederom vernieuwt
^^^^ ^^^^g^ oorfak

deChro. geweeft is, dat Floris, de foon va;

vijcken t Diederick den HolJantichen Gra
ve, van den Keyfer Frederick ontfan

ZTrmuy:^^"^
hcbbende een beneficie van eej

tol tot Geervliet , ondcr dien deckman
tf'xzen tel de Vlaemlbhe koop-luyden groo
^atfche -ten overlall dede , met haer veel mee
1

1 J7. ^e-
^^^^ periren , danfe gewoon waren t<

/?3rz/^« betalen. De Graef Philips zijnde ir
ƒ«.üjn bloc/cnde jeught, ende een fol-

ic7'i'op
^^^^^ ^^^^ hebbende , wicrdt hier dooi

jaer geterght , dat hy de Hollanders te
ji(j3. water ende te lande voornam tebe-

Jftrij-.

I
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De XIII. GRAEF. 553

en 5 endé fand ter feivcr tijdt eea

ere wel toegerufte vloot tegen

s in zee 5 en viel met fijn heyr-

r in 't landt van Waes,dat de Rol-

lers doen befaten. Hy verjocgh

ncderick van Bevcren , ende vcr-

irande het kafteel Beveren^^en keerde

letgoedenbuyt , eneenfcergroote

lenighte ghcvangcnen wederom te

uys^Dé artikelen van de vreede tuji'chen

m Vlaemfchen en deti Hollmdtfcken ghe-

laedt, 'die Meyerus thien jaren later ver"

..eitjooudeickd^^t hier Jlaenmoeflen. lm-

nsrs de brieven feyt hy felfaldaer in 'tper

'k d 1 1 57 • geteyckent te zjjn.

l
Ve naemlöofe njervolg-fchrij-

Mk 'LTr van het Chronkam Gembla-

mÈkcenfe m het Auètarïum A^mcïn'-

r PHilips Graefvan Vlaenderen5en-

defijn broeder Mattheus, Graef
*j^^j,,f,

van Bolognien , ende Godevaert aiunih

Graefvan Leuven, deden een tocht

met ongheveerlijck iWen duyfent-—
fchepen, tegen * Diederick G raet van jz/^.

\ Hollandt, den wekken de Graef v an mtt/oor-

r' Vlaenderen , als hy met de fijnen fich
^^^^^^

\ had overgeg<;>-en ,
allanghmdeghe->^^A.,

r vanckeniffc gehouden heeft. oirdcd,

Meyerus



fMach
Tnen defin

ma*i op

fijn woon

De onfe

^ctnyzen

Siet kier

•nder.

3T+ V L O R I S (ie HI.^
MeyertisindeVlaemfcbeChn

njck m V 5-. Boeck , 't

jaer 1 165'.

PHilips de Graef trock met fi

broeder Mattheus
( Graefvan B

lognien,) ende Godevaert Gra
Van Leuven , met een vloot van ve
wel toegerufte fcliepen , tegen Flor
den Grave van Hollandt, de weid
in dien tijdt den Vlamingen te wati
ende te lande overlait dede.Defe tocl
geluckte den Vlaminghen heel we
WantFloris die fulck een macht va
foldaten en zee-roovers by een ghc
bracht hadde 5 dat hy fcheen meeftc
vandegehecle Zee te wefen , wierc
van de felve foo befet, dathyghee
t hoop hebbende van tegenHandt t

bieden, by na fonder flagh offtoot
fich felven met den fijnen aen dei
Graef Philips moert: overgeven. H "

wierdt te Brugge gebracht , ende we
neerftelijck bewaert, in 't kloofter vai
S. Donatiaen. Over eenige zee-roo
vers wiert recht gedaen.

Defehe aengaende de 'verïoljlnge ^vai

den Hollander in V tweede jaer daer na

:

op jaer llój.

Loris de Graef van Hollandt, dier i

ick gefeyt hebbe, dat hy te Brugge^
F

J
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wierdt van

cnde tuf-

IA.

\
F
r

r

F
1
F
I

r

vangen werde bewaert

.

i
gevanckeniffeontllagen,

henhemende den Vlamingh vree-

' getroffen op defe Conditiën :

Dat de GyfeUers, die de Vlaemjche Graef

tdde. aer.gaende de Eylanden tujjchen de -

heide ende de Heyden-TLee , tot Brugge hlij-

en/ouden, foo lange alft hemheitejde. Dat

ver de gteyde Eylanden nergens anders , als

f Brugge, eemgen twtfi cfproces gemaeckt en

mde yvcrden. Dat de Graven aUe de mkom-'

Un endeprofijten. ende alie goederen tndefeU

je Eylanden geconjiskeert zwijnde , gelijck dee-

én/ouden. Dat de HoUandtfchegebannen en

ioodtflagers geen urydom in Vlaenderenfow

den hebben, dat geen van beyde Graven op de

fefeyde Eylanden eenigefortenfiude maecken,

Soo deGraefvan HoUandt tegen defevreede

yet attenteerde . dat hy verbeurenfal alle de

landen dte hy in Vlaenderen > als leen befat,

tot dat hy het ongeU^ck ende defchaderceder^

'om gheboet fotde hebben. Item foo^ eemgh

Vlaemfch koopman in Hollamit werde gefpo-

lieert , dat deftadt ofhet landt daer hy gefpo^

Ueert mocht icijn , defchade boeten Joude nti

' de uyt fprake van fes-mannen.Dat de Vlaem-

'Cehckoop.luyiendoor geheel HoUandt tolvry

foudenztjn. Soohaeryet onderfchijn van tol

oftribuyt -teerde afgenomen , de Graef van

HoUandtfotide gehouden zijn'tfelve weder-

om te geven. Dat een Vlaemfch koop-man

door HoUandt treckende van aUefchulden,

daer
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|

daer hy over aengekUeght merdt , tnet d
eed alleen te doen, fijn reyje [oude mogen •

vorderen.S00 hy hovenfijn eed noch belet, o

opgehouden merdt , /oude de GrfiefvmH
landt fijnfchade ende kofien moeten beta

uiclumte Brugge in de Froofdye vanS.D .

natiaën. Dijn/dag na Remtnifcere an.liy
NOTA. Wantalfoo ftact den tijdt opgetey<

kent op 't Inftrument.
Maerniet Teer lange daer na, dewi

Floris defe pays niet en hieldt 5 hee:
Philips hem ontnomen al wat hy in d
voodèyde Eylanden hadde. Dacre:
boven ontnam hyhem mede het land
van Wacs , dat de Graven van Hol

.

landt, van de Graven van Vlaenderei
in Leen befaten. Dit alles nam hy to
heni , ende trock hetaen 't Vlaemfcl
gebiedt. Tothter en toeMeyerus, wydtluf
tighgemegh.

Haraus in dejaer^ Chronijcke7
*van Brabant tn Gode^aert den

IIIy den r6. Prince.

DE Hollandtfche Chronijck, foc
men die nu heeft, ftaethetter
deele toe, item oock Heda. On-

dertufTchenlaetde Lefer overwegen,
wat Beka voor magh hebben dat hy;
met eens gewagh en fchijnt temaken,
van delen oorlogh, ja liever op dele

-

lelvc'
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ve jaren andere tochten mek van

>-n Hollandtfchcn Graef Floriste-

„ de Vrieien gcd:Len.Dttfeyt Naz&us»

Zjielt dticrby aen de kant : Noaus haud

iguHs inHoUandica HifioriaAiit is^Geen

'leyne fvvarighcyc in dc HoUandclchc

liitorie.

Jj't de gefchrevene Cbronijck

qjan Vlaenderm^ eertijdts toegeko-

men hebbende mijnen -vermaerdm

roeden <xr,'iendt Vancratius Caftri^

^comitis.

IOdewijck de Koningh der Fran-

j ken 5 leyde den hoogh-geboren

i
onghman , Philips van Elfas , dcil

XV ii. Grave van Vlaenderen^om iijii

fondci linge vroomighcydt van leven

toe, tot een wijve Elifabeth? de eenige

dochter van Radolf , Grave van V er-

mandois , ende nichte van den felven

Koningh , hem oock tot houwelijckx

goet het Graeffchap van Vermandois,

met de kafteelen ende alle de goede-

ren, volgens den raedt van den felven

haren Vader toefchickende. Vorders

om dat Floris de Graef van Hollandt

dcfe dochter ghemeent hadde felfte

mogen krijgen , foo heeft hy by dele

gelegentheyt den Prins van der Lilas

uyc nydii^heyt den oorloge aengcfeyr,

ver*

I
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358 F L O R I S de III.

verhoopendc het Eylandt van IValcki.

ren, door Robrecht de Vriefe hem v<ï

andelijck benomen , wederom te gp
winnen. En als de Vlaemfche Gra^t
die't fclve erffelijck van lijn oudow
hadde gekregen^gantfch niet en wil*»i

verftaen tot foodanige een reftituti»

heeft den Hollander de volkeren vi

Cleve 5 Geldre , ende Berge , tot or-

trent twaelfduyfent man te hulpe oi>

boden, ende aifoo mettcr vaert, ind*

Elfas over komende , het geheel lan

met branden 5 rooven , en grouwelij-

ke wrcetheyt 5 jammerlijck verwoei
daer na gingenfe oock met den Gra'
Floris, dichaer voorgingh, die Ha»

Armefteyn belegeren. Waer over (

Gouverneur van Elfas, die daer bii

nen Woonachtigh was, terilondt 1

Philips den Graveom hulpfandjwaï
hyanderfms verklaerdede Itadtdocr
noodt aen den vyandt te Tullen moe
ten overgeven. Dadelijck vergaderdi
Philips 5 met hulp van fijnen broede
Mattheus, Grave van Bolognien, uy
Henegouwen 5 Picardycn Vlaendt
ren, Artois , ende Ardonne , foo vee
troupen dat hy meer volckx by eo
had, als de vyanden , die de ftadr , di

by na Icheen gewonnen te zijn , vai
defe overfvvarc bclegeringhe ontfcti
teden.

AU

1

I
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Kis de felveontfetwas, wierdt'er

I by na leven uuren lang van vve-

ijdts feer fel gevochten , maer de

«rci. va.. bëire , Cleef , ende Ber-Lfcvan

L haer op de vlucht begevende , ^^^^.^^

kt Fiom, die in den flagh een fwa- -i^^"'

onde gekregen hadde, met 4.00.

iiJ-luyden genomen, ende gevanc-

IJiick in Vlaenderen wegh-gcvoert.

ie nederlaegh kollede den Hollant-

lenGrave veel bloedts, ende veel

onden, wanttervijf duyfent doodt

even, ende twee duyfent feer fwacr-

ick ghequetft waren. Defen flagh ge-

hiede in 't jacr des Heeren 1178.

WÊbe fehegejchre^en Chronijck

é i n wejnigh 'verder,

Ls de Hollanders de verwoc-

ftinghe van Normandyen ver-

ftonden , en fochtenfe gheen

•/rake , maer maeckten met Philips

en llilftant van wapenen voor twee

naendcn, ende dachten opeenver-

)ontvan een eeuwige vreede> ende

. )p de gevanckenifle van Floris den

Iravc. Dewijl men hier mede befigh

vas, braken ciaer eenige Zee-oijckcn

ieur,foo dat Bi ugge ende andere om-

-ende plaetfen vol waters wierden.

^ioromquimen de Biffchoppen van

PReulen enue Luyck , oni voortlons

UL
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3^0 F L O R I S de lil.

cndc fijn medegevangenen te biddi.

en verbaden ende beweeghdcn tn
\

goedertieren vroomen V^orft Phir
lichtclijck 5 en maeckten aen wee*
zijden een eeuwige vreede , dat Flii.

noyt de wapenen tegen Vlaendea>|É
en ibude vocren;en dat hy om de fcK flH

de., welcke hy in Elfas den VlacmfcFr!
"

Hcere aengedaen hadde,hct Lant mi

Waes dat on-der hem ftont aen Via<4»

deren foudc laren aenhcchten^ é^e. -

Vcmde oorfaken des Vlacmfchen m\
loghs tegen de Holuinders fchrijft face

Marchantiiis dit aldus in 't korte.

DE Zeeunfche Eylandoiy dic van
Keyler Hendrick den II. B(i|
dewijn metten Bacrdc zijn t(*j

gclcytj hebben die van Hollandt

haeroudt recht, datfe hadden iiytipj

j )onatie van Keyfer Lodev.ijck de:

.

ibende te houden occalie gege\:

vaneenfeer langhcïuyrigen oorlo

Ende dit krakeel heeft noch reer\

meerdert Floris de Prins van Hoilaij-

by gelegentheyt van den tol tot Gc *

vliet van Keyfer Frederick de 1. v

kregen : waer door hy de Vlaemfcf

koop-iuydcn al daer paflcrende , v

jnoevelijckheden aen dedc.Maer h;.

van Philips uyt EUaten daer ovej

ilraft; en van den fdven gcvan gcii;

I
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De XIII. G R A E F. 561

flach te water: uyt welcke gevanc-

niffe hy na 't believen des over win-

ïrs ontilagen is, mits die van 't Lanc

;n Waes hem voor altijdts overge-

ende.Maer als t Willem de II. aldaer
^ , 5,

1 HoUant Graef , en naderhant oock Grarfcr.

leyfervan DuytHant was geworden, /Co
-

eeft hy de gelegentheyt waergeno-^''-

len van die van Avefnes, die tegen

are moeder rebelleerdenan wekken

orlogh de Vlamingen te kort qua-

^len, ende feer groote fchade geleden

lebben . Daer na als hy doodt was, ift

lldiisgeftelt, dat * Fioris ({]n{oon,

Ie dochter van Guye van Dampiers
' ouwde , ende de Zeeurofche Eyhtnden di 15?.

,.et haer hebben foude : ende die was Graef.

eerfte die fich den tijtel van Graef

. derfelver Eylanden gingh toefchrij-

II

' ven.Ende als de oorlogen daer na om
[l(."defclve heerfchappye wederom ver-

|f. «nicuvvt werden, hebben de Vlamin-

gen defe twift-Eylanden den HoUan-
"ers by accoort laten houden, &c.

'odtfriJus Monick van S, Vantakon

in dejaer-hoecken vanfijnen tijdt,

IN't jaer 1179. hebben de Bif- *'BM'

fchop van Utrecht , ende de Graef
J^'^nt^

van Hollandt(FlorisdeIII.)tege|i4,^J^^^'^

de Vriefea de wapenen aengcnomen,

K
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-^61 F L O R I S de UI.

maerzijn fonder vidoriete bevec

wederom gekeert.

In 'c jaer 1187. wierdter tulTch-i

Baldewinus den Utrechtfchcn B-

fchop , ende Otto den Graef van G(

rejfwaren oorlogh gevoertom de Vei

we :

't was moorden en branden : en;

wierdtgefeyt, dat dit gefchiede

wille van den Keyfer^op dat die qua-

tieren dien van Keulen des te

foudcn konnen helpen, endeopdqj

de Ichepen niet op-waers en foudt

mogen komen. ^ - t. i

•fD'voor In'i jaer 1188. 7.ijn den t Tricb^

r^y^'S-'^- fchen Biflchop, ende de Graef vji

étjpüwi.
Qeir^^ende veele andcrejdie niemaai

te voren met den anderen en had«i|

konnen bevredigen 5 door geen andt

middelaer dan door Gods geeft alda-

{temten in't Heylige Landt) te famff;

verfoent geworden, ende veele dj

felver hebben met blijtfchap'tKi

aengenomdn.
In 't jaer 1 190» wanneer dc onfe

dus tot verderf der Turcken ha(

wreedtheytgepleeghthaddenjfofijn^fl

op woenfdagh tot de warande gek ^

men, die voor de ftadt Iconium lag.

in de welcke de Wilde heeften v -

den*SoIdaen weyden. Doe heeft c

Keyfer ( Fredericus Barbarojpt ) omtrc:

deu middernacht met de fijne, race»

flagend»

'-'Van
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j;ende , wien dac hy voor uyt foudc

{den, om de Stadt in te krijgen, ge-

Lveert den Hertogh vanSwaben
.füon 5 en Floris den Grave van

"andt den laft op te leggen om die

^
leftormen : hy lelf in fijn leger blij-

iode 5 ende met alle vlijt op de lagen

irTurcken op paiTende. Dit fihnjft

\umÈ Keidfche MorAck

.

en ander jonder ita^m ^ die mede op

denfelven tijt leefde, v^in den.tocht vm
Keyfer Frederük den I. in Afia.

;N de vierde troupe wort gerekent

de Graefvan Hollmt met * fijn broe- * ^h'-yt •

der? ende de verdere macht der fol-

^ :aten. ^^dc noch aldaer wederom.Jijn yiaem ^^^^^„tfi

erfwügende. Den Vorft dan van Mera-y;/« yadev

ien,' ende den Grooten Graefvan Hollanfy F^^^'f*

ndeHendrick van Bergen met 300.
j;^;;^^^

ecommandeerdcjwierden na Philip-

olis gefonden . Van defen Tocht van Frc-

ericus Barbaroffa melden Annales Godefrid.

• donachi S. Tantaleonis , Otto de S. Blnfib»

ï'apno Patavinus , Anö7jymuz m EpifioLl^

'UA extat Tomo Germ. Script. XTrftifiiy Mat-
' hius Pari/ienfis , Paulus Mmilius, theodór

icusde Nihem libro de Privileg. ^yufibt

^ fnp. capite de Expedttione Hierofolymitana

eric' itnp.foL 84.8. ende andere ontal^

^
ike. Matthtas Wejir/ionaflerienfis fchnjft

ilz op
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F Z. O R / i' tlt III-

m

t 4nn. 4I

èp'tjaer Il8p. datter in Syrien eenv»

Van Dienen ende Vriefen aen is gekomen,(mt

mens aenkomfic Saladijn werdt vetfchritii

ende 'verliet de Stadt Accon, die hy

hadde. Alfoo waeckt oock Meyertis gewk

'van een vloot > die na Syrien getrocken is> ark

ecck Hollanders en Vriefen in ivaren, op 't {

'

1 1 8 8 . Men lefe hier -van mede Stokipis,
"

den Carmelijt , Heda , en 't Gcmeene C
vijck'hoeck,

Rogcrins Hoveaems in de En^

fche Chronijcken in V anderde DeeL

IN 't felvigejaer ( i t iVlt

colmus Koninck der Schotten 4
nefufter Adej acndeiiGrave vi

^«"^f; Holhndt.

Tüngende In ^tjact 1 177. bclooft cndc fwc

t^cL FLORIS GRAEF VA^
HOLLAND T,

"Bdrla- ,
•

;

5 Onder andere Princen des Rijcx

Willem den Koninck van Sicilië]

uyten name van den Keyfer Fre(

riek den L de onderhoudinge van di

Vreede : en onderteyckent het Schi

of Inftrument van den Vreede. :

Jlaet in deJaer-Chronijcken van den Cat

nael CAfar Baronifis, 6 iet numero ^1.

mwwo 7p.

Voh
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« ii'iOiederick deSevsndc , deXIV.Gracf. 3^5 \ 1

rOc vlamt elckop 'c gebied! foo ras ick'trljck aenvacrdcj

I* Strax heeft mijns broeders fwaerd fich tegens my gefct.

iials ick d'ecrdaer na des Stichtfchen Stocls bewaerde ,

^< Stack Otto ftock in 'twiel , en dedc my belet,

l a 'tervpen van den Bofchvrord ick in \ fand gcfmcten.

V llboov dubbel krijgs-gevreld , die noyd en weeck vooreen,

yemand oyt als Held in 't oorlogh fich gequeten,

al$ Prelaet in peys , ick , ick dcc 'c bey alleen.
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V
»

Volleen drie Graven.

Ivde

)IEDEPvlCKdeVII.
remcynelijck geiccckcnt voor

de*XIV.Graef.

W\v ADiF. Diedenckx^*^^^;"

idochtcr, hem gefuccedecrt, voor „„ie

een korten tijdt. .

I L L E M de I.^-yff-

Gemeynlijckdcf XV.Gracf.
^'^

Hebben g-eregreert Diedcrik i7, Vrou \ in^f "f*-

O O J
. i'eSchrif-

'vm*t]ncr ll^O.tot hetjaer 1223.

Barlandus infijn Rcgifier der Graven

nm HoHandt.

e^-^jï^.^ lederickde Vir. wierdge.
ftek in fijn Vaders plaetfe, 119 5.

die te Antiochien geftor-

ven was. Het Graeffchap

gekregen hebbende , heeft

hy tegen fijnen broeder Willem veel

Arijdts gehad. Maer doch niet lange

daer na, hebben haer Boudewijn de it^j»

Biflchop van Utrecht , en Dicderick

de Prooit vereenigt op defe conditie,

4at Willem fijnen broeder Diederick,

0^3 als
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Dl E D ERI CK de VII.

als den oucltilen het Graeffchap vic

Hollandtfoudc laten behouden, m?i
hy felffoudc in Ooft-Vricllandt Gdk)]

vcrneur zijn , ende uyt den tol vr*'^

Geervlietjaerlijckx een inkomlle vi

drie hondert ponden ( foo als men c:

nocmt)ontfangen. Daer nae ftarf Bs

duinus de BifTchop , na wiens doot e

HollantfcheGraef Diederick Voog: ;

' is gemaeckt van de Utrechtfche vac-

rende Stoel , over de welcke tuffchc

twee die totte lelve gekooren ware. .

contentie gevallen is. Als hy fich r, :

getrouwelijck hier in was quytend ^

om de kerckelijcke fake te berechte;

heeft hen den raedt van die van Gc'
derlandt tegen gcftaen. Waer oV(C

tegen de Gelderiche natie gevochte
is. Na dat defc beroerte ghelliiit waj

heeft de Graefmet fijn leger in Bn
bandt treckende, s'Hcrtogen-Bofc
met gewelt ingenomen , endc fon

daer een ige Edel-luyden van daenr
HoUant 5 hebben die weg gevoert , (

• Hen- fchielijcke aenkomfte des * Hei
ricJi. togen van Lothringen alles niet e

hadde verandert. "Wantjde Hollande;

daer een groote ncderlaghe krijgen.'

i De de 5 ende wierd haer f Overile feifge
Graef vangen^cnde cn mocht niet eer na lij

i

varr i-ioi- lanci wederkeren , dan hy alle de fcha
/W/.

BolFchenaers van hem aenge^

daen



DeXIVGRAEF. 3^7

5
nabillijcke waerderingebetael-

. Als hy nu derthien jaren geregeert

•iddc, en te Dordrecht aen een Tware

.eckte lagh,was hy in fijn gemoet leer

-naeuwt over 't afwelen van lijnen

roeder Willem, daer hy over fijn

echter Ade , nocht fcer jongh, ende

nbequaem totte regeeringh zijnde, 1103.

otVooghd wilde ftellen. Indefelor-

efteeckende, fterfhy, ende wierd

an elck eenen feer beklaeght. Siet den

Zarmeiyt Divif.^.cap. 1,3,7,8,1a, en 14.

i U)>t de oude Schriften van't

Klooflcr van Egmond,

IN'tjaer 1 191. (W. 119^0 Wier-

ven by Accaron Frederick den

i| Hertog van Swabenjfoon des Key-

fers * Frederickx 5 die met lijnen v2i''"Barba-

der na Jerufalem gcreyft was, ende''#«-

Philips de machtige Marck-graef van

Vlaenderen, met een ontelbare me-

inichte Chriftencn.

Accaron wierdt van de Chriftenen

wederom gewonnen , ende veel duy-

fent Turcken daer binnen verflagen.

• Philips de Koninck der Francoyfen

keerde dit jacr, in'twelcke hy oock

met Richard den Koninck van Enge-

landt vertiocken was , wederom nae

fijn Landt.
In
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DIEDERI C K de VIL

In'tjacr iipy. keerde Richard ci.

Koninckvaii Engelandt, na^tinntJi
men van Accaronjwedcrom re Brur. .

difium (^twelck nu Barltt ghenoea '

werdt) fijn Konincklijck habytafgc
leyt hebbende , om dat hy nu overj
berucht was van den Marquys Coen
raedt om gebracht te hebben , her
dragende of hy een particulier per
ibon was , doch wiert van een duyt
fchen foldaet , dien hy in de belege
ringh van Accaron hadde veronghe
lijckt, verraden, ende van den Her

+ 5-,, togh van t Auftrafia gevangen , end
fckrijvcn den Keyfer Hcndrick overgelcverr

«ufc-^^'
cntie een wijle tijts gevangen gehou

pta'^«- laetllen ontllagen, mits voo;

denicefi fijn vcrloffinge betalende 150. ponc
Au- Engclfche munte , doen trock hy var

oortcn- Provintie in de andere , tot

rijck. t^e Keulen quam , ende wierdt
meteen hoopHoUandtfche fchepen,
die hem te gemoet waren ghefondenj
overzee na fijn Landt geconvoyeert,
ende overgebracht.

In 't jaer 11 (?5'. werdt Willem de
broeder des Graven Diederickx , nae
overlijden van fij n vader {iloris) we-

derom keerende van Jerufalem, van
fijn gefcheyden broeder vriendelijck
aengenomcn , ende broederiijck ont-
haeit : Maer als hy merckte , dat mea

allenx-^



DeXIV. GRAEF. 369

* ^nxkens ftrafFer met hem handelde,

ide fijn broeder daer gantfch gheen

Jfcopennam, isuyt fijnoogen ge-

veken, ende naerder gefproken heb-

mdemet fekerekrijgs-liedendiehy

:h verplicht hadde, heeft hy fijn toe-

lucht tot de Vriefen van Dreckere mee

er feivcr lieder gunft ende permifTie

snomen ; met defcr hulp heeft hy

elanden, van't Graeffchap dieacn

''riellandt naeftaenpaelden, dickwils

eftreden. Om wiens aenval te belet-

en de Gravinne Aleyd met een leger

;ot Egmondt is gekomen , tot groote

^chadevan'tKloofter, enongemack

/an de gchcele orden , alfo de Geeftc-

ijcke goederen, foo in viveres alsin

yerfcheydcne andere dingen aen de

Toidaten wierden befteet , ende dage-

lijcx liepen de kameniers van de Gra-

vinne ende andere by komende vrou-

wen, door 't convent 'tecnemael te-

gen de Difciplijne. Dit ongemack en

overtredingheder Difciplijne duyrde

van S. Louris af tot de Odavx van

S. t Marten, ende en over-laftede het ^j^^^"
Egmondtfche Kioofter niet alleen

doen ter tijdt , maer oock dickwils en

fwaerlijck ,
geduyrende den geheelen

tijdt haerder regeeringc, é'^r. Nu laet

ons de aengevangene reden vervol-

gen,

0^5 Dewyi
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570 DIEDERI CK de VII.

Dewy 1 dan Diederick de Griefv:

Hollandcin Zeelandt vertoefde 5 o«k

den Oorlogh te^hen Baldcwyn d^. .•

Graefvan Vlaenacren te bevorderem;

foo beitelde de Gravinne Aleydt fc3

Egmondtden krijghs-handel tegen <•!'

Vriefen , alles met wonderbaerlijckc

verftant, cnde beleyt fchickende ; ei

de haeronvermoeyt bethoonende. ^:

maeckte oock de vrientfchap van c

oudtfte 5 ende voornaemfte Vriefe

van Nethorp , die fy genood ight hadde

te krijgen. Balduinus den BilTchc

quam oock tot Egmondt met haer 1

fpreecken , ende te verfoecken, of h
ecnigen middel foude vinden om c

tweedrachtige broeders ( Diederick en^
Willem) te verfoenen 5 maer alfoo M
nae fijn fmniet en wilde gelucken
keerde hy wederom nae huys. Dit ge

fchiede ontrent S. Michiels.

Alflèr dan een dagelijckx gewof
was van lagen leggen, ende roven va

beyde de zyden 5 foo nam ten laetfte

Willem voor 5 hem een openbare;
flagh te leveren 5 ende quam met eej

ontallijcke menighte Vriefen tot Alck

7naer, Tegen den wekken de krijghs

knechten van de Gravinne 3 ende vai

den Kcnnemers iich op maeckten, ci

in üagh order fhelden^ende hem tegei

weer boden, 6cc.

Ter-



De XIV. GRAEF. 3

I

k

r

r
t'"

PTerftondt wierter nae den Gravc

^iederick ) mette tydinghe van defe

rerwinninge , een bode afgeveer-

, waer door hy oorfaecke kreegh

^een dubbelde vreughde , foo om
fitde Graefaen d'een zyde , als oock

i; Vriefen aen d'andere ) door Godcs

jgen) overwonnen waren. Alshy

m van de Vlaemingen met vidorie

ederom keerde, foo is Boudewyn de

lifTchop anderwerf tot Egmondt ge-

omen, des Sonnendaeghs voor Qiia-

iragefima^van gelijcken oock de Gra-

rinne Ada, Diederick den Prooft , en

Dtto van Benthem , om van een goe-

de Vreede, ende van de fake der kerc-

.ce te handelen. Daer wierden groote

koften gedaen om fulcke Heeren te

tradteren 5 de BilTchop dede verfchey-

dene voorfleghcn , ende de Gravinne

Adauyt moederlijcke f^^^^^^f?^
haren Soon forge dragende, badie alle

^^^.^^

feerernftelijck,datfe de faecke wilden

bevorderen. Doch de BifTchop keerde drachtige

wederom na HaerUm-, daer, de Graef

doemalen refideerde , om dat hy niets

nae fijn fm en kond verkrijgen , maer

de Prooft die den nacht noch daer

over bleef, wiert van Willem genoo-

dight om alleen met hem te fpreecken,

daer foo met onderlingen raedbeflo-

ten pays, ende termijnen van pays aen

iU te

Moe-
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^Jl DIEDERICK de V7L

tc bieden. Dit ten laetften doordt--^^*

Biflchop 5 en den Proolt uytgewroclo
2;ijnde5 is Willem te Haerlem gekc j!

men , dewyi de gefeyde Biffchop
daer noch was, ende met het krieckc''

van een fekeren dagh ( men weet ni<

ofgedoodightof van felfs komende'
voor fijn broeders bedde verfchen er. i

daer de vrecdemet vriendelijcke or.

derlinge bejegeninge tuirdien hae:

beyden beveitight is , opdefenvoet )

Dat Willem voor fijn patrimonie u)j 3

den tol van Geert-vlietjaerJijckx dri iJ

hondert ponden^udetrecken 5 end'

het Graeffchap van Ooft-vriefiand
van fijn Broeder als VafiTael foudeheb
ben 5 ende daer tegen de Graefmet d( .

reit te vreden zijnde,Willem vertrec o'

ken foude na 't landt dat hem vergun
was.

In Vrieflandt gekomen 2.ijnde , nr
dat hy lange met Hen riek Kraen kra

keel hadde gehadt, foo heeft hyeer
Fort van deCen Hendrick tot weder-.

wraecke der Vriefen die by den felve
doodt gellagen waren , ftormender
handt ingenomen , ende teraerde ge-)

fleght 3 ende de Vriefen die onder deal
{dfs gebiedt Honden, ende alle fijn in-il

komen met bewiiliginghder gefeydeij

Vriefen aen hem genomen.
Hier nae by fijn moeder ( Ma ) ko-Ji

mcnd
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Acnde wierdt hy van haer,ende ande-

K fij ne getrouwe vrienden vermaenr,

kt by fijnen broeder, doen ter tijt ftch

b't Slot t Hurft onthoudende , niet

kn foud gaen ; want hy hiyten tvvijffel

fevangen Ibude genomen wcrden/00

fiy daer quam. Evenwel en liet hy lich

iaer niet af houden .Hy quam daer by,

mde wiert met ftuyrfche oogen aen-

refien , ende op een fekeren tijdt , als

fijn handen gewaflchen hebbende,

ter tafel foude gaen aenfitrcn, wiert hy

van Hendrick Kraen fijn gfootften^^^^

vyandr,ende andere dienaeren,* buy-

tentwijffelmet wil en weten van fij-yï^„,f„Yc

nen broeder gevat, en in de gevanc- mv- wr-

keniffe gheleydt : Maer door Godes^-;;-J

barmhertigh beftier geraeckte hy daer

uyt, ende quam by Orto Gravevan

Gelder, daer hy een wy 1 vertoeft heb-

bende, om dat fijn fcheenen door de

rouwighcydt van 't ys dapper vcrfeert

• waren ,
envangroote koude gcfwol-

ien,keerde hy wederom inOoft-vries-

; landt dat hem vergunt was , en wierdt

l' daer feer gedienftelijck onthaeldt met

[ groote vreughde van elck eenen , over
•

> dcfe vlucht of behoudeniffe : En daer

L troude hy de f dochter van Otto den
l^^;^

Ui Grave vanGeldre^^ die feerftatelijck ^ddheyt.

\\ tot hem gebracht wiert : het Bruylofs- Anno

1 houdende te 5r^r^r^». ^ "P7-
Qjr In

1
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5^74 Th:ED1RICK de VII,

In 't felve jaer wierden Octo dei

Gelderrchen , cn Diedrrickden Hol'

landtfchen Grave met den ander
verfoent : welckeverfoeninge ofV
dragh van Vreede onder hun foo ta

nam,datde GraefDiederick fijn doe'

ter met namen Aleyt ? aen Hendri
den foon van den Graef Otto t»

Houwclijcke verloofde. Maer die f<

vige die noch een jonge W2.s^ krce

niet lang daer na een quinende fiec

te 5 daer hy aen ftarf , en wierd begr
ven te Renesburgh.

In 'tjaer 1 15)8. fuccedecrde The
doricus Proolt van f Maeldrecht^v
gens de verkiefmge der Geeflelijc

heyt, door gunft der Graven Died
riek en Otto 5 ooek met gunft van alit

Burgeren in't Bifdom in plaets var
* DeAre.'^ Theodorieus.

In ^t felve jaer quam de Graef Die-
derick by winter-tijclt in Vriefland^er

verfloegh veel Drechterfche Vriefen.

In ^tjaer iioi. viel Diederick Grael
van HollantdenTriehtfehen Bifïchop

Theodorieus aen met den oorloge 3

doch met veel rooven ende branden,
t Prf/ ü ooek van de Kerek tot t Wierthen wiert
Woerden, ^^^^ wederom vreede gemaeckt ende

Gyfelaers aen den Grave door den
Biflchop gegeven.

De felve beftormde , en nam ooek
vech-

hUi-
drccht ,

Maf-
drtcht.

Early European Books, Copyright® 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



DeXIV. GRAEF.
as- 1^.tender hand in 't Fort des Gr.

Leuven, gcnoemt Bufchjdaerhy

oneyndelijcken roof uythaelde,

/ock Willem den broeder desGra-

i^en Hendrickvan Cuyck,en veel

[ere, foo ruyters als knechten ge-

«,igen nemende. MaerdeVorftom

jn leed te wrecken ,
vergaderde foo

anfijnvolck ende van verfcheyden

pndere machtige, ende edele Heeren,

f:en feer groot leger van alle kanten

Inethulp van den Biffchop van Keu-

t£n, den Biffchop van Luyck, den

Hertogh van Limburgh , den Graef

van Vlaenderen ,
endeeenige andere

Graven, ende gingh denghefeyden

GraefDiederick i n't Dorp en Kalteel

.Heufden genaemt beftryden : daer hy

hem vingh : 't welck geen wonder is :

want daer hebbender getuyght van de

geene, die in den üagh prelent waren,

dat het te verwonderen is, dat hy te-

lgen lulck een machtigh leger, ende

Too veel Princen noch eenigh weer

. heeft konnen ofdurven bieden: V oor-

: namelijk dewijl fijn eygen leger noch ^4
niet by een en wasghckomen, hncr t/mtr

dit gevaer is hem overgekomen,eenf- a /^-.

[deels uvtde onbedachte onvoorfich-

tigheydvan fijn hertneckigh gemoet, ^^^^

I anders deels uy t het moedigh vertrou- 'tgic/ie.

wen op fijn voor gaende victorien; ^^dbc».

^ Dit
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dat is

,

met lid

fcggcn.

Twee
^hfchre-
-ven ex-

emplaren)

vi.tcr W5-

ghcUjcK

rmct het

tcijn , Pc
Loven ,

dat is

,

van Leu-
ven.

37<^ de VIL

Ditgefchiede voor dendagh dergè
boorte van de Moeder Godes. \

Ondertuflchcn doe de Biflchop
Utrecht fach, dat het Graeffchap

( v,

Holkndt ) fonder bcfchermer verlat
was 5 ging hy eenige plaetfen van die
branden, ende plunderen . Maer 't e'

geluckten hem alles niet welyalfo dac
oock veel van fijn volck gevangen,e
veel van fijn Dorpen medeafgebra
wierden.

Den Vorft { van Leuven , j ende de>I
Graef Diederick wierden verfoeno
de Graef hem gevende twee duyfenjj)-
marcken. I>

Den Graef van Zutphen Otto wieif
van den Vorfl * met lift gevangen ge-*
kregen, daer hy rot hem vreedfame.
lijck was af-gekomen , door 't beieydi-
des Konings Otto, ende des BifTchopi-
van Keulen Adolphus. f

-

In 't jacr 1203. llarf Diederick drt ^

yil. Graefvan Hollandt, en liet met- ^

fijn doodt fo veel twiften , ende twee-»?
drachten , die 't geheele Landt in focó • ^

grooren gevaer itelden, dat het qua-*' - J

Jijck te befchrijven is, é^c. | :i

Beka in BaUu 'mus 11. denio), \, .

\

Bifchop.

T\E Graef Floris by Antiochienrcriij
overleden zijnde, wierd fijn foonl'c:' ï

Di
*

.•vJ
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DeXIV. GRAEF. 577

ederick de VIT. Graef , en trouwde

Jelheydede dochter van den Doorl,

er Diederick Grave van Cleefjdaer

by teelde twee uytnemende fchoo-

dochtcrs, als Adelheyde en Adx.

a Adelheyde wierdt verlooft aen

endrickJoncker van Gelre , en Ade

)ude in wcderwille van aldeHol-

itfche Natie , met * Lodewijck den

I

.;
raef van Loon.

fejerus m de Vlaemfche CLronjcky

•

' in^t-j.BvecJzop^tjaer 1 191.

DEwijl dit te Gent om ging, heb-

ben Diederick Graef van Hol-

a,^ lantjende de Leuvenfche Graef

lendrick aenmerckende ende over-

.^ghende, hoe feer de Vlaemkhe

irachten nu verfwackt waren gewor-

n, oock aengevanghen hare eyghen

ckenliftigh aen te leggen. Beyde

,jlenfe den Keyfer * Hendrick met

„dden laftigh en moeyelijck : Defe

,

iat hy die van Aelfl:,als onder 't Rijck

*>rterende5 onder Lotharingen wilde

;ellen ; Die andere dat hy van fijn be-

fte acnde Vlamingen gcdaen moch^

^ ontflagen werden , ende ZeeUndt^

&Leen van't Rijck alleen belitten.

(Maerde Keyfer en wilde Boudewijn

;een ongelijckdoeii. Hy en vergunde

,er niets.
noch

Gacf

1 191.

den V L
Keyfer



378 BIEDERICK de VIL .

Nochaldaer: Hier nae fond de Gr^
'Bon^e- Baidewijn fijnen foon Baldw-wiin , C|>

•

jv^w van r- i 1 1^ ,

nimgiu- van lijnen 't wegen aen den Key©
Tipen voor den eed te doen , nac Worms : EnS
^^•"^f ontfing te huys feJfden eed van Gr€
"vuende-

Holknot, füo als die aen de Prifi
^

f ^r>^c«f een van Vlacnderen ghewoonlijlfl

^„„9 placht gedaen te worden,
In't jaer iipi.trockde GraefBo^^

dewijn nae Duytflandt tot den Ke^
fer, cnde dede hem hulden van weg<i- .

die van Aelft^en \V"acs,ende de V^ieK

Ambachten; van 't Lant by der Schei:

de, Walchercn , Zuyt-beveren, enac-

Noort-beveren, Boifele , endc deai^
dere Eylanden van Zeelandt.

Jn'tjaer 1195'. begon DiedericT
Graefvan Hollandt , Floris foon , c>

Vlaemfche Koop-luyden feer te que r

len by Geers-Elïet.kX^ hy van den Ke)
fe, verkregen hadde , dat alle Koof
luyden die daer door paffeerde d
tvvintighfte van alle goederen alsTc
fouden betalen. Onder pretext va» :

defen Tol heeft hy de felve een moi
nighte geldts afgc-cyfcht , ende fol

fcherp afgeperft, voornamelijck vav
de Vlaemingcn , datfe dickwils ghel
dwongen wierden dubbelt te betalen^
Wacr uyt groote tv^ift, ende twee
dracht tulTchen de Vlaemingen , end
Hollanders ontftaen is , die nae de

hanu.:
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DeXIV. GRAEF. ^79

indt niet dan met den oorlogh en

Lnde ge-eyndight worden.

t een Gddcrjche naemloofe Chro^

nyck metter hiiitdgcfchre^cn.

Ndertuffchen ontflront daer^tuf-

fchen den Utrechtfchen * Bif- * Dicde-

fchop, endede Graven Diedc-
^-c In

,^ van Hollant, ende Otto van O cl- .c. b f-

r^Handt, een twiftjom dat dc gefeyde fchop.

kiflchopWillcm denOrave van Ooft-

irrieflant, den broeder van Dicdenck

'^es Graven van Hollandt, overlaft en

;ewcldt hadde gedaen. Waerom dc

-ienc 5 te weten de Graefvan Gcidre,

\et landt over den YleUendc de ande-

^•e het gene dat aen decszyde den Yfcl

Ityt, singh plunderen : ende leydc de

I3raef van Gclre fijn leger vpor De- to/..

if V , venter, 't welcke hy beftormde. Maer

ij t hy felf wierdt daer van Hendrick
' Hcitogh van Brabandt , door 't beleyt ,

van Otto den Roomfchen Koningh, ^/.^g?-^

.. - i,^n Adolf den Aert^bifTchop van Keu- z'e van

^-Jffen, gevangen Als Diedcrick tói/^-^^

t : I Graefvan Holland, die doemalen U- ^^^j^

K^iLj trccht beftormende, dit vernam dedc den

'

'^^^\iy^\mwo\Qk van dc bciegennghcaf-'Bo/c^/«-

trcckcn , ende begaf hem na 's Herto-f---
genbolfche. Op den tocht ^ verwoe-

ftehyde Stadt Tiel, ende overwon .'^/ff^/r

Idcn Bofch felf,den f-venden dagh, en va->>gen.

ving

^^^^^^^^^
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580 DIEDERICK de VII,

ving Willem den broeder des Hert^
gen van Brabandt , met Hendrickde
Grave van Kuyck^daer toe noch 00c
artderc geen geringe perfoonen : Mae
aJs hy met grooten uuyt nae Holland
wederom toogh, wierdt hy van da
Hcrtogh Hendrick 5y Heufden me
de fijnen onderfchept. Nu den Her
toghvan Brabandt bcyde de Gravei
van GeJdre en Hollandt door laghei
gevangen hebbende , en wilde hae
met geen geldt laten rantfonecren , o:

*'Br«
^^^^ ^^^^^ moeft een van fijn<

^/J««jr^^^^^^^^^^^^l^"welijck nemen; al-
tieu Oor- foo fe oock deden: voorts was het den
Z'^/^^^rr- Biflchop van Are, die Willem den

Grave van Vrieflandt overlaft hadde
gedaen

. Als dit krakeel tuflchen den
Hertogh van Brabant, endede Gra-
ven enden Biflchop nu bygeleyt was,i
quam daer wederom een nieuwe
tweefpalt tuiïchen de broeders,Diede-
nek den Graefvan Hollandtjen Wil-

j

Jemden Grave van Ooft. Vrieflandt,
de welckedie van fijnen broeder ge-j

krrfieei i» Horlt opgcfloten wierdt. Maer met j

leti^ndt hulp van anderen of mogelijck mets
^ji^ eygen pradlycken geraeckte hy '

,daer uy t , en quam tot Otto den Gracf : 1
van Gelre. Dewelcke, om dat hy met -

1

hem in 't Heylighe Landt hadde ghe- : |
weeil.
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DEXIV. GRAEF. %U

veeftjhem trefFclijck onthaeldcjende

.rerloofde hem fijn dochter Adelhey-

dc. De bruyloft gehouden , ende den TeStavs-

k:wifttuffchen hcn\ende fijnen broe-''^**'

der gellift zijnde 5 wierdt hy in Ooft-

V^ricdandt voor Graefaengenomen :

ende wan by fijn huys-vrouw Floris,

je naderhandt Graef van HollandC

lert, en Otto BilTchop van Utrecht.

Ende de vrede was tuffchen de Gra-

ven van Gelre en Hollandt op dcfe

iönditiebcveftight, dat Hendrickdc

foon van Gelre , de dochter van dea

anderen Grave foude trouwen : doch

beydezijnde in haer jongejeughtge-

itorven en te Reinsburg begraven.

'

Johannes IfaciusTontanusin''t 6.

hoeck der Gelderfche Hiftork.

lederick Graef van Hollandt,

fich volgens den laft des t Key- t «"^^

fers, dragende als Voogt van 't

'Utrechtfche Bifdom, dat fijnen Oom van Har

Diederick toegefeyt was 5 en de Bif- barojf^

fchoppclijcke inkomften5ende al wat-

ter tot het Sticht meer behoorde,met

neerftigheyt befchickende ende ver-

famelende, en kreeg ondertuffchcn

niet met allen uyt Over-Yflel , uyt

l'oorfake, dat Otto de Graef van Geh e,

iverftondt , dat die inkomftcn volgens

accoordt met die van Twente ende
Drente^
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gSx D I E DI:RI C K de 111.

DrentCjOm {ëkere gedane byftande^i
.;i

hem toe-quamen : hierom vergad^i
^

dehyuyt Hollant ende Zeelandc h: i

gereedtfte volck dathy konde, ent ;

dede een inval inde Veluwe 5 daerlr
'

een grooten buyt uyt dorpen en vö
den alleiins van dacn haelde. Alsj
hem {chickte om wederom na huys'.

Heymes - keeren 5 is hem Otco tot Heymesher^

]7nKh"
^^^^ h\rjt wederoi

nen.
' " krijgen mocht, na-gevolght. iMaer

daereen wylc tijdts ghevochten w;,

endevcelevan beyderzydengefnei-
velt 5 ende het volck van Otto allene g^É
kens begon te deynfenjfoo gafhyOtC ^
mede , om fich felven te behouden: i:""

nefïens andere fijn paerdt de fpoorew -y.'^

ende qiiamgeliickelijck over de rivie^

ofliever 5 foomen inden gefchreve? 1

1

Bekaleeit, over den dijek die N(?/^/>fe

Niedam geheeten is^achterlatende vq* '"H

flechte foldatenjfnde verfcheyden aft

dere , die Diedcrick uytgenomen di)
i

't ontliepen gevangen niet hem naa: ^

Welck aldus gefchiedtjcnde uytge
j

voert zijnde, quam den Hollant/che:i 'l

Willem uyt Vrieilandt , als om fijnen
j

broeder gcluckte wenfchen, endet< ,

begroeten, hoe wel hy te voorcndoo(
\

fijn moeder Ade vermaent was,dat hi
'

fulcx niet en foude doen. Terftond'i
'

als hy in kaftcel. Horll j daex Di^d^-l



De XIV. GRAEF. 3^3

oemalen wa^s inquam , wicrt hy

„ Jendrick Kraen gegrepen , ende

deghcvanckeniflegheleyt. Delen

)emt Bekamede in't Latijn Henri-

. isGrus : de HollantfcheChronijck

i r Goude gedrucktfchrijft dat hy een

:i Geldersman was ; De Rhijm-Chro-

: iick meldt , dat hy nu al te voren te-

: sn den gefeyden Willem , doe hy

:;.iver dc Vrieièn in Ooft-Vrieüandc

. . ommandeerde ,
ghefonflen was ge-

x:.:eiii(keeftomte rooven , maervanWil-

.:»m geluckelijck verdreven : hoe wel

i. alefchribenten van Vrieüandt, ende

^^#nderde lelve oock Ubbo , die leer

iet gefchrevcn heeft , feggen, dathy

:
:\)(.maeymelijck is uytgelaten,ende niet en

'•^reeckt van eenigen name van eea

^- . jeldersman> ^c,

Beka in Balduinm den IL den 29.

BiJJchop.

^N'tjaer 1 19^. is Willem van Hol-

landt, den Ridder van den tocht
'

van Jerufalem in Hollandt weder-

- vj om gekeert : den wekken fijn broeder

t :i Diederickeerftminnelijck heeft ont-

l
:i
fanghen met behoorlijcke eerbiedig-

Ie : heydt : maer ten laetften hebben de

l' oorblafers tuflchen de broeders een

w4 hact J^efaeyt, fo dat Willem fich ftracx urfcke

tï

Vriefen van Dr<?f^we begaf, en ^r:efiM.

mee
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3S4 DÏEDERICK de Vil

met de felve op de Hollandtfche
pen dageJijckx aenviel.

By na op den felventijtquam
dewijn, Graefvan VJaenderen^gea
pender handt in Zeelant5om W-

'

ren , 't welck het nacfte aen fijn io.

was,te veroveren .Waer over dc G v

Diedcrick van beyde zyden benae^^
zijnde , een feer groot leger te vd
bracht, foo tegen de Vriefen^als tc^t

de Vlaminfbn : *t welck hy na a;
Raedt van fijne Lands-heeren in t

hoopen verdceldcjom den eenen
hem na Vlaenderen te nemen , enp
den anderen met de Gravinne Ad
heyde,omde Vriefen tedwingen.n
Egmondt te laten trccken. \ Wo-
aldus befchickt zijnde 5 trock hyi
Zcelandt5ende floeg tegen den Grit
Boudewijneen grooten üagh, en v.

dreef hem met macht uyt Zeela
De Gravinne Adelheyd, als een
vertfaeghde vrouw, quam oock
vliegende vaendels , endeklincken.
trompetten , van Egmondt op AlcJ
maer, om na 't bevel van haren Hea

*van Vriellant te overwinnen.Maer *W;*^
lem,die een dapper krijgsman was,h{
Vriefche leger voerende en ontfagl
hem niet tegen het Hollantfch vokt
te vechten

: ende fietalsden llrijt ae»'

gegacü was , fo namen de Vriel'en Vi

r



DeXIVGRAEF. 385:

nckel en Nyendorp de vlucht ^ want fy

ren daer toe met geit omgekocht

;

i verlieten Willem met de andere

-v'riefen in doots noodt , fo dat hy van

Kennemers in't Wed gedreven,en

/ na rondtom befet wierdjdoch na

ïn korten tijt wederftants, ontliep hy

noch, maer qualijckgenoegh, rnet

r jne Vriefcn : die dit ongeluck niet

^ Willem 5 maer ( leyder )
haereyghen

: ^^ij'loodigheyt geweten, ende hemna-
erhand fonder eenig achterdencken

• etrouwelijck aengehangen hebben.

Als Gracf Diederick dan met vi-

torie over de Vlaminghen in Hol-

Midt
wedergekomen was^fijn Baldui-

s den Biffchop van Utrecht , Die-

rickden Ouden Prooft ende Otto

^afteleyn , broeders ende Oomen, * Van

) van Diederick als van Willem, in 'Bcnthem.

-ennemerlandt gekomen , om eeni-

middelen van Vreede te vinden,

acr mede fy de twiftende broeders

vcderom tot onderlinge vriendfchap

, ïiochtcn brenghen. Ten laetften is

ioor de felve, als fegs-mannen,beflo-

.:en, dac Diederick als den oudtften

>nghemoeyt Graef van HoUandt foude
lijven, ende Willem uytfijnbroe-

, icrs hand te Leen foude ontfangen hec

>'3ra,effchiip vanOoJi-vheJIandt, ende daer

j en boven noch uyt den Tol van Gecr-
R vliet
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DIEDERICK de VIL

Vliet jacrl ijcx 300. ponden genietii

Soo wiertdefen tweedracht der bré»

deren gecyndight, eode Willem tf'

in Ooft-Vricflandtals Graef vrien«*-

i Dat lijckaengenomen. Diebyfofier-m
jiaetter gén kaftecl flrichte , ende met die Ml;

Tfden
* Ki^y^fe dickwils flaeghs was , vane>

. 7iet weicke hy derboven de 600. man vv
Terre van flagcn heeft. Ende voort het gehri'

difiran- j^^idt mct gcwclt ondcr fijn gebietp
J^^yJyJ bracht. Dhs verre Beka.

""'"'Het
Buchcl'ms infijn Aenteyckeninge^

kafieel . of Bcku*
Kuynrc -..u. » »• # «i /»

éUchtdacr IV /f'Tt'Ute vm Kuynre dtckmls Jlaets

by, tujfche _|\/J_ gcroeeft. ] Emmius verhaelt,

tl'^Sn
Biilchop , maer niet W/

tn ottn.

^^^^^Q^ y^j^ Kuynre oorlog heft

gehad : ende Willem tegen Hendrt
Ki aen 5 mede een nagel")uyr zijno»

weicken oorlogh tegen Kraen , St(§

al mede verhaelt 5 niet tegen dieVi

Kuyme. Nochtans de Groote Ned'*'

duytfche Chronijck 5 Snoy , ende ro-

dere fi-emmcn hier inmetonfen 1-

ka. Ende ick en fie niet , hoe-meiB

verecnighen foiidc : 't en waremi
feyde, 3at Willem fijnen Oom Bt
duinus in defen oorloge heeft geh|i

pen , dewijl hyfelfoock na by dievk

Kuynre gelegen was.

Hk



De XIV. GR AEF. ^g/

^da in (ïe twee verkorene Bijfcloop'

Armldus ende Theodoricus.

Ewijl 'er dit omgingh, quam ^^^^^
Graef Willem uyt Ooft- Vries- Graef

landt in Hollandt 5 ende gingh Oojl-

inen broeder Diederick ( die hem ^^^jj^"^'

\r\ 'tkafteel Horftonthieldt , om A^^ihey.

icdt van dc Utrcchtfche Kerckc de , doc'r^

cfchermen ) befoecken , opdat hy
leiven over fijne vid-orie foude "^^"^^^'^

roeten en geluck wenfchen. Daer g^/^,.

terftont (en men weet nietwaer-

) in een fcherpe ghevaneken iiïè

ft geleyt:ten laetften brackhydaer
tj en begafhem tot Orto den Graef
Gelre, van den wekken 5 alfoo fy

!en tocht over Zeet'famen by mal-
eren gelogeert waren geweeft ,

riendelijck ontfangen wiert5ende

fthet houwelijck van des felfs doch»,

ver-eert : daer hy byghewonnen
t Floris {den IV. van dien Name) den
e van Hollandt , Otto denBif-

p van Utrecht , Willem den
L>cht, en twee dochters. Die bruy-

JtL is gehouden te sta'veren,ende wiert

^Villem van de Ooft-Vriefen Met
eugde heerlijck aengenomen. [ Niét

hy Graefvan Oofi-Vriejlandt ^fTvecJl is*

r liever als hacr bondgenoot , dien fy van

hebben aengeno-

R men
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588 Dl E D ERI CK de VIL

men nae 't gevoelen van t Uhho Emmius*

^ fijne Vriefen over al gunftigh zijnde , den l'.

"'
landers ten onrechte vele dingen ontnee

P.S.]

Vetrus Dlv/€us in V lo Boeck .

Brahantfe gefchiedtnij[en oin-

trmtbetjaer 1200.

ICk Icfe dat Diedcrick Graef

HoUandt , ende Otto van Gel

landt y met Diederick van Are
fchop van Utrecht , naby op den

ven tijt on-eens geweeft zijn.

In 't jaer iioü. is onfen Hert

Hendrick in verbondt zijnde ge

den met Diederick BiiTchop van

trccht, tegen Gelderlandt opget

ken.De Graef Otto gingh hem teg

endefouden buyten twijfFclgefla^'

hebben/t en ware dat Otto de Keyf.

ende Adolphus Aerts-bifTchop \iï

Keulen haer beyden te Maeftriir

roepende, haer belaft hadden vreac

temaecken , doe de Heyr-legers a:^

velde gebracht waren.Andere fegg^.

dat daer nae noch al gevochten , en^;

den Gelderfchen Heer gevangen,^
^ere dat hy nae den Keyfcf trecken^^-

heymelijck onderfchept is : immp.
ftaet vaft, dathy gevangen is gev/eqtv

Diederick Graef van HoUant hiefe



f

H| DeXIV. GRAEF. 38c,

aoe de ftadt van Utrecht belegert,
maer 't avontuer van Otto verftacn-
fctrock hy met alle fijn macht in Bra-
bantjdaer hy met een fchielicken aen-
val s' Hertoghen -bofch innemende,
iWiJJem den eerflen Baron van Par-
wys5ende Hendrick Heer van Cuyck,
die broeders waren , met feer grooten
buytweg voerde Ondertuffchen ver-
gaderde onfen Hertogh lijn uytgele-
rcnfte troupen metter vacrt , om met-
ten eerften den Bofch te bevryden

,

naer als hy op de reyfe verftondt , dat
ïStadtal ingenomen was, endede

J^and al ia't weder-keeren , heeft hy
^gnenwegh foohaeftals hykondena
" "^.eufden gefpoeyt , daer de vyand fijn

"'^r plaets hadde genomen, 't Ge-
: dienende hem. De Hollanders

_ n onbekommert. De Brabanders
elen haer foo fel, ende fnel overden
lis

, ende brachten haer fulcken een
verfiagentheyt aen,dat het leger inge-
komen, ende de Graeffelfgevangen
[lerdt, eer yemantfijn wapenen kon-
''aenvaerden. Dit getijygen de Bra-
atfche Chronycken : maer de Hol-
itfche verklaeren, dat haer volck het

leyr-legher der Brabanders in hec
jorp Heufden , hoe-wel hare vyan-
iienftercker waren, feer kloeckeiijck
Jivedergeftaen hebben , ende zijn door

Tocht

van Dit'

dtric!-^ in

ll
R de
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590 DIEDERICK de VII.

de menighte haier vyanden alleiU.,,

overwonnen^alfoo de Brabanders dn^

byltand hadden van den Aerts-b-

Ichop van Keulen , den Biffchop v

Luyck, den Hertogh van Limburg

en den Graef van Vlaenderen, M
foo alft was , beyde de gevangen G
ven zijn feer dier gerantzoneert g

weeft. Waer over de Gelderfche f

landt van Trichttot Ruremondet
om drie duyfent Keulfche marcfc

aendievan Luyck verbonden. IT

Hertog los latende maeckte haerb

de fijne Swaghers , gaf fijn doel

Machtelt aen den Hollander , e

een andere aen den Gelderfchen t

houwelijckghevende. Defe dinghci

wierden dat jaer aldus van de Brab

ders uytgevoert.

Defche Vfvaus in ht i. boeck ï

en 8. cap,

TUiïchen de Hertogh Hendri
den I , en Diederick den Gra
van Hollandt was queftie o\

de poflefïie van de Stad ofgebiedt v

Breda. Doch heeft de gefeyde Gra
in 't jaer 1105. van den Hertogh g(

vangen zijnde, van zijn recht datl

op Breda pretendeerde af-ftandtgb

daen.
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De XIV. GR AEF. 591

\BarlandMS in de Chronycke

der Hertogen uan Bra^

handt*

Ertogh Hendrick van Brabant ^/^^ ^z^^^

de I. van dien name j heeft in *t moemen

mm 1 8 . jaren fi iner regeeringe met 7 ^f'*''*''

'tUm . , .
^

3 -r^-j i\ Pontanus

,
lons (met alfoo , maer t rvas Diedertck

l„aefien ,

.'lie doemalen Graef van HoUandt ,„ v 6.

, vas , ende met Otto van Gelderlandt boeck, van

*^"jj|{heüagen, haerbeydenin den ftrijdt

jjhevangen > cnde beyde oock nae dat
'

-ie vrede ghemaeckt was tot fwagers

engenomcn.

\j)/t de Oude Schriften van de

Ahdjevan Egmondop het

IS jaer 1205.

ALs Graef Diederick feer fieck

lagh in der ftede Dordrecht, foo

dat hy niet en twijffelde , of hy
fouduyt defe wereldt fcheyden , foo
Washyuyt broederlijcke affedlicfecr

verlangende nae fijnen broeder (w^/-
lems

) tegenwoordigheydt 5 op dat hy, • Te we-
eft de forge van fijn dochter Adae hem t n • dt

bevelen foude, of van de provifionee-
leregeeringlie van't Graeffchapmet^/|*^!?^
hem famen , met de andre voornaem- vand n
#e * Heeren te handelen. Het welc- La^tde.

R 4 ke
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DIEDERICK de VII.

kede Gravinne Aleyd met een gae-s

wigheyt heeft verhindert, meertrac !

tende ( als daer nae ghebleccken ÏKi

dat alles na haer fin mocht gaen, wa:-

fe nu voorgenomen hadde hare doe-

teraen den Grave van Loon ten ho-

welijck te geven , ende alfoo 't Grac.

fchap van Hollandt aen den felv^i

over te dragen , 0*c.
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Adx, de XV. Gravinne.

e '^tijtLLemle

J Oc ongeftclt ick was om acn het roer te ftygcri

,

Des Bacavierfchen Stacts , noch echter greep ick *c acn
'aer hoe 't my ftond ter hand, dat Tal ick nu wel fwygcn ,

De nakoraft fal 't hier na eens tiiygcn en verftacn »

1 melden, hoemen vocht , hoe fel men lloeg en ftrcdc»

Om> Lodewijck, onfe Echt te llooren vol van nijd.

wat verfchil van lo: I Vrouw Geertruyd heet'c in vrede
Den ftaf des Rijcks gcfvvacyt, ick ( lacs

)

) niet als in iirij'j
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m
A D ^,

!>ochtcr van Diedcrick de VII

Getrouwe met

-ODEWYCK van LOON-

Urlandus in'*tRegtskr der Gra--

ven van HoUandt»

D i£ dochter van den voor-

% feyden Diederick, trouwde na

haer Vaders doodt , met den

Hoogh-gheboren Lódewyck Lode-

_ Gravé van Loon : weer uyt , w^f^vrf»

^ hem eenige nabuyri.^e Princen 't ge- Loon .

cKvanfooeen hoogh houwehjck waren
^^^J;?^;^^^^

iiydende ,
groote beroerten van oorlogen

..^^

.„ Hollandt ontftaen zijn, die na veel bloed-

ftortens noch in langen tijdt qualijck geftclt

zijngeweeft,

\yuid£die kort Vim leven, ende regeeringe

,y tvflSyfidrfin V 1 194. H^erje in 't le-

[j> ven geblevenyfoude geweefi z^ijn de \i.by

mideren de 1 ƒ . Gravime.

P. S. Defe Jonck-Vrouwe Ada, want zy

»ni€t langer dan een Jaer én regeerde , noch

,i geen kinderen achter en liet , loo en tciiea

„hacr fommige Hiilory-fchrijvers in 't ge-

.4, tal der Graven van Hollandt niet. Macr

( wy feyt de groote Chronijck Divif. 1
5*.

nCAp. I.) achtervolgende de oude Chra-

„nykcn hebbende haer ghefct alsErt-ge-

R ƒ naeni.



394 H jy JE,
I

„ naem , en na-volger der Graven van E
„ landt, i^c. Van welcke oudc Chronyd
die Authcur hier Ipreeckt, en weet J^..^

„ niet. Dat weet ick , dat Jonck-vrouw A»^

„ van oudts niet onder de Graven gerekd'

„ en is geweeft. *t Welck men klaerlijck k:

„af-nemen iiyt d'oude Kloofttr-boec

„ van Egniondt op *t jaer 1 2
1
3 . alwaer

„ Paus van Romens brief, aen GracfWi^'

-

„ van Hollant gefchrcven,by gebi-acht v.

5, met dit navolgende Op-fchrift : Dm euei

^,Heer IVILLEM den XIJ. Graaf
^HOLLAND: Den wekken oock Htd
„ beicheydelijck den 11. noemt.

„ So dat, indien GraefWillem de twaek
„ dCjGraef is gewecfijdie in de groote Chrd
», nycke de derthiende is , vccrwa<;r ic

„ meen datJonck-vrouw Ada ovtr 't hoo>i

„ gefien wordt , ende niet gerekent. Al hel

„wel die fchoon in de Rijm-Cbronijci
„ llaet : *t Welck ick meen dat niet met dt
9* A utheurs wille , maer by goedt-dunckei
j» van den copiccrder oft uyrgever gefchied
«is, immers d*oude latijnfche Chronijcl|.i

s, uyt d'Abdye van Egmondt , ende Beka ei j

„ tellen haer nic^. Jae Beka noemt uytdruc.J

„ ktlijck Fk)ris de vierde de icon van Grac
„ Willem, de derthiende Graef van Hollant

'

» ó*c. Ende VvTvolgens foo voorts. Delj Lo-
9, dowijck Graef van Loon , was ( lbo veei

„ ick uyt de oude Chronijcken kan befpeu-
9, ren ) de foon van GraefGerard van Loon:
9> die in 't 1 1 87. 't ICruys onder andere aen-i
«ghenomen he-eft. Sict Mtyerus op 't jaer

»> 1187. Dcnwclcken cock in *t jaer 1 189.

Hon-



I
DeXV.GRA VINNE. ^^f

' Hendrick d'eerfte , Hertogh van Lothrin-
" gen , en daer na van Brabandt , met gewra-

pcnder-hand aengetaft, ende de Stadt van
S. Truyden ( dat de Hooft-ftadt van't

Graeffchap van Loon is ) belegert , ende

't Slot Duras bellormt heeft: Ende datom
des Burg-graeffchaps wille van SintTruy-

,den voorIL Sict de Brabantfche Hifloriê

^ '

. Ut. B. Dit vooilchreven Graeffchap is v$ini

,outheydts halven nergens nae het minfte:

,Want omtrent het jaer loif. heeft Wt-
„chard de derde, fevende Vooght van Gel-

I „re, een dochter N.des Graven van Loon

1 ^ gehadt, Margareta genaemt : daer hy een

M eenige dochter of naegelaten heeft, te.we-

ten Adeiheydt , die getrouwt iijnde met
»j Graef Otto van N aftouwen, Gelrelandt

• »aen *t Huys van Naflbuwen ghebracht

„ heeft : Het welck daer fo onder den naem
^ 4> van Graven als Hertogen lange jaren wijf.

A . fclijck geregeert heeft. Daer lijn der otick
- n die leggen dat Henrick d*eerfte , de defde

i.»Graetvan Gelre, een dochter Maria ge-

»naemt, nagelaten heeft, die belieed was
«aenGraef Gerardt van Loon. DelbHen-
«riek van Gelre ftarf in'tiaer 1 162 mit
»fchienis ditde felfde daer wyat^fpr^c-

» ken , ende mcenen dat hy de vader is'gh?-

>» weeft van Graef Lodewijck van Loon

;

M die in de Chronijcken van de Biflchoppen

» van Luydick Lulb genaemt werd, fbo ick

ii anders niet mis en llae. Dit voorü. Graef-

-> fchap van Loon is ten laetlkn , alfter geen

erfgenamen meer en waren , acn het Bif-

R 6 dom



^D^,DeXV.GRAVINNE'
„ dom van Luydick gehecht , ende is 1.

„ felfde eerft te beurt gevallen Adolf vand

„ Marck , den ó i . BilTchop, in 't jaer 137.
„Sittde Lutzenburgiche Hiftorie vanj

„ hannes Beitels Abt van Epternach , ps

,,90. en delyfte der Ludickfè Biflchoppi

„vanjohannes Placentius van St. Truyd«
in Adolf vander Marck den 46. BilTchoi-Tij

Adae dochter van Diederick den Vil. tl

gen danck der Lands-hecren met den Gr3 i 1

ve van Loon getrouwt , wierdt in 't eeriïi

jaer haerder regeeringe van haerOomW

'

lem met oorlogh overwonnen , ende in et

eerlijcke hechtenifle in 't Eylandt Texel g
ibnden : Niet langh daer nae wierdle Coéii

der kinderen na te laten , te Middelburg tg '

haer Moeder in*t Premonilraten Klooit^]
begraven.

ADM EPITAPHIUM.
Egia frogmies , Ada mmine, cunBa bonorum,
Natura huicfexu o[H& dare, Forjvepotefi

,

CorpeAs atque mimifpiemmfortita : propmqptis

Non ?nodo Prmcipthus,fed J-ove digna viro

:

Succejfura Fatrisfolio nata mica, Mdtre
Aujpice Lojjenfi ni data nuptaforum.

Civi_Bns invittSy aliefio tempore : belli h/zc

Caujfa,fi^gA, * ohfidiiy f carceris^ exfilii.

X>onec terfenam trepidanti condere mejfem ,

Stamina mi abrnpit de tribus unaforor 5

lleu,fatisproperatameis.ficpmfa malorum,
Fax T(itriA> ^ Patruoyfïc mihiparta quies, .

t Hujus EpigrammatisAucor Jonas Doufa Pater.
• Lcida in Arc« feu Burgo. f lo infula Texla.

WIL
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Intf 'TaefMJAtlf cLe- cerjhe de
>^cuiJfotlariclt

m V

Ck w« dcrFriefen Verft . en Pnn de B^^^^^^^^^^

Doch hadde niet genoeg aen dubbel ^^^'^'^^^^^

: wilde oock over 7.ce den Schotfchen Sccpccr fwie^n ,

Die door mnns Vaders Trouw ver-^-^
-f^^^^^^^

es doe ick duyfend pond aen c Stichtlc
,

.

Op dat ick hier den peys , en daer de «gc wi"" '

acr willende Louys dien breeck-fpcl "^-df^^"^" »

,i
V»ert my de dood in \ hert , imja geeft len Hemd m.
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1 L L E M de L JltT
fchriften

men over HoUant^èrc. Gere-

Ageert 19.jacr , va» het 1x04.

m 12.33- deXVL

rlandus in 't Regifier der Graven

vm HoUandt.

Illemde GraefvanOoft-

Vriefland, is gevolght nae

de regeeringhe van fijn

iéi Nichte Ade. Van dcfen

wierden eenighe kaftelen

^er vyanden verdeftrueert Dordrecht

.Wierdt in fijne tijdt door die van U-
itrechtinbrand-gefteken. De oorfakc

^irandefe verwoeftinghe enymdeiclc

• iiet. Ten laetften , wierdt de vreede

; tuflchen de Hollanders,en de Tncht-

i fche aldus gemaeckt , datGraefWil-

1 lem , die te voren dien van Vtrecht al

veel meer fchade aen ghedaen nadde

,

"ëuyfent Talenten ( dat maeckt ui on-

fen gelde fes hondert duyient gul-

dens ) aen den Billchop foud betalen.

Als hy de dood van Moltgolin (
Uev^r

Malcolim ) Koningh van Schotlandt,

fijn Oom van moeders wegen hadde

verftaen , waer door hy dacht dat het

Rijck op hem wettelijck wasvcrval-

'Barlart"

dtcs 'niji

"Bekjf , en

andere

ahr.fcren

hacrfier

Ujck- Siet

hier van
in Floris

den V.

R 7 len.



?P8 IV l L L E M de I.

,1

mi

Jen, foo vergaderde hy een vloot d^,
mede hy in Schotlandt trock , en^
veeJefteden innam : Maer als hy vm'
nam , dat HolJandt door Lodev
den Gracf van Loon te vier , en«:
fwaerde verwoeil wierdt , foo bracr
hy fijne Schepen wederom nae huyi^r'
om het Graeffchap dat hy nufeecko-
hadde, om een onfeecker Koninctfi-
rijck niet te verJiefen : ende keerdeö:
hem tegen defen Lodewijck, dieds
landen van Hoilandt feer wyd, end|'
verre beroofde. Defe Graef ftarfin^

1222. oft 19. jaer nae dat hy de regeeringe vai?

4Tno2s ^-^^i^n^t h^d.cie aengevangen , endn
wan ƒ>• van Uolt- Vneliandt het fes-en- 1win
Imarius. tighfte. Siet den Carmelyt Divif, ii.c,

VjtJe oude Gcfchriften 'van V Kloojè^

fter tot Egn/ond.
|

Wlliemdie hem in Oofl-vricsKS
Jandt onthielde , vernemendo
den dood van fijnen broeder,

begafhem haeftelijcke in de Zytey en-f
degheen permiffie krijghende om in'
perfoon op de begraffeniflè van den t

felven te mogen komen , keerde hy c

droevigh, ende treurigh wederom
over 't water nae Vrieflandt, é>c.
^00 quam dan Willem heymclijck ^ontboden , m den middernacht tot i

Philips

i

I
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DeXVI. GRAEF. m
•ps van mfner , die hem Teer geer-

bntfinghjé'c. Hy trad alleen met

ceperfonen die van de fakewiften

n fcheepken , ende quam te Flar-

^ in een Hecht haby t van nieman-

m gckent zij nde, é'c- Maer van de

clanders, die daer te fcheepe geko-

cn waren, om fijn aen-komfte te-

dfwachten , wierdt hy vriendeiijck

^^egent, enfeer gedienfteUick aen-
'"^

omen, é^^* Sy waren blijde datle

-nHeere, ende Prins deneygen

oon van Floris , en den rechten erve

veder-gekregen hadden , den Grave

.odew'ijck t'eericmaei af-keurende.

.islydantot haereygene haven van

Z;rick.zee warcn gekomen, ende Wil-

jtm voor alle de tegenwoordige bur-

'^crs, ende anderen, die daer nae noch

i£y quam loopen , fo onverwacht had-

'den verthoonr,wierclt hy metgehjcke

gunft van allen eendrachtigh tot ha-

ren Prins, en Heere bevelbght.Waer

vt een wonderlijcke verheugenifle

ly allen mannen, ende vrouwen ont-

Ont, é'C. ^ , rr t_

In hetjacr 1104.. Ondertuüchen

-juam Lodewijck met een groote me-

Sighte volckx te paerde , ende te voet
" Hollandt intreden, c^^.

m Ende tot vermeerderinghe van de

ïwariiiheyt en ellende,hadde de Graef
^ van



vallen

Walche-

rtn in.

+00 IVI L L E M de I.
f

De VU' vanNamen Gouverneur over Vlaen
mins^hen deren gelaten ^ van fijnen broeder d r

na Jerufalcm gereyft,ende nu al Ke]

.

fer van Conftantinopelen was gewo i

den 5 fValcherenonÓQr fijn gebiedt gb

.

bracht, (^c.

• Lodewijck die onthieldt hem in i

dorp Voorfchoot^n , fijn tenten da(c

machtigh uytftreckende, ^c. Lodc^i
wijck niet weynigh ontflclt zijnde,

hieldtmetden fijnen raedt, watter tt*

doen was , ende en vond niets bete^
dan den vyand tegen te trecken , mei
inoeftden wegdie de vyand gelloten
hielt met den fwaerde openen. Defeil
raed dan befloten hebbende, zijndea
eenige welgeoeflPende Krijghfluyderl
in flagh-orden voor Leyden gekomens
ende hebben de grachten met puyn^
ende geltekcn foden gevult, e^r. te-i

gen de welcke de Kennemers , ende de
andre hare medegefeJlen uyt hare bol-
wercken , ende uyt den Burgh uytge-;
vallen, ^c, Lodewijck quam weder te

Voorfckooteriy é^c. Willem quam met al.

]e de menighte van fijn leger , foo uyt
Zeeuwen als uyt Hollanders^beftaen-
de tot die plaets toe , diemen den Tol
noemt, ende fette daer fijn volck fon-
der eenigen tegenftandt uyt. Om het
welck te verfpieden wierd den Her-
togh van Limburgh > een man die in"

krijghS'
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«/hs-faken ervaren was uyt gcfon-

a : die de menighte der verfchey-

wapenen , ende de ftellinge van

flach-ordeninge^met verwonde-

»/e aenf]ende,van vreede ging
fpre-

Maer Willem floegh die met al-

r manieren af, om dat hy feif was

?yt<^edreven , fijn Vaderland geplun-

ert 5 ende veel van de fijnen om 't le-

;en gekomen, foo dat hy daerom ver-

daerde , dat hy was gekomen , ofom
e winnen 5 ofom te fterven, ére-

Die van Utrecht quamen met de

^ Hollantfche krijgs-luyden met ver-

•evan Dordrecht te fchepe aen-lan- rfi^in;»^».

den, en verbranden de geheeleStadt

meteenendaerin vernielende onge-

k)ofFelijck veel Wijn, Tarwe, ende

Gerft, é'c. Nae verloop van eenigc

tijdt wierdter van vreede, ende ver-

..Afoeninge tuffchen de BilTchpp ,
ende

Jcen Craef gefproocken, endede felve

•::4oockte wege gebracht onder condi-

J Ue , dat de G raef ' t gene hy Hendrick

:::J Kraen ontweldight had , den felven

'CJ weder uyt keeren foude , item dat de

i'ip Dienacrs die tot het Graeffchap be-

hoorden , en in 't Stift woonden on-

|. der 't recht van den Biffchop Itaen

I fouden, als oock wederom de Die-

naers van den Biffchop m 't Oraet-

fchap wonende onderden Graeflou.



4-0^ WILLEM de I.

den geftelt worden. Daer-en-bovi
noch van den Graefgegeven foud»u
worden duyfent talenten. En eveö
wel en heeft hy lljne gevangene nai
niet alle gekregen , die naederha
haer vry gekocht hebben met
looMijckefommegeldts, é^c,

u c 'i^^^.^fe^^n^e jaer te weten lacc^
Heeft Phihps de Graef van Vlaendui
ren, een fwjjdigh heyr-leger ende ers
ongeloolïelijcke menighte van fchif
pen toegeruft^om 't lant by de Schetl:
aen deZee gelegen tevermeellere
ende onder ^t gebied van den Gn'
van Loon te brenghen , Willem .

overwinnen van alle eere te ontbloo
ten

, ende van 't Graeffchap te bero
ven. Die des niet te min door'taen
porren, ende vertrouwen van de feivi;
t>y der Scheld woonendeluydcnaenaj
gemoet zijnde, voorgenomen heeilhem tegenftand te bieden,oordeclenr
de dat het hem beter voeghde inde*
oorlogh te fterven , dan uytlandi^^h
endevoorvluchtig te willen wordSn
Maer als fy nu in^t voort-marcherer>^
Waren, om ^tfamen te vechten, focflwerd de faecke door tuffchenloopen-i
de boden tot vcrfoeninghe ghebrachil!
door de groote neerftigheydt ende
yvcr

,
fo van de Gravinne van Vlaen-;

tieren Philips echte wijf,dien de naemi

Ke^in

Early European Books, Copyright <D 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De XVI. GRAEF, 403

f crina was gegeven , ende te Bru-ge

trhem ghdaten, als van den Wy
tehop der felver Stadt.De conditie

Jvreede was op te brengen , thien

ifdÉent ende vyf hondert marck lil-

•SBlSoo groot was de macht van den

y^ Wraie. LSdewijck,ende de Grayinne

levd, lich vertrouwende op t leger,

^' =*tfevero;adert hadden, quamenfoo

-^frnoct tot Utrecht, als of fy Holland

ïvitiicckerlijck fouden innemen, maer

|*«sTy de brieven, ende tydmge van
^

cfe gemaeckte vreede ende verfoe-

ontfing,fo fagenfe we datfe van

Ue hulpe t'eenemael ontbloodt wa-

iéh, ende verlooren den moet, ende

'lehoope, en keerden als befpotwe-

• lerom nae den haren. D^y verre de^c

mdefchnften» die hier een eynde nemen . cn

mgelijck v^ngd^ck^het teven van den Ah-

theurfelf,

t hetgefchreven Boeck van f TVil-

helmus Procurator,

XN'tjaeriio^. nadat Willem,foon

van Floris, ende Ade, broeder van

Diederick, enGraefvan't verder

gelegenVrienant,den draefvan
Loo-

ne den man van fijn nichte , met veel

oorlogen verdreven haddc , foo heetc

hy felf 't Graeffchap van Hollandt in

hebbende,omfijn Aaet te beveftigen,

» vüor-
•'Till
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Aft. 110^

voorgenomen te trecken tot H
drickdenlV. die doe-maJen tor
Rijck verheven was,c^r. ende v
kreegh door hulp van den Graef
Gelre , die beveftingh van den 1

ningh , twintigh jaren het Graeffc
van HolJandt befittende. Ende
wel dat hy een onrechtveerdigen b.

fitterfcheen , foo lange als fijn nic : ^

leefde , foo wierdt nochtans fijn po-
feflie gocdt gemaeckt , doe fy fondA '

-

^

kint te baren aflijvig wierde , fo dat h

.

by fuick een toeval wettelijck kreegb.
^cgeenete voren met recht niet het
ben en konde.

Defe Willem , gewan by fijn vrouc
we een foone^dien hy Floris noemden
ende korts daer naeruftedehyinde»! -M
Hcere.

^

Matthaus Vofius in V 5. hoeck-van

fijn Chronycke.A Lsnu gantfch HoIland,en Zeel
landt bevredight was {door diei
de Vlaemingen geftuyt , ende de Grnep

van Loonverjaeght was,) foowierd Wil-i
lem de I. van alle de fucceffeuren:'.
buyten de rechte linie zijnde. Groeft
van Holland ende Z^^W , gegroet door

c

beyde die natiën. Nochtans onthield',
iiy hem van dien naem teghebruyc-:
ken , en droegh fich alleen ais Voo^d, ï

ioo »•
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iolange als Ade overigh was > die hy

,nder kinderen zijnde in Hollandt

srrc van haer man t afhielde Wacr ^Lod^'

oor de Hollanders groote ruft , ende

reedc verkregen.

Meyerus in V 7. hoeck van fijn

Vlaemfche Chronycke»

Ls Diederick Graefvan Hollant

te Dordrecht jammerlijck was

() vermoorc , fo heeft fijn broe-

ier Willem het gebiet aen fich geno-

men 5 ende Ade de dochter van den

felvenmet den Graef van Loon ge-

trouwt zijnde, uytgedreven. Die ver-

gaderde foo veel volcx als hy konde,

ende maeckte oock aen fijn zyde te

Én krijgen den Hertogh van Limburgh,
^ fand de Bififchoppen van Luyck, ende

Utrechtjhy kreegh oock byltandtvan

de Vlamingen, hacr quyd-fcheldende
^

den Tol van Geervliet,daer hier tbo-j^j,

p ven afgefproocken is. Boudewijn de
' Prins van Vlaenderen , al-hoe-wel hy

befighwasmet den tocht naeSyrien

toe te ruften , foo is hy nochtans den

Graven van Loon te hulpe uyt ghe-

trocken.Sy voerden hare troupen in 'c

mfter-

{*) 'Beterfondemenyf^^rwghcHorvcn , ofte overleden ; -cpani

hy pjn ey^c-a d»odt f!e(hrven is , evde niet van een anderen cpj-

'ghebracht. DefefoHte mot: in Mir^nsChnnycks mede verbt-

tert siijft.

I
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40^ WILLEM de 7.

Wefter'fchsld,QrAQ 't landt van Schotni^-

om 't Stedeken zinckz.ee te belegereto
maer door ''t beneerftigen van een»
vrede-makers werd haer gefchil by^
leydt. De Graef van Loon ]iet Wit
lem HoIIandt behouden, midts v
hem ontfanghende thien duyfd
marcken filvcrs.

Beka in BaUiimus de IL den^
zS>*Bij]chof.

ADe Gravinne van HoIIandt (1
moeder ) Van Konincklijcken gr
flachte 5 een uytgdefene Vrou

we, isdaer na den ^. ldu<; vanjanu^;
rius( Anno 1208. ) geftorven, ené

\

in 't klooftcr tot Middelburgh begr;^
ven. T
Vdght -van DamJaten, uyt dmfel-ve^

Beka ende anderen,

WIJlem van HoIIandt, FIcri

jongftefoon5bIeefnafijn Va
ders doodt in Frederick de

Hertoghen van Swabensghefelfchai
noch vijf jaeren langh in 't heylighc
Landt

,

'
ende bevocht in verfcheydcn

veJt-flagcn menige vidrorien teghen
de Heydenen : door wiens kloecke
vrom.igheytnicn fegt dat de Chrifte-
nen D^wWr» ingekregen hebben,een
ftadt in Lgypten die gant/ch onwin-

baer^
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DeXVI. GRAEF. 407

^as^binnen dewelcke al de Turc-

, ende tTamen de andere ongelo-

de Agarenen doodt geilagen wier-

iitlli 't jaer 1190. de Keyfer Frede-

t -^ckte Antiochien begraven lijnde ,

i :.i^erd Frederick tot een Veld-Overfte

mfijn Vaders leger verkoren. Wil-

•mde Soon van Flori?, Graef van

iollandt,die fijn Vader meteengoe-

e vloot navolghde 5 is doorfijn wackere

tloeckheyt oorfaeck ge-weeft van D-^mi^cn

. t overweldigen', ende als (ijn Vader Flo-

•is in 'tfelvejaer alsde Keyfertrede-

k verongeluckte,nadathy nu Hol-

r.idt z6. jaer geregeert hadde , mede

liilfrerleden was , ende by den felyen

^Tleyfer begraven , heeft hy den Her-

togh Frederick vijf jaren lanck in alle

perikelen ende oorlogen ghetrouvi^e-

lijck byftaende , door de Kemmners éiQ

IJ

onder hem dienden grooten lof in-

^
. geleght.

Buchelius op HeJa in Jenfehen

P
Biffchof,

WS oorfaeck geweeft van Damiaten in te ne^

\men. ] Nauclerus fchrijft, dat de

Koninck Almaricus eenighe jaren

te voren op Damiaten de proeve geno-

men heeft, maer is onverrichter fikcn

weder afï^etrocken.Ende en is die Itad
° met



4o8 W J L L E M de L

niet ingenomen voor'cjaer izi^fi

II 19. waeraen te ficn is, dat Heda> •

hier oock met anderen gemift he-ci

Bitis HytBuchelius. Siet den felvenoock»

op Beka y endc mijne aenteyckeningen oiit

Chronijck van HoUandt,

P. S. Onfe Chronijck-Schrijvjj-

5, vergrijpen haer in de tijdt : als ock

55 onlanghs gedaen heeft Pieter opnrr

35vm Amflerdxm infijn Chronograp i

^yoft Tyd-rekeningheii op het jaer II<,

,5 Reynier fchrijft met meerder ae»

,5 dacht 5 ende voorfichtigheyt als v4-

,5 op andere plaetlen, beftrafFende

,>le Chronijcken, om datfe feg

^5 dat ten tijde dat Graef Floris en

5,Jonck-Heer Willem van Hollant
j^inEgypten op de Kruys-vaertw»c

5, ren, dat doe Damiata foude gewo*
5, nen, ende de Heydenen ontweldig

55 zijn. Onfi! Chromjcken , feght hy 3 mn
53 den, dat Damiaten doe geyponne-n is, mi^

3, degelegentheydt der tijden hemjfi , dat A:

35 liever een andere Zee-Badt moet ghew^
j^x,ijn, als Damiaten. Ick ben hier

3, een gevoelen met Snoyus , endefe:

33 ge dat niet Damiata , maer een ai

33 der fladt ( namentlijck Accon c

3, Akers, daer hier voren afgelprokc
33is j van de Chriftenen op dietijv

33 verovert is. Damiata is langhe da r

33 na ecrll gewonnen 3 ende Chrifté
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geworden (al-hoe-wel een korten
Ijdt hcJacs ! Chrillen gheweeft ) te

eten , in het jaer 1215^. In weick
jaer de Schrijvers meell over een
komen : gctuygende ecn-fament-
'Ijck dat Damiata na een lanck-duy-
rtige beJegeringc van een jaer endc
)fevcn maenden op den fevendcn
,Novcmbris in 't jaer voorfchrevcn
) van de Chriflenen is ingenomen,
)dacr in vangende meer als dertigh

. V
fommige feggen tachtigh ) duyfenc

, Sarraccncn. Hier van zijn te iicn

,

) Godefiidus Monick van S. Tantaleon tot

> Keulfn,die tenfclvcn tijde leefde. Mattheus

^imtm Parijs Monick van Albn, inftjngroO"

u hiflorie van Zngclandt onder Koninck

llendrick der, 11. op de jaren 1 2 1 (> . 1 8 .
1 9.

. 'Incenttns van Beauvais inde hijlorie van
> t innemen van Damiaten, Denjpiegelder
. hifiorien in V 3 1 . boeck cap. 79. ende eeni^

4 ge navolgende. Blondus in fijn 2. Decade

hl 't 7. boeck, Nauclerus in de^I. genera-
itie van V 2. deel. fohannes Hcroldus in *t

^. boeck van den heyligen oorlogh in 't 3.

ende volgende Capittelen.Ende al defe han"
jM> delen daer van in 't breede. Maer kortelijck

ij^tfchrijven daer van onder anderen Henricm
"^liSteroin fijn )aer gefchiften , Mbert Abt

'. an Staden. Den ongenoemden Autheur
;. »» van de Augsburghfche Chronijck , diefeyt

:ii M dattet een keten vm 50. voeten langh inde

S rivier
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„ rivier ge/pannen was. J(^cob de UcyerM

..Aubert'm Uitéius. uyt iperius .
endeu

„den AnderenfckenT^d-rekenner . op ty

„ !'> lo. Alfoo mede Coenraed vanLtch'

nati Abt -vanUrJpergh m fijn Chronijc,

„ maer defc (
mijns wetens, alleei)

'
verfchrickt in defe Hiftorie eeni;:

„jaren.Want hy Itelc de overwinni.

„ o;c van Damiata op het jaer loi.

„ ?ndien dit fchrijven van lijn eygbi

,5 hnnd is , ende de uytfchrijvers ot

:

„Clercken hier niet (gelijckwcl

5, beurt ) en dooien.

Aleyerusin't'è.hoeck^anfjnVlac

fche Chronijck.

IN't jaer iiiy.de ChrifteneVc

ften.voornamelijckde Hongerfc

ende Duytfche , namen weder

den oorlogh byder hand , ende tr

ken te water en te lande met een h

groot leger na't Ooften. Onder del

ve worden als de voornaemfte edel

befchreven , Johannes Brenus K-

ninck van Jerufalem , Andreas K
ninck van Hongeryen, Lodewi

Hertogh van Beyeren , Pelagius G
fant van Honorius de III. Erix Gr

van Nevers.Sy quamen by den an

ren by ^ Ptolemdis. Werwaerts ^

oock begaven de Engelfche VI

clÓn. ende die van Trier, Keulen, 6cc.
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In't jaer iii8. heeft de Koninck
.<4i^Jerufalem het Chriftcn leger uyc

pien gebracht in Egyptenjende Da"
ate-n , de feer vermaerde ftadt , bele-

;hert. Maer den Hongerfchen Ko-.

lünck, aen denjordaen ghekomen
iijnde, bracht fijn volck wederom te

•Uffge, &c.
In't jaer 1119. hebben onfe Vor-

ken in Egyptcn de vermaerde ftadc

Damiaten , met een langhduyrighe be-

cgeringh gematteert zijnde , als de
jfvoorvechters van de felve meeft alle

aen de peftilentic ghefturven waren,

met kleyne moeyte inden maent No-
vember ingenomen. Omwelcketij-
dinghe den Soldaen Conradinus de

; 'ftadt Jerufalem ( dewijl hy van de fel-

ve wanhoopte) ontbloot heeft van ha-
' re muyren , ende ai de voornaemfte
' gebouwen ter neder geworpen^noch-
tans gefpaert op de ernftelijckeghe-

beden van religieufe mannen den
• throon Davids , ende het heyiigh graf

.onsHeeren.
In 'tjaer 111 1. hebben deChrifte-

Vorlten de allergrootfte ftadt van
jypten Cairo belegert 5 maer door

dienfe de geleertheyt van de plaets en
andere dingen , ( als niet veel meen
'

:k daer van ghelclen hebbende ) niec

I
• en wiiten, ende haer leger-plaets inde

lil
S z lacgtc
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laeghte hadden genomen , zijnfe dae

nae door openen der fluyfen in

wafdom van den Nijl 5 fchielijek mc

de menighte der wateren befct , end

van alle kanten befloten, foo datfc g€

dwonghen waren met den Soldae
Datr.la-

^^^j^j^ vreede te maken als hem hi

wT^rrf-haeghde, ende Damiaten hen wedei

ef»c7t w£' gevende uyt Egypten uyt te trecker
^eromge- j^if f^yf Meyerus,

Wernerus Tefchemachems in de Chn
nijckenuan Cleef.

tien reRo-

puuovdtT
Jnnocen-

tius Illi

12.15-

•f In ordre

de 19.

Cracf»

A

, *:a een

vegverin-

ge van
ikten ja-

re».

Ls den tocht in Syrien door h(

* Concilie van Lateranen ghert 1

folveert was , foo heeft hem AeA^i^
nouddelV, f Graef van Cleef mf é

Fredcrick den II. cnde andere Chrrfv.-

ilene Princen bereyd tot de reyfe

,

is daer als een vroom Held voor

eerevandcn Chriften naem kloc

moedigh doodt gebleven. Wantu'
miatenwcdcY hebbende gekregen , ac

den ApoftoHfchen Gefant yoor-hacri

de genomen het leger in Egypten t

voeren 5 foo zijn de Chriftcnen doo

't onverwacht aenwaflen van den N/I

door den Soldaen , die daer op locrd<^

fchielijck befet, en hebben daer do( ^
veel fchaden geleden 5 vccle ende on«^
der anderen oock f AernouCpcnde d

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De XVL GRAEF. 413

den Berge, zijndaer gefneuvelc

Aubertus Mineus Chronijc

van de denckwaerdige gefchiede*

nijfe der geheele wereldt,

N't jaer izip. op de nonas vaiï

November namen de Chriftenen

Damiaten in^na een belegeringe van

ïenjaer ende feven maenden, cnde

zingen daer binnen meer als dertigh

iuyfent Saracenen. Soofchnjft den Yper^

ühm Tijd-hefihrijver > item het ChronicHm

Andreenfe, ende andere. Nochtans den Abt

van UrJ^ergh verhaelt de dingen onder dege^

ihhiedenijfen vm 't jaer 11V2.. [iVelck getal

' verkeert is > ende moet mogelijck gefchreven

Toordenixi^.^ pjy hefchrijft oock onder an-

deren , dat de Vriefen > die van Keulen , ende

andere * Nederlanders in de gevechten ende * Ondef

• wercken, by Damiaten > temaken haerfeer^^^^"^j'^''

'' dappergequeten hebben. Siet mijne aenteyc- Ha^irla^

i keningen op de Graven van HoHandt allangh mis Ju-

: in 't nederduyts uytgegeven ; als oock Baro'

van
. Jn al defe ghevechten ende Tcpercken Hatrlem

$>(feyd Coenraed van Lichtenau) hebbend''* ""o^^-

„ haerde Keulenaers en Vriefen ende andere,
"f^'^^'*

, . uyt de Nederlanden/eer wacker en lojfelijck ^Qnnmi.

gequeten, (^c. Voegt hier by 'cgeheelc

),boeckvaa de Vriefche hiiloriede^

S 5 hoog-
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4.14 IV I L L E M de /.

,5
hoog-geleerden Ubbonis Emmii

5, die defen tocht ende der Vriefen 1g

, j, wijd-lufcigh verhaelt. Dat te voore

„oockghedaen heeft in fijn Vriefch

j5 Chronijck (noch ongedruckt) Vorpi
;

„ rius Thaborita in fijn ^ . hoeck cap- l8 . f ê

„ eentje navolgende. Beyde in defé H;

„ ftorie volgende Olivier van Santé i

,5 Scholafter tot Keulen^daer na oocx

55 Biffchop van Sabincjdie op die tijcr

„ kruys preeckte, ende op de kruy ;i

„ vaert felfsgeweeft is , alles voor fij i

„oogen fiende, ende befchrijvendinj

„ Defe Olivier ( de vvelcke öock \M
5, in gevolgtwerdt van Godefridus Pa)^\

„taleonis, ende Mattheus de Parifiis , a

5, t'eenemael het felfde feggcndé , d
hy te vooren hadde gefeyd ) noei

'

55 onder 't heyr-leger dc voorn-aei

55 fte 5 ende den Welcken de overwil

35 ninghe van Damiata meeft toe bo^

55 fchrijven is 5 Teutonicos iir> Prifones- xx\

55 Duytichen en Vriefen. DuytfcheDf

55 te weten 5 uythet Bifdom van Keu

55 len. Keulenaers noemtfe Conrad.\

„ a Lichtenau, mitfgadcrs Vriefen en(
^

55 andere uyt Nederlandt. Dafer Ha;e^

55 lemers onder gerekent mogen wo^

55 den. Maer fy worden van niemanai

55 genoemt : noch van haer praótijci!

55 ende fchepen met yfere fcherp-M-

5, tende fagen onder acn dé -kielei

en<
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De XVL GRAEF. 41^

mde van het wapen , dat fy van den
ICeyfer ( die op die tijdt was Frede-

l'icus de tweede van dien naem ) en
an de Patriarch van Jerufalem ( die

lp die tijdt was Ali>ert den XI. Patriar^

,
ha, te vooren geweefl Bijfchop van Vercel"

-es ) gekregen fouden hebben tot be-

looninge van haer vroomigheydt,
en maken fy geen gewach. Alleen-

lijck ( mijns wetens) fpreecken daer

afonfe Chronijck-fchrijvers, fulcks

miflchien van haer voor-ouders ge-

hoort hebbende. Die van Haerlem
houden ^t voor feker : en ick oock.

Want niemant tot noch toe haervan
, die eer heeft derven berooven. Al
) wordt by de Schrijvers de Vricfen

. den naem gegeven , foo is te weten,

, dat onder de Vriefen de Haerlemers

) te tellen zijn : gevende fulcks ghe-

5 noeghfaem boven ander lit-teecke-

9 nen ( hier te langh om te verhalen )

rj hetgemeen fegs woord te kennen

:

\ ^tact te i^actïcni op ïjrt ^ant/
i 45p toerpt een \m Vueï in B^ieflant

jjDuskonnende Haerlemers/chuy-
ÉJende onder de naem van Vriefen ,

ijwelde haven van de Nijle metge-
)> welt geopent 5 ende de ftadt meeft

» gewonnen hebben : 'tzy met hare

»vroome ailaulten, ofte anders met
S 4 liaer
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/^iS WILLEM de l.

55haer nieuw gepradtifeerde inftr.

53 mentcn op maiten boven een Ichi.

55 brugge geftelt , niet onder aen <

3, kielen , daerde voornoemde Hift-

55 ry-fchrijvers niet een woordeken'

55 vermanen , maer wel ander inftr-

55 mentcn van toorens met vai-bru».

55 gen befchrijven 5 op koggen getir-.

55 mert5 tot verwondering van de It-

55 lianen en andere Ingenieurs 5 die <.

5,wercken fagen. Leeft neerftigh«r

55 Schrijvers boven aengewefen 5 gl'

55 fult fulcx bevinden. Leeft oock
^

55 meerder beveftinghe het 17. w/?

ii van 't Batavien van Hadrianm 'Ju,

„ in Haerlem. \ Gene hy daer verh

55 vanderjonge jeugts bedrij fop ni

55 jaers-dag5 verhaelr oock Snoym»

j) een weynig verfchillcnde 5 met

35 woorden :Z)/> van Haerlem doen defe

ii 6ione va» Damiatcn> oock alle jaren,op

eerfienj-anuarihdoor haer kinderen in k
handenpalm-tacken ofyet defgelijcks dn
gendcivieren: ofom datfe de victorie op dn

dag ( 't TDclck niet tegelooven is , dewijl^

> Atitbeuren klaerlijck betuygen,dat die StZ

den 5. van November ingenomen is)gek^

. . gen hebben: ofdatfe dien dagh teSandvoo^

it ('t vpelck een dorp ts by 'tflrand , een mi»

n van Haerlem afgelegen) behouden wederae.

» aengekomen zij?), funy woorden luyden a%

u dus : Op den eerfien January ( ick en roa

t

J>

1>

i
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De XVI. GRAEF. 417

nwelnietofdat den rechten dagh wen»

meer defen oorlogs-vond in 't werck ge-

w is geweeft) gaen de kinderen te Haeriem

'mprocejjïeyom met fiockjens,dacrfcheepjens

spftaenmetfagen onder de voorfieven>ende

mdere beeldent diedefe vi^orie verthoonert^

Buchelius op Beka in Otto den IL
deyi 1A^*Bij[chop*

3Tto is over Zeegevaren met den Keyfer

het kruys-teycken aennejnende. ] Dc
Augsburghfche Chronijck op

icr 12 17 . Andries de Koninck van Honga"
^en,en Leopoldus den Hertog van Oofienrijck,

i Mehren> Otto den Bijjchop van Bamberge,

^andere Edelen en Graven* z,ijn om V heyli-

Land te helpen.met ftercke macht over Zee.

jaren.Y^Q. Chronijcken van Godefri-
sm Monick tot S.Pantaleon tot Keu-

, drucken oock uyt den name van
VlemyGraefvan HolIa?7t:enfeggcn noch
mede op 't lelve jaer.D^ Koninck va»
ufale)n,ende den Hertogh van Oofiennjck»

de BiJJ'choppen van Munfier en Ut recht

en de half vervallen Keyfers leger-plaet^

korten tijdt» mannehjck verflerckt.On"

de gene^die in 'tjaer 1217. met de
Koningen voor Accon het leger

ergeüagen hebbenjwortoock van
riacus in de Jerufalemfche hiiloric

noemt de BifTchop van Utrecht,
oock van Matthasus Pariüenfisin

S 5 Hift.

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



4.T8 IV I L L E M de ï,

Hift. Angl. in Hendrickden III.

volgende jaer feyt de voorgenoernjr./

Keulfche Monick , dat Damtatenv\.'-i

de Chriftenen belegert is geweeft:<3 /

oock gewagh maeckt van de keten, i;

den thoorn midden inde riviere inj- i

nomen^enfchrijft, dat de Stadt eebf

in 't jaer 1115?. ingekregen is. Wn?^

aen genoeg blijckt,dat dele beleger jq-

qualijck op 'tjaer 1^90. (als boven

feyt ; getrocken wort. Ickheb een <«^^^

pye van een briefvan Sueder van Ri • ti

gelenbergh , in 't leger 'voor Damim

anno mp. gefchreven. Wy vinoni

oock gefchreven , dat de Keyfer

derick na Syrien laet getrocken is >i

dcfen Otto al geftorven was , al-b

wel hy dien tocht iangh tevooret

den fin hadde gehad. Wantfogetu

Sigisbcrtus Presbyter Mifnenfis ^

Epitomes op't jaerChrifti ^^^7.

Keyfer Frederick jpoede hem metveelen >

metten kruyce geteyckent waren,na 't he

Land,maerdiereyfewiert verhindert. E
dit felve jaer is de Paus Otto om 'i

ven gebracht.Maer twee jaren dae]

te weten 5 anno 1229. fchrijft Ci^

rus in fijn leven , dat hy te Jerufa

gekroont is. Waer uyt volgen ml

dat defe Ottofonder den Keyfer^

Syrien is getrocken , ende mogel^

in^C ghefelfchap van IVtUem den Gi
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De XVI. GRAEF. 4.1^

HoUandt. Tot hier-m-toe van Da"
\Mten.

letAuBarmm AquicinEiinum , ofu

. aenbanghfelaen dé Chronïjckevan
''igehertus Gemblacenfs,

N'tjaer 1213. Eenfwaren oorlogh

^is'ergeweell: tufTchen Philips den

Koninck der Franfen met de fijnen

an d'een zijde , en Ferdinandus van

'laenderen , en Otto den Keyfer van

)uytfchlandt aen d'andere , by Pont

e Bovinis : daer de Franfchen de

•verhandt behielden, 't Welck Otto

.iende , foo weeck hy met eenige van
'ï fijne;maer Ferdinand en Reynoud
racf van Bolognien , die met hem

vas , en Willem Graefvan Hollandt

vierden in den flagh gevangen. Na-
ierhand is oock Ferdinand doorfijne
loogh-geboorene echte gemale 5 Jo-
lanne Gravinne van Vlaenderen,om
n oot geit gerantzoneert. De Graef

HMui Bologne is op een kafleeljdat inde

^yne leyd^endeGöw/^^ wort genaemt,
overleden , [ hoegingh 't met den Hollan"

der? Meyems fielt defen fiaghvan Bovinu

in 't jaer 1114. op den 6. Kalend. Augufti

:

daer hy veelgevangen Vrincen optelt
»
[onder

evenwel eenighgewagh van onfen Graef IVd"

fitemaken.J^.S.^

S 6 viv^ta
mi

I
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4.aO WILLEM de

Vïvaus in de Brahandtfcbe ge_

dtniffen, in V lO. BoecL

D Oe Ferdinandus nu geheel Vlaei

deren was befittende, kreeg hy(

Graven van Saltzberry, en Wille:

van Hollandc aen fijn zyde , en brac

terftont fijn volck in Brabant :
daer t

den Hcrtogh Henrick 5 met fijn fchi-

lijcken inval te Bruflel befetten y ene

* -Den dwongh hem den * Franfman af

K^mncK c-aenjende met hem felven verbont

.

maken^fijne fonen Henrick en t Gd
+ Gode- ^eyaert {lellende als Gyfelaers.
vetert van
Leuven.

BarJandlis inde Brabandtfche Chr

nijcken cap» 3 B.

Ucycrus A Nno 1213. feydt Meverus. Ni
121 3. lang daer na hebben den Hertog

Hendrick de I. van dien namc^binne

de ftad BrufTel fwaerlijck belegert 5 u

Graven van Vlaenderen, en van Hc

•
Saris- 1'^nt, en de Prins van * Sadburg,Brov

ierry. der des Konincx van Engelandt. h
óorfaecke van defe belegeringe vin<r

ick gcweeft te zijn , om dat Hendri^iiÉ

den Franfchen Koning fijnen fchoojr 'M

vader,daer fy in oorlogh tegen waroi .il

niet en fouden helpen. De nederlaf^

van die van buyten , was merckelij'

meerdenals van binnen.Evenwel ve

^nücrde Heudrickp na dat by den ae

V
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De XVI. GRAEF. 4^^t

« eenige dagen lang kloeckmoedigh

ytgeflaen hadde ^fchielijck van lin-

in , ende beloofde den Grave van

Jaenderen , dat hy na dien tijdtden

^ftnfman noch met toeniftinghe van

^lo£;h 5 noch mecgeld geen byftand

len foude. Aldus wierd alles geftilc

|r:(»de beüecht , ende de belegeringe

fe^v^gebroocken.

XMejerusm V 8. boeck der Vlaem-

fche Chmtijcken.

N'tjaer 1113. Philips de Koninck

der Franfchcn voor Gent fittende,

&€. is Ferdinandusj de man van

Johanna van Conftantinopelen, Gra-

vinne van Vlaenderen en Henegou-

. ^ven 5 6cc. op dat hy fijn Vloot en fijn

P;..-t<gekreghen buytniet en foude verlie-

' ^^'^fen ;
fchielijcken in Walcheren , een

k^ eylandt van Zeelandt ,
gevloden ,

&c.

1^-^: r« terftont daer Vernomen hebbende

^ .^yjiet vertreck vanden Koninck ? is 1- er- ^ ^^.^

i^r Winandus vergefelfchapt met W il-^,,,,,/,;,

Ll lem Grave van Hollandt, die ( Ade) f^..^-

H^fijns broeders dochter verdrijvende ^J^^j;;^^^

iP'het gebiet over die natie aen hem ge- ^^^^

r ^ nomen hadde, met een deel HoUand-yc^.,, c^-

iikfche en Vriefche krijgs-luyden weder- aen^i-^om te Brugge gekomen,&c. En voert
{j^;^^^^

terftont : ])e Franfche een inva doen- cr.ef

dervingen vande onfe den Edelen Al- miuv^,

-~ ^ °
5 y icrt
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Joon van
Vranckr

4.1% WILLEM de t,

lert van Borfale , dien fy met grooo

blijdtfchap in de fiad in-brachten.
* Deeerfi In'c jaer 1116. voer * LodewijC|iv
^eimr.» (qq^ï Van den Koninck Philips na

een groot heyr-leger na Engelant^daD^j

hy door den inlandtfchen tweedrac5i^

der Engelfche toe was verfocht, en srt
_

Koninck genoemt : alfoo de Koninci.

'

Jan afgekeurt was , omdat hy 't vev ii|

maert Rijck van Engelandt tributanii

gemaeckt hadde onder den Paus va^ r'

Komen. Totdefen tocht bracht W/f
lem Graef van Hollandt , den Lod«
wijck fes-en-dertigh man vandeRi(
fchap tehulpe.

'^De 77. in't jaer iii8. leyde de Keyfer^ï

Frederick de hand op die van Aelf:

't landt van Waes , die vier Ambacb
ten^ende de Zeeu-wfche EyUnden , om dj

Johanna ( van Confiantimpelm) de Gm'
vinnenieten was gekomen omhei
den eed te doen : Sy namhaerexcui,

*Ferdi- Op haer ^mansgevanckenifTe 5 datid

jjef daerom niet vroeg genoeg en haGj

de konnen by-brengen. Welcke ve»]

ontfchuldiginghe de Keyfer ten laeti

ilen door tulTchen-fpreken van eenij

ge vredemakers , voor goet heeft aend
genomen, te weten in 'tjaer 21. waer vai
inMeyerus aldus volght : In •'t felve jael

heeft Hendrick de foon van KeyfeJ
Frederick de heerlijckheyt van Vlaeni

dcrcig
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De XVI. GRAEF. 4.aJ

!ren,te weten van Aelft.die van Fre-

|?rick was geconfifqueert , om dat

hm den eed van getrouwigheyt niet

[roegh genoeg gedaen en was , aende

[tinceflejohannawederom gegeven.

Anno 1112. ftarf Willem de Graefvan

loUandt. Bus verre Meyerus.

AEN-HANGSEL.
an de eerfie klucht van Lodevyijck

van Loon , endefijnfchoon-moeder Aleyd,

uyt de Egmondfche Chronijck.

X Odewijck en Aleyd waren drie

dagen, eer de trawanten van den

Pf overleden Grave haer voorqua-

men ,
gekomen te UaerUm. Wierden

van Wouter van Raven bewoghen,

woudenfe behouden zijn, de vlucht te

• nemen ; en vertrocken fchielijck met

Gifclbert van Amftel te fchepe , door

tiefeongeluckige tijdinge feerverfla-

•gen zijnde, ende en haddenfe de duy-

fternifle van den nacht niet te bate

ehad , fouden van de omleggende

orpen okftorp ende Aelfmaer buyten

rwijfi-el opgevat zijn

unfnaptent en brachten hetfekerbe-

j w ij s van haer vlucht felfin perfoon tot

MyftfigLJtrecht.De dochter van de Gravmne

4;3Kleyd,haer moeders vertroofting mii-

;\'^ende, begaf haer niet fondergroote
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I L L E M de I.

benaeuwtheyt met Rutgcr van Mc^
hem enOft vanBurn, eneenigea»;

dere ruyters en knechten, ende fchi>i .

ters des Graven Lodewrjckx op dd

Burgh tot Leyden. Maer fchielijd-

quam voor dat Fort gheheel Kenn*
merland, onder 't beleyd van WoutJo

( vmEgmond ) cnde Aelbert-{ Banjartti-

oock met geen minder fnelligheyqo-

Phih'ps
(
van fVafiter ) Johan ( van Riji :

Ttfijck ) w as te vooren gellorven. OocC
quamen al de dorpen om den RhijJ

leggende met ghelijcken eenparigeii

opfet. Wat kond dan foo een kiey>U

hoopjen tegen foo veel luyden doeoq
te meer noch alfoo de fchaersheyt va^ jj

haer proviand^die nietlang duyren eftt

mocht, daerde couragie vermindei)!

had om tegenftant te bieden. Sooga;
venfe haer dan over in de handen do

bclegcraers, behoudens alleen lijfeV|

kvcn,want haer wapenen ende al ha«i

tijyg moeftenfe nalaten. Rutgerend
Ofl: wierden in de boeyen geleyt.Wi/

foud dit gelooft hebben , foo hy 't nidij

gefien hadde^ Andere^wierden in gq'

vanckeniflen ghehouden tot deaem
komfte van Willem. De dochter va:

de Gravinne, wierd haren Neve W'il'^

lem(van Teylings,)'m handen geflelt^e:

van de felven met alle behoorlicke e?

mogelicke eere en refpeót bejegent.

MA
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t De XVI. GRAEF. 415:

eka vsrhaelt defe dingen wat andcn

in TheodoricHsdenll. den 32. Biffchop,

TT 7 Outerx'^»£^»?ö77^/» ende Ael-

lyy bert Banjart deden ondertuf-

fchen een inval op Haerlem, te-

,

inLodewijck van Loensende Adel*

ieyde de weduwe van Hollandt 5 foo

iatfebeyde inde duyftere nacht met
iifelbert van Amftel fchielijck vluch-

tn 5 ende na de ftad van Utrecht om
ulpetrocken : maer Ade dejonghe

echter berooft van haer moeders ver-

rooftinge ,_vloodt feer biinge met de

Jders Rogietvan Merhem ,en Otto

m gieren met alle de Schutters van
fenGrave Lodewijck op de'nBurghm

jden , om daer den 'aenval der vyan-

[én te verv/achten. Maer de dolle

ennemers waren daer onder 't be-

yt van Wouter van Egmond metter

[aertby, alsoockhetgemeene voick

anRhijnlandt, onder 'tbeleydtvaa

^hilips van WaJJènaer'AiQ den gefeydcn

Burg dapper bellormde met pijlen en
flingers 5 toorenscn muyren met ver-

fcheyde inftrumenten braken , tot dat

devoorfcyde Ridders doorghebreck

van proviantgedwongen werden haer

over te geven , en den Burg den Ken-
nemers in te ruymen. De Graef Wil-
lem alles mettcr haeft vernomen heb-
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tr I L L E M de L
i

bende^quam (uyt Zeeland) in HoUatjl

en fand fijn nicht Ade met hare karm.

nieren in (V £7W)TexeI te bewafe:

daer na bracht hy 't geheel Graeffchj

onder fijn macht , en difponeerde vg^

de onroerende goederen fijner reb|

lennafijngoedduncken. \

Btichdius op Beka» 1

AElbert Banjart met de KememerA
Stock noemt hem niet AeM
maer Allert. De gemeyne Chi

nijck noemt hem Aelben Banjan d
Breroo: waerom eenige de Brederocfl
van defen willen af-halen , om dad
quanfuys geen oude publijcke geti^

genifle van dit huys ghevonden
word. Maer by na al de SchribentJ

2ijn daer tegen. I
Lodewijck Graefvan Loon. ] Wie d&n

Lodewijck gheweeft is , ende wier»
Hier foon bericht ons P. Schriverius *

Vena/'^è-
aenteyckcningcn op de Chronija<

"feyd,
^ ' van Hollandjuytde Luyckfche Chri*

nijck ende de LutzenburgfchehiftJ
rie van Bertclius. Siet oock Miraed
in 't boeck van de heylighe Donati<
cap.^i. ende in 't boeck NotitiaEcc
Belg. cap. 1^6. daer de Stamme van <

Graven van Loon gefchreven ftactJ

FLÖ
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de ^Hercle de
T^anJIollandt

7^7*LeJl£Uvdt

wilt ghy ,
Vreemdeling, hier langer blyten fiepen

>e mijnen naem flechsin: wantelck vermeit myn dacnj

?tvoo^^d tuygt'er af, die met dry honderc fchcpcu

'kfpooreloofc vlack fagh ploegen en beflaen j

fde Stadingcrs , die wy ter neder velden ,

kits ons geloof flechs reeckende voor klucht.

\ myn' dacn : myn' dood fou ick nu oock ^vel melder. ,

t,'t ftcrvc» dccrc my nicf. llacglcetick door 't gerucht
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4^7

!t O R I S de IV.

*X11I. Gracf van Holland. • dcxvi
irde oitde

na fijnen ftrijdbaren Vd'tev, maer

fin vreedtgengeert i r.jaevy'yan f^l^'l^etcit

bet jaér 1215 , tot 1255.
^«^^^^^^^

ilhelmus Frocuratorvan Egmond met'

ter hand gefchreven,

N 't jaer ons Heeren na 3,

doe Willem Graef van

HoUandt gheftorven was,

wierd Tijn loon Floris over

't land gefteld : welck hy

ecdfamelijckeen tijdt van 11. jaren

;fat. Defe trouwde de edele Vrouw
ïachtelt, dochter van Hendrick den

fertog van Brabant5daer hy een foon
• -elde, dien hy den naemgaf van

jn Groot-vader 5 ehde hieten hem
Willem. Wiens Vader ( te weten defe

kris de IV. ) trock na Corbye opeen

'óurnoy-fpel, daer fijn kloeckheydt,

iet de welcke men in fulcken fpel

dele glorie pleeght te winnen 5 een

uigen haet teghen hem verweckte.

Jfcit de nijdigers en falmen met fijn

enfienlijckheyt noyt beter quellen,

ian meer na den lof der deughdcn tc

trach-

Detpljï

roy de bCm

ƒ?<•, oude

ten niet

en heb-

ben, moe-

ten rvy

ons hehel»

pen met

die geney

die daer

z.ijn.

* Kader-
hand

K.eyfer.

Sict hier

benedafit

f enfK
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4a8 T L O R I S de IV,

trachten. Dcfc Graef. wierd dai^J
een hoop ruytcrs van Clecrmi
rondtom befet cndc van fijn paer
geworpen^ende voort overtreden
wierdtden Heldtin 'c tournoyen
der dat men hem konde weder krijsd

verfmoort in 'tjaerons Hceren i

den 5*. KaJendas Augufli.

Barlandus in V Regifier der Gn
wn Hollands»

DAernawierdt FlorisdelV,?
foonvan Willem, Graefgi
maeckt , die inde vechtk

gecnen der voorgaende Princen
was wijckende. De vrouw van
Cleermond veel ghehoort hebbe
van defes fijn treffelijcke daden ^v,

:

daer door ontfleken haren mai
bidden^dat hy een Ridder-fpel wo
opfi:ellen5haer inbeeldende,dat Fl
niet en foud nalaten daer terflo

oock by te komen , om mede te ve
ten. Den dagh wierd beftemt. F,
daer gekomen zijnde, om wiens w
defe beftcllinge aengerecht was

,

Éenmyt' klamdevrouw met blijdfchapbo

ZTmp^i ^^^^^ ^^ysj op datfe hem uyt een
hoogfte venfteren , foud fien vecht

J

ioershejd. Maer om dat fy fijn kloeckheydt diq
maels hoogh roemde^begon haermj
te vermoeden, dat heni daer een mO

na
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^ De XVII. GRAEF. 4-^-9

fijn ooghen
i fijn vrouw voor

t was : waerom hy heymelijcK

IC gewapende luyden methem

^nde quam beneden op de plaets

gevecht, daer hy den onfchuldU

, Floris , die nerghens van cn wift,

smoorde. Sijn lichaem wierdt te

lynsburg gebracht,en van de Duyt-

e Hceren Teer treffelijck begraven.

I ftierfin fijn bloeyendejeughd , na

hy HoUandt twaclf jaren berecht

Ide. Siet den Carmelijt Divif. zz.

%^S^ De Rhijm-Chronijck, Bekay

nde andere feggen, dat defen Graef

'cbleven is in 'ï jaer 1 234- Te we-

pen-fin 't felvejaer als de tocht op die

^tadinghers was. Daerom ftelle icK

fijne regeeringc 11. jaren.

Beka in t Ono den IL den 34. "f^^^
Blffchop. Graven

,T 7 Illem de Graef in 't jaer ons]^W Heeren 1222. den tweeden

Nonas Februarii gheftorven

ijnde, na dat hy fo Holland als Ooft-

l iefland 5 als een ftrijdbaer Held 19.

iren lan^? geregeert hadde , foo heeft

: ijn foon Floris de IV. van dien naem,

ncie de 14. Graef van HoUandt ten

•ijve genomen Machtelr , de dochter

.' ranHcndrick den Hertogh van Bra-

band.



430 F L O R I S 4e IV.

"II

bandt; by de welcke hy ghewom '

heeft Willem den Koninck , Fr
]

• Andere den i>tadhouder, Adelheid,en * Ml 1
memenfe t^jj- ^ eerfte Gravinne van Hene^o

\

te7fmt 5 ^"^^ ^^^^ tweede van Henw
racuhnfe bergh.

-j

moeder jsloch aldaer : Otto Graef van Ge) i

"^t^in.
^^^^ vidorie van den BiflTcé ^

Jtfrf»."'" ( inZeeUnd ) ieer fpeet, verfcktl

Walram den Hertogh van Limbf i

ende Hendrick de Grave van Zeyat»
met twee duyfent ruyters te huj|i::|

kreegh oock fijnen neve , den jona;»

Grave van Hollandt Floris, totftj^

medeftander. Die terftondt de
opvoer met een ontailijcke meni<t:ii

fchepcn, ende het Biffchops huys,|rt

het dorp Geyn vyandelijck in braif1

Hack. Daer-en- tegen verfameldej]
Biffchop, met hulpe van Gcram
Aertsbiiïchop van Bremen , fijj^j

broeder, Theodoricus Biffchop'/ *

Munfter, fijn bloedverwant5en H<;»;

man van der Lippe fijn na-neve
fend krijgs-luyden , ende refolve
hem tegen de voorfeyde Princen a

*Degnott oorlogh meteen onvertfaegden m
nederUwt' te her /attcn. Maer fier5de Heer C
-^'^'.^r'".

radiis Biffchop van Porto, ende i

maerqZ'.è^^^ ^an de Apollolifche Stoel, qd
lijck. va» onverwacht ter plaetfe van 't geveJ
Farma. endc dcdc het oplchorten, en maeJ
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C bewilling , van beyde de partyen,

è arbitragie ; dat de Graefvan Gel-

ijn Voogdyfchap van't Land van

Uand S. Marten foude overgeven,

ic de Biffchop hem wederoni het
^ jj^,^^^

lodiael van t ende van St.Odi- li^ci^van

"-bergh (
uytgenomen de Praepo- Èir. met

^en endede Vaflallenjtoteen leen^;;^;^-^^^

ide geven , ende dat daer en boven een ver-

de Graef van Hollandt voor fijn tciiw^e,

-nft.luyden, daer in wonende, acht op ee^

ndert pond fouden hebben,en daer
'jf/j;^'^^

:de de felve luydcn ontflaen en aenfih-even

Kercke van Utrecht overdragen, is.

^Mzensden inhoudt van deuytfpraKe gedae» hy den Kjyfet
'

-dricky Anntiié^. tttJJ'chen'Baldmnnsden'BtJJcr.op y en

drickdtnHtrtoghvan Lothringen, ende volgens't gene ^

-t-weynighte voren tujfchenden 'Biffchop TheodoncMS , evd»

deTvijckjvan L$onygeaccordeertvoas.

mhaldaer : In't jaer ons Heeren
^^^'^''^^^

- ".11') . {ten tijde van den ooriogh tujjchen dte
l^^^^^^^

A'i Groeningen ende de Gouverneurs i'/»» ^ /<ry^«

,

^:oevorden) heeft Floris de Graefvan /«'B^A."

Hollandteen ftercken hoop volcx tot
'^^'J^^

3ulp van Gerardt den Graef van Gel- „

re gefchickt . toeck.

,

Wederom : Rodolphus keerde weder- oM. i« de

na Coevorden met veel ghevan.^^^*;;;j:

„**,s , ende de voornaemfte gevange- lin^e y die

aen waren 5 Gerard de Graefvm Gel- in mijn

re, Gifelbert Heer van Amftelreland, f'^f
tnde Diederick de broeder des Bif-<^ ^^''^Z'-

fchops,

.(||m na

i'||ens

,

^hen w
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4-32. FLORIS de IK

fchops, ende de Prooft van Dcvem
De Biflchop werde op een moera^
placts gevanghen , daer hy oock
verfcheydene foorten van tormen
grouwelijck gemartclifecrt is,

die verbitterde bculs y hebben he

kroon van fijn kruyn met het blo

vlcefch 5 met fcherpe meflen afgevi

özc. Hier over magh men voornan
lijck na- fien,den uytnemenden fchf

ver, Johan. Ifacius Pontanus in i

Gclderfchc Hiflorie in 't 6. Boè
op'tjacr 1213. I

. Bejlechting 'van 'tgefchiltujjchen t
to den B'tjfchoj) 'van Utrecht , ei

Floris de Graefvan Hollandt*
|

COnradus door Godts barmh^
tigheyt BifTchop van Porto , |.i

Cardinael van S. RiifmaLegl:
van de Apoftolifche ftocl, allen Cfil

ften menfchen faluyt in den Hcei:

Alfier difpuyt was tufTchen den E|

fchop van Utrecht, cndc denGri
van Hollandt , over 't Graeffchap v|

Vrieniindt , en over de ftoppinge vf
den Dam by Sv/adenburgh , als ooi
over de verwiflèlinghc eenigher dii

naersvan den Biflchop cn de van d<i

Gracf : welckc dingen alle publijck|>

lijck gedetermincertzijngeweefijtilt

fchen fal. ged. Theodoricus den li

trecè

\



De XVII. GRAEF. 435

chfchen Biflchop , en Willem den
derdes vooifeyden Graven: foo if-

rinonfetegenwoordigheytmethaer
yder toellemm inge , ende met raec

devoornaemfte der Ucrcchtfche

ïrcke ende van beyder-zijdts Otft-

-rsdufdanig een accoort getroffen,

atterfeven Sluyfen geftelt worden
rplaetfe , die men ïVendeldijck noemt.
^aer van de Graeffeyt^datter de Bif-

hop vier moet flellen , ende de Bif-

aop daer en tegen , dat hy der maer
t drie gehouden is. Hier over is dit

.'floten : by aldus vier mannen van

.n Graef 5 Willem van Teylingen,
/"illem van Egmondt? Huygh van
"aeldwijck 5 Jacob Burgh-graef van
^den

,
by eede van een der fclver

ilen verklaren 5 dat voor ons ende
yyts-biflchop van Keulen fair. ged.

Buysburg uytgefproken isgeweeft,

lïtde Graef drie Sluyfen foude moe-
^ftellen, en de Bilfchop vier, fal

fulcx van vveder-zijden vaft on-
)rekelijck en onvcranderlijkaen-

len ende nakomen : maer indien

vier voorfeyde mannen van des.

ïfs zijde , foodanigen eed niet en
rn ftellen aen vier Raedrs-luyden
des BifTchops zijde > die doemalcn

ITdele fake te Duysburg voor onsjca
n Acrcs-billchop der voorste-

melrc

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



4-54 F L O R I S de IV.

melte Kerckc5heeft gedientjte wctei

Wouter ProoA van .St. Pieter , Goo
wijn Prooll van St. JanjGilelbert V2

Amfbeljcn Aernout Loef5dat dan ec

der felver fwccre^hoefe dan gedete

mincertisgeweeil, en falvan wede

2.ijden onverbreeckelijck gehoudc

worden. Adum tot Utrecht in 't Bi

fcbops4iof prefent, den eerweerdigc

Dom-dekcn , Wouter Prooft van i:,

Picter, B. Prooft . . . W. van St. Salv

toor, G. van Srjan, A.S. Marien D
ken, Tr. G. Gracfvan Goor , Boud

wijn Graefvan Benthem,Willem vi:

Bronckhorft , Hendrick van denBe(

gCjFrederick vanReden,Gerardt v:i

Rochem,Alardtvan Burg, Diederic

van Valckenberg, Alfer van Yfelmor

dc^Gifeibert van Amftelle,Gerrit v:C

Dolre, Acrnoudt van LoefjDiederi

vanWaflenaer,en Philips fijnen bro

der, Otto Spijs-drager van Zeeland

Diederick van Raephorft, Boudewii

van Rodenborg.en Gifelbert de Sws*

te, in'tjaer des Hceren , 12 25. dt

8, Kalendas Februarij.

%Tvan Vjt deGifchreven wteliin^e 'van

een die 't oorlog der Utrechtfchen,tegen de Dventena.

t wMe-
brandfj | ^ VriefenDE t BifTchop nam van alle

Vriefen fijn af-fcheyt,enfch
.

y,^'-^' den van haer metgrooten lof 1
fdop

vnei
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Dc XVII. GR AEF. +5^

Frientfchap door VoIIcnhovcn , ende
:)eventer wederom na Utrecht kee-

?nde:daer clck een over fijn aenkom-
te en onverwacht by-we(en hem feer

'erheugde : behalven die gene , die in

ijn af-wefen het geheelc Stift, hoewel

)ndcr haer felven on-eens zijnde.dien

^eheelen winter met haer, intochten,

rooven en brandcn^dickwils geplaegt

(ladden. Nu als de BifTchop by naden
*eheelen aenvolgenden Somer , om
diefelvc luyden teftraiïcn , met ko-

ftcn,en vergaderen van Krijgs-knech-

ten te vergeefs arbeydc ; fo is ten lact-

ten die geheelc twcedracht,door Flo-

ris Graefvan Hollandtjfoone van den
^.Graef Willem, die't voorleden jaer

ld begonnen oorlog te voeren, t'ee-

laeJgeÜift.

\eka in * Otto de IIL de
3 6,BiJfchof.

FLoris de Graef,liet op 't ootmoe-
dighverfoeck van den Biflchop>

fijner broeder, tot fijne eygene
groote kollen, een ftercken dijck leg-

gen , van Amerongen af tot Schoonhoven

\ toe, ende dede het Stift tot fijne eeu>-

^^wige gedachteniffe veel goets.

PP Dcfe Floris, heeft in 't jaer

^ met Fïondrick Hertoghvan Braband,

l^nde Diederick Graefvan Cleve , uyt

Hpafl van onfen Heer Gregorius de IX.V T % Paus

Ihüandt.

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



I

4^6 F L O R I S de IV.

Paus van Romen, \\ct\2.n^t Stad'mgi '

in 't Stift Bremen^mec mannenjvroi

wen en kinderen heel verwoeft : oi

datfe det Prieftersen Klercken, uyi

jagende totter onreyne fededcr A:

goderyc weder ge keert waren.

}Jota. Datter een penninck^je in plaets van de Hoflie in e \\

^iffrouvosm'indt, door een Priefler (^rfiel^en reas. Wacr v. i

Vhbo Ey»mms , in \begin van het lo. •BoecX.als oock

Meyerus in het 8. Boeck der Vlaem- '

fche Chronijcken. \

N 't jacr 1233. 2.ijn door aendri/l

ven van Gregorius den IX. te

ter en te lande, Krijgs-luydengt

'

lenden tegen de Ketters, die men St,

dmgers noemde, onder 't Stift van Brq

men behoorende,die haer felven eer)j

mannelijck hebben gevveert , maer a
j

foofedenaeuwfte van macht en getJ

waren ,
zijn de eene doodt geflager^

cnde de andere in de Boirchen , ena

onbeganckelijcke moeralTchen gevlei

denjomfichte verberghen. Van die

tocht lefe ick , dat de voornacmii

Hoofden zijn geweeft, Hendrick dc

foone des Hertogen van Brabant,die

beleyt van alles was toe betrouwt

t 'Bart- ende met den felven , Floris de Gra(

hoittvan. van Hollant,met {Diederkk) den Gra<

Makelen yaQ Ckcfjcn Woutcrpf Barchout.
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De XVII. GRAEF. 457

ytde Vlaemfen, Robert van Bethu-

js^met fijnen broeder Willem , Aer-

oudt van Oudenaerde , Rafo Gaver,

iet fijn broeder AernoudtjDiederick

..u an Beveringen, &cc. Men feytdat dc
• ^ ioUanders drie hondert fchepen tot dien

lorlogh hebben gefonden.

'}ivaus in 10. Boeck der Brahand-

fche Gefchiedenijjtn*

IN't volgende jaer 1234-. heeft de

dolligheydt van die van stadingen»

pp nieuwe occafie ghegeven , om de
r^kloeckheyt der Brabanders , by de na-

lÉricomelingen bekent te maken.Defe op

Wm vertrouwen van hare onbegancke-

^Htjcke moeraffchen , al van lan^ jaren

H|f> teghen de Aerts-biffchoppen van
^ftremen gewoelt hebbendejwaren ten.

^ iaetflen gekomen tot een openbare en

\
hartneckige rebellie5tegen den felven

Aers-bilTchop, Gerardus van der Lip-
' pe; hadde voort inden flaghviótorie
'

,

bevochtenjin welckc de Graefvander
^. Lippofelf, den broeder des gefeyden
^ Aerts-bilïchops vermift v.^as. Daerop
^

\ warcnfe foo moedigh geworden,datfe
^ met geene foete of harde woorden en

konden getemt worden, zijn hiex-en-

boven met een feer flimmeketterye

befmet.Waer over de Paus tegen haer

een gemeyne Kruys-vaert dede uyt-

T 3 roepen.
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F L O R I S de IV.

roepen, en maeckte daer toe op,by n

alle de Hertogen en Graven vanNc
derJandt. Hendrick van Leuven, de

oudften foon van onfen Hertog,wiei

tot een Velt-overfte van den gehec

len Tocht gekoren. By den welcke

jich voeghden 5 Floris de Graef va

HoUandt , Diederick de Graef va

Cleef 5 ende uyt den Brabandtfche

Adel 5 Wouterj Barthoudt , Heer va

Mechelen 5 Wouter van Bockhoudi >

Aernout van Wefemale, Willem va

Grimbergen, Heer van Afche, Vaen

drager der Brabanders. Uyt de Vit

mingenje^'C.Dcfc quamen in de maer

Julius, te Bremcn aen, en nefïens dc

AertAilIchop,in het Land der rebe

len in-getrcden zijnde, gingen tott

moeralTchen toe : daerfe om het flijc

\^erhindert wierden voort te gaen

maer deden daer brugghens over

ken. Doe de rebellen haer aenkomft
vernamen , liepenfe tegen haer mc
groote dolligheyt aen , onder ^t bele>

van Boler van Bardeflet , Tanno vaj

Hunddorp,Teduaris van Dijckjover

gegeven dolle menfchen-Maerdeon^
Ie, haerfiende wicrdcn heel verblijd

en vleiender feer moedigh tegen aen
de Clergie van verre ftaendejcn Go
biddende om de viéloric. De Stadin

gcrs wederftonden 3 de acnval fo lan

to
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.atfc van alle kanten bcfet zijnde

.nt die van Qeef^quamen haer van

„-teren befpringen ) verftroyt wier-

pen. Doe wierden haerdervan de O-
'erwinners fonder eenig mededogen
- 900. doodt geflagen. Die reft 5 die \ Onje

laer viuchte verdroncken in den We-
'^^^'^J^^^,

cr/tWelck verricht zijnde 5 eer dan
'

men gehoopt haddejkeerden die met-

ret kruys geteyckent waren, wederom
na haer huyfen.

F P. s. Van defe gemeene Heer-vaert,

„zijn benefFcns andere te lefen^de

}, Hiftorie van de Aerts-biiïchoppen

|,vanBremen, op 't jaer ia33.endc

12^4. UhboEmmiusy in't begin van

,5 het thiende boeck 5 fijner Hiftorie

b der Vriefen. Dacr hy in 't verhael

V) van defe Tocht uytnemende is.cnde

j)den Lefer infonderheydtdienftigh.

55 Veel andere Schrijvers raeckcn defe

5) Hiftorie maer ter loop aen , met
weynigh befcheyt.

Beka in Otto den IIL den 56. •? ly hei

IN 't felvejaer( 1 234,.)befocht Gracf '^-^^

Floris,een onvertfaegt Heer^veele

Wapen-fchoolen in verfcheydene

..anden 5 in de welcke hy grootcn lof

•ehaelde.Waer over de Gravinne van

ieermondt j dickwils van fijn ver-

T 4. maerdc
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440 T L O R I S de IV.

maerde klocckhey t hoorenden by ha*

felven gedurig ging practifeeren , h<:,J

fy het acnficht van defen uytftekei
j

den Prinsjdiefo veelRidderJijcked

den dede, met haeroogen eensmoe
aenfchouwen. Ten laetflen befloot

haren man te bidden en te fmeken^d
hy een open Hof in Duytflandt fouc

doen uytroepen , daer hy felfoock a

een oud Ridder byfoude wefen^voo
feecker houdende, dat de Graefva
Hollandt met andere Princcn va'

Duytfland, om eer van wapenen in t

leggen , daer mede foud verfchijner.

gelijck als 't gefchiede. Soo quam da

de Graef FJoris daer met Diederic

den Graef van Cleefy vergefelfchap

metfeerkoftelijckc toeruftinge, or.)

den tytcl van fijn naem heerlijcker

maken. Die daer oock by de Duyti
fchen, als Kimcejier verkoren wierdjc:

daer tegen d'Heer van Nielle , als o/;^

perfle van de Franfcht Ridderfchap.So hae

als de flachordens by de Opfiende
van Spel gefchickt waren, liepen d
Ridders, van beyde de partyen, op he
klincken der trompetten , ende ram
melen der trommelen, met viiegendoi

vaendels ende blinckende degens in

'

ronde door malkanderen henen , o..

den lofvan defe ydele glorie.DeGraei
van Hollantjdie in fulcken ipel geoef-e

fcnr



De XVII. GRAEF, 4.41

'*|nt was,arbeyde meer als yemand an-
:rs, om den vtriumpherenden prijs

m defen lof te behalen,verfcheyaene
fanfche Ridders ter neder werpen-
?,6cc.De Graefvan Cleermontjhoe- ^''^'^

el feer oude van jaren, trock terftont
^"^^'"^ '

lede de wapenen aen , endc nam de
ranfche Ridders by hem, endeom-
ingelde hem met den Heer van Niel-
i van alle kanten metbÜxemende fla-

enj&c. en vielbp hem aen , en floeg
;em wreedelijck doodt * te Corbyc * in\ .

len 14 Kalend, van Aüguftüs. Waer stift

de Graefvan Cleef met fijn Duy t-

':hen fchielijck toefchoot , en tot v/e-

rwr-aecke van; fijn Neef, die daer
rfch verllaghen was, floegh hy oock
Lnghelijcken den Graef vanCleer-

mond dood, en verjoeg dadelijck den
t Heer van Nielle , tot de Tournoy-
|||^ets,6cc.Vorderswierthet Lichaem
Planden uytgheiefen heldt door de* 3;- «'.-.v

jHypuytfche P/ineen gevocrtin 't Kloo- ^"""'if
^^er tot Reynsburg', en daer met groot juftioi'

ll^eklag ter aerde gebracht. m i',

pp P. s. DitTournoy-fpel waswel van^'^''?/'.

>,den Grave Clcermond beroepen , J-^j^-^'^'
j,maer op een ander plaets dan tot onver

))Cleermond. Alhertus Abt lumStadenrpinnel^jC'

I'

'ji^rijft in fijn Chronijcke op 't )a,er 1134.
p^/ij ; Tlorii Crucf Holland, is vain de

Wtf^dmgen mderom ie huysgekomeny zijn'

m T 5 de

den
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4-42 F X O R I S de IV.

„ de in een Tournoy-J}el by Noviomavttm

»,fchrijfi hy in 't Latijn ) doodt gejlagen.-

, , noviomagum verft<*et hy , mijns oord

„ Noyon in Picardyen. Noviomagus leyt

„ de befchrijvinge van 't Reysboeck van A

„ toninas , tuffchen Soijfoins ende Am
„ noyon. Soo defe Abt van Staden r

55 en dook, is Graef Floris te No)

55 in 't Tournoy verflagen. Maer

•„ Rhijm-Chronijck, Beka en He

55 getuygen te Corb^e. De Rhij

jjChronijckfeyd .*

<62acfjrïorié Weef in een €oiini

jjDithebick gevolght, cnde no^}

55 oock de plaètfe daer de nederlif

55gerchied is5 Corby. Daerby teV

5, ftaen is Corbye in Vrancknjck5i

55 Landtfchap van Picardyen , aen

,5 Rivier Somme 5 niet verre vaii

55 miens5 daer Cleermont oock n

55 wijt van gelegen is. Want andersr

55 Duytilandaende Weferiseen ou

55 Cloofl:er5 Corbye genaemt.

Defe Floris was noch in de fleur v

fijnjeughdjen feer hoog-gerot?nit

der alle de Priri^ien van Duyrfchk
en heeft het Graeffchap van Holiarjc

vroom en geftrengclijck berecht.

WI



Villem de tmeds, dcX V i U, Graef . 443

ckiAten: Gnzi^^

Je tweede de

yanJ:{o{Landt

2^r^efLa.ridt

Lrêc droeg ick den ftaf van Baroos rijck cn Roomcn
:

En hadde kin cn koon noch glad en ongebaerd.

recht cn lacd-vcrtvfck heb ick den Haegh genomen

,

!p dat cn twift gewecrt , en vrede wiert bewaert.

heb in ccnen flagh de Vlanïingcn doen fneven

,

- weder t' hiiys gefchirkt omkleed cn mocdernaeckt

,

\ het, gelijrk een Held' in 'tVriefche veld het lever,

ac fucht gy, vreemdeling? geen* dood die foeter fmaeckt
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44?

V I L L E M de IL

De ^XV.Gracfvan Holland. 2i7e
E N D E

rlOOMSCH KONINCK.

Heeft de Bataviers > metfijnen
I Oomgeregeert 20. ende het. Rtjck 7.

jaren ^ 'van^t jaer 11]? 5".

tot 1255'.

JViUem Procureur in Egmondt met ter

hand geschreven,

N 't jaer ons H e E R E N
ii^f. wicrd Willem, de

foon van Floris Heef ca
Graef van Hollandtghe-
luild. Hy nam ten wijve

. Edele Elifabeth 3 dóchter d6s Her*

togen van Brunfwijch, die na Kercke-

lijcke wijfe ende na ordre des Euan-
gcliums met hem getrouwt is, daer hy
by gcwan een foone, met namen Flo-

ris , die na des Vaders doodt een cie-

raet van Holland is geworden.

V.s. Elizabethdes Hertogen Doch*

5j ter van Brunfwijch. Defë Hertoge

55 (
feyd iJcrivcrius in fijne aenteycke-

j^ningen) wasOcto genaemt, ende
was
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4+4- JV I L L M de II,

„ was de eerfte Hertoghe 5 daer fiji

35 vooriaten Marck-graven langen t

35 geweeft waren. Hy was niet allee

33 van Brunfwijch, maer oock me(

33 Herrog van Lunenburg3 een mad
33 tigh Vbrft.Defe Bruylofs-feeft en(

33Hoogheydt van Koninck Wiliei

33 wierde gehouden te Brunfwich c

jjdeBurgh, daerHenrick deLecu ^

33gefeght, in voortijden plach op

33 woonen3inhetjacr 1151.opS.Pa1

33 li bekeeringe dagh.Defelvige nach

33 als het heele Hof ftille waS3ende ee

33 yeder fliep 3 is door onachtfaemhe)

33 van een diender 3 wiens kaersin

33 Rroo geraeckt was 3 brand op dc

33 Burgh, ontftaen3alfoo dat de feruy^ .

33 ende Bruydegom daer naeckt vW
33 quamen : de Briiyd 3 als beter ken~

33 nifTe hebbende van de wegen 3 de

33 Bruydegom by der hand leydendt

33 Het vyerwas dc Nieuw-gehouoe

33 op haer flacp- kamer foo nae gekc

3,3 men3 dat Koninck Willems Kroo
33 met ander hare gewaed 3 koftelijck

33juweelen ende kleynodien verbrar

33 den. De Dienaersdieiijnlichtqua

33 lijck bewaert hadde 3 met noch twe

3) fnijdcrs 3 die in een kamer de kle

3, ren nacyden3 zijn omgekomene
53 verbrandt. Dit ongeval en droev-

53 gefchicdcnifTc op fo blijde tijd, ver

haein



i

De XVIII. GRAEF. 44f

aelt Albert van Stadcn? in fijn

Chronijck in'tjaer la^i^endenae

i,hem M.Henrick Buntingh in fijn

, Brunfwijchfche Cronijck^in Hoog-

^duytfche tale, in jaer 1584. tot

,Maegdenburg gedruckt. lek heb t

„felfdehier willen verhalen , om dat

„ick fie, dat het onfe Chronijck-

„fchrijversniet geweten hebben 5 of

„ miffchien daer niet op denckende

|^,voor-by gaen.
T-,.rr t.K 55Defe fijne huyfvrouwe Elifabeth

,„ ftarfin't jaer 1256. feytde Cromjk.

„Dynterus 1260. Beka l^66. By dele

„ Vrouwe feytoockde Chronijck^dat

;„ Koning Willem maer een foon/ijn

„ erfgenaem en fuccelTeur, met name

I « Floris , geteelt heeft: maer Meyerus

mk, noemt op 'tjaer 1256. een Machtelc

fffjjdes verflaghene Koninck WiUems

L . „ Dochterjten wijve belooft aen eene

[ '5, van de Sonen van GraefGwyevan

k''

5, Vlaenderen, inde VredehandeUnge

,5 tot Bruflel beflooten in 't jaer ^6

55voorfchreven. Cufpinianus oock

55 mede vermaent van een dochter

Beatrix genaemt : dewelcke gctrout

zijnde met Koninck Ferdmandde

m 55 Ill.(by andere de lV)van Caihhen,

„ Spangi(in5&:c. moeder was van den

„ grootenjhoogh-geleerdcn Koninck

„Alphonius de X. van Caftilien,
" ^ T ; Spaen-



44-^ WILLEM de 77,

j) Spangnien,6cc.dieooLkcjn Roor.»

55 fchcn Koninck gckorcn was , ene

55 Saptens ^ Aftrologus gcfcght werd
5) Het weick vScriverius in fijne aei

55 teyckeninghen verder bewijft ee

55 grove dwalinge te wefen 5 feggena

55 onder andere redenen : lek me
55 datick kan waer maecken , datd

5, Koninginne Beatrix overleden '

55 als Koninck Willem maeromtrei
55 fes jaren oudtwas5 endefijnVad(

55 Graef Floris de IV. te Corby in

55 Tournoy doorfleecken werdc : T
55 weten in ^tjaer ia34. Rodericus ximt

>5 nus Navarroii den Aerts-biJJchopvm Tc

3> Iedo y van de Spaenfchefaken in 't p. boecL

» cap* p. De Koninginne Beatrix ( feyd hy

»flarfin de jiadt Taurum ghenaemty imi

>, JEra i^ji. ^c. Hy ieyt dat de Ko
55ninginne Beatrix geftorven is in'

515 jaer na de Spaenfche Teil inge 1272
^5 dat is 5 in het jaer nae Chrifti ghe-

55 boorte 1234^. Want de ^ra 5 oft

>5 Tellinge begint acht en dertigh ja.i

55 ren vroegerjalsde Dionyfifche Tel<3

?5linghevan Chrifti geboorte. Defc-

55 Roderigo Ximenez5 Ertz-bifTchop

55 van Toledoj is een onwraeckelijck

55 getuygejdie ten tijden van Koninck:
55 Ferdinand geleeft heeftjen in groo-c
55 ten aenfien was, overleden in ''tjaers

55 daer na iz^j-y. Wütghy meer heb-c

bcn?i



De XVIII G R A E F. 44-7

ben> Siet hier noch een gelo.fwu.r-

vaigh Hiftory-ichrijver, üieopdie

lÖjüenoock leefde, den Bijjchop Luca*

\denfis infijn
Werelt-Chronijck op de JE-*

ria 1155. Ferdinandus ,foonvan Alphon-

^{ui Kminck van Lemy bcgsn in Cafttlien

,^elHckelijck te regeeren , fijn Moeder Beren-

hem V ^]ck overgevende , é^c. Is

tantfch onftrafelijck gèrceeft , ende en heeft

„ftjn Houwchjchs-bedt ( foo veel als wy heb^

'ben konnen vernemen) noytbefrnet. Want

hy trouwde een[eer devote en Godtvruchti-

'e Vrouwe , Beatris nyt het Keyferlijck Ro-

eyns gefiacht , daer hy by teelde Alphn"

rus, ére. Befclvefde JEra Ii73- M<^^

vrouw de Koyiin^ntie Beatrisftorf>en wierf

begraven tt BUrgos in de Kontncklijcke

Graf-ftede , gemaeckt by zaltgergedachte

, den Koning van CaftiUen Alphonfus. Dele

verfchrickt inde fterf-dagh van de

1, Köninginne Beatris, een jaer van

fijn tijdt-genoot Rodrigo Ximene.

1 Na het fchrijven van Lucas Tiiden-

^fis , in defe Beatris overleden in het

ffiaer 1235. Somma fommarum, ly

„ kan Koninck Willems dochter ni

geenderhande wij fe zijn. \Yiltoin

* Mcx te beweeren, u hooft niet bre-

ken. De Tegenftellingen zijn met

te wederleggen : Ende Cufpiniani

, dwalinge is hier foo grof , dat menie

. met de hand blindeling taften kan.

van
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4+8 U^I l L E M de IL

5, Van Vrouwe Machtel , daer Mey
,5 rus offpreeckt , en hebbe ick fo ve.

5, befcheyt niet. Die gene die de ouc

3) Hand-veften5ende der Princen A
55 komften , Voort-teelingen en G
j5 nealogien beter bekent zijn, als m

.

55 Tullen gelieven de Vrouwe Madi
55 telt in bedenckinge te nemen, cnci

55 een weynigh daer op gade flaen. Ic

55 buygemy geern , en wijck haer go<

,

55delijck5 dien fulcke Muniment^r -

.

55gheoorloft is gheweeftte fien. tW"''^**

,5 mijnder kenniffe ( ick moetet b(

>5 kennen ) is tot noch toe niet gekc
55 men , dat my hier of foude mo^i
55 klacr befcheyt doen.

t Van
HoUafidt.

N
Beka en -j- Ottodm IIL den

3(5. BiJJchop.

A dat den gellrengcn HeerFlo
ris doodt geflagen was, fooi
fijn Soon Willem de IL v,

"

dien Naem enTclijck geworden , cl<

XV.Graef5&c.
Als de Kerck van Utrecht5nat dcD

'^33 doodt van Willcbrandt vacerende war.
»-3/- van de BifTchoppclijcke regeeringe«:

endc 't Gencrael Capittcl tot verkiei:
finge van een BilTchop t'famcn wais' >

geroepen, fó is otto -van HoUandt dc If f .'

van dien Nam-e met aenrocpingedcs.
H. Geefles5 ccndrachtigh verkorenj .

tot
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De XVIII. G.RAEF. 449

den 36.Bi{rchop,een hoogh-gcbo-

m
T-

|{>Man van Konincklijcke af-kom-

?gefproten. Dcfen o/^o wicrdtna't

overlijden fijns Vaders (
M^tUem Grave t GePor^

.^mHoüandt de I. van dien Naem) me-

^Jraenghenomen tot den Tijtel van

idderfchap, ende ontfingh uyt han-

m van fijnen Broeder5deHeerrchap-

fc van Ooft-Vrieflandt. Als hy de

liiitie verlatende^fichrothet Bifdom l,};^)^,^

adt begeven , vandt hy het felve fcer

erarmt, endeby na in oneyndelijcke ycmacht

;hulden ingewickelt, fooomdere-"'

ïllye van de Drentenaers 5 als van de

lundaticn van wegen het brcecken

T Dijcken : macr door de beftienn-

[der Goddclijcke barmhertigheydr

irkocht de Biffchop fijn patrimonia-

lofTeffien in Hoüandr betaelde de

..lilden van't Bifdom 5 begaf hem

wederom tot de Militie , ende regeer-
^^^^^^

Jen het geheele Landt langen tijdt als

een wereltfch Vorft , in goeden geru-pr/

(>cn vrede. '^+9-

Otto -van HoUandt^ Broeder van Flo- f,r\b^

lÉ^ : ris den IJL ende Oom van defen Willem. z.ijmie,

MP' ^ /.T-t • roiertOif

f^lV T A den doodt van Graef Floris^,„<B;/i

i 1^ namOtto BifTchop van Utrecht /c^o;» '..f»

lijf
^

de Vooghdye van Willem

^7onck-heer van Hollandt aen , ende y^,,!,^

I met cenen het Regiment van de Pro- ^i-^c

i vintie.

II
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45^0 TV I L L r M ae IL

Leejl hier

over Ern-

?/iiHs in 'i

10. "Boeck,

(kr Vrie-

fihe Ge-

fchiedenlf-

fm.

DU ver-

P.aelt 'Be-

liabreC'

fier inOtto

den UI.
Stet hem

vintie. Door wiens macht de gefe}^

Bifïchop die van de Drente overwcj
alfoo tracht hy oock die van Coev
den onder fijn gebiedtjendetradtf
der yemants tegenftant in haer Lai
en gouverneerde het na fij nen wil]

De Heer van Nielle, is naderhar-

door tufiTchen-fpreecken van g(v

vrienden over fij n broeders dood
hem verfoent^ midts dat hy op 't k. ^-

ge Veldt daer fijn broeder te voori
doodtgeflagenwas, een Kerckenr^.
een Capittel ftichtede. Seyt Beka.

TVilhelmus Procurator, |t „ j

A dat Frederick van den Pa|N. fp*

Innoceiitius, van 'tRijck afgl

fet was 5 foo hebben de Vorltc.
tegen hem verkoren den Landc-Grv
vevan Duringen : ende dewijl defi
korts daer na quam te overlijden , fc
wierdt tegen hem , Willem de Gi ai' -

van Hollandt verkoren, die in kortöï--

tijdt van de Vriefen verflagen is, enct .

foo is haer beyde de Keyferlijcke Z(

geninggemift.
Defc Willem Graefvan Hollanc

wiert Koninck verkoren5doe hy noc
jong vanjaren was5maer het gene dat^
ter aen 't getal van fijn jaren fchortc
de, wiert met fijn deugdeljcke mania
rei3,ende vrome daden vcrgoet. ^
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De XVIII. GR AEF. 451

Vyt eenoudtfiiick vaneen Htfiorj^

fchrijver.

rN 't Jaer 1247. als de Koninck

[Hendrick , (handt-Graefvan Burin'

\gen ) overleden was ,
prefenteerde

in Hertogh van Brabant, Hendrick

n onfen Heer den Paus , ende aen

: Biflchoppen van Duytflandt, fijn

'ïifcifters boon, Willem den Grave t A/.^^*-

nitfk Hollandt , die de Biflchoppen by

.eulen tot Koninck verkoren.

f. s. Roomfch Koninck gekoren

isjdoor bede des Hertogen Henrick

van Brabandt, 6cc. drijven Dijnterus»

' w£us , ende de Brabanders in 't ge-

meenjonder de welcke oock BarUn^

lus moet gerekent werden , al-hoe-

.^^el een Zeeuw van geboorte , be-

pfchrijvende de Hertogen van Era-

^-bandt, 6cc. Sy feggen , dat de Paus

•Innoccntius de vierde , den Hertog

met brieven verfochte , ende hem
't Keyfer-Rijck prefenteerde. Het
welckhy met fijnen ftaet tevreden

zijnde, ontfeyde en af-üoegh : doch

bad voor fijn fufter Machtelts foon,

T;, Graef Willem van Hollandt , hem

55 in fjjne Brieven aen den Paus5groo-

5,telijcx recommanderende. Divduj

voeghtdaer noch by, uyt Brandom

„ chronon-aph, dat des Keylers i?7figma»

den
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^fl IVJLLIEM de II.

j) den Hertogh t'huys gefonden zij^

3> cnde dat de Hertogh die voortai

j, aen fijn Neef den Graef van H-
55 landt over gefonden heeft. Hy a(r

,) oock mede voor valfchen lafter, (t

55 de onfe den Hertogh van Brabarr

55 opleggen : namentlijck , hoe dat;

j5 Hertogh daerom den Graef fouj

5:, gcpromoveert hebben , om dat /

j> foo ftrengen Jonck-man was , en;

3, foo dringende : wes-halven de Hu
5, togh hem ontfagh^ende woude hei

j5 immer tot een Koninck hebbei,

j^endehet Roomfche Rijck opdri-

jf gen : vrecfcnde foo machtigen ene

j, grootmoedigen Prins, om dat hi:^
i> hem te na fat : foude dan voortad

» boven in de Landen moeten wefei

,5 Dit feggen de onfe. Wil nu Diva}

„ endc andere al voor lafter achtd
»'tgeen haer Princenende Landof
„ tegen gaet , ende mogen fy eens ai ^

5, dersPrincen lof niet lijden , icklai

,j haer in haer doen , ende blijve by c

,5 onfe, hoe dat fy 't felfde fouden men
3,ghen benijden. Ons Chronijckt
,,fchrijvers fegghen, fal ick met d:
55 Rhijm-Chronijck beveiligen :

©C 3£anö-<0?abe (vanDuringe) \m

bcvicDen
f
n ijm ccïjtct t>a$/ -
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DE XVIII. GRAEF. 453

leé \)m tonccbigli toefen bocRte

:

tónicn aen memgen raeöt jocljte/

_Jbe aen ben Ifeetoglj tenciïic/

fTlemooenbetoaé enDe tiïte/

fiie Ijem bepeüif6e/ enbe cietec toe

vat men hiefen fouDe boe

ven longen ban l^oïïanbt/

nèm<0:alje fïoeiéfonegenamt/

,^ toa€ i^>ertoaen fuflec fone.

ecflaetöoébat ïjet tinambatgonc»

•ie ^iXoc loa^ jonli/jlout/ en toJect

nbeaïleUaMjeptftabtljiiïeet/

m tooube fiiw ïanb Ijouben te cecyte

^egen^^ Creëren en ïuiee&te/

inbc jegen^^ alïe fijn ommefaten

:

Mt ontjagïj feere uutetmaten
^ l^crtoge/ enbe riebt bat tón neUe

aicc iionincU geUo^en ïjïeue.

^5 Hier uyt foude men mogen af-

nemen, dat het Keyfer-Rijck den

.Hercogh van Brabandc niet en is

(geprcfenteeert : maer dat hy alleen-

i>lijck van des Rijcks-Vorften ghc-

i, moeyt is ende aengefproocken ge-
*

, weeft, om raedt te geven wie beft

ïdefe plaets waerdighlijck Ibude be-

;,klecden. Dan hier en wil ick niet

[i^vad: op ftaen ,
nochtelanghtwifbca

ll^oPt kibbelen. Mijnis genoeghbe-

, kent , dat oock eenige uycheemfche

bbchriivers'cielve ghetiiyghcn. Ick

kan
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45'+ IV I L L E M de lï.

3) kan my niet onthouden een plac,

5j uyt MatthAO ?arijienfis hier by e

^5 fchrijven, terwij Ie hy ibo fchoon K!,»^*

55 materie komt : Hendrick RaJpeLan-^ i

55 Gracfvan Duringen , die de Paus voor»

55 nomen hadt tot Keyfer te verheffejhom n

55 Tvelcken groot te maken, hy oock geitfonr

y^eynde hadt nerqmft t is fchAndelijck x-

55 vallen en ofngekomen. Na roiens dood,n

y^fijn (>laets -verkoren is-> Hendrick Graefa*»

55 Gelre , die de fchandelïjcke doodt van n.

55 voornoemden bemerckende , die verheffis

55 geveeygert heeft aen te nemen. Na defen /•»

y^Hertogh van Brabandt y die oock genoef

55 -isjcrdt Hertogh van Lothringen , rnaer»^

55 heeft hetfelve almedegantfch ^f'gejlag^^

55 En na defen de GraefRichard > om dat A

55 loos en njck van gelde , en Broeder van (ê^-.

5 ) Koninck van Engelandt (Hend ri ck d^l '

55 III. ) was» die het al mede weygerdik

55foegh het t'eenemael af Na den welcitf

55 onfen Heer ds Faus verkoren heeft , iVtllA'

yyden Graef van Hollandt y die daer lic^* '

55 ve^rdigh toe confenteerdeycn keerde als hf""^

55 nu alles cjuijt was wederom na fijn Latii

55 het welck nu hetfijne niet meer en was (

55 foo hy Vfijnen Broeder ( Floris ) overga'

yygeven had ) ende wierdt daer verfoo!A\'

55 Soo dat hy des Paus hedriegelijcke belofte

yycn praHijcken verfoeyende moejl gaen bea

53 len. ( Merckt hier dat fulck een manie»

yy van ^rcecken by defen Autheur feer g^

1
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Dc XVIIT. GR AF.F. 4.))-

üifelfoock als hy Jpreccf^t vanJija ey-

Konincks opgefielde Schattingen. Bedc^

is hier anders met te[eggen als andere

J^chtiger Princen aenjpreken en haer hulp

yfoecken. ) Na defe allen heeft onfen Heer

tPaus indeplaetsvan Frederick [de 11.)

^j9t Keyferlijcke Hoogheydt ml/en bre^jgen^

ÏACO den Koninck van Noorwegen^ dien hy

Qt Koninck gewijtyoock heeft doen Kroonen.

doe hy gekroont rvas , heeft hy opent'^

k geprocedeert , dat hy vanfins was de

nden van de Kercke , maer niet alle d.e

nden va7i den Paus gedurtgh te befirij^

. Ende die heeft defe Koyiinck aen my
ttheus Celfgeprotefieerty ^c. Let hier

r op het feggen vanfoo een getuyge , die

eckt van ^t geene hy felfgefien en ge^

rt heeft, die niet geroroocken kan wordeny

€ by dengefeyden Koninck HacOy van we^

gen den Koninck van Vranckrijck Lodexnijck

^ den IX. die naderha?:^ onder de Hey ligen

[ge^ïelty AfTibafilideur geweefi is , in 'f faer

. 1 14.8. gelijck als men by den felven Ah^
xtheur op It felvige jaer kanfien. Nieu-
Iwers mijns wetens hebt ghy fo klacr

^befcheycit van de gedefigneerde en
geleerde Roomfche Koningen tc-

)gen den Paus verbannen 5 Keyfer
f )r rederick den 11. ende fijn fooii

) Koenraet den IV. opgeworpen.Dat
,hy fchrijft van Hcndrick Grave van
jGelre? dathy mede gekorenfoude
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4)^ PfT 1 L L E M de IL

jj 7,ijn, is wat nieuws : want niemai

5) dat ick weet daer eenige. menti

5) maecktjja de Gelderfche fclf en

5j.ten daer niet af. Dan ick ben 't fp')r

^jbijfter , ende en weet niet watit

55 vooreen Hcndrick van Gelreis.

r

,5 die tijt was regeerende Graef ( wu
55 Gelre toe noch maer een Gra^-

55 fchap was , ende iseerft omtrent 3i

5^» Jaerdaer nae een Hertoghdom
55 worden ) Otto van Nailbuw de d*-

55 de van dien name, gefeghtmettf'

55 peerdts voet , die ghcregcert hol

55 omtrent de 42. jaren : van hetj^

55 1129. tot het jaer 1271. Dele,

55 jonger Broeder hiette Hendj"

55 en was Biflchop van Ludiek 5

5, in 't getal. Mifïchien fal defc tot

55 Keyfer.Rijck geordineert gewe^

55 ^ijn5 als hy noch geen Bifichopf;: -

55 was ; tot welck Geeftelijck Ampt k

55 in 'tjaer 1 247. of48 . eerft beroeps -

55 wierde, ende ditgefchiedemeeft ö!"' •

55 arbeyt des Paus 5 Gcfant Petrus <s^
'

55 Capucio5Cardinael Diaken ten gie

:

55 den Zeyle : die in defe Nederlati

55 den op die tijdt was. Defe Biflchd

55 Hendrick van Gelre was een fier ei

53 moedighjonck-man 5 tot het Krij^i-

55 belcyt bequamcr 5 als tot der Kerct

5, ken regeeringhc. Hy was niet ièo'i

55 heyligh van leven 5 fochte f ^tgee3

immc
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De XVIII. GRAEF. 45-7

immer een BifTchop niec betaemt)-

fchoone vrouwen 5 ende heeft mee-
nige cerlijcke dochter gefchcnt, foo

dat hy veel Baftaerts in overfpei

overgaerde.Ick derfqualijck feggea
hoeveel. Merflkus feyt dat hyder

voor fijn doodt 6^. gehadt heefc.

Maer Placentiusfeyt 5 over de 20.

Soo dat het fchijnt dat hetcijfer-gc-

, tal in Merirjeo vervalfcht is^ende dat

[:ijfA de Autheur heeft willen feggen 15'.

4; Van fijn oorlogen die hy geftadigh

gevoert heeft , fchrijft in't kortdc

I

^voornoemde Placentius in de Ujjle der

) 4 Bijfchoppen van Luyck. Hoe dat hy Ko-
. . : ninck Willem meeften tijt in 't oor-

.» logen gevolgt is, en de Keyferlijckc

,StadtAken heeft helpen innemen,

f I
,getuyght oock nefrens andere met

. )hem de felfdc Place ntius. Dcfe

\ ) ftrijdbarc man fal dan miffchien ten

l;

. j Keyfer-rijck verfocht 2.ijn , ofte fijn

r > Broeder Graef Otto van Gelre, «Sec.

r-v^Endc dan foud men moeten feg-

,.
. )gen,dat Matrhasus Parifienfis inde

;

.

) Naemgefaelthccftjmeenende Otto

P ) > en noemende tlendrick. Het welck

:l"Mjkan wefen : maer ick kan hetqua-

[-1 olijck toeftaen. Want hy een ervaren

I

. Monnick was , en die wel \yift wat-

, f ö ter toe ter tijdt onder de Princen en

> Heeren omginck , wefendc op dc

V felfde
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'Bocck.

z an de

Gcfihie»

tieniffen

zan
Ments in

Smbert
dtn UI.
ulerts-

55 felfdetijdt in fijn befte fleur in K<

55 nincklijcke Hoven welgerien52.iji

55 de AmbafladeurjofteGefandt v«.

,5 Vranckrijck in Noorwegen gefo.

55 den : als blijckt uyr fijn eygenH

55 Ilorie, op hetjaer I^48.

• Het kleynder gefchre-ven Boeck Vf

Mtntx, 5 daer * Serrarius oock

op aenirijH,

IN'tjaer 1248. Doe niemanth:

Roomfch Rijck en dorfde aenn-

men5 om Keyfer Fredericks felli;

heyt 5 hebben ( lbo als de eerwaerdij-

Heer Chriftianus in fijn Vcrtellin*?

feyt) de Keulfche en Trierfche Keu»

vorften 5 om dat de Landt-Graef
Duringen geftorven was,Willem dt

Grave van Hollandt en Zeeland, e<.-

jongh-man van ao. jaren verkore

3n^t by-wefen van den Apoftoliichc

Legaetj Petrus Caputius : den wd
ken als oock te vooren Hendrickvw;

Heffen, Sigefridus binnen Mentzg-
kroont heeft, Sec. Sietby Serranus»

Beka ift Otto den III. S. S, |«

DEfe Willem beminde in fijn joii?

ge jeugt meer het hart Yfer , ói>

'tglinflerende gout,^'^. In fi;

twintighfte jaer gaende, nochong<r

baertkloeck ende fchoon 3 blanck vs'

colcu^.
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De XVIII. GR A E F. ^) 9

leur 5 heel Twart van hayr, langh van

:r ende fracy over geheel Jic-

Hy trouwden de dochter van
Hertogh van Brunfwijck, EHfa-

een feer trefïelijcke Maeght^daer

by gewan Floris den navolgenden
racf.

lVilh^lmt4s Trocurator,

3Ewijr èae¥ foo veel gefuchten

zijn der nijdigen, als blydfchap-

pen der geluckigen 5 ende daer

?el Rijckdommen zijn 5 dat daer

xk veele zijn diefe foecken te ver-

eren j na de Wijfe man feyt, fo wiert

feer Godfaligen Koninck van al-

Ikanten geplaeght, door den haet fij-

ïr vyanden. Waerom hy na de quar-

eren van Henegouwen met een feer

root Heyr-leger trock, en Valen-

•;cnne belegerde , ende oock innamj
ide dede haer in alles onder fijnen

^ille bu ygen- Daer nae de hoogh-ge-
oren Roomfche Koninck mercken-
e 5 datter in 't midden van lijn Rijck

en Kafteel gelegen was 5 namelijck

3t KeyfersiK>(u:rt>QnéQ fich niet willende

et oordeel der fijnen onderwerpen,
ing felfmeteen vergaderde mecnig-
e van Hollanders ende anderejdie tot

ijn bevel altijdts gereet flronden,met-
er haell nae de voorfeyde plaets van

V % dac
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4<^ö PT I L L E M de 11.

dat Kafteel henen trecken : 't we!

hy een jaer langh belegerde. Doeg
hem de Kaltelcyn aen den Konin-

over, ende de Koninck omdcsfe;

getrouwighcydt't fijnwaerts tebev*

itighen gafhem ten wijve Gjne Nic
te, te wetenjde Dochter van den Ed-

mieierhK. Icn Heer Diederick , gefe^t Drojfaert >

Diojfaert Heer van Bredercde zijnde, endcw-

derom manfchap aen den Koninc

ZT, gedaen hebbende , gaf hy hem en.!

fijne erven het felve Kalteel tot e<

vrientii j^qq^ ^ y^^^ Roomfche Koningh(.

7oJZ eeuwightebefitten.

mnem. OndertulTchen Gwye de Graef vj.

Vlaenderen , die den Koninck W;-

lem al lang benijdende was , ende fi

vrienden tot des felfs fchade ophitfei- (jfl

de, nam als nu voor, de Wapenen a<

te trecken ; ende den Koninckmoe
ten te maecken. Van welck haer ve-

fchil en tweedracht, ick haer de oorf

kefookort als my mogelijck is, v

verklaren. Soo weet dan dat in Vlaei-

Swarte deren een feeckere fwarte Vrous-pe*
(Sriec. foon. Dochter van den Grave Boud-

wijn, doe na haer Vaders doodt , ov:

^t Landt geftelt , en tot de Heerfcha»

pye van 't Graeffchap verheven is g*

weeft , met de welcke haer vriendtu

ter(londt ernftelijck veel ghehandtti

hebben , over de pcrfbon die haer fo •
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lOgen fuccederen.Waer op fy beft

^_ fonden heeft 5 liever felfeen erfge-

aem te mogen baren , al was 't met

[ ijne , dan dat fulck een Edele erffe-

iflè tot vreemden foudc vervallen.

00 wortdan gedacht vtien men haer

)t een Man foude geven , ende wier-

en voor verfcheyden perfoonen oot-

loedige verlbeckengcdaen. Nu foo

'as 'er in dien tydt te Avennes , een

;hoon ende vroom jongh-man met
lameJohannes, die men feyt van defe

jravinne geroepen te zijn , ende ten

^ouwelijck genomen , en wiert van

laer-licden een foon geteelt,die Bou-
lewijn genoemt is geweeft. Doch als

ie gefeyde Johannes, daer nabevondc

iat hy Onder-diaken waS) endeder-

lalven niet en mocht trouwen > foo

Jing hy fonder eenigh uytftcllen van

'jjn confcientie te voldoen na het Hof
van Roomen ) trccken , om difpenfatie

De verkrygen : Dewelcke verkregen

lebbende wilde hy wederom keeren,

laer eer hy t'huys quam was hem de

Voet gelicht, want fijn Vrouw handel-

de onredelijck , ende verachten hem
doe hy abfcnt was , fonder nae Godt
noch menfchen te vragen.Sy trouwde

eenen anderen , by den welcken fy

wan Gwye : en daer toe noch een an- 'Dampte-

deren,dieJan vanDampiere genaemt re.

V } wiert:
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4(^1 I L L Z M de II.

wiert : van den wekken Gwye, die a

nu Graefvan Vlaenderen ^.ijnde^gf

fproten is. Ais dan defe gefeydefone

van Margariete op-wieiïen , en ov(

die fucceffie van Graeffchap, fe

oock in het by-wefen van haer Mo(
der twifi eden 5 foo verwierp de Mof
der in de Confiftorie des Konind
van Vranckrijck Boudewijnjdie wae:

lijck deeerft-geboorne was^als eenbt

iVaert, ende beitelde dat Gwye 5 hoe

wel teghens recht 5 haer erfghenaer

wierde. Totten welcken Boudewij

iprack : heeft niijn Moeder dan ee

i^an de Rijckfte Hoeren der were

(magh ick roemen)my daer toe voort

gebracht ? Doch na verfcheydc krac

keelen^kreegh defe Boudewij n Hene
gouw en, 't welck een deel van Vlaen

deren was , ende wierdt gemaeckt da

hyKoninck Willems fuilcr kreeg]

^ tot een hüys-vrouwe.
Siet dat is de oorfaecke 5 waeron

Gwye Graefvan Vlaênderen,den Ko
ninck Willem tegen llondt, ende ficl

met fijn Broeders hulpe teghen hen

Vereenighde. Siet dat is oock den oor

fpronck, waer uyt gekomen is^datJai

de Soón van defen Boudewij n,na dei

hief dood van Johan {de Soon van Floris de V.>

72a ver- foons foon van defen Willemjtot eer
hMert^

Heer en Graefvan Holland aengeno
^

meni». c * Ni'
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Nu als de voorfeyde Gracf van

laenderen 5 die al langh door hetop-

itfen van fijn moeder was trachtende

ni Zeelandt in te nemen, fagh dat de

woninck Willem feer benaeuwt, en

iet veel befoignes belemmert was,

)0 vergaderde hy een ontallijcken

oopvolcksj foo van de fijnen, als

ock van andere Graven , ciie hem in

ygene perfoonen by-ftonden, om in

ü-eelandtin tekomen, ende't Lande

n afwefen des Konincks , als Tonder

•efcherm-heer zijnde, in te nemen,
nde eeuwigh te befitten.Sonder uyt-

iel worden daer Schepen bereyt,daer

ncn om ftrijdt mede uytloopt, cn ko-

ïn aen de Weft-zijde van Middel-

ï^in't Dorp mfi-cappel aen landt.

;fen handel was nu al langh by die

Van Hollandt bekent : daerom berey-

ienfe haer .fonder yemandts verma-
:ien , by dagen ende nachten arbey-

iende5tot datfe te dier plaetfe quamcn
daer 't de Vlamingen op gemunt had-

:ien. Alwaer ( na de manier des Hol-
indtfchen Adels) met de inwoonders
liet en wert gedifputeert,wie van haer

devoorfte fouden zijn, om den eer-

ftcn aenval der vyanden af te wach-
ten. O neen : maer wieden lofvan dc

overwinninge foude mogen behalen.

Ende men fchrijft, datter geoordeelt

V 4 wicrt^
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46if WILLEM de JL

W'iert) dat die in den oorlogh foudi

voorgaenjdieden vyanden nader zij-

de, van de felve daghelijcksghequ't

wierden. Siec hoe goct cn getrou

7A}n in voortijden het HoUandtfchi
het Zeeuwfch volck malkanderen g-

weefl 5 datfe het geHjck Pylades en!

Grelles haer tot grooten lofrekendti

voor maikandcrenjin der doodt felf

:

U'illen gaen.

U)'t den[elven Procurator. •

IN 'tJaer iif^. quam de Graef v«'*

Vlaenderen (als voren gefeyt i.

met veel Princcn , ende een ontt-

bare meenighte volcks, te fchepe, a<

een ftrant aen-landen5dat de inwooi
ders mft-cappel noemen , ende wor»

oock geheeten het eyndt van Zeehm
Hier uyt de Schepen neder tredend»

wiert dat edel Vlaemfche volck b<

groet 5 gewellekomt en onthaelt m<

fchrickelijcke flagen , en als Schape
van de Wolven met veel wonden ve:

(cheurt. Waerover den Vlaemfche
Heer, die fich verblijdt hadde over
af-wefen van den Koninck alleenjtei

ftont fich moefl bedroeven , over h(

bywefen van duyfendt die derfelvci

geljjck waren. Detonge begeeft m}r
ende de penne en is niet machtigh di

ontallijcke en onuytfprekelijckc ne:

der*



De XVIII. GRAEF.
iage van die aenfienlijcke mannen
i»berchrijven. Want even als de

leyers onder de ftoppelen doen , fo

)cdende de HoUantfche natie, als of

Wol waren ghcweeft teghens die

'loone Natie der Vlaminghen , het

fle Vaendelwiert neder gemaeckt,

[[weede, het derde moeit daerby.

iidertuflchen wierden de overwin-
rfi door den arbeyt bevonden foo te

•fwijcken , als of fy felfoverwonnen
iren. Als het HoUandtfch volck dan

3or al te groote vermoeytheydt by
lerbefweeck, endede vyanden niet

ngeren konden neder-vallen , Siet,

iO quam daer een gerucht dat de Ko-
'

ick aenquam : waer door fy van
jdtfchap verwackerden 5 ende de

IS der vyanden vermeerderde,

^ant de éene hoopte het nieuw5ende
et verfch Krijgs-volck metblijtfchap

:n te moghen voeren , die andere

:hrickten daer tegen. Ondertufichen
Is het Vlaemfche Vaendel , dat noch
•verfchootpbraver als de voorgaende,
nde in alles volmaeckterjuytde fche-

)en af-daelde^ende met hare aenkom-
\c der teghenftanders gheen kleyne
'

rcefe aengebracht : doe nam daer een
krijgs-man de couragie dat hy als een
Overfte voor uytging, fcggende : het

^as fchade dat het Konincks volck

,

V 5 en
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4.66 WILLEM de 11.

en fulck een glorieufen Heyr-leghe,

foo in gehouden foude worden , em
fonder vervveeringe voor des vyan«3

macht wijeken 5 e^c. Men leeft dati

dit gevecht, hoewel niet hooggeac!,

meer als 50000. man achter bleef,bu-

ten de gevangene en verdroncker.

Verfcheydene vluchteden oock ?

nen fonder wapens ende kleedere,'

die als Adam, ende EVa fich fchame»
de om haer naecktheyt, haerfcham-
heyt met loof vari groene erweten
deckten. Soo dat ick my verwonde

.

dat die fotte Natie der Vlamingen
noch niet cn verftaet 5 dat Godt do-

den fweep der Hollanders , in 't voc-

feyde Landt , voor haer Voor-oud<?
oogen wonderen gedaen heeft , en?
dat haer Vaders op de felve plaets

!

onrijpe Druyven ghegeten hebbei.

waer van de tanden der kinderen m
recht mochten egge worden , en Cv.

van fulcke Druyven af-houden. •ttttlü

In'tjaer i^TT- voor hebbende
Willem Koninck van Duytflandtjor löiÜ

de Keyierlijcke benedidie te trecke.

ende den drempel van St. Pieter en»:

Pauwels te befoecken 5 heeft hy als j

voorfichtigc plegen, forgvuldigh to» M
gefien, achter fijn ruggegeen oorfar ^
te laten , die hem op fijne Edelen fo«

de dwingen achterwaerts om re fie.

h
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;:r:.*yfelfdan denckendc, foohygeen

llSpprieen behielc, tegen deflechte

^^ide fwacke nagebueren , dat hy met

cht van machriger,ende onbekende

ü(>Js*iyanden in den oorlogh weynigh ge-

:ht foude worden , nam hy voor de

L'iefen,dic
tegen hem ende fijne Voor-

aders altijdt rebel waren, met de wa-

sncn te temmen , en onder fijn Ko-r

incklijcke Heerfchappye te dwin-

en. Soo vergaerde hy des Winters

snfeer fchoon Heyr-leger, daerhy

zAlckmaer mede trock jende wach.^^^^.,A

mdedathetby eenquam, gingh hy ^^^^/^.^l

^ voor uyt te Peerde fitten , en met landt.

|^"fcynigh perfoonen als fpionnen in

Lnd der Vriefen intrecken, ende be-

fchoc fterck het Ys was : wederom
^omen zijnde , vertoonde hy , dat

1 iet Land wel beganckelijck was, ende

j. icht van feer weynigh luyden kondc

, ngenomen worden , 't welck gefpro-.

] .<enis als Prophetie van fijn eygheii

> dood. OndertufTchen dewijl den tijde

j
van den ftrijdt genaeckte , wierdt fijn

h volck in twee partyen verdeyltjom op

l verfcheydene plaetfen over te gaen:

- met de ecne dede de Koninck fondcr-

linge dcvoirom voor anderen op de

: . plaets daer men vechten foude^te ko-

men, nietwetende dat hem de doodt

\ al van fijn geboorte aen was na-gaen-

[ V 6 de.

r I
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by ccxjrtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



4(^8 rv I L L E M de IL

de. Als clan den verdoemden hoop f>

een vlack Veldt, dacrfe fich begevt ';

hadden , van dichte by gefien werc.

liep de Koninck , want die altijdt b-

reyt was fijn Jeven voor fijn bchapn

teftellen , meteen vollen ren naci:

vyandcn toe , ende viel hy alleen m:

fijn Paert door 't breeckende Ys i

een modderige floot , daer hy metf
haefl door de handen van die Iche

men jammerlijckverfmoort wiert. I

Edelen van de andere partye verricl

teden haer voornemen nae wil e

wenfch, ende keerden metjuychenc
bJ ijdfchap wederom: maer als fy 't or
geluck des Konincx vernamen , wie
haer Cijther van vreugde in een Flu)

van treuren verandert, ende haer vrc

lijckheyt met veel tranen bevochtig
Ende voorwaer met reden : want als

Hooft is volpijnen , foo moeten de leden qui

ren. Wat kermen , treuren ende kh
gen was daer by elck eenen , ende in

fonderheydt by de Bevel-hebbers, di

tc vooren aen de zydcn van hare

Edelen Heercgaende , ende met her
vreughdigh na den oorlogh zijnde gc
trockcn , nu fondcr hem wederkcei
den, ja fclf fijn dood lichacm niet me.
de en mochten brengen , 't welck vaiv

die boofc luyden in een feer verachtd

placts gclcyt , en daer langen tijdt ge j

houder^
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mden is. O vervloeckt Vrieflandt, randst

er van daen quam u defe verwoedt- Ksnim^t

,yr,dat ghy den Graef van Hollandt, ^j;^/;*-^^;

;n Koninck van Duytflandc , ende

:n Befchermer van het heel Chri- rkhc vol-

enrijck hebt gedoodet , en dat noch^*"-

icer is, u eygen Vorft verfmoortl

laer ick weet dat ghy door onwe*
iitheyt bedrogen zyt, é^c.

Soo keertfo dan 't legher van Hol*

ndt ende Zeelandt onverfeert , ende

ngequetft wederom. Maer och lacy !

e Koninck alleen wiert by die Barba*

in een gantfch vuyle plaetfe be-

"avcn. Dit ende noch meer fthrijft defi

'rocurator van Egmondt.

P.S. Schijnt dat Koninck Wil-

, lem 5 voor defe heyrvaert noch an-

jdere tochten op de Vriefen moet

, ghedaen hebben : Want ick vinde

, onder de Handveften ende Privilc-

>5 gien van 't Bifdom Minden , eene

„ by Koninck Willem vergunt ende

») gegeven in degemeene gevanckeniffe van

^tWefl'VrieJlandt den I^. Kalend. Jmii^

iilndtcl. 11. in't 'jaer ons Heeren Ilf-f*

In 't Leger ten tijde van de verwoe-

J5 ftinge ende plondcringe van Weft-

,5 Vrieflandt 5 op den i8. Mey5&c.
,5 Defe Tocht moet ghefchiedt zijn ^

)5 korts nac dathy uyt Henegouwen

>j quam. Daer nochtans geen vanonfe^ V 7 Schrij-
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m

,5 Schrijvers , ofteoock uythcemfd,]

55 11 iet een woort ofen vermanen.C-

yj fpinianus fchrijft, dat Koning
>j lem met de Vrielèn een langdurig

55 oorlogh gevoert heeft. Niet foncr

j3 reden iffet, dat fommighe vermc-

55 den, dat de Vriefen van Konin:

55 Coenraed opgeruyt, en heymelijc

55daer toe gekocht waren, sietfot,

yy^auvlerum Chroitograph. vol. 11. gei'

>.5 rat. 42 . in 't 'jaer iz^6. fol. iT,^.

55 Van de Vriefen heeft Konin:

55 Willem in den beginne5 na fijn ve-

55 kiefinge groote dienft gehad 5 ene

^5 door Kaer hiiipe behaelde hy in.

55 belegh van Aken groote eer : Wa*
55 dóór hyfe met groote Privilegie.

55 begaefde5vernieuwende ende bev

55 ftigende de oude Brievenjdie fy vj

55 den KeyferKarel den Grooten 5 c

5, andere Potentaten haddenjin 't ja»

iif 1248. op den derden van Decen
)5ber : ghevende haer binnen Ake

55 een byfonderfchouplaets 5 dicht b

55 de Kerck om de Reliquien 5 alsd

5, den volcke getoont werden , m
5) ghemack te fien. 't Welck Vorperi.

55 Tlmborita . verhaelt in fijn Chronijc

i) der Vriefen 5 Ub. 3 . cAp. 30. Daer li

5; •'t Privilegie felve vooroogen ftei

55 Dit felfde wort oock verhaelt in c

35 Ncdcrduytfche Chronijcke va

Vric

I
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x

v^deflandt tot Leeuvvaerden ghe-

uckt : Ende feJve Ubbo Èmmmi en

et het niet vooi by. Siet hem in 't

10. Boeck handelende van defaecken van

Vrïeslandt.

Snchelius in fijn Aentèyckeningen

of Beka*

T T lUem Jonck-hèer van HoUan^foö

y y wierden getituleert de aenko-'

, mende- Graven
,

' als hacr Va-

^^'ïBlbnoch leefden, ende alffe onder

oogden ftonden ? alfoo mede oock

r; : erfe noch de ordre van Ridderfchap

ntfangen hadden. Alfoo wort Floris

eV- onder Voogdye zijnde hierbe-

neden in Jan den 1. genoemt fonck^

Trouwde Eli/aheth. ] Van defe magh
'tien na fienden kennelijcken Onder-

föecker der HoUandtfche faecken fiisL

Scriveriusjinde Aenteyckeningenv^r^»*»;

) fijn Vaderlandtfche Hillorien. De'^J^^^:

_hronijckvan Albertus Stadenhs^op

het jaer 1^51. Crantams Saxonic. Ub. 8.

cap. 17. Georgius Fabricius Saxon. Mcir.or,

L^iiè. 1. Op het felve jaer.

IP' Om denKoninck te verhiefen. ] Van de

f verkiefmgedes Konincx Willem fict

[: brèeder by Scriverius in de Cenfuren

Y over de gemeene Chronijck : ende is

V die gefchiedt Anno iz^l^dc Kronin-
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^en in 't jaer daer aen volghende , i

btock verhack , é'f. Dit alleen in

korte.Die meer begeert fal by den g»

leerden * P. Scriveriusdefaeckefe*

ttven, pertinent overwogen v inden

.

Milesfieret ] dat is : eer hy ^ ende (

Sittdeyt Ridders verkorcnwiert.Want in die

Carmdijt j-jj^jf wierden de Edele Ridders, of d.

arowc.
j^^^ Ridderlijcke waerdighey t begae

(ap\. wierden , Müttes de Krijgs-lieden g<

myt'BeK^. noemt. De andere Edelen Fanm
knechten oft Armigery Wapentuer
Daeren wierden in voortijden , ni<

adelijcker noch eerlijckergehoiider

dan die felve Staetvan Ridderfchaf

die een loon v/as van de vromigheydi
Ende die en wiert doen oockfoolich

niet over al nytghedeelt? noch uy

gunft, noch om geit : ja 't gingh foc

dat fomwijlen die van defe ordrenie

cnvvarenjgeen Zegel en mochten ge

bruycken. ^t Welck bewiifen konnei
verlcheyden Handt-veften die iel

felfgefien hebbe.

De Stadt van Aken te helegeren.'] Wan
die van Aken volghden de partye va

Frederickden II. ende hingen Coen-r

raed acn > die het Rijck by fijn Vadeit

was overgegeven. Siet de Schrijver

van Maeghdcnburgh, Cent, i g . cap. 16.

Francifcus Harjsus fchrijft in Hen-
drick den IV. Hertogh vanBrabandt,b

da'

n

Early European Books, Copyrighf© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De XVIII. GRAEF. 47?

Aken 6, maenden langh belegert

•eweeft . Soo fpreeckt oock van die

iecle fake Sifridus Mifnenfis, Prie-

.Top'tjaer 12+8. Matthaeus Weft-

„onafterienfis melt, dat Aken van
' oenraed verfterckt is geweeft , op

t dacr geen nieuw verkoren Key-

rghekroont en foud moghenwor-
;n:maerhoe defcnu Koninck ver-

eren zijnde, door de wackerheydt

ïr Vriefen , dien van Aken gheterat

eefc 5 fiet daer van Uhho Emmius .

i't 10. Boeckder Vriefche Gefchie-

inilTen.

^ De Cajleleyn by Keyferswaert.Iv&n dele

ocht, fpreeckt de Rhijm-Chronijck

LD Stock, ben effens de ghemeene

.hronijck van HoUandt. Alfoo mede
inoyus 5 die daer oock by doet , dat

MÉefe Cafteleyn om degetrouwigheydt

^!en den Koninck naderhandt bewe-

t cn, ende vaft onderhouden ghewor-

[. ien 5 is Schoon-foon van Diedenck v/nn

\
Brederode , een voornaemfte onder de

k^ollandtfche Hceren , den wekken
Plockenbergh in fijn Regifter Alfart

V noemt. Macr ditfegghen laet ickop 5.;V^^£^^

f.
de Autheuren felf aen-komen. Den van de

t AbtJohannesTrithenius raeckt defe

1 Sf'

faccke in üjn Chronijcke van Htrfan-**^^^'^'j— j - helmus

^}ien aldus in 't korte aen : Ende alle procura-

dc Heeren ende Edel-lnyden van de Heder- tor.
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quartieren hebben haer onderfijnt

faemheyt onderworpen , behalven eentge «i

fieleynen > die Frederick noch ghetrouw,

'ven. Onder de welcke ü geweefi de Ca(}e,i

'van Keyfers-waert i dien de Koninck M^tm

metfijyi beleggen niet en konde overwin» t-

want hy hem kloeckelijck weerde,

XJjt Meyerus Vlaewfche Chronij

in^f 8. BoecL

IN'tjaeri24.i. omtrent den fe

tijt hebben die van 't Landt van W^y
die tot noch toe onder de Roor-«

fchc Keyfers , cnde Graven van He-
landt, by-nae fondcr fekere wetti

gheleeft hadden , haer Keuren van c

Viaemfche Graven ontfangen.

Uyt des[elven ^, Boeck*

IN 'tjaer ii4f.6. heeftJan van Ave.
nes , van Wiliem den Grave V3

Ttuntco

Hoiiandt, wiens * Sufter hy te "

'

HouweHjckhadde, onderftut zijnd.

i

fijne Moeder Margriet den oorloge^ '

'

« aengefeyt , om dat fy Willem vaAtiil

Dampiere, den eerft-geborene va^
•

haer tweede Houwelijck, Vlaendere.'- -

nahaerdooc toe-fchtckte, 'tweickh^ '

Al IHneerde met goet rechthem felve*:

toe te komen. Hier uytiseen wondo*
groote verwarringe ontftaen. Die var/

Avenncs was een geflreng endc ftoux -

jonghi
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y-man, in den fleur van fijn leven,

e by-na al de Henegouwers waren

faecken toegedaenJn Vlaendereor

jdaer over oock onder den Adel al

;lte feggen, ende verfcheyden ver-

jden 5 totdat beyde partyen gefa-

ntlijck, ende eendrachtighalhaer

chil ftèlden aen de uytfpraecke van^

1 Heer Koninck Lodewijck , ende

lo CardinaelXegaet van de Rooni-

en Paus.Die na rijp overwegen ge-

>noncieert hebben , dat Dampier na

idoodt van Margriete Vlaenderen>

l^e die van Aveflttes Henegouwen
Jen erven, en tlek fijn broeders na

oönlijcke itianiér met goedcreiX

ade verforgen, 6cc. Soo voeghdc

irgriete het Wapen van haren man
'ilfem in*t Vlaemfche 5 en het Wa-
n van Henegouwen verlietfe:

'

'Jlfejerus in V-^. boeck der Vlam^

fche Chronijcken.

"N'tjaer 1148. Willem de Graef

^ van Hollant,nu al beftemt tot Key-

Ver5trouwdeom fijn macht te beve-

. igen^de Dochter van Otto Hertogh

i|bnBrunfwijck. Deftadt Aken, die

en Keyfer Frederick getrouw was j

ingh hy tegen den eerlten dagh van

vley beleggen , ende dwongenfe ten

letilen haer over te gcven,en krecgh
daer
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daer na gewoonlijcke wijTe den eejc
Keyferlijcken Hoed^den eerften ó&t]

Van November.

Op defes Swagerfchap, ende hu l

fteunende , greep Jan van Avenis

t Srv.'irte ccn moet , en llont tegen fijn f Mi-
Margrie- der op 5 dic te langh na fijn fin leefc :

^* ende viel eerft in Henegouwe , ere

verbondt hem daer over met ecc

aen Hcndricus den Bififchop \

Luyck, 6cc.

In'tjaer iiya. De Keyfer W-
lem , die een grooten vyandt was viff<

't huys van Vlaenderen , ontnam 2

Gravinne Margriete, deKeyferlij-

ke Landen, om datfe hem denee
niet gedaen en hadde , ende leyde c*

felve Jan van Avennes toe. ULan*^
feydt hy ; um Namen metfi]n toe- behe-

ren , 't Landt by de Schelde , ende 't Larf

Schottwty van Aelft , V Landt van Waes , *t Lar*

, uan de vier Ambachten > met alle toe'b-

van"'^^
^öör/^^», hebben v>y onfe fuftersfoone t d

Waes , en ^i^^len fan van Avennes ghegeven , c

de vier van ons ende van het Rijck voor ahija
Ambach-

tebefitten ^ gheluck ah de Gravinne die b ^

feten heeft. Ende willen ende bevelen» d
de luyden , ende inwoonders der fclver La>

'

den 5 den gefeyden fan fuüen gehoorfame.

Gegeven tot Franckfort den vijfde Jdus vt '

Julimin^t jaer 11^2. het vierde vanov.

van Na-
men

ten.
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M. [ Hiér van geheught oock Majftus in

Chronijcke. ]
In'tjaer 12^3. Na dat deKeylcr

illem tuffchen'tmoordadighwoe.

fi der tweedrachten , Johan van A-

..nnes in Henegouwen , daer hy van

Moeder uytgedreven was, herftelc

Jjdde:fo heeftMargriete om de Heer-

ïckheden,die van haren vyand inge-

)tnen waren 5 wederom te bekomen

n groote Heyr-kracht uyt Vlaende-

n, en Artoys vergadert^cn met twee

.refoonen in Zeelandt ghefonden.

^nige * Autheuren fchrijven , dat ^^t^™
r door 't beitel van Hendrick Her- Hekjt ift

É' gh van Brabandt, een t'famen-kom- Henrkxs

I tot Antwerpen beftemt was>om de '^" S^-

- ken te beüechten , en tot dien eyn- ^'J^'

i oock een beftant van feeckere da-

^ngemaeckt : het welcke Margriete

broken heeft ,
verhopende de Key-

Hijcke Bevel-hebbers , Floris den

bilander, ende Loufvan Cleefon-

crhoets te verjaghen. Hoe het zy,

icn tocht vergingh den Vlamingen

;er qualijck : want fy wierden van de

^ioUanders uyt hare lagen komende,
*

er wreedelijck aengetaft , ende met

ta groüten Veldt-flagh overwon-

ende fchrickelijck in groote me-
te doodt ^heilagen. De foonen

Ie Princeflè Gwye endeJan, met
dc
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de Graven Thiebaudtvan Berre^n^

Godevaert van Ghieflene, metani-

re 230. mannen (
fchrijft Jacobus \n

"Guiie ) van Ridderlijcke ordre , er<

de geheele Vloot met al de ruftin^t

van oorlogh wierdt verloren. Dit i^"

fchiede in Walcheren by Weft-<

pelden 4. nonas van Junius- SomD-9

ge hebben gefchreven, dat daer van2

'

onferi, dertigh dnyfentjCnde ma
mannen gefncu/elt zijn, Margrie
fond Walterus de Biffchop van Do(-

nick , ende Rodolphus van Teroar»

t'famen met Philips den Deken vi

St. Donatiaen van Brugge , tot di

Keyferin Hollandt, om hare kind-

ren te lofTen : maer die was doord&v
(Sfcorie foo trots 5 ende moedig gewo
den 5 dat hyfe niet en wilde hooru

fpreken , noch by hem laten komei
maer vertrock terftondt nae 't Lan:

vaii Worms. De Gcfanten hem
grooter neerftigheydt nae-reyfend.

kreghen ten lactften nae langh ve

wachten , defen antwoordt : Dew
Margriete in verfcheydene maniert
fchuldighwas aen rebellye, omdat
geweygert hadde fichaen den Keyf
te verbinden , ende 't beftant van dr

dagen , dat door middel van den He
togh van Braband gemaeckt wasjhac

dcgebroocken j datfe dan voor eerl

ha'
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foude hebben te verontfchuldi-

I, ende de Keyferlijcke Majefteyt

ildoen 5 en daer na handelen van

rkinderen te rantfonneeren. De-
; antwoordt ghekregen hebbende>

\T Hugo Biflchop van Spier 5 Can-
[er des Rijckx > ende Canon van

mtz, zijnfe wederom na huys ge-

Margrieteen wierdt hier over

ïer ontftelt , maer nam alles mee
[ter kloeckheydt 5 en met een on-

roken hert op/onder yemandt na
''eyferte willen fenden : ende en
:ht niet anders , dan den oorlogh

rvatten; waer toe fy groote hoopc
!e op den Koninck Lodewijck ,

men nu verftondt uytSyrien we-
i-gekomen tezyn.
'"

i't Jaer la^. wierden wederom
^aeten na Duytflandt tot den Key-
Willem, over de verloflinge van

Ivye endeJohanjcnde de andere ge-

togen Edel-lieden 5 gefonden , niet

p Margriete j maer uyt den naem
den Koninck Lodewijck, ende
de vijf Steden van Vlaenderen,

ïn wierden haer defe conditiert

den Hollander? voorgeftelt; (i)

kt Margrietefoude bekennen >fy hadden de

tyferlijcke Ma]efieyt geledeert. {z) Dat de

aemfche Steden alwaer 't tegen Margrietes

^I^Üe, dm Hollanders , Wakhsrm voor altijts

over
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over foudengeven. ( ^) Dat Gwye ende\

Jijn broeder ten eeuypigen dage , hacr broèt

Jan van Avennes de Keyferlijcke Heerl^ '- k

heden tttjfchen Vlaenderen ende Henegot

gelegen > volgens de artikelen van 't Ac

van Franckfort > /ouden laten behou.

(4^ Baer-eu'boven fondenfe oock voor r

aennemen dc vrede by den Koninck Loderv.

tnde Otto den Cardinael» Legaet van /*.

^atis van Komen tevoorengemaeckt. (5).'

dat defelve voor haer aUeenige rantfoen

tellenfouden» twee hondert duyfent gulde.

van oprechten gewichte. Als dc Gefant

defe tijdinge t'huys gebiacht hadd«

fprackMargariete, ineen grooteVi

gaderingc der Lants-heercn , defe

den : Ghy vrome Helden > ick ordineere >

Cwye na my 't Landt van Vlaenderenfal

fitten > en op alle trouwe biddende , dat

^/felve tegen den Hollander onfen vyant >

êock tegen mijn kinderen van Avennesm
nelijck befchermt. Ende foo Gwyeinde

landtfche gevanckenijjè magh komen teft

ven » dat ghy dan fijnen oudiften Soone

Groefvan Vlaenderen aenneemt. Dit al(

geflelt hebbende , vertrock nae d

Koninck Lodewijck 5 om (ijn hulpe

verfoeckenjó'r. Na lange overleggi

ge met haer gehouden ,
xijn haer to

geftaen jfeer groote machtige byfta

den teghen den Hollander. Den
wiert gegeven van * Karei den bra

d
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De XVIII. GRAEF. 4^1
des Konincx , op die conditie, da^

argriete alle de koften van den oor-
^e foude betalen^ende Henegouwe,

felven Karei haer leven langh ge-
te befittcn 5 alfoo dat het na haer

.^dt wederom foud keerentotjan
nAvennes. Met Karei quamen de
ertoghen van Borgundien en Lo-
ringen , de Graven van Alenfon

,

Durbon, Eftampes, Savoyen,Cham-
ie, Altifiodore , ende andere feer
Edel-luyden, met een feer vaft
r-leger : 't welck te Compeigne
aderde, daer hetvolckoockghe-

nflert is , ende voort den Hollan-
den oorlogh aengefeyt. Dewelckc
eraulten,om defe bootfchap,ver-
emet een gouden keten, den ge-
enen Gwyeaf-ghenomen. Den
van 't gevecht wicrdt geftelt te
e , by de Landt-palen van Bra-

t. V^'ooreerftwiertRupelmonde
erom gekregen. Daer na voerden

arelen Margriete haer leger na He-
^
ouwen :V'alencijn,Bergen,Seno-

j Binche, Meibode, Beaumont, ^

' e, ende de andere Steden wierden
er ingenomen,uytgenomen Bou-f^«>«

ain, wclckeplaets fy verfchoonden;^'*"-^-
datf Alifehun vrouw vanJan van T^"^'
nnes, daer in de krame lagh: Hau- ^^««r'
uytgenomen 'tCafleel, wierdtiii'4..

X in

I
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in brandt gelcght. Karei Henegou^

bemachtight hebbende, ftelde daerJ

alle Steden Scheuten, ende Magilti"

ten op fijnen name. Nochtans vr

Enguien/t welck het hielt met Hei

gouwen5ende door dekloeckheyt m

Gaultiervan Enguien, onverwoniv

bleef, verloor hydc Graven van C'

niac, ende Grand Pré, met eenige

dere. Den Hollander met den Ave-

ner verfochten met een goet Hel

leger Valencijn wederom te neme.:

maer wierden terftondt af-gekeei '

uyt geheel Henegouwen verdrev<

In't Jaer iz55'. nae dat Karei

Henegouwen vertrocken was ,
kro^

de KeyferValencijn wederom in,d4H|
de andere Steden bleven Margruq :||

ghetrouw. Lodewijck de Conirk^-

quam den eerften November teGe^
om van den Keyfer Margrietes km>
rente rantfonneren,macr die en 1:(

de tot geen redclijcke conditiën g:*- -.

bracht werden. Het fcheen hy niet

dersenfocht, dan de Vlamingenlï'-

lendige (laven te maken. Voordeli^ï
.Jj

ften van den oorloge, wierdt haer m
geleyt een heel groote fomme aenhh^ 1"^

rel van Anjou te betalen , foo éis

klaeghden ehde kermden , dat nfi)

haer 't geit af - perfte , ende tot arm<K

de dede vervallen : ende het fcheei

weyn
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ynigh of daer quam een grooten
loop, de HcyligheConinck ver-
k van Gent wederom hcnen/on-

1" vets te verrichten.

K.orts daer na toog de Keyfer Wil-
?m na Vrieflant , daer fijn dood lagh,
>m die natie te doen daveren^maer hy
'iertvan haer felf overwonnen den
erften Februarii. Albertus Crant7.iiis

erhaeit, dat men nochtenhuydigcn
ige niet en weet, * waer fijn lichaem
cgraven is.Sooge(chiedet>dat hy^die
nder-mans goeck wilde rooven , het

verloor , en ten laetften feJfgeen
TaefFenifle en mocht hebben,
k meen , dat die gene miflèn , de-
kefeggen , dat hy te Genua van

n Paus Innocentius de IV. de Key-
'ijcke infegma ont£2ingQn heeft.

Door den nederlaegh van Willem,
Johan van Avcnnes foo verflagen

;eweell, dat hy van droeffeniffe fieck

leworden is , ende f niet Janghdaer
laen leefde. Selden levenfelang , die
laer Ouders onteeren,en quellen.D/<j

'fijerre Mayerus in 't 9. Boeck.

>'Heda in Otto.de IIL den g 6, Bijfclop.

Efe Willem heeft de Stad t ende
'tPaleys van Nimmegen, met
het gebiedt des fêlven, aen Otto

3enGraefvAn Gelre verpandt 5 voor
X 1 22COO

* Crant"

zius mijl.

t De» f.
Kalcud.

Janiiary,

begraven

le Valen-

c:jny feyt

Meyerus.

W
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by ccxjrtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



4^4- I L L E M da IL

Z1000 marck fuyver filvers , foo me

feyt. HetgenedeKeyfer Rudolphi;

daer na beveftigt heeft , met conditUn

foo het ghebeurde, dat de verpanc r

Stadt t'een iger tijde door den Keyfe v-

ofden Coninck vry gekocht werd

datfedan voort eenigfints in haer vr''^

heydt , ende in 's Keyfer handt fouc

r

blijven.

Job. Ifac. Tont. Hiiï. Ge!r. Uk 6. |

BOven anderen , foo telde Otto o|

Graef van Gelre , die de party<J
Willem fijnen Ncve , die wcttfJ

lijck Keyfer verklaert was , navolghcf

tot de koften van den oorlogh ti

fomme van ló.duyfent filvere mar

ken, op dat hy de Stadt Aken, daer c

krooninge gewoonlijck placht te gf^

fchieden, die den Keyfer Frederi

als doe nochhouw en trouw blcef,lo •

der langer uytftel mocht krijgen,

met eenen de Keyferlijcke Croon b

komen;gelijck als 'er ftaet in de ou(

Copyevan den Brief, die op Park

mentgefchrevcn is, ende als noch b

waert wordt. Ende voor die fomi:

heeft hy Nimmegen, dat hy te voor'

metten Tijtel van Befihem-heer ^llc-^-

berecht hadde, van den Keyfer r

pandt ontfangen. Doctrock men v:

hier na Aken,mcteen Heyr-legcr y;
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ie kanten vergadert5uyt Hollanders,

keuwen, en andere by-gclegenna-

iicn, en voorrjamclijck vergefelfchapc

:.^t den Keulenaer,Luyckcnaer,Gel-

trfchen ende Henegouwer, &c. Sco

tldaer noch breeder befchreven wordt , op 't

'W 11^^. ende Hf^*
Hier van feydc P. s. mede in fijn

) Aenteyckeninge aldus : aengaende

, het Rijck van Nimmegen.Coninck
5 Willem gaf Grave Otto van Gelre

, het Rijck van Nimmegen . In ^tjaer

3 114.8. gelijckalsde Chronijck bree-
• der verhaeltjDix'//] 4. cap. 3 . daer ge-

"eyt wcrt : ( volgens oock mede de Chro'^

nijcken en oude Gefchriften der Celderfchen,

t welcke tefien is, dat het Formulier van

ife verhardelinghe op de?i IJ. Kalenden

nynlius ghelïelt is ghevceeft : ) In den
acr 1 248 . doe verwerf Graef Otto
an Gelre, aen den Coninck Wil-

•wlemvan Romen, Grave van Hol-
landt , als dat hy foude befittcn den

35 Burgh te Isiirnmcgen mette Stadt,

ende met allen haren toe-behooren,
» in allen manieren als de Graven van
Cleve,van ouden tijden langejaren

jjbefeten hadden , van weghen des

> Roomfchen Rijcks. Des foo leende

,de Grave Otto Coninck Willem

,

daer op 21000. marck puyr jfijn Co-
nincks filver. Ende tot allen tijden,

X 3 als



WILLEM de II.

„ als een Keyfer ofte Roomfch Cc
[

5, ninck dele voorfeyde fomme de

5, Grave van Gelre , of fijne nakom<

55 lingen weder geeft , foo mach hy c

5, Burgh met der Stadt, ende allen fi

55 nen toe-behooren 5 weder na hei f

55 nemen aen den Roomfchen Rij<

.

55 ke. Ende dit confirmeerde Rode
5,phusdeRoomfche Coninck,diei

5,Coninck Willem quam. Ende a

55 't een Keyfer ofte Coninck lofle

5, wil, ende clan weder verfctten , fc

55 moet de Grave van Gelre de voo

55 keur daer of hebben. Dufdanige

,,vermaen wortaldaer vandeRijcl-

5 5 fbadt Nimmegen gedaen. Siet ooc

5, mede de Keulfche oude Chronijcl

55 foL 1^8. verfo. Maer 't is te weter

55 dat na Coninck Willem, voor Rc
55dolphus (van Habsburgh)de Schei

55 ringe noch duerende 5 tot cene

55 Roomfchen Coning gekoren wiei

55deRichardus (de Grave van Coj

55 newalle, ) de broeder van den Cc

55 ninck van Engelandt, Hcndrick c

55 derde , ende beyde foonen van Cc

55 ninck Jan, tegen denwelckenR
5, chardus van eenighe Keur-Vorfte

5,ghekofen wierde Alphonfus de >

5, Coninck van Spangien. Maer del

•

5, Alphonfus heeft des Rijcks reg;

55 ment felf ter neder geley t5 ende fic
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ier moeyten ontflaghen : of ? alfoo

kandere leggen , is gedwongen ge-
^ reeft, af-itanttedoen. Richardus

j oock in Engelandt vertrocken ,

iKjy* daer te doen hebbende : endemif-
Imsi fchicn willende liever nahetRijck

van verre fien , dan na-by wefen.

efe Richardus heeft het leen van

immeghen > fijns voorfaets Co-
jïinck Willemsgiftegeconfirmeert:

Inhetjaer 1157. ende nietRodol-
)hus van Habsburgh 5 die op die tijt

,Doch geen Keyfer ofRoomfch Co-
ninck en was , in ^tjaer 73. daertoe

l> ecrft verkoren. Maer defe Rodol-
,phus heeft defe Gifte namaels oock
ïbeveftight, in *tjaer 1273. Archiva

j GelrU. Men wil feggen , datter oock
^>voorwaerden gemaeckt zijn, datby" , aldien de geleende penningen , ten

"
,> gefetten tijdt , van den Roomfchen

1^13 Coninck, ofte Keyfer niet en wer-

|Rh, den geloft, dat als dan de Stadt endc
odejurifdidie van hetRijck aen den

;»5 Graef van Gelre foude vervallen 9

wende eygen zijn. Maer ickhebde

>, brieven niet gelefen .De Chronijck-

1 fchrij ver feyt:dat die van Gelre den

I
»BurghvanNimmegen,&c. fouden

[ » befitten in alle manieren als de Gra-
,ven van Cleve, van ouden tijden

i> lange jaren befeten hadden. Te we-
X 4. ten.

Br'-



tl

WILLEM de IL

55 ten, Theodoricus Volans, de tweede V
3> dien name , dc vijftiende Gravc v.

3> Cieve^is omtrent het Jaer 105 5. m
55 het Leen van den Buigh van Nir

55 megen van den Keyfer Henrici

j5 de derde of vierde begiftight : oi

35 die^ wille dat hy fijne Majefleyt.

>5 de Stad Nimmegen befet van Ro-
53 brecht de Vriefe, Baldewijns d.

35 Graven van Vlaenderen Soue^ ge
3)fethQcft : uinnales ClivU.

55 Verfcheyden dicrgelijcke gifld'*'"'^"^

35 heeft ConingWillem gegeven .Oi

35 der andere 5 heeft hy aen den Gra-

,5 van Buvgundien (
^ohannes Chaloni. >

3> zipide doe ter tijdt Grave van Burgundi

yygheweesl, ) alle het recht endein-kc*i

55 men 5 hem als Roomfch Coninc

,5 compcterende in 't Rijck van A;

55 les ( m Regno Arelatenfi ) ende de St(

3, den Befanfon ende Lofanne 5 dot

,5 thien duyfent marck filvers verfe 1.

35 in *t jaer la^i. foo verhaelt Nicola:

55 Vigueriui in Jtjn Burgundifche Chn

55 nijck.

55 Noch heeft hy aen Hugo Grac.

55 van Burgundien ( F.yohannis F.) ver?

55 gunt in de ilede van Salins ( in urht

55 salmarum) te mogen muntenjCn gei^

5, ilaen. In 'i felfdejaer iZ)!.

I
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"ft^ dejaer boeckenHenrici Steronicus»

;:;: ljT^En tijde van defen QonmckD-t nc.

"'^•ILL Willem, maeckten de Steden, ^^•^^'^j'^

f HjsÏ acn den Rhijn gelegen , met de l^cr in

If^orften een feer goede vreede , haer Men fd-

!

' ilven Capiteynen kiefende 5 de fcha- '"'^^

[.
I elijcke Kafteelen af-breeckende , en ^gp1"fj^.'^.

• f-fchafFende deonrechtveerdigetol- i^ -t.''

^ en 5 dewelcke na des Konincx doodt,
lie omtrent negen j aer regeerde , alle

red
fr^en

ederom inden voorgaenden Staet

ederkeerden. De Vorilen ende Ste-

die 'caccoordvan dcfcheylighe
'rcede befworen, 't waren defe Gerar-

hmkis Aertz-Biircholi van Mentz^Con-
P^dus, Aertz-BiflTchop van Keulen;

I lArnoldus , BilTchop van Trier , ende

l .uidere f Vorfl:cn,cn feer veel Steden, t Deweic-

h In'tjaer 11^ i. heeft onfen Heer de ^' h
l Paus 't Avondmael des Heeren, Wil-

'^^f/J^'
m lem den Grave van Hollandt, nu al

L langhby eenige duytfche Vorften tot

i- 'Roomfch KonincK verkoren zijnde,
^

ï in 'tby-wefen vanveele Bi(rchoppen
I: te Lyons beveftight , van waer hy trv^fcUck}

I llont nae Italien vertro«k> na'é dat hy Stero

t daerby-na acht jaren langh fijn refi-^^^"^*^^^^

1 dentie gehouden hadde. Ixsuhe-
Willem Roomfch Conincktrium- ter op '?

pheerde heerlijck tej^ende * Gravin- '-^3-

ne van Vlaenderen.

r
X In

tor doet»
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In *t jaer iifT* Willem dt

Roomfchen Koninck^met de krijgb^

faken tegen de Vlaminghen , endeo

Vriefen befich was,verbonden fLchc

Steden aen den Rhijn gheicgen > 2

geen Bcfcherm-heer hebbende 5 01

der malkanderen, meteen feervaftc

band vanAlliancie. Verkofen een C
piteyn , en fchafcen tollen af , die va

veelen feer befwaerd waren5dwongc
oockde na-buyrigc Vorften, en Gr
\ cnhaer verbintenifTe aen te nem^
cn ordineerden over-al in hare land

palen een feer goede vrede, ja fodan

ge als 'er tot noch toegeene ghehoo
en was. De Heer Lodewijck,de niem
wc Paltz-Graef aen den Rhijn, trj

mede in het loffelijck verbond met c

Steden : maer defe vrede , op de mj
nier der lieden van Lombardyenbc
gonnen zijnde, en duyrde niet lang'

door de boosheyt der tegcnftanders.

T Den S' In defelve f maend (Januarius )

^''!;\^ de Koninck Willem, met fijn hey

leger tegen de Vriefen uyt-treckend

van defelve doodgeilagen. Daer wo
gefeydi , dat h.y- by. een feeckere ftad

van defelve Provintie een grafgevoi

den heeft,dat feer konilelick en koft< ^

lick gebüuwt was,en als hy de Borge

'

vraegden,wiens dat het was,dat fy fej

den, daer en was noch niemand in g
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ytjinaer het was van haer oudeVoor-
en gemaeckt op een voorfegginge

,

,t daer noch yemandc van de Room- dcrsipre-

bheConingc in foude geleyt worden. K^» M«
t^oorts als hy nu dan geheel Vrieüand

^^'"''"^

•verwonnen , en onder ghebrachc

ebbende, daer met vidorie uyt was

reckcnde, dat hy van eenigc vluchte-

ingen , die by den wegh in de ried-

)oflchen fchuylden , befprongenen

oodt geOagen , ende in 't voorfeyde

rafvande inwoonders ghebrachtis,

't * negendejaer van fijn rijck.

Alhenus AbtvanStaden^dieten

pl'ven tijde leefde.

N 'tjaer 11^6. Hendrick de Land-

I. |J[
Graef , die 't Rijck aengenomen

i' hadde, isgeftorven. Wiens doodt
verftaen hebbende , fand de Paus Pe-
trus Capucius Cardinael ten gulden
Zeylein Duytfchlandt, dief uytroe- 1 ^ppa-

Eende 5 allede Aertz-Biffchoppen en

,
ilTchoppen, die hy konde, op S. Mi-'J^^'«^^;

^ chiels dagh by Keulen Concilie ge- ^ '

I: houden heeft, en op den vijfden dagh

^ na S. Michiel is Willem van eenighe
BilTchoppen en Cardinalcn, te Nuys,
toteenRoomfch Coninck verkoren,

i om't Rijck te bevechten. Ende daer

[• nahebbenhet de gheteyckende met-
ten kruyce, in 't jaer 48. binnen de

X 6 ftadc
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ftadt van Aken ghekroont , alfTe d:

nae lange belegeringe in hadden g<

nomen.

*Geboref. * '^fohan, Hocfenuis Canonijck 'ua

ZllÈrl Luyck ïn Henncus Gelrus den 6<),

ren tz-jt. Bijfcbop,
ende was

131a.

DE Paus ( Innocentius ) alfo Fni

derick de II. afgekeurt was va

't Keyferdom , ende de Landi

.

Graef van Duringen geftorven, be V
'^«•J*/7fchickte datter een anderen Coninc

gekoren mocht worden. Derhalve;

voorfichtigh aenmcrckende > dat h
lichter tot fijn voornemen kond ge

laecken, foo hy omtrent de placts, di»

van oudts tot verkiefinge der Conin
gen beftemt was 5 byftanden maeckD
te krijgen , foo nam hy voor Willen
GraefvanHollandt, ende Hendrici

den broeder van Otto Graefvan GeJ
re 5 geboren van twee fullers , end
dochters van den Brabandtfchen Her
togh, den eenen Coninck te maken
ende den anderen BilTchop van Lu.
dick. Want defer gedacht van hoog
gheboren Conincklijcke af-komft.

van oudts gefproten ^ ende wel voor
Jjen van krijghs-macht , was de ftad

Aken 5 zijnde de plaets der Coninck
lijcke verkiefinghe , van alle kanter i

rontom nader gelegen ; derhalven d(

'

avan

I
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^ancementcn van defe beyde door
bn Heer Petro de Capucio Priefler,

iardinael te St.Joris ten gulden Zey-
|tdie hydaertoe afgefonden hadde,
ïvordeit zijnde , foo wert de verkie-

igc van dcfen Willem, ende van de-

m Henricus door den Keulfchen
r.ertz-Biflchop beveftight.

Noch aldaer 'tn't z. CapitteL

Ls die van Aken door den Paus
vermaent waren, de verkiefinge

van den Coninck aen tc nemen,
de fy tegen hem daer-in rebelleer-

n, waer over hy hare ftadt, ende in-
oonders in den Ban hadde gedaen ,

_ de eyndelijck tegen haer , als gun-

C^rs zijnde van Frederickden Ketter
foo hy hem noemde) ende als tegen-
yandenvan't Kerften geloovc, de
rechte Chrillenen tot vergiffenifTe

n hare fonden met predicken ghe-
loodight het teycken van 't kruys aen

\ e nemen : foo heeft Willem , die 't

^ 'iruy s aengenomen hadde > met de an-
; .lere, ende met den f Legaet , endcip^^y^
|'»y-natwee hondert duyfcnt rmn uytCapticinn

i Provintie vergadert, in 't jaer

j|Mi4.8. in den Mey , de ftadt van Aken
"es maenden lang fterck gaen bclege-
»i en.Die van de ftadt bcfchermden ha-
' e wallen manneüjck, denFrcderick

X 7 toe
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tothuipe, gelijck als Arturus met

Britten, verwachtende. Tegen de jI

vier, die door de ftadt loopt , hebbed(^

fe een fwaren dijck opgeworpen , dar,

water tegen -ftuytende allengskefc

moeften waffen , foo dat de inwoc» •

dersgedreygt wierden daer onder gt^

fet, ende in verdrinckens noodt

bracht te worden. De burgers warr

daer-en-tegen terftont wederom^miA

opfcheppende raderen in de weer , tt-

deden daer mede de hoogfte water»

van de rivier elders in bequame platic

fen af-loopen, foo datfe de prad:ijck©

harer vyanden onnut maeckten.Ma/

ten laetften , fes maenden langhgh|

breek van fpijfe hebbende^deden fy ^}

poorten voor den verkoren Conini

op feeckere conditiën open> dewij

niet langer tegen en konden ho

den Ende wiert in 't felve jaer dt

eerften November op een Sonne

dagh 5 binnen 't leven van Frederiq;

door Wilhelmus den Bi/Tchop Caro

nael te S.Sabina,Legaet vande Rood
fche Kercke , de verkorene als C
ninck van Duytflandt gekroont (.

Aken,) Sooyemandt begeert te weten > vt

grootefolemniteyt datter al gehouden ts tn

,

kroonen van den Coninck IVtllem , wat H
ren» foo Geefiehjcke als Wereltlijcke defev

kiefmge, e)}de den l'ata gunfiigh , hter hy^



De XVIII. GRAEF. 4.9

f

z,ijn , dts rnagh na-fien > behalven het

'onicum Gemblacenfe, EekadeJ-aer-boec^

vm den Carmelijt , ende Trithemius den
infijn Chronijck {foo ick niet en mijfe )

s. Van den beginne of dat de
Francken en Duytfchen Rijcx Key-

, fers hebben geweeft,is defc coftume
, onverbreeckclijck onderhouden ,
pdat geene Koninck, ofte gekooren
Keyfer, van de Paus van Romen en

» worde gewijt ofte gebenedij t , voor
, al-eer hy tot Aken ware bcveftighc

i\s en gekroont. Ende foo wanneer hy
'icr eens de Kroon ontfanghen

9 heeft , als dan en refteert ende en
: , mangelt daer niet, dan alleen de
^vyinghc ,ofte benedictie van den

; j Paus. Ende dit ghefchiedt , om des
iceren wille en reverentie van Key-
jur Karei de Groote, die tot Aken

' >ruft ende begraven leyt (nu over
,) acht hondert jaren overleden ) uyt

Terrarium Tcmporum^ en uyt dege
W^^kreven Cromjék van 't Kloofler tot Eynd'
^^Kfiven. Noch hebben die van Aken
HpPe Kroon , die de Keyfer Karei dc
pSVGroote in fijn leven gedragen heeft,

"oneffens lijn ghebecnten ofte reli-

quiciij die daer oock te ficn zijn.

Bar*
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Barhndusin'' Regifler der Grave^

'van Hollandt*

FLorisdoodt geflagen zijnde

was fijn foon Willem tot de

geeringhe noch niet bequa

want hy was maer fesjaren oud :
no^

tans wiert hem het Graeflchap , M
de Voogdye van Otto den Ütre

fchen Biflchop , fijn Vaders broc

tot lijn mondige jaren toejin een g
den flant bewaert.Defen Willem vt

grooter lief-hebber van dewapcnejaj

dan van 'tgouci wierdt , doehy noii

geen baerd en hadde , cn nauwlijcx ^\

Sjn tv/intigfte jaer ging, tot Roomfi
Coninck gekoren ^ den welcken daf

na y te Luyck door den BifTchop f|

neef gebracht zijnde, al de Geefb

lijckheydt buyten de StadttegcmcH

ginghjhem eere te bewijfen. Omtrqflj

denfelvcntijdt, mede bydenAejM
Biflchop van Trier5ecnige dagenv^
toeft hebbende 5 keerde hywederoi
in Hollandt , en macckte niet verw

vandcftadt Delft een Hof, daer-q

Hollanders , en Zeeuwen hare Pl(

faken fouden brengen moeten : ei

JJet Hof is die plaetfe genacmt 's Graven-1
»j Gra- Defelve Prins verwittigt zijndej
ven-hage.

^^^^^^ ^^^^ brieven , dat fwarte
'

griet, die docmalen Gravinne
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iaenderen was,een feer groot heyr-

fger byeen gebracht hadac,om \V al-

heren , een Eylandt in Zeelandt , te

f!rmeefteren , ende uyt te plunde-

foo heeft hy fijnen broeder Flo-

[fed'aer henen met gewapendejonge

'ïllen gefonden, om den aenval der

lingen teghen te ftaen. 'tlsghe-

liedt , dat de twee heyr-legers , niet

re van Middelburgh , een ver^

laerde koop-ftadt in Zeelandt, flaegs

j n gheworden : welcken ilagh voor

e Vlamingen foo deerlijck is uytge-

allen 5 dathaer bloedt in ^t Middel-

urghfche veldt fich heel wijdt uyt-

^; oyde. De Coninck Willem ver-

ende, datdicfelve foo eengroote

:derlage hadden gekregen, voer van

ndcn aen in Zeelandt over : daer

nae fijn gewoone barmhertigheydt

overblijffelen derfelver, die hem
)Otmoedigh te gemoet quamen , ge-

lade dede , maer hy fandfe alle naeckt

ónder kleederen wederom na Vlaen-

ieren : ende feyd men datfehaer fel-

sen 5 om den haren felf tot geen fpoc

ewefen, alsfy t*huys quamen, van
'

I groene erweten broecken heb-

n ghemaeckt. Nae dat Willem de
iminghen aldus overwonnen had-

, is hy van den Paus Innoccntius

Italien ontboden , ende heeft te
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•/fyw//?>Genouavan den felven de Keyf».

Sicthier lijcke/?7/%w//ï ontfanget). Vandaer
ioven. Hooghduytflandt reyfende , daer ^

in alk Steden, Dorpen, en Kafteek,

met groote eere ingehaelt is , foo(C-j

die luyden van alle kanten op fijn ae-
'

komfte quamen uytloopen. Ondw
j

tuflchen wiert hem bericht, dat de j.

heilige Vriefen de rufte van HoUari

verftoorden , waerom hy met ei

grooten hoop krijgs-luydcn wederei

is gekomen , ende heeft tegen de feljf'

twee-malen geflagen.Eensin fijnae-

komfte, wanneer de Vriefche krijgt-

macht van hem t'onder gebracht..

Item noch daer na, den 5. kalend. F^^

bruarii , als de langhe Vorft gheh<

Vrieflandt open hadde geftelt, en!

hydaer in was gereden, macrdofö

hy al voor den ftrijdt doodt geflage,

na dat hy 't Landt den tijt van nege^

en-twintigh jaren gheregeert hadcr

Daer zijndcr die fchrijven, datteii

lang voor henen, ick en weet niet vi-

wat Waerfeghftcr gepropheteert wj

dat de Vriefche Wapenen hem foudj

doen fneuvelen. Ditfchrijft Barlandusi
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De XVIII. GRAEF. 499

hmhelmiejm nominü Secundi^ ComU
^^^Mfus HollandU , ac Romanorum

dkl R^g^^ K^ugufth Elogium.

b V<inctphut Batavisfoliifuccejfor Aviti

»

Ltigdmi efacro nominafonte tali.

I rrnnc Fdtrm eji : fexe?mer?7» patrepermpto ,

Acceptisfidei tertms * Otto[ua.

Cu mea , tu patria auxifiipomoeria Tutor

Vindice te Batavüm resfiabilita mihi.

^ix mea terfenes Atas adoleverat amos>

Cum data Brunfvicojlemmate nupta meti.

linc ad Bella vocor. <]iiamformidandui in armls^

Bfis geJlA tefics > totque trophAa tibi.

]uis, nifi ego opponi Frederici CAfaris irA»

Etfacere ipfi aufn^ f GrannpoU oh/idiu?n ?

ïic uh* Romani ?mhi capta injignia Regni,

Toft etiam Imperii traditafnvmafuit.
ie AuU mea cura novA : Gravejanda valere >

J-uftaque conjiliis Haga patere meis.

büfiii erat[oho * affinis : gravis ultot in hofiem

Armor : ^ HamontA traditur illefuA.

\ChIfe petor : tricena homiymm data millia letho

,

I

Solverepro f Ducihus lytra coaótaparens,

iTft aliqtiis Mortnas totiesflravijjc catervas »

I

Gallicaplm duSitifigmfagata meo»

I

• EpifioputTrajeéïenfis.

Curta Hoü.rndixy <^ ZecltndUi JJa^^ Cnntitis.

• Johannes de iAvenms.

|/ t Gnidotie Johantie Dampier ^ MargareU NigraVl'

liis > ca^tit.

* Mar-

I
- 'j

...

at' ",*.'

I
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fOO WILLEM de 11.

Margari , Csifareis quidfrujlra ohniteris armii

Cederidum HamonU de ditione tibi.

Sed nee Face miner. fua quis data commoda Delj

Nefcit y ^ Hptgmis otiaparta meis ?

^uïs Rh'tnlanda novU Collegia homribm aucia

.

lila mfiaurmdispr&pojita Aggeribus ?

Omnta compU vi quantum eft Bcllique TogAque,

Muma y vix quinas Olympiadai.

Kefiabant Frijii : quos dum compefcere lucior,

ïvfidus 'viiio 'vicius ab hofie cado.

Magna rrnhi ac c^fo pr&betfolatta Natus,

HAredem laudU qttem precor ejfe meA,

^uo mitis ? fpes eft v:ea Vindicis : ac Ucet infans

Ulcifci Patri;imjam^arat iÜe mcem, ?
•

• ComesFUndria.
Het CoUi'gie van de Honge Heemraden van Ktjnlandt*

Florentius ejus nonünis ^[nintus.

Janus Doufa Nordovix»

P. s. Tn\ Efe Willem fchrijveni

JL/ gclijck als Doufa in dit
\

dicht mede bevcftight.

jjghebooren in de Kamer van H
„landt 5 tot Lcyden : daer Peti

^, Scriverius by-voeglit : moghclij

55 om die oorfaecke 5 heeft de Sd

5, van Leydcn twee Sleutelen

55 haer Wapen :daer mijn Heer Vi

5, cent van Caftricom of verma<

55 heeft.

Doufa voeghr hierby5 dat hyl

Collegie van 'de Hooge Heem-radJ
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f De XVIII. GR AEF. foi

tKKl

Rhijnlandt , mede heeft verbe-

:. Laetons hier oock by doen Seri-?

ii Aenteyckeninge , van Hof dat

ninck Willem in den Hage heeft

n maecken.
,S. Omtrent het Jaer 1249. o^^^

•O andere feggen , ia 5* 5 . De Chro-
ijck feyt hier, datConinck Wil-
;m het Hof van s'Gravefande in

en Hage gebracht heeft , endc ge-
ansfereert, Maer Comelius Anre-
%i BatavtA fuA Ub. 1. fcyt y dat hy 'c

an Haerlem ghenomen , cnde in
sn Hage verSt heeft. Dit willen

pek eenighe andere ftaende hou-
en. Endc *t is waerfchijnelijckdat

>t Haerlem 't groote Huys met
appen op het Zant, 'twelck nu
et.^tadts Raedt-huys is 5 eertijdts

r Graven Woon-plaets , jae felfs

fes Conincks Hof plagh te we-
n. Te vergeefs en wordt de ftraet

f 'op refponderende , de Co-
ckx-flraet niet geheeten. Ende

tis een oudt gheboiiw, metet-
telijcke Graven , conterfeytfels,

ende beelden uyt fteen gehouwen,
_n vooren aen de puye ofghevel
erciert. Wat ghevoelen dat hier

bf de Inwoonders, ende de oude
i luyden daer ter Stede hebben , heeft

Karei Vermander vermaert Schil-

der



50Z tv I L L E M de IL

j5 derende Vlaemfch Poet, in fes.;

„ ker Dicht van Haerlems oudtheÜ?!

,5 den Lelèr mede ghedeelt , daerfj

5, feydt

:

^cc^ ^tabt begon / foo 't fcïjijiit op 't «^^aï^eiiif^

KE^an't ^taöt-t}up^ tDï,^/ toil men ooch mat^
oo;?hontjcn

:

5goe battcr toa^é bet <ï3?aben ainll-öuné fri^/

aidacr booren (agt) een ©ibcr fcljoon/ enb' iri!

^n 't ^ant/niet 5ant aebuït 5tjnb' in boo^fïoiijii

Ce toeten/ aï^ in ©eflen toert gcbonben

liBet b'oubc graft bc ^tabt / enbe foo benneeii

^mee-flraet^ tjoech fïont 't ^tabt-ï)ups^/r

'tbermotibcn

J^ïijht toaer / al^ bat ben tijt beel bing^ berket

55 Doch men kan niet loochen*

9, dat tot s'Gravefande yet fulcks o(

55 gheweeft is in voortijden. Wai^

55 daer duydclijcke litteeckenen gl

55 vonden werden 5 als de wegh gl

55 naemt Hof-Iaen 5 ende een feecl

55 acker Hof-landt, in de wandelinge

55 ghefeght. £ndc niet te vergheefs

^5 wordt de plaets gheen s^Gravcfa*

55 de ghenoemt : ghelijcker-wijs

55 den Hage , s'G raven- hage , om'1

55 Hofs willen. Hier vocght Seri/

55 rius noch by.

55 Defe Coninck Willem , h<

5, niet aileen het Hof in den Hij

55 het fteenen huys te Heems-kerckl
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XVIII. GRAEF. foj

fCermerlandt , het Slot Toornen-
>urghby Akkmaer gefticht : maer
heeft de Stadt Delft oock mede nae
ct cerfte aenlegh , ende beginfel

I
begrepen , foo men feyt ) by Go-

|lS5^|vert met den Bult, die omtrent vier

)fvijf Jaren met gewelt over Hol-
l^landt heerfchte , tot het Jaer 107

)

fgrootelijcks verbetert , ende haer

Privilegiën ende keuren gegeven :

Florarius AMtheurder tijderhofte HoUant^

Chromgraphie metter hmdt gefchre-^

i ende andere ter Goudegedrnckt , in 't

55 Infgelijcken gaf hy de Stede van
iMiddelburgh in Zeeland, die prin-

:ipale Handt-veften, ende Privile-

fgien , die fy nochtans hebben, ende
meer andere Vry- heden, dan fy oyt

te vooren hadden gehadt : endebe-
jgaefde haerfecr rijckelijck, om haer

) Stede te repareren, endefterck te

} maecken : niet vcrghetendc de Ab-
i> dye aldaer van erven, thienden, cn-
1} de geleerde mannen te verfien.On-

ij der andere Keuren, verkregen die
van Middelburgh op defc tijdt , dac

men nerghens in Zcelandt hooghe
Vierfcharc houden en mochte , dan

1^ tot Middelburgh eerft. Ende wat
f», van criminele faken viel te Wcfter-
!» Scheldt, of ten platten Lande, dat

men
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ƒ04 ï L L E M de IJ,

men dat in dcfer Stede richten fc-f

55 de , ende die gevanghens op s'Gi'

,5 venfteyn te brenghen. Het web
3Jan Reygers-bergh van Kort-ge2|'

55 in de Chronijck van Zeelandc v<-

55 haek.

FLO
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lAerom, N-iKomennv , vucgy iny iwccinad moo.wicu

Om cencrley vergrijp? ach ! eens is al genocgh.

Irom cn luft u niet veeleer met puyck van woorden
iclden , hoe ick eer met Vries en Vlamingh floeg?

nl myns Vaders [;iaf u niet voor oogen legf -

^Ick tuygc wefen fal van mijn* Godvruchte ;

hope ick) dat gy my om rocrtcn fult , en fegeeu:

'fchclm iic u venrad > die (al occk die venrcrn.
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L O R. I S de V.

Dc X VI. Graef, by andere
de XIX.

vo!;^hder

ylfbcel-

dlnjgcn de

leeft geregeert onder en buy-^lf^J'/
ten wghdye .jaevy 'van het jaer x

125-5 , ii9<5.

Vjt ^^Meyems in V p. Boeck der

VUemfche Chronijcke,

mm !^lt vrede b^floten, tu^-'J^Z
' ^ fchcn Margriete de Gra- van den

vinne van VJaenderen, en ^^'•'a?^

FJoris dc broeder des over-
;den Conincks Willem,Vooght van shiiDi-

j loris de V. ende Adminiftrateur van ^'^«^ 'f

[öollandt. Gwydc enjan van Vlaen-^'
'ererijmet de andere gevangens>wier-
'pom groot geit vry gelaten : want
^
6n vind ghelchreven , dat die van

^^ent , hier toe op haer felven alleen
|Dgebracht hebben , tot acht duyfent
HKken.Is veraccordecrt5dat de voor-
Hj^c Vooght Floris , ofby gebrcecke
m dcfen^Floris fcif, te weten dejon-
i Graef , Beatrix de dochter van deii
TaefGwye ioiidc trouwen , en met
.'acn door dat houwelijck van de

y Gra<

r



^O^ F L O R I S de V,
j

Graven van Vlaenderen te Leen o^

fangen, geheel Zeelandr. Endein ^
valle hetgefchiede , dat geen van d

beyden Beatrix, en quam te trouwt

dat dan een van Gwyes foonen trc

wen füude, Machtelt dochter

"Willem den verflagen Coninck , n

Zeelandtop de gefeyde manieren

deaen te nemen. Oock wicrt der

dien van Hollant , de vrede van 'tJ^r

1 167. voor goet gekent, foo veel ae-

gingh de Zeeuwfche Tollen , ende3

vrydom der Vlaemfche Koop-lt-

den : noch is de vrede méde beyeftl»

die te Perone in den maendt Septe.v

ber des Jaers in^-ó. door den

ninck Lodewijck5ende Odo den C-

dinael gemaeckt was.Criverhors en2

Alliiet zijn Gwyde, Bouchain^ert:

Oftervand , Jan van Avennes na hl

Moeders doodt door den felvenO
ninck toegeleyt. Den gebannen it

Vlaenderen ende Flenegouwe, isdai'

toevlucht in Hollandt ontfeyt : vi

gclijcken Vlaenderen ende Her-

gouwe 5 verboden den gebannen it

Hollandt. Soo heeft dannaderb '

naden inhoudt van dit verbondt,!'!-

nsde V. Beatrix ren houwelijck

nomen 5 waer over hy eerftdcn naeft

voerde van Graef van Zeelandt?

welcke hy met alle de Eylanden bei4

i
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DeXIX. GRAEF. f07

m heeft. Oock heeft Karei van An-
bu door tufTchen komen des Co-
(lincks Lodewijck, af Itandt gedaen

ran Henegouwen, midts hem te beta-

["en de koften van den voorgaenden
l'ïorlogh 5 de welcke die van Vlaende-
en binnen vijf jaren , niet Tonder

toot mifnoegen , ende veel rnorrcn

i'^BBÉde knorrens hebben opgebracht.
'SX^WÊFloris den Oom , Vooght van den Grave,

JÓOTCtj^Hfe Gouverneur van HoHandt werdt in 't

toy-Jpel tot Antwerpen 125 8. doodt ge*

\en> ende doe werdt de Regeeringe bevolen,

Hendrtck den Hertogh van Brabandtfu-
ierlingh van den nieuwen Graef. Die niet

d/ige daer na om den overdaedt vanJijn Ho-

ingen uyt Hoümdt uytgedrevenis » ende

in'tjaer I160.

Mhelmus Procurator Egmonclanui

in de gefchrevcn Chronijck,

N 'tjaer 11') 6. wierdt Floris , foon
van den Coninck Willem, by de
HoIIantfche Heeren , hoewel noch

Vryjong zijnde , tot Landts-heer aen-
genomen en van alle fijn volk getrou-
weHjck erkent. Defe Floris opwaiïen-
de, eade tot jaren van difcretie ko-
mende,heeft de dochter van den Ede-
len Gwye Graefvan Vlaenderen ten
wij ve genomen . By dewelcke hy een
füon met namenJan gewonnen heeft,

y % ende
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5oS T L O R I S de V.

endevoor den felven dc dochter va

den Doorluchtigen Coninck van Ei

gelandt , Edward ten houvvelijck ve.^

kregen.

Barlandusin^t Regifter JerGrave t

'van HoHandt*

riorisUg T7 Loris de vijfde, van defcn naei

•rrtch en gaende in fijn feventiende jaei

.

'Mor^yde htdl om den doodt van fijn ^

f;,;^';
der, den Konlnck Willem tewreec

Vader ken 5 de Vriefen den oorlogh aengc

fey t, ende is niet lang daer na met fee

veel volcks tot haer henen ghetogci

Den flagh wiertgelevert:in den vvelc|ji||

ken dc v riefen meer als acht hond4lï%e

miim
x'an de

''riefen

r-^fiodt f^t'

man van de haren verloorcn. Flo: 1

keerde na eenige jaren wederom mei

een Heyr in Vrieflandt 3 ende had we
deromhet gheluck van de overwin t

jiinge. Op welcke felven tijdtisdoc

wijfen van een oud manchet lichaer

.

van fijn Vader , dat de moordenaeMjjh.

tot dien dagh toe verborgen haddefr'
gevonden, het welck hy teMiddei
burghin Zeelant heeft doen voeren

endefeer treffeliick in't Kloollerdt
Prem.onftraten doen begraven, in fo-

een tombe datter ten huydigen dng

in *t gebiedt van Borgundien gheei

heerlijckcr re fien is. Hier door ver

diende de Prins den lof vancenfon^
dcrlingi

1
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De XIX. GRAEF. fo^

rlinge Godcvruchtigheyt tot fijnen

/ader. Vorders defe begraeffenifle

)leyndight zijnde, hadde hy voor

net de yiaminghen, die menfeyde
,iaeft te fullen komen , om Walche-
'cn in te nemen , op 't water te vech-

xn : maereerhy fijnfchepen uytkon-
. ^e brengen , warfer by der handtJan
Hertogh van Brabantjdoor wiens toe-

doen de vrede wierdtgemaeckt, ende

Dp dat defelve te valter foude wefen5is

Beatrix , de dochter van Gwyc>Graef
van Vlaenderen 5 ten houwelijckaen

Floris gegeven. By delelve heeft hy
vier kinderen gheteelt 5 daer vander

drie in haer eerfte fleur gheftorven

2,ijn. Veel Palayfen heeft hy in ver-

fcheyden Steden van Hollandtheer-

lijck opgemaeckt 5 ende eenige * feer
*

luftige vertreck-plaetfen , daer hy dm^j^^^*
mocht jagen , dan met fchoonejonge daci, &c-

dochters fijnen tijdt door-brengen.

Oock heeft hy hem in krijghs-handel,

als vechten ende fchichten te werpen,
veel gcoeflFent. Men leeft oock, d^tFhrü

hy , binnen 's Landts, op alles order 'j'""'/

geftelt hebbende, na Engelandt over-
1^^^]^

gevaren is , om de Schotten onder EngeUnr.

hem te brengen : maer door het rebel-

leren der Vlaminghen wierd hy ghe-
dwongen , fijn fin tot andere gedach-

ea te begheven. 't Welck ick alles

over-



i» Dei

^ÏO T L O R 1 S de V.

overflae^om kort te wefcn^foo als mijc

voornemen is. In^tlaetft' van fijn Ie-

ven heeft hy de hu ys-vrouw van Ger-

uit van Velfen , meer om den felven.

dien hy voor henen tot de hooghft<

Staten verheven hadde5te afFronter

dan uyt begeerte van wellufte, gl

fchoffiert.Om dat dit geoordeelt vvi

onverdraeghlijck tewefcn, wiert

tegen hem,door ^t beleyd van den ge*

feydenGerrit van Velfen, endevai

Harmcn van Woerden , den VadeiHr

van de gefch otfierde vrouw , by vee*

len een confpiratie ghemaeckt. Tor'

Utrecht wierchy van haer gevat^endt

alfle hoorden , dat men in Hollandi

eenheyr vergaderde om den Graef t(

verlofTen , heeft hem van Velfen mei

twee-en-twintigh wonden doorilc-

ken. Die wiert daer na oock gevan-f

gen , endc om fijn bedreven fchelm-i

Ituck gerecht.

P. 5. Dit bitterende fel gcmoet var

5, Gerrit van Velfen , de Moordenaei

5, wil men feggen , dat veroorfaecki

55 foude hebben, een fchandelijck o-

„verfpel des Graefs> met dcHuys
5, vrouw van Gerrit van Velfen. End<

yy terftont daer na. Hier op leggen de-;

,5 fe aen gevangen verraderyen endt

35 moord, d'oude Chronijcken. Doch

5, d'outfte , die ick gefien ende gele

fe
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De XIX. GRAEF. fif

l'.fen hebbe , zijn twee hondert jarea

lOudc : gefchreven ruym hondertja-

I
ren na den tijt^op welck defe moord
gefchied is. Sulcks getuyght benef-

fens de Chronijcken voornoemt,

;het oude Liedeken , ^t welck dage-

() Jijcx van dit verraet gefongen wort,

, ende 't welck fommige meynen daC

,opdietijdt gemaeckt is, &c. Doch
5 foo ^t op die tijt gemaeckt is , is den

5 Autheurde faeck luttel bewufl: ge-

kweel!:. Het welck ick den verftandi-

, gen laet oordeelen : die weten ful-

jlen, dat van dit over-fpelin Beka,

nochteinde Rijm-Chronijckgeen

^ mentie en wordt gemaeckt. Dan de

^Rijm-Chronijcker fchijnt fulcks

mede te brengen, daer hy feyt

:

l^Ot (GraefFloris) Öué tjuant CelWCll/

l^ceren tegen \ycm Vtmxc fcfjarcn

<ï^ic ban IBocrDcn cnöe ban ^Jmflcl/

€>crarö ban è^clfen öe moo^öenaer fcï

:

: l^act quam %m\t ban "^acnfcooiJ/

i (Dcrarö ban Crancn^o^ll in ben Ijoop /

HDilleni ban Ccnïmgen quant öacr mebe/'

. CnlBillem ban '^acnben ter felber fieöc*

! ^aer quani menialj man
^ic ich genoenten niet en Uan*

^fêfie öu^ quanten te gemoet /

}ebet !)ïifc alre eerfl gegroet /

"Cnï^arhianbaniöoeröen reetfjem ane

%mh öenitoiUcljaöbetebane/
Y 4 <en^t



Cnöe greep {jem b)} ÈJcn bieydcï faen

:

U öooge fp;ongen ^ijii geDnen/
<^ji en fiUt nietmea öacr booven b^ijbe'j

^pgacli ï))o / ï|eer meejïer "loct öi

bhjben

<r^nfe oebangen / 't ïi'efofïeet

«H fegï) 11/ önt ich toel toeet Ut!! etut

5B>atöie<!l5;?abcl)ïeïtobcrfiteï/
' J

IBant ïoejjïj/ Dat iueet ich tocL ]
55 Hier fchijnt hy , als ick feyde , fulJi

55 wel mede te brenghen : Maer c;-

55 woorden ende fin te recht verll:ac»i

55 luyden voorwaer anders : 't wek
5, foo klaer , als de heldere Son blij'.c-

'

55 ken fal,indien maer het laetfle veeru

55 ken op een nae uytgedruckt werc.

55 gclijck als het van den Autheur gi

55 fchreven is : Met dien fal de knoc
55ontknocht5 enalleduyfterheydtt.

55 twijfFcl wech genomen werden5&
55 Het Woordeken overfpel, mo
55 in ^t midden van een gefcheydei

55 en in tween verdeelt worden : a

.jp5dus5 overfpcl. Ditis dooronve
^5 ftant aen een geraeckt. Hier legl

'55 het ons. Nu wel aen Lefer, verfta

55 den rechten fin : cndc fonder bt

55 roem gcfproockcn5 eer moet hel

55 ben de handt 5 die u op de recht

55 wech gebrocht heeft. Hier wort, n
55.het rabat aldus verflelt , is gefey t d;

jjGraef Fioris ficnde defe£del-lu>

de
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De XIX. GRAEF. 5-15

den dus tot hem in rijden, noch fich

t vcrraed niet eens in en beelde,

ofte achterdencken haddejcnde niet

i min en dochte als op dietijt gevan-

^ gen te worden : meynende>dat defe'

^ fijns eygen volcks aenvaljockwijs,

nde als een farfle ingeftelt was , om
> te lacchen. lek fegge , feydt d'Au-
,theur van de Rijm-Chronick, dat

) ick wel weet , dat dit de Graef -voor-

)Jpel hield, ende daerom lachte.Want
\»>ovnJpel : Op verfcheydenjplaetfen

'jbeduyt over by hem voor. Terftont

)in den beginne fol. a.daer hy ver-

5 haelt 5 dat in 'tjaer 994. Sint Wille-

5 boord de Vriefen ofte Neder-Saxen

jmii
bekeerde , alfoo by haer noch op die

|P| tij t onder Af-goden Mercurius aen-

jf 5 gebeden werde, feyt hy

:

Cot 3Bffl-ïtappcïcii öat ï)!) quam/
l^atröpaenbeöfnöe tiernam
'Mcrcunofe over ccxkw <0oD :

^l^at bccïDr boo? onéi|eeten43eboD
%acIiöiV3c.

), Daer feyt hy , dat Mercurius aenge-
)j beden worde over een God. Daer
)5 na inde Befchrijvingen van Graef
)5 Diederick d'eerAe Graef, fol. 4.

.€nöcD?ïc-cn-tferïigï) oijcrlüaer.

» Dat is , voorwaer. Defgelijck ghe-
Y y bruyckt
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514 T L O R 1 S de V,

5, bruyckt hy overwaer op meci" andt

3j plaetfenjfol.ag.

i^ebtjcn fijne over-ficcrcn gcönïlï.

55 Dat is 5 fy hebben voor Heer end

5, Graefgebult. Maerfol. I3.daergc

3, feyt wort.

fl>acr tiie gene öeit over D^oom/^^jj^^

35 Helpt ons heel uy t den droomjcnd ^

33 en laet ons niet langer twijflfelen

33 ofte het gene ick hier boven aengt
53teyckent hebbe van over-J^el^ isd '

35 rechte fin, &c. Even gelijck werc i

35 hier gefeyt 3 hielt over-droom , dat is
^

53 hielt voor een droom 3 als daer hie. :

everJpeL (y>c.

'
35 Watter of is5 ofniet : 't heeft m

i

35 altijt vrecmt gegeven dat de mceft

35 Hecren van ''t Landt, om defe on 1

35 dacdt hacr party foiiden geilek heb

53 ben tegen den Graef. Andere oorfa

35 ken hebben fy ongetwijffeltgehadt

35 Onder andere mifFchien isgeweeJ

3; defe 5 dat de Graefopeen tij dt ( ii
[

35hetjaer 1295'. ) veertigh dcRijck
33 fle huys-lieden Ridders maeckte
33 en diergelijcke dingen bedreefjdae

35 de Ridderichap niet wel in genoeg
33 de. Divtf. 1 1 . cap. 2 1 . Oock mede ü
3, mogelijck onder eenige geen liefd

33 ingebracht hebben 3 dat de Grav.

noci

1
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De XIX. GRAEF. 5-1^

noch jonck zijnde > fijn Moeye
Vrouw Adclheydt , met Floris hacr

Soon, dien hy korts te vooren Zee-

landt bevolen haddete berechten,

êcc. uyt den Lande van Hollandc

ende Zeelandt verdreven hadde:

't Welck de Rhijm-Chronijck te

kennen geeft ƒ0/. 3 3 . &c. Dit meen
ickdateen oude wrock geweeftis.

,
Oock moet men acht nemen op 't

gheene dat de Rhijm-Chronijcker

verhaelt, daer hy fpreeckt van 'c

Vlaemfch belegh der Stadt Middel-

burghin Zeelandt '.fol. 3 5. (^c.

H <J??alic 5FIorcii^ ( feyt hy ) op ÖIC tijöt

m mcctTe öcci b?oco!) i)cm nyiJt

^an öcn i}zttm ban öcn ICanDc /

cn ontfaacn ïjcn niet öcr fctjanöC/ i|c.

5, Voorts dat Heer Gijsbrecht van
Amftel , ende Heer Harman van

Woerden, den Grave afgunftigh

waren, ende niet wel en mochten
verdragen , heeft fijn befcheyt : &:c.

„Overmits dathy hun eenige Sloten

„endebefittinge ten gevalle van den

5, Biiïchop Jan van Utrecht ontno-

men hadde : In de dageltjckfche Archive

. ypfiaende>fol. Beloften, mitfgaders

5, Op-dracht van Landen ghedaen by

„ den Heer van Amfteljaen den Gra-

vevan Hollandt,endc den BifTchop

y 6 van

i
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F L O R I S de V.

55 van Utrechtjbeginnende : Wy Wilk

i» Broeder Heeren Gtjfebrecht, des Heeren i\

a* Amjleüe en Frooft van S. fans tot Utred

9> ende -wy Gijsbrecht Heeretot Amftelle > e».

.

>» n>y AernoHt Broeders van Amftelle , mae
j> ken kondt, ^c. Dat rpy eenen twift hadd
9* met onfe Heere den BiJfcPjof Jarme vt

»> Utrechti ende mit eener Edeler manrte onfi

9> Heerey Heeren Florenfe Grave van HoUan
ii roaerby dat ny in vangenijfe quamendi

i% voornoemder twee Heeren, drc. Vertijt

» Nardingerlandt , Muyden en Muderpoor

» Winddmerebroecke ende het Reygerbofth

3> met alle Zire behoorte, (^c. Voorts drager,

de van Amftelle den Grave op alle hungoei

ii€n ontfangen dat van hem weder te Lee)

» Noch belooven fy dat de Gifte van Am
a,ftelredamme,diegegeven was HeerenJam,

Perjïjne, ende al dat daer toe- behoort , ai'

s, van verboerden goede geftade te houder,

>» ó'C.ftellende van alles Borgen uyt Holland

ytcndeuyt het Sticht. Midtfgaders belofte,

y» van de Borgen in 'tgenerael enJpeciaeL Ef

3i met defe Soene werden ter neder geleyt allu

>» veeten» ende dingen die gefchieden in der .

,f volckwige te Lounen. De/e Letteren ware?

„ gegeven in ons Heeren )aere lüSf. in S.Si-

c, mons ende Juden avonde. DefgeJijckt
,,fol. 26^. Soene van Heer Harman.
3, Heere van Woerden , met den Bif
5j fchop van Utrecht , ende de Gravei
?> van Hollandt. Beginnende ; Jck Her-^

mm
I
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DeXIX. GRAEF. ^17

an Hefre vnn Woerden maedie kondt>^c»

dat ick eerten tyoijl hadde met mijnen Heere

fannegekoren Bijfchop 'vmUtrecht ^ endc

et eenen Edelen man mijtten Heere>Heeren

Threnfe Grave van Hollandty waer by ick

uyte mijnen goeden gervijfet roert , endeuytc

mijne Heerfchaf van Woerden , ende uyten

Lande, ^c. van den twijle diegefchiet is

tujfchen den Grave van Hoüandt mijnen

Heere > ende den Heere van AmfieUe ende

fijne Broeders , die mijne magen z.ijn > ende

ick hare helperege-weeft hebbe* (^c. Draget

den Grave op alle fijn goet , ende ontfangt

. dat vpeder van hem te Leen , ende belooft

geen partijfi:hap te dragen,^c. Voort magh-

i Herman van Woerden fijn Dochter niet te

mamie geven yfonder des Graven wille ende

( raede.Voorts belooft hyy dat Steen-huys dat

ifde Graefte Woerden heeft doenmaecken,

i hem geldenfal tefijnen wille , ende dat van
, hem houden altoos te blijvene fijn ledige

huys , op ende afte rijdene, ^c. Hellende

» 00ck Borgen uyt den Bifdomme van Utrecht>

> ende uyt HoUandt > met derfelver beloften>

.> f^c. Gegeven in ons Heeren jaere , als men

>ifchreef 1287. op den Sonnen-dagh van
n Falmen. Van defe oorloghen ende

,5 foene Divif. i^. cap. 17. ende 18. op
)3 het jaer 1287. ^iet daer, ende hier

»voorenpag. 2,38. ende 159. in onfe

)5 Aenteyckeninghen. Dat H. Gijs-

» brecht van Aemftel t'Huys te Vre-

Y 7 dcland

I
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5l8 T l O R I S de V.

5, deland den Biflchop moeft overgr

35 ven , 6cc. daer en moet men ni

yy twijfelen , ofc heeft haet ende nij«

„ veroorfaeckt. Defgciijcks is wei

„dencken, dat Heer Herman va

„ Woerden qualijck genomen heef

3, dat hy ontliende des Graven mc

3,gentheydt uyt den Lande moefi

55 blijven 5 ende fcheyden van 't Hu;

5, te Montfoortj &c. Dat hem hierc

5, fchoen wrongh , blijckt genoeg u;

55 de Rijm-Chronijck daer /ö/. 39. va

55 't verraetgefproken wordt5ende hc '

55 Gerrit van Velfen op fijn zijde dc

,5 Heer van Woerden treckt tegher i

jjGrave Fioris, door onderlinge ii 3

35 gewickelde vyandtfchap

:

öoo^t \jm öe faerrabcr^ fel /

^at ich II bericUen (ti /

3©atf)oöcci3tcn ,/ enVuatftjricöcu/

2(!ï^ men fcitie ![)002öcn Uetiicöcn»

<0cracrt ban l^elfeu Den nioo^öenaer/

'^acr fju li)öe openbaer/

^oe iju öc moo^t cerft bcboc&te/

<enti' fjoe ïjjJ 't aen öen anöeren &?oct)te/

<2Bnö' ïjoe 5ï? bcgonbefire baeöt*

Ccn ccrjl eii ntale foct)te öl^ ï^acöt/

<!£n leget ï)cni te boren baane/
^cn ü^ecreban IBoerben iijermanne/

^ie toa.^ be? <l3;?aben nautïc rtaetJt/

CEnöe ï)n ijeöofïjte al outjer Öaebt/

ï}oe Ijêrn be <i^;abe ööböe berbjeben/

<^nbe gaerue ijabbe genomen 't icben/
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DeXIX. GRAEF. 5^9

^ ich te boren ïicb gcfpmochen/
e pcnnfbc / öit Voert im gcto^oochen/
3j>ii nu öiche ïjebt gcbacn/

^

moet^ nu m üoetcn tlacn/

jHier wordt ons genoegh te ver-

en ghegheven 5 datter een oude
wroek was.

,^Gerritvan Velfen heeft mogher
lijck den Grave een quaet hert toe-

gedragen , om dat de Graef in het

houwelijck ( foo ''tfchijnt} tuflchea

hem 5 ende de Dochter van Heer
Harmen van Woerdcn^nieten wil-

de confenteren. Want fonder des

Graven confent , mocht Heer Har-
\ men van Woerden fijne. Dochter

, niet ten manne geven : uyt belofte,

,hier vooren verhaelt. Defe Graef

, ( foo'tfchijnt) wilde hem uythy-

, lijeken aen fijn Boel, miflchiende

, Dochter van Heer Jan van Heuf-

5 den : daer hy eenen Baftart-foon by

9 getcelt heeft , met name Witte, die

d'eerfte Heer van Haemftede was
.„ in Zeclandt : Dat de Heeren van

n Haemftede uyt de Grave van Hol-

)5 landt en d'Edele Huyfe van Hcuf-

>5 den gefproten zij n , wij ft haer Wa-
rt pen-fchilt genoegh uyt, daer fyin

,5 voeren den blaeu-gcklaeuwden en
„getongden rooden Hollandtfchen

j) Leeuw,met een radeken ( der Hee--
ren
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^10 T L O R I S de V.

5, ren van Heufden teecken ) op r
5> borft.En mogelijckom dat de Grs:

5, des Heeren van Heufdens docht*

5, onteert hadde , is de felfde te licht*

5j tot het voorgenomen verractko-

5> nen gebrocht worden. Want in d<..:i

55 beginne aJs Gerrit van Velfen m:

55 Heer Harmen van Woerden eei:

55 waren 5 en daertoe oock gekomt

55 was de Heer van Kuyck5is de vicn

55 man HeerJan van Heufden 5 och

55 mede op hu n zijde getrocken . Da
55 de Rhijm-Chronijcker af-fpreecki

55ende niemandt anders 5 mijns wi

55 tens

:

^oe fii öc? onber ïjcn ttuccn/

Jt3cl ö^Dcgen ober een/

3£xriöcn fti Dit tc liooren boe
'^in $feerc ban ïnuic/öic nam öncr toe

<Z^enü)eercbanï^eufocn l}mxi 3:ami(

4S>cfe too^öcn te raöeu Damie/

35 Defe verraders hebben ( Ib Mey^

55 getuyght 5 ende wel te gcloove;'

55 is) des te ilouter geweeft 5 om di f

55 Graef Floris fijn Schoon -vader

55 Gwye Graefvan Vlaenderen , end 1

55 Eduward den Coninck van Engei'

55 landt vertoornt hadde, om dies wiU
55 Ie dat hy den Coninck van Vranck-.

55 rijck5PhiIips de Schoone hem gincl i

55 verbinden,in d'Oorlog vanVranck
rijcl
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De XIX. GRAEF. r-i

ijck tegen Engelandt. Vanwclck
jorlogh ( dat ter loop de Rhijm-
Chronijcker aenroert) Folydorus Vir-

iliy^s AnglHiJl. lih. IJ. ?anliis JEmi-

lius dereb. gefi. Franc. Ub.^. Hifioirede

framep.ir Be:'nard de Grand i lib. II. en

andere , foo Engelfche als Franfche

HiÜory- Schrijvers, te lefen zijn.

lufomma ?nen behoeft de oorfaeckenvan

f* den haet defer Heeren^tegen den Graefende

. r.n haer conjpiratie tegen hem>in dit over-

Jpel niet tefoecken,

\
Vilhelmus Trocurator EgnJorJanus

,

\ Efe Graef beginnende op leec-

I
keren tijdt , over den dood van

I

fijnen Heer Vader te fuchten,

[
I

Mide de fchadelijckhcyt van fulcke ge-

L 1 3uyren te overwegen , verfochtbulp,

ruftede met alle macht fijn krijghs-

fUwyden toejcnde tafte by-na alle jaren

I

1
het Land der Vriefen aen : foo dat het

f j

van hem met geduyrige oorlogen ge-

iqueltwierd, ende in Tukker manie-

f ten daer veel nederlagen aen weder-

I lijden vielen. Op een leeckeren dagh,

f
iloegh hy met veel Edel-luyden tegen

I
een ontallijcke menichtc Vriefen , by

jlMt land-palen der fladt Alckmaer, na-

P^elijck in dat veldt daer nu ter tijdt

Nieuwenburgh ghefticht is. Alwaer

het volck van den Graef begon te

wijc-
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F L O R I S de V.

fjamen

onder aen

^thladge-

fChreveriy

endefoa

*t fchijyit

mn ten

/tnder

hand.

tAndere

Uaerlem-

Den 7.

Jdm Jntii

fOnfe

meefle

ulutheu-

rcn der

kenfeg'

gen Nu-

wijeken. Dien oorlogh hadde di:

naem van Wouter de Vries , dor

wiens raedt de Graef den llach ae»

vingh 5 die daer in 't vechten geque,

,

ende door quetfen feer verfwac^

"wiert : want daer op dien tijt fneuvc-

den Edelen , Burgers ende Ridder,
wekker gedachtenilTe in rufle zy :

;

weten , t Werenbold uyten Hagfc

Ridder 5 en Albert fijn foon , WoufC
van Egmond Ridder, ende Wille L

fijn foon , Diederick van Raep-hor;'
Ridder, en Gcrard fijn broeder, Jacc-'

van WafTenaer Ridder, Barend vyte

'

Enge Ridder, Gerritvan Hermek
Ridder, Gerrit Ever, ende WouD'
de Vries, doen Ballieu van Kenn<
merlandt , ende vcrfcheyden andei
feeruytgelefene wapenturiers, &:c.

Defelve Trocurator op jaer ii8:

FLorisdeGraefvan Hollandt,e
wierdt door ''t verraedt van de fi

nen, by de Vriefen,foo als hy ae

fijn gelaet liet blijcken , by-na niet a.

toos ontftelt , maer met meerder co
ragie tegen haer ontfteken : derhalve

een hoop van fijn volck , foo Hollan
dersals Zeeuwen , vergaderthebben
de , begafhy fich te fchepe ter plaetf

die t Nuwerijckgcnoemtwort. Dae^

hy vond dat de boofe Vriefen hem te

gen

Early European Books, Copyright © 20 1 1 ProQuest LLC.

Images reprcxiuced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



DeXIX. GRAEF. ^23

•ftonden, foo aiffe gewoon waren:

,dden aen een dijck een Fort ge-

jckt j daerfe haer als onwinbaer in

iftven , en deden des Graven heyr-

er krachtigen wederftand .'t Welck
batalie der Hollanders licnde , gin-

i tegen den vyant recht aen, als een

igerige nadc fpijfe , ende een ver-

cydenade ruile, ende brekende

or haer veriterckinge.liepenfe haer,

I»
vluchteden , al na j tot datfé haer

ornemen loffelijckten vollen uyt-

«rden . So gingh dan het heyr-leger

r Hollanders, ende de Zeeuwen,
tr fwaer met wapenen beladen , van

> plaetfe der fchepen afal vechtende,

(1c de vyant vervolgende ( dat met
ierhcytgefproocken wort ) omtrent

'ce mylen voorwaerts , ende van ge-

cken alfo veel mede wederom.Wat-
r nu op die reyfe gefchiedt is , lal ick

IQ kort verhalen As ick kan. Dit is

iin een fware tocht geweeft, en voor-

imclijck^om de fuipiciediedaerwas

\r. verraedt. Want de reft van den

.( ol, en hadden geen goeden moet

p den Ridder Niclaes van Cats , die

nu den opfiender van den Graef

ras 5 en na wiens ordinantie alle din-

cn gedaen werden, &c.
Den arbeyt van defen wegh , ende

te moeyeiijckheydc van defen arbeyt
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TH F L O R I S de V.

duyrde al tot het dorp Hooghcr
woude, &c.

^tLkhaem Ondertuflclien was ^er een oir'

^^^^.^''^^ Manneken , noch andere menfclr''

£oyzT"i^^^ werelt , noch hem felven v-j

whum by meer nut zijnde, 8cc. die het lichart^

deVriefenY2Ln dcn doorluchtighen Coniilj^'

thoonde , om fijn leven te falverc

ende daer mede keerde Floris , vió^^

rie tegen de Vriefen bevochten h<-

bende , ende het lichaem van fijiir

Heer Vader met hem voerende
derom na fijn huys^ende dedehet
een Conincklijckeuytvaert te Mi
delburgh begraven. ^

In'tjaer 1287. heeft Floris Grdf -^J

van Hollandt, beminnaer van vre(

ende doch oock verbreyder van 1:

gebiet, dagelij cx toeruftinge van o(^

logh tegen de Vriefen gemaeckt,end
haer landt met ftercke kafteelen, eni
toorns daer in te bouwen,ingenomeJ
Hetwekke hy nochtans fonderGojj
hulpeniet en foude verricht hebb(

Waer van de verklaringe in 't koir

aldus wordt aengewefen , om datt^

ditjaer fulck een hoogen vloet uyt ó\

Zee quam y dat geheel Vrie/landto.j

derliep , ende in Hollandr, ende Zc<
landt van ghelijcken menichte me]-]

fchen, ende beeften verfmoorde
't Wclck fiende de vroome Ridd^

Died
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De XIX. GRAEF, ^i^

Jerick Heer van Brederoode ( die Dicderkk.

oock van den Grave toe geordi- yj''^
t was) maeckte hy fchepen ghe-

, riep vrienden by een , en van

c.ne huys tot het andere gaende,

i hy geheel Vrieflandt in , dat foo

;hejaien wederlpannighwasghe-

füïj^ft , Tonder eenigh tegen weer : het

ilck daer nae , van dagh tot dagh,

b^r ende meer verovert wicrt^&c.

Ép den felven tijdt ftierfden Ede-
r\i. \T j van Voer»
i Albert Heer van V oorne , ende

pdtte Losduynen begraven, aen

|ens weduwe, een feer fchoone vrou

ïde, het Hofte Tcylingen , dat nu
den Graefvervallen was, van den

[ven met alle fijn toe-behoorten ge-

'ven wieit, gelijck als ''t als noch van
'wort belbten.

\n maeckt, dat dcfe Floris Graef'

Hollandtjten ecrftcn om pofleffie ^'^''^^ƒ'*

't Rijck van Schotlandt , 't welck FUriso^

.
hem erffelijck was geftorven , nac SMand

,
igelandt isgetrocken^wienspreten-

'bi.'doorden Coninck van Engelandt
^:et een femme geks afgedaen v/iert

:

Ie ten tweeden, om het houwelijck

1 fijn foon Jan , met de dochter van
Juard den Coninck van Engelandt
beftellen.Wekkers houwelick vol-

> ocken, ende alle teyckcnen ende da-

::|>:nvan ondeHinge liefde, tuffchcn

dea
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^16 T L O R I S de V.

den Coninck ende den Graveorde-
telijck in openbaer bewefen zijne,-'

verliet hy Engelant 5 ende keerde nt^*

goede ghefontheydt ende voorfpcr^^

wederom te huys , namelijck in Be-

landt. Ondertuflchen in vrede fitte,

de, ende van niemandt der na-gebt-:i^

ren geterght zijnde, gingh hy der

raedt van fommigen , fonder acht!

flaen op fijn Soon Jan , den Doc^
luchtighen Coninck van Engelantjl

verlaten , ende fich met Philips d^*
Coninck van Vranckrijck , in allia*

tie verbinden , als de felve Koning<i

als nu vyanden 5 jae als doodt-vya>i<

den tegen malkanderen waren, ¥V
ris die door den Coninck van Vranc»

rijck ontboden was , trock in pc

foon nae hem toe te Parijs , daer hc

ende fijnen huyfe de aenvangh vd
defolatie uyt den name des Coninci
vereert wordt. Want het befchen/

ken van defe Philips, ende de vej,

eeringevan fijne gaven, isdenGrJ
ve een oorfaccke van alle den navor
genden vloeck geworden. Hy keen
wederom in fijn Landt, endegin^^:

te rade met onrechte perfoonen ,

Grooten verkleynende, ende van Ir

.

prcfentie af-houdende. In welckeo

tijdt nauwelijcks een deughdelij(i

perfoon in fijnen raedt gheweeft I
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De XIX. GRAEF. 517

r op volghde, dewijl Zeelandt nota.
hem met een onredclijLke feer^f Zau-

re exadtie, te weten: met een pen-
J^^^^^"

n van den vierden penningh feer

ruckt werde , dat de voornaemfte pnns

eren tegen hem haer te famen hey- Fioris af'

ijck verbonden , ende haren ey-

?n Heere 5 te weten: Floris den Gra-

verlatende, met beloften van trou-

n tot Gwye den Grave van Vlaen-

ren, haer begeven hebben. Die met
en menighte van de lijnen de welcke

y vergadert haddc, in Zeelandt is ge-

men , ende Middelburgh heeft be-

yt : welcke Stadt om niet verde-

rueert te worden > onder proteft van

en feeckeren bepaelden tijdt, binnen

e welcke Floris tot haerdefenfie fou-

e moeten komen^fich beloofde in de

andcn der Vlamingen over te geven

.

)e Graef 5 die fich tot Zierickzee be-

/ondt, maer al te fwackom de VJa-

ingen te vermeefteren 5 begon vol-

ens den raedt van den Edelen Jan
Hertogh van Brabandtjden Graefvan
Vlaenderen ootmoedig te fmeecken.

Van den wekken na Vlaenderen toe-

ebracht zijnde , ontfingh hy binnen •

^ulft een deel van Zeeland,te weten,

[Walcheren 5 uyt des Graven Gwyes
landen. Den wekken hy met 't ne-

len der Hoftie hulde gedaen heeft

,

ende



Prius

Floris.

lNOTA

527 F L O K 1 S de V,

cnde opentlijck verklaert in'ttoelc

mende getrouw te fuUen blijven , <.

De Zceu'VooYhQmtc ftaeo. Soo zijn oock«:
fche Edel- Edcl-Iuyden van Zeelandt 5 op di«

^bieten
voctdcnGraef van Vlaenderen ae>

^2r(,m hangende, oock met den GraefFloi
tot harca wederomme verfoentj blijvende ;

vreedfame pofTeflie van hare patrim-

nien. Welck accoort men nochta;

leeflj dat van Floris infommigen ni

wel en is onderhouden : Want f,
Heer van Renejfe , encle Diedertck Heer ^

Brederode» fijn broeder zijn te Gec
truyden-bergh van den Graef Flor

gevangen, en in thoorcns opgcllotci

tot datfe door ongelijckc houvVcIij<

ken harcr foonen met de Racrs-hct

ren van den Grave , bv verloop va

tijden ontflagen zij n geworden.
'/ Convent N O T A ; Dat vau den voorfeyde

'^FrlfJ
GraefFloris in de Stadt Haerlem ae

hlnlnte Broeders van de Ordre der Precck

Haerlem hceren gegeven is 5 een grond op dei

gefori' welckcn j foo men noch fiet, hc

Kloofter, endc de Kerk der feiverge

flichtis.

" In «rdre Ten tijde van defen Grave ( AnM^j
121 8.) was tot Utrecht * een BW-
fchop, met name tjohannes, tcghcr^

den wclcken fijn eygen Ridders, tt"

weten , Gifelbenvm Ar?}fteL ende harms.

Uetr '•Jiin morden > een vyandelijcke

hae

t Dc IL
van dien
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op-namen. De oorfakc was , om
thyhaer, die de grootRe van lijn

indt waren , niet en achtede ende
.defe wijeken voor andere die min-
r waren. Waerom de voorfeyde
iddcrs na den Graef van Hollandt
xken, om fijn raedt ende hulp te

trfoecken : ende wicrt haer van hem
antwoordt gegeven, dat hyfelf
n de Kercke ofden Prelaet van
Ive niet altoos doen wilde, maer

thy, alle den fijnenjdie haer wilden
'-ftaenjden thoom van vryheyt ver-
nde, om haer, wanneer en foo als fy

Iden 5 met alle macht ende kracht ee

jjpen» Waerdoor de gefeydeRid-
s tegen haren * Heer , die aller ee- * Dm
waerdigh was , de Wapenen gin-
aennemen, en vricndc opmacck- {g^>^„%

, die volgens pcrmiiTie van den
f daer henen rrocken, ende de ''z^^

hop overwonnen, ende uyt het
ghedreven. Aldus ghefchiede de
van de gefeyde Ridders , invoe-

dat liaer vyandts macht verkJeynt
'e.Wantdaer bleven brave krijgs-

n , als Steven , en Frederick van
len 5 met feer vecic andere gepre-
Wapen-dragers.Dc placts daer den
h geviel 5 y\'ZS Zoezerer^de. Vandefen

^ghfchrijft Beha roijdtUftigh 'ra dca Bif-

>pJohmvm Zyrick.

tn
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Wolf,
^'jiie Vos.

530 -F L O K 1 S de V. ^

Wilhelmus Froctirator gaet aUk .1

"uoort»

TEn tijden van den Graef Flos

bloeyde heel Hollandc in g
wenfchte vrede. Want wee c;

Edelen , die yet het allerminfte ten

de gerechtighcyt voornam. Soo ru ?

men met den Leeuw, denKonii^
der dieren in fijn Leger mctblijdfc|

cndc vrede ; doch door den Beer, (

Wolf5 ende den Vos werden lifi

gepractifecrtien om dat haer de krai

ten ontbraken fochtenfc haer I

heytmachtigh te maken, ende hi

met veel laftcringen ende verkc

praftijcken te verkleynen. Bygel
kenis. Dewijl defen Edelen Grae:

vrede dacht te ruften, ende lijn br

fondergefucht te eten, bcgonn
voorfeydc Van Amftel ende Van Wom
die \\ ei Ridders van Edelen bl

waren, maer de f voorgenoemde
de dieren in daden, gelijck de-

den Graef te befchuldigen , cücic

goede naem achter fijn rugge inaa
manieren fwart te maken.
Als de Graefdan in ''tJaer 1 . v

tüiTchen defe gefeyde Ridders , ere

haer vyanden , vrede te maecken 1^
Utrecht trock,ende op de Vigilie\^
S Jan Baptiil de fake af-gedaen ziiI
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De XIX. GRAEF. ^gi

om playfier metter handt re velde

bgh 5 fo quamen daer die meermaels

noemde Ridders by hem, ende na-

tn hem gevangen , ende brachten

b op ^t t Slot te Croneni^urg, met een
JJ;^J

k)p krijghs-knechten ) om minder ^cer

is te verfuymen : van waer hy dien v.-.n Am-

[ven nacht getrocken werdt na Muy- f^^^-

\h ende gefetineen Kafteel/twelck

i doen daer gelegen was, daer hy die

gen fonder eeniger aenfpraeck van

denden of bekenden ghehouden

aerdt.

lOndertuflchen verfpreyde fich 't

^nicht van dit leelijck feyt overal,

io dat het den Hollanders ter ooren

iam : maer't volckdat geen Hoofd

\ had,en wift niet te doen .Men riep,

>en liep te famen , ende de Boeren

jaeckten den raedt 5 om dat den Adel

wierdt te fwijgen j want 't gene

Magen aen den Graef van weynigen

delen gefchiet te zijn, dat gingen fy

ler allen wijten. Ten laetften wier-

^;r :n dit gewoel zijnde , een fchip by

) Kcnnemers gereet gemaeckt, ende

jti een groote menighte haeftelijck

elüopsn, na de plaets die Boven-Muy

e»2henoemt wordt : het welckden

'jrave de doodt dedc : want alffe hem

Vft vingen , en haddenfe geen ghe-

Ibchte van hem te dooden , 't en waer

Z 2, dat
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F L O R I S de V.

dat yemandt ( foo als 't nu gebeurc

hem haer wilde ontweidigen5ende
haren gewilfen ondergang in fijn ^

rigen Itact hcrftellcn. Hoervoori-
men was,foo Ty met hem niet en kc

den accorderen, met fuffifante caut:

hem lijn leven langh of by den
ninck van Engelandt , ofby den H-i

togh van Brabandt, ofby den Gr^
van Vlaenderen, in eeuwige gcvai:

kenifle te doen houden.
Ondertulfchen als de gefcyde K

nemers voor 't Kalled, dacr de G
opgehouden wicrt,quamen,nam
voor, fonder eenigh perijckel van
doodt te vreefen , het Kafteel ro.

om te befettcn, en haren lieven Pr
met alle macht ende gewelt daer uy
halen, 't Welck by Gerrit van Velfen,Gi

van de voornaemltejende fijne Cc
plicen gefien zijnde, gingen fy h^*
fonder uytftel metten Grave oprjl

vlucht begeven. Ende gelijck een dl
die fijn banden moet uytftrecken , s

hy nac de Galgh gevoert wordt , ev>

alfoo bonden fy ( helaes ) den gocda
Prins , onder de borft van \ paert fJ

beenen te famen.
"

Dewijl fy dan nu, foo ongclijck gv
monteert een gelijcken wegh betrl?

den , en noch niet verre van de pod|
• Mftydi. van ''t gefcyde * Kalteel afvvaren

,



1^ De XIX. GRAEF.
#.quamhacr daerteghen een hoop

^

(
cksvancen plaetskcn , dat N/ie-ri<?»

Kaerdc-^u

hacmt is, genoeghfaem gereet zijn-

|om te vechten.Defen hoop fiende,

ken de dicve-lcyders van den rech-

jrweghaf, door velden ende om-
[gcn , om dit volck te ontgaen, hacr

pveel als doenlijck was haefbende,

[ hare hchte paerdcn de fpooren ge-

lede , om over de llooten henen te

legen . Maer alfo den Hdelen G raef,

(nfwack paert hadde, ende door ''c

^loden van fijn beenen, geen fpooren

SSjtkonde geven , voornamclijck me-
om dat hy'c verlengen Tocht, als

'pehoopende van die Juydcn , die

ran fo dichte by fagh ;
foogefchie-

kt wanneer hy met fijn paerdt over

loot fpringen foude , daer hem de

flmen toe dwongen, dat het paerdc

:denGraef t'famcnin demodde-
.ge floot viel , en dewijl hy daer niec

fcht en konde uyrgetrocken worden,

ade nu die meer ghemelte luyden al

'

:hte by defe quaet-doenders aen

Imen , doordev/elcke de voorgan- ^^^^^

^pder fchelmen , neffens de andere k,,^;,

r^TOOver van den Edelen buyt, vreefdc ^v>^-r
-

ntlet te worden , foo wierdt daer den
t j r nCTS wet

legen uytgetogen,encie de Cjraet- ge- , ^ ^^„^

igen, ende van die gene felf, dien hy den dooie

":wils met fijn kolt gefpijfl hadde,

Z 3 al5
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554 F I O R ; 5" de V.

als nu met een-en-twintigh woncB
door-lleken. Soo yverigh^foodol \k?

ren fommige van die Beuls in de^
vervloeckte moorderycj &c.
Daer-en-tulTchen wiert het lichaai'

van den eerwaerdigen Graef van fafs

volck opgenomen , ende op het b.i"'

geeren der Vriefen van Alckmae
meteen groot Heyr-leger daer bi

nen gebracht , ende in de Kercke _
leyt> tot dat het nae genomen refol

tietot Reyns-bnrgh in 't Kloofter

behoorlijcke eere begraven wert,

T'ff^ec.t Holl(mdi(t Comitéprivata, ^c.
raiiperi dansprmdi^t mmus eftprofirat^i

,

Gerrit van Velfen wierdt allengskerft

om fijn compHcen te beklappen , m
veel tormenten gepynight 5 6cc. L
laetsïe van Velfen > n>as in 't Boeck van d

Frocurateur , maer aen de kant gefchrev

volght in den Text felf.

Noch dient de vroome lefcr te wete
dat dc meeften hoop der gener , di
den Grave ombrachten , fich begaf
een Kafteel van den Heer van Aemf\
genoemt Croonenburgh , om üch dae
onthouden, en te verweren, 'iWel

als het by de gene die den overled
Prins aenhingen bekent wierdt, foj

wierdt het lelve Kafteel fonder een
genuytilel rontom belet, ended

ca

'S< Lr:
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DeXIX. GRAEF. 555'

de nacht beftormt , tot dat die ver-

eckte, van moeyte ende honger

rflagen zijnde , haer aen de belege-

*rs op genade ende ongenade moe-

in overgeven. Ende wierden na be-

oren geftraft , ende fcmmige der

ver gerabraeckt.

De meefte ende voornaemfte Au-

euren van dit vervloeckt werck , te

eten , de Heer van Aemflel , ende Har-

n van Woerden Ontliepen het , ende

orven in ballinghfchap.

'^ndertuffchen als nu het Godt-
' chtigh volck van Hollandt ende

éelandt, aldus gelijck Schapenfon-

r Herder dwaelden, ende als een

hip Tonder roer waggelde, ging den
^^ ^^.^

.delen Biederkk Heer van Brederoode, als
^^^^ ^.^.^

. leen folder blame zijnde , onder die Diedcrkk,

an den Adel fchepen veerdigh ma-^^^jB'-^;

:en, ende vrienden t^amen ^o^f"^^ fijn ikfdl

nder de welckeneffens andere Edel- tytbttVa-

ayden mede by waren de Ridders, d.riavtU

lUm van Egmondt,endc Hendrick Cafte'

vanteyden. De voorfeyde Heer

in Brederoode, begaf hem op lijn

ben koften ter Zee, en quamdoor

bdts zegen behouden in Engeiandc

ten, 6cc. Bus vem het gefcheven Boeck

vj.r^ Willem Vrocurator.

Z 4



* Fhris

dsF,

^^6 F L O R ï ^ i,c .

Matthaus ^an Weft-munHergij&
Florileo-Hs^

CJ I

IN't faer 11.^6. ten tijden van V
diiard den I. Koninck van Eng.
Imdtj is de * Graef van Hoilan:

brceckcndc den bandt van ghetro.
wigheyt , daer mede hy al voor h
ncnaen den Coninckvan Engelan
verbonden was , om den Raedt vj j

den Coninck van Vranckrijck te vc
gen 5 van fijne cygene huys-genoot
vermoort. Wiens loon cnde crfg.i

iiaemJan , de dochter des Coninc'
van Engelandt gctrouwt heeft.

ftjyj 129^

brengkt

2deycrus

dito in

jaer 1505
die fante

tiivze

m^cthier

'verbetert

Mejerus m^t lo. Boeck JerFlaetfA

fche Chronijcke op V J-aer -f- 1 303

.

FLoris Graef van Hollandt , c

foon van Keyfer WilJem5die va
de V^riefen verflagen is, wiert va

fijn vrienden, die dagelijcks met her

omgingen, Harmen, Gerrit, Gttp)|g
bert, als hy om piay fier was gaen vli^ J
gen, fchandelijck vermoort , om ooi y

fake dat hy haer eenige Slooten end

:

Landeryen , ten faveur vanJohan dei*

BifTchop {vm Utrecht-, ) dc weickeprel
tendeerde , dat het Kcrckelijcke goei
deren waren , benomen hadde. Dii
moordenaers lijn , daerom mogclijq

U
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De XIX. GRAEF. 5-^7

(louter geworden, om dat dc Gracf

Oeffens fijn eyghenLandts-luyden

:ck Eduiird den Coninck (vanEn^

'dt , ) en fijn Schoon-vader Gwy-
dcn Graef (

i'an VUenderen

,

) veron-

ilijckt hadde : want hy haddc Dea-

lde dochter van Gwydo tcnhou-
'ijck ; endeJan fijn foon, by de (cl-

tgeteelt 5 hadde Élifabeth dc doch-

r van den Coninck Eduard. Des
et tcgenftacnde (foo groot was de

Idldadigheyt ende corruptie van den
toninck der Fran^oyfen ( Fhilipte Ie

\4) dat hy de Engelfche ende Vla-

ingen verHet 5 en verbont ^ingma-

•n met den Coninck van v ranck-

«"'^ck, ende met Jan den Graef van
tfiüflfcnegouwen , den foon van fijn

^iocye,&c.

yBekain Johannes Jenl. den

BiJJchof.

[N't Jaer des Heeren iiSi. heeft

Floris den Hoogh-geboren Graef,

i' na dat hy een Kafteel in ifUcnes ge-

•)ouwt hadde, het Vriefche Heyr-lc-

;erin Hooghout-woude ftoutclijck aen-

'jetaft, ende aldaerfes hondert Vrie-

ên verflagen , hebbende een onver-

wachte zegen gekomen. Wantin den

fclven oorlogh , heefteen oudtman-
Zi y ncken,
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:F L O R I S de l\

neken, die in leven behouden
her graf van den Coninck ontdeck,ll
lbo dat Graef Floris met fijn Vadc;3
ghebcente tot Utrecht is ghekomei,
alwaer hy een ConincklijckeH u>-

vaert ghehouden hebbende 5 metk-
flelijcke magnificentie in Walchert
is afgekomen en te Middelburg in:|l

Kloofterhet Conincklijck lichae
eerlijck heeft doen begraven. éé

De Jaer-hoecken der Monicken^
tot Kolntaer. g

IN 't Jaer 1284. heeft de foon vm
Heer Wiilem^Roomfch Conincr
lich ghewroken over de Vriefer

ende haer duyfent ende vier honde i

man af-geflaghen , ende het lichaei

van fijn Vader haer met ghewelt a
gehaelt.

Divaus in de Brahantfe Gefchie^m^
denijjenin^t 16, Boeck,

IN 't Jaer i lU. heeft Floris Gra<^^
van Hol landt met onfen Hertog""

-van Kif. verbonden zijnde * den Gelden

f.GraZ^^'^ -> t nieuwe Gracht af-gh<

^ijovum nomen.

^^^^
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DeXIX. GRAEF. 539

\ Matthat4$ Florikgus ot het Jaev

Loris Graefvan Hollandtj eyfch-

te nefFens andere ( Edele Heere , die

na. hetfelve medeftonden }
fijn erffc»

[^ck rechc op Schotiandt.

Scriverius ende Buchelms*

Iet fonder groot abuys fchrijfc

xil A Barlandusin Willem den I.van

dien.name^Grave van Hollanr,

cc. Defe verftoen hebbende hei overlijden

>fijn moederItjcken Oom f Molgtolm KO'
^ i{o^>-.

vm SchoiUndt > waer door hy meende» UjckMiU

hei Rijck wettelijck hem aen'beftorven'=°^""'^''^'

J-.» Aeeft een Vloot toe-bereydt, ^c. Bar-

.idu^jheefc daer iu gemift, met Snoy

ade Heda^dic Beka navolgen : wiens

-joorden defe fijn in Diederick ofc

[rheodoricusden II. den ^ i Biflchop.

} defe tijden is geftorven Malgorijn Koninck

jr Schotten » moederlijckcn Oom > vm Wil"

iim dm.Grave 'van Hollandt y wiens Rijck

' M^en Schots-inm te Leen heeft genomen vnn

den Koninck Engelandt. ïVaerom Wil-

lem y de waere erfgentiem van Schotiandt, een

.verbondt gemaeckt heeft met Lodewijck^eerft-

\geboren Soone des Konincks van Vranckrijck ,

I die terftondt een vloot gereed maeckende over

Zeeiigevmn, ende eenige Steden vermee^

flerende
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5*40 T L O R I S de V.

fiemtde ecrlijch getriumpheert heeft. JE
Jius Stockius , ende Wilhelmus 1
curator, ouder Schrijvers dan
en maccken geen gev/agh van de..

vSchotfchen tocht onder den Gra"
Willem 5 alfooiftoock metdeeygc
Chronycken der Schotten die fwj
gen daer gantfch van ftille. Ondt
anderen mach men daer vanfienj
han Lelie, allo oock den Biflchop v.

* Eeu "Rojfen, '^vandenoorjpronck » manier

t

rccrck. te daden der Schotten, in het 6, ende 7. ^oeci

't Geen dat hierbyBeka, Barlandus,

anderen in de befchrijvingh va
db.pop. Willem den I. ftact, moetgebracl
Ro7n. worden op Floris den V. dieeerlli

hetjaer 1291. of 12^2. onder die ge
ne die recht meenden op het Rijc
van Schotlandt te hebben , ontbodei
is. Siethier op nae mijne Aenteycke-
ninge op de gemeene Chronyck in

Floris den V. Buchelius meldt , dat 'm

fijn ghefchreven Bcka niet Malgorius.

maer Henricus gelefen wort: doch die

was Willems Groot-vader van moe-
ders zyde, niet fijn Oom.
Anno 12 14. ftarf Willem Coninck

van Schotlandt, mocderlijcke Oom
van Willem Graef \^n Hollandt,
Milcolmus Broeder, naelatende een
foone Alexander,als gctuyght Bucha-
nanus in 7. Bocck, D'iQ oock van

gecnen
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ncn Coninck Malgoryn en weet.

chop dat de geheele faeckeklaer-

mach blijcken , fal ick hier uyt

.nfelven feer pertinenten fchrijver

:r Schotfche faecken 5 een deel van

: Schotfche Stamme by ichrijven,

p dat een yder verftae, hoe los dat het

p 'tgeenedacBeka, Barlandnsjende

Iédere van 't recht der Succeflie toe

Coninckrijck van Schotlandt by-

.. ngcn. Die ons hier als oockdick-

iïs op andere plaecfcn praetjens ver-

fellea

z 7
Ge-
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De XIX. GRAEF. 543

leruyt (iet men voor eerft, dat

ADA ten onrecht gefeyt wort
een dochter des Konincx van

:hotlandt 5 dewijl haer Vader voor
;n Coninck haer Groot- vader al

rerledenwas : foodat Willem del.

ravevan Hollandt, geen recht tot

ct Rijck van Schotland en heeft mo-
;n hebben 5 noch doorat af-fterven

m fijn Oom Milcolumbus^nochvan
felfs broeder WilhelmUvS ; al/oo

efe Soon,ende kints kinderen totten

re 1 28 5 . toe , nagelaten heeft , ende
aer na door EricusMargarieta 's'man,

ide nae defen door Batiolus , ende
rufeus over't Rijck voor dén Ko-
'inck van Engelandt gedebateert is»

'iet wat hier van ftaet by Thomas
'alfingam in Eduard Koninck vaa

ïngelandt. Voeght daer oock by mij-

lae voorghemelde Aenteyckeningen

p de ghemeene Chronijck van Hol-
idt.

p. s. Het geene de Heer Scriverius

_ in fijne Aenteyckeninghe in Floris

Vjde V. vandefe faecke mek, is het

k, gene dat hier na volght.

^ „ Daer na is Graef Floris meteen
heerlijcke ftaet en fuyte gereyll naer

tyy Engelandt om te vervolgen ende te

[55 rccouvreren het Rijck van Schot-

landt, dat hem aen beilorvenwas
Siec»
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54+ F L O R I S de V.

55 Siet hier vooren de Bcfchrijving

55 van GraefFloris de derdc^cfe thier

55 de Graef van Hollandt. Maer d
55daer5 als oock mede hier ghefè]

55 wordt 5 dat Ada des derde Flor

55 Huys-vrouwe foudegheweeflhet

55 ben eens Conincks dochter va

5, Schotlandtjis waer5 indien een vei

55 wachter des Rijcks een Koninc
55magh genoemt werden. Haervade
55Hendrick Coninck Davidsdeseer

55 Hen foon 5 is geen regierende Co
55 ninck gewceft 5 maer foude het ge

55 weeft hebben 5 ware hy lange ghe
55noegh te lijve gebleven 5 endefiji

55 Vader Coninck David overleef

55 haddc. Maer de doodt heeft hem ir

35 fijn bloeyende jeught, voor fijn Va- •

55 der te vroeg wegh-gcnomen : cndc

55 na Coninck Davids overlijden 5 L;

55 in 't jaer 1 1
5* 5 . in 't Rijck gevolghtj

55 Hendrick oudtfte foon ^^ilcGlura-

55 bus 5 noch zijnde jonck van Jaren,

>5Defes Milcolumbi Conincks van

55 Schotlandt fufter was Ada 5 de welc-

55 ke van haer Broeder de Coninck
55 voornoemt ten wijve Grave Floris

55 gegeven werde, in 'tjaer i Siet

55 mijn Aenteyckcningcn op de Be-

55 fchrijvingc van GraefFloris(de III.)

55 voorfchreven. Aengaende de reys

55 van Graef Floris de vijfde na Enge-
]andt5 <

11
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DeXIX. GRAEF. ^45

andt 5 ende het houwelijck dat daer

remaeckt werde tulTchen lijn Soon

Mn ende Elifabeth Coninck Ed-

tards ( vm de eerfie voorgefeyde) doch-

jer : defer handelmghen endeghe-

fchiedeniflen ghedenckt oock Beka

,

„.Tiaer de gefchreven Chronijck ten

[tijden van Hertog Philips van Bur-

;undien, ende het oude Chronijcx-

\cn ter Goude gedruckt , en ver-

.nanen niet van Schotlandt. Des te

heftiger doet dat de Autheur van de

Rijm-Chronijck, die niet welge-

noeghtdat Graef Florisdoorquade

raedt > foo licht van Schotlandc

fcheyde , ende dat aen een ander

verkofcc«

r^t €>^a\it (fc'yt hy) baii ï^ollanö/

DatJöc tc boren tjetoecfïm oT-ircrcfanb

:

lU ^rljotlmiöt toasJ ï)cm au bcffo?*

ben/
•it öcbct tiic ïtomntït fint l3cr\ö02Vien,

>miart/ öatljïJtiet öaf

wen anb'ren Die öacr af

af iJen <Bii\^c peinüngen bcïc/

[ch toilbe men \)me Ini bcr \\clt

-)en aenen öie Ijcni gaf Den raeöt*

loc bojfie ïjtJ pcunfcn fulcï^c öactJt/

^at ïjtiljcm bat rabcn tociiöc/

J^at een ï^oninchnjcU foube

fecr^o'opcu / bat ïjcni toa^ homen an ï

mtv men Viinb toci fulcftcn man/ f

Dat

Bi

Li
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^^6 T L Q R I S de V.

» Dat Gracf Floris aen Schotlar^

5j recht meynde te hebben , ginck .|'

yy dus toe: in'tjaer 1^91. was over]| i

„den Vrouwe Margarcta de eenii-

>,erfgenaem van Schotlandt ; wie» i

9y at-komfte defe is : David d'een;

» van die nameConinck vanSchq^
„landt, Soon van Coninck Milct.

„ lumbus 5 die Cammoir ge-bynaer:

jjwas, werde in hetjaer lai^.G'
55 ninck naer de doodt van fijn bro-

deren Edgarus ende Alexander : d

5jbeyde oock vervolgens Coningc.

j, van Schotlandt waren. Ende de
„Koninck David hadde te wij^

„Machtelt, de dochter ende een ig

55 erfgenaem van Voldiofus Graefva/

1

55 Northumberlandt ende Huntinglu-

55 ton in Engelandt gelegen : wekk
55 goederen fy aen naer Man ende

5) Rijck van Schotlandt brocht. End
55 teelden te famen een Soon Hen
55 drick : die voor de vader quam tr

55 overlijden , achterlatende drie foc

55 nen ende drie dochters. Milcolum:

55 bus d'oudtfte foon is fijn Groot-va/ i

55 ver David 5 in^tjaer i2 53.gevolgt:j.

55 omtrent 13. jaren oudt zijnde : def).i

55 ruymde met de doodt, ende maeck),i

55 te fijn broeder Willem plaets , in 'n.'

55jaerii(^i .dewelcke te vooren Graefi

5>vaa Northumberlandt was 5 endor^

rcgöcrdat
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De XIX. GR AEF. ) + 7

regeerde by de 49. jaren : is geftor-

en in 't jaer l^ 14. De derde foon
an David ftarfin herjaer 1 9. was

'

5 Graef van Huntinghton in Enge-
. 'indtjende Garrioch in Schotlandt:

maer Alexander de Soon van Co-
ninck Willem voornoemt , oude
zijnde omtrent ly. jaren , worde
Coninck. De drie dochters van
Hendrick Davidfz. waren defe,Ada
de Huys-vrouw van Graef Floris

van Hollandt, de derde van dien
name , Margareta 5 ende Machtelt

:

Coninck Alexander ftarfin het Jaer
' n 1149. berooft zijnde tevooren van

fijn huys-vrouw ende kinderen , te

weten : David, Alexander, Mar-
fareta : latende alleenlijck afcereen
dichte Margareta, de dochter van
Oleaus Hangananus Coninck van

^5 Norwegen, geteelt by fijn dochter

f-i, Margareta.Welcke dochter van den
ïiij, Coninck van Norwegen ende ee-

,5 nige erfgenaem van Schotlandt , als

i^in^tjaer 129 1. ongehouwt ende
i>, fonder kinderen overleden was

,

j f) zijnder verfcheyden geweeft die na
p.jjde Kroone ghellaen hebben : met
^^,>,gecn kleyne beroerten, foowelin

Engelandt als in Schotlandt : want

f)^y
defc Vryers meeft al machtige Prin-

j, een waren : Namentlijck , Florence

t Comts
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T+S F l O R I S de V, '
'

>5 Comte de HolUndt j Rö^^r/ 7>r/// , S^^^

55 ^;2<f«r ^//^ F/!i/ DanauKd , ^/r» i?^//ö/ , 5#|

» j-;7f/<r Galerpete i Jp,n de Haft'mges ,

yt gneurde Abergeuenrty : ftin Cornyn , Sl

y> gneurde Badenaw : Patrique de Dumb^
yy Comte de la Marchc , ym de Vefcypi

yy s^en Pers: J^ichol de Seules , ^j* Guilaur

yydH Ros. Aldus worden fy in ou<

5j Franfche Brieven, die daer van zij

oy genoemtjmet dewelcke fy haer ftej

5jlen ten vonnifTe van den Conim
,

yy van Engelandt Edward : die het A<i :

yy coort gemaeckt heefr. Soo dat

yy Partijen na veel tvviftens ten Ja<

yy ften minlijck verdragen zijn. Da(
yy van neffens andere te fien is Mai^

yythjius Wcjimonajier'ienfis in fip Florili .

yy gitim Op 't jaer 1 290. en^i, Daer toi

55 te voegen is Thomas Waljmgam 'mfif^

yy Hifiorie 'van Engelandt ende infijn VeA -

yy toogh van Neufiria op het jaer 1189. endsi

yy 12-90. é'c. Defe twee Ichrijvcrs ziji;

.

55 de autentijckftc 5 ende bciue totd«; ;

35welckc ick u wijien kan : Dievai'^i

yy dcfc Taecke brecder verhael end<i|, .

j^naerder verklaringe begeert , moeo. .

yy niet nalatigh welen delen te lefcnjS

Die 't gelieft , mach oock eens fie»i

yy wat BHchayjanus daer offchrijft />>fijr^

yy Hiftorie van Schot la'/ult in 't begin van heS^ -

yy achtfte Loeck, Ende hier ofipreeckeni
yy in 't kort de Chronijden van Terlandtê

{on-
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De XIX. GRAEF. 5-49

i. ( onlancks uytgegevcn van denfeergeleer"

den en verfiandigen iVilhelmus Cambdf
nus infijn verbetert ende vermeerdert Brh

tagnien) op het jaer iz^z. EduardCo*

ninck van Engelandt , qnam wederom

» in Schotlandt , endcjohm van Bailolva»

) Galoway, kreeg het geheel Rijck van Schot-

, landt door recht van erffenijfe , ende nam

yhetfelve als een Leen van den Engelfcben

^Coninck EduArdby Nieu-Cafiel aen de

> Tijne op Sinte Stevens dagh , Eloris den

xGrave van Hoüandt > Robert de Brus

,

1 9 Craefvan Carrick, Johan Haflinghsy Jo"

, '.an Comyn , Patrick van Dumbarre,

> fanvm Vefcy , Nicolaes vanSoules » ende

ïViliem van Roos , die alk over 't gefiy^

,9 de Rijck gekrakeelt hadden » haer het oor^

deel van den Coninck Edtiard onderwerp

pende. Dele Johanncs de Bailol was

een Franfman van gheboorte 5 de-

welcke na drie jaren, ende een half

af-ibandc heefc moeten doen van
,de Kroone, ende in fijn piaetfeis

ghckomen Robbert de Briis ( die

^neffens andere Rijcks Vorften)

^ nimmermeer hadde willen confcn-

>5 teren in de Krooninghc van Jo-
hannes de Bailol voornoemt. Als

T'rtisiiud'Hiiloricn dat breeder verhalen,

;^iILToc dewelcke wy den weetgieri-

^^^ILghen Leler fenden , terwij Ie wy
^5i||><^eChrQnijck vaa HoUundt, ende

niec

\

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



t De IK
van dien

naem

ffO ¥ L O K 1 S de V.

niet van Schotlandt voor handi
hebben.

Volght een Aenhanghfel,

Fan V onnatuerlijck kindek

baren van Machtelt^ dochter vaM-

Graef t Floris,

It op-fchrift is genomen uyt A":

ao. capittel van 't Batavm '

van onfhi Juniui trouwelifi'''^

gecopyeert nae een oudt opgh< '

hangen Tafereel. 'tGeene datii

toos-duynen indeKerck ghelefen Toordt »
*.^"

U niet oprecht. t

Dc dochter van den Hoogh-ghehrenFl- '^

rii Graef van HoUandt , wiens Moeder w "«^

Machtelt y dochter Hendrick des Hertog^"*^

van Brabandt » ende haer broeder Wilü

Coninck van Duytflandt. DeCe voorfey^Y

Vrouwe Margriete heeft in *t faer onferfi^

ligheydt diiyfent twee hondert ende fes-

ifeventigh , in het fwee-en-veertighfie 'p

van haer ouderdom , op den goeden Vrydi>

tenneghen uren voor denmiddagh > ternA

reldt ghebracht» drie hondert vier-en-tfefti^

levende kinderen , fcons ende dochters

"welcke nae datfe door den cerwaerdigen Gtt

'do !4^-BiJfchop van Utrecht , in 't by-wc^
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De XIX. GRAEF.
eenighe Grooten » en Heeren , in een Bee-

ft het Sacrament des Doop/el ontfanghen

iden y ende de knechtfens allejohannes %

^'e de meyskens alle Elifabeth genoemt wa^
, haer aSer zielen , t'famen met de

oeder » neder-ghekeert om eenwighlijck te

en , erkie rufien haer Lichamen onder dem

Zarck.

P.s. Het Gefchrift dat te LooC"

, duynen in de Ktrck noch op den
,dagh van huyden te leien is, luyd

» a{dus : Margareta huys-vrouw van
> Harman Grave van Hennenbergs,

) dochter des vierden Floris , Grave
^ van Hollandt ende Zeelandt, iufter

van Willem den ConinckvanRo-
,5 men , ende daer nae Keyfer des

ijRijcks, ende van Aleyd Gravinne
,^van Henegouw, wiens Oom was

,5 liiffchop van Utrecht , haer Ooms
. Jii,roGn van haers Moeders wegen was

Hertogh van Brabandt, endeGra-
ve van Duringhen. Defe Hoogh-

H geboren Gravinne,oudt zijnde om-
K, trent twee-en-veertigh jaer , heeft

Cjter werelt voortghebracht op den
C, goeden Vrydagh , omtrent neghen

%, uyren , in 't jaer diiyfent twee hon-

, dert fes-en tfeventigh, drie hondert

5 vijf-en-tfeftigh kinderen. Die alle

, te famen gedoopt zijn in twee Bec-

, kens van Guide den Wy-biflchop

van



SS^ F L O R I S de V.

3) van Utrecht , van den welckene'^

3) knechtkens alle Johannes , <6

35 maegdekens allcElifabeth genaeti

33 zijn. Die al t'famen met de Moeqll

35 op eenen dagh gheftorven , ent:i

33 hier te Loos-duynen inde Kerci»

>3 begraven zijn. Welck ghebei»**

35 is door een arme vrouwe y die twi

33 kinderen van eender dracht op hai-i

35 armen droegh, waer van die Gi
35vinne verwondert zijnde 3 iprackij

33 datfulcksby eenen man niet moc/Oi

35 te ghefchien , cnde heeftfe ni;

35 fcholBerlijcke woorden verll:<

33 ten : waer door defe arme vrou\^

53 verftoort zijnde, haer wenfchem
33rooveel kinderen tot ecnerdraci

33 te verkrijghen 5 alfler daghen in e(

35 jacr mochten wefen 3 't wclck oo(

35 miraculcufelijck alfoo ghefchictil:

35 Ghelijck hier tot een memorie
35 den ouden foo wel ghefchrevefti

35ghedrucktc Chronijcken in't k(

35 te gheltelt ende verhaelt is. G<

33 zy hier van ghevreeft5 ghe-eert,

35 de ghcprelen in der eeuwighcy<

33 Amen.
35 Dit gefchrift > foo in 't Latijn

33 Diiytfchj ilaet neffens twee kooper^
35Beckens tot Loos-duynen in d<

35 Kercke i-en toone , ende werdt val

33 vecle 3 die om het mirakels wille

plaei
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De XIX. GRAEF. j

I plaets gaen bcfichtighen , ghelefen
,
ende uytgheteyckent. Maerdatdic

I voorfchreven Ghefchrifc daer lan-
ghe jaren , van den beginne aen ,

loude gheftaen hebben , en derfick
niet fegghcn. 'tls ghenoegh be-
kendt , dat het Tafereel zcdert de
NederlantfchcTroublcjende Beeld-
florminghe vernieuwt is, ende ver-
andert.

3) Wat van defe Hiftorie is , ende
wat hier van te ghelooven is , ende
wat te verwerpen,fal ick (wilt God,
meerder tijdt, ende gheleghender
plaetfe hebbende , als ick nu wcl
heb ) in grooter Chronijck ontvou-
wen 5 ende den Lefer alles ontdec-
ken. Daer-en-tuflchcn fal men we-
ten , datter by de Schrij vers groote
oneenigheydt is , foo in den naem
van de wonderbaerlijcke Moeder,
als in detijdt , endeanders\ De Au-
theur van onfc Chronijck noemt
Divif. ij.cap. 2. onder de kinderen
van Graef Floris de vierde , Mar-
griet {ghelijck oock Snoyus , ende Boeken"

bergins ) Grave Hermans wijf van
Hcnnenbcrgh , die tot eener dracht
baerdc drie hondert vijf-en-tfeltigh

kinderen : Daer na Divif, 19. eap.io»

feydt hy datfe Machtelt gheheeten
WiL^.Johmnes Beka> foo in'c Latijn

Aa by



55 by hem fclfs ghefchreven , als in

55 verduytfchfte Copie, noemt Mac

55 telt Gravinne van Hennenbergl

55 daer de Chronijck onder de kind

55 ren van Graef Floris de vierde fey

55 Margriet Grave Hermans wijfv

55 Henncnbergh. Heda ejide Johm

5, Cujpmianus in Willem den Hotiandtfci

,5 Keyfer > noemtfe Machtelt 5 en

„ maecktfe moeder van drie honde

55 vijftigh kinderen ( foo fijn Cop^

55 niet door Druckers,ofte uyt-fchri

55 vers veryalfcht is.Meyerus deigelijcl

„ noemtfe oock Machtelt 5 endeftc

5, haer ftcrf dagh op het Jaer duyfei

„twee hondert acht-en-tfeventig]

55 twee jaren laeter5 als gemeenlijk

,5 andere doen : Daer by fegghencf^

55 datfe dooien diehaer Margriet n<

55 men , en defe miraculeule baringl

5) tot op hetJaer duyfent drie hondej

55 en vcerthien brengen. lndietij«

55 dan (mcrcktghy wel) is oockve/

55 fchil. 't Welck meerder blijcktu^'

55 Marcus van Vaernewijck 5 die ghc

55denckt dit wonder in fijn Hiltori)

35 van Belgis 5 of Spiegel der Nedeib

55landtfche oudtheydt inhet(S8. Q)

55 pittel van 't vierde Boeck. Daer fe}i

55hydat dit wonderlijck ftuck veii9

55 boven natuere ghebeut is 5 in 'tjact

55 duyfent twee hondert vier-en-veeis

tigl
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DeXIX. GRAEF. 5-^^

jjtigh, foo immer een feeckerChro-

,5 nijck feyc , die hy by brenght. De
55 kleyne Hollantfche Chronijck (foo
^^dcfelfde van Varnewijck oock aen-

yy roert) feydt, dat dit mirakel ghe-
ij^fchiedt is , in hetjaer duyfent twee
j^hondert fes-en-feftigh. De groote
ryy Hollandtfche Chronijck in hetjaer

55 duyfent twee hondert fes-en-feven-

yy tigh. Waer mede de Brabantfche
Chronijcken over-een-komen. Al

,5 fuick verfchil iiïer in die tijt/t welck

,5 by-loo niet kleyn en is. In de reft

i^jvan de Hiftorie komen de Schrij-

, vers oock vanpaflèn overeen. De
, meefte feggen dat de Gravinne ter-

, itondt nae haer verlofTinge gheftor-

y ven is. Maer de Compilatuer van
de groote Belgifche Chronijck ( die

ygroote Nederlandtfche Chronijck is onlangs

y te Franckfort uytgegeven » uyt de Bibleo"

theke van Jomnes Viflortm anno duy-
5 fent fes hondert en fèven 5 ) o^nHeda

y fegghen dat de Gravinne noch Jan-

5gedaernaegeleeft heeft, geftorven

55 in \ jaer duyfent tv.'ee hondert fe-

15, vcn-en-feventigh. De andere ghe-

b> tuygen eenfamentlijck, dat de moe-
Ij, der ende kinderen , foo haeft alffe

gedoopt waren geftorven zijn5ende

^jt'famen begraven. Defe oneenig-
^>heyt der J^chrijvers en ftaet my niet

Aai wel

r
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$^6 F L O R I S de V,

5, wel acn , cnde maccken de Hiftorirr

'

3, feer verdacht.Te meerder fal de HH
5, ftorie verdacht weien , in dien metr

3, met de mecftc Schrijvers , end Cv

35 oock met het Gefchriftfelver ftaent '

3, de wil houden^dat dit gebeurt is in '

3,jaer duyfent twee hondert fes-ent

33feventigh. Sy fegghen, ( 't welcft

33 oock 't Graf-fchnft getuyght) daii'

33 Biflchop Otto van Hollandt de kini;

33 deren gedoopt heeft , of ( lbo andcb;

33 re willen ) dat hy fijn SufFragaew;

3, Gwye gefondcn heeft 3 om het Sa2

35crament des Doops tc bedienen

33 &:c. Hier dooien fy groffelijck 3 of^

3,dc kaerte van de Biflchoppen

33 vaiïch. Want op die tijdt was BifS)

33 fchop van Utrecht HJoan van NaÖ»

53 fouwe 3 de gp. in 't getal , ende w|Éj

33io. jaren Biilchop3 van'tjaer duy^
,3 fent twee hondert fes-cn-feventig^

.35 tot het jaer duyfent twee honder

33 feven-en-tachtentigh. V^oor H.Joai

3, van NafTouwe heeft den Biflchop

33pelijcken ftoel befeten ; H. Hen
33drick van Vianen jaer lanck

33 H. Otto voornoemt (de 36. Bifl

33 fchop) is overleden in^t jaer duy-J

33 fent twee hondert negen-en-veer-

j

33tigh. Daerom kan de perfoon van]

,5 H. Orto des Gravinnen Oomjhieiij

33 in defe Hifloric gheen plaetfe heb-f

beni
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De XIX. G R A E F. ^57

) ben . Welck fchij ncn gemerckt te

, hebben die gene die dele miracii-

, leufe baringhe ftellen op het jaer

» duyfenttwee hondert vier-cn-veer-

,
tigh. Gclijckals doet de Chronijck-
,fchrijver by Marcus van Varne-
iwijck. Het jaer van duyfent drie

,
hondert en veerthien5*t welck Ueye^

, ro mishaeghtjfal fommige miflchien

duncken foo verwerpelijck niet te

.wefen. Want doe tot Utrecht een
,
Biflchop Gwye was , oock eens

Graefs van Hollandt, &c. broeder
Te weten : G-wyvm Avennes den^z,

.Bijfchop » Broeder van fan de 11. Grave

van HoUmdt , c^f. Maer de Moeder
,
Vrouw Margriet , ende heeft op die

,
tijdt niet gheleeft. Die gene die dit

, Jaer behaegt. Tullen een ander Mar-
,
griet moeten foecken : of 5 foo hec

, haer beft gevalt , een ander Mach-
, telt. Oock is te weten dat de Schrij-

, vers niet over een en komen in 'C

,
getal van de kinders : eenigefeggen

, drie hondert vijfen tfeftigh : name-
,lijck foo veel kinderen alfler dagen
,
in een jaer komen : andere fegghen

, drie hondert vier-cn-tfeftigh > om
, datter even veel knechtjens , ende
»mcyskens fouden wefen : anders

foudc het fchijnen datter een Htr^

. maphroditus oft een Androgyau;,d^t is,

Aa 3 half
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5, half manneken half wijfken dae

,5 onder gheweeft waren : 't weick

55 heeft mogen blijcken, want fy alle

5, volmaeckt van leden waren : gelijck

„de Chronijck luydt. Dan jockea

55 laet varen. Ende weet, dat de Rijm

,5 Chronijcker ( die ten defe tijden

55 gheleeft heeft) hier niet een woord

55 afen vcrhaelt. Ende Beka, die wa
55 laeter geleeft heeft 5 ontrent het jae;

55 duyfent drie honderten vijftigh, el

5, roert dit groote wonder niet een

55 aen. Weet noch 5 dat onder de Grai

55 ven van Hennenbergh , geen Gra

55 Harman , ofte yemandt anders va,

55 ander name 5 in haer Gcnealogi

55 ghevonden werdt 5 die een docht

55uytden Huyfe van de Graven van

f

55Hollandt ten houwelijck ghehadt

„heeft. Veel minder werdt daeruyt-

55 druckelijck Margriet ofte Machtelc

j5 ghenoemt. Die voorwaer wel flechaÉnife^

55 ende fmipcl gheweeft is , foofe haer?!

'

55 verwondert heeft 5 dat een Vrouw
jjt'eener dracht twee kinderen kan

55 voort-brenghen. De Landt-luyden

55 hier fijn foc plomp nier 5 fy weten ^

5, wel beter, ende de daghelijckfcheii

55 ondcrvindinghe leert haer anders, i

55jaehetghebeurt wel onder haer dat J

5, de vrouwen aen drie (oock van vier, 11

55 doch Telden ) kinderen bevallen.!

Heeft

I
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De XIX. G R A E F. 55-5^

ijiicja > Heeft het deGrauinne vreemtge-
|rf ] , weeft tweelingen te fien , het moet
ft j , ons immers dan vreemt gheven te

^^.t >hooren van drie hondert vijf-en-

ocie > tfeftigh kinderen : Al -hoe-wel God
:fi(iiii|>vAlmaclitigh-is5 endewonderlijck in

, fijn wercken. -Noch andere redenen

, konde ick by-brengen om defe Hi-

) ftorie^ick fegghe niet onder de voet

y te ftooten , maer om te bewijfen dat

y het niet al gout en is datter blinckt.

jHetwelck wy haeft hoopen wijdt-

5 luftigher ende met vafte,ende bon-
9 dighe bewijs-redenen te doen.Daer

9 by voegende warwaert van daen dat

, ons dunckt dat defe Hiftorie , oft

- j„ veel eer Fabule, ghenomen is, ende
5.,eerft op dcbaen gekomen. Wilhel-'

mus Hermmus van der Goude : ende
ySnoyus üjn Landtsman hemvolgen-
» de , fegghen totbeveftinge van defe

» Hiftorie^dat in de Bommeler-waert

yy tuflTchen Mdes en Wael over Wor-
,>cum, 't Huys Poroycn gcftight fou-

. ,5 de wefen met foo veel venfters alf-

. yy fer daghen in een jaer komen. Ge-
, „, feyt 't Huys Poroyen , ofte Pue-
( royen (ghelijck ofmen feyde Tuerorum )

tf^ydat is : der Kinderen. Maer in Oude
. .5>Brievenende Handt-veften wordt

: ; 5, dit Huys niet Poroyen, maer Pode-
royen ghenoemt. fs^u gcmcenlijck

Aa 4. ver-
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5^0 F L O R I S de V.

55 verkort 5 Proyen. Waeromdite'
55fwack argument is. Dat ick wil

5, dsLtJunius niet cn verhaelde gelij

5, ofhet de waerheyt wzer^Batavi^ c

55 ^o. Dan Woorden genoegh van de

55 Hiftorie5 ofte Fabule, Laet ons tQ.

55 Graef Floris keeren.
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ui J^n^^tf eerfie de XX. Gracf, 5^V

e^ Ion.

dat mijns vaders doot verhacft door mooi dcrs hai

Al *tvoJck alom verbacft > omroert had cn ontru*

^ord ick als crfgenaem der Batavierfche landen.

Weer t' huyfwacrt acn ontboon van d'Albionfchc ki

ck kome, cn maeckcflux den burgeitwift te fmooren
Door mijnen trouwen raed > cn breydel rcys oprcys
en moedwil van den Fries ; Nu , Vreemdeling , laet hoor

Waer ( duuck u ) goldt ick meer ? in oorlog of io pcf
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S6i

Dc * XX. Gracf. 'Byf-

efeFloris Soonberechte Hol-
landt \ 4.. jaren , 'van het jaer .

^ ^' '

11^6 , tot 1190. 'r,:de 'et\t— . h^lCHit

Vyt de Chronijch njan Johanyies de
^ '

^

Beka in lohannes den II. den 40»
Bijfchop,

Loris vermoorde zijnde]
1 ^f^} bracht * de Graefvan Kleef y

* DUJ'
raM^'-^' neefvan den GraefFloris, ll'J:/'

die nu al begraven was.een ^.,1,.

macntiffh voick uyt Hol- /« order

landt, ende hdtySQhcislotKronenburgy =^+-

met een feer fwaer bclegh , ende be-
^'"'^

fchoot het fonder op-houden tot dat
( Gerrit van Vel/en ) met fïjn Complicen
door gebreck van provyand, hem ge-
hangen gaf : die 't verraet van den « , r
Graefin^t openbaer ordenteJijck be^ZcJfe^,
leden heeft, ende is de felve Gerrit v Cr^./-

mct wrede tormenten fchrickelijck^'^^/'^''*'
pplaeght Dat Slot ten grooten dce- f^f
Ie nedergheworpen zijnde, fpoeydcW"/"
naerde gemeene menighte der Hol- '-"^''^^a^^-

rkhptdergenty^^ie de reiterivghe aenhaer namen. WaTn]t
vedf^art^heden .ntft^en x.^n , tot dat Gr^efjan (k rechte eU
1.<!<n^fr» uyt Engeland w(4«T ks(r4e,

'
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Om êt^it

de Kffre

le7f Vre-

dclandti

en Mom-
foortt^c

'Sturen.

y A 7<l de 1.

landers met grooter macht, om
Hnys Muyden af te branden , Maer alfo»

de gewapende luyden daer af gevlo

den waren 5 wierdt het Icdigh fonde ^

verweerders gevonden 5 ende derhal

.

ven Biederick 'um Haerlem feer fcher 1

bevolen te bewaren. De Graef vai;

Kleef nam de Vooghdye van ghehe

jsloordt-HoUandt aen hem , ende hie.

hem in den Haghe : Daer en teghe;

nam Gwye van Henegouwen Thrc,

forier van Luydick , aen fich 't Gou

)

vermcnt vangheheelZuydt-HoUondti en

de hielt fijn refidentie te Bergen. U).-

welckgefchil dageiijckfche beroerte:

ontftaen T-ijn, ende is de Hollandt

fche Ghemeente in tween verdeelt

ende fonder haren rechten Heer wag

gelende geworden.

De fehe Bekain JViIhelmus de jff^^

den 40. Biffchop* t/l^m

DE Biflchop Wilhelmus van Ma
chelen vand , als hy te Utrecb

quam , het gheheel Bifdom u

verfcheydene verwerringhen inghe,

. wickelt 5 het welck hy vlytigh arbeyd

om in een goeden ftaet te brenghecf

Want voor eerft, heeft hy 't Hup n
' " '

•• '

'-'I

1

Mtiyden met uyt-gelefen krijghs-volcl

.

gaen belegefen , ende met verfchey ^«

dej
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De XX. GRAEF.
'cn inftrumenten van ghefchut foo' Sot

.'eriwackt dat het Diedenck "van Hasr-^'^^y^'

em gedwongen werdt over te geven>
'^^-^

ende fich felven daer toe in derghe-
vanckenifTe Hellende om fijn leven
:e behouden , het Slot vryelijck den
Biflchop moeft opdraghen. Door die

SWgheluck wierdt de Biflchop moedigh,
opende begaf hem in Weft- Vrieflandt,

aerhy Biiïchoppelijcke indulgentie

SlWtegen 't HoUandtfche volck liet uyt-
"

^Woepen. De Vriefen, die nae haer ou-
Ét^Ade manieren gheneghen waren te re-
W BbcMeren^belegerden door fijnen raedt

httslot WeydeniJfe al ront om , ende be-
üftormenden 't wacker , ende dickwils
ivan alle kanten , foo dat Boudewijn vitn

'Haehl-mijck ten laetften by gebreck van
noodruft het Slot den Vriefenover*
gaf, midts dat hy fijn goedtbehou-
:dende y vreedfamelijck in Hollandc

v|jwederom mocht keeren. Daer nae
fllginghen de Vriefen alfiTe dit Slot ver-

;deftrueert hadden terftondtoockzwi-
'genburgh breecken , ende Medenblick^^^f^^^^

! beleggen 5 ende de Stadt felf tot af- tórV,""
. :fche verbranden. - "Ploris van Egmondt S'm ende

I ende de andere 'Kr%l)i>^knediten,die
menighmael wackér teghén de Vrie-
fen floeghen, zijn échter foo fwaer-
Jijck beleghen gheweeft, datfe ten
'-ynde zijnde van alle hare vidailie,

Aa 6 Paer-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



Jan
Graef
van He-

ttegofi-

5"<J4 J A N de I,

Pacrdcii-vleefch moeften eten. Jai

de Gracf van Henegouwen die hoa.:

rende, is met een grooten hoop volo
wederom in Vrieilandt ghetoghen

;

ende den Vriefcn 35'. man af-üacnde;

heeft hy den belegerde Krijgs-knech-

ten een grooten toevoer van fpijs ge-

bracht. De Heeren njan Ankel endc

EiKfCmty- van Futten verbranden Znckhuyfen , en-

/^«- de brachten hare vloot behouden we-

derom t'huys, met grooten buyt ende

groote eere. Defengheheelen oorlogh i»ordi

in de Rhijm^Chronijck van Stock volkomen \

ende pertinent bcfchreven. Den felven mei'

^In^m. den oock f Uhbo Emmius , Garbrandus , ende

'BQec\, der andere. Enckhuyfen van 't welcke hierghe-
^^tcjche

j^YOOcken mrdt > en was doen ter tijdt niet on~ \

Bij onen.
degehoorfaemheyt der Hollanders , mfier\

onder de vrye Vriefen, 1

Barhndusin^t Regiffer Jer Gra^ '

ven'uan HoUandt.
1

DOe Floris doodt gheflaghen5en-

de jfijn SoonJan noch maereen
jonge, verre van de hand in En-

gclandt was, iHereen tijdt langh twee-

dracht in Hollandt gheweell , tot dat

daer henen Ambafladeurs ghefonden >

wierden , die den erfgenaem van den >

onlangs vermoorden Graefwederom .»

brachten , door wiens aenkomftc al

deJ



• Siet'Be-

Hiffdop

lis Stxk,y

ende jiu-

dercn.

DEXX. GRAEF. jr<^f

Me beroerten geftilt zijn-DefeJan on-
Her geworpen zijnde,heeft de * Vrie-

fèn tot tweemaels toe rebellerende,

[lappcrgheflagen. Tc fijnen tijde ifler

KJck een op-loop te Dordrecht ghc-
reeft 5 hy is overleden nae dat hy vier

ren gheregcert hadde.

Beka vervoïght in denfelven Bif-

fcbop TVilhelmus.

'N 't jaer des Heeren 1^97. Jan
^Jonck-heervan HoUandt, woude ,

Vrieflandt > 't welck tegen hem re-

oelleerde, onderhem brengen ; Daer-
om trock hy met groote macht van
/Wapenen nae 5 tot jiUkmaer toe y te-

. »hen hem quamen oock de Vriefen ,

ilimannelijck met macht aentreden , als

Üdieom een fwarenflagh te vechten,
:de kracht van gheheel Vrieflandt by

II

ten ghebracht hadden. Beyde de par-

-•tyen gingen metfchrickelijck geluydt

vanHoorens, ende met vlieghende
Vacndels teghens malkanderen aen

,

foo datter terftondt een fecr groot ge-

ammel van Wapenen , ende gekarm
an verflaghene ontftont. Want die

Van Hollandt, ende Zeelandt beftor-*^„v
ende elck byfonder de twee flagh- duy/e»:

rdens der vyanden, floeghen daer^"»"''*

vier duyfent der Vriefen doodt , jae
J/^^"^^"

Aa 7 ver-
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S66 f A N de i.

verdrevender oock felfeen feer groo

temenighte, fonder ordrewech-loo

pende, tot in de binnenfte vertreckei

ende fchuyl-hoecken des Landts.Aei

de zijde van't Hollandtfche Leghe

zijn verflaghen 5 Jan Heervm Arckel

een braef Ridder, ende Jmvm Dot

toge vermacit Schilt-knaep , met twe

andere, die om haer mannelijcke wto

mighöydt eeuwigh te prijfen zijr

Dele nederlaegh is ghefchiet den 6

Kalend, van April op de ruymevel

den van ^t Dorp Vroonen. Als de Bi{

fchop Willem fagh , dat de Vriefei

den llagh vcrlooren hadden , voerh' i

t Hyver- QYQx in ^ Ooft-Vricflandt , cndebe

lyleffn
daer anderwerf , teghen't volei

i

IcnTces vanHolIandt de Biiïchoppelijcke Ini

x.ijdehet dulgentie te Predicken. Waer dooi

de Vriefen hem de helpende-hand

beloofden, ende quamen feerfchiei

lijck te MonicUerJam acnroeyen ; Mae'

die van de Stade Haerlem brachten^mei

hulpe der Kemcmers ende IVaterlanders

daer een groot Heyr-leger tegen ,di^^

met vlieghende Vaendelsendefchet'

terende Trompetten op het Vriefch

volck met grooten moedt aenghevalj

len zijn. De Vriefen ontwecckcn terj

ftont het ghevecht, ende begaven ficf

metter haeft wederom in haerfchuy

ten? ende vluchten met roeyen fo(

Ine

V'lie.

Early European Books, Copyright O 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De XX. GRAEF.
.elals fy konden. De Waterlanders
laerterftont manneiijck na-geroeyt>
:;nde verfloegender ontallijcke veele,
bo datfe daer groote eer ende trium-
'he bevochten» De Biflchop, defen
lagh mede verlooren hebbende, tradt

n een kleyn bootjen , ende ontweeck
iet fchielijck roeyen in de quartie-
n van Over-YfTel, Jan Jonck-heer

i^'an Hollandt , overweghende , dat
defe BilTchop Wilhelmus, dietwee-

I mael fulcke fwarc veldt-Aaghen hadde
IJjIjlghedaen , nu noch in de quartieren
Tvan Over-YfFel om nieuwe byftandt
was over-ghevaren , heeft hy Gifel-
bert van Yfelfteyn belaft, voor een
tijdt fijn Slot te ruymen,ende de Hol-
landtfche Krijghs-luyden daer in te

laten komen , om den Biflchop te be-
.vechten. 'tWelck Gifelbert t'eene-

-mael af-floegh , voornamelijck om
dat hy felfoock in 't Lant van Utrecht
:als Oiïicier van Juftitie ghefteltwas.
'Waerom deJonck-heer van Holland,
den Gifelbert door fijne vyanden
heeft doen vallen , ende fijn Slot met

!
: daghelijckfchc aenvallen bevolen te

•:beftormen. Waer teghen Juffrouw

|.: Barta, de Huys-vrouw desvoorfey-
den Gifelberts , het Slot omtrent een
jaer langh trefïelijck bewaert , tot dat-

^e op het laetfte , als haer dc noodruf-

ten
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5*68 U A 1^ de L I ft

ten begaven , onder defe conditie to

overghevinghe is ghekomen , dat f

die helft van haer Krijghs- volck b

lotinge in't leven foude behouden
ende Jonck-heer van HolJandt me
het ander deel fijn wille foude doer
De felvc gaf het in-ghenomen Sic

van YJfelfteyn > met de gheheele Heer
lijckhcydt van Woerden , aen ïVolfaej

van der Veere , als een Leen^om totfpij

van den Ütrechtfchen Biflchop de

felven Stadt te krencken. Maerdef
Wolfacd is nacmaels binnen Bdj
doodt gheflaghen j om dat hy ghc
heel Hollandt met fware laften vai

nieuwe fchattinghe verdruckte : end<

na fijn doodt iffcr een feer grootci ,

op-loop door de flechte ghemeentr.
aengherecht. }<lae defe -woorden wordt inï

fommighe ghefchreven boecken dit gheiefen
^'

Want die van Dordrecht hebben he

Slot Kraeyef^eyn , ende ^t Kafleel vai^

slydrecht , terftondt beleyt : de wclck(

-ingenomen hebbende 5 vondcnfe ha 'ï

ren Bailliuw in Slydrecht : Dien f] i,

met fijn twee broeders , ende deri

Schout, ende veel gewapende luyder'

die fy binnen Dordrecht brachten -

,

ende dedenfe alle onthalfen

.

WilheUr



De XX. GRAEF. 565)

Wilhelmus Procurator Egmon^
Janus M* S*

defen befwaerden tijde quam

f *Jan Gracfvan Henegouwen nae
*

Hollandt, verftaende dat het Ka- I1"„es',

cel in Medenblick , 't welck van de
/riefen beleghenwas, naeuwelijcks

:onde befchermt worden. Want de
Touf)e der Edelen 5 die daer binnen
agcn, leden hongcrs-noodr> foo datfe

-laerden flachteden , ende hetvleefch

ier felver met grooten fmaeck op

ft'
; iten. MaerdoorGodts genade quam

Si-«||(ievoorfeyde Graef aldacr, met een

É 'terlijck Heyr-lcgher van Hollan-
'^-' tlrfers , 't welck den Vries-man t'onder

iracht , foo dat de Edele , die op het

iafteel lagen , hoe wel met fccr groo-

rÜie
moeyte verloft 'wierden. Ais de

Hollanders dan in Enghelandt langh

I
vertoefden met verlies van tijdt 5 hield

^ïf>|lie vroome Ridder , de Heer van Brede-

WWod€,tndQ d'andere Hollandtfchc Ge-
nten , foo aen , dat de Coninck de

.eefters der Ceremoniën belaften

,

_^tgeene dat totte Bruyloftbehoor-

'de te bereydcn , ende dat die tereeren

I van Jan , nu al Gracf van Hollandt

I ; "iijnde , ende fij n fecr eerbare vrouw,
' namelijck : de dochter des Conincks

:ehoudcn foude worden. Het welck
nae
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5'70 J A n Ae 1.

•vereert.

T)em- nae behooren volbracht zijnde 5 end :

iantfche den Hccr van Brederoode 5 als 00c

^''^den^
die van fijn ghefelfchap, elckeerlijcï

banden bcgifcight , foo wierden de rchepe:|

j^onhtck. uytermaten koftelijck toegeruft, en-^

TJJ!P/"^^ 7/»»^^ Graefvan HoUandt . met fij.a

deughdelijcke Bruydt , den Heer
van Brederoode by den Coninckme
groote affeörie, ende hertel ijck ver ja

Ibeck aenbevolen , ende daer in ghc
bracht. Aldus werdthaer van den Co
ninck geluck ghewenfcht, fy veria

ten Engelandt, fy ginghen 't zeyl

ende begaven haer op de Zee-golveiï,

in Chriffus bewaringe.
In 't Jaer 1197. Keerde Jan Gra

van Hollandt uyt de Engelfche quar i

tieren>met fijn hoogh-geborene huysn
vrouw, in fijn eygen Landt , in dehai
ven van Ter Veere in Zeelandt met fij

fchepen aenkomende. Alwaer ter fel

vertijdt een Ridder met namen fTö/

faert , als Gouverneur gheftelt werdt
die mette andere Edelen in des Grai
ven Raedt mede is aengenomen 5 en s-

de voort oock in tijdtcn wijle andero
doorhem, Doewierdtden vroomerf
Heere van Brederoode de voet 00c
ghelicht 5 niet alleen in 't gheene he
van den Coninck aen bevolen was
maer felf oock inde bewaringhe var

den Grsef. Want alfoo op een feecke



De XX. GRAEF. 571

1 dagh by malkanderen te Reymers^
'

f waren , ende de Heer van Brede-

le , die flecht ende fonder argh of
Ik te dencken, vandaer, omfèec-
rreaffairen door den Graefna Zirick- Zirkk*

\e henen gefonden wasj gingh Wol-
krtmet den Grave tefchepe, ende
acht hem op fijn Huys , daer hy be-

^~,_iert wierdt 5
uytfluytende alle de

fcAene die hem niet aen en ffconden,

de fendendeoock aen den eerwaer-

^hen Heer van Brederoode een Bo-
j , die hem aenfeyde , dat hy van den
ave geiicentieert was , ende mocht
nahuyskeeren.

P. s. Wy beelden ons in, dat Graef

Jan heel jonck was doe hy hier te

Lande uyt Engelandt quamjal-hoe-

weleen wijfaen fijne zijde hebben-
ijj' de. Barlandus noemt hem een kint.

ï-ïi Als Fioris , feyt hy , omgebracht , endefijn

Soonfan noch een kindt zwijnde in Enge-

landt was , (^c. Infgelijcks Meyerus

(Op*t 'faer 1300. ( doch men moet het lie»

^^erfchrijven lap^J. ) Jan de Soóne van

ÉFloris was doen (te weten als de felvefoo

)^ouwelijck door Van Vel/en omghebracht

'w'terdt ) metfijn vrouw ( hier mifi Meye-

\ rus met veele anderen , wantfy en was doe

mch met hem niet getrouwt > ?naer alleen^

lijck met hem verlooft ) by den Coniruk

Eduardm Engelandt*

Uyt

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuesf LLC.

Images reprcxiuced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

299 K 54 vol. 1



De Vrie-

fen rebel

tegen den

nieuwen

Graef.

J A N de 1,

35 Uyt het gheen dat de Rhijnr

35 Chronijck voorder verhaelt, fchij(ttj|

)5 dat Graef Jan eerft fonder wijf
'

•5, Hollandt over-ghekomen was , t(

3> Enghelandr. Siet felve toe, ei

5, oordeelt : hier is de plaets by

7> handt

:

^ncr «a'ö;?or0Tj men ober een

^at öen ïiiatie mogcïijch fcjjcen/

'^I^at fijn n^öf }^tm toare

:

tI^U5^gcbiclt/ mcnbocromöarc/
<23n6c Ii^ocötfe in met eereu]

fol: j-i*

Wilhelmus Trocurator vervolgbt^^^

aldus* "
en

ONdertufTchen keerden de foi

Vricfen wederom als den ho
tot fijn uycfpoeghfel, liever w

lende door onrulle in fwarighed

vervallen , dan 't gemack ende vo
fpoet in vrede gènieten. Soo keerde

fe dan wederom tot haer oude dolli

heydt y endeghelijck alfle in voort
den fich teghcn de Voor-ouders v;

den Graef fich gekant hadden, f(

dedenfenu oock teghen hem vang
lijeken , fcggendc : dat hy niet en w
de rechte foon van Floris , maer e<

ander, die voor fuicken eenenma
opghcworpcn was, by de voornoen
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De XX. GRAEF. n3
ïHeeren van 't Landt om haerlie-

ntequeJlen. Als dit verkeert endc
.ufivelijck gerucht aen den Graef,

de fijne Edelen ter oore was geko-
n 5 wierdt hy feer verftoort , cndc
rfamelde met raedt van den fijnen

heyr-legher 5 daer hy in goede or-

mede quam aentreden tot ^Ick- Alknjae-

r toe» De Vriefcn zijn > ende fijne

yr-Ieghers aenkomfte vernemen-
: , ende haer Vaderlandt ter doodt

Be willende voor-vechten , quamen
\ famen in 't Dorp Vroon , daer fy rc-

iveerdcn den flagh te verwachten ,

ide de kans te waegen. De Graefbc-
nckende > dat hy meer profijts van
vreede , ende eendrachtigheydt

i> >nde trecken^jdan van de onfeeckere
'

.'tkomft vanden Veldt-flagh, (de-
ijlhet in aJIen gevalle een Inlandt-

^-Tf^hen Oorlogh fcheen te wefen , ende
ie dat den nederlaegh quamtehebr

|in> altijdtsfouden'tfijneygenluy-

p f;n wefen ) foeht de voorfeyde Vric-

n eerft met Vadcrlijcke vermanin-
ae in alle fachtmoedigheydt , ende
etfeer vriendelijcke ghebeden van
jn Edel-luydcn , te onderrechten >

j^iajjijde tot redelijckheydt, ende tot haer

lichtte bewegen. Maerfy ftoppen-

5 hare ooren als een Adder , verach-

xien alle beden ende vermaningen,
met
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5^74- y A N de I.

met een obflinaten hooghmoedt,
hooghmoedigeobftinatiC) infomr"

fy woLidenaenden oorlogh : daerc

dat de Graefopeen feeckeren tijdt

:

hethem5ende fijne Edelen beft gei-'

ghen quam de Wapenen aen trocr

endeop eenen dagh die den Vriefr

niet waren verwachtende ( te wete

op een Woenfdagh ) daer het beften

was op den Donderdagh, methaer:

vechten. O wat een treffelijck volc \-

wat een heerlijck Heyr-legher wer

haer recht onder een regeeringhe ve

keerdelijck t'famen gevoegt! Die m
recht malkanderen met den Schi

der bcfcherminghe fouden byftae,

wierden daer inghenomen met e<

grooten yveromden anderen cc ve

nielen. Men hoort feggen , dat een

gheEngelfche Soldaten, die byha*

Sonden 5 ende vermanen de ordinap

tie van beyde partyen , met dufdai^

ghen uytfpraecke, het geenefyda?

van oordeelden voort brachten :

aldien dit Heyr^kgher eendrachtigh wai^^,

ende aen 't eene eynde van Engelandtfiae-^ 3

de y het foude ghewijfelijck , jae teghen <*>

Conincks danck felf, voort ghegaen zijn r

het ander eynde toe. Ende liet fulck et

fterck Heyr-legher , fulck een mact

tigh volck, ^t welck gherechtelijc-

€en Heer onderhoorigh was , wier^
^

do<i



DeXX. GRAEF. 575

or de nijdt om teghen hem de Wa-
nen te voeren ontlteecken , ende
»ort-getreden zijnde op een vlack ^
•Idt, dichte by de ghemelde
»dty verbondenfehaeronderlinghe weSta^it

et een grouwelijcke doch fwacke
ede. Dadelijck hoordemen daer
eluydt van kermende, ende ghe-

^^"^^

reeuw van fneuvelende luyden,
meende te ftaen werdt ghevelt

,

de de partye die de vreede focht

,

de die met weerwille tot het vech-
quam , te weten , die met den

raefwaren , kreegen goeden moedt,
ide wierden door de hoope van de
irerwinninge haeil te bekomenjver-
rckt. Want den Adel van HoUandt

ide Zeelandt, die ftreden daer , (
ge-

ckaltijdt, foonuoock ) wie van haer
syden foude voor-treden , ende wie
wn loffoude hebben, van den vyandc
rft aen te taften , ende werdt haer

erfchil daer niet met woorden , maer
iet teghen den vyandt aen te loopen
e-eyndight. Sy wierpen ftroo inde
jrachten , ende maeckten haer elck
jn by-fonderen wegh totten vyandt,
nde arbeydeden de Hollanders ende
!ieeuwen elck by-fonder, wie den
erften llagh, jae wie den lofvan de
erile benijdt, ende overwinninghe
>ver den vyandt foude behalen. Ia

den
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57^ y A !<l de 1.

De ne-

derlaegh

der VrtC'

fcn den 6
JQilcud.

Viin A-
fril,

Jleltct

vser dny

den ftrijdt waren de Vriefen in twd

bataillien verdeelt. Teghen wclck-

eene de Zeeuwen acngingen y die

meeft alle in route flocghen , ene

quamen behouden fich by de andcr(

vervoegen. De andere bataillie 5 da

den HoUandtlchen Adel tegen vcc-

.tende was, wierdt rondtom befe,
'

foo gbeflaghen datter felf niet een c

bleef> die de tijdinghe mocht ovc

brenghen. Daerfneuvelden dien tij

meer als * drie duyfent Vriefen. H
heyr-legher van den Graef by-kar

heel behouden zijnde door Godts g
nadc ; want daer en blcvender ma-

vier, waer van twee Edel-luyda

namelijck : den Heervm AnkeL ena.

Jan van Dortoge , verfmoordcn fond-

datfe eenighe quetfure ontfanghe

hadden. |f'

. v.S. AIsGraef JanvanHenegoiv

5, wen vernomen hadde van het hare

„ belegh des huys tot Medcnblid

5, daer de Vriefen met dcsBiflchoj*,

5, volck van Utrecht voor lagen^enc.

3, hy reedfchap maeckre om te ontfc

9, ten : is hem ter felver tijdt mee.

„geboodfchapt, dat Heer \Volfar<t,

.5, van der Vere , mcthulpc Gwydoo,

55 des Graven van Vlaenderen de Jjtal

Middelburgh in Zcelandt hadde bd

legert , - endc ftonde een lanck beleg:

uy

1

I

4

1
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De XX. GRAEF. ^7^7-

lyt , den Somer ende Herfft ghe-
loerende, Tonder hoop van ontlct

;

maer werde ten laetilren ontfec door
GraefJan voornoemt. Daer van de
Rhijm-Chronijckte fienis. leken
weet niet hoe 't by komt dat dit be-
legh gantfchelijck by onfen Chro-
nijck-Schrijver overgeflagen wort :

daer 't foo duydehjck in de oude
Boecken aengheteyckent ftaet. De
Authcur van 't Goudfche Chro-
nijcxken^is in dit üuck vhjtigher
geweeft : Als Graef Jan van Hene-
gouwen ( fcydt hy ) vernam dat het
Huys te MedenbJick beJeghen was:
doequamhem oock de boodtfchap:
dat die VJamingen in Zeelandt wa-
ren 5 ende hadden Middelburgh be-
leghen. Daertoogh GraefJan met
veel volcx heen5enpntfettede Mid-
delburgh , ende verdreef die Vla-
minghen uyt Zeelandr. Daer nae
toogh hy met fijn volck, ende met
den Heer van Arckel , ende met
denHeere van Put, endequamen
tot Enckhuyfen , daer de Vriefen
laghen. Daer quamen die Hollan-
ders , ende flredcn op die Vriefen ,
ende verfloeghendcr wel drieduy-
fent. Doen wordt Enckhuyfen ver-
brandt. Ende doe die van den Huy-
fe {fo9 Ueji iMn ghtmeynlijck i mner't

B b nwet
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578 y A U de /. A

yytnoet recf&n ) doe die van Enckhu^

5, den brandt faghen , doe riepen i;

3, luyde 5 ende feyden : Godtly ghe
j(

3, looft 5 ons komt ontfet. Dus verre d
1,,

5, Goudtfche Chronijcken. Maer befcheyd
;j

3, van beydts hebt ghy in de Rhijmj,

3, Chronijck ,
beginnende fel 47...

35 Daer oock ghefeydt wordt dat Hee
|

33 Wolfardvan der Vere, mede ae:|

35de moort,ende ondaedt teghenl

33 Graef Floris begaen3fchuldigh was

3, als oock Heer Jan van RinefTe mc
jjHeerDaenkijn van Oorfchot, di

3,Gerrit van Velfen in fijn belijde

33 nifTe verfweegh , ende niet oprccl^

3, en bieghte.

53 Nae dit ontfet , foo van Middel

33 burg als Medenblick, alsdenieuv

33 marequam , dat Jan van Hollan

3, uyt Enghelandt te Dordrecht gh

3, komen was 3 is Graef Jan van He

,3 negouwcn fonder fijn Neve raon

3, delingh te fpreecken , hcymelijc

„ nae Henegouwen vertrocken, d'

,,3 daer niemandt dan alleen de He
2|M

^^ w -w- — — — — — —
35 ren van Arckel die hy tekennefa

,3hadde ghegevcn 3 ende hem ghc|t!*tf'

35 trouwe waren j ofen wiften \
d'eeji.Uu

5, menfch 3 feydt het fpreeck-woordiptkÉI;

35 is den anderen een Godt ; end"'

,3fomwijlen3 is oock d'een menfc

,3 aen andere een duyvel. Dit w
YOO
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De XX. GRAEF: 5^79

voorwaer hier den Grave van He-
negouwen 5 Heer Wolfard van der
Vere.Defe hadde alles op fijn duym,
hy rockende den Grave van Hol-
landt op 5 ende diende hem fchoon
voor d'ooghen , ende fpeelde fijn

perfonagie wondcrlijck wel : hadde
hy den Henegouwer met huyt en
hayre konnen op eten, foudet ghe-
daen hebben : de Wolfsaerdt ende
hert wafiTer wel : maer het ghebrack
hem aen de macht. Men dede nae
fijn vertreck groote moeyten om
hem te vangen : ende hem na te rij-

den, ende foecken/t kofte meer als

5'ooo. pont : Als de Rhijm-Chro-
y nijck getuygt. Wiens woorden hec
de pijne waert fal wefen te hoorcn:

?t!^e<J5^acf boer jjchneïich firctïratcn/

fine tDoimt rncmant toctc» laten

l^an bic ban ^Crhïc/ bic Ijeni setroutot
iö^aren : bic fonber roiitoe

Bcbcn knbcw fijnen ianöe ;

Bcé ïjab fji eer euöe geen fcanöe/
niotïe baren ï^meïiche/

" et hotte te bjac^ten feherliche

eer öau bijf öupfcut \\outj

otter tollen enbè tottcc ftont

at men ter toaerïjeptJt Ijab berflacn
at ïji n allen toa.é ontgaein
'en toaf{)ten bp U^aer enöe bi Xauöe/
epbe oo^öe enbe bi ;anbe/

Bb 2 gilt
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3*8o y A H L

3Fnmciii0cn^anbe/ in menige ^ebcn
;Z^^at \}i niet moeite fijn ïcDen

^ine mojïe emmer $ijn gebaen/

m tiuamt öat ï)i ontgaen.

9;cït toaen i5at <Öübt fcibc beöe*

5|ier bi öcbben onljobefcljcbe

ïï^ïc iDï^.mmge bïche ban liem gefegtt ;f

grclt toanc Dic ©ïamhifh ban recöt pietje a

feat l)t gaerne lacïjtcr fjjKhct Ji

5^icu t}\ öaet/ enbe ï)em foo toiehet»

55 Maer Graef Jan van Henegou
» wen heeft ghefpeelt foo voop , fo(

yj na : cnde heeft men hier over n

35 der handt wel ghewroocken : fo(

5) 't waer is dat Meyems verhaelt , di'

» hem de doodt van Heer Wolfar -

55 van der Vere te lafte Icyt.Het welcl

55 miffchien de Vlaminghen hem val

55 fchelijck op-dichten : ghelijckalsf »

55 GraefJan van Henegouwen na-ge •

55 ven 5 ende betreckea ia de dood

55 van Jonck-heer Jan van Hollandt

Daer ^vclght mch dït hy dm
Procurator»

DEfe overwinninghe dan bekci

men hebbende 5 ibo keerde de

Graef Tan wederom nae HoJ

landt 5 cnde de couragie van den Heel

mlfard (vander Veer) wierdt al groO)

ter 5 ende grootcr teghen fijne vyans

den 5 hy hadt oock voorfpoed in al d..

reft
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De XX. GRAEF.
>ijn eerften aenflagh endever-

( ichten was , dat den Edelen HeerJan -

(t ^ati Rmejfe, by den Graef in kJeyn*
^ chtinghe quam , ende ghelijck als

hebannen uyt Zeelandc ghefonden
crdt. Maer Wolfard , om dat hy
:cr fel aengingh, ende alles na fijn fm
jhickte , begoft felfin ongunft by de
Hollanders te geraken , ende van haei»

.
apper benijdt en geha<?t te worden.
Óndertuflchen als den Graef fich

:ns in de7> Hagey daer fijn Hof wzs
ithielt, endede voorfeyde Ridder

m>lfard van der Vere aldacr mede mec
lem was , foo ontftondt daer een ru-
oer van de Edelen 9 ende een op-
lop v'an luydcn die riepen , ende

:byden : Siet hier is de Verrader : hoe langb

4ilkn wy hem over ons Uten heerfchen? Komt
men ivy hem doodtJlacn, (^c.

Óndertuflchen wiert daer een feer

hroot rumoer, ende op-loop verno-
men voor het * huys ( daer Wolfard met * 'Binntn

fenGrave in^egaen iioas) de menighte
pverluyt roepende : Geeft ons den Verra-

¥.erof Tpy fullen't huys acnjieecken» ende al

vferéranden wat daerin is, Waer door die
keene die daer binnen waren verbaeft
Lij n gheworden , ende haer ghenoot-
aeckt gevonden hebben. Heer Wol-
ard fijn pantfel af te trecken, ende
nis een dollen hondt ter deuren uyt-

i
Bb 5 gedre-

in
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5öi y A N de I.
^

gedreven : daer hy van de luyden fcx :

onthaek is, datfehcm foote fcggheti

duyfenc ftekennae fijn doodt gaven s 'r

p. s. Heer Wolfard van der Vere

»

„worde van de ghemeente tot Deli

,j doodt gheflaghen , in 't Jaer 1 299 c

op St. Pieters dagh,den eerJten Au -

„gufti. Siet Rijm-Chronijck /ö/.59.
'

„ In 't felfde Jaer , nae de getuv
.

,> gheniffe van de Rhijm-Chronijci : 1

j, is oockJan van Hollandt dejongh .r -
?

jjGraef van den vleyfch ontbonden - /

55 op S.Martijns avondt : hebbend

35 tot fijn Overlle Raedt ende Voogh 3

,5 ghekooren , ende uy t Henegouwe; a - ^

9) wederom ontboden , GraefJan va;';
j

„Henegouwen : alfoohy felftejon;
^

55 ghe was om lijn Landt na betame.
j

35 te berechten. Ende de Brief vai' .

55 Vooghdye voor vier jaren 5 dede d-- .

.

35 Graefvan Henegouwen bezegelen ' .,

,5 Siet daer van ƒ0/. 6 1 . ende /i?/. 6%.

Meyerus in de Chronijcke van Vlaen

JAn 5 Floris foon 5 onthieldt heCT

doe met fijn Gemale by den Co^
ninck Eduard in Engelandt : mae£ .

op'taenhoudender Hollanders, is h l

terflondt nae de moort fijns VaderË -

t'huys gekomen, ende is hem nae dei)

raedü



t
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DeXX. GRAEF.
-aedt des Conincks, ende Gwydes
Graven van Vlaenderen ) lijn Groot- ifr„„der

^ader tot Föo^/;^ gheghevcn ( want hy dat hy een

w&s by-nae maer eenjonge ) Wolfard
^°Jf!^'^ ^

/anBorfale Heer van der Vere, (^i^Z^\Jg

'

iwreleen wacker ende ghetrouw man »« al

was , maer Jan den Grave van Hene- trmvoi

jouwe niet ghenoegh na fijn fin was,

om dat hy geen vyandtichap tegen de

Vlaminghen en wilde hebben. Daer-

om maeckte den Henegouwer, op hec

erbondt der Frangoyfen fteunende,

enige heymelijcke moordenaren te-

) gen hem op , ende dede hem ombren-
) gen : ende trock doe voort nae Hol*
i iandt, ende nam de vooghdye felfaen

hem : ende ten laetften hielp hy oock
foo allïèr by veelen gefeyt wort ) den

jonghen Graef met fenijnvan kant>

meteenen fijn heerlijckheydt , als de

naefte erfgenaem aen hem nemende

:

wanthy een foon was van Adelheydc

[des voor feyden Graven Moeye.
I T.s. Het fchijnt dat Meyerus hier

[jj Graef Jan van Henegouwen ver-

b, dacht maeckt , als door wiens hey-

[: j, melijcke fchickinge , ende raedt dit

i- „ vergift gegeven foude wcfen. Maer
I

>, Meyeroj al-hoe-wel hierin miflchien

volgende een Schrijver van die tij-

den , fullen fommighe achten dat

>, men geen geloof en behoort te ge-

Bb 4 ven:
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f A N de 1.

5 ven : door dien die Schrijver ttt \

, Vlamingh magh gheweeft zijn , of

jvyandt des Graefs van Henegou-
,wen : om dies willen dathy'tme

, den Coninck van Vranckrijck hielt

endede Vlamingh metEngeiandt

, tuflchen welcke twee Coninckrijc-

ken oorlogh was endeoneenigheyq

, öcc.De AutheurvandeRijm-Chro-
,nijckftrijdt hier feer teghen,end<

, weert dit op-gedichte vergift gege-

j ven van den hals des ontfchuldigea

jPrince, fegghende dat Jonck-heei

Jan van fieckte (van melilbenje

niet van vergift geftorven is>fol.óz,

(l3?abe (van Henegouwen) Öcöe t

aertien

(€t ïtcun^burgt) in l^aber^ ijraf^

5i^ic anbcr.ö Dan toel fcggct l^kt af/

3gi nu.éboctïjarDefere/

5^at ioeet <0oDt öic obcrfïc $?ere/

^at bic flïchcii iïii^ toe quamcn/
5F>c«? nioacn fy Ijcni tod fcï)anieu

^ic foo gacnïc fp^eHen quact

:

€>ntüorcn (}} Dat toafr mijn ract/

«£:nöc Ui,?ehcn i)et bat niettcr tongen rncti

51 <2P0Dt tooniJcijl gcfcöict*

„ Hier meyn ick dat hy de Vlamin-|i!'

5, ghen raeckt. Want deferlafterlijc-

„ke tongh heeft hy oock te vooren ï

5,beflraft/ö/. 5-0. Welcke plaets wyv



De XX. GRAEF. ^85:

|;aengeteyckent hebben. Maer wat
heeft al het tegen-fpreecken gehol-

. pen ? De fufpicie is by eenige even-

,
wel gebleven.

IVtlhelmus Procurator.

IA Ls Wolfert doodt was , wierdt
[r\ den geftrengen Prins ende ver-

1' ftandighen Heer, Jan Graef
tan Henegouwen , by de Edelen van ^^^"^

"

koUandt over fijnen Neve [fan den ^anlie^

^rave van HoUandt) tot Voognt ghe-"<?ö«-

èclt : want hy was de naeile van fijn

leaders Floris zijde. Niet langhe nae

kefes aenkomfte> kreeghdeghefeyde

pracfvan HoUandt een koortfe , daer

)y van bleef te bedde legghen , ende
*

ierfin fijn eyghen Stadr Haerlem, aea

; Roode loop , fonder eenighe ghe-

)orte van fijnlichaem nae te laten,

i wiert met behoorlijcken uyt-vacrt

jReynsburg in't Klooftcr begraven.

'P. 5. Inden beginne als Graefjan

uyt Engelandt eerft gekomen was,

vermoght Heer Wolfardt van der

Veere by den Graef uyter-maten

,
veel : foo dat de Graef nauwelijck

^ yet en clede, of 't was Hceren Woi-

I, fards wille ende belieften. Maer na-

derhandt en dede de Graef niet, ten

>w?-s by goet-duncken fijns Neefs

Jan van Avennes , Grave van He-
Bb 5 negou-
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^26 J A N de I.

jnegouwen : gelijck als des Gravi":

y Brieven felfuytwijfen.Eene van c

,5 fal ick uyt pieken , ende daer u

, een ftucK hier by fchrijven 5 om h

5 felfde met des Graven eygen woc*'"

, den te doen blijcken , ende 00c

, om dat het ter Hiftorie van defe t*,

5 den te paiïe komt : WyfmGravevt
y HoUandt , van Zeelandt , ende Heer v$

yVrieJlandt', Maken kond allen Inydem

) kenntjfe der waerhede. Dat wy by aut

y riteyt, ende toe-doene eens hooges mans

y lieven Neven fan van Avennes , Gre»'.

yvan HenegoH ( by wiens authoriteyt Ttr

y aliedinck doen) hebbengegheven endegU
ven [Veten onfen lieven Broeder vryelijf, .

alle datgoet» datonfe Heeren onfen Vaê'

{ daerGodtde ziele afhebben moet ) aé^_

y komen was t vanfans doodt vanHaed
yftedeofanderfints, ^c. Gegeven des DijrK

ydaghs na S.Viéiors dagh» in't jaer

y Heeren izpp. te Dordrecht.

Uyt Beka in Wilhelmus den ^i* 1

Bijfchof.

IN'tjaer des Heeren 1299. is Ja|^"

Jonck-heer van Hollandt in do^

ui-uij xü.
-Heere ontflapen, nae dat hy Hot- r

ca^. 13. landt gheregeert hadt drie ende eer

anno halfjaen Defe Jan is alleen , ondflJA
ï 300- alle de Graven van Hollandt , fondffLi

kinderen ende fonder Ridders Tijtd

gh

De ge^

meyne
Chfonijck^

Divif. 20
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De XX. GRAEF. 587

leftorven, ende te Reynsburghby
jnen Vader (Floris de V.) eerlijck

2r acrdc gebracht. Vrouw Elifabeth is

a haer mans overlijden wederom na
ingelant getrocken , ende naderhant
'ctrout met den Graef van Herefort.

^omas Walfingham in de Engelfche

V * I jaer

Hijïorie op betjaer 1 298.

jaer der Gratie 1298. heti^.

van het Rijck des Conincks
Eduard den I. van dien name, nac

de Conquefte , is de felve Coninck
'£ Kerfmiffe gheweeft tot Londen,

^ ilwaer nae 't feeft van E^iphanie, Eii-
'^''^ labeth de dochter des Conincks van
jj^^ Engelandt inden liouwelijckghetre-

ften is,met Jan den Soon endeerf-ge-

jtoaem des Graven van Hollandt. Den
'^.Wekken de Coninck, om die erfFe-

JpiiTe van fijn Vader die onlancks vcr-

^Tjtnoort was aen te nemcn5met fijnGe-

^'i, male eerlijk wederom gefondcn heeft,

ndoor HumfreddeBoun.Gravevan
ereford en Eflèx,doen geleyden.

'atthaus Wefimonaflerienfis g^fejt

Florilegus op het jaer ii<)^.

Itjaer is Jan, Graef van HoI-Df«4-.

landt , Schoon-foon des Co- K^Und.

nincks van Engelandt, gheftor-

ven
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58S f A U de I. M
ven aen fenijn, dathem fijn huys-g-

nooten,ende naefte aengehouwelijc.i

te vrienden fchelmachtigh gbegevc
hebben. Wiens achtergelaten Wedi
v/e haer Douarie gheweygert zijnd,

keerde fy wederom ten huyfe van haj

V'^ader.

D^yaer-boecken der Dominicanen,

^an Cólnjar.

IN hetjaer 1 500. de GraefvanH
landt , een jongh ende kloeck m
ten houwelijck hebbende, een joi-

ge ende vruchtbare vrouw, t'famt

aen tafel blijde ende vroolijck fitten

de , zijnfe vergheven, ende bey"
onnoofel geftorven. Siet hier over

Aenteyckertingen op degemeene Chro7Üjci

P.s. Maer dat defe Autheur f^fcTvWr]

daffe beyde , foo wélde Gravinn
>, als de Graef , vergeven zijn en gh<

„bleven, en is foo niet Wantfij

„ bedde-ghenoot Jonck-vrouw Elitl 1

„beth , Coninck Eduard van£ng<t
„ landts Dochter , heeft haer mjifl

„ over-leeft j ende weder overghq

„ reyft , zijnde in Engelandt tot had '

j. Vader , worde fy te wijve ghegevcA '

„den Graef van Herefordt, als ds ^

„de Chronijck- Schrijver te recia

„heeft aengheteyckent. Ende defe

55 Graef van Hereford was ghenaen>i.

Hu
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DeXX. GRAEF. 589

Humfrid de Boun, de achtfle van

die name , ende was oock Graef
van EflTcx , &c. in grooten aenhen

byden Coninck,&c. Terwijle de

Coninckfijn dochter (dcnaghela-

ten Weduwe van Graef Jan van
Hollandt , &c. ) hem ten wijve gaf.

Defe felffte hooge man was Cone-
ftable van Enghelandt. Siet benef-

fens andere, Thom. ïValfinghaminde

Enghelfche Hijiorie op't jaer I^98 , en

1 300. Item denfetven in Jij» Hypodigmet

Netiflr. op 'tjaer 1 297 , 1 3.07. Macr
, voor al is te fien Camdenus , in fijn

BritanntA van delaetfte editie in Here-
fordshire/?/. 57 5 . daer ghefeytworC

dat defe Jonck-vrouw Elifabeth,

den Grave van Hereford ende Ef-

fèx voorfchreven 5 veel kinderen

ghebaert heeft foo datfe te recht

vruchtbaer (fc&cunda) hier vooren,

volghens die Chronijcke van Col-

mar gefeght wordt. Maer GraefJan
van Hollandten heeft byhaer geen;

kinderen geteelt,

eka in Wilhelmus den^i* Bijjchop,

^'Ae de doodt van Jonck-heer
Jan 5 heeft Gyfelbert van Amfteldam.

fijn Stadt met houtebruggens ,

de befchantfinghen met Toornen
/an alle zijden verlterckt : maer de

ghe-
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ghemeente van Waterlandt , metcj
inwoonders vad Haerlem verdreve

liem , ende verbranden de bruggen

ende de befchantfingen tot afle toe.

Van Amfterdam,

I Qp Cetuygen f de Chtonijcken dat daer di

rcelckers gelijcke ongeluck gebeurt is , als de Heer

Janns Doufa , de Vader aldus heeft gaen weyd^tt indegejchiet

Ttiffen van de Gravinrie Ada , met Lodewijck, den Graef Vi

JLoen y omtrent het jaer 1104.

A rx valida AmfleÜA ad ripas, cognominjs ifiinc

Defpiciens portumfltimmis , indeThtftm'y

X dttiore locofaxofundata vetujlo ,

Mmicipifiabat invidiofafuo.

Hanc circwnquaque accejfumpr^bentibus mdis>

AggreJJt , mjeitofimditus igne cremmt.

Ciinfuy qucd Harlem deprenfo poene Loifo

Cumfocia, ut in manibus jampropeprddaforet^
Securum profugis nu/Hsprdbererecepttim

lioftibus > tutas Dhx aperire vias.

J<Ifimque ejiésfinepr^fidto duHuquefuijjet ,

^H£, fpes ^jfugii hts , quod patuijjet iter ?

Viegna Gifelbertt domitrices urttefammA.
DHYn licet , bic Magnae nam locas * L i uio tn

jimftelii cnjus ponantfola prima nepotes :

Cladibus exfurget dittor illefms.

yam tanti mïraiida operts fafiigia cemo j

HeUi \ Minden&ubitotnobilitatis Avil
Tempt

• AmJlelhdamHmfrilket i qm4htdie Euri^K emporiunKei
herrimum.

\ Videinfra'Btut^cUmi,

ciöverce
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De XX. GRAEF. 591

us eritfefiucAtis cutn dentquepfUts

Roboreofiabunt j^aemafulmfolo.

Hor ! an héte Ctmbréi celebrabunt ojfia clajjes j

* Belpcaque agnofeet hmcpenus ejfefui*m

!

(labfau 'vicina domopomftrid , c^udijam

Injiiterant vernis luxuriare comis

:

tcquoquefuppojttis ]ujfus corrumpere t^dts

Mulctber , 0*forti fpe fpcliarefut.

f eticfm terrsL excidium fecifje -)- fodinis

IDicitur, AmfieÜ£qu£Ditiomserat. ^c,

• ViieV. Cl.Hadrian: JttniiTiataviam , in ulmficlodamr:

t De Venen van ulmftcrland.

Buchelius op Beha in Goesivinus

\ den 37. Bijfcbof.

DI.fe Goeswtnus van Amfiel gejpróten.~\

_ Men meent dat defe gheweeft
is de foon van Gillis denBroc-

ler van Gifelbert de II. Heer vsn
imftelle, dieghenoemt wordt onder
c ghetuygen van 't by-geleyde kra-

elover dethiendcn in Halten , tuf-

en het Marien CoUegie , ende de
!eere van Goye, in 'i jaer duyfent

'Wce hondert en feven-en-t\vintigh,

i'/andefen Gillis is oock waerfchijn-

jck, dat W/tf van Mindengefpxoten zijn,

lewijl dat weynigh nae dien tijdt ? als

lamelijck in het jaer duyfent twee
tondert en vijf-en-dertigh gevonden
Vordt Willem van Minden foon van Heer

7tUts van Minden Ridder. Van den welc-
ien ghefprotenis Melis van Minden,

de
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^iji fANdel, DeXX.GRAEF
de Vader van Wouter y 'ende voor

de andere , wekker nakomeling

noch leven,

Defe Goefwinus fégghen Barl

dus, ende Noviomagus, dat hy

het Bifdom uytgefcheyden is, e

defen ftaet felf afgeleyt heeft. B
daer by voeghende , dat hy hem
venniet futïifant cn kende, die e

ende dien laft te dragen. Hedag'

bedecktelijck te kennen , als of

oorfaecke van fulcken af-flant w
om dat hy den Coninck Wille

(Graef van Hollandt) niet aenghd
|

naem is gheweefl-, om dat fijnghe i

flacht van Aemftelle machtiger wasj

als de andere Edelen. Alfoolefen \V] i

datoockdievan Arckel, ende Wjt 1

fenaer , ende verfcheyderi andere rij<
j

ke Heercn , verdruckt cf ondergh<
j

houden zijn gheworden. Hetgheeu
^

myneifensden Hoog-geleerden Bi i

cheliusgantfchwaerfchijnlijckduncl i

te2.ijn.TO kieren toe z.ijngh<yweejlde-a>a a

eK'de rf>ettelijcke Hoümdtfche Princen, die m \

defen Jan den l. fonder kinderen flervena i

en een eynde nemen van de Mamelijche
|

homfie, van den eerften GretefDiederiek .

j

Eynde van 't eerfte Deel-.
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