


Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 62Veertiende Caplttel, Van Otto der Grave saon van Hollanl den 368tt Bisschopvan Utrecht, Als door dese voorgaende Oorloghen het Bisdom met schul- den seer onderdruckt was, heeft dese sijn Vaderlijcke erffe-nisse vercocht om die Landen daer mede te bevryden: overHollant werden hy Ruwaert gheset, ende over den onmundi-gen Hollantsche Grave Wille m Mombaer gemaeckt, wiensVader Graef Floris verradelijc vanden Grave van Cl e er-mont was doot geslagen, die wederspannige Vriesen hy t'on-derbrocht, veertien jaren na sijn Vaders doot, wert GraveWillem voorseyl Roomsche Coninck gemaeckt, ende in zijnOoms des Bisschops tegbenwoordichcyt ghecroont. Dese Co-

ninck Willem binnen Utrecht stichten het Predikers Cloos-ter, seer triumphelijck van Schutterijen hy werde in gehaeltbinnen Utrecht, die hy begiftiehden, ende des Burghers Pre-vilegien bevestichden. Tot die stadt was hy so gunstich ghe-neghen, dat hy aldaer Burgherschap heeft gewonnen, endezijn name (als het gebruyck is) int Burgers boeck liet aen-teyckenen, int jaer 1246. D'overheyt van Godt den Heer is ingestelt. Ende het sweert der Justitie inde hant gegeven, Om Landen en Steden te bevryen van overlast en ghewelt, Op dat haer Ondersaten moghen in vrede en ruste leven. Vyfttende Caplttel. Hoe d'Heeren van Amstel ende Woerden Bisschop Hen-riek van Vyanden ontseyden, ende hem een slach le- verden, daerin sy ghevangen worden. Na dat

Gosen van Amstel van Mijnden, zijn Bisdomgheresigneert hadt, quam in zijn plaetse Heer Hen riek vanVyanden. Dese oorloochden tegens d'Heeren van Amstel



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 63 ende Woerden, te vuyr ende te swaerde, den Bisschop ont-seggende. Dese waren in die tijt seer machtich, hadden oockheymelicke onderstant vanden Vorst van Ge Ir e, ende denBisschop eenen dach bestemden om met henlieden te vechten.In die tijt was inder sladt den Bisschop van Geulen. Desenam die sladt in zijn bewaernisse, als den Bisschop met alzijn macht ende Gilden$ daer uyt tooch, om zijn, vyandenLegher te besoecken, al eer Coning Willem herwaerts quamora dat Oorlooch neder te legghen, hadden den Bisschop naeeen bloedighe slach

Victorie, ende brocht beyde zijn Vyandenmet hem binnen utrecht ghevanckelijck, wiens leven door desKeysers begeerte hy spaerde, ende zijn Wapenen teghens denVorst van G eire keerende, Veluwe heeft afghestooct, endeeen grooten roof uyt Gelderlant ghehaelt, waer uyt hy tim- merde het Slot van Yreelant, ende meer andere stercten. Hier nae dede hy den Bisschop van Geulen groote onder- stant teghens deu Vorst van C leve, wiens volck hy oockheeft verslaghen, het gantsche Lant van Cleeff met brant,welcke den Crych als Magnificat die Vesper verciert, ver- woestende ende den Bisschop van Geulen gevrijt hebbende,is met een

groote roof blydelijck wederom nae huys ghekeert,int jaer 1260. Des oorlochs uytcomsten selden viel gheluct, Die dat eerst beginnen sonder hoogen noot daer toe ghedruct. Scs tiende Ca pit t el. Wat in die tijt des teghenspoedighe regeringhe van BisschopJohan van Nassou geschiet is. Van dese werden 't Slot Vrelant van den Heere van Am-stel beleent, als oock an d'Heere van Woerden, het huysvan Montfoort. Groote oploopen en beroerten in zijn tijtt'Utrecht geschieden, die Kermerlanders ende Vriesen, d'Heere 7*





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 anderinge gemaeckt, en canmen so lichtelick niet wederom totstille brenghen, dat is alleen Godes werek. Seventlcndc Caplttel. Van G ui do den 4.2st° Bisschop. Dese Lantvorst met alle Princelijcke deuchden was verciert,hy dede zijn Broeders sone oock Guido genaemt, Gravevan Vlaenderen groot behulp om t'oorlogen tegens die Zee-landers. Graef Johan van Hollant leverden hem wederomWoerden ende Amslerlant, ende meer andere Sloten. Hydede timmeren die Casteelen Goer, Dullenburch, en Stouten-burch, nam oock in het gheweldighe Slot van het

Goy byHouten gheleghen, ende van alle lasten het sticht bevrythebbende, is haeslelick gestorven int jaer 1317. Ontrentdese tijdt werden die Templiers door geheel Chrislenrijck uyt-geroeyt met des Paus ende Coninck van Vranckrijcx consent,meer soomen schrijft om haer groote Ryckdommen dan quadefeyten , Kcyser Henrick werden in een fenijnt Misbroot vaneen Prediker Munnick vergeven. Hier na volchde sulckeplaghen, dat het meestendeel der menschen van hongher ster- ven , ende als Beesten het gras van 't velt aten. Door wyse regeerders floreren steden en Landen,Maer comen door onwijse Princen tot schanden. Achttiende

Caplttcl. Fan Frederick van Zuricks quade regeringhe. Dese Veerskens warachtich te zijn, uyt die regeringhe vanFrederick van Zurick heeft gebleken, die om aen Bis- schop te geraken groote somme van penninghen verspilden,daerom overmits zijn groote schulden zijn Vyanden niet enmocht wederstaen , soo dat het Bisdom van zijn Voorsaet vanhem achter ghelaten, als een hoyschelf aen alle zijden ge-





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 67 Duysent Ridders weder aflosten, Vredelandt om seven Duysentponden. Die Stadt van Oudewater vande Gilden en Schutte-rien van Utrecht in dese zijn lijdt, stormender handt werdenghewonnen, gheplondert en afghebrandt. Maer was een bloe-dighe Victorie, wat d'Oudewatersche (haer Stadt Manlick be- schermende) veel Volcks vernielden , en drie stormen afsflaen-de, d'Utrechtsche haer Victorie vervolghende, zijn met denBisschop nae Schoonhoven ghetoghen, maer werden tusschenweghen vande Hollanders onderschept, daer viel een bitterebatailie,

veel raenschen aen beyde zyden werden dootgesme-ten. Hier na werde tusschen den Bisschop ende den Graveeen bestaat gemaeckt voor negen maenden. Als nu de Bis- schop zijn adem een weynich tijts verhaelt hadt, heeft hetstercke Slot van Wulven, ende met ghewelt ghewonnen, wanthy dede groote straf over zijn Heeren die Grave Wil Ie mint beleg van Utrecht gheassisteert hadden, verbranden oockalle Hof-steden, huysen en schueren, die onder Iselsteyn be- hoorde, metten Swaerde Emmenes tot ghehoorsaemheyt brocht,die Ridders der duytsche oorden binnen die stadt zijn Paerde-stal gaf, om haer convent aende cinghel

(van Graef Wil-lem afgebrant) wederom op te bouwen. In dese tijdt stondtop die bittere partyschap, van Hoecx en Cabeljaus in Hollant. Een vroome en grootmoedighe Vorst van zijn vyant werdt ghevreest.Ende die Landen ghevrijt van Mars tempeest. Twintichste Caplttel. Gheschiedenisse onder Heer Johan van Vernenburch. Als Bisschop A r k e l te Ludiek int Bisdom was beroepen,is des Grave van Vernenburch in zijn plaetse getreden.Uese werden op 't Slodt te Goer van zijn vyanden gevangen,die hy voor rantsoen veertien Duysent Oudeschilden most opbrenghen. Van zijn navolgher Heer Aernout van Horenwerdt het Slot van

Croonenburch ghewonnen, ende. vande



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 68 Utrechtsche gheraseert. Daer na te Woerden die voorstedenafgebrant, maer moesten buyten die stadt blijven, ende Ievergeefs die bevochten. In die tijt werde die nieuwe Vaertuyt die Lecke begraven, ende door die sladl gheleydl, Ghil-denburch tot bewaernisse vande Vaert glieleyt, vande Gravevan Hollant werde ghewonnen, ende vande Ulrechlschedaer weder uytgheslaghen. Dit oorloch is nedergeleydt, opconditien , dat Vreeswijck Bisschops soude blyven. Een grootebrant l'Utrecht wederom verrees int jaer d 572. Heer Flo-ris van Wevelickhoven na desen Bisschop ghebult, waseen groot beminder van die Justitie, die Sloten, Lage, Asoe-len en Eerden: om haer

onghehoorsaemheydt lol inde grondthy vernielde. Heer He n riek van Montfoort hy belegerde,sestien weken die stadt ende Slodt bestormende. Dit Oorlochdoor lusschen spreecken van Heer Aernoul van HorenBisschop van Ludiek werden ghepayseert. In dese lijdt vanHeer Sweer van Gaesbeeck Cathuyser Clooster buytenUtrecht werde gesticht Anno 1392. Een Prince des Landts sonder aensien der personen, Een beminder en voorstaender van Justitie hem moet vertoonen. Ecn-en-Twintlchste Caplttcl. Hoe Frederick van Blanckenheym die stadt tan Wa-gheninyhen innam, ende meer Steden ende sterckten. Heer Frederick van Blanckenheym een Blixem desOorlochs, groote saken door zijn cloeckmoedicheyt, uytrechten,sulcken Lantvorst die Stichtse was

hoochnoodich, om die pa- len des Landts te beschermen. Dese met die Wapenen daerin hy was gheoeffent, die Landen in haer oude vryheydt stel- den, het Graefschap van Drent, die Stadt en alle sterckten,Coeverden ende Groeningen, heeft hy overwonnen en toom-iccht ghemaeckt, , alle heerlickheden by syn Voorsaten ver-vreemt, weder aeii S. Ma r t ij n ghebrocht, die Stadt van
















