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fan Roomsk-kening Sigismund foar de Friezen
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troch Oebele Vries 

Topstik fan de Fryske frijheid
Sûnt 28 septimber 2017 siert in replika fan in mânske oarkonde fan 
seishûndert jier âld it Provinsjehûs fan Fryslân. Dat letmidsiuwske  
dokumint, ien fan de topstikken fan de Fryske skiednis, is net inkeld 
fan histoarysk belang. As sichtbere útdrukking fan de fêste bân dy’t 
iuwenlang bestien hat tusken Fryslân en frijheid, tusken Frysk en frij, 
hat it ek hjoed-de-dei noch betsjutting.

By de Friezen hat lange tiid in sterk besef bestien dat, as it gie om 
frijheid, Fryslân foaroprûn. De 17de-iuwske histoarikus fan Eastfrysk 
komôf Ubbo Emmius barste der sels oer út yn jubel. Mar der wiene 

door Oebele Vries 

Topstuk van de Friese vrijheid
Sedert 28 september 2017 siert een replica van een robuuste oor-
konde van zeshonderd jaar oud het provinciehuis van Friesland. Dit 
laatmiddeleeuwse document, een van de topstukken van de Friese 
geschiedenis, is niet alleen maar van historisch belang. Als zichtbare 
uitdrukking van de vaste band die eeuwenlang heeft bestaan tussen 
Friesland en vrijheid, tussen Fries en vrij, heeft het zijn betekenis, ook 
vandaag de dag, nog niet verloren.

Bij de Friezen heeft lange tijd een sterk besef bestaan dat, wanneer 
het om vrijheid ging, Friesland vooropliep. De 17de-eeuwse historicus  

It seishûndert jier âlde 
frijheidsprivileezje fan de Friezen

Het zeshonderd jaar oude  
vrijheidsprivilege van de Friezen
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ek frijheidsleavjende bûtenlanners dy’t de Friezen derom priizgen. In 
moai foarbyld is John Adams, de twadde presidint fan de USA. Doe’t 
de Fryske Steaten yn 1782 as earsten yn de Nederlânske Republyk 
foar erkenning fan de yn opstân kommen Amerikaanske koloanjes 
stimden, joech John Adams dit treffende beskied: “The People of that 
Province [Fryslân] have been ever famous for the Spirit of Liberty”. 
Ien fan de lêsten dy’t har útdruklik troch de Fryske frijheidsreputaasje 
ynspirearje litten ha, wie Piter Jelles Troelstra. Men kin it yn syn tink- 
skriften neilêze.

It begryp frijheid hat in lange skiednis en in soad gesichten. Dêrom 
moat de fraach steld wurde wat de frijheid dy’t sa fêst mei Fryslân en 
de Friezen ferbûn wie, no eins krekt ynhâlde. Wy komme dan út by de 
‘Fryske frijheid’, in begryp dat al fan likernôch 1300 ôf brûkt waard. 
Dy wurden drukke út dat de Friezen op twadderlei wize frij wiene, frij 
fan de ûnderdrukking troch feodale hearen en ek frij fan de hearskip-
pij fan foarsten. Dat lêste kin ek oars ûnder wurden brocht wurde:  

van Oostfriese afkomst Ubbo Emmius barstte er zelfs over uit in  
jubel. Maar er waren ook vrijheidslievende buitenlanders die de  
Friezen erom prezen. Een mooi voorbeeld is John Adams, de tweede 
president van de USA. Toen de Friese Staten in 1782 als eersten in de 
Nederlandse Republiek stemden voor erkenning van de in opstand 
gekomen Amerikaanse koloniën, gaf John Adams deze treffende  
reactie: “The People of that Province [Friesland] have been ever  
famous for the Spirit of Liberty”. Een van de laatsten die zich uitdruk-
kelijk door de Friese vrijheidsreputatie hebben laten inspireren, was 
Piter Jelles Troelstra. Het is in zijn gedenkschriften na te lezen.

Het begrip vrijheid heeft een lange geschiedenis en vele gezichten. 
Daarom moet de vraag worden gesteld wat de vrijheid die zo nauw 
met Friesland en de Friezen verbonden was, nu precies inhield. Dan 
komen wij uit bij de ‘Friese vrijheid’, een begrip dat al vanaf onge-
veer 1300 werd gebruikt. Hiermee werd uitgedrukt dat de Friezen op 
tweeërlei wijze vrij waren, vrij van de onderdrukking door feodale 
heren en ook vrij van de heerschappij van vorsten. Dat laatste kan 

John Adams, yn 1782 ambassadeur fan de opstannige Amerikaanske koloanjes yn de  
Republyk fan de Feriene Nederlannen, fan 1797 oant 1801 presidint fan de Feriene Steaten.

John Adams, in 1782 ambassadeur van de opstandige Amerikaanse koloniën in de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden, van 1797 tot 1801 president van de Verenigde Staten. 
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Eastenryk, Switserlân, Nederlân, hast hiel België, Lúksemboarch, it 
eastlike part fan Frankryk, Noard-Itaalje, Tsjechië en Slovenië ûnder  
foelen. Nei’t de Fryske frijheid yn 1498 ferlern gien wie, is de orizjinele  
oarkonde iuwenlang bewarre bleaun bûten Fryslân, om krekt te 
wêzen yn it argyf fan de hartoggen fan Gelre. Lange tiid wie sels 
net iens mear bekend dat dit dokumint noch bestie. By einsluten  
hat it Ryksargyf yn Gelderlân it yn 1998, tolve jier nei’t it bestean 
oan it ljocht kommen wie, oerdroegen oan it Ryksargyf yn Fryslân  
(no Tresoar).

 Utfurdige yn Konstanz
Yn 1417 wie it seis jier lyn dat Sigismund ta Roomsk-kening kroand 
wie. Hy wie al langer kening fan Hongarije. Letter soe syn titel fan 
Roomsk-kening noch ophege wurde ta keizer. Ien fan de wichtichste 
barrens út syn lange regearperioade wie it fjouwer jier duorjende 
Konsylje fan Konstanz (1414-1418). Om dêr safolle mooglik ynfloed 
op útoefenje te kinnen, fêstige Sigismund sa lang syn hof yn dy  

Heilige Roomse Rijk (kortweg Rijk), waar het huidige Duitsland, Oos-
tenrijk, Zwitserland, Nederland, bijna geheel België, Luxemburg, 
het oostelijke deel van Frankrijk, Noord-Italië, Tsjechië en Slovenië 
onder vielen. Nadat de Friese vrijheid in 1498 verloren was gegaan, 
is de originele oorkonde eeuwenlang buiten Friesland bewaard  
gebleven, om precies te zijn in het archief van de hertogen van Gelre. 
Lange tijd was zelfs niet eens meer bekend dat dit document nog 
bestond. Uiteindelijk heeft het Rijksarchief in Gelderland het in 1998, 
twaalf jaar nadat het bestaan ervan aan het licht was gekomen, aan 
het Rijksarchief in Friesland (nu Tresoar) overgedragen.

 Uitgevaardigd in Konstanz
In 1417 was het zes jaar geleden dat Sigismund tot Rooms-koning 
werd gekroond. Hij was al langer koning van Hongarije. Later zou 
zijn titel van Rooms-koning nog tot keizer worden verhoogd. Een van 
de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn lange regeerperiode was het 
vier jaar durende Concilie van Konstanz (1414-1418). Om daar zoveel 
mogelijk invloed op te kunnen uitoefenen, vestigde Sigismund zijn 

de Friezen stiene al foar yn wêzen republikeinske wearden yn 
in tiid dat dy noch hast oeral yn Europa sjoen waarden as wat  
ûnbesteanbers, ja as yngeand tsjin Gods wil. Krekt foar dy  
republikeinske prinsipes keazen letter ek de Amerikanen.
It frijheidsprinsipe manifestearre him yn de midsiuwen op ‘e meast 
sprekkende wize yn de fan foarstemacht frije stêden yn Noard-
Itaalje en Dútslân. Mar net fergetten wurde mei dat dy frijheid 
him doe ek ûntwikkele yn in stikmannich net-stêdlike regio’s:  
de ‘oerkantons’ fan Switserlân (Uri, Schwyz en Unterwalden),  
Dithmarschen (noardlik fan de Elbe oan de Noardsee) en – sels as 
earste fan de trije – Fryslân.

Op 30 septimber 1417 joech Roomsk-kening Sigismund oan dy sa 
bysûndere frijheid fan de Friezen syn offisjele goedkarring troch 
har in privileezje ta te kennen. Dêrmei krige de Fryske frijheid  
offisjeel erkenning fan de kant fan de heechste ynstânsje yn it  
Hillige Roomske Ryk (koartwei Ryk), dêr’t it tsjintwurdige Dútslân, 

ook anders onder woorden worden gebracht: de Friezen stonden al 
voor in wezen republikeinse waarden in een tijd waarin die in bijna 
geheel Europa nog werden gezien als iets onbestaanbaars, zelfs als 
in strijd met Gods wil. Juist voor die republikeinse principes kozen 
de Amerikanen later ook.

Het vrijheidsprincipe manifesteerde zich in de middeleeuwen het 
sprekendst in de van vorstenmacht vrije steden in Noord-Italië  
en Duitsland. Wij mogen echter niet vergeten dat deze vrijheid  
zich toen ook ontwikkelde in enkele niet-stedelijke regio’s: de  
‘oerkantons’ van Zwitserland (Uri, Schwyz en Unterwalden),  
Dithmarschen (ten noorden van de Elbe aan de Noordzee) en – zelfs 
als eerste van de drie – Friesland.

Op 30 september 1417 gaf Rooms-koning Sigismund zijn officiële 
goedkeuring aan die zo bijzondere vrijheid van de Friezen door 
hun een privilege toe te kennen. Daarmee kreeg de Friese vrijheid 
officieel erkenning van de kant van de hoogste instantie in het  
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Súd-Dútske stêd. Sa komt it dat it privileezje foar de Friezen yn  
Konstanz útfurdige is.

Dy privileezjeferliening is net út de loft fallen kommen. Ein 1416 
wie Sigismund, doe‘t er ûnderweis wie yn ferbân mei it konsylje, in 
wike lang yn Nijmegen. Dêr waard er opsocht troch in delegaasje út  
Fryslân. Folle mear witte wy dêr net fan, mar it moat gien wêze om  
in ôffurdiging út Eastergoa en Westergoa, dus út Westerlauwersk 
Fryslân. It is ek wol dúdlik dat de Fryske gesanten frege ha om  
beskerming fan de Fryske frijheid troch de Roomsk-kening en it Ryk. 
Fierders stiet fêst dat se âldere privileezjes sjen litten ha dêr’t de  
Friezen har frijheid mei bewize mienden te kinnen. 

Sigismund hat grif posityf reagearre, want net lang dêrnei ferskynde 
in gesant fan him, mei namme Nikolaus Bunzlau, yn Ljouwert om  
mei de Friezen te redendielen. Nei dy syn weromreis nei Konstanz 
waard it privileezje dêr klearmakke. Begjin 1418 ferskynde Bunzlau, 

hof zolang in deze Zuid-Duitse stad. Zo komt het dat het privilege 
voor de Friezen in Konstanz is uitgevaardigd.

Het verlenen van het privilege is niet uit de lucht komen vallen. 
Eind 1416 verbleef Sigismund, tijdens een reis in verband met het 
concilie, een week lang in Nijmegen. Daar zocht een delegatie uit 
Friesland hem op. Veel meer weten wij daar niet van, maar het moet 
om een afvaardiging uit Oostergo en Westergo zijn gegaan, dus uit  
Westerlauwers Friesland. Het is ook wel duidelijk dat de Friese  
gezanten gevraagd hebben om bescherming van de Friese vrijheid  
door de Rooms-koning en het Rijk. Verder staat vast dat ze oudere  
privileges hebben getoond waar de Friezen hun vrijheid mee  
meenden te kunnen bewijzen. 

Sigismund heeft ongetwijfeld positief gereageerd, want niet 
lang daarna verscheen een van zijn gezanten, Nikolaus Bunzlau  
genaamd, in Leeuwarden om met de Friezen te onderhandelen. Na 
zijn terugreis naar Konstanz werd het privilege daar opgemaakt. 

It Konzilgebäude yn Konstanz. Hjirre waard yn 1417, doe’t yn Konstanz in konsylje  
hâlden waard, in nije paus keazen.

Het Konzilgebäude in Konstanz. Hier vond in 1417, ten tijde van het concilie van  
Konstanz, de keuze van een nieuwe paus plaats.
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Yn dy sitewaasje kaam om 1300 hinne lykwols feroaring. Doe  
dûkte nammentlik in kopy fan de tekst fan Karel syn privileezje foar  
de Friezen op. Sa’t wy no witte, wie dy tekst net echt, mar in ‘from  
bedroch’. Likegoed hat de ynfloed fan dat pseudo-privileezje yn de 
lêste twa iuwen fan de Fryske frijheid tige grut west, teminsten yn 
Fryslân sels. Dêrbûten, en dan foaral yn Hollân, waard der foaral 
skeptysk tsjinoan sjoen. Wat fierders noch neamd wurde moat, is dat 
der yn de rin fan de tiid ferskillende fersys fan de tekst sirkulearre ha, 
dy’t benammen yn de datearring faninoar ôfwykten. Sa draacht de 
nei’t it liket âldste fersy it jiertal 559, wat de ûnechtens fuortdaalk 
al bewiist, want Karel de Grutte regearre mear as twa iuwen letter! 

It pseudo-privileezje begjint mei te fertellen dat de Friezen Karel de 
Grutte twa kear te help kommen binne, yn syn striid tsjin de rebûlske 
hartoch fan Saksen en by it betwingen fan de yn opstân kommen stêd 
Rome. Dat lêste slút fansels oan by de Magnuskerren, ek al wurdt de 
namme fan de Fryske findeldrager net neamd. De Friezen wurde foar 

diskear beselskippe fan in twadde gesant, op ‘en nij yn Fryslân, no  
om it op perkamint skreaune en troch Sigismund besegele privileezje 
út te rikken. 

 Aldere (pseudo)privileezjes
Under de Friezen bestie al folle langer de oertsjûging dat de frijheid 
har, gâns iuwen lyn, skonken wie troch net ien minder as Karel de 
Grutte. Yn ien fan de moaiste Aldfryske teksten, de Magnuskerren, 
wurdt ferhelle hoe’t de doe noch ûnfrije Friezen de boarch fan de 
stêd Rome ûnder lieding fan har findeldrager Magnus foar Karel  
de Grutte ynnamen en dat dy har dêrfoar beleanne mei ferskate 
foarrjochten, dêr’t de frijheid it foarnaamste fan wie. Dat alles soe 
fêstlein wêze yn in besegele oarkonde, dy’t troch Magnus nei Fryslân 
meinommen waard. Dy foarstelling wie fêst ferankere yn de hollen 
fan de Friezen. Dochs wie dat ferhaal klearebare fantasy. Sa koe ek 
net ien dy saneamde oarkonde fan Karel de Grutte sjen litte.

Begin 1418 verscheen Bunzlau, ditmaal in het gezelschap van een 
tweede gezant, opnieuw in Friesland, nu om het op perkament  
geschreven en door Sigismund bezegelde privilege uit te reiken.

  Oudere (pseudo)privileges
Onder de Friezen bestond al veel langer de overtuiging dat de  
vrijheid hun, vele eeuwen geleden, door niemand minder dan Karel 
de Grote was geschonken. In een van de mooiste Oudfriese teksten, 
de Magnuskeuren, wordt verhaald hoe de toentertijd nog onvrije 
Friezen de burcht van de stad Rome onder leiding van hun vaandel-
drager Magnus voor Karel de Grote innamen en dat die hen daarvoor 
beloonde met diverse voorrechten, waarvan de vrijheid het belang-
rijkste was. Dit alles zou zijn vastgelegd in een bezegelde oorkonde, 
die Magnus meenam naar Friesland. Deze voorstelling van zaken had 
zich vastgezet in de hoofden van de Friezen. Toch was dat verhaal 
pure fantasie. Zo kon niemand die zogenaamde oorkonde van Karel 
de Grote tonen.

Rond 1300 kwam er echter verandering in deze situatie. Toen dook 
namelijk een kopie op van de tekst van Karels privilege voor de  
Friezen. Zoals wij nu weten, was deze tekst niet echt, maar een  
‘vroom bedrog’. Niettemin is de invloed van dit pseudoprivilege in 
de laatste twee eeuwen van de Friese vrijheid zeer groot geweest, 
althans in Friesland zelf. Daarbuiten, en dan vooral in Holland, werd 
er vooral sceptisch tegenaan gekeken. Wat verder nog moet worden 
genoemd, is dat er in de loop van de tijd verschillende versies van de 
tekst hebben gecirculeerd. Zo draagt de vermoedelijk oudste versie 
het jaartal 559, wat de onechtheid meteen al bewijst, want Karel de 
Grote regeerde meer dan twee eeuwen later!

Het pseudoprivilege begint met te vertellen dat de Friezen Karel  
de Grote tweemaal te hulp zijn geschoten, in zijn strijd tegen 
de opstandige hertog van Saksen en bij het bedwingen van de in  
opstand gekomen stad Rome. Dit laatste sluit natuurlijk aan bij 
de Magnuskeuren, ook al wordt de naam van de Friese vaandel-
drager niet genoemd. De Friezen worden voor hun heldendaden  
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kommen is fan in gelearde Fries dy’t studearre hat oan de doetiids 
ferneamde universiteit fan Bologna, in Noard-Italjaanske stêd mei  
in potestaat. Bekend is dat krekt om 1300 hinne hiel wat Friezen  
dêr foar har stúdzje hinne tein binne. It idee fan it kiezen fan in  
potestaat is yn Fryslân lykwols absolút net oanslein, al hoe populêr 
oft it ûnechte Karelsprivileezje by de Friezen ek wurden is.

No hie al yn 1248, dus likernôch in heale iuw fóár it opdûken fan de 
tekst fan it Karelsprivileezje, in foargonger fan Sigismund, Roomsk-
kening Willem fan Hollân, al ris in privileezje oan de Friezen jûn. Dat 
wie wól echt, mar hie in grut neidiel: it wie sa formulearre dat der 
net folle mei te begjinnen wie. Wat deryn stie, wie dat dy Roomsk-
kening alle rjochten, frijheden en privileezjes dy’t Karel de Grutte 
oan de Friezen takend hie, befêstige. Op himsels wiisde dat noch  
net sa min, mar it probleem wie dat op gjin inkelde wize fêstlein  
wie hokfoar rjochten, frijheden en privileezjes oft Karel de Friezen 
dan wol skonken hie. Yn in tiid dat skreaune dokuminten hyltiten 

har heldedieden beleanne mei in rige fan frijheden. Fan it measte 
belang is wol dat se frijsteld wurde fan persoanlike tsjinstberens, dat 
wol sizze fan ûnderwerping oan feodale hearen, en fan elke hear- 
skippij, dat wol sizze fan de hearskippij fan foarsten, en dat is no krekt 
de kearn fan de Fryske frijheid. Oan de Friezen wurdt it rjocht takend 
om sels har rjochters te kiezen. Se hoege har dus net te ûnderwerpen 
oan de rjochtspraak fan rjochters dy’t troch in foarst beneamd binne. 
Fierders wurde se frijsteld fan de jierliks op te bringen skatting dy’t se 
fan âlds ferskuldige wiene, mar yn de praktyk al iuwenlang net mear 
betellen – as se dat al ea dien ha. 

Der is ek noch wat hiel aparts mei dat pseudoprivileezje: de rjochters 
moatte alle jierren in gaadlike persoan kieze ta ‘potestaat’ en har dan 
oan syn lieding ûnderwerpe. It nuvere is dat dy funksje yn it Fryslân 
fan dy tiid hielendal net bestie. Der wiene wol potestaten, mar fier 
bûten Fryslân, nammentlik yn de frije Noard-Italjaanske stêden. Dat 
soe der wolris op wize kinne dat dit sabeare privileezje út de koker 

beloond met een reeks vrijheden. De belangrijkste is wel dat ze  
vrijgesteld worden van persoonlijke dienstbaarheid, dat wil zeggen  
van onderwerping aan feodale heren, en van elke heerschappij,  
dat wil zeggen van de heerschappij van vorsten, en dat is nu net 
waar het bij de Friese vrijheid om gaat. De Friezen wordt het recht  
toegekend zelf hun rechters te kiezen. Ze hoeven zich dus niet te  
onderwerpen aan de rechtspraak van door een vorst benoemde 
rechters. Verder worden ze vrijgesteld van de jaarlijks op te brengen 
schatting die ze vanouds verschuldigd waren, maar in de praktijk al 
eeuwenlang niet meer betaalden – als ze dat ooit al hebben gedaan. 

Er is ook nog iets merkwaardigs aan de hand met dit pseudoprivi-
lege: de rechters moeten jaarlijks een daarvoor geschikte persoon 
tot ‘potestaat’ kiezen en zich dan aan zijn leiding onderwerpen.  
Het vreemde is dat die functie in het Friesland van die tijd helemaal 
niet bestond. Er waren wel potestaten, maar ver buiten Friesland, 
namelijk in de vrije Noord-Italiaanse steden. Dit zou er weleens op 
kunnen wijzen dat dit quasiprivilege uit de koker is gekomen van 

een geleerde Fries die gestudeerd heeft aan de destijds beroemde 
universiteit van Bologna, een Noord-Italiaanse stad met een potes-
taat. Bekend is dat juist rond 1300 heel wat Friezen voor hun studie 
naar Bologna zijn getogen. Het idee van het kiezen van een potes-
taat is in Friesland echter absoluut niet aangeslagen, hoe populair het  
onechte Karelsprivilege bij de Friezen ook is geworden.

Nu had een voorganger van Sigismund, Rooms-koning Willem van 
Holland, al in 1248, dus ongeveer een halve eeuw vóór het opdui-
ken van de tekst van het Karelsprivilege, al eens een privilege aan 
de Friezen verleend. Dat was wél echt, maar had een groot nadeel: 
het was zo geformuleerd dat er niet veel mee te beginnen was. 
Wat erin stond, was dat deze Rooms-koning alle rechten, vrijhe-
den en privileges die Karel de Grote aan de Friezen had toegekend,  
bevestigde. Dat klinkt op zich niet negatief, maar het probleem 
was dat op geen enkele wijze was vastgelegd welke rechten, vrij- 
heden en privileges Karel de Friezen dan wel had geschonken. 
In een tijd waarin geschreven documenten steeds belangrijker  
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wichtiger waarden, koe men, as men jins rjochten bewize woe, net 
sûnder skriftlike bewiisstikken. It ûnechte Karelsprivileezje – oars  
beslist net it iennichste yn syn soarte – foarseach sadwaande yn in 
ferlet. De Fryske gesanten út 1416, dy’t sûnder mis oertsjûge west ha 
fan de echtens fan dat dokumint, ha it dan ek grif sûnder euvelmoed 
oan Sigismund presintearre. 

 De ynhâld fan it privileezje fan Sigismund
Yn 1417 skonk Sigismund de Friezen in oer alle boegen echt privi-
leezje. Mar wat stie dêr no krekt yn? It iepenet nét, lykas it Karelspri-
vileezje, mei de sabeare heldedieden fan de Friezen. As motivaasje 
foar de privileezjeferliening wurdt, ek al is it mei in soad omhaal fan 
wurden, inkeld mar nei foaren brocht dat ‘die frienfriesen’ (‘de frije 
Friezen’) – sa’t se letterlik neamd wurde – trouwe tsjinners fan Sigis-
mund en it Ryk binne, dy’t foar har trou in beleanning fertsjinje. Dan 
wurdt ferwiisd nei in petysje dêr’t de Friezen yn fersykje om fernijing 
en befêstiging fan de geunsten, frijheden, privileezjes ensfh. dy’t de 

werden, kon men, wanneer men zijn rechten wilde bewijzen, het 
niet zonder schriftelijke bewijsstukken stellen. Het onechte Karels- 
privilege, overigens bepaald niet het enige in zijn soort, voor-
zag zodoende in een behoefte. De Friese gezanten uit 1416, die  
ongetwijfeld overtuigd zijn geweest van de echtheid van dat docu-
ment, hebben het dan ook zeker zonder boze opzet aan Sigismund 
gepresenteerd. 

 De inhoud van het privilege van Sigismund
In 1417 schonk Sigismund de Friezen een privilege dat in alle  
opzichten echt was. Maar wat stond er nu precies in? Het begint  
níét, zoals het Karelsprivilege, met de zogenaamde heldendaden van 
de Friezen. Als motivatie voor het verlenen van het privilege wordt, 
ook al is het met de nodige omhaal van woorden, slechts naar voren 
gebracht dat ‘die frienfriesen’ (‘de vrije Friezen’) – zoals ze letterlijk 
worden genoemd – trouwe dienaren zijn van Sigismund en het Rijk, 
die voor hun trouw een beloning verdienen. Dan wordt verwezen 
naar een petitie waarin de Friezen verzoeken om vernieuwing en  

Portret fan keizer (oant 1433 Roomsk-kening) Sigismund, mei kroan, skepter en ryksapel, 
troch Albrecht Dürer, ca. 1511/1513. It wapen loftsboppe (mei dûbelde earn) is dat fan it 
Hillige Roomske Ryk.

Portret van keizer (tot 1433 Rooms-koning) Sigismund, met kroon, scepter en rijksappel, 
door Albrecht Dürer, ca. 1511/1513. Het wapen linksboven (met dubbele adelaar) is dat 
van het Heilige Roomse Rijk.
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besteande frijheid waard dêrmei bekrêftige, mar dêr stie wol foaroer 
dat de ryksûnmidlike status ferplichtingen meibrocht. Sa koene ryks- 
ûnmidliken oproppen wurde foar militêre ekspedysjes bûten har  
eigen grinzen en ferplichte wurde ta it beteljen fan Ryksbelestingen. 
Fan grut belang is fierders dat Sigismund de Friezen opnimt yn de 
beskerming fan himsels en it Ryk, krekt sa’t se frege hiene. Dat jildt 
boppedat net inkeld foar Westerlauwersk Fryslân, mar foar alle  
lannen fan East- en Westfryslân, dus ek foar de Fryske gebieten tus-
ken Lauwers en Wezer. Ek ferlient Sigismund noch in rige geunsten, 
dy’t hjirre net allegearre opneamd hoege te wurden. Ien dêrfan, dy’t 
wol ús omtinken fertsjinnet, is dat er nea in foarst ta ‘gubernator’ 
(steedhâlder út namme fan it Ryk) oer Fryslân oanstelle sil. 

Fan ien fan de ferplichtingen oan it Ryk jout Sigismund de Friezen 
fuortdaalk al frijstelling, nammentlik it dielnimmen oan militêre 
ekspedysjes. Minder moai foar de Friezen is dat er har, folslein yn 
tsjinspraak mei it Karelsprivileezje, wól ferplichtet ta it beteljen fan 

foargongers fan Sigismund har skonken hiene, en om goedkarring en 
befêstiging fan it Fryske rjocht. Sigismund williget dy winsken goed-
geunstich yn, sûnder ek mar yn it minst te spesifisearjen. Wy witte 
dus net mei wissichheid hokker privileezjes oft er bedoelt. Dochs kin 
it hast net oars of it giet om it ûnechte Karelsprivileezje – Karel de  
Grutte wie ek in foargonger fan Sigismund – en it wól echte  
privileezje fan Roomsk-kening Willem. It begryp ‘Fryske frijheid’  
komt yn de tekst fan it privileezje net foar, mar dat wie yn it  
ûnechte Karelsprivileezje en it privileezje fan Roomsk-kening Willem  
al net oars. 

As dat alles wie, hie it Sigismundprivileezje net folle langer west as 
dat fan Willem. Der is lykwols mear, folle mear sels. Om te begjinnen 
ropt Sigismund de Friezen werom ta it Ryk. Dat wol sizze dat er har 
ûnder it direkte gesach fan himsels en it Ryk pleatst. Dêrmei mak-
ket er har ryksûnmidlik of ryksfrij, wat betsjut dat der tusken har en  
himsels as haad fan it Ryk gjin foarst stean kin. De yn Fryslân  

bevestiging van de gunsten, vrijheden, privileges etc. die de voor- 
gangers van Sigismund hun hadden geschonken, en om goedkeuring 
en bevestiging van het Friese recht. Sigismund willigt die wensen wel-
willend in, echter zonder de geringste specificatie. Wij weten dus niet 
met zekerheid welke privileges hij bedoelt. Toch kan het bijna niet 
anders dan dat het om het onechte Karelsprivilege gaat – Karel de 
Grote was ook een voorganger van Sigismund – en het wél echte 
privilege van Rooms-koning Willem. Het begrip ‘Friese vrijheid’ komt 
in de tekst van het privilege niet voor, maar dat was in het onechte 
Karelsprivilege en het privilege van Rooms-koning Willem al niet  
anders. 

Mocht dat alles zijn, dan was het Sigismundprivilege niet veel  
langer geweest dan dat van Willem. Er is echter meer, veel meer 
zelfs. Om te beginnen roept Sigismund de Friezen terug tot het 
Rijk. Dat wil zeggen dat hij hen onder het directe gezag van  
zichzelf en het Rijk plaatst. Daarmee maakt hij hen rijksonmid-
dellijk oftewel rijksvrij, wat inhoudt dat er tussen hen en hemzelf  

als hoofd van het Rijk geen vorst kan staan. De in Friesland be-
staande vrijheid werd daarmee bekrachtigd, maar daar stond wel  
tegenover dat de rijksonmiddellijke status verplichtingen met zich 
meebracht. Zo konden rijksonmiddellijken worden opgeroepen voor 
militaire expedities buiten de eigen grenzen en worden verplicht tot 
het betalen van Rijksbelastingen. 
Van groot belang is verder dat Sigismund de Friezen opneemt in de  
bescherming van zichzelf en van het Rijk, precies zoals ze gevraagd 
hadden. Dat geldt bovendien niet alleen voor Westerlauwers  
Friesland, maar voor alle landen van Oost- en West-Friesland, dus 
ook voor de Friese gebieden tussen Lauwers en Wezer. Ook verleent  
Sigismund nog een reeks gunsten, die hier niet allemaal hoeven te 
worden opgesomd. Een daarvan, die wel onze aandacht verdient, is 
dat hij nooit een vorst tot ‘gubernator’ (stadhouder namens het Rijk) 
over Friesland zal aanstellen. 

Van een van de verplichtingen aan het Rijk stelt Sigismund de  
Friezen meteen al vrij, namelijk het deelnemen aan militaire  
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Kaart fan de frije Fryske lannen om 1300 hinne, tekene troch Gerd Kronsweide. Jout ek 
in goed byld fan de sitewaasje om 1417 hinne. Bysûnder is de fiergeande opspjalting fan 
it noardeasten fan de tsjintwurdige provinsje Fryslân. Oernommen mei tastimming fan de 
Ostfriesische Landschaft, Aurich.

Kaart van de vrije Friese landen omstreeks 1300, getekend door Gerd Kronsweide. Geeft 
ook een goed beeld van de situatie omstreeks 1417. Opvallend is de grote versplintering 
in het noordoosten van de huidige provincie Fryslân. Overgenomen met toestemming van 
de Ostfriesische Landschaft, Aurich. 
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Westerlauwersk Fryslân, en ek yn oare Fryske havens, mar dy wurde 
net by namme neamd.

Oer de funksje fan potestaat, dy’t sa’n sintraal plak yn it Karelspri-
vileezje ynnimt, wurdt yn dit privileezje net praat. Dat hoecht net 
te betsjutten dat Sigismund dat net in goed idee fûn, mar wiist der 
earder op dat de Friezen der sels gjin heil yn seagen.

Oan de ein fan de tekst stelt Sigismund in swiere jildstraf op it meit-
sjen fan ynbrek op dit privileezje. De helte dêrfan sil takomme oan it 
Ryk, de oare helte oan dejingen dy’t it slachtoffer fan dy ynbrek wur-
den wiene. Hoe’t ien en oar organisearre wurde moat, wurdt lykwols 
gjin wurd oan smoarch makke.

By it datearjen fan it stik wurdt opjûn yn hokfoar jier fan Sigismund 
syn keningskippen dizze oarkonde útfurdige is: it ienentritichste fan 
dat fan Hongarije (it Ongerslân) en it achtste fan it Ryk. It lêste is 

in Ryksbelesting en wol yn de foarm fan in jierlikse skatting oan it 
Ryk. Sigismund liet dêrmei sjen dat er syn eigen belang net út it each 
ferlear. Bekend is dat er, ûnder mear troch syn heech oprûne útjeften 
foar it konsylje yn Konstanz, yn grutte jildpine siet. 
De skatting moat ynfoardere wurde troch de rjochters dy’t de  
Friezen sels keazen ha, en dy moatte dy dan yn Ljouwert oerdrage 
oan in troch in fanwegen it Ryk befolmachtige persoan. Sigismund 
tsjut dy Fryske rjochters oan as grytmannen. Dêr kinne wy oan sjen 
dat de petysje dy’t him oanbean wie, út Westerlauwersk Fryslân  
ôfkomstich wêze moat, want dêr allinnich waarden de rjochters  
grytmannen neamd. 

De hichte fan de skatting wurdt útdrukt yn keizersgrutten (Dútsk 
‘Kaisergroschen’), in munt mei de ôfbylding fan de keizer. Yn  
in ôfsûnderlike oarkonde wurdt regele dat sokke keizersgrutten  
tenei troch in Ryksmuntmaster yn Ljouwert slein wurde sille.  
Sigismund wol trouwens ek noch tol heffe yn Starum, lyksa in plak yn 

expedities. Minder mooi voor de Friezen is dat hij hen, volkomen in 
tegenspraak met het Karelsprivilege, wél verplicht tot het betalen 
van een Rijksbelasting en wel in de vorm van een jaarlijkse tribuut 
aan het Rijk. Daarmee liet Sigismund zien dat hij zijn eigen belang 
niet uit het oog verloor. Bekend is dat hij, onder meer door zijn hoog 
opgelopen uitgaven voor het concilie in Konstanz, met grote geld-
zorgen kampte. 
De schatting moet worden ingevorderd door de rechters die de 
Friezen zelf hebben gekozen, en die moeten deze dan in Leeuwar-
den overdragen aan een persoon die van Rijkswege gevolmach-
tigd is. Sigismund duidt die Friese rechters aan als grietmannen.  
Daaraan kunnen wij zien dat de hem aangeboden petitie uit  
Westerlauwers Friesland afkomstig moet zijn, want alleen daar  
werden de rechters grietmannen genoemd. 

De hoogte van de schatting wordt uitgedrukt in keizersgroten (Duits: 
‘Kaisergroschen’), een munt met de afbeelding van de keizer. In een 
afzonderlijke oorkonde wordt geregeld dat zulke keizersgroten 

voortaan door een Rijksmuntmeester in Leeuwarden zullen worden 
geslagen. Sigismund wil trouwens ook nog tol heffen in Stavoren, 
eveneens een plaats in Westerlauwers Friesland, en ook in andere 
Friese havens, maar die worden niet met naam genoemd.
Over de functie van potestaat, die zo’n centrale plaats in het Karels- 
privilege inneemt, wordt in dit privilege niet gesproken. Dat hoeft 
niet te betekenen dat Sigismund dit niet een goed idee vond, maar 
wijst er eerder op dat de Friezen er zelf geen heil in zagen.

Aan het einde van de tekst stelt Sigismund een zware geldstraf op 
het maken van inbreuk op dit privilege. De helft daarvan zal aan 
het Rijk toekomen, de andere helft aan degenen die het slachtoffer  
van die inbreuk waren geworden. Er wordt evenwel geen woord vuil 
gemaakt aan hoe een en ander moet worden georganiseerd.

Bij het dateren van het stuk wordt opgegeven in welk jaar van  
Sigismunds koningschappen deze oorkonde is uitgevaardigd: het 
eenendertigste van dat van Hongarije en het achtste van het Rijk.  
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 De betsjutting fan it privileezje
Yn 1622 ferskynde yn Frjentsjer in mânske kronyk fan Fryslân, skreaun 
troch de Frjentsjerter heechlearaar Pierius Winsemius. Op ‘e titel- 
pagina wurdt de frijheid (libertas) fersinnebylde troch in faam dy’t 
mei de lofterhân in swurd omheechhâldt en mei de rjochterearm  
in rôle omklammet dêr’t it wurd ‘Priuilegien’ op te ûnderskieden  
falt. Sa wurdt ús sjen litten dat de frijheid, dy’t yn de Fryske skied-
nis sa’n wichtige rolle spile hat, op twadderlei wize beskerme waard: 
troch de wapens én mei privileezjes. De fraach is no: hat it privileezje 
fan Sigismund echt wol bydroegen ta de beskerming fan de frijheid 
fan de Friezen? Dy frijheid is yn 1498 dochs ferlern gien?

Earder is al sein dat Sigismund syn gesant Bunzlau yn 1418 op  
‘en nij yn Westerlauwersk Fryslân ferskynde, diskear om it privileezje 
út te rikken. Fan de Westerlauwerske Friezen waard no ferwachte  
dat se as ryksûnmidliken de huldigingseed oan Sigismund ôflizze  
soene, wat se ek dien ha. Tagelyk wiene se no ferplichte ta it  

 De betekenis van het privilege
In 1622 verscheen in Franeker een omvangrijke kroniek van Friesland,  
geschreven door de Franeker hoogleraar Pierius Winsemius. Op de  
titelpagina wordt de vrijheid (libertas) verzinnebeeld door een  
maagd die met de linkerhand een zwaard heft en met de  
rechterarm een rol omklemt waarop het woord ‘Priuilegien’ te  
onderscheiden is. Zo wordt ons getoond dat de vrijheid, die in 
de Friese geschiedenis zo’n belangrijke rol heeft gespeeld, op  
tweeërlei wijze werd beschermd: door de wapens én met privileges.  
De vraag is nu: heeft het privilege van Sigismund werkelijk bij- 
gedragen tot de bescherming van de vrijheid der Friezen? Die vrijheid 
is in 1498 toch verloren gegaan?

Eerder is al gezegd dat Sigismunds gezant Bunzlau in 1418 opnieuw 
in Westerlauwers Friesland verscheen, ditmaal om het privilege uit 
te reiken. Van de Westerlauwerse Friezen werd nu verwacht dat zij 
als rijksonmiddellijken de huldigingseed aan Sigismund zouden af-
leggen, wat ze ook hebben gedaan. Tevens waren ze nu verplicht 

gjin fersin, want Sigismund rekkene as 
it begjin fan syn keningskip it jier 1410 
en net 1411. 

De oarkonde is op perkamint 
skreaun, yn it Latyn. Op ‘e omtear-
de ûnderkant fan it perkamint – de 
fakterm dêrfoar is plyk – stiet dat  
it stik yn opdracht fan de kening  
opmakke is, folge troch de namme  
fan de lieder fan de kânselarij dêr’t it 
stik opsteld en útskreaun is, Johannes 
Kirchen.
De oarkonde is besegele mei it oan 
snoeren ophongen segel fan Sigis-
mund, dêr’t er sittend op syn troan op 
ôfbylde is. 

Dat laatste is geen vergissing, want  
Sigismund rekende het jaar 1410 en 
niet 1411 als het begin van zijn koning-
schap.

De oorkonde is op perkament geschre-
ven, in het Latijn. Op de omgevouwen 
onderkant van het perkament – de  
vakterm daarvoor is pliek – staat dat 
het stuk in opdracht van de koning is 
opgemaakt, gevolgd door de naam 
van de leider van de kanselarij waarin 
het stuk is opgesteld en uitgeschreven,  
Johannes Kirchen.
De oorkonde is bezegeld met het  
aan snoeren opgehangen zegel van 
Sigismund, waarop hij gezeten op zijn 
troon is afgebeeld. 

De Fryske frijheidsfaam, útrist 
mei swurd en privileezjes.  
Detail fan de titelside fan  
Pierius Winsemius, Chronique 
ofte historische geschiedenisse 
van Vrieslant (Frjentsjer 1622).

De Friese vrijheidsmaagd, uit-
gerust met zwaard en privile-
ges. Detail van de titelpagina van  
Pierius Winsemius, Chronique 
ofte historische geschiedenisse 
van Vrieslant (Franeker 1622).
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Se beskôgen harsels no ek net langer as ûnderdienen fan it Ryk.  
It sprekt fansels dat se wegeren om de skatting op te bringen of  
tol oan it Ryk te beteljen en der kaam ek gjin Ryksmuntmaster  
yn Ljouwert. 

No krigen ek de Westerlauwerske Friezen it stimpel opdrukt fan  
rebellen tsjin it Ryk. Dochs waard de Ryksban net oer har ôfkundi-
ge. It sil wol dúdlik west ha dat soks yn de Fryske kontreien dochs  
gjin yndruk makke. As legitimaasje fan har frijheid berôpen de  
Westerlauwerske Friezen har tenei wer op it ûnechte privileezje fan 
Karel de Grutte, dat har, oars as dat fan Sigismund, ta neat ferplichte.
Wy moatte dus fêststelle dat it privileezje fan Sigismund mar  
koarte tiid funksjonearre hat. Dúdlik is ek dat it net bydroegen hat  
ta it beskermjen fan de Fryske frijheid. Dochs stelt it mear foar as 
inkeld in fuotnoat yn de Fryske skiednis. De histoaryske betsjutting 
fan it privileezje is dat it de erkenning fan de Fryske frijheid troch 
de heechste autoriteit yn it Ryk markeart. It mei wier wêze dat it de 

beteljen fan de skatting. Oft se dy fuortdaalk ek al opbrocht ha, is 
lykwols net wis. Om har nije ferbûnens mei it Ryk te demonstrearjen 
neamden de fertsjintwurdigers fan Eastergoa en Westergoa harsels 
no ‘ûnderdienen en getrouwen fan it Hillige Roomske Ryk’. 

Lykas sein wie it privileezje ek ornearre foar de Easterlauwerske  
Friezen, dêr’t ek de yn dy tiid as Frysk beskôge stêd Grins ta  
rekkene waard. Dy wegeren lykwols planút de huldigingseed.  
Dat liet Sigismund net op him sitte. Net lang dêrnei ferklearre  
er har ta rebellen tsjin it Ryk en sloech er har yn de Ryksban. De  
Easterlauwersken en Grinzers loeken har dêr lykwols neat  
fan oan en diene yn 1420 sels fan de Sudersee út in yfal yn  
Westerlauwersk Fryslân. Doe die al gau bliken dat Sigismund  
syn Fryske ‘ûnderdienen en getrouwen’ yn ‘e fierste fierte  
gjin beskerming biede koe. Dêrmei wie foar de Westerlauwerske  
Friezen it ferhaal út. Om de Easterlauwerske ynfallers de baas te  
wurden rôpen se no sels de help yn fan de greve fan Hollân. 

tot het betalen van de schatting. Of ze hiertoe meteen al zijn over-
gegaan, is echter onzeker. Om hun nieuwe verbondenheid met het 
Rijk te demonstreren noemden de vertegenwoordigers van Oostergo 
en Westergo zichzelf nu ‘onderdanen en getrouwen van het Heilige 
Roomse Rijk’.

Zoals gezegd was het privilege ook bestemd voor de Oosterlauwerse  
Friezen, waartoe ook de toentertijd als Fries beschouwde stad  
Groningen werd gerekend. Dezen weigerden de huldigingseed echter  
botweg. Dat liet Sigismund er niet bij zitten. Niet lang daarna  
verklaarde hij hen tot rebellen tegen het Rijk en sloeg hij hen in 
de Rijksban. De Oosterlauwersen en Groningers trokken zich daar  
echter niets van aan. In 1420 deden zij zelfs vanaf de Zuiderzee  
een inval in Westerlauwers Friesland. Toen bleek al snel dat  
Sigismund zijn Friese ‘onderdanen en getrouwen’ in de verste verte  
geen bescherming kon bieden. Daarmee was het verhaal voor de  
Westerlauwerse Friezen uit. Om de Oosterlauwerse invallers de  
baas te worden riepen ze nu zelfs de hulp van de graaf van  

Holland in. Ze beschouwden zichzelf nu ook niet langer als  
onderdanen van het Rijk. Het spreekt voor zich dat ze weigerden  
de schatting op te brengen of tol aan het Rijk te betalen en er kwam 
ook geen Rijksmuntmeester in Leeuwarden. 

Nu kregen ook de Westerlauwerse Friezen het stempel opgedrukt 
van rebellen tegen het Rijk. Toch werd de Rijksban niet over hen  
afgekondigd. Het zal wel duidelijk geweest zijn dat zulks in de  
Friese contreien toch geen indruk maakte. Ter legitimatie van hun  
vrijheid beriepen de Westerlauwerse Friezen zich voortaan weer  
op het onechte privilege van Karel de Grote, dat hen, anders dan dat 
van Sigismund, tot niets verplichtte.

Wij moeten dus vaststellen dat het privilege van Sigismund maar  
korte tijd heeft gefunctioneerd. Duidelijk is ook dat het niet heeft 
bijgedragen tot de bescherming van de Friese vrijheid. Toch stelt 
het meer voor dan alleen een voetnoot in de Friese geschiedenis. De  
historische betekenis van het privilege is dat het de erkenning van 
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Fryske frijheid net rêden hat, mar it hat wol it oansjen fan dy frijheid 
ferhege. Dêrmei hat it in bliuwende symboalwearde. 

 Twa lettere privileezjes
Yn letter tiid is mear as ienris besocht om de sûnt 1420 fersteurde 
relaasje tusken de Friezen en it Ryk wer yn it lyk te bringen. Dêrby  
gie de foarstap soms út fan de kant fan it Ryk en soms fan de kant 
fan de Friezen. Dat lêste wie it gefal yn 1492. It rûn derop út dat de  
doetiidske keizer Frederik III yn 1493, koart foar syn dea, in nij  
privileezje útfurdige, dat – wol sa realistysk – allinnich foar de Wester-
lauwerske Friezen ornearre wie. Dêryn waard har de ûnhearsumens 
tsjinoer it Ryk kwytskolden en waarden se ûntslein fan it beteljen  
fan de oprûne boeten en de efterstallige skatting. Foar de rest like 
it nije privileezje sterk op dat fan Sigismund. It is lykwols nea útrikt, 
omreden dat it op namme stie fan in keizer dy’t ûnderwilens al  
ferstoarn wie. 

de Friese vrijheid door de hoogste autoriteit in het Rijk markeert. 
Het mag dan zo zijn dat het niet de redding van de Friese vrijheid is  
geweest, maar het heeft die vrijheid wel meer aanzien gegeven. 
Daarmee heeft het een blijvende symbolische waarde. 

 Twee latere privileges
In een latere periode is meer dan eens geprobeerd de sedert 1420 
verstoorde relatie tussen de Friezen en het Rijk te herstellen. Het 
initiatief kwam daarbij soms van de kant van het Rijk en soms van 
de kant der Friezen. Dat laatste was het geval in 1492. Een en ander  
resulteerde er toen in dat de toenmalige keizer Frederik III in 1493, 
kort voor zijn dood, een nieuw privilege uitvaardigde, dat – wel zo  
realistisch – alleen voor de Westerlauwerse Friezen was bestemd. 
Daarin werd hun de ongehoorzaamheid jegens het Rijk kwijtgeschol-
den en werden ze ontslagen van de betaling van de opgelopen boetes 
en de achterstallige schatting. Verder leek het nieuwe privilege sterk 
op dat van Sigismund. Het is echter nooit uitgereikt, omdat het op 
naam stond van een keizer die inmiddels al gestorven was. 

Detailopname fan it segel fan Roomsk-kening Sigismund. Dy is ôfbylde sittend op troan, 
mei kroan, skepter en ryksapel.

Detailopname van het zegel van Rooms-koning Sigismund. Deze is afgebeeld zittend op 
troon, met kroon, scepter en rijksappel.
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Uteinlik is it ek yndied sa fier kommen. Yn 1498 beneamde Maxi- 
miliaan hartoch Albrecht fan Saksen, by wa’t er swier yn it kryt stie 
en dy’t boppedat al kâns sjoen hie om him as beskermer fan ien fan 
de stridende partijen yn Westerlauwersk Fryslân op te smiten, ta  
gubernator en potestaat fan Fryslân, en dat net foar ien jier, mar  
erflik. Boppedat waarden him wiidweidige folmachten takend.  
Dêrmei krige Fryslân dus dochs in gubernator optwongen, wat net 
allinnich yn striid wie mei Sigismund syn privileezje, mar ek mei  
dat fan Maximiliaan sels. Allinnich om de skyn op te hâlden dat de 
âlde frijheid noch altiten bestie, waard oan de titel gubernator dy fan 
potestaat tafoege. 

 Gjin privileezjes mear 
Twa jier letter bruts der yn Fryslân in grutte opstân út tsjin Albrecht 
fan Saksen syn bewâld. Mei de nedige muoite slagge it de hartoch om 
dy te ûnderdrukken. Dêrnei waarden der swiere straffen útdield. Ien 

Frederik syn soan en opfolger, Roomsk-kening Maximiliaan, hat noch  
itselde jier in nij privileezje foar de Friezen opstelle litten. Dat 
wie lykwols hiel oars fan opset. Opfallend is foaral dat dêryn it de  
Friezen sa dierbere Karelsprivileezje net allinnich neamd, mar sels  
befêstige waard en wol op ‘e meast útdruklike wize, nammentlik  
troch de hiele tekst dêrfan yn it nije privileezje op te nimmen. Dêrmei 
waard it, hoe ûnecht oft it ek wie, dochs as echt erkend en krige it 
formeel rjochtskrêft. Wy moatte út dat opmerklike feit net opmeitsje 
dat Maximiliaan, oars as syn foargongers, wól oertsjûge rekke wie fan 
de echtens fan it Karelsprivileezje. Syn net útsprutsen bedoeling wie 
nammentlik om it te brûken as in brekizer foar it útwreidzjen fan syn 
macht yn Fryslân. Dat die er troch der de bepaling yn op te nimmen 
dat de Friezen ferplichte wiene om de bepaling oer it kiezen fan in 
potestaat ek echt út te fieren. Diene se dat net – en dy kâns like grut, 
sjoen de skerpe tsjinstellingen yn it Fryslân fan dy tiid – dan soe er sels 
ien oanwize.

Frederiks zoon en opvolger, Rooms-koning Maximiliaan, heeft in dat-
zelfde jaar nog een nieuw privilege voor de Friezen laten opstellen. 
Dit was echter heel anders van opzet. Opvallend is vooral dat hier-
in het de Friezen zo dierbare Karelsprivilege niet alleen genoemd, 
maar zelfs bevestigd werd en wel op de meest uitdrukkelijke wijze,  
namelijk door de gehele tekst daarvan in het nieuwe privilege op te 
nemen. Daarmee werd het, hoe onecht het ook was, toch als echt  
erkend en kreeg het formeel rechtskracht. Wij moeten uit dit ver-
rassende feit niet opmaken dat Maximiliaan, anders dan zijn voor- 
gangers, wél overtuigd was geraakt van de echtheid van het Karels- 
privilege. Zijn niet uitgesproken bedoeling was namelijk het te  
gebruiken als breekijzer voor de uitbreiding van zijn macht in  
Friesland. Dat deed hij door er de bepaling in op te nemen dat de 
Friezen verplicht waren de bepaling met betrekking tot het kiezen 
van een potestaat ook daadwerkelijk uit te voeren. Deden ze dat niet 
– en die kans leek groot, gezien de scherpe tegenstellingen in het 
Friesland van die tijd – dan zou hij zelf iemand aanwijzen.

Uiteindelijk is het inderdaad zover gekomen. In 1498 benoemde 
Maximiliaan hertog Albrecht van Saksen, bij wie hij zwaar in het 
krijt stond en die bovendien al kans had gezien zich op te werpen als  
beschermer van een van de strijdende partijen in Westerlauwers  
Friesland, tot gubernator en potestaat van Friesland, en dat niet  
voor één jaar, maar erfelijk. Bovendien werden hem uitgebreide  
volmachten toegekend. Daarmee kreeg Friesland dus toch een  
gubernator opgedrongen, wat niet alleen strijdig was met het  
privilege van Sigismund, maar ook met dat van Maximiliaan zelf.  
Alleen om de schijn op te houden dat de oude vrijheid nog altijd be-
stond, werd aan de titel gubernator die van potestaat toegevoegd. 

 Geen privileges meer 
Twee jaar later brak er in Friesland een grote opstand uit tegen het 
bewind van Albrecht van Saksen. Met de nodige moeite slaagde de 
hertog erin die te onderdrukken. Daarna werden er zware straffen 
uitgedeeld. Een daarvan was dat alle privileges van de Friezen verval-
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proseduere ôfbrutsen. It privileezje moat dêrnei yn it argyf fan de 
Gelderske hartoch opburgen wêze om lang om let dochs noch werom 
te kearen yn Fryslân. 

Troch in replika fan dit privileezje oan te bringen yn it Provinsjehûs 
wurdt net allinnich breder bekendheid jûn oan dit Fryske frijheids- 
dokumint by útstek, mar ek oan it alâlde frijheidsbesef en de hast  
like âlde frijheidsreputaasje fan de Friezen.

dêrfan wie dat alle privileezjes fan de Friezen foar ferfallen ferklearre 
waarden. Dat jilde ek foar it Karelsprivileezje. Dêrom waard de op 
dat privileezje basearre titel potestaat út de Fryske titulatuer fan de 
hartoch ferwidere en bleau allinnich dy fan gubernator oer. De privi-
leezjes sels moasten ynlevere wurde. Oft dat ek bard is, is lykwols de 
fraach. It privileezje fan Sigismund is yn alle gefallen net yn Saksyske 
hannen fallen.

Ein 1516 dûkte it privileezje fan Sigismund wer op. Doe waard, yn 
it fiere Parys, ûnder tafersjoch fan de Frânske kening, in juridyske 
striid útfochten oer de fraach wa’t it meast oanspraak op ‘e hearskip-
pij oer Westerlauwersk Fryslân meitsje koe: Karel V, dy’t de rjochten 
fan Albrecht fan Saksen oernommen hie, of de hartoch fan Gelre, 
dy’t de yn 1514 op ‘en nij yn opstân kommen Friezen stipe. Beide  
partijen moasten bewiisstikken foar har oanspraken presintearje. 
De Gelderske partij kaam doe ûnder oaren mei it orizjinele privi-
leezje fan Sigismund op ‘e lappen. Uteinlik hat de Frânske kening de  

len werden verklaard. Dat gold ook voor het Karelsprivilege. Daarom 
werd de op dat privilege gebaseerde titel potestaat uit de Friese titu-
latuur van de hertog verwijderd en bleef alleen die van gubernator 
over. De privileges zelf moesten worden ingeleverd. Of dat ook is 
gebeurd, is echter de vraag. Het privilege van Sigismund is in ieder 
geval niet in Saksische handen gevallen.

Eind 1516 dook het privilege van Sigismund weer op. Toen werd, in  
het verre Parijs, onder toezicht van de Franse koning, een juridische  
strijd uitgevochten over de vraag wie de beste aanspraken op de heer-
schappij over Westerlauwers Friesland had: Karel V, die de rechten  
van Albrecht van Saksen had overgenomen, of de hertog van Gelre,  
die de in 1514 wederom in opstand gekomen Friezen steunde.  
Beide partijen moesten bewijsstukken voor hun aanspraken overleg- 
gen. De Gelderse partij kwam toen onder andere met het originele  
privilege van Sigismund aanzetten. Uiteindelijk heeft de Franse  
koning de procedure afgebroken. Het privilege moet daarna in het 

archief van de Gelderse hertog zijn opgeborgen om ten slotte toch 
nog in Friesland terug te keren. 

Door een replica van dit privilege in het provinciehuis aan te brengen  
wordt niet alleen bredere bekendheid gegeven aan dit Friese  
vrijheidsdocument bij uitstek, maar ook aan het aloude vrijheidsbesef 
en de bijna even oude vrijheidsreputatie van de Friezen.
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It troch Roomsk-kening Sigismund útfurdige frijheidsprivileezje foar de Friezen 
(Tresoar, Verzameling Aanwinsten Ryksargyf 787).

Het door Rooms-koning Sigismund uitgevaardigde vrijheidsprivilege voor 
de Friezen (Tresoar, Verzameling Aanwinsten Ryksargyf 787).
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30 septimber 1417

Yn de namme fan de hillige en ûndielbere Trije-ienheid lokkich, amen.

Sigismund, by de graasje fan God Roomsk-kening, jimmeroan  
fermearderder (fan it Ryk) en kening fan it Ongerslân, Dalmaasje, 
Kroäasje, ensfh.

Ta ivichduorjend oantinken oan de (hjirnei folgjnde) saak meitsje wy 
by dizzen oan alle minsken (it neikommende) buorkundich:

Alhoewol’t de myldens fan de keninklike weardigens ferplichte liket te  
wêzen om foar al dejingen dy’t oan syn gesach ûnderwurpen binne,  

30 september 1417

In de naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid gelukkig, 
amen. 

Sigismund, bij de gratie Gods Rooms-koning, altijd vermeerderaar 
(des Rijks) en koning van Hongarije, Dalmatië, Kroatië, enz. 

Tot altijddurend aandenken aan de (hierna volgende) zaak maken wij 
hiermede aan allen (het volgende) bekend.

Hoewel de mildheid van de koninklijke waardigheid verplicht lijkt 
te zijn voor alle aan zijn gezag onderworpenen, over wie hij zoals 

It privileezje fan Roomsk-kening  
Sigismund foar de Friezen

Het privilege van Rooms-koning 
Sigismund voor de Friezen

oer wa’t er lykas bekend troch beskikking fan de skinker fan alle  
dingen hearsket, foardielen te bemasterjen en harren geunsten te 
skinken – mei achtslaan fan wat nei de winsk fan de ûnderdienen út 
goederjouskens útdield wurdt, op nuttige wize (ek) syn (eigen) skatten 
fermearderet – bejegenet er lykwols mei noch mear omtinken dyjingen 
dy’t troch de stânfêstens fan harren bewiisde trou en it feitlik toanen 
fan harren dieden klearder as mei kleare bewizen fan harren deugden 
oanrikkemedearre wurde, mei de geunst fan syn wenstige goedwilli-
gens en ferheft er harren mei bysûndere jeften fan syn geunsten, dat 
hja sadwaande nammerste sterker besiele wurde ta it fuortsetten fan  
harren oprjochte hearrigens, al nei’t hja erkend hawwe troch de  
keninklike heechheid mei oerfloediger geunsten ûnderskieden te 
wurden en hja dêrom der mei rjocht en reden nei útsjogge om mei nij 
opdiene krêften ûnder in goedgeunstich foarst te tsjinjen.

No, in fersykskrift dat okkerdeis oan ús majesteit oanbean is en  
ôfkomstich is fan alle achtbere en ús dierbere ynwenners en  

bekend door beschikking van de schenker van alle dingen heerst, 
voordelen te verwerven en hun gunsten te verlenen, in aanmer-
king nemend dat wat op wens van de onderdanen vrijgevig wordt  
uitgedeeld, op nuttige wijze (ook) zijn (eigen) schatten vermeerdert, 
bejegent hij nochtans met nog meer aandacht diegenen die door de 
standvastigheid van hun bewezen trouw en het daadwerkelijk tonen 
van hun daden klaarder dan met klare bewijzen van hun deugden 
aanbevolen worden, met de gunst van zijn gewoonlijke welwil-
lendheid en verheft hij hen met bijzondere gaven van zijn gunsten,  
opdat zij op deze wijze des te sterker worden bezield tot het voort-
zetten van hun ongeveinsde gehoorzaamheid, naarmate zij hebben 
erkend door de koninklijke hoogheid met overvloediger gunsten te 
worden onderscheiden en zij zich derhalve met het volste recht erop 
verheugen met hernieuwde krachten onder een goedgunstig vorst 
te dienen.

Welnu, een onlangs aan onze majesteit aangeboden verzoekschrift 
van alle achtbare en ons dierbare inwoners en bewoners van zowel 
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Goed trochtocht en mei achtslaan fan de ripe ried fan ús foarsten, 
greven, eallju en trouwe tsjinners hawwe wy foar harrensels en de 
foarneamde lannen en dielen de geunsten, frijheden, frijstellingen,  
foarrjochten, rjochten, privileezjes en oarkonden dêr’t wy fan wit-
te dat hja dy fan ús foarneamde foargongers yn it Ryk, Roomsk- 
keizers en -keningen, krigen hawwe, as gehiel en ôfsûnderlik, en ek  
harren lânrjochten, loflike wensten en brûkmen fernijd, goedkard, 
bekrêftige en befêstige hawwe, wylst wy dy ek mei dit skriuwen  
fernije, goedkarre, bekrêftigje en by Roomsk-keninklik gesach en  
folslein bewust befêstigje.

En mei de bedoeling dat de keninklike ferhevenens foar foarneam-
de ynwenners en bewenners oer nammerste mear bliken dwaan 
mei, hawwe wy by ús foarneamd gesach en folslein bewust harren  
allegearre, mei-inoar en ôfsûnderlik, mei harren frouwen, bern en 
húsgenoaten en mei de persoanen fan beide slachten en harren 
ôfsûnderlik guod dêrby, en ek alle en ôfsûnderlike lannen en dielen 

bewenners fan East- én West-Fryslân, yn de folkstaal ‘de frije Friezen’ 
neamd, trouwe tsjinners fan ús en fan it Hillige Ryk, kaam derop del 
dat wy sa goed wêze wolle soene om de oan harrensels en oan de 
ôfsûnderlike lannen en dielen fan Fryslân troch ús sillige foargon-
gers dy’t wy yn loflik oantinken hâlde, keizers likegoed as Roomsk- 
keningen, earder skonken en beskikber stelde geunsten, frijheden, 
frijstellingen, foarrjochten. rjochten, privileezjes en oarkonden, en ek 
harren lânrjochten, loflike wensten en brûkmen te fernijen, goed te 
karren, te bekrêftigjen en te befêstigjen en op grûn fan ús keninklike 
barmhertigens ûndersteande geunsten nij te skinken.

Sa willigje wy, nei yngeand omtinken jûn te hawwen oan de  
ûnferoarlik grutte tawijing fan foarneamde ynwenners en bewenners 
en de suverens fan de bysûndere trou dy’t harren foarâlden en hja 
sels, lykas bekend, foar ús en it Ryk oer betsjûge hawwe en betsjûgje, 
tige graach harren winsken yn en ferhearre nammerste goedgeunsti-
ger de smeekbeaen dy’t oan ús rjochte wurde.

Oost- als West-Friesland, in de volkstaal ‘de vrije Friezen’ genoemd, 
onze en ’s Heiligen Rijks getrouwen, hield in dat wij ons zouden  
verwaardigen de aan henzelf en aan de afzonderlijke landen en  
delen van Friesland door onze zalige voorgangers loffelijker  
gedachtenis, zowel keizers als Rooms-koningen, vroeger geschonken  
en gegeven gunsten, vrijheden, vrijstellingen, voorrechten,  
rechten, privileges en oorkonden, alsmede hun landrechten, loffelijke  
gewoonten en gebruiken te hernieuwen, goed te keuren, te  
bekrachtigen en te bevestigen en uit onze koninklijke goedertieren-
heid onderstaande gunsten nieuw te verlenen. 

Wij willigen aldus, na terdege in aanmerking te hebben genomen  
de onveranderlijk grote toewijding van voornoemde inwoners en  
bewoners en de zuiverheid van de bijzondere trouw die hun voor-
ouders en zijzelf, zoals bekend, tegenover ons en het Rijk hebben 
betoond en betonen, volgaarne hun wensen in en verhoren des te 
goedgunstiger de tot ons gerichte smeekbeden. 

Weloverwogen en in aanmerking genomen de rijpe raad van onze 
vorsten, graven, edelen en getrouwen hebben wij ten bate van  
henzelf en de voornoemde landen en delen de gunsten, vrijheden, 
vrijstellingen, voorrechten, rechten, privileges en oorkonden waar-
van bekend is dat zij die van onze voornoemde voorgangers in het 
Rijk, Rooms-keizers en -koningen, hebben verkregen, als geheel en 
afzonderlijk, alsmede hun landrechten, loffelijke gewoonten en  
gebruiken hernieuwd, goedgekeurd, bekrachtigd en bevestigd, ter-
wijl wij die ook door dit schrijven hernieuwen, goedkeuren, bekrach-
tigen en bij Rooms-koninklijk gezag en volkomen bewust bevestigen.

En opdat de koninklijke verhevenheid jegens voornoemde inwoners 
en bewoners des te meer blijke, hebben wij bij ons voornoemd gezag 
en volkomen bewust hen allen, gezamenlijk en afzonderlijk, tezamen  
met hun vrouwen, kinderen en huisgenoten en met de personen  
van beider kunne en hun afzonderlijke goederen alsmede alle en  
afzonderlijke landen en delen van Oost- en West-Friesland die op ge-
welddadige en onrechtvaardige wijze en zonder grond afgescheurd 
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hja dêrnei net foar in part of folslein troch ús of troch dy opfolgers fan 
it Roomske Ryk skaat, ôfskuord, ôflutsen, ferkocht, weijûn, yn ûnder-
pân jûn of op in oare wize ferfrjemde wurde meie of kinne en dat alle 
ôfsûnderlike skiedingen, ôfskuorringen, skinkingen, ferkeapingen, 
ferpâningen en ferfrjemdingen fan foarneamde lannen dy’t, foar in 
part of folslein, ûnberet, ûnrjochtmjittich of op gewelddiedige wize 
troch wa dan ek, op grûn fan hokker útsochte fernimstigens en hok-
ker falsk argumint dan ek, dien binne, gjin inkelde jildigens hawwe 
sille noch krije sille.

En nettsjinsteande dat, om mei noch mear foarsoarch beskerming te 
bieden en dat foarneamde Friezen mei nammerste mear wissigens 
frijwarre wurde, ferklearje wy op grûn fan de follens fan de Roomsk-
keninklike macht en ús fêst bewustwêzen dat alle en ôfsûnderlike 
foarneamde dielingen, skiedingen, ôfskuorringen, ferkeapingen, 
skinkingen, ferpâningen en ferfrjemdingen en ek beloften, eden en 
skreaune stikken dy’t troch foarneamde ynwenners en bewenners en 

fan East- en West-Fryslân dy’t op gewelddiedige en ûnrjochtfeardige 
wize en sûnder grûn ôfskuord en ferfrjemde binne, ta ús en it foar-
neamde Ryk weromroppen en roppe dy hjirby werom en hawwe wy 
harren en harren guod yn ús bysûndere beskerming, beskutting en 
frijwarring opnommen en yn dy fan it Hillige Ryk en nimme harren út 
krêft hjirfan op, wollend, beslutend en bekrêftigjend by dit ivich jil-
dende edikt dat de foarneamde lannen en dielen fan de Friezen en al 
harren ynwenners en bewenners, de tsjintwurdige en de takomstige, 
manlju likegoed as froulju, jongerein likegoed as folwoeksenen, fan 
no ôf oan harren tenei mei alle rjochten en earen, frijheden, geunsten 
en wensten dêr’t hja oant no ta op fertrouwe koene en dêr’t de oare 
trouwe tsjinners en foarfjochters fan it Ryk (ek) it genot fan hawwe 
en brûke, tenei foar ivich ferbliidzje moatte en dy ta harren foldwaan 
krije moatte.

En dat hja allinnich ta ús en ta ús opfolgers yn it Ryk, Roomsk-keizers 
en -keningen, en ta nimmen oars harren taflecht nimme meie en dat 

en vervreemd zijn, tot ons en het voornoemde Rijk teruggeroepen 
en roepen die bij dezen terug en hebben wij dezen en deze in onze 
en ’s Heiligen Rijks bijzondere bescherming, beschutting en vrijwa-
ring opgenomen en nemen die bij kracht van dezen op, willende, 
besluitende en bekrachtigende bij dit eeuwig geldende edict dat de 
voornoemde landen en delen van de Friezen en al hun inwoners en 
bewoners, de tegenwoordige en de toekomstige, zowel mannen als 
vrouwen, jongelingen als volwassenen, vanaf nu voortaan zich in alle 
rechten en eren, vrijheden, gunsten en gewoonten waarop zij tot 
hiertoe vertrouwden en welke (ook) de overige getrouwen en ijve-
raars van het Rijk genieten en gebruiken, voortaan ten eeuwige dage 
moeten verheugen en deze moeten verkrijgen. 

En dat zij alleen tot ons en onze opvolgers in het Rijk, Rooms-keizers 
en -koningen, en tot niemand anders hun toevlucht mogen nemen 
en dat zij niet vervolgens gedeeltelijk of in hun geheel door ons of 
deze opvolgers van het Roomse Rijk gescheiden, afgescheurd, af-
getrokken, verkocht, weggeschonken, verpand of op enige andere 

wijze vervreemd mogen of kunnen worden en dat alle afzonderlijke 
scheidingen, afscheuringen, schenkingen, verkopingen, verpandin-
gen en vervreemdingen van voornoemde landen die, gedeeltelijk of 
in hun geheel, onbezonnen, onrechtmatig of op gewelddadige wijze 
door wie dan ook, op grond van welke uitgezochte vindingrijkheid 
en welk voorwendsel of op welke wijze dan ook, zijn gedaan, geen 
enkele geldigheid zullen hebben en verkrijgen. 

En desalniettemin tot bescherming met nog uitgebreidere voorzorg 
en opdat voornoemde Friezen des te zekerder worden gevrijwaard, 
verklaren wij vanuit de volheid van de Rooms-koninklijke macht en 
ons zekere bewustzijn dat alle en afzonderlijke voornoemde delin-
gen, scheidingen, afscheuringen, verkopingen, schenkingen, verpan-
dingen en vervreemdingen alsmede beloften, eden en geschreven 
stukken, die door voornoemde inwoners en bewoners en ook hun 
voorgangers bovendien zijn gedaan, gegeven en verschaft, en tevens 
welke verbonden en overeenkomsten of verdragen ook die tussen 
hen en door hen zijn opgesteld, bezworen of bekrachtigd op welke 
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ynwenners en bewenners, wêrtroch’t hja al jierrenlang troch de 
skuld fan harren oanbuorjende fijannen swier troffen binne en  
fan it Ryk ôflutsen en skaat binne, te fereffenjen (en wol) mei de  
bedoeling dat hja ús en it Ryk tenei mei noch mear fjoer earje en  
leafhawwe kinne en sille en ûnder de beskerming fan ús macht en 
ûnder dy fan it Ryk fertreast ta rêst komme.

Wy wolle en beslute, bepale en gebiede mei dit ivich jildende edikt 
by foarneamd gesach en bewustwêzen dat deselde ynwenners en be-
wenners yn ‘e takomst nea wer ta it tsjinjen fan ús en ús foarneamde 
opfolgers bûten foarneamde lannen en harren grinzen of swetten en 
likemin ta it skinken of beteljen, op hokker wize dan ek, foar hokker 
saken, wurksumheden, belestingen, ynfoarderingen of op oare wize 
earder al úttochte of noch út te tinken middels of manieren dan ek, 
fan belestingen, bystânheffingen, prekariojild of hokker oare beles-
tingen of beaen ek, holden binne, útsein de ûnderskreane skatting, 
behalven faaks as der gefallen binne dy’t dêrom freegje, (te witten) 

ek harren foargongers boppedat dien, skonken en beskikber steld 
binne, en ek hokker ferbûnen en oerienkomsten of ferdraggen dan 
ek dy’t tusken harren en troch harren opsteld, besward of op hokker 
wize dan ek bekrêftige binne, en wat dêr ek út fuortkommen is en 
dêrfan ôfhinget, dêrút fuortsprút en dêrmei ferbûn is, fan gjin inkelde 
sizzenskrêft of gewicht binne of wêze meie.

Want by dizzen lûke wy dy folslein yn (en) ferneatigje, ûntkrêftig-
je en annulearje dy op grûn fan foarneamde follens en foarneamd 
bewustwêzen, om’t dy (allinne) feitliken ta stân kommen binne en 
rjochtlik net besteane en dêrby bringe wy foarneamde Friezen en 
foarneamde lannen as gehiel en elk ôfsûnderlik yn harren eardere 
tastân werom en yn de harren ferskuldige en oarspronklike frijheden 
en ek rjochten, erfskippen, earbewizen, guod en loflike wensten, dêr’t 
hja op fertrouwe koene ear’t foarneamde ferfrjemdingen, dielingen,  
ôfskuorringen en skiedingen harren beslach krigen. Dêrby begeare 
wy ek om de ferswakkingen, skea en ferdrukkingen fan ús trouwe 

wijze ook, en wat daar ook uit is gevolgd en daarvan afhangt, daaruit 
voortspruit en daarmee verbonden is, van generlei kracht of gewicht 
zijn of mogen zijn.

Want wij herroepen, vernietigen, ontkrachten en annuleren die  
hierbij vanuit voornoemde volheid en voornoemd bewustzijn geheel 
en al, omdat zij (slechts) feitelijk tot stand zijn gekomen en rechte-
lijk niet bestaan, herstellende voornoemde Friezen en voornoemde 
landen gezamenlijk en elk afzonderlijk in hun vorige toestand en in 
de hun verschuldigde en oorspronkelijke vrijheden alsmede rechten, 
erfenissen, eerbewijzen, goederen en loffelijke gewoonten, waarop 
zij vertrouwden voordat voornoemde vervreemdingen, delingen, 
afscheuringen en scheidingen plaatsvonden, waarbij wij bovendien 
begeren de verzwakkingen, schaden en verdrukkingen van onze  
genoemde trouwe inwoners en bewoners, waardoor zij reeds vele  
jaren door toedoen van hun naburige vijanden zwaar zijn getroffen  
en van het Rijk zijn afgetrokken en gescheiden, te vereffenen 
(en wel) hiertoe opdat zij voortaan nog vuriger ons en het Rijk  

kunnen en zullen eren en liefhebben en onder de schutse van onze 
en ’s Rijks macht getroost tot rust komen. 

Wij willen en besluiten, bepalen en bevelen met dit eeuwig geldende 
edict bij voornoemd gezag en bewustzijn dat dezelfde inwoners en 
bewoners in de toekomst nimmer tot het dienen van ons en onze 
voornoemde opvolgers buiten voornoemde landen en hun grenzen 
of limieten noch tot het geven of betalen op enigerlei wijze voor wel-
ke zaken, werkzaamheden, belastingen, invorderingen of op welke 
andere reeds uitgedachte of nog uit te denken wegen of manieren 
ook, van belastingen, bijstandheffingen, precariegelden of welke 
andere belastingen of beden ook, gehouden zijn, uitgezonderd de 
ondergeschreven schatting, behalve wellicht als er gevallen zijn die 
daarom vragen, (namelijk) dat iemand of enigen van voornoem-
de inwoners of bewoners, door de geest van oproer verleid, zich  
zouden verstouten, wat niet moge geschieden, zich tegen ons of  
onze opvolgers in het Rijk te verzetten of ongehoorzaam te zijn;  
dan zullen de overige voornoemde inwoners en bewoners met  
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En om’t wy it rjochtfeardich en billik oardielje om de strangens fan de 
wensten en lânrjochten troch omsichtige en barmhertige dispensaasje 
sadanich te matigjen dat de straf fan misdiedige âlden en âlden fan 
âlden of sibben net oergiet op ûnskuldige persoanen, om dy reden 
wolle wy en steane wy de foarneamde ynwenners en bewenners ta en 
skinke harren mei klam dat net it misdriuw of de misdriuwen fan ien 
of mear persoanen ta algemiene skea fan âlden en âlden fan âlden, 
sibben of famyljeleden of hokker oar ûnskuldich mins dan ek liede 
moat, fanwegen dyjingen dy’t in misdriuw begien hawwe, mar dat 
allinnich hy of sy dy’t it misdriuw of de misdriuwen begeane, fonnisse 
en foar dy misdriuwen neffens de Fryske rjochten of wensten feitliken 
en persoanlik straft wurde.

As lêste, mei de bedoeling dat wy de neamde ynwenners en be-
wenners de woldieden fan ús goederjouskens foar harren winsken 
oer namste goedgeunstiger sjen litte, hawwe wy miend om harren 
dy bysûndere geunst foar ús en ús foarneamde opfolgers bewize 

dat immen of guon fan foarneamde ynwenners of bewenners, troch 
de geast fan rebûlje yn ‘e ferlieding brocht, it weagje soene, mei  
dat net barre, harren tsjin ús of ús opfolgers yn it Ryk te fersetten 
of oerhearrich te wêzen; dan sille de oare foarneamde ynwenners 
en bewenners mei alles wat yn harren fermogen leit, ús en deselde  
opfolgers bystean moatte en neffens harren eigen Fryske rjochten  
tsjinje en wurde hja dêroan holden oant dy tsjinstanners en oer- 
hearrigen, nei it ôflizzen fan harren geast fan rebûlje, wer ta ús 
eigen wiere hearrigens en dy fan it Ryk weromfierd wurde en 
it fertsjinne hawwe om de keizerlike of keninklike barmherti-
gens yn alle nederigens te bemasterjen – en dat it bart dat wy 
of ús foarneamde opfolgers foar it bewarjen en it nut fan de 
neamde lannen of dielen sokke grutte ynspanningen en sokke  
hege kosten belije moatte dat de foarneamde ynwenners en  
bewenners spontaan en út eigen frije wil foar ús of foar deselde  
opfolgers, om dy ynspanningen en kosten te fergoedzjen, eat fan 
soartgelikense romhertige aard dwaan en skinke wolle soene.

alles wat in hun vermogen is, ons en dezelfde opvolgers moeten  
bijstaan en overeenkomstig hun eigen Friese rechten dienen en zijn 
zij daartoe gehouden totdat deze tegenstrevers en ongehoorzamen, 
na aflegging van hun geest van oproer, tot onze en ’s Rijks ware  
gehoorzaamheid worden teruggevoerd en hebben verdiend de  
keizerlijke of koninklijke lankmoedigheid nederig te verwerven –
en dat het gebeurt dat wij of onze voornoemde opvolgers voor de  
bewaring en het nut van genoemde landen of delen zo grote  
inspanningen en zo hoge kosten lijden dat de voornoemde inwoners 
en bewoners uit hun eigen, spontane en vrije wil voor ons of dezelfde  
opvolgers ter vergoeding van deze inspanningen en kosten iets  
dergelijks ruimhartig zouden willen doen en geven.

En aangezien wij het rechtvaardig en billijk oordelen de strengheid 
van de gewoonten en landrechten door omzichtige en lankmoedige  
dispensatie zodanig te matigen dat de straf van misdadige ouders 
en grootouders of bloedverwanten niet overgaat op onschuldigen,  
daarom willen wij en staan wij de voornoemde inwoners en  

bewoners toe en schenken hun uitdrukkelijk dat niet het misdrijf of 
de misdrijven van één enkele of meerdere personen tot algemene 
schade van ouders en grootouders, bloedverwanten of familieleden 
of welk ander onschuldig mens ook moeten leiden, vanwege hen 
die een misdrijf hebben gepleegd, maar dat alleen hij of zij die het 
misdrijf of de misdrijven plegen, gevonnist en voor deze misdrijven 
overeenkomstig de Friese rechten of gewoonten daadwerkelijk en 
persoonlijk worden gestraft. 

Ten slotte, opdat wij de genoemde inwoners en bewoners de  
weldaden van onze vrijgevigheid jegens hun wensen des te goed- 
gunstiger tonen, hebben wij gemeend hun deze bijzondere gunst 
voor ons en onze voornoemde opvolgers te moeten verlenen dat 
wij hen en de voornoemde landen en delen met hun toebehoren,  
tezamen of afzonderlijk, evenals de hierna genoemde schatting  
nimmer aan wie dan ook zullen verbinden, verpanden, geven of  
van het Rijk vervreemden op welke wijze dan ook en dat wij over  
dezelfde inwoners en bewoners niet enig vorst, geestelijk of  
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foardogge, en benammen foar it beskermjen en bewarjen fan de 
rjochten fan itselde Ryk yn boppeneamde lannen en dielen, dy mei 
harren tabehearren, ynwenners en bewenners fan beide slachten ta 
ús en it Ryk weromroppen hat en yn syn beskerming en frijwarring 
en dy fan it Ryk opnommen hat en mei de foarneamde geunsten en 
frijheden, lykas hjirfoar sein, ûnderskieden hat, en om’t deselde ús 
majesteit oardiele hat dat it weardich, binlik en neffens de rede is 
dat foarneamde ynwenners en bewenners it foarneamde Ryk, dêr’t 
hja ommers in diel, ja sels in eal en poerbêst lid fan binne, en ús en 
ús foarneamde opfolgers ek as harren wiere, natuerlike en wenstige  
hearen troch op syn minst ien ferskuldige teken fan bliuwende  
ferearing, wiere erkenning en ûnderwerping earje en erkenne moatte 
en dêr tenei oan holden binne, dêrom beslute wy, hawwe wy bekrêf-
tige en stelle wy by ús foarneamd gesach en bewustwêzen hjirby fêst 
dat fan elk hurdstee sûnder útsûndering yn foarneamde lannen en 
dielen dy’t syn bysûndere tafel en húshâlden hat, inkeld ien keizers-
grut, en wol fan dy (keizersgrutten) dêr’t wy yn in oare oarkonde fan 

te moatten dat wy harren en de foarneamde lannen en dielen mei  
harren tabehearren, mei-inoar of ôfsûnderlik, krekt as de hjirnei 
neamde skatting nea oan wa dan ek ferbine, ferpânje, weijaan of fan 
it Ryk ferfrjemdzje sille op hokker wize dan ek en dat wy oer deselde 
ynwenners en bewenners gjin inkelde foarst, geastlik noch wrâldsk, 
greve, frijhear, ealman, ridder, kriichsman, boarger of (oarenien) dy’t 
net fan adel is, of in oare persoan, hokker stân oft er ek fan wêze mei,  
en wat him ek mar foardwaan mei, as gubernator of bestjoerder  
oanstelle sille of oer harren lannen en dielen oanstelle sille, mar  
dat wy harren it folle ferlof takenne om troch harren grytmannen, 
rjochters en amtsdragers neffens harren wensten en brûkmen, lykas 
dy oant no ta yn acht nommen binne, bestjoerd te wurden.

Fierders, om’t ús keninklike majesteit út beskaat bewustwêzen en mei 
oerlis, ynstimming en ried fan ús foarsten en dy fan it Hillige Roomske 
Ryk, sawol geastlik as wrâldsk, greven, frijhearen, minsken fan oan-
sjen, eallju en trouwe tsjinners, om’t har tige rjochtfeardige redenen 

wereldlijk, graaf, vrijheer, edele, ridder, krijgsman, burger of (andere) 
niet-adellijke of een andere persoon, van welke stand hij ook is, en 
welk geval zich ook voordoet, als gubernator of bestuurder zullen 
aanstellen of over hun landen en delen zullen aanstellen, maar dat 
wij hun het volle verlof verlenen door hun grietmannen, rechters en 
ambtsdragers overeenkomstig hun gewoonten en gebruiken, zoals 
die tot nu toe in acht zijn genomen, te worden bestuurd. 

Verder, omdat onze koninklijke majesteit uit zeker bewustzijn en met 
overleg, instemming en raad van onze en ’s Heiligen Roomsen Rijks 
vorsten, zowel geestelijke als wereldlijke, graven, vrijheren, aanzien-
lijken, edelen en getrouwen, omdat zich zeer rechtvaardige redenen  
voordoen, en vooral voor het beschermen en bewaren van de  
rechten van hetzelfde Rijk in bovengenoemde landen en delen, deze 
met hun toebehoren, inwoners en bewoners van beider kunne tot 
ons en het Rijk heeft teruggeroepen en in zijn en ’s Rijks bescherming 
en vrijwaring heeft opgenomen en met de voornoemde gunsten en 
vrijheden, zoals hiervoor gezegd, heeft onderscheiden, en omdat  

dezelfde onze majesteit heeft geoordeeld dat het waardig, billijk en 
overeenkomstig de rede is dat voornoemde inwoners en bewoners 
het voornoemde Rijk, waarvan zij immers een deel, ja zelfs een edel 
en uitnemend lid zijn, en ook ons en onze voornoemde opvolgers als 
hun ware, natuurlijke en gewoonlijke heren door ten minste enig 
verschuldigd teken van blijvende verering, ware erkenning en onder-
werping moeten eren en erkennen en daartoe voortaan gehouden 
zijn, daarom besluiten wij, hebben wij bekrachtigd en bepalen wij bij 
ons voornoemd gezag en bewustzijn bij dezen dat van iedere haard-
stede zonder uitzondering in voornoemde landen en delen die haar 
bijzondere tafel en huishouding heeft, slechts één keizersgroot, en 
wel van die (keizersgroten) waarvan wij in een andere oorkonde van 
onze majesteit hebben besloten dat die door de Rijksmuntmeester 
in Leeuwarden geslagen moeten worden en twintig voor een halve  
nobel en zestien voor een Rijnse gulden moeten gelden, op de  
feestdag van de Hemelvaart van onze Here Jezus Christus als  
keizerlijke schatting telkens ieder jaar moet worden betaald. 
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Wy hawwe miend om bûten dy skatting en de hjirboppe neamde 
munt, en ek de tsjinsten dy’t earder al oanjûn binne, en de tol yn  
Starum en oare Fryske havens, dy’t wy neffens in oare oarkonde fan 
ús majesteit, dy’t earder jûn is, it befel jûn hawwe om te ûntfangen  
yn alle en ôfsûnderlike foarneamde lannen en dielen en harren  
tabehearren en bybehear, gjin oare (skatting) foar ús en it Ryk oplizze 
te moatten.

Werklik nimmen mei it alsa frijstean en meitsje ynbrek op dat beskied 
fan ús fernijing, goedkarring, ratifikaasje, befêstiging, beskerming, 
beskutting en frijwarring, weromkrijing, beslút, edikt, beskikking,  
ferklearring, ynlûking, ferneatiging, ûnjildichferklearring, annulear-
ring, bepaling, feroardering, wil, geunst, werombringing yn de âlde 
steat en fan de ferskuldige en oarspronklike frijheid, begeunstiging, 
skinking en bewarring of gean dêr út likefolle watfoar drystens dan 
ek tsjin yn.

ús majesteit it beslút oer nommen hawwe dat dy troch de Ryksmunt-
master te Ljouwert slein wurde moatte en tweintich foar in heale  
nobel en sechtjin foar in Rynske gûne jilde moatte, op ‘e feestdei fan 
de Himelfeart fan ús Heare Jezus Kristus as keizerlike skatting alle  
jierren wer oan betelle wurde moat.
En dat de grytmannen fan foarneamde lannen en dielen dy’t dan yn 
funksje binne, sûnder útsûndering holden en ferplichte binne om dy 
skatting alle jierren yn te foarderjen  en ûnder de eed en by it ferlies 
fan harren amt yn te sammeljen en dat wat sa ynsammele is nei Ljou-
wert te bringen en oan dejinge of dejingen oan wa’t wy of ús foar-
neamde opfolgers opdroegen hawwe om dy skatting fanwegen of út 
namme fan ús en de Rykskeamer, troch de oarkonde fan ús majesteit 
sjen te litten, te heffen en te ûntfangen en dêrnei harren dêrfan ús 
ôfdwaningsbrieven oer te langjen, sûnder ferset yn hokker foarm dan 
ek te bieden en te leverjen, folslein en yn syn hiele hear en fear, útsein 
lykwols de breidsjeften en de wenten fan geastliken of sielsoargers 
dêr’t dy feitliken yn persoan yn wenje.

En dat de dan in functie zijnde grietmannen van genoemde landen  
en delen zonder uitzondering gehouden en verplicht zijn deze  
schatting jaarlijks in te vorderen en onder ede en bij verlies van hun 
ambt in te zamelen en het aldus ingezamelde naar Leeuwarden te 
brengen en aan degene of degenen aan wie wij of onze voornoemde 
opvolgers hebben opgedragen deze schatting vanwege of in naam 
van ons en de Rijkskamer onder vertoning van de oorkonde van onze 
majesteit te heffen en te ontvangen en hun daarvan vervolgens onze 
kwijtbrieven te overhandigen, zonder enig verzet te geven en te  
leveren, volkomen en geheel en al, zij het echter met uitzondering 
van de bruidsgiften en de woningen van geestelijken of zielzorgers 
waarin dezen daadwerkelijk en persoonlijk wonen.

Wij hebben gemeend buiten deze schatting en de hiervoor genoem-
de munt alsmede de eerder vermelde diensten en de tol in Stavoren 
en andere Friese havens, die wij overeenkomstig de inhoud van een 
andere oorkonde van onze majesteit die eerder is gegeven, hebben 
bevolen te ontvangen in alle en afzonderlijke voornoemde landen 

en delen en hun toebehoren en bijbehoren, geen andere (schatting) 
voor ons en het Rijk te moeten opleggen.

Hoe dan ook geen enkel mens moge het aldus vrijstaan inbreuk 
te maken op dit bescheid van onze hernieuwing, goedkeuring,  
ratificatie, bevestiging, bescherming, beschutting en vrijwaring,  
herkrijging, besluit, edict, beschikking, verklaring, herroeping,  
vernietiging, ongeldigverklaring, annulering, bepaling, verordening, 
wil, gunst, terugbrenging in de vorige toestand en van de verschul-
digde en oorspronkelijke vrijheid, begunstiging, schenking en bewa-
ring of er uit enigerlei willekeurige vermetelheid tegenin te gaan.

Indien echter iemand het zou wagen dit (toch) te beproeven, dan 
wete hij dat hij uit kracht van deze oorkonde onder het zegel van 
onze majesteit ons en ’s Heiligen Rijks zwaarste misnoegen zal  
oplopen en een straf van vijfhonderd marken van het zuiverste  
goud, waarvan wij besluiten en willen dat die van hem die het  
gewaagd zal hebben zich te verzetten, onverbiddelijk worden  
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As immen it lykwols weagje soe en besykje dat (dochs), dan moat 
er witte dat er op grûn fan dizze oarkonde ûnder it segel fan ús  
majesteit ús grutst tinkbere prottens en dy fan it Hillige Ryk  
ferneare moatte sil en in straf krijt fan fiifhûndert marken fan it  
suverste goud, dêr’t wy fan beslute en wolle dat dy fan dejinge dy’t 
it weage hat om yn it ferhef te kommen, sûnder pardon opeaske  
wurde en dat de iene helte dêrfan te’n goede komt oan de kas fan de  
keizerlike of keninklike Keamer en dat de oare helte brûkt wurdt foar 
en te’n goede komt oan dejingen dy’t it ûnrjocht ûndergien hawwe.

Opmakke yn Konstanz yn it jier fan ús Heare tûzenfjouwerhûndert-
ensantjin, de lêste dei fan septimber, yn it ienentritichste jier fan ús 
keningskippen fan it Ongerslân ensfh. en yn it achtste fan ús Roomske 
(keningskip).

Op ‘e plyk: Yn opdracht fan de heare kening. 
Johannes Kirchen

opgeëist en dat daarvan de helft ten bate van de kas van de  
keizerlijke of koninklijke Kamer en de overblijvende helft ten bate  
van degenen die het onrecht hebben geleden, wordt aangewend.

Gegeven te Konstanz in het jaar onzes Heren duizendvierhonderd- 
enzeventien, de laatste dag van september, in het eenendertigste 
jaar van onze koningschappen van Hongarije enz. en in het achtste 
van ons Roomse (koningschap).

Op de pliek: In opdracht van de heer koning. 
Johannes Kirchen

Nederlandse vertaling vanuit het middeleeuws Latijn: 
dr. Oebele Vries (met dank aan Liuwe H. Westra).
Troch Joop Oostra yn it Frysk oerset fanút de Nederlânske 
oersetting fan Oebele Vries.
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