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Bijlagee 2 
EenEen voorbeeld van de bewerking van de 
DivisiekroniekDivisiekroniek in Scriverius' Beschrijvinghe van out 
Batavien Batavien 

BeschrijvingheBeschrijvinghe van out Batavien, 316 (het onderstreepte is ontleend aan Aurelius): 

'Midlertijdt,, int jaer MCCLXVIII . als Graeff Floris noch jonck was, worden uyt groote ver-
rnetelheydd de Kermers. met de West-Friesen ende Waterlanders, ende de Gemeente vanden 
Landee te rade, alle de Edelen ende machtichsten wei-geboren Mannen uyt den Lande ende 
Stichtee van Utrecht te verdrijven: Ende hebben met grooter verwoedtheydt vele Sloten. Bur-
ghen.. Casteelen ende Huysen der Edelen ter neder gheworpen. De Ridderschap ende Ede-
lenn vanden Lande, dit onweder so veel moghelick was ontgaende, hebben haer teghen dit 
rasendee volck binnen der stede van Haerlem sterck gemaeckt ende ghebercht. Dan dit on-
ghetemdee volck het gheheele landt doorloopende, ende schendende al watse onder wege 
vonden,, hebben, in Aemsterland ghekomen zijnde. Heer Gijsbrecht van Aemstel daer toe 
ghebrocht,, dat hij hem als, Hooftman ende Gapiteyn van haer liet ghebruycken: ende ghe-
noechsaemm gedwongen zijnde van de noodt een deucht te maken, trock hij met haer int Sticht 
vann Utrecht: eerst het Slot te Vredeland. daer nae de Stad Utrecht selff belegghende.' 

Aurelius,, Die cronycke van Hollandt, fol. CLXXVII r (het onderstreepte is door Scriverius over-
genomen): : 

'Indenn iare ons heren MCC ende LXVII I worde een wonderlic teiken inder lucht gesien, 
wantt daer openbaerde vele gewapende mannen, vechtende tegen malcander gelikerwijs 
alss in een strijt naden welken een grote droefheit gevolget is, want dye gemeente vanden 
landenn hem seer verhieven ende op gestaen sijn tegen die edelen ende wel geboren man-
nenn Ende also grave florijs noch ionck was, so sijn die kermers op gestaen tegen den ede-
lenn ende hebben wt groter vermetelheit vele sloten burgen castelen ende huysen der ede-
lenn mit groter verwoetheit neder geworpen ende verdestrueert Ende die edele mannen rid-
derenn ende knechten zijn gecomen ende hebben hem gebercht in die stede van haerlem. 
opp dat si aldaer dat verwoede ende ongetemde volck stoutelicken mochten wederstaen. Dye 
kermerss worden te rade dat si alle die edelen wte landen, ende stichte van wtrecht verdri-
venn wouden ende hoer sloten ende castelen ter neder geworpen ende al dat sticht van wtrecht 
alss gemeen volc maken. Ende mit desen verwoesten volc hebben hem starckelicken die west-
vriesenn verbonden. Ende die waterlanders mit sommige andere sijn dair mede toe geval-
len,, also dat si een groot swaer machtich volc van wapenen hebben vergadert, ende zijnde 
gecomenn in aemsterlant here ghijsbrecht van aemstel an merckende dat hi dit grote swa-
ree volc van wapenen niet wederstaen en mochte, heeft hem wiselic ende cloeckelic hera-
ten,, ende heeft enen vasten vrede mit hem luyden gemaect, ende heeft hem geloeft ende 
gesworenn hout ende trouwe tewesen ende hebben hem gecoren ende genomen tot enen 
hooftman,, ende cappetein. ende heeft hem mit sinen luyden van wapenen verselt mit dat 
onghetemdee volc, ende wilt gediet Ende als hi dus een overste was geworden van also veel 
volcss docht hi ter neder te werpen, alle die sloten ende castelen zijnre vianden inden stich-
tee van wtrecht geseten. ende is mit al dit volc getogen voir dat slot te vredelant [...].' 


