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MIJNE HEEREN,
Tot in de tweede helft der 16e eeuw bleef de geschiedenis van Leuven, voor het volk,
een gesloten boek. Divaeus en Molanus hadden zich met het verledene der eerste
hoofdstad van Brabant onledig gehouden; doch, hunne werken zijn in de taal der
geleerden, het latijn, vervat.
Rond 1590 nam een ambtenaar der gemeente, WILLEM BOONEN, het besluit aan
Leuven een boek in de volkstaal te wijden. Met eene hoogere liefde voor den luister
zijner vaderstad bezield, besteedde hij al de stonden welke zijne plichtmatige
bezigheden hem overlieten, aan het doorlezen van boeken, handschriften en archieven,
en aan het aanteekenen van al wat zijn vlijt hem voor zijn oogmerk deed ontdekken.
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Zijn boek werd het eigendom der gemeente, en gedurende bijna drij eeuwen was het
de voornaamste bron waaraan de Leuvensche geschiedschrijvers putteden.
Dat men zich echter over het boek van Boonen niet vergisse: het is geenszins de
arbeid van eenen man van geleerdheid en geoefenden smaak; het is het werk eens
nederigen ambtenaars die, met het oog op de toekomst, bijzonderheden voor de
geschiedenis van Leuven vergaderde, toen deze stad elken dag hare archieven kon
verliezen.
Hij schreef zijn boek in eene eenvoudige, ongelijke taal; de taal die destijds te
Leuven gesproken werd. Ik denk echter dat het werk, met een weinig goeden wil,
door elkeen zal verstaan worden.
Meermaals werd het voornemen opgevat het handschrift van Boonen openbaar te
maken; doch telkens week men voor de moeilijkheid der taak terug.
In uwe zitting van 23 December 1874, hebt Gij het besluit genomen het boek te
laten drukken. Door dit besluit hebt Gij getoond dat Gij, te midden der rustelooze
zorgen voor het stoffelijk welzijn onzer gemeente, de zedelijke belangen harer
bevolking niet uit het oog verliest; dat Gij hart en zin hebt voor al wat den luister der
stad op het gebied van wetenschappen, letteren en kunsten kan verhoogen. Met het
werk te laten drukken van eenen stadgenoot die, over 300 jaren, in de moedertaal
heeft geschreven, geeft Gij tevens een nieuw bewijs van uwe genegen-
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heid jegens de Nederlandsche letteren, welke, binnen onze muren, met zooveel vlijt
als gunstig gevolg beoefend worden.
Als archivaris belast met het uitgeven van het boek van onzen Boonen, ben ik zoo
vrij UEd. dezen arbeid toe te wijden, overtuigd, als ik ben, dat, zoo de schrijver nog
leefde, hij aan mijn besluit zijne goedkeuring zou schenken. Gij toch laat toe zijn
werk aan de vergetelheid te ontrukken en het een duurzaam bestaan te verzekeren.
Met het handschrift van Boonen door den druk te doen openbaar maken, stelt Gij
elkeen in de gelegenheid een boek te lezen 't welk bij vele schrijvers aangehaald,
doch nergens elders dan ter archieven van Leuven voorhanden was; verdient Gij
zoowel aanspraak op de dankbaarheid der beoefenaars van de geschiedenis des
vaderlands als der inwoners van Leuven.
Ik teekene mij, met den diepsten eerbied en de meeste verkleefdheid,
Mijne Heeren,
Uwen dienstwilligen Dienaar,
ED. VAN EVEN.
Ten Stadhuize van Leuven, den 19 Juli 1880.
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D'UDEKEM, F., doctor in de rechten,
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De HH. HAINE, A.-J., kanunnik, hoogleeraar, te Leuven.
HENDRICKX, J.-F., pastor, te Tremeloo.
HENOT, V., substituut-procureur des konings, te Leuven.
HOLLANDERS, L.-J., notaris, te Leuven.
JACOBS, A., beambte bij 's rijks archief, te Brussel.
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KOCKX, P., boekhandelaar, te Antwerpen, voor 5 afdruksels.
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Maatschappij der koninklijke Academie van toonkunde, te Leuven.
De HH. MANCEAUX, H., boekhandelaar, te Brussel.
MARTENS, Ed., hoogleeraar bij de Hoogeschool van Leuven.
MARTINQUET, E., grondeigenaar, te Leuven.
MERTENS, P., oud notaris, te Leuven.
MOELLER, A.-C., hoogleeraar bij de Hoogeschool van Leuven.
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POULLET, Edm., hoogleeraar bij de Hoogeschool van Leuven.
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heiligen Geest, te Leuven.
SCHUERMANS, L.-W., pastor te Wilsele.
SERGEYS-VAN AERSCHODT, P., handelaar, te Leuven.
SERRUYS, A., doctor in de rechten, bestuurder der bank van de Dijle, te Leuven.
De HH. SMEERS, I., boekbinder, te Parijs.
SPINEUX, E., boekverkooper, te Brussel.
STAPPAERTS, L., student, te Leuven.
STERCKX, H., handelaar, te Leuven.
STRAVEN, F., doctor in wijsbegeerte en letteren, te Sint Truien.
TALLON, L., notaris, te Geet-Betz.
TERBY, F., leeraar bij de academie van fraaie kunsten, te Leuven.
TIELEMANS, A., onder-bibliothecaris der Hoogeschool van Leuven.
TIELENS, P., deurwaarder, te Leuven.
TILLOT, A., uitgever, te Brussel.
VAN AERSCHODT, A.-L., oudste, klokgieter, te Leuven.
VAN ARENBERGH, A., apotheker, te Leuven.
VAN BILLOEN, M., handelaar, te Leuven.
VAN CASTER, G., leeraar van Godsdienst in het kollegie ten Hoogen Heuvele,
te Leuven.
VANDEN STAEPELE, E., doctor in de rechten, te Leuven.
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VANDER BUECKEN, J., nijveraar, te Doornijk.
VANDER BUECKEN, L., beambte bij het stedelijk bestuur van Leuven.
VANDER VEEREN, H., handelaar, te Leuven.
VAN ERMEN, L., leertouwer, te Leuven.
VAN HOOCHTEN, J., pastor van Sint Quinten, te Leuven.
VAN IN, C., student in de geneeskunde, te Leuven.
VAN KERCKHOVEN, W., handelaar, te Leuven.
VAN LINTHOUT, J., uitgever, te Leuven.
VAN OVERBEKE, J.-O., grondeigenaar ten kasteele van Ganshoren.
VAN OVERSTRAETEN, S., oud notaris, te Leuven.
VAN ROY, F., notarisklerk, te Leuven.
VAN TILT, L., grondeigenaar, te Leuven.
VAN TRICHT, A., boekhandelaar, te Brussel.
VAN WEDDINGEN, A., doctor in de Godheid, aalmoezenier van het hof, te Laken.
VERHAEGEN, P., student, te Boitsfort.
VERHULST, A., kapitein-bevelhebber der kanonniers, te Leuven.
VYT, C., boekhandelaar, te Gent, voor 4 afdruksels.
WYNGAERDEN, L., rentenier, te Leuven.
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Willem Boonen en zijn werk over Leuven.
In de 16e eeuw, toen de wedergeboorte der letteren de geesten tot onderzoek op elk
gebied van wetenschap had opgewekt, kon de geschiedenis eener stad als ons Leuven,
sedert onheuglijke tijden de eerste hoofdplaats van Brabant, niet verwaarloosd worden.
Bijna op den zelfden tijd werden door drie onderscheidene schrijvers navorschingen
omtrent haar voorleden ondernomen. Niet onbelangrijk is het op te merken dat, terwijl
andere gemeenten, in het midden van volksopstanden, de archieven in vlam hadden
zien opgaan, onze stad de haren, om zoo te zeggen, ongeschonden had weten te
bewaren. Het kon dus niet anders of de ingestelde opzoekingen moesten de beste
uitkomsten opleveren. Daar nu elk schrijver zich op een afzonderlijk standpunt had
geplaatst, verstrekte het werk des eenen tot vervollediging van den arbeid des anderen.
PEETER VAN DIEVEN of, om aan den smaak des tijds getrouw te blijven, Petrus
Divaeus, een man van hooge geleerdheid, schreef een allerbelangrijkst boek over de
Leuvensche gebeurtenissen; JAN VANDER MOLEN of Joannes Molanus, een beroemd
leeraar in de Godheid, verzamelde doelmatige berichten en oorkonden over onze
geestelijke stichten en over onze Hoogeschool; WILLEM BOONEN, een ijverig
ambtenaar der stad, leverde een vrij uitgebreid werk in 't welk meer bepaaldelijk over
onze aloude gemeente, hare inrichting, hare voorrechten en wetgeving, alsmede over
hare onderscheidene instellingen gehandeld wordt. De ongunstige tijdsomstandigheden
waren oorzaak dat geen enkel dezer schrijvers zijn werk liet drukken. Gelukkiglijk
bleven hunne gevrochten voor den nazaat bewaard. Het boek van Peeter van Dieven
werd in 1757 aan 't licht gegeven; hetgene van Jan vander Molen kwam eerst in 1861
van de pers. Wat het werk van Willem Boonen betreft, het bleef tot dus verre in de
archieven van Leuven berusten.
Nogtans heeft het boek van Boonen voor Leuven de hoogste waarde. Het is een
gedenkstuk dat de belangstelling moet opwekken van iederen stadgenoot die de
kennis der plaatselijke geschiedenis op den rechten prijs weet te stellen. In dit boek
toch hervindt men onze oude en roemrijke gemeente in hare wording en ontwikkeling,
in hare inrichting en staatkunde, in hare nijverheid en handel, in hare welvaart en
bloei. Daar leert men, in de landtaal, wat de groote vaderen voor de vrijheid en
onafhankelijkheid, wat zij voor het welzijn hunner nazaten, hebben verricht. Door
den arbeid en den handel ziet men de gemeente groot en machtig worden; dan weer,
door volkswoelingen, in den rampzaligsten toestand geraken. Men is er getuigen der
verschillende opstanden van het volk tegen de geslachten; men ziet er ons volk keer
op keer nieuwe voorrechten verwerven, en men
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vindt er, ten slotte, het bewijs dat onze vaderen groote en kostelijke vrijheden bezaten,
meer dan zes eeuwen voor de fransche onwenteling.
Ofschoon onuitgegeven, geraakte echter het boek van Boonen bekend als een
allerbelangrijkste verzameling van bronnen voor de geschiedenis onzer stad en werd
het veel geraadpleegd. Reeds in 1606 doorlas de geschiedschrijver Gramaye het met
vrucht voor het opstellen van zijn Lovanium; Willem Willems schreef er uit af voor
zijn boekje Meyers, Borgemeesters en Schepenen van Loven, in 1667 verschenen;
meestal de vermeerderingen der tweede uitgave van het boekje getiteld: Septem tribus
patriciae Lovanienses, gedrukt in 1754, zijn uit het handschrift genomen. De
stadssecretaris Jan-Michiel van Langendonck heeft er, in 1757, uit geput voor zijne
uitgave der Opera varia van Divaeus; de geleerde Paquot, in 1766, voor zijne uitgave
van het werk de picturis et imaginibus sacris, van Molanus; Staes voor zijn Lovensch
nieuws; de baron de Reissenberg voor zijn Essai sur la statistique ancienne de la
Belgique; de heer onder-archivaris des rijks Ch. Piot voor zijne Histoire de Louvain;
de heer H. Lavallée voor zijne Notice sur les hommes de Saint Pierre; de hoogleeraar
Poullet voor zijnen Sire Pynnock; wij voor ons Louvain monumental.
In de 18e eeuw beriep men zich menigmaal op het werk van onzen schrijver ter
gelegenheid der aanvragen tot opneming in onze geslachten. Onder de stukken welke
in die dagen, door de belanghebbenden, aan het kollegie onzer Sint Peetersmannen
werden voorgelegd, vinden wij niet zelden uittreksels uit ‘sekeren geschreven boeck,
hebbende, in dorso, voor titel: Antiquitates Lovanienses, gemeynelyck genoempt
liber Boon, berustende in het Pensionariscomptoir der hooftstadt Loven’, of wel een
‘extract gecollationneert tegens syn origineel, berustende in seker manuscrit,
gemeynelyck genoempt liber Boon, berustende ten comptoire der heeren
Pensionarissen der hooftstadt Loven.’
Dikwerf werd de wensch uitgesproken dit eerbiedwaardig gedenkstuk onzer
geschiedenis bij middel der pers te zien algemeen maken. Tweemaal werden er
pogingen aangewend tot het vervullen van dezen wensch; doch, telkens zijn zij
mislukt. Zulks zal nader blijken.
Ten jare 1829 erlangde een geleerde duitscher, Dr Karel Bernhardi, lid der
koninklijke kommissie van geschiedenis en bibliothecaris der Leuvensche
Hoogeschool, toegang tot onze stedelijke archieven. Door het staatsbestuur was hij
gelast met het bezorgen eener uitgave der kronijk van Brabant van Edmond de Dynter.
Bij het nagaan onzer archieven trok het handschrift van Boonen meer bijzonder zijne
aandacht. Hij doorliep het met oplettenheid en vond het zoo belangrijk, niet alleen
voor de geschiedenis van Leuven, maar tevens voor de geschiedenis van Brabant,
dat hij besloot het te laten drukken. Met dit inzicht begon hij er een afschrift van te
maken. De eerste bladzijden diens arbeids, van 's mans eigene hand geschreven,
liggen voor ons. Zij toonen dat, ofschoon de heer Bernhardi met onze moedertaal
tamelijk goed bekend was, hij in het ontcijferen van dit handschrift moeielijkheden
ontmoette. Zulks kon echter een man van zijn ervarenheid niet doen terugdeinzen.
Doch, eenige maanden later, door zijnen vorst, naar zijn vaderland teruggeroepen
zijnde, tot het waarnemen van den post van bibliothecaris der hertoglijke bibliotheek
van Cassel, in Hessen, bevond hij zich in de onmogelijkheid aan zijn ontwerp gevolg
te geven, en zoo bleef het onuitgevoerd.
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Dertig jaren daarna hadden wij het genoegen het handschrift van den Leuvenschen
schrijver te toonen aan onzen verdienstelijken vriend den heer C.-P. Serrure,
hoogleeraar in de geschiedenis des lands, bij de Hoogeschool van Gent. Met de
levendigste belangstelling doorbladerde hij het boek, en, gelijk zijn vriend Bernhardi,
verklaarde hij het eene rijke bron voor onze geschiedenis. Hij besloot dan ook eene
poging te wagen om het
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handschrift op kosten van de maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen, te Gent, te
laten drukken. In zitting van 1 juni 1860 onderhield hij de Bibliophielen over zijn
ontwerp. Des anderen daags schreef hij ons het volgende: ‘Gisteren heeft eene zitting
plaets gehad van de Vlaemsche Bibliophielen, en daerin zyn de Annales Lovanienses
van Boonen op het tapyt gekomen. De Maetschappy zou zeer genegen zyn om het
handschrift te drukken, in 2 of 3 deelen in-8o, met eenen atlas in-4o voor de platen.
Onnoodig u te zeggen dat het boek zeer fraei en met veel zorg zou gedrukt zyn....
De heer Annoot, onze drukker, heeft het plan naer Leuven te komen, om het
handschrift te zien, en om al de kosten juist te kunnen berekenen, zoo voor den tekst
als voor de platen.... Ziet het door onze Maetschappy het licht, dan zou aen u
waerschynlyk den heer Jules de Saint Genois voor de uitgave toegevoegd worden.’
De veelvoudige onpasselijkheden en eindelijk het afsterven van den heer Serrure
verhinnerden, voor de tweede maal, de openbaarmaking van het werk van Boonen.
Sedert dien tijd begon men al meer en meer te begrijpen dat het kostelijk werk der
vergetelheid moest worden onttrokken.
Het was in de zitting des stedelijken raads, van 23 december 1874, dat de heer
schepen August Vander Seypen, in name van het Kollegie van Burgemeester en
Schepenen, het voorstel deed het werk van Boonen, op last der gemeente, te laten
drukken. De vergadering schonk hare goedkeuring aan dit voorstel en verleende
dadelijk eene som tot het helpen dekken der kosten welke de onderneming moest
veroorzaken. Aan den Staat en aan de Provincie werden hulpgelden gevraagd. Gelijk
het was te voorzien, werden deze gelden toegestaan. Ons werd de uitgave van het
werk toevertrouwd.
Vast was het geene geringe taak een handschrift in twee deelen, in-folio, van te
samen 1260 bladzijden, versierd met een aanzienlijk getal teekeningen en
wapenschilden, voor de pers in gereedheid te brengen. Met verdubbelden ijver hebben
wij de vaderlandsche onderneming aangevangen en doorgezet. Thans is de taak
volvoerd en smaken wij het genoegen het werk van den ouden Leuvenaar onzen staden landgenoten te kunnen mededeelen.
Dat voor ons de verplichting bestond, bij de uitgave van het werk van Boonen,
een levensbericht des schrijvers te voegen, behoeft nauwelijks te worden vermeld.
Vrij onvolledig waren de bijzonderheden welke men tot dus verre, over den man
bezat. Tot het inwinnen van nadere inlichtingen ondernamen wij navorschingen in
onze archieven. Deze opsporingen hadden het ontdekken van allenzins belangrijke
bescheeden ten gevolge. Den lezer meenen wij derhalve niet onaangenaam te wezen
met hem hier een levensbericht des schrijvers, naar aanleiding der door ons
teruggevondene stukken, mede te deelen.
WILLEM BOONEN zag binnen Leuven het eerste licht. Het is niet duidelijk in welk
jaar hij ter wereld kwam. Daar hij echter in eene oorkonde zijns tijds vermeld staat
als de oudste zoon eens vaders die in 1546 in den echt was getreden, moet zijne
geboorte rond 1548 plaats hebben gehad. In eventijdige stukken komt zijn naam
onder drie verschillende vormen voor: Boonen, Boone en Boon. Hij zelf schrijft en
teekent Boonen.
De man was zoon van meester Laurijs Boonen en van Maria vander Heyden. Van
moeders zijde was hij vermaagschapt aan meer dan een oud en aanzienlijk geslacht
onzer stad. Zijn vader, Laurijs Boonen, Arnoldszoon, was, in zijnen tijd, een van de
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klerken van de rekenkamer of, gelijk men toen sprak, van het Register, op ons
stadhuis.
Ten jare 1545, waren de klerken van het Register Peeter Willems, Goris van Dieven
en Peeter van Dieven, de vader des befaamden geschiedschrijvers. Goris van Dieven
werd, in 1546, tot meester in de rekenkamer van Brabant, te Brussel, verkoren; te
dier gelegenheid bekwam zijn broeder Peeter van Dieven den post van gewonen
klerk, terwijl Laurijs
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Boonen, in vervanging des laatsten, tot buitengewonen klerk werd bevorderd. In
deze hoedanigheid legde hij den eed af den 5 februari 1546. Zijne wedde werd op
36 Carolusgulden bepaald. Dit alles blijkt uit de volgende oorkonde, voorkomende
in het Ordonnantieboeck, nr 18, bl. 124:
‘Alsoe voerden rade der stadt van Loevene, den selven notabelyck vergadert
wesende by heeren Janne vanden Tymple, riddere, borgermeester vander selver stadt,
in dien name, mondelinge verhaelt wordde hoe dat, midts den vertrecke van meester
Gregoris van Dyeve, geweest hebbende clerck ordinaris vanden Registre deser stadt,
ende midts der siecten van Henricke van Dyeve, syns soens, die over lange zeer sieck
ende cranck was geweest, de rentmeesters der selver stadt, inde affairen van hunne
officien, grootelyck waeren verachtert, zoo int affrekenen metten pachters ende
assysenaers deser stadt, alsoick van diversche rekeningen der selver stadt, die van
verscheyden jaeren alnoch stonden te doene, ende anderssints, gemerct den last van
Peeteren Willems ende Peeters van Dyeve, clercken ordinarissen vanden Registre
voers., zoe groot was, als dat hen nyet moogelyck en waere al te doene, des wel soude
behoeven; alle dwelck tot grooten achterdeele, schade ende verdriete vander selver
stadt geschapen waere te comene, by alsoe daer op nyet en wordde versien; want
ende al waert oick alsoe, dat de voers. Henrick geheelyck genesen waere, was evenwel
alnoch eene gebrekende, midts den vertrecke Meester Gregoris voers.; ende dat alzoe
de stadt huer van eenen goeden getrouwen clercke behoirde te versiene, die, stille
ende secret waere, sulcx als 'tvoers. officie wel soude vereysschen; ende alzoo, onder
andere, byden selven rade vermaent worde van eenen genaempt meester LAUREYS
BOONEN, wesende behouwt zoene van Nicolaes van der Heyden, borgermeester deser
stadt, die van diversche wethouderen, kynnisse van hem hebbende, vercleert wordde
te wesene nut ende bequaem totter officien voers., in dien de stadt hem tselve wilde
jonnen; is byden voers. rade, daerop behoirlyck geledt ende gedelibereert hebbende,
hen betrouwende, doer tvoers. vercleeren ende promotien, opde goede getrouwicheyt
ende nernsticheyt die de voers. meester Laureys, in zynen dienste voers., sal thoonen,
den selven meester Laureys aenveert ende geaccepteert, voer den tyt ende soe langhe
der stadt sal gelieven, tot eenen extraordinaris clerck vanden Registre voers., van nu
voertaene, opde gaigien van zessendertich Carolusgulden 'sjaers, hem vuyter stadt
gemeyne goeden jaerlycx, zoe lange deselve sal dienen, betaelt te worddene, ende
daerenboven het cleet vander stadt, gelyck den andere clercken vanden Registre,
voers.; geordineert wesende dat de selve sal doen den behoirlycken eedt daer toe
staende; waeraff, byden voers. rade gelast es den voers. meester Laureys acte gemaect
ende gelevert te worden. Daerby ende over waeren: heer Jan vanden Tymple, riddere,
ende Nicolaes vander Heyden, borgermeesteren; meester Jan vander Lynden, Cornelis
van Grave, Jaspar Absloons, meester Hector Boxhoren ende Hendrick Loenys,
schepenen; Anthonis vander Lynden, Jan Oliviers, Jan Roelofs, Jaspar vander Heyden,
Jan de Rycke, Jan Schoorbroot, Jan de Witte, Nicolaes van Longueville, Hendrick
Meys, Jan Calaber, Mathys Reniers, Jan Peetermans, Jan de Zele ende Christiaen
vander Biest, raden, opten vierden dach der maent van februario, anno xvc
zessenviertich, styl van Brabant, my als der voirs. stadt van Loevene secretaris daerby
zynde. (Geteekend): J. LIEVENS.’
‘Welcken achtervolgende heeft de voers. meester Laureys den behoirlycken eedt
gedaen, in concilio oppidi, praesentibus Tymple, Heyden, Burgimagistri; Graven,
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Absloons, Boxhoren, Vynck, Moor, Loenys, Scabini, Meys, Calaber, consiliariis;
februarii vta, ao praedicto, me presente. (Geteekend): J. LIEVENS.’
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Den 28 juli 1553 overleed de gewoone klerk Peeter Willems. Den 11 augusti daarna
bekwam Laurijs Boonen het ambt des overleden, met eene wedde van 72 ponden.
Laurijs Boonen heet in eene openbare oorkonde zijns tijds een man van wijsheid
en naarstigheid. Hij was nog buitengewoon klerk toen de stedelijke raad hem het
ambt opdroeg van ontvanger der belasting van den kommer van Luik, aldus geheeten,
omdat zij uit den oorlog van Luik, in 1482, was ontstaan. Zulks had plaats den 2
augusti 1550. Ten jare 1557, vervulde hij daarenboven den post van rentmeester van
het godshuis der twaalf Apostelen.
In 1546 was Laurijs Boonen in den echt getreden met Maria vander Heyden,
dochter van Nicolaas vander Heyden, verschillende malen burgemeester van Leuven,
en van Maria Scribaens. Deze vrouw, in 1524 geboren, schonk hem verscheidene
kinderen, onder anderen onzen Willem Boonen Maria vander Heyden overleed
vroegtijdig. Laurijs Boonen ging eene tweede echtverbintenis aan met Isabella de
Pape, dochter van Michiel de Pape en weduwe van Mathias Reyniers, als blijkt uit
eenen akt van 23 februari 1565. Hij bewoonde een huis welk hem toebehoorde,
geheeten het Steynenhuys, gestaan in de Diestsche straat, in de nabijheid van het
klooster der Wittevrouwen. Laurijs Boonen overleed, in gevorderden ouderdom, den
2 mei 1606.
Vader Boonen had de stad met verkleefdheid gediend. In de stadsrekening van
1614, bl. 156, leest men; ‘betaelt [aan] meester Guilliam Boonen, soe voer hem als
syne susters, op rekeninge vanden slote van rekeninge van de seven tollen, wylen
meester Laureys Boonen, zyns vaders, als meer uytgegeven dan ontfangen, 2179 lib.,
1 stuyver, 11 deniers, die hem by den raed deser stadt geordonneert zyn te betaelen,
met 10 rhinsgulden ter weke, by acte daer af zynde, valet voor dit jaer van 52 weken,
520 lib.’ Gelijk men komt te zien had de man eene vrij aanzienlijke som voor de stad
verschoten.
Willem Boonen, de schrijver der geschiedenis van Leuven, was de oudste zoon
van Laurijs Boonen. Wij bezitten geene bijzonderheden over zijne jongelingsjaren.
Naar allen schijn van waarheid, deed zijn vader hem opleiden tot het waarnemen van
eenen post van klerk in een openbaar bestuur. Het schoonschrijven, het teekenen en
het schilderen met waterverf moet hij vlijtig en regelmatig beoefend hebben. Zulks
wijst het handschrift van zijn werk over Leuven voldingend aan.
Onze Boonen werd buitengewoon klerk van het Register, zonder wedde, den 27
maart 1579. Op onze rekenkamer was hij met de hem in alles eigene vlijt en ijver
werkzaam. Het boekhouden werd door hem als eene zaak van wetenschap beoefend.
Orde en netheid onderscheidden zijnen arbeid. Zulks blijkt ten overvloede uit de
stadsrekeningen, door hem geschreven, welke in onze archieven nog voorhanden
zijn. Twee jaren na zijne benoeming overleed de gewoone klerk Michiel vander
Heyden. Den 28 juli 1581, werd Boonen tot gewonen klerk verheven, met eene wedde
van 145 ponden. Het besluit betrekkelijk zijne benoeming is van den volgenden
inhoud:
‘Alzoe den rade der stadt van Loevene scriftelycken te kennen gegeven is geweest,
by meester Laureyse Boonen, ordinaris clerck op deser stadt Registre, hoe dat den
zelven rade, opden xxvij dach van marte, anno xvclxxix, gelieft hadde GUILLIAMMEN
BOONEN, zynen oudtsten sone, te jonnen ende gheven plaetse als clerck opden zelven
Registre, ende ordinance te succederen zoo wanneer de zelve clerigie soude vaceren,
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behalven hy dyer tyt aff egheen gaigien, ten laste vander stadt, en soude ghenyeten,
dan als voer gecomen zynde totten successie, by afflyvicheyt oft anderssints, doer
het vaceren der zelver plaetse, alsdan ierst te ghenyeten, gelyck tzelve al naeder
blyckende was, by den acte daeraff zynde, in daete voirschreven, onderteeckent by
den secretaris Cloet; ende want
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nu doer d'afflyvicheyt MACHIELS VANDER HEYDEN die plaetse, die hy hadde, ende
metten voerschreven remonstrant bediende, was vacerende, badt daerover de
voerschreven suppliant, ende, met hem, den voerschreven zynen zone, dat den zelven
rade gelieven wille hem de selve ordinarisplaetse, opde gaigien ende emolumenten
als de zelve Machiel die bedient hadde, navolghende tvoirschreven accoordt ende
consent anderwerffven t'approberen, ende voorts te jonnen, waerinne ende int bedienen
vanden zelven de voirschreven Guilliamme in alles hem alzoo soude quyten, ende
daertoe de zelve meester Laureys alsulcken debvoir ende behulp soude doen dat den
voerschreven rade ende eenen yeghelycken contentement zoude hebben, ende zoo
oock tot eere ende welvaert deser stadt behoorde; waerop by den voerschreven rade,
met goeder deliberatien, geledt zynde, ende ierst gesien ende gehoort die acte vander
collatie vander plaetse, hier voer gementionneert, de zelve nyet willende
contraveneren, ende voirts begherende den zelven meester Laureysen Boonen hier
inne te believen, regard nemende op zynen goeden ende ghetrouwen dienste, ende
daerop dat hy, meester Laureys, alles dat ten dienste deser stadt ende ten Registre
behoevende is, heeft gheloeft te supplieren, totte volle bequaemheyt desselffs zyns
zoens, ende hen daertoe t'accomoderen, ende zynen zone zoo apteren ende
onderwysen, dat alles 'tgene zynen officie concerneert, wel ende behoorlyck zal
gevordert ende gedaen wordden; heeft den zelven raedt alzoo den zelven Guilliammen
Boonen als ordinaris clerck vanden zelven Registre geaccepteert, ende hem de
voerschreve plaetse vacerende, doer d'afflyvicheyt des voerschreven wylen Machiels
vander Heyden, geconfereert, gejont ende gegheven, om die, met zynen vadere, te
bedienen, op de lasten, gaigien ende emolumenten (als) de selve vander Heyden die
heeft bedient, ende genyet gehadt; behoudelyck dat hy hem met gheenen andere
zaecken, waerdeur d'affairens der selver stadt zoude verachtert ende nyet gevordert
wordden, en zal moghen aenslaeghen noch aenveerden, gelyck executien,
rentmeesterschappen ende dyerghelycke, ende voirts hem in alles int bedienen vanden
selven wel ende behoorlyck quyten, ende aenhooren ende achtervolghen d'onderwysen
van zynen vadere. Aldus gedaen, enz.’ (Resolutien van het Magistraat, van 28 juli
1581, folio 24 verso).
Het was aan de getrouwe waarneming van dit ambt dat hij tot zijn laatsten
levensstond zijne krachten besteedde.
Willem Boonen neemt den titel van meester in een schepenenakt van 29 januari
1592. Doch, eerst in 1610, staat hij met deze vermelding in de rekening der stad
aangeschreven. Wellicht was hij meester in de wiskunde. In de oude talen schijnt hij
anders niet zeer ervaren te zijn geweest. De spelfeilen welke in de door hem
overgeschrevene latijnsche texten voorkomen, wijzen dit eenigzins aan. In allen
geval was hij een man van een gezond en verlicht oordeel, vol vlugheid, levendigheid
en veerkracht.
In 1581, trad Willem Boonen in huwelijk met GERTRUIDE JORDENS, dochter van
meester Peeter Jordens, licentiaat in beide de rechten, en van Gertruide Meduwael.
De jeugdige vrouw had eene moei in de Priorij der Norbertinerssen van 's
Hertogeneiland, bij Gempe. Hare zuster, Philippotte Jordens, was in den echt met
meester Hendrik Lemkens, doctor in de rechten. Onze schrijver had zich derhalve
aan eene geachte familie verbonden. Hij bewoonde, in 1597, een huis, 't welk hij in
eigendom bezat, gestaan in de Diestsche straat, aan de rechte zijde der Eierenstraat.
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De ambtenaar van ons Register verloor vroegtijdig zijne gade. Reeds den 21 januari
1603, had zij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Deze vrouw had hem vijf
kinderen geschonken, als lager blijken zal.
Boonen beleefde een der ongunstigste tijdstippen onzer geschiedenis. In die dagen
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hadden voorspoed en vrede opgehouden te bestaan. De onzalige tweedracht had de
gemoederen verdeeld, en het vuur des burgeroorlogs ontstoken. Justus Lipsius, in
zijn boek De Constantia, geschreven in 1583, schildert ons den toestand van het
vaderland op de volgende wijze: ‘Ons Belgie wordt door meer dan eene ramp
geteisterd. Overal is het omvangen door de vlam des burgerkrijgs; overal ziet men
het platland berooven en verwoesten, steden neerbranden en vernielen, vrouwen
onteeren, maagden schenden en andere onheilen welke de oorlog na zich sleept.’ (1e
boek, 7e kap.) Elders, in het zelfde werk, zegt hij nog: ‘indien ik de rust en de stilte
des harten zoek, word ik ontrust door het gekletter der trompetten en het klinken der
wapens; indien ik mij in de hoven of op den buiten afzonder, drijven mij de
krijgslieden en de moordenaars naar de steden.’ (1e boek, 1e kap.)
Boonen was een man die den arbeid van het kantoor met oefeningen des geestes
wist af te wisselen. Vast was zijn aanwezen op het Register bij hem de aanleiding
tot het verrichten van navorschingen over het voorledene onzer stad. Toen was men
juist in het midden der omwenteling. Werwaarts men het oog ook wendde, ontwaarde
men niets dan vernieling. Allen dag kon onze stad hare handvesten zien rooven of
in asch leggen. Daar kan geen twijfel bestaan of het was dit denkbeeld dat Boonen
het besluit deed nemen in een boek te samen te brengen wat de stedelijke schriften
het wetenswaardigst inhielden. Het valt in het oog dat om, in zulke ongunstige
tijdsomstandigheden, een werk aan te leggen 't welk tot de omslachtigste nasporingen
aanleiding ging geven, men met eene brandende liefde tot zijne stad moest bezield
wezen. Zoo iemand was onze Boonen. Hij was een rond en verkleefd Brabander,
een Leuvenaar in ziel en in hart.
Destijds bevonden de charters en andere perkementen brieven der stad zich in
eene ruime kist, in eikenhout, welke de benaming van Comme droeg, en welke
geplaatst was in eene gewelfde kamer te Sint Peeter, naast de sacristij der kerk. Deze
koffer sloot met acht sloten, waervan de sleutels aan evenvele leden van het stedelijk
bestuur vertrouwd waren. Slechts in gansch bijzondere omstandigheden werd zij
geopend. Onze schrijver schijnt tot de Comme geenen toegang te hebben gehad.
Doch, te zijnen bureele vond hij alleszins vergoeding voor dat gemis. Reeds vroeg
had de stedelijke raad de belangrijkste charten en bescheeden in boekdeelen doen
overschrijven, en deze handschriften waren allen op het Register aanwezig. Aldaar
bevonden zich insgelijks de gebodenchijns- en andere gemeenteboeken, alsmede de
rekeningen der stad, zoo rijk aan bijzonderheden over de gebeurtenissen in den
voortijd. Vroeger had Divaeus deze handschriften doorzocht; doch, meer bepaaldelijk
met het oog op de politieke geschiedenis van Leuven. Bij het opbladeren dezer banden
had Boonen zich op een ander standpunt geplaatst. Hij had namelijk de zucht een
werk te vervaardigen 't welk een tafereel zou opleveren van onze gemeente en hare
instellingen. Niet gemakkelijk om volvoeren was de taak die hij met den hem eigen
ijver en aanleg ondernam. Doch, hij spaarde moeite noch arbeid om het voorgestelde
doel te bereiken. Al de stonden welke zijne plichtmatige bezigheden hem overlieten,
besteedde hij aan het doorlezen der handschriften van het Register, en zoo bevond
hij zich, na het verloop van een paar jaren, in bezit van een rijken voorraad van
bouwstoffen voor zijn ontworpen werk.
Boonen ondernam het opstellen van zijn boek over Leuven in 1590. Op de keerzijde
eens briefs van Philips IIen, van 8 maart 1578, leest men: ‘Memorie dat het duplicat
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van dezen brief is in handen van G. Boonen, in martio 1590.’ Zijne verhandeling
over de Sint Peetersmannen draagt het jaarmerk 1592.
In onze archieven is de klad aanwezig van een gedeelte van zijn werk. Het draagt
tot

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

XVI
opschrift: Antiquiteijten der stadt Loeven, 1593-1594. Het is in-folioformaat van 80
bladen, klein loopend schrift. De talrijke wijzigingen en inlasschingen welke men
in dit stuk aantreft, toonen dat hij al zijne zorgen aan zijn werk ten koste heeft gelegd.
In hetzelfde jaar bracht Boonen zijn werk in het net over. Deze uitgebreide arbeid,
versierd met teekeningen en wapens in waterverf, getuigen van 's mans werkzaamheid
en kunstsmaak.
Reeds hebben wij laten verstaan dat Boonen zeer arbeidzaam was. De archieven
van Leuven bezitten van zijn hand de volgende boekdeelen:
1. Commoengemeijeren, Schepenen ende Raeden, die men bevint der stadt van
Loeven gedient te hebbene, zedert den jaere van 1187 totten jaere van 1378, beijde
incluijs. Klein folioformaat, 106 bladers, nr 79 van den Inventaris.
W.-A. van Dieven heeft er het volgende opschrift voorgeplaatst:
Magistraturen der stad Loven, hoofdstadt van het hertochdom van Brabant.
Het dient tot eerste deel aan het Dienstboek der stad, geschreven op
perkement, rond 1580.
2. Het boeck vande Sinte Peetersmannen van Loven, 1592, in-folio, van 62 bladers.
Achter dit werk volgt een: Kort begryp vande Sinte Peetersmannen der
stad Loven, hunnen oorspronck, eereteekens ende privilegien. Het is van
de hand van den secretaris W.-A. van Dieven, en bestaat uit 18 bladers;
nr 2049 van den Inventaris.
3. Een cort verhael oft memorie boeck vanden hertoghen van Brabant, vanden
ouderdom der stadt van Loven, vande seven oude originele geslachten der selver
stadt ende haere Sinte Peetersmannen, bedeijlt in iiij deelen oft capittelen; 2 deelen
in-folio, te samen van 1260 bladzijden; nr 75 van den Inventaris.
Het is het werk dat wij thans openbaar maken.
4. Antiquiteijten der stadt van Loeven, 1593-1594, van 69 bladen, in klein
folioformaat; nr 74 van den Inventaris.
Het is de klad van een gedeelte van het 2e boek van het groot werk over
Leuven.
5. Antiquiteijten en oude structuren ende bouwingen binnen der stadt van Loven,
in-folio, van 22 bladzijden, nr 45bis van den Inventaris.
Het is een zeer net afschrift van een gedeelte des tweeden deels van het
groot werk over Leuven1.
1

Overigens berusten in onze archieven de volgende rekeningen der stad van de hand
van Boonen: 1580, 1581, 1582, 1584, 1587, 1589, 1592, 1593, 1595, 1597, 1598,
1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1609, 1611, 1612, 1613 en 1615. De R,
aanvangletter van het woord Rekening, in de banden der jaren 1580, 1581 en 1582,
getuigen van 's mans vaardigheid in de teekenkunst. In den band van 1584 is deze
hoofdletter op eene allerkeurigste wijze, in zwarten en rooden inkt, uitgevoerd.
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In die dagen was Boonen een persoonlijkheid geworden die alleszins op den voorgrond
stond. In moeilijke omstandigheden verliet het stedelijk bestuur zich nog wel eens
op zijne bekwaamheden. Zoo werd hij den 15 juni 1596 naar Brussel afgevaardigd
tot het spreken over de betaling der gelden tot onderhoud van het krijgsvolk, 't welk
alsdan onze steden zoo nadeelig was. Hij verbleef er acht dagen, en wist te bekomen
wat de stad verlangde. In 1610, werd hij belast met het opstellen van een algemeenen
staat ‘van hetgene dese stadt ten achteren es, soe aen renten, beden als anderssints.’
Dit stuk werd aan de vier leden der stad medegedeeld, die den opsteller eene
vergelding van 25 ponden toekenden.
Boonen stond ook bekend als een man van hooge bevoegdheid tot het toelichten
en vereffenen van bestuurlijke zaken. Waar er iets duisters, onder het opzicht van
oudheid of bestuurwezen moest verklaard worden, werden zijne kennissen ingeroepen.
Bij besluit van het stedelijk bestuur van 4 october 1594, werden de secretaris
Vekemans, de jonge, ende ‘meester Willem Boonen’ belast met te ‘oversien ende
lesen alle de brieven, privilegien ende andere stucken, liggende inde Comme ende
Kiste, staende inde groote Weescamere deser stadt, om van alle de selve privilegien
ende brieven, die daer inne souden moegen
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bevonden worden, te maecken eenen pertinenten inventaris, ende, zoe verre onder
de voers. privilegien bevonden wordden eenighe nochtertyt nyet geregistreert, dat
zy daertoe sullen doen maecken eenen boeck ende de selve daerinne registreren,
ende, dat gedaen, sullen de selven van hunne moette ende arbeyt byde voers. stadt
gerecompenseert wordden.’
Men leest in de rekening van het broederschap van het Heilig Sacrament in Sint
Peeter, van de jaren 1613-1614, het volgende: ‘aen Guillam Boon, op stadtsregister,
voer 't opsoecken van allen den ontfanck die Mathys Rogge, als rentmeester, alsoock
mede die meesters hebben ontvangen ghehadt, vanden jare 1519 tot den jare 1606,
daer voer betaelt 2 gulden.’
Ook deelde onze Boonen in de achting van het Consistorie onzer geslachten. Wij
vinden in het verslag van de zitting der heeren Sint Peetersmannen, van 17 november
1614, dat aldaar gelezen werden ‘diversche copyen van oude brieven, bescheeden
ende munimenten, alle confirmatien tot het privilegie van het Peetermanschap, by
meester Guillam Boon, clerck op 't Registre alhier, vuyt diversche commen,
charterboucken ende registers byeen geraept, geextraheert ende in een boeck
geregistreert, ende alsoe by Jr Loys van Schore, borgemeester, ende Jr Daniel van
Assche gerelateert wirdt, dat onder den pensionaris Fannius, noch eenighe stucken
dyen aengaende waeren berustende, gecomen vuyten sterffhuyze vanden pensionaris
Willems, zoe is byde heeren geacht dat de selven souden worden gestelt in handen
van my ondergeteekende, ende dat onder behoirlycken inventaris, als secretaris vande
heeren Peetermannen, om de selve, mette voergaende stucken, naerder te
ondersoucken ende met rypen verstande te overlezen, zynde daertoe, byde consistorie,
gedeputeert heer Ryckaert van Pulle, riddere, Jr Loys van Schore, borgemeester, oft,
in syne absentie, Jr Octaviaen vander Tommen, substituyt; Jr Pauwels de Rycke, Jr
Philips van Schore, meester Willem Boon ende meester Francois van Cranevelt,
secretaris deser consistorie.’
Destijds telde de stad Leuven onder hare inwoners een uitstekend geleerde die, na
het grootsten deel zijns levens aan het beoefenen van de letterkunde en de geschiedenis
der oudheid te hebben gewijd, bemerkt had, dat de jaarboeken zijns vaderlands mede
eenige aandacht verdienden. Die man, het was niemand anders dan Justus Lipsius,
was tot het besluit gekomen zich voortaan ook met de geschiedenis van Belgie onledig
te houden. In 1604, schreef hij over Leuven een boek dat echter veeleer als een werk
van letterkunde dan van wetenschap moet worden beschouwd. Eene oppervlakkige
kennisneming van zijn Lovanium maakt het duidelijk dat de beroemde man met
onzen Boonen in aanraking moet zijn geweest of zijn werk onder het oog moet hebben
gehad. Echter heeft hij den naam des zoekers niet vermeld, wien hij zoo menige
belangrijke inlichting te danken had.
Een ander geleerde die, in 1605, met Boonen in betrekking kwam, was
rechtvaardiger jegens den Leuvenschen geschiedvorscher. Het was Johannes-Baptista
Gramaye, priester, licentiaat in beide de rechten, leeraar bij de Leuvensche
Hoogeschool en geschiedschrijver der aartshertogen Albert en Isabella. Deze man
had vastgesteld eene geschiedkundige beschrijving van Belgie te vervaardigen, en
zijn werk met een opstel over Leuven aan te vangen. Boonen ontving hem met
genegenheid, stelde de handschriften van het Register te zijner beschikking, en stond
hem overigens met raad en daad ten dienste. Gramaye vond hem zeer ervaren in de
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kennis der plaatselijke oudheden. In zijn Lovanium betuigt hij hem zijne dankbaarheid
en noemt hem een vlijtig navorscher der Leuvensche zaken. Het Lovanium van
Gramaye verscheen, te Brussel, bij Jan Mommaerts, in 1606. Op de plaats waar hij
aanmerkt dat de binnenvesten van Leuven, in 1360, door
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het volk beschadigd en, in 1388, door de gemeente hersteld zijn geworden, zegt deze
schrijver: ex actis annorum communicatis per D. Boon, qui urbi a secretis est et
rerum ejus diligens indagator. (bl. 4). Elders: ex collectaneis D. Boon, diligens horum
indagator (bl. 25). Waar hij van den toren geheeten den Verlorenkost spreekt, zegt
hij: ex rationibus oppidi per D. Boon mihi communicatis (bl. 6). Gewagende van ons
klein Beggijnhof, zegt hij: ex archivis loci quorum copiam fecit D. Boon (bl. 66). Op
de plaats waar hij over het sticht voor vondelingen handelt, zegt hij nog: ex testamento
per D. Boon communicato (bl. 69). Handelende over het wapen van Leuven, zegt
hij: hoc insigne ferrerum est apud D. Boonen, secretarium (bl. 45).
Niet alleen deze aanhalingen, maar verscheidene andere plaatsen in het werk van
Gramaye getuigen dat onze Boonen den geschiedschrijver der aartshertogen in ruime
mate behulpzaam is geweest.
De ambtenaar van ons Register had zijnen stand beurtelings zien verbeteren. Hij
genoot eene wedde van 3 rhijnsgulden ter week of 156 ponden 's jaars. Overigens
genoot hij 25 ponden 's jaars in zijne hoedanigheid van ontvanger van den last bekend
onder de benaming van zetgeld. Gelijk de overige dienaren der stad ontving hij elk
jaar een nieuw kleed.
In den loop van 1618, werd Boonen aangetast door eene ziekte die hem naar het
graf sleepte. Alsdan was zijne dochter Isabella juist ondertrouwd met meester Arnold
Sweerts, licentiaat in de rechten. Zijn einde voorziende, wendde hij zich tot het
stedelijk Bestuur, met verzoek zijnen post van klerk van het Register te verleenen
aan zijnen toekomenden schoonzoon. Toen de raad zich vereenigde om over de vraag
van Boonen te beslissen, was de man reeds overleden. Men leest in het verslag der
zitting van 13 juli 1618, het volgende: ‘Is gelesen zekere requeste gepresenteert van
weghen meester Guillam Boonen, clerck vanden Registre vanden stadthuyse,
versuekende dat meester Aerdt Sweerts, ondertrouwt wesende met zyne dochter,
midts zyne indispositie, soude gejont worden tclerckschap vanden registre voers.,
op conditie dat, indeyn hy genas, ende quaeme tot zyne gesontheyt, dat dan die voers.
Aerdt, met assistentie des voers. Boonen, de zelve officie als adjoinct soude bedienen,
sonder gaigien, tot dat die plaetse vacant soude weesen. Ende is hem tzelve gejont,
op conditien dat hy, Sweerts, hem in alles sal hebben te conformeren achtervolgens
d'ordonnantie op het admissie van tzelve officie gemaeckt ende alnoch daerby te
vueghen.... Ende want geseyt word dat onder Boonen was berustende zekeren boeck
innehoudende die genealogie ende namen vande geslachten van Loven, is geseyt dat
dien voers. Boonen soude vermaent worden den selven boeck (eensdeels in
recompense van dit beneficie als noch andere recognitie, hem naer behoeren ende
in alle redelyckheyt te doen) soude laten ten behoeven ende gebruyken vande stadt.’
‘Ende is innegecomen den voers. meester Aerdt Sweerts, ende hem die voers.
resolutie voergehouden zynde, heeft die aenveerdt, de heeren bedanckt, ende beloefft
in alles naer zyn besten debvoir te doen.........
Item, sal Aerdt Sweerts, die alsnu clerck aenveerdt is, d'ordonnantie by meester
Guillam Boonen saliger, synen schoonvader, byeen gecompileert, vande pachtinghen
van alle der stadts accysen, schuldich zyn wel pertinentelyck te herschryven, met
syne eygen hant, ende daer van eenen boeck te maken, enz.’
Het stedelijk bestuur had derhalve aan het verlangen van den oudklerk van het
Register voldaan.
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Willem Boonen overleed, in zijn huis, gestaan in de Diestsche straat, te Leuven,
den 13 juli 1618. Zijn stoffelijk overschot werd den 17 derzelfde maand, binnen de
kerk van Sint Michiel, in de kapel van het H. Sacrament, ter aarde besteld. Als bekend
is, werd
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deze kerk, in 1781, afgebroken. De grond waarop zij zich verhief is later verlaagd
geworden. Thans maakt deze plaats de Graanmarkt uit. Het graf van Boonen heeft
derhalve opgehouden te bestaan.
Zijne twee zonen, namelijk Laurijs Boonen, gedoopt te Sint Peeter, den 18 februari
1582, en Karel Boonen, gedoopt in dezelfde kerk, den 5 juni 1591, stierven jong. De
man liet drie dochters in leven, te weten: Isabella, Catharina en Barbara. Deze
dochters had hij alle aan jongelingen van onderscheiding uitgehuwd. Dit gaat blijken.
Isabella Boonen schonk, den 16 juli 1618, hare hand aan meester Arnold Sweerts,
licentiaat in de rechten, klerk op het Register van Leuven, eenigen zoon van Jacob
Sweerts en van Catharina van Dorne. Zij overleed den 19 October 1620, en werd,
bij haren vader, in de kapel van het H. Sacrament, ter kerke van Sint Michiel,
begraven. De vrouw liet een eenigen zoon, die, gelijk zijn vader, den voornaam van
Arnold droeg. Arnold Sweerts, de vader, overleed in een huis, gestaan in de Diestsche
straat, den 8 maart 1630, en werd, insgelijks in de kerk van Sint Michiel, begraven.
Catharina Boonen, geboren den 26 november 1588, trad in den echt met meester
Nicolaas van Kiesboom, licentiaat in beide de rechten, krijgsverhoorder der
aartshertogen, in het kwartier van Wezel.
Barbara Boonen was gehuwd met jonker Godfried vander Suls, van Mechelen,
die, in 1616, te Diest verbleef, en voor den 10 october 1618 overleed. Zij had haren
man vier kinderen geschonken. Na zijnen dood ging zij een tweede huwelijk aan met
jonker Bernard Kervel, die, in 1630, nog in leven was. Reeds in 1643 was Barbara
Boonen overleden.
De kinderen verwekt door jonker Godfried vander Suls, uit den schoode van
Barbara Boonen, waren: 1o Hendrik, 2o Willem, 3o Alexandrina en 4o Elisabeth.
Willem stierf buiten's lands; Hendrik en Alexandrina waren in 1643 nog in leven.
Elisabeth vander Suls was in den echt getreden met jonker Jan de Buck. Reeds in
1642, waren deze echtgenoten overleden. Zij lieten een eenig kind jonker Jan-Frans
de Buck, destijds nog minderjarig. Nadere bijzonderheden over de familie Boonen
hebben wij niet opgespoord.
Komen wij thans tot onzen schrijver terug.
De nalatenschap van Boonen was alleszins aanzienlijk voor een man van zijnen
stand. Binnen onze stad was hij eigenaar van vaste goederen herkomstig van zijne
ouders; hij bezat insgelijks goederen namens zijne gade, te Leuven ente Henval,
onder Gentinnes. Deze laatste eigendommen waren afkomstig van Gertruide
Meduwael, moeder zijner vrouw. De ongunstige tijdsomstandigheden waarin hij
leefde, hadden den man achteruit gezet. Bij zijn afsterven liet hij schulden na, welke
tot 2500 gulden beliepen. Bij akt verleden voor den notaris W. Impens, te Leuven,
den 10 october 1618, droegen meester Nicolaas van Kiesboom en jonker Godfried
vander Suls, echtgenoten der dochters van Boonen, het bestuur der nalatenschap op,
aan hunnen zwager meester Arnold Sweerts. In een verzoekschrift, ten jare 1621, in
name der erfgenamen, door den advokaat C. Bollius, aan de weesmeesters van Leuven
gericht, wordt er verklaard ‘hoe dat het sterffhuys van een voerschreven meester
Guillams Boon is beswaert met zekere notable schulden ende t'achterheden,
namentlyck aen deser stadt Loven, ter zaecken van administratie, sulckx dat men
meester Aerdt Sweerts, als getrouwt gehadt hebbende Jwe Elisabeth Boon, dochter
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des voers. meesters Guillams Boon, tot verscheyden reysen heeft tot zynen huyse
geexecuteert gehadt, gelyck allen...... die van Loven is kennelyck.’
Den 14 juni 1621, verleenden de weesmeesters den erfgenamen van onzen Boonen
de toelating tot het verkoopen van twee huizen, gestaan op Sinte Kathelijnen
Keienberg, te Leuven, eene beemd van 5 dagmalen, gelegen bij het Moleken van
Vrouwen Perk, te Rot-
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selaer, een boender euzel, gelegen op de Winge, te Wilsele, en zeven dagmalen
beemds, gelegen in het Puttersbroek, aldaar. In gevolge deze toelating moesten de
penningen der verkooping besteed worden tot het vereffenen der schulden van het
sterthuis.
Het tijdstip van de verdeeling der goederen van Boonen is ons onbekend. Het blijkt
echter uit eenen akt van 14 januari 1632, dat het achtergelaten zoontje van Sweerts
alsdan in recht kwam betrokken te worden ‘als erffgenaem van wylen Sr Guilliam
Boon, voor de heeren Guldedekens deser stadt, tot betalinghe eener somme van 225
gulden, procederende van geleverde waeren.’ Ten einde die schuld te voldoen, en
‘mits d'overvallinghe van andere crediteurs’ verleenden de weesmeesters de toelating
tot het verkoopen eener rente bepand op goed 't welk vroeger aan Sweerts had
toebehoord.
Het waren de kinderen van Godfried vander Suls die, bij akt van 10 mei 1643, het
woonhuis van hunnen overgrootvader, Laurijs Boonen, verkochten. Het was ‘een
huys en hoff, met allen synen toebehoorten, gestaen en gelegen binnen dese stadt
Loven, in de Dorpstraete, regenooten de weduwe en erfgenaemen Jan Hermans, ter
eenre, d'erfgenaemen Huybrecht Peeters, ter tweedere, het Godshuys van de
Wittevrouwen, van achter ter derdere, en de voers. Dorpstraete, van voore, ter vierdere
zyden.’
Thans gaan wij de lotgevallen van het werk van Boonen doen kennen.
Hooger hebben wij gezien dat het stedelijk Bestuur den wensch had uitgedrukt
het handschrift van Boonen het eigendom der stad te zien worden. Het schijnt dat de
kinderen des schrijvers aan dit verlangen niet dadelijk voldeden, in andere woorden
dat zij het kostelijk en hun dierbaar erfstuk niet afgaven. Trouwens, in het verslag
der zitting des raads van 30 juli 1618, leest men: ‘is anderwerff vermaen gemaeckt
dat Aerdt Sweerts soude gesproken worden ten eynde hy zekeren boeck, geschreven
(soemen seyde) by d'eyghen hant van Guillamme Boonen, innehoudende die
geslachten van Loven, soude laten volgen aende stadt, op zekere vereeringhe hem
daer voer te doene.’ De stad Leuven kwam eindelijk in bezit van het handschrift van
haren afgestorven ambtenaar. Het werd ten stadhuize, in het vertrek der
Pensionarissen, in bewaring gesteld. Rond 1718, leende de pensionaris van Besten
het werk aan den meier Theodor van Berckel; het bleef rond de tien jaren afwezig.
In 1728, gelastte het kollegie der geslachten den secretaris Willem van Dieven met
het terugeisschen des werks. Men leest in het verslag van de vergadering der Sint
Peetersmans vande zeven adelijke geslachten, van 19 mei 1728, het volgende: ‘Is
geproponeert van weder te vraeghen den boeck geheeten Liber Boon, toebehoorende
de voors. geslachten, welcken boeck wylen den pensionaris van Besten, als secretaris
van dit consistorie, hadde geseyt geleent te hebben aen den heere meyer van Berckel.
Is geresolveert den heere meyer daer over mondelinghe te spreken, daertoe
committerende onsen secretaris.
Dienvolghens hebbe my, als secretaris, getransporteert aen den persoon vanden
voors. heere meyer van Berckel, hem vraeghende naer den voors. liber Boon, den
welcken my voor antwoordt heeft gegeven dat men hem soude aenthoonen syn
recipisse, dat hy dien boeck hadde gehadt; niettemin soo hy dien vont onder de
boecken ende pampieren van wylen synen heere broeder, hy dien seer geerne soude
wedergeven aen die voors. geslachten. My present (geteekent): ‘GUIL. ANT. VAN
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DIEVEN.’ Op den boord dezer aanteekening leest men: ‘Nota, dat den selven liber
Boon daernaer is ter handt gekomen ende berust in het comptoir van den heere
pensionaris.’ (Zie Resolutien ende acten van de heeren Sinte Peetersmannen, van
28 mei 1728). Van dan af werd het handschrift met de meeste zorg bewaard.
Door eene andere omstandigheid verdween van ons stadhuis een deel van het werk
en bleef het gedurende 21 jaren afwezig. Hierover dient een woord te worden gezegd.
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In het begin van 1829 verstrekte de heer Peeter Marcelis, secretaris der stad, het
tweede deel van ons handschrift ter leen aan den heer baron de Reiffenberg, destijds
leeraar bij de Leuvensche Hoogeschool, ten einde hem in gelegenheid te stellen er
uit te putten voor het opstellen zijner verhandeling over de oude statistiek van Belgie,
waarvan het eerste stuk in 1832 en het tweede in 1835 van de pers kwam. De heer
Marcelis, die ten gevolge der omwenteling van 1830, het stedelijk bestuur had
verlaten, overleed in 1833. In plaats van het handschrift aan de stad terug te zenden,
na er het noodige gebruik van te hebben gemaakt, hield de heer de Reiffenberg het
te zijnen huize, vast met het inzicht er later nog uit te putten, gelijk hij werkelijk
gedaan heeft. Ten jare 1835, schreef de heer Gachard, in zijne Collection de documens
inédits concernant l'histoire de Belgique, 3e deel, bl. 195, over het werk van Boonen,
het volgende: ‘Er bestond voor 1830, ter archieven van Leuven, een handschrift in
twee banden, in-folio, op papier, gebonden in vaalkleurig kalfsleder, en verguld op
snede, bevattende samen 661 bladers, zonder de tafels. Dit handschrift, dat op den
rug voor opschrift droeg: Antiquitates Lovanienses, was van het grootste belang voor
de plaatselijke geschiedenis. Toen ik deze verzameling onderzocht, was het tweede
deel verdwenen. Men veronderstelt dat het, tijdens de omwenteling, zich in handen
bevond van iemand wien het toevertrouwd was geweest, en die het niet heeft
teruggegeven. Het is inderdaad treurig te denken dat men de gelegenheid van
staatsomkeeringen kan te baat nemen om openbare verzamelingen te berooven,
waarin men voor zijne werken hulp en onderstand heeft ontvangen. Ongelukkiglijk
zijn de voorbeelden van soortgelijke ontvreemdingen bij ons te talrijk geweest, vooral
in 1794. Hopen wij dat de nasporingen welke het stedelijk bestuur mij verklaard
heeft voornemens te zijn inte stellen, tot het terugkrijgen van het ontbrekend
boekwerk, met goeden uitslag zullen bekroond worden.’ Ondanks de vermaning van
den heer Gachard en de navorschingen van het stedelijk bestuur, bleef het handschrift
achter. De heer de Reiffenberg overleed, te Brussel, den 18 april 1850. In de maand
december van hetzelfde jaar brachten wij een bezoek aan den Leuvenschen
kunstschilder P.-P. Geedts. In dit samenzijn liep het gesprek toevallig over historische
boeken en handschriften. Toen wij onze spijt te kennen gaven over het verdwijnen
van ons stadhuis des tweeden deels van het werk van Boonen, verklaarde hij ons in
de meening te verkeeren dat dit boek zich nog wel ten sterfhuize van den heer de
Reiffenberg kon bevinden, alwaar hij het vroeger doorbladerd had. Den zelfden dag
begaven wij ons tot den heer Ferdinand d'Udekem, Burgemeester van Leuven, om
hem kennis dezer samenspraak te geven. De achtbare burgervader, wiens naam wij
dankbaar herinneren, beloofde ons geene pogingen onbeproefd te zullen laten, ten
einde de teruggave van het voor onze stad zoo kostelijk boek te bekomen. Op aanvraag
van den heer d'Udekem werden er opzoekingen in de bibliotheek des overleden
ingesteld. Het handschrift werd er ontdekt, en aan onze stad teruggegeven.
Destijds vervulden wij den post van tweeden bibliothecaris der Leuvensche
Hoogeschool. Mevrouw de Reiffenberg had het boek van Boonen aan den
hoofd-bibliothecaris van dit sticht toevertrouwd, met verzoek het aan het stedelijk
Bestuur te behandigen. In den voornoen van den 8 maart 1851, droegen wij het
handschrift naar het stadhuis en bestelden het op het secretariaat. Het heugt ons nog
welke blijdschap de wederbrenging van het boekdeel in de bureelen veroorzaakte.
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Weinig konden wij toen vermoeden eenmaal belast te zullen worden met de uitgave
van het werk. En toch was van dien tijd af bij ons de noodzakelijkheid tot
openbaarmaking van dit gedenkstuk onzer archieven aanwezig.
Reeds in 1852 verzochten wij aan het gemeentebestuur de toelating tot het uitgeven
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van het gedeelte des werks betrekkelijk den Omgang van Leuven. Dit gedeelte gaven
wij, op eigen kosten, ten jare 1863, aan 't licht.
Tot Boonen nog een oogenblik terugkeerende, zullen wij andermaal doen opmerken
dat eene brandende liefde tot zijne vaderstad hem moest bezielen, vermits hij het
opstellen eener geschiedenis van Leuven ondernam, terwijl het gansche land in
opschudding was, terwijl men het gekletter der wapens en het gedaver der kanonnen
hoorde, terwijl de pest en de hongersnood onze bevolking wegmaaidden, terwijl
woeste krijgslieden, verhit op moord en plunder, onze gemeente tot een veld van
vernieling maakten. Vol hoop in de toekomst, vol betrouwen op een beteren tijd,
volvoerde hij zijne moeilijke doch loffelijke taak. Leuven heeft hem groote
verplichting. Zulks heeft men begrepen. In onze dagen nam ons stedelijk bestuur het
besluit de beelden der mannen van naam die binnen Leuvens muren het licht ontvingen
of die er verbleven, in de gevelnissen van ons stadhuis te doen plaatsen. Bij het ten
uitvoer brengen van dit vaderlandsch besluit vergat men den man niet die, als 't ware,
voor Leuven alleen had geleefd en gearbeid. Het beeld van Willem Boonen, door
onzen stadgenoot M. Michiel Abbeloos uitgevoerd, prijkt in den voorgevel van het
stadhuis waarin hij bijna veertig jaren de pen voerde, en waarin al zijne handschriften
bewaard worden. Doch, meer dan dit standbeeld, zal het gedenkteeken dat hem thans,
op last der Gemeente, door de pers wordt opgericht, zijne nagedachtenis in dankbaar
aandenken houden tot bij het veerste nageslacht.
Na het leven van onzen schrijver en de lotgevallen van zijn handschrift te hebben
toegelicht, behoeven wij te handelen over den uitterlijken vorm, de samenstelling,
den geest en de wetenschappelijke waarde van het werk.
Toen Boonen zijne taak ondernam was er over Leuven, in de volkstaal, nog niets
geschreven. Als gezegd is, hadden Divaeus en Molanus zich met de geschiedenis
onzer stad onledig gehouden; doch, zij hadden in 't latijn en dus enkel voor geleerden
geschreven. Het was onzen stedelijken raads- en geslachtmannen, die, over 't
algemeen, geene andere taal dan het nederduitsch verstonden, niet vergund iets over
het voorleden hunner gemeente te vernemen. Dit gemis had Boonen begrepen, en
hij wist, naar gelang zijner vermogens, er in te voorzien. Hij schreef zijn werk over
Leuven in de volkstaal, en, daar hij dikwijls de woorden zelven aanhaalde der schier
uitsluitelijk in 't nederduitsch vervatte bescheeden, gaf hij aan zijn gevrocht een
karakter van oorspronkelijkheid en echtheid welk de boeken van Divaeus en Molanus
missen. Het werk werd niet gedrukt. Doch, een en ander liet er de belangrijkste
gedeelten van afschrijven, en zoo bevonden zich onze wethouders en onze voorname
inwoners in de gelegenheid er kennis van te nemen. In de voorledene eeuw vond
men bij de meesten onzer patriciers afschriften van gedeelten van het werk. Van tijd
tot tijd komen deze afschriften op onze boekverkoopingen nog voor.
Als gezegd is berust het oorspronkelijk handschrift van het boek van Boonen ter
archieven van Leuven. Het bestaat uit twee deelen in folioformaat, te samen van 670
bladers of 1340 bladzijden. Het werk is keurig, op dun en fijn handpapier, geschreven.
Het schrift is eene gekrulde letter, waarvan men zich in de 16e eeuw bediende, doch,
die de lezing vrij dikwijls moeilijk maakt. De inkt is zuiver, zwart en goed bewaard
gebleven. Het boek schijnt met eenigen haast vervaardigd te zijn geweest, daar het
nog al vele schrijffeilen behelst. De begin- of hoofdletters zijn in 't zwart met rooden
inkt opgeluisterd. De opschriften der hoofddeelen en de namen der vorsten van
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Brabant bestaan uit drukletters in rooden inkt. De jaarnummers, in arabische cijfers,
welke op de boorden der bladzijden voorkomen, zijn mede met denzelfden inkt
geschreven. In den tekst zijn vele namen van plaatsen en van lieden, alsmede de
jaartallen in 't rood onderlijnd. Deze afwisseling van zwart en rood geeft aan het
handschrift een vrij aangenaam voorkomen.
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Nergens in het werk komt de naam van Boonen voor; doch, de vergelijking van het
schrift met hetgene van het Boeck der Sinte Peetersmannen, dat het handteeken van
den schrijver draagt, laat geenen twijfel omtrent de echtheid van het gevrocht over.
Het werk is in allerbest vaal kalfsleder gebonden. Het plat der banden is omzoomd
met vergulde ingeprentte sieraden. De twee deelen zijn op snede kostelijk verguld.
Deze banden werden slechts in de eerste helft der 18e eeuw aan de boeken gelegd.
Het is te betreuren dat, te dier gelegenheid, de kanten van het werk buitenmate werden
afgesneden. Op den rug van elk deel plaatste de boekbinder, in gouden letters, het
latijnsch opschrift Antiquitates Lovanienses, ofschoon het werk in de moedertaal is
opgesteld. Naar allen schijn van waarheid werd zulks verricht op voorstel van een
of anderen onzer Pensionarissen, allen licentiaten in de rechten, die fier gingen op
de kennis der latijnsche taal. Van toen af werd het handschrift veelal onder de
benaming van Antiquitates Lovanienses aangewezen.
In den tijd van Boonen zag men nog niet klaar in de eerste tijdperken der nationale
geschiedenis. De wonderverhalen door Lucius van Tongeren, Hugo van Toul, Jacob
de Guise en Jan Le Maire opgegaderd, werden nog steeds aangekleefd. Met het
onderricht dat de schrijver genoten had en de bronnen waaraan hij puttede, kon hij
zich boven den geest zijner eeuw niet verheffen. Het mag derhalve geene
verwondering baren dat hij zijn boek aanving met het gekende verdichtsel van Salvius
Brabon en Swana, en dat hij de fabelachtige vorstenrij van Brabant heeft medegedeeld.
De meeste kronijkschrijvers uit die dagen gaan aan 't zelfde heuvel mank. Nogtans
bekent hij, en zulks verdient opmerking, dat er ‘eenige oude chronijcken van Brabant
zijn, de welcke van den oorspronck, affcompste ende van de coninghen van
Tongheren, hertoghen van Brabant ende van den ouderdom van Loven groote
machtige fabelen bescrijven.’ (Zie bl. 180).
Het blijkt duidelijk dat Boonen bekend was met de geschiedkundige gewrochten
die toentijds, in andere plaatsen des lands, aan 't licht gebracht werden. Hij doorlas
de werken van Amandus van Zirikzee, Marcus van Vaernewyck, Jan Le Maire,
alsmede de alder-excellente Cronijcke van Brabant, voor de eerste maal gedrukt te
Antwerpen, bij Roeland vanden Dorpe, in 1497, en herdrukt in de jaren 1518, 1530,
en 1502. Ook nam hij bijzonderheden uit het werk getijteld: Dit is de afcomste ende
genealogie der hertoghen ende hertoghinnen van Brabant, van de welcke de eerste
was Salvius Brabon, met syn huysvrouwe Swana, 50 jaren voor Christi geboorte, tot
op onzen alderdoorluchtigsten keyser Carolus den Ven. Gheprint Thantwerpen, op
de Cammerpoortbrugghe, in den gulden Voet, bij Jan Mollyns, gheswoeren
boekdrukker ende figuersnydere; anno 1565, in-folio.
De handschriften die Boonen benuttigde waren het cleyn Charterboeck en het
groot Charterboeck van Loven, het groot Gemeynboeck, het Ordonnantie ende
eedtboeck, alsmede de rekeningen der stad. Ook ging hij de akten der schepenen te
rade, en doorbladerde, met vrucht, de registers van den Pensionaris Jan Lievens van
Caudekerke, zoo ongemeen rijk aan bijzonderheden over de gebeurtenissen in Brabant
en Leuven van 1559 tot 1578. Het is te betreuren dat de man geenen toegang heeft
gehad tot de archieven onzer kerken, abdijen en andere geestelijke vergaderingen.
Toentijds waren deze bescheeden voor wereldlijke lieden gesloten. Molanus, ofschoon
kanunnik van Sint Peeter en hoogleeraar in de Godheid, ondervond moeilijkheden
tot het bekomen uit die stukken van wat hem voor het opstellen zijns werks ontbrak.
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Het weinige dat Boonen over onze kerken, onze geestelijke vergaderingen en onze
hoogeschool mededeelde, had hij uit de tweede hand bekomen.
Boonen vertoont zich in zijn boek als een warm en verkleefd katholiek, aanhanger
van den voorouderlijken godsdienst en van het wettig gezag. Overbekend is het dat,
te
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midden van den opstand tegen Spanje, de stad en de hoogeschool van Leuven de
roomsche kerk en den koning getrouw waren gebleven. Men zal begrijpen dat dit
gedrag de goedkeuring des vorsten moest wegdragen. Philip II voelde eene ongemeene
genegenheid voor Leuven. Met de Alma Mater was hij ten zeerste ingenomen. Hij
beschouwde haar als het bolwerk des geloofs in deze streken en overlaadde haar met
weldaden. Boonen was ambtenaar der gemeente. Het spreekt van zelf dat hij met
zijne lastgevers gelijke lijn moest houden. In zijn boek treedt hij op als een
tegenstander der omwenteling. Doch, zijne gehechtheid aan de oude kerk en aan den
koning, had in hem de liefde tot waarheid en recht niet verstikt. Zoo hij zich
meermaals uitvallen veroorloofd tegen de mannen der nieuwe richting, brandmerkt
hij tevens het gedrag van den afschuwelijken Alva, te Perk, in 1568, en spaart hij de
bisschoppen niet die destijds nog al eens misbruik van den kerkban maakten.
Het eerste boek van het werk van Boonen bevat eene kronijk van Brabant en
Leuven, sedert de vroegste tijden tot op 1594. Divaeus had de jaarboeken onzer stad
met 1507 afgebroken. Boonen heeft ze tot het einde der 16e eeuw voortgezet. Gelijk
wij reeds hebben opgemerkt, klimt hij op tot het beheer der Romeinen in deze landen.
Doch, hij wijdt slechts weinige bladzijden aan de fabelachtige overleveringen onzer
geschiedenis. Tot de gekende tijdstippen genaderd zijnde, verhaalt hij de
gebeurtenissen in Brabant en in Leuven volgens bekende schrijvers en eventijdige
oorkonden. Hij beroept zich vooral op de charters onzer hertogen. Al de voorrechten
door de Leuvenaars bekomen, wijst hij zorgvuldig aan. Het gedeelte van dit boek
handelende over de gebeurtenissen onder Philips II, bevat vrij belangrijke plaatsen,
als de aankomst te Leuven, in 1567, van den hertog van Alva; de wegvoering van
den graaf van Buren, in 1568; het beleg, door den Prins van Oranje, in 1572; de
overstrooming in 1573; de feesten gegeven, in 1577, ter eere van don Juan van
Oostenrijk; de pest van 1578; de verdediging der stad door Fabio Fusco de Mataloni,
in 1581; de ontvangst van Ernest van Oostenrijk, in 1594, enz. In andere
bijzonderheden treden zou ons te verre buiten ons bestek brengen. Om kort te zijn,
zullen wij ons bepalen met te zeggen dat dit gedeelte van zijnen arbeid een wezenlijk
belang oplevert, niet alleen voor de geschiedenis van Leuven, maar tevens voor de
geschiedenis van Brabant. Het eerste boek is versierd met de wapens van onze vorsten,
ten getalle van 50, waaronder het schild van Brabant twintigmaal is herhaald. Deze
blazoenen zijn keurig geschilderd en in goud en zilver verlicht. Zij toonen, wij hebben
het reeds opgemerkt, dat onze schrijver in de teeken- en schilderkunst zeer ervaren
was. Al de verschillende wapens hebben wij in deze uitgave, met aanduiding der
kleuren, medegedeeld. Het eerste boek draagt aan het einde: 16 septembris 1594.
In zijn tweede boek handelt Boonen over den oorsprong van Leuven, de burgerlijke
gebouwen, de kerken, de kapellen, de abdijen, de kloosters en godshuizen, de
vruchtbaarheid der landen, de kerkelijke overheid, de inrichting van het
gemeentebestuur, de krijgsdaden der vaderen, de lakennijverheid en de
volkswoelingen. Hij eindigt dit boek met eene beschrijving, vergezeld van keurig
uitgevoerde schilderingen, in waterverf, van den vermaarden Omgang onzer stad.
Al deze schilderingen hebben wij in deze uitgave, in omtrek, medegedeeld.
Het derde boek van het werk betreft de zeven oorspronkelijke geslachten van
Leuven. Al de wapens der familien wier leden in het stedelijk bestuur, van hoogere
zijde, gediend hebben, vindt men er terug. Deze blazoenen zijn met vele zorg
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geschilderd. Wij hebben ze in deze uitgave, in omtrek, met aanduiding der kleuren,
medegedeeld. De schrijver liet eenige wapens ongeschilderd; andere liet hij geheel
in 't wit. Wij hebben een en ander aangevuld, volgens een afschrift van 's mans werk,
vervaardigd in de 17e eeuw, 't welk,
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in 1853, door den heer Schepen Adriaan Fonson aan onze archieven geschonken is
geworden.
Boonen wijdt het vierde en laatste boek van zijn werk aan het toelichten van de
geschiedenis der vrije huisgezinnen van de kerk van Sint Peeter of der Sint
Peetersmannen. Dit gedeelte bevat eene reeks van oorkonden afgeschreven uit de
archieven onzer hoofdkerk en onzer stad.
Men zoeke in het boek van Boonen geene diepte van denkbeelden, met kracht en
smaak uitgedrukt. Zijne voorstelling is eenvoudig, doch alleszins duidelijk. De man
schrijft de taal van zijnen tijd, in welke de bastaardwoorden niet vermeden werden.
Zijne spelling laat mede te wenschen over. Hij schrijft affcompste voor afkomst,
genoempt voor genoemd ierste voor eerste, cnijen voor knien, ontrent voor omtrent,
vuyter voor uit er, dlandt voor het land, legele voor leger, enz. Ook mangelt het
zijner spelling aan eenheid. Zoo schrijft hij: Engeland en Ingeland, Luydick en Luyck,
Loeven en Loven, Kaerel, Caerel en Carel, graeve en grave, vaeder en vader, is en
es, soo en zoo, sijne en zijne, enz. Daar het hier enkel een werk van geschiedkundigen
aard gold, waarin de eigenlijke letterkunde weinig of niets te zoeken heeft, hebben
wij, zooveel het ons doenlijk was, gelijkheid in de taal gebracht, met de woorden te
drukken in de spelling welke door den schrijver in de meeste gevallen gevolgd is
geworden.
Bijna al de handschriften en stukken waaruit Boonen heeft geput, zijn in onze
archieven nog aanwezig. Vele woorden en uitdrukkingen in schriften van voor zijnen
tijd, schijnen den man onleesbaar te zijn voorgekomen. Vandaar ettelijke schrijsseilen
en sommige verminkte plaatsen. Telkens wij iets dergelijks aantroffen, hebben wij
de misslagen, volgens de oorspronkelijke teksten, hersteld.
Boonen liet in zijn boek vele jaartallen open. Wij hebben ze, naar de beste bronnen,
aangevuld. Ook hebben wij ons eenige andere invoegingen veroorloofd wanneer het
ons toescheen dat de wetenschap er bij winnen kon. Onze inlasschingen zal de lezer
gemakkelijk kunnen onderscheiden daar ze steeds tusschen twee haakjes [ ] ingeklamd
zijn.
De aanteekeningen van Boonen, op de boorden of aan den voet der bladzijden,
hebben wij met zorg overgeschreven, dan zelf wanneer ze zonder belang waren,
omdat wij de bedoeling hadden het werk terug te geven gelijk het voor ons lag. Steeds
hebben wij onder deze aanteekeningen den naam des schrijvers geplaatst.
Vele aanteekeningen hebben wij aan het boek niet toegevoegd. Bij een weinig
oplettenheid, verklaart de inhoud veelal zich zelven. Daarom hebben wij slechts, ter
opheldering van bijzondere plaatsen, hier en daar eene aanteekening gesteld.
Aan het werk van Boonen hebben wij de optelling der haardsteden en inwoners
van Leuven, opgemaakt in 1597, toegevoegd, als met dit boek in rechtstreeksche
verhouding staande. Voor ons heeft deze optelling eene hooge waarde. Zij toch biedt
ons een tafereel aan, om zoo te zeggen, naar de natuur afgemaald, van den
jammervollen toestand onzer stad in een der merkwaardigste tijdperken onzer
geschiedenis. Men ziet er welke vruchten de burgeroorlogen hadden voortgebracht!
Ook ontmoet men in die stukken eenen rijkdom van berichten en feiten als men, uit
die dagen, omtrent weinige steden bewaard vindt. Wij verhopen dat ze den lezer
zullen welkom wezen.
Het oud kronijkje van Leuven, voortgezet, in 1573, door Pauwel vanden Bossche,
en de kronijk van Willem Leunkens, van 1599 tot 1766, hebben wij hierachter
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medegedeeld. Zij dienen ten vervolge op het eerste boek van het werk onzes schrijvers.
Zoo bezitten wij de jaarboeken van Leuven van de vroegste tijden tot op 1766.
Omtrent deze kronijken zal de lezer inlichtingen aantreffen in het bericht 't welk wij
voor elk stuk hebben geplaatst.
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Daar Boonen, gelijk wij reeds opgemerkt hebben, geene inzage had der archieven
onzer geestelijke instellingen, moest hij in het tweede boek van zijn werk leemten
en gapingen laten. Een oud schepen van Leuven, Michiel-Frans Pelckmans, maakte,
in het begin dezer eeuw, aanteekeningen op dit tweede boek onzes schrijvers. Te
recht zou men ons van nalatigheid mogen beschuldigen, zoo wij dezen arbeid hadden
verwaarloosd. Doch, in de vrij langdradige aanteekeningen van Pelckmans hebben
wij ons verplicht gezien besnoeiingen te maken, hierin bestaande dat wij het min
belangrijke ter zijde lieten, slechts overschrijvende wat ons toescheen voor de kennis
van de geschiedenis onzer kerken, kloosters en godshuizen een rechtstreeksch belang
op te leveren.
Boonen heeft de lijsten medegedeeld, tot op 1594, der Proosten van Sint Peeter,
der Abten van Sinte Geertruide, Vlierbeek en Perk, alsmede der Meiers en
Burgemeesters van Leuven. Wij hebben deze lijsten tot op 1794, dat is tot het
verdwijnen van den ouden staat van zaken, voortgezet.
Aan te toonen dat het werk van onzen Boonen, de uitgave ruimschoots verdiende,
achten wij gansch overbodig. Ofschoon latere schrijvers de voornaamste
bijzonderheden hebben benuttigd welke er in vervat zijn, moest het boek gedrukt
worden. Trouwens, de aanhalingen bij latere schrijvers opgenomen, zijn of onvolledig
of in eene andere taal voorgedragen. Voor ons was het toch van een wezenlijk belang
een man over ons Leuven in de volkstaal te hooren, die schreef toen de overleveringen
onzer vroeger zoo bloeiende gemeente nog levendig waren. Het woord dat uit zoo
verre verloopen dagen tot ons komt, heeft iets dat roert en inneemt, dan nog wanneer
het ons daadzaken verhaalt die wij reeds in andere schriften aantroffen. Vast verdient
het boek van Boonen eene plaats naast de gewrochten van Divaeus en Molanus,
geenszins onder het letterkundig opzicht, maar omdat het vele bijzonderheden bevat
welke in deze werken niet voorkomen, en dat het derhalve de bronnen onzer
gemeentegeschiedenis ruimschoots vermeerdert.
Bij het in 't licht zenden van dezen arbeid, brengen wij openlijk onzen dank aan
de heeren Burgemeester en Schepenen van Leuven, die onze onderneming met warme
belangstelling ondersteunden. Evenzeer betuigen wij onze erkentelijheid aan allen
die ons vriendelijk bijstonden, bijzonder aan onzen veelgeachten en geleerden vriend
den heer Adriaan-Joseph Bosmans, voorzitter onzer rechtbank, lid des stedelijken
raads, die ons bij deze uitgave voortdurend zijne welwillende en trouwe medewerking
verleende.
Het werk van Boonen, geschreven in eenen tijd van vernedering en van lijden,
toen het land aan den vreemde behoorde, ziet het licht terwijl Belgie de vijftigste
verjaring zijner onafhankelijkheid viert. Hartelijk wenschen wij dat het boek moge
bijdragen tot ontwikkeling der kennis van ons verledene, tot verheerlijking onzer
vaderen, tot bevestiging onzer nationaliteit.
DE UITGEVER.
LEUVEN, Juli 1880.
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Een cort verhael oft memorie boeck van den hertoghen van Brabant,
van den ouderdom der stadt van Loven, van de seven oude originele
geslachten der selver stadt ende haere Sinte Peetersmannen, bedeijlt
in iiij deelen oft capittelen.
Het ierste capittel. - Tracteert vanden hertoghen van Brabant, met sommighe
privilegien bij hen der stadt Loven verleent.
Het tweede deel. - Vanden ouderdom der stadt van Loven, haere edificien
ende oude structueren, der kercken ende der cloosteren outheijt, die
vruchtbaerheijt vande Lovensche landen; onder wat bisdom die van Loven
gestaen hebben, 'tregiment haerder policijen, hunnen crijschshandel, haere
groote traffijken van den wullenweveren, die commotien ende oproeringhen
binnen Loven bijde gemeijnte voertghekeert, die schoone exellente
Kermisse-Processie van Loven, met alle haere figueren ende waegenen met
declaratie vanden selve ende anderssints.
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Het derde deel. - Vande seven oude originele Geslachten ende Peetersmans der
voerscreven stadt, ende de ghene onder hen als geallieerde resorterende met
alle hunne waepenen.
Ende het vierde deel. - Tracteert vanden vrijen huisgesinne ende familie der
kercken van Sinte Peeters, ende den Sinte Peetersmannen daertoe hoorende.
Lovanium.

Loven, 1593.
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Memoriael, inhoudende de afkompste der
Hertoghen ende Hertoginnen van Brabant, met
sommighe Privilegien bij hen dijen van Loven
verleent; den ouderdom der Stadt Loven; den tijdt
haerder bemueringe, vermeerderinghe der selver;
sommighe auctentijke memorien den privilegien
van den Sinte Peetersmannen der voerscrevene
Stadt Loven aangaende; den oirspronck vande
seven oude originele Geslachten ende
Peetersmans der selver Stadt, mette gene daeraen
geallieert, met alle hunne waepenen ende
declaratie in wat staete sij der Stadt Loven gedient
hebben, ende anderssints soo hier volght.
Vanden Hertoghen van Brabant1.
1

Gedurende de middeleeuwen, toen de oorspronkelijke geschiedenis der nieuwere volkeren
weinig of niet bekend was, zocht men den oorsprong der vorsten en grooten te doen
opklimmen tot de Troianen of voor het minst tot de Romeinen. De stam die niet uit de hooge
oudheid ontsproot bleef ongeacht. Zulks gaf aanleiding tot het opstellen dier reeks van
ingebeelde geslachttafels welke de geschiedenis, gedurende verscheidene eeuwen, hebben
verduisterd. Willem Boonen, die, gelijk ettelijke schrijvers uit die dagen, met de bronnen
onzer vroegere geschiedenis niet genoegzaam bekend was, dacht dat de eerste hertog van
Brabant, voor het minst, in den tijd van Julius Cesar moest geleefd hebben. Hij wist niet dat
er in den tijd der Romeinen nog geene spraak kon wezen van hertogen van Brabant. Het
grootste gedeelte van dit gewest bestond nog uit bosschen, heiden, moerassen en watervlakten.
Steden of dorpen vondt men er niet. De bewoners leefden nog verspreid in onze uitgestrekte
bosschen, hun bestaan vindende in de veeteelt, de jacht en de vischvangst. Boonen liet zich
misleiden door de verdichtselen van Jacob de Guise, Amand van Zierikzee, Marcus van
Varnewyck en den opsteller der Excellente Chronijcke van Brabant, gedrukt te Antwerpen
in 1497. Geen enkel der eerste zeventien door hem opgegevene vorsten heeft den tijtel van
hertog van Brabant gedragen. Bij het schrijven van de lijst dezer ingebeelde hertogen, volgde
hij de kronijk van Amand van Zierikzee, lector van het klooster der Minderbroeders, te
Leuven, overleden den 8 juni 1534. Bekend is het dat deze franciscaner heeft geput in het
werk van Lucius van Tongeren, die in de 13e eeuw leefde, en die, volgens Paquot, moet
beschouwd worden als de uitvinder van de leugenachtige lijst onzer vorsten (zie Mémoires,
IV, bl. 386). Het boek van Amand van Zierikzee verscheen onder den volgenden tijtel:
Chronica compendiosissima ab exordio mundi usque ad annum domini millesimum,
quingentesimum, trigesimum quartum: per venerandum patrem F. Amandum Zierixeensem,
ordinis fratrum minorum, regularis observantiae, virum in divinis et humanis rebus
peritissimum. Antverpiae apud Simonem Cocum. Anno 1534, in-12, 128 ff.
Het eerste gedeelte van de geschiedenis der hertogen van Brabant van onzen Boonen heeft
geene historische waarde.
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Dat ierste capittel.
Om te comen totte affcompste der hertoghen ende hertoginnen van Brabant, soo es
te weetene dat Lucius Julius, proconsul van Archadien, hadde twee dochteren, eene
genoempt Julia, ende dandere Germania. Julia was de gerechte sustere van Julius
Cesar, die naamaels keijser van Roomen wert. Maer Germania hadde de voers. Lucius
Julius gewonnen aen eene edele vrouwe van Archadien. De voers. Julia hadde
getrouwt Gneus Octavius, senateur tot Roomen. Ende eenen genoempt Caerel IJnach,
een vroom man van waepenen ende stadthoudere ende capiteijn van den voers. Lucius
Julius, doer de gemeenschap die hij aldaer ten huijse
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hadde, wert secretelijcken verliefft op de voers. Germania, ende maecktense bevrucht,
haer te kennen gevende dat hij eens princen sone was van Tongheren (gelijck hij
oock was). Maer vreesende haeren vadere is hij vuijt Archadien gevlucht. Ende naer
lange reijsens is hij, met zijne gesellinne, gecomen tot Camerijck, ende daernaer in
een casteel ontrent Valencheen, alwaer (om datmense niet kennen en zoude) zij haer
Swana dede noemen. Daernaer reijsde zij naert casteel van Froomont, daer nu thoff
te Bruessel staet, genoempt Cauwenberghe. Deze Caerel IJnach was de sone van
Godevaert den ijen, sone van Manapius, de welcke Godevaert prince van Tongheren
was. Ende verstaen hebbende dat Godevaert, zijnen vadere, overleden was, soo reijsde
hij met zijne voers. gesellinne Swana oft Germania, met grooten staete, naer Loven,
totten grooten tempel van Mars ende Pluto, ter plaetzen daer nu Ste Peeters kercke
is staende, ende deden aldaer den Goden solemnelijcke sacrifitie, in danckbaerheijt
van dat zij hunne pelgrimagie soo geluckichlijcken volbracht hadden.
Deze Caerel IJnach regneerde in dese Nederlanden ontrent de XXij jaeren, ende
namp zijne possessie ende residentie inde stadt van Tongheren, ende was de XXie
prince daer van. Corts hier naer, Ariovistus, een coninck van Saxen, hebbende groote
oorloghe tegens Julius Cesar ende den Romeijnen, int landt van Bourgoindien, ende
de voers. Caerel IJnach, vreesende dat Julius Cesar soude moghen mede comen, ende
vreken het ontschaeken van zijne halve sustere Germania, heeft hem gevoecht metten
voers. coninck Ariovisto, ende es, met groote machte, selve in persoone getrocken
tegens de Romeijnen, maer wert aldaer verslaeghen, ontrent Besanson, int lant van
Ferretten.
Naer deze victorie, soo geschiedde dat Julius Cesar hem ruste ende vermaeckte
int casteel van Cleven, alwaar hem tijdinghe gebracht wert, bij eenen van zijnen
edelen ende capiteijn, Salvius Brabon genoempt, hoe dat zijne halve sustere Germania
gevonden was op 't casteel van Meghem, doer wijens middele den peijs tusschen den
voers. Julius Cesar ende Germania gemaeckt wert. Ende Julius Cesar quam haer
besoecken, ende vantse zeer bedruckt ende desolaet, met twee schoone kinderen, die
zij behouden hadde van den voers. Caerel IJnach, te wetene eenen sone genoempt
Octavius, ende eene dochtere genoempt Swana, welcke twee kinderen de voerscreven
Julius Cesar hoochlijcken versach, ende houde1 zijne voers. nichte Swana aenden
voers. Salvius Brabon, dewelke een zeer vroom ende edel prince was, gedescendeert
vuijte rechte oire van Hector van Troijen, ende houden2 te Loven, in den tempel van
Mars ende Pluto, int jaer vanden beginne des Werels 5148, lj jaeren voer Christus
geboerte. Ende ontfongen opde brullofte vanden keijsere voer houwelijck goet allen
het lant beginnende vande Noordtwechsche zee totter vuijterste paelen en frontieren
van Dornick ende Henegouwe, met Soniebosch ende de Schelde totter Jeeke, ende
allen de edelen vanden lande deden hem eedt van getrouwicheijt. Ende aldus wert
de voers. Salvius Brabon heere van dese Nederlanden ende ierste hertoghe van
Brabant, ende wert te Roomen gedoot, als de keijser Julius gedoot wert, ende hadde
van zijne huisvrouwe eenen sone genoempt Carolus Brabon.
Octavius heeft van zijnen oome Julius Cesar vercreghen het regiment der stadt
van Colen, met allent lant daer onder begrepen, met het lant beginnende vande Velve
1
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Huwde, gaf in huwelijk.
Huwden, trouwden.
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totte Eyssel, Trier ende de Moesel; ende daernaer is hij met zijnen oome naer Roomen
getrocken.
Maer ten tijde als Octavianus keijser van Roomen was, is hij wederomme naer
zijn lant gecomen, ende heeft vernieuwt de stadt van Tongheren ende deden se
Octaviam noemen. Daernaer is hij, sonder eenighe wettige oir achter te laeten,
gestorven. Ende alzoo zijn allen de landen gecomen ende gesuccedeert op den voers.
Carolo Brabon, zijns susters sone.

Carolus Brabon,
Den tweeden Hertoghe van Brabant.
Int xxvije jaer van Augustus, de keijsere, te weten anno 5167, xxxij jaeren voer
Christus geboorte, een luttel tijts voer de geboorte van Onser Liever Vrouwen, naer
de doot van Octavio, de broeder van Swana, de
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ierste hertoginne van Brabant, geen kinderen achterlaetende, soo es Carolus Brabon,
de sone van Salvio, zijnen vadere gevolght in Brabant, ende es geweest de tweede
hertoghe van Brabant, ende oock geweest coninck van Colen ende Tongheren. Ende
heeft te houwelijcke genomen de eenighe dochtere van Epirogus, hertoghe van
Doringhen, naer wijens doot hij oock hertoghe van Doringhen wert. Deze hertoghe
van Brabant es den Romeijnen altijt zeer getrouw geweest. Ende want die van Trier
ende die Duijtschen henlieden tegens de Romeijnen opgestelt ende wederspannich
gemaeckt hebben, heeft hij den keijsere Octavianum hunne rebellicheijt laeten weten,
waer doere hij verdient heeft dat alle de privilegien die zijnen oome Octavio verleent
zijn geweest, hem oock zijn bevesticht ende ghegeven, te wetene: dat hij mochte
ghelt slaen ende den Aerent, met eenen hooffde, in zijnen schilt ende baniere vueren.
(In desen tijt wert Christus, onse Saelichmaecker, geboren te Bethleem, vande
Maeghet Maria, anno 51991.)
Deze Carolus Brabon wan2 aen zijne huijsvrouwe twee sonen Julium ende Titum.
Maer Titus, zijn joncxte sone, wert vuijten lande verdreven ende gebannen, om dat
hij eene Maeghet inden tempel vercracht hadde; maer naer die doot van zijne moedere,
die hertoginne van Doringhen was, is hij hertoghe van Doringhen geworden.

Julius, Den derden Hertoghe van Brabant.
Den derden hertoghe van Brabant es geweest Julius3, de outste sone vanden
voerscreven hertoghe Caerel.
Ende aengesien dat zijn vadere heel oudt was, soo es hij lieutenant van zijnen
vadere geweest, in allen de landen beginnende van aenden Rhijn tot de Maese; ende
naer zijn vaders doot, zoo wert hij Coninck ende hertoghe over het geheel landt,
beginnende van aenden Rhijn tot aende Schelde, dlandt meer beminnende ende beter
gouverneerende dan hij te voeren, in zijn jonckheijt, gedaen hadde. Ende heeft
opgebout de stadt van Gulich, die hij Juliacum, naer zijnen naeme, dede noemen,
naer Christus geboorte anno 40.
Anno 59, int negenthienste jaer zijner regnatie, dwelck was het ierste jaer dat Nero,
de keijsere, die vreede tijran, begonst te regneren, begonstmen te bouwen ende op
te tijmmeren, in walsch Brabant4, Dornicke, bij eenen hertoghe Torno genoempt,
naer wijen tzijnen naeme heeft Tornacum. Ontrent dezen tijt soo wert opgetimmert,
met consent van Julius, de vrome keijserlijcke stadt van Aken ende Vuijtricht5, de
welcke te voeren genoempt was Anthonia, naer eenen die Anthonis genoempt was,
ende naemaels wertze Wiltenborch geheeten. Deze Julius heeft geregneert 69 jaeren.

2
3

Te weten in't xlije jaer des keijserdoms Augusti, als die werelt vm ijc jaeren gestaen hadde,
Maria out wesende xiiij jaeren ende ontrent iiij maenden. (Boonen).
Wan, van winnen.
Binnen den tijt van dezen hertoghe wert Christus, onse Saelichmaekere, buijten Jerusalem

4
5

gecruijst, binnen den tijde van Tijberius, de keijsere van Roomen, int 18e jaer zijns
keijserdoms, bij vonnisse van Pilatum, waeromme de keijsere Pilatum dede vangen, ende
welcke keijsere regneerde vj jaeren naer ons Heeren doot, etc., anno mundi 5232, Christus
oudt wesende 33 jaeren. (Boonen).
Boonen vertaalt Gallia Belgica door Walsch Brabant. Het moet Waalsch Belgie zijn.
Utrecht.
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Octavius, Den vierden Hertoghe van Brabant.
Den vierden hertoghe van Brabant es geweest Octavius, niet alleen in heerschappije
te hebbene, maer oock in getrouwicheijt tegens de Romeijnen, ende begonst te
regneren onder Titum en Vespasianum, int jaer ons heeren 80. In dezen tijt es
Walschlandt doer inlantsche oorloghe zeer benauwt ende bedorven geweest. Deze
hertoghe maeckte een verbont metten keijsere Trajano, ende de keijsere maeckten
hem daeromme Gouverneur van Walsch Brabant, ende verdreef de Saxenaers vuijt
Valenscheen, daerinne stellende de Romeijnen. In dezen tijt heeft den heijlighen man
St-Maternus Colen ende Tongheren bekeert totten christenen geloove, en es den
iersten Bisschop daeraff geweest. Deze hertoghe Octavius heeft geregneert 46 jaeren.

Godardus, Den vijfsten Hertoghe van Brabant.
Den vijfsten hertoghe van Brabant es geweest Godardus, den sone vanden voers.
Octavius, anno 126, ten tijde vanden godtvruchtighen keijsere Antoninus Pius. Hij
heeft zijnen vadere in alles gesuccedeert, ende
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heeft het slot van Hoye, aenden Maescant gefondeert, ende de stadt vermeerdert, met
assistentie vanden voers. keijsere Antoninus; ende heeft geregneert 47 jaeren, ende
es gestorven int jaer ons heeren 172.

Godefridus, Den sesten Hertoghe van Brabant.
Den sesten hertoghe van Brabant es geweest Godefridus, de sone vanden voers.
Godardus, anno 173, ten tijde van Antoninus Verus. Binnen dezen tijde is wederomme,
onder de Princen ende Gouverneurs van Gallia Belgica oft Waelsch-Brabant, eene
groote beroerte opgestaen om de tribuijten ende schattinghen die de Romeijnen op
stellen wilden, daer die heeren ende gemeijnte vanden lande tegens waeren. Dit
hoorende de keijsere Commodus, belaste de Romeijnen ende den voers. hertoghe
van Brabant, Godefrido Brabon, dat hij (om zijne indignatie ende gramschap te
ontvlieden) de principaelste heeren vanden lande, die daer tegens waeren, met alle
de ostagiers, die hem de Romeijnen in handen gelaeten hadden, ten tijde vande
rebellicheijt van de selven lande, dooden soude. Maer om dat de voers. Godefridus
Brabon, onder de voers. ostagiers eenen neve hadde, Caransius genoempt, dewelke
doen tertijt Vlaenderen, metten geheelen Zeecant, gouverneerde, soo heeft hij des
keijsers gebot geweijghert te volbringhen, ende hem ten beste, soo hij conde,
geexcuseert. Dit verneemende de Romeijnen dat hij des keijsers gebot weijgerde,
wilden hem daer toe bedwingen, ende dreijchden hem aff te doen stellen van zijnen
hertochdomme. Godefridus Brabon dit hoorende heeft allen de gevangenen los
gelaeten, ende heeft hem gevoecht mette heeren ende gemeente vanden lande, ende
met Caransius, zijnen neve, de welcke, met groot gewelt, allen de Romeijnen (die
tusschen de Zee ende den Rhijn laeghen) verdreven ende doot geslaeghen hebben;
ende heeft voerts aengehanghen de Duijtschen, te wetene: Wericus, den hertoghe
van Trier, ende Soricus, den hertoghe van de Duijtschen. Dit verstaende de voers.
keijser Commodus ende de Romeijnen, zijn zij met groote machte nederwaerts
gecomen, ende hebben Dornicke vechtender handt innegenomen. Dit vernemende
de voers. Godefridus Brabon is henlieden, met zijnen sone Warnestus ende zijnen
neve Caransius, Gouverneur van Vlaenderen, mette Duijtschen tegens getrocken,
ende hebben de Romeijnen al verslaeghen. Daerna zijn zij wederomme gecomen
met Numerianus, de opperste veltheer ende Prince vanden keijsere Commodo, ende
hebben de stadt van Mentz belegert; maer de voers. hertoghe van Brabant heeft de
stadt ontset gedaen, met zijnen sweer1 Werico, den hertoghe van Trier, wijens dochtere
hij te houwelijck genomen hadde, ende alsdoen heeft Waelsch-Brabant hen subject
geweest XIJ jaeren lanck, sonder eenighen tribuijt den Romeijnen te gevene. Binnen
middelen tijde es de voers. keijsere Commodus gestorven, ende naer hem es
gesuccedeert, int rijck, Theodosius, de welcke (om geene oorlooghe tegens die van
Belgis oft Nederlanders te hebbene) heeft de voers. Godefrido Brabon, allen de
voerscreven dinghen vergheven, ende allen de privilegien vanden selven lande
geconfirmeert. De voers. hertoghe Godefridus Brabon wan2 aen zijne huijsvrouwe
eenen sone Wericus genoempt, ende es gestorven naer dijen hij 45 jaeren geregneert
hadde, anno 209.
1
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Wericus, Den sevensten Hertoghe van Brabant.
Den sevensten hertoghe van Brabant es geweest Wericus, de sone vanden voers.
Godefridus, anno 209, ende heeft geregneert 70 jaeren, ende es oudt geweest hondert
jaeren. Maer in zijne oude daeghen heeft hij zijnen sone Artzardo de landen
overgegeven, te wetene int jaer ons heeren 279.

Artzardus, Den achtsten hertoghe van Brabant.
Den achtsten hertoghe van Brabant es geweest Artzardus, de sone van Wericus, anno
279, ten tijde als Maximinianus, de keijsere, regneerde. Deze hertoghe heeft oorloghe
ghevuert met Constantio, de keijsere, tegens de Engelschen, ende dede hem ontset,
daer hij belegert lach vanden Engelschen tot Langues, ende es gouverneur geweest
vanden lande beginnende vanden Rhijn totte Schelde, ende zoo voerts totte Engelsche
zee.
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Hij es gestorven int jaer 335, naerdat hij dlandt 56 jaeren geregneert hadde.

Marsiandus, Den negensten Hertoghe van Brabant.
Den negensten hertoghe van Brabant es geweest Marsiandus of Matziandus, anno
336. Deze heeft vele vrome feijten bedreven voer Constantio Magno, ter wijlen dat
zijnen vadere noch leefde, ende daeromme ende heeft hij niet alleen regiment gehadt
over allen de landen die zijnen vadere subject waeren, maer veel breedere, te wetene
es oock Gouverneur geweest over Henegouwe, Arthoijs ende Pickardijen. Hij heeft
geregneert 42 jaeren, ende es gestorven int jaer ons heeren 378.

Taxander, Den thiensten hertoghe van Brabant.
Den thiensten hertoghe van Brabant es geweest Taxander, anno 378, ende es geweest
den iersten christenen Prince, ten tijde van Theodosio Seniore. Hij heeft geregneert
30 jaeren ende es gestorven anno 408.

Ansigisus, Den elfsten Hertoghe van Brabant.
Den elfsten hertoghe van Brabant es geweest Ansigisus, de sone van Taxander, een
zeer christelijck ende catholijck Prince, anno 408. In zijnen tijd heeft Groscus oft
Caroscus, een coninck der Wandelen1 Mentz, opden Rhijn, ende Metz, in Loreijnen,
vechtenderhant innegenomen, ende daernaer heeft hij de stadt van Trier doen
beleggen. Dit vernemende de voers. hertoghe van Brabant es, met zijnen volcke,
derwerts getrocken, alwaer hij van de Wandelen verslaegen es geweest, anno 438,
naer dijen hij 30 jaeren geregneert hadde.

Carolus Pulcher, Den twelfsten Hertoghe van Brabant,
Den twelfsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Pulcher, de sone van
Ansigisus, anno 439. Dezen heeft geregneert xxj jaeren, ende hij heeft met Etio, een
hertoghe van Roomen, de Huijnen2 verdreven ende verwonnen, naer dijen datse
dlandt seer bedorven hadden, ende Tongheren gantsch vernielt. In welcken slach hij
verslaegen heeft den coninck van Gepideën, van een lantschap in Grieken gelegen,
ende es gestorven anno 460.

Lando, Den derthiensten Hertoghe van Brabant.
Den derthiensten hertoghe van Brabant es geweest Lando, de sone van Carel de
Schoone, die zijnen vadere gevolght es, int ierste jaer dat Chilpericus, de coninck
van Vranckerijck, begonst te regneren, te weten int jaer ons heeren 460. Dezen es
naemaels de Franchoijsen aengehangen, ziende datse zeer machtich geworden waeren,
tegens de Duijtschen, gelijckerwijs oft hij vanden oorspronck hadde geweest, te
wetene vuijten geslachten der Troijaenen oft Westphaelen. Hij heeft geregneert xviij
jaeren, ende es gestorven anno 478.
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Austrasius, Den veerthiensten Hertoghe van Brabant.
Den veerthiensten hertoghe van Brabant es geweest Austrasius, anno 478, de sone
van Lando, naer wijen dlandt Austrasia Bassa vel Austria genoempt es, dats dlandt
vande Nederlanders. Deze hertoghe es int hoff vanden voers. coninck Chilpericus
oft Hildericus zeer geëerdt geweest, ende in groote estime, want zijn vader Lando
hadde hem int hoff gesonden, ende hem aenden
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selven coninck zeer gerecommandeert; naer wijens doot hij niet min in groote weerde
ende aengenaem es geweest den coninck van Vranckerijck Clodoveus, d'ierste van
dijen naeme, ende doer dezen hertoghe heeft Clodoveus de coninck het kersten
geloove ontfangen, daer hij oorloge vuerde tegens die Duijtschen, ende naer dijen
hij victorie hadde, doert aenroepen van Gode almachtich; ende was den iersten
christenen coninck van Vranckerijck. Deze hertoghe es gestorven int jaer ons heeren
500, naer dijen hij xxij jaeren geregneert hadde. Zijne huijsvrouwe was genoempt
Clotildis ende storff tot Parijs, anno 522.
Om te wetene hoe verre dat Nederlandt hem is streckende, soo weet dat Nederlandt
hier voermaels heeft gehadt twee conincklijcke steden, te weten Metz en Aken,
beginnende van hooch Bourgoindien ende soo affcommende naerde bergen van
Lothrijcke, totte Vriessche zee, tusschen den Rhijn ende de Schelde, begrijpende
Maestricht, Colen, Trier, Mentz, Brabant, Gelderlandt, Cleve, Hollandt, Zeelandt,
Henegouwe, Haspengouwe, Luyck, Limborch, Elsaeten, Palsgravenlandt, ontrent
den Rhijn, Ardennen, en Barense, mette landen van Lothrijcke. Dit hebben hier
voermaels de paelen van Nederlandt geweest.

Carolus Nason, Den vijfthiensten Hertoghe van Brabant.
Den vijfthiensten hertoghe van Brabant, Tongheren en Doringhen es geweest Carolus
Nason, de sone van Austrasius, anno 500; deze was van Clodoveo, de coninck van
Vranckerijck, zeer bemindt, ende hij nam te houwelijcke des coninix van Thueringien
dochtere, daer aen hij gewan eenen sone Caerel genoempt, bij toename Hasbain,
ende eene dochtere genoempt Veraia, die tot eenen man hadde een edelman vuijt
Ardennen, genoempt Haijmo, waervan zij hadde iiij sonen, genoempt Raynout,
Rogier, Olivier ende Adelaert, diemen moempt de vier Heymonskinderen1, die een
peert hadden genoempt Voelbaiaert. Deze hertoghe heeft geregneert 24 jaeren ende
es gestorven anno 524.

Carolus Hasbain, Den sesthiensten Hertoghe van Brabant.
Den sesthiensten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Hasbain, de sone van
Carolus Nason, de iiije van dijen naeme, anno 524; waer doer dat Hasbania, dats
Haspengouwe, den naeme heeft. Dezen es den coninck van Bourgoindiën zeer
familiaer geweest, genoemt Theodobertus, ende wordde van zijnen weghen in legaet
gesonden tot Justinianum, den keijsere van Roomen, want zijn ooms wilde hem
Bourgoindien ende Lothrijcke affnemen, alwaer hij heeft den keijsere moeten
overleveren het Marckgraeffsschap des heijlicx Rijckx, over de Schelde, ende wert
gegeven Anselberto, den senateur; maer onder Anchise, zijnen sone, hertoghe van
Brabant, ist wederomme Brabant aengecomen. Deze hertoghe heeft geregneert xxxvj
jaeren ende es gestorven int jaer ons heeren 560.

Carolomannus, Den seventhiensten Hertoghe van Brabant.

1

IIIJ Haijms kinderen. Auctor: Amandus Siericzeus. (Boonen).
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Den seventhiensten hertoghe van Brabant es geweest Carolomannus, de sone van
Caerel Hasbain, anno 560, van wijen men zeer luttel vint gescreven. Hij heeft
geregneert lv jaeren; hij gewan aen zijne huijsvrouwe eenen sone genoempt Pippijn,
de oude, bij toenaeme van Landen, de welcke Pippijn vader es geweest van twee
heijlighe vrouwen Begga ende sinte Geertruijt2, Deze hertoghe Carolomannus es
gestorven anno 615.
Binnen des voers. hertoghen tijden, te weten anno 588, wert Mahomet, die valsche
prophete, geboren ende zijnen vader hict Abdalla Matalib.

2

Sinte Geertruijt, obijt anno 664, tot Nijvele begraeven; Begga obijt anno 676. (Boonen).
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Pipinus Priscus, Den achthiensten Hertoghe van Brabant.
Den achthiensten hertoghe van Brabant es geweest Pipinus Priscus, bij toenaeme
van Landen, de sone van Carolomannus1, anno 616. In het hoff vanden coninck van
Vranckerijck es hij geweest naest den coninck. Zijne huijsvrouwe was genoempt
Jethe. Hij heeft geregneert xxxj jaeren ende es gestorven anno 647.

Grimoaldus, Den negenthiensten Hertoghe van Brabant.
Den negenthiensten hertoghe van Brabant es geweest Grimoaldus, de sone van Pippijn
den ouden, anno 647. Dezen was int hoff vanden coninck van Vranckerijck naest
den coninck. Hij heeft geregneert xj jaeren ende es gestorven anno 658, sonder
eenighe kinderen achter te laeten.

Anchises, Den twintichsten Hertoghe van Brabant.
Den twintichsten hertoghe van Brabant es geweest Anchises oft Anchisius, anno 658,
de cleijne neve van Anselberto, senateur van Roomen, ende sone van sinte Aernout,
die bisschop van Metz es gewordden in zijnen wedewelijcken staet, ende was den
cleijnen sone van Ausbertus, van Roomen, die getrouwt hadde Clitildis, de dochtere
van Lotharius. Deze Anchises es bij houwelijcke aent hertochdomme van Brabant
gecomen, want hij getrouwt hadde vrouwe Begga, de oudste dochtere van Pippijn
den oude, bij toenaeme van Landen, ende suster vanden voers. Grimoaldus. Op dezen
es wederomme gecomen het Marckgraeffschap des heijlicx Rijcx, doer Anselbertum,
zijnen oudt groot vader, ende alsoo geweest de iiije Marckgraeve des heijlicx Rijcx.
Hij heeft geregneert xxvij jaeren, ende wordden vermoort van eenen genoempt
Goduino, anno 685. Zijne huijsvrouwe Begga heeft het clooster tot Landen gesticht
ende van haer hebben de Begaerden ende Bagijnen haeren naeme behouden.

Pipinus Herstel, Den eenentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den eenentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Pipinus Herstel2, de tweede
van dijen naeme, sone van Anchises, ende ven Marckgraeve des heijlicx Rijcx, anno
685; ende es oock geweest naest den coninck van Vranckerijck in zijn hoff ende
1

Hic Karolomannus princeps fuit inclitus ex quo
Prosapiae Karoli Magni processit origo.
Begga ducissa fuit genitrix quoque germinis hujus,
Quae fuit Ansigiso felici federe juncta.
Deze en de volgende door Boonen aangehaalde latijnsche verzen behooren, naar het schijnt,
tot het tijdstip van Hendrik III, hertog van Brabant, overleden den laatsten februari 1260. Zij
zijn overgeschreven in eene korte kronijk onzer hertogen, opgesteld, in 1445, door Edmond
de Dijnter. Deze korte kronijk is uitgegeven door M. de Ram. Zie Chronique des ducs de

2

Brabant par Edmond de Dynter, publiée par P.F.X. de Ram, 1e partie, appendices à
l'Introduction, p. 17-42. - Boonen schreef deze verzen vrij onnauwkeurig over. Wij hebben
ze volgens de overschrijving van de Dynter gedeeltelijk hersteld.
van Herstal.
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palleijs3. Deze hadde eene vrouwe getrouwt genoempt Plectrudis. Maer naemaels
heeft hij se verlaeten ende geabandoneert, ende eene concubijne aengehangen
genoempt Alpaidis, daer vele quaets doer quam; want hij dede den heijliegen ende
weerdiegen Bisschop Sincte Lambrecht dooden, doer haeren broeder Dodo genoempt,
die een Hertoghe was van een landtschap in Asien, ende dat omdat hij hertoghe
Pippijn gestraft hadde van overspel. Deze hertoghe vuerde groote oorloge tegens die
Vriesen, ende heeft Sincte Willebrordus, met xij zijner medegesellen, gesonden in
Vrieslandt, om die Vriesen totten

3

Iste Brabantinus princeps dux Lothariensis
Primus erat, majorque domus, regni gladiator. (Boonen.)
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christenen geloove te brengene, ende heeft geregneert xxix jaeren, ende es gestorven
anno 714.

Carolus Martellus, Den tweentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den tweentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Martellus1, de sone
van Pippijn van Herstel, die hij hadde vande concubijn Alpaidis, ende dat bij
testamente zijns vaders, aengesien dat zijne wettige kinderen al doot waeren. Dit
gebeurde anno 714, ende naerdemael dat hij langhe geoorlooght hadde, tegen zijne
stieffmoeder Plectrudis, es hij hooffmeester geworden vanden coninck van
Vranckerijck. In alle oorlogen was hij boven maeten zeer victorieulx tegens die
Vriesen, tegens die van Bourgoindiën ende principaelijcken tegens d'ongeloovige.
Deze hertoghe hadde iij kinderen van zijne huijsvrouwe die Alpaijs genoempt was,
te weten: Carolomannus, prince van Doringhen, hertoghe van Brabant, ende naderhant
monick; Pippijn, genoempt de cleijne, ende Griffoen, die naer lange oorloge met
zijnen broeder vereenicht es, ende zijn broedere gaff hem xij graeffschappen in
Austrasien, waeraff Loven een was; daernaer es hij eertsbisschop van Riemen2
geworden ende naderhant in Beijeren vermoort; ende sancta Landrada, zijn eenige
dochtere (was) abdisse tot Bilsen. Naer des voers. Griffoens doot, wert Prince van
Loven Estoredus oft Esternutus, dats Eschoreijt, de sone van Bosschaert, den iije,
sone van Liederick van Vlaenderen, de welcke Bosschaert te wijve hadde eens Princen
dochtere van Loven3, naer wijens doot hij Prince van Loven wert. De voers. hertoghe
heeft geregneert xxxiiij jaeren, ende es gestorven anno 748.

Carolomannus, Den drijentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den drijentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolomannus, de tweede
van dijen naeme, Prince van Doringhen, de oudste sone vanden voers. Caerel Martel,
anno 748. In alle oorlogen heeft hij grooten voorspoet gehadt. Hij wert een heere
van Swaven, Duijtschlandt ende Dueringhen. Maer naer ettelijcke jaeren heeft hij
de waepenen affgeleet, ende den crijch laeten vaeren, ende es een monick religieulx
gewordden int clooster van Cassinien, ontfangende de ordene vanden Paus Zacharias,
anno 752, ende es aldaer gestorven.

Pipinus Parvus, Den vierentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den vierentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Pipinus Parvus4, de broedere
vanden voers. Carolomannus, ende sone van hertoghe Carel Martel, anno 752, ende
1

2
3
4

Ecce Brabantinus dux quartus in orbe triumphat:
Malleus in mundo, specialis victor ubique,
Dux dominusque ducum, comitum quoque rex fore sprevit:
Non vult regnare, sed regibus imperat ipse. (Boonen.)
Aartsbisschop van Reims.
Dit alles is bezijde de waarheid. In dien tijde bestond er nog geen vorstelijk huis van Leuven.
Iste Pipinus erat dux tertius Austrasiorum;
Austria dicta fuit tunc regnum Lothariense.
Iste Brabantinus dux quintus Lothariensis
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wert hooffmeester gemaeckt vanden coninck van Vranckerijck, in plaetze van
Chilpericus; ende daernaer wert hij coninck van Vranckerijck, met consent vanden
Paus Zacharias. Des voers. Pippijns huijsvrouwe was genaempt Bertraet, daer aen
hij wan ij sonen Carolus Magnus, die hertoghe van Brabant wert, keijsere ende
coninck van Vranckerijck, ende Carolomannus, die gestorven es sonder eenige
wettige kinderen achter te laeten. De voers. hertoghe Pippijn5 heeft

Ex duce rex primus fit tandem germinis hujus. (Boonen.)
5

Deze hertoghe Pipinus die Vde hadde eene huijsvrouwe genoempt Theutonica, daer die
duijtschen haeren oorspronk affnemen. (Boonen.)
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geregneert xvj jaeren ende es gestorven anno 768, ende leet tot sinte Denijs begraeven.

Carolus Magnus, Den vijfentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den vijfentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Magnus1, de sone
van Pippijn den derde, Hij was ooc keijsere ende coninck van Vranckerijck. Zijne
huijsvrouwe was genoempt Huldegarde, daer aen hij wan iij sonen te weten:
Lodewijck, die hertoghe van Brabant wert, Pippinus, coninck over Italien, ende
Carolus, coninck over Aquitanien.
Zijne ije huijsvrouwe was genoempt Fastrada, dochtere van den Graeve Rudolphus
van Franckelant, daer aen hij gewan ij dochters Theodoreta ende Hiltrudis.
Zijne iije huijsvrouwe was Lutgarda, sonder kinderen gestorven2. Hij begonst te
regneeren anno 768, ende wert keijsere van Roomen anno 802, ende wan het heijliege
landt van Jerusalem, ende bracht ons lieffs Heeren croone van daer tot Parijs, met
eenen vande iij naegelen, een groot deel van ons Heeren cruijce, ende den sweetdoeck
van Veronica, daer ons heeren aenschijn inne staet, met onser L. Vrouwen hemde,
dat nu t'Aecken es; hij gaff de kercke van Roomen vele rijckdommen; hij verdreeff
de Sarasijnen vuijt Spaegnien, tot int vuijterste van Grenaden, ende vuerde oorloghe
tegens Desiderium, eenen coninck van Lombardijen, ende een groot vijant vanden
Paus; hij stichte alsoo vele cloosters alser letteren zijn inden A.B., metten gelde dat
hij vuijt Spaegnien bracht, ende gaff elcke eene lettere van goude, weert zijnde
hondert pont Tornoijs; hij dede de groote schole te Parijs leggen, die van Athenen
te Roomen comen was; hij was xiij jaer keijsere, ende xlvij jaeren hertoghe van
Brabant ende coninck van Vranckerijk; hij sterff t'Aecken, doen hij oudt was lxxij
jaeren, int jaer ons Heeren 815, ende leet begraeven in onser L. Vrouwen kercke
aldaer, de welcke hij selve gesticht hadde. Op zijne sepultura staet aldaer:
Caroli Magni christianissimi imperatoris romanorum corpus sub hoc sepulcro
conditum jacet. Obijt anno 815 quinto calend. februarij. (Libro magno cronicorum,
folio 168).

Ludovicus, Den sessentwintichsten Hertoghe van Brabant.
Den sessentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Ludovicus, genoempt de
Goedertierene, sone van Caerel den Groote, oock keijsere ende coninck van
1

2

Iste Brabantinus decus et flos Theutonicorum,
Terra Brabantina genitrix, nutrix et origo
Germinis hujus erat, et adhuc possessio durat.
Hic rex Cesar erat dux sextus Lothariensis,
Atque Brabantinus, in cujus rure quiescit.
Hoc hujus stirpis testatur linea recta;
[Postea principio fraude redacta suo. (Boonen.)
Auctor Laurentius van Haecht, in zijne Cronijcke, folio 31 vo. Inde oude Chronijcke van
Brabant, onder het 17e capittel, folio 68 vo, staet dat Carolus Magnus van zijne eerste vrouwe
hadde iij sonen en iij dochters, te weten: Lodewijck, Pippinus en Carolus, Rothruijt, Berga
en Gilla; van zijne tweede vrouwe genoempt Grijsunda eene dochter genoempt Altruijt.
(Boonen.)

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Vranckerijck, anno 8153. Zijne ierste huijsvrouwe was genoempt Ermgaert, bij Loven
gestorven, anno 836, daer aen hij wan iij sonen: Lotharius, Pipinus ende Ludovicus.
Zijne tweede huijsvrouwe was genoempt Judith, daer aene hij gewan eenen sone
geheeten Carolus Calvus. Int xje jaer zijnder regnatien sondt hij zijnen sone Lotharius
in Italien, om dlandt te regneren, ende daer zijnde trock naer Roomen, ende dede
hem vanden Paus keijsere wijen, waeromme zijn vadere te Roomen trock, ende dede
aldaer dooden degene die zijnen sone dijen raet gegeven hadden; int xve jaer zijnder
regnatien, quam hij in groot verdriet doer zijne kinderen, bij raet van zijne tweede
huijsvrouwe Judith, waerom hijse van hem verdreeff. Deze hertoghe es gestorven
anno 841, ende es begraeven te Metz, in Oost-Vranckerijck, in sinte Aernouts kercke,
bij zijne moeder Hildegarde. Binnen des voers. hertoghen tijde was graeve van Loven
heer Bastijn, bij toenaeme de Groote, een vroom riddere, die getrouwt hadde de
dochtere des graeven van Vlaenderen, daer aen hij gewan eenen sone genoempt
Volckaert, die, anno 909, bisschop van

3

Anno 820 es het clooster van Coudenberch, tot Bruessel, gefundeert bij den hertoghe voers.
(Boonen.)
Iste Brabantinus dux septimus austrasiorum
Et pius Augustus possedit plurima regna. (Boonen.)
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Luijck wert, ende seven dochteren, daeraff de seven geslachten van Loven haeren
oorspronck nemen, gelijck hier naer breeder verclaert staet.

Lotharius, Den sevenentwintichsten hertoghe van Brabant.
Den sevenentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Lotharius, de outste sone
vanden voers. Lodewijck den Goedertierene, anno 841, die groote oorloge hadde
tegen zijne broeders Lodewijck ende Caerel den Caluwe, waeraff den peijs gemaeckt
wordde te Verduijn, naer datse iij jaeren tegens malcanderen in oorloge ende onvrede
geweest hadden. Ende naer dijen hij dlandt xv jaeren geregneert hadde, es hij in een
clooster gegaen genoempt Pruimen, ende es gestorven anno 855.

Carolus Calvus, Den achtentwintichsten hertoghe van Brabant.
Den achtentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Calvus, den broeder
vanden voers. Lotharius ende sone van hertoghe Lodewijck den Goedertierene, die
hij hadde van zijne tweede huijsvrouwe, vrouw Judith, anno 855. Deze hadde drije
sonen Carolomannus, die diaken ende geestelijck geworden was, maer naermaels
wederomme weerlijck ende wederspannich tegens zijnen vadere; waeromme de
vadere hem dede vangen ende zijn oogen vuijtsteken; zijnen tweeden sone Caerel
wert verslaegen van eenen ridder genoempt Albijn, daer zij tegens malcanderen
waeren vechtende, daeromme de vader zeer droevich was; ende zijnen derden sone
Lodewijck succedeerde int landt van Brabant, naer zijnen vadere1. In des voers.
hertoghe Caerels tijde, wert Hollandt een graeffschap (ende was daer te voren
Vrieslandt), anno 863, ende maeckte daeraff Graeve Diederick, des hertoghen
Sigibertus van Aquitanien sone, de welcke Diederick te wijve nam Gena, Pippijns
den Mindere (des grooten coninckx Caerels joncxsten sonen) dochtere, waeraff de
graeven van Hollandt gedaelt zijn. Deze heeft in Brabant ende Vranckerijck geregneert
xxxiiij jaeren, ende wert keijsere van Roomen ij jaeren voer zijne doot. Hij sterft
anno 888 ende leet begraeven te Nantes.

Ludovicus Balbus, Den negenentwintichsten hertoghe van Brabant.
Den negenentwintichsten hertoghe van Brabant es geweest Ludovicus Balbus,
genaempt de Lispere2, die joncxste sone van Caerel den Caluwe, anno 888. Dezen
1

De voers. coninck ende hertoghe Caerel de Caluwe hadde oock eene dochtere, Judith
genoempt, die getrouwt hadde den coninck van Engelandt, naer wijens doot zij (comende
doer Vlaenderen naer haeren heer vadere) aldaer in Vlaenderen gehouden wert, bij Boudewijn,
die sone van Andrac, forestier van Vranckerijck, waeromme de voers. coninck Caerel opden
selven Boudewijn groot vervolch dede, soo met bannen als oorloghen; maer ten lesten wert
den peijs gemaect ende een houwelijck geaccordeert tusschen den voers. Boudewijn ende
vrouwe Judith, daermede Vlaenderen gevende den tijtel van Graeffschap. Dit geschiedde
ontrent den jaere van 877, gelijk Vincentius beschrijft, int xxve boeck zijnder historien, int
xlij capittel.
Hic rex Francorum pro parteque Lotharicorum
Dux Romanorum fit Cesar more snorum. (Boonen.)

2

Nomen habens a re, Balbus fuit iste vocatus:
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hadde getrouwt de dochtere vanden coninck van Spaegnien, in welken tijde de Denen
ende Noortmannen3

Anno regnavit bino; modicum quoque fecit.
Saxones imperij post hanc reginea tractant. (Boonen.)
3

De Noordmannen, oorspronkelijk uit Denemarken en Noorwegen, kwamen zich op onzen
bodem nederzetten rond het jaer 884. Het is ter gelegenheid dezer gebeurtenis dat de naam
onzer stad voor de eerste maal in de geschiedenis voorkomt. Reginon, abt der abdij van
Pruim, van 892 tot zijnen dood, voorgevallen in 915, zegt, in zijne gekende kronijk, aan het
jaar 884, het volgende: ‘Ook dezer dagen, zoo komen de Noordmannnn uit de rivier de Senne,
en, terugkeerende in het rijk van Lotharius, hebben zij hun leger gevestigd in eene plaats
LOVEN geheeten (in loco qui dicitur LOVON), op de grenzen van hetzelfde rijk gelegen, en
beide landen (Franckrijk en Lothrijk) door onophoudelijke strooperijen afgemat. Om hunne
woede te stuiten, heeft keizer Karel meer dan eens zijn leger herwaarts gezonden; doch, er
werd niets gedenkwaardigs tegen zoo groot eene menigte van geweldenaren verricht.’ Zie
Reginonis Chronicon, gedrukt in de Monumenta van Pertz, eerste deel, bl. 594.
Toen de Noordmannen zich van onzen bodem meester maakten, bestond hier nog geene stad.
Het was enkel eene plaats, welke onder de benaming van Loven, dat is ven of veen van het
bosch (Lo of Loe had destijds de beteekenis van bosch) bekend stond. Wat hier bestond was
eene frankische Villa of Burcht, bewaard door eenen graaf of heer, die, voor eigene rekening,
zijne landen bebouwde, en die derhalve in zijn slot onderscheidene huisgezinnen van dienaars
en werklieden telde. Deze villa verhief zich op den grond van het groot Beggijnhof, op den
grooten arm der Dijle, aan genen kant der dusgenoemde Heilige School. Zij was ongetwijfeld
met grachten, voorzien van water, omringd. Men bezit jammerlijk geene bijzonderheden
over dit gebouw 't welk in de 12e eeuw reeds verdwenen was. Maar de plaats waar het had
gestaan vindt men in een perkament van 1129, berustende in de abdij van Perk, aangewezen
onder de benaming van plaats geheeten het oude slot of locus qui dicitur vetus Castellum.
In de 11e eeuw had men het gebouw de benaming van oude Burcht gegeven, om het te
onderscheiden van het slot der graven van Leuven 't welk zich toen op den Cesarsberg verhief.
De plaats waar het vetus Castellum heeft gestaan, komt in de stukken der 18e eeuw nog voor
onder de benamingen van Oude Borgt en ou Borgt. (Zie Louvain monumental, bl. 12).
Men heeft beweerd dat de Noordmannen te Leuven eenige gebouwen gemaakt hebben. Doch,
te onrechte: de Noordmannen waren, gelijk men weet, onbeschaafde menschen die zich met
geen bouwen ophielden. Zij bepaalden zich met gebruik te maken van de sterkten en burchten
welke zij op hunne tochten aantroffen. Zoo verbleven zij, in 880, in de Burchten van Nijmegen
en Gent. Zeer waarschijnlijk zullen zij te Leuven gebruik gemaakt hebben van het vetus
Castellum waarvan wij komen te spreken.
De Noordmannen trokken, in 887, van Leuven naar Parijs en hielpen Frankrijks hoofdstad
belegeren. Doch, zij waren genoodzaakt onverrichterzake naar hunne oude legerplaats terug
te keeren. Het was op onzen bodem dat zij, ten jare 891, door keizer Arnulf, zoon van
Karloman, verslagen werden. De Noordmannen hadden te Leuven gedurende zeven jaren
verbleven.
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int landt quaemen, dwelck zij zeer destrueerden, ende quaemen te Loven liggen,
ende in Lothrijcke, waer vuijt mense niet en conste verdrijven. Maer zijn naemaels
van selffs vertrocken, ende hebben Parijs belegert. Deze Lodewijck, naer dijen hij
twee jaeren Brabant ende het coninckrijcke van Vranckerijck geregneert hadde, es
sonder eenighe levende erffgenaemen achter te laeten gestorven, anno 890, laetende
zijne huijsvrouwe bevrucht, die naer zijne doot gelach van eenen sone die Caerel
genoempt wert, ende naemaels de Simpele.

Carolus Simplex, Den dertichsten hertoghe van Brabant.
Den dertichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus Simplex, ende wert oock
coninck van Vranckerijck te Riemen, anno 900. Hij troude des coninckx Eduwardus
van Engelandt dochtere, als hij noch maer xij jaeren out en was, daer aene hij gewan
eenen sone genoempt Lodewijck, ende eene dochtere genoempt Giela, die tot eenen
man hadde Rollo, een Prince der Noortmannen ende Denen, mits hij het kerstenen
geloove aengenomen hadde, ende wert genaemt Robertus, naer Robert, graeve van
Parijs, die hem op de voenten hieff. Inde oude Chronijcke van Brabant, folio 93. Hij
wert verradelijck gevanghen, ende opt slot te Peroene gestelt, alwaer hij gestorven
es anno 9151.

Ludovicus Simplex, Den eenendertichsten hertoghe van Brabant.
Den eenendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Ludovicus Simplex, anno
915, ende wordde coninck van Vranckerijk geconsacreert te Louwen2, in Vranckerijk,
anno 920, ende nam te houwelijcke coninck Henricx dochtere van Sassen, genoempt
Gerberga, die sustere was vanden iersten keijsere Otto. Deze regneerde xi jaeren,
ende wert, bij conspiratie, van Hugo Capet, den groote graeve van Parijs, verraderlijck
gevangen geset, ende Caerleman, zijnen outsten sone, van gelijcke, ende wert te
Riemen gestelt, alwaer hij sterff. Dit vernemende de keijsere Otto, es met groote
hercrachten naer Vranckerijck gecomen, omden voers. hertoghe te verlossen. Dit
hoorende Hugo Capet, mette zijne, heeft hem vuijten gevanckenisse gelaeten. Deze
Lodewijck hadde noch twee sonen, Lotharius, die naer hem coninck van Vranckerijck
wert, ende Caerel, die hertoghe van Lothrijcke ende Brabant wert, ende soo wert
Brabant alsdoen van Vranckerijck gescheijden, dwelck van coninck Pippijns tijden,
des grooten coninck Caerels vadere, tot hier toe met Brabant te gaeder hadde gehouden
gheweest. Deze hertoghe es gestorven anno 931 ende leet tot Sinte Remeijs, te
Riemen, begraeven3.

1

2
3

Hic rex Francorum fuit et dux Lotharicorum,
Pyrone vinctus et ibidem martirizatus. (Boonen.)
Laon.
Deze Lodewijck de Sijmpele dede Egbertum, graeve van Vermondois, hangen omdat hij
zijnen vadere in gevanckenisse gedoot hadde. (Boonen).
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Carolus, Den tweendertichsten Hertoghen van Brabant.
Den tweendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Carolus, de sone van
Lodewijck den Simpele, anno 931, die, naerde doot van Lotharius, coninck van
Vranckerijck, zijnen broeder, in Vranckerijck ontboden wert, omde croone te comen
ontfangen. Maer Hugo Capet hevet meijnen te beletten. Dit vernemende hertoghe
Caerel es met groote hercrachte van Brabanteren ende anderen, anno 980, derwaerts
getoghen, ende Hugo Capet es hem te gemoete gecomen, daer eenen grooten slach
geviel, die hertoghe Caerel wan, ende nam de stadt van Louwe inne; maer wert
daernaer doerverraderije vanden Bisschop van Louwen, Ancelmus genoempt, binnen
Louwen, metter nacht (van Hugo Capet) met zijne huijsvrouwe ende vele edelen
gevangen genomen, ende opt slot tot Orliens gevoert, alwaer hij gestorven es, int
jaer daernaer, achterlaetende eenen sone Otto genoempt, ende twee dochteren
genoempt Gerberga ende Ermengardis. Aldus wert onterft vander croonen van
Vranckerijcke, met gewelt, ende verraderije, dat edel geslachte vanden grooten
coninck Caerel; ende Hugo Capet, met zijne naercomelinghen, zijn tonrechte
coninghen gebleven. De voers. hertoghe Caerel es gestorven anno 991. Binnen des
voers. hertoghen tijde wert Wencelaer, de hertoghe van Beemen, kersten, anno 940,
ende het clooster van Gemblours wordde gesticht ende begonst van Wijbert, den
heere van Gemblours, anno 946, die naemaels daer monick werdt, ende anno 979
wast volmaeckt.

Otto, Den drijendertichsten Hertoghe van Brabant.
Den drijendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Otto, hertoghe Caerels sone,
anno 991. Dezen heeft geregneert xj jaeren ende es gestorven anno 1002, sonder
eenighe wettighe oir achter te laeten.
HIER NAER VOLGEN DE GENE DIE TONRECHTE
ENDE MET VALSCHEIJT HET HERTOCHDOMME
VAN BRABANT BESETEN HEBBEN.

Den iersten es geweest Godevaert van Ardennen die totten keijsere Hendrick trock,
gevende hem valschelijcke te verstaene, dat allen tgeslachte vanden grooten coninck
Caerel vergaen was, hem biddende om het hertochdomme van Lothrijcke ende
Brabant, dwelck de keijsere hem consenteerde, anno 1003, ende es gestorven anno
1019.
Aldus bleeff Gerberga, de outste dochtere van Caerel, de xxxije hertoghe van
Brabant, vanden lande berooft, hoewel nochtans dat haer van rechts weghen was
toebehoorende, ende es gebleven Gravinne van Loven ende Bruessel xxvj jaeren1.
Daernaer haeren sone Henrick xxviij jaeren, die sterff anno 1046, daernaer Lambrecht
genoempt Baldrijck ende metten Baerde, xv jaeren, die in zijnen leven twee
1

Gerberga trad in den echt met Lambrecht, bijgenaamd met den Baard, zoon van Renier III,
graaf van Henegauw. Deze Lambrecht, waar Boonen hier niet van gewaagd, moet aanzien
worden als de stichter van het huis van Leuven. Reeds in 976 was hij in bezit van ons
graafschap. Hij viel in den slag bij Florennes, in 1015. Zijn zoon Hendrik was zijn opvolger.
Deze overleed in 1038 en werd vervangen door zijnen zoon Otto, die, na twee jaren bewinds,
overleed, namelijk in 1040. Otto had zijnen oom Lambrecht Balderik tot opvolger
(1040-1063.)
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canonicksijen stichte, te weten te Loven, Sinte Peeters, ende te Bruessel, Sinte
Goedelen. Zijne huijsvrouwe was vrouwe Ode, Gosselijns dochtere shertoghen van
Lothrijcke. Ende gaff den canoniken van Loven de thiende van de vruchten die
wassen souden binnen die vrijheijt van Loven. Hij wert voer Dornick verslaeghen,
en te Nijvel begraeven, anno 1054. Daernaer Henrick, Lambrechts sone, xj jaeren,
die te Loven, op zijn bedde, vermoort wert van eenen gevangenen, die hij hiel, Herman
genoempt, anno 1068. Daernaer noch eenen Henrick des voers. Henricx sone, binnen
wijens tijde het clooster van Afflighem begonst wert, anno 1086. Deze Henrick hadde
getrouwt des hertoghen dochter van Doringhen genoempt Adelia, daer hij twee sonen
aen wan, Henrick ende Godevaert metten Baerde; Henrick wert verslaegen voer
Dornick ende te Nijvel begraeven, anno 1096. Ende Godevaert wert naemaels noch
hertoghe van Brabant. Deze zijn altezaemen geweest Graeven van Loven ende
Bruessel, te wijlen dat hen hertochdomme van Brabant tonrechte affgehouden es
geweest.
Den tweeden es geweest Goselijn van Ardennen, de broeder vanden voers. Godevaert
van Ardennen. Deze hadde twee sonen, den eenen Steven genoempt, die Paus wert,
ende den anderen Godevaert, ende eene dochtere genoempt Oede, die tot eenen
manne hadde Lambrecht metten Baerde, graeve van Loven
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ende Bruessel, die voer Dornick verslaegen wert, anno 1054. Deze Goselijn regneerde
xxv jaeren ende sterff anno 1044.
Den derden es geweest Godevaert, de sone van Goselijn van Ardennen, anno 1044.
Dezen hadde eenen sone genoempt Godevaert metten Bulte, ende heeft geregneert
xxvj jaeren, ende es gestorven anno 1070.
Den vierden es geweest Godevaert metten Bulte, ende wert, met hulpe ende macht
van bisschop Willem van Vuijtrecht, graeve van Hollandt ende Zeelandt, anno 1071,
ende regneerde dat v jaeren lanck, ende daernaer wert hij oock graeve van Vrieslandt.
Hij dede de stadt van Delft funderen, tot zijnder eeuwieger memorien. Ende es
t'Antwerpen, anno 1081, sittende opt privaet, van ondere met eene glavie1 in zijn lijff
gesteken, van eenen van jonkheer Diedericx knechten van Hollandt, Ghijsbrecht
genoempt, ende dede hem te Maestricht vueren, om aldaer gecureert te worden, maer
es aldaer, va calendis martij, gestorven, sonder eenighe kinderen achter te laeten.
Zijne sustere was Sinte IJde, hertoghe Godevaerts moedere van Builloen, opde welcke
dlandt gesuccedeert es.
Den vijffsten es geweest Godevaert van Builloen, naerde doot van Godevaert metten
Bulte, zijns moeders broedere. Deze nam eene reijse aen naer Jerusalem, anno 1096,
met Boudewijn van Builloen ende Eustaes van Boonen2, zijne broederen. Daer waeren
van Loven bij Eberwijn Uten Lieminghen, hr Meijs van Redingen, riddere, Bastijn
de Keijsere, ende Eberwijn Verrusalem; van bij Bruesselen heer Henrick ende heer
Godevaert van Assche, ridderen, gebroederen; van vuijt Vranckerijck de bisschop
van Puijs, in Alvernen, legaet vanden Paus, de graeve Reijnault van Sint-Gielis, de
graeve Steven van Bloijs, ende vele anderen, ende hebben, anno 1098, Nijchea ende
Anthiochien innegenomen, ende daernaer zijnse, met groote hercrachte, naer Jerusalem
getrocken, ende hebben tselve innegenomen, in julio, op alderappostelendach, anno
1099. Ende Godevaert van Builloen wert coninck van Jerusalem gemaekt. Ende naer
dijen hij een jaer ende iij daegen coninck geweest hadde, es hij gestorven, anno 1100,
ende wert begraeven aenden voet des berchs van Calvarien. Aldus bleef Jerusalem
inden christenen handt, ontrent de lxxx jaeren. Binnen des voers. Godevaerts tijde,
wert Victor de iije Paus te Roomen, anno 1080, in wijens tijde, onder Bruno, de
Bisschop van Colen, begonst de ordre vanden Chartroijsen. Urbanus de ije wert Paus,
anno 1082, ende de ordre van Chisteaulx begonst. Item, anno 1092 cochte Onbeert,
de lven bisschop van Luijck, tegens den voers. Godevaert van Builloen, het
hertochdomme van Builloen, om mette penningen daeraff comende zijne reijse te
volbringen naer Jerusalem, gelijck oock vele andere heeren hunne patrimonie
vercochten, om metten selven naer Jerusalem te reijsen.
Item, tewijlen dat de voers. Godevaert van Builloen naer Jerusalem was, soo stelde
hij hier als lieutenant gouverneur oft ruwaert vanden lande, in Brabant, Hendrick
van Lijmborch, zijnen neve, anno 1098, diet selve landt regneerde ontrent de vj
jaeren. Deze hadde naemaels groote oorloghe tegens Godevaert, den 35e hertoghe
1
2

Glaive, zwaard.
Bolonien.
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van Brabant, crijgende vele goets ende renten vanden lande, ende crenckende des
voers. Godevaerts vrienden daer hij coste.
Anno 1096 wert de gravinne Adelia, moeder van Godevaert metten Baerde, bij
prelaeten, edelen ende steden van Brabant, gecommitteert omt landt te regneren, ter
tijt toe men sekere tijdinghe hebben soude vant leven ofte doot des voers. Godevaerts,
haers soons.
HIER NAER VOLGEN WEDEROMME DE GERECHTE HERTOGHEN VAN
BRABANT.

Godevaert metten Baerde, Den vierendertichsten Hertoghe van
Brabant.
Den vierendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Godevaert metten Baerde,
sone Henrickx den iijen en van Adelia, landtgraevinne van Doringhen. Dezen vercreech
wederomme van den keijsere het hertochdomme van Brabant ende Lothrijcke, anno
1108. Hij hadde groote oorloghe tegens heer Aernout Berthout, heere van
Grimberghen; hij hadde oock groote oorloge tegens Alexander den lviijen, bisschop
van Luijck, ende daer geviel eenen grooten slach, ontrent de borch van Duras, die
de hertoghe verloes; ende van zijnen wegen bleef er doot ontrent de 924 mans.
Anno 1115 heeft hertoghe Godevaert eenen kettere vuijten lande verdreven,
genoempt Tancelijn, die lange ontrent Loven ende Antwerpen verkeert hadde, en
wert opt schip vermoort, vliedende naer Hollandt.
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Anno 1125 werd de stad van Sijrien genoempt Tijris vande christenen ingenomen,
alwaer heer Vranck van Rode, riddere van Loven, verslaegen wert.
Anno 1125 heeft de voers. Godevaert metten baerde, hertoghe ende marckgraeve
van Lothrijck, ende graeve van Loven, de kercke van Afflighem gegeven de plaetze
buijten Loven, genoempt Vlierbeke, om bij den abt van Afflighem aldaer eene kercke
(met Godts ende des voers. hertoghe hulpe) opgericht te wordden, ende aldaer
moniken te stellene, die dach ende nachtvoer des hertoghen ende de zijnrer salicheijt
Gode souden bidden, maekende vande selve plaetse defenseur oft voersprakere de
gene die ter tijt te Loven overste wesen soude, die in zijne plaetse niemant en zal
moegen stellen noch voer zijnder advocaetschap anders hebben, dan de gebeden der
broederen, ende den eeuwigen Godtsloon, den selven broederen inder eewicheijt
gevende vrijheijt van tollen ende van alle andere dijergelijcke exactien, in alle zijne
landen, hen toelaetende het gebruijck van zijne bosschen, weijden ende vijveren.
Binnen des voers. hertoghen tijde stichte Norbertus de ordre van Premonstreijt,
anno 1119, ende het clooster van Floreff begonst anno 1122.
Deze hertoghe wert genoempt metten Baerde, omdat hij zijnen vaedere gelooft
hadde, dat hij zijnen baert niet scheeren en soude voer dat hij het hertochdomme van
Brabant ende Lothrijck wederomme hadde, dwelck Godevaert van Ardennen, met
zijne navolgeren, tot hier toe tonrechte beseten hadde. Hij regneerde xxxij jaeren
ende sterff anno 1140; es t'Afflighem begraeven.

Godevaert de ije, Den vijfendertichsten Hertoghe van Brabant.
Den vijfendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Godevaert de ije, de sone
vanden voers. Godevaert metten Baerde, anno 1140. Deze hadde te wijve vrouwe
Lutgaert, hertoginne van Saessenborch1, de keijserinnen sustere. Dezen nam Sint
Truijen inne tzijnen wille, om dat hij verstaan hadde dat de borgers van binnen
Henrick van Lijmborch vrienden waeren, daer hij groote oorloghe tegens hadde, om
dlandt van Brabant, dwelck hij als Ruwaert geregneert hadde. Deze regneerde iij
jaeren ende es gestorven anno 1143, ende leet te Loven, Sinte Peeters, begraeven.
Binnen dezes tijde wert het Clooster te Postelle gesticht, bij eenen genoempt Fastrart
van Vuijtwijck, anno 1140.

Godevaert de iije, in de Wieghe, Den sessendertichtsten Hertoghe
van Brabant.
Den sessendertichtsten hertoghe van Brabant es geweest Godevaert de 3e, in de
Wieghe, de sone van Godevaert den ijen, anno 1143. Hij wert in eene silvere wieghe,
int velt, te oorloghen gebracht tegens die van Grimberghen, ende zijne momboiren
waeren de heeren van Diest, van Wesemaele, van Bierbeke ende van Wemele. Anno
1156 werdden de momboirs van hunne momborie ontslaegen, ende de hertoghe heeft
selve zijne landen aenveert.
Doen de hertoghe nu xvij jaeren out was, soo namp hij te houwelijcke vrouwe
Margriete, hertoghe Henrickx van Lijmborchs dochtere, waarmede te neder geleijt
wert den twist die lange geduert hadde van den tijt aff dat Godevaert metten Baerde
1

Salsembach of Sulsebach.
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het landt van Brabant van den keijsere wederomme creech. Aen deze Margriete wan
hij twee sonen, Henrick en Aelbrecht. Henrick wert naerhem hertoghe, ende Aelbrecht
wert Bisschop van Luijck. Daernaer trouwde hij des graeven dochtere van Loon
genoempt IJmania, anno 1178, daer hij eenen sone aen wan, Willem genoempt, die
heere van Pereweijs werdt, van wijen de heeren van Pereweijs comen zijn. Binnen
dezen tijde, te wetene, anno 1161, wordden de ierste poorten ende mueren om Loven
gemaeckt, dwelck tot hier toe maer eene sterckte, met eene borch, geweest en was,
die Carolus Brabon daer hadde doen funderen.
Anno 1176 verbrande de stadt van Loven ten gronde aff, op sinte Laureijs dach.
Naer dat deze hertoghe xl jaeren geregneert hadde, trock hij naer Jerusalem; daer
van Loven met hem trocken heer Henrick van Nethenen, riddere, Otto de Colenaer
ende Salomon Gielis, met meer andere2. Deze heeft geregneert xlij jaeren, ende es
gestorven anno 1185, ende es te Loven, binne Sinte Peeters kercke, begraeven bij
zijne ierste huijsvrouwe, vrouwe Margriete.
De voers. hertoghe hadde eene dochtere genoempt Alita, die coninginne van
Engelandt geweest es.

2

Anno 1183 reijsde hertoghe Godevaert naert heijlich landt ende met hem heer Jan van
Redingen, heer Aert van Rode, heer Henrick van Nethene, ende heer Aert vander Calstren,
ridderen, van Loven. (Boonen.)
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Hendrick de ierste, Den sevenendertichsten Hertoghe van Brabant.
Den sevenendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Hendrick de Ierste, de sone
vanden voers. Godevaert, anno 1186. Anno 1194 nam hij dat cruijce aen, onder den
derden Paus Innocentius, ende trock, met Coenraert, den eertsbisschop van Menz,
ende met vele andere, naer Jerusalem, ende als Capiteijn vande Kerstenen, ende hij
hulp bevechten ende winnen de machtighe stadt van Baruth ende Constantinopolen.
Anno 1197, heeft de voers. hertoghe Hendrick het clooster ter Banck, buijten
Loven, doen funderen, ende leijde den jen steen vande kercken aldaer, gevende, tot
behoeff vande Lazerissen, xij boenderen bosch, geleghen te Wenckensele1.
Des voers. hertoghe Hendrickx ierste huijsvrouwe was vrouwe Machtielt, des
graeven dochtere van Bolonien of Boonen, sinte Matheus dochtere, daeraen hij wan
vj kinderen: Henrick, die naer hem hertoghe wert; Godevaert, diemen hiet van Loven;
Maria, die den iiije keijsere Otto trouwde, anno 1214; de tweede dochtere trouwde
den graeve Otto van Gheldere; de derde dochtere trouwde den graeve van Alverne,
in Vranckerijck, ende de vierde genoempt Machtielt trouwde den Palsgraeve opden
Rhijn; ende daernaer graeve Floris van Hollandt. Des voers. hertoghe Hendrikx ierste
huijsvrouwe sterff anno 1210. Daernaer trouwde hij vrouwe Marie, Coninck Philips
dochtere van Vranckerijck, anno 1213, daer hij eene dochtere aen wan die naemaels
gravinne van Cleve wert.
Anno 1212, heeft de voers. hertoghe Hendrick de stadt van Luijck innegenomen
ende gansch gespolieert ende gedestrueert; hij en spaerde mans, wijffs noch kinderen,
gheestelijck noch weerelijck, kercken noch cloosters, want in Ste Peeters kercken
aldaer wordden vele menschen doot geslaegen, soo dat Sinte Lambrechts aultare root
was vanden bloede. Dit hoorende Hugo, de bisschop van Luijck, dede zijnen
gheestelijcken staet vergaederen tot Hoije, alwaer hij Hertoghe Hendrick inden ban
dede. Dit vernemende hertoghe Hendrick es met zijnen volcke gecomen voer
Tongheren verbrannende aldaer de poorte ende vernielde den meesten deel vanden
lande met rooven ende met branden. Ende daernaer ghinck hij, met zijnen volcke,
liggen te Scheps2, opt hooghe velt, bij't casteel van Montenaecken, alwaer quam de
voers. bisschop van Luijck, ende met hem graeve Lodewijck van Loon, met hunnen
volcke, ende hebben des voers. hertoghe Hendrickx volk aldaer, iija Idus octobris,
anno 1214, ongenadelijck verslaeghen, soo datter wel doot bleven van tshertoghen
volcke meer dan ijm mannen, al meestendeel van Loven ende Liere. Ende niet
tegenstaende de groote neerlage van den volcke, soo hebben die van Loven, Liere
ende Santhoven eenen moet gegrepen ende hunnen heere den hertoghe van Brabant
vuijten vijanden handen, met groote vromicheijt, ontweldicht, die anderssints in
grooten noot was, waer doere hij hen die zeer schoone en heerlijke privilegien
geconfirmeert ende gegeven heeft, die men noempt van sinte Peetersmanschap,
gelijck al breeder hier naer zal verclaert wordden.
Ten tijde vanden voers. hertoghe Hendrick begonst de ordre van sinte Dominicus,
anno 1203, blijckende bij deze annaelen:
CELI ENARRANT GLORIAM DEI
1
2

Winxel.
Te Steppes namelijk.
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ORDO DOMINICI

CANDET.

Anno 1206 begonst de ordre vanden Minnebroeders. Int selve jaer, xvij junij, wordden
het Clooster vande Canoniken regulieren der kercken van Ste Geertruijden, buijten
de mueren van Loven, opgericht, met hulpe vanden voers. hertoghe Hendrick.
Anno 1225 heeft de voers. hertoghe Hendrick gedeclareert dat de xiij mannen van
Berthem, ter saecken van zekere xiij gronden van erffven, aldaer gelegen, vrij ende
ongehouden zijn ende zullen blijven vanden lovenschen tolle, gelijck de innegesetene
der selver stadt van Loven, op conditie dat elck van hen jaerlijckx zal moeten betaelen,
tot behoeff van zijne jachthonden, op sinte Merttens dach, een sister havere, eene
hinne, een broot ende eenen penninck, ende dat zij tzaemenderhant, te kerssmisse,
zullen moeten haelen, op zijnen naesten bossche, soo dat zij op eenen dach gaen ende
keeren moeghen, x voederen houts: Jan vanden Berghe een voedere, ende Reijnier,
zijnen deurweerdere, oock een voedere; ende te Sint Janssmisse zullen zij hem noch
moeten betaelen, tot reparatie vande sloten van zijnen Casteele oft Borch, te Loven,
ende dat van elcken gronde, vj penningen lovens. Daerenboven zullen zij noch
gehouden wezen (ist van noode) te maecken de twee deelen vande brugge over de
Dijle, alderbijste3

3

De twee deelen het naatst bij de Burcht gelegen.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

18
zijnder voers. Borch gelegen, waeraff het derde deel vande selve brugge, Sinte Peeters
kercken werts, zullen moeten gelijckerhandt maecken die van Nederijssche.
Anno 1225, in kalendis octobris, heeft hertoghe Hendrick voers. den luijden,
woonende bij Binswijck1, geabsolveert van alle exactie ende oock van tollen te Lovene
te betaelen, op conditie dat zij alle jaer, met iij waegens, zijn hoij in zijne stallen
zullen brengen, ende met soo vele waegens, opde iij principaelste hoochtijden, zijn
hout tot zijnre beringe2 in zijne wooninghe besorgen, ende met soo vele waegens,
soo wanneert hem gelieven zal, hem dienen inde oorloghe, ende eens sjaers, met
twee waegens, de molensteenen tot zijne molens haelen oft daervoere vij soliden
ende iiij penningen moeten betaelen.
Anno eodem 1225 wordden, te Loven, vercracht ende vermoort eene dochter
genoempt het fiere Margrietken3.
Anno 1228 es, te Loven, begonst het convent vanden Predicaeren, blijckende bij
deze versen:
Bis sex centenus, sextus decimus fuit annus,
Quod sub Dominico cepit qui predicat ordo,
Et post bis senos, incipit ista domus.

Anno 1229 heeft de voers. hertoghe Hendrick den jouffrouwen vanden ordre van
Premonstreijt, onder de prochie van Pellenberghe, te Gempe, gegeven, in eeuwiger
aelmoijsse, twelff boenderen oft daerontrent, soo landt, bosch, broeck als bempt,
onder de prochie van Winge geleghen, om aldaer, tot hunnen behoeff, een Clooster
oft Cluijse te funderene, met oock de molen die de selve hertoghe aldaer, op zijne
vijvers, was hebbende4.
1
2
3

4

Binswijk was eene plaats gelegen onder Wilsele. op den Aerschotschen steenweg, in de
nabijheid van Put-Kapel. Die plaats moest, in de 13e eeuw, tamelijk bevolkt wezen.
Branding.
In eene kleine kronijk opgesteld door Peeter Vanden Bossche, Prior van St-Marten, te Leuven,
leest men: ‘In 't selve jaer (1225) wordden 't Fier Margrieken vercracht en vermoort, te
Loeven, en dit deden die vleeschouwers.’ Deze moord die, naar 't schijnt, op 2 september
1225, plaats had, werd beschreven door Cesarius, monik der abdij van Heisterbach, op den
Rhijn, overleden in 1240, in zijn werk Historiarum memorabilium libri XIII. Coloniae, 1591,
bl. 489. Zie mede Johannes Molanus, Natales sanctorum belgii. Duaci, 1616, bl. 185. Het
stoffelijk overschot van 't fier Margrietje werd naar de kerk van Sint-Peeter overgebracht en
in eene bijzondere kapel bewaard. Deze kapel is vermeld in eenen act van 1453. Ten jare
1532 deed een burger van Leuven, Marten de Bock, vischverkoper te Antwerpen, op eigen
kosten, tegen het koor van Sint-Peeter, eene kapel ter eere van 't fier Margrietje bouwen,
welke thans nog bestaat.
Deze nonnen-priorij der orde van Premonstreit, onder het beheer der abdij van Perk, werd,
ten jare 1219, opgericht door den ridder Renier van Udekem, in dezes eigendom gelegen te
Pellenberg. Deze adelman had uit zijne gade, Laura geheeten, vier zonen en acht dochters
gewonnen. Al deze dochters namen in het nieuw godshuis het nonnenkleed aan. Daar de
plaats der stichting niet zeer geschikt was voor eene vrouwengemeente werd ze, ten jare
1229, naar een eigendom overgebracht toebehoorende aan den hertog van Braband, gelegen
te Gempe, onder Sint-Joris-Winge, en zoo ontving zij de benaming van Priorij van 's Hertogen
Eiland, bij Gempe. De tweede priorin was Helwigis van Udekem, dochter des stichters. Dit
klooster werd afgeschaft den 23 september 1796 en afgebroken. De laatste priorin was
Carolina Wauters, van Heverlé, overleden in de abdij van Perk, den 13 december 1806, oud
72 jaren.
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Anno 1233, in martio, consenteerde de voers. hertoghe Hendrick dijen van Loven
dat zij den gront van dijen bossche, bij Loven, genoempt de Loo, vrijelijck ende
ongemoeijt zullen moghen gebruijcken, totter weije van hunne beesten alleenlijck,
ende waert saecken dat eenich poortere van Loven gevangen oft zijn goet gearresteert
wordde, voere zijne schult, soo en souden zij te hemweerts niet gehouden zijn, in
eenigen haeffelijcken dienst, voer ende alleer tselve gebetert waere; ende, van gelijcke,
waert dat de hertoghe voers. tegens iemanden van hen, buijten ordonnantie van rechte
oft schepenen vonnisse van Loven, voert ginghe. Ende heeft gesworen, geraeckt
hebbende de heijlichdommen, dat hij dijen van Loven in hunne oude vrijheijt soude
houden, ende hen naer schepenen vonnisse onverbreckelijck handelen ende doen
houden. Dit hebben geteeckent de voers. hertoghe Hendrick, Godevaert van Perweijs,
Ingelram, zijnen broedere, Willem van Grimberghen, Aerdt Spijsdraegere van
Rotselaer, Goossen van Gotthencourt, Jan van Heverle, Hendrick van Attenhove,
Waelraeff Clutinc, Aert van Limaele, dwelck met hen geconfirmeert hebben ende
gelooft tonderhouden de abt van Villers, de abt van Afflighem, de abt van Vlierbeke,
de abt van Perck, de Prior ende Provinciael vande Predicaeren ende de deken ende
de canoniken van Ste Peeters, te Loven5.
Anno 1235 es de voers. hertoghe Hendrick, te Colen, gestorven, naer dijen hij xlix
jaeren geregneert hadde, ende leet begraeven Ste Peeters, te Loven, int middel vande
choor, daerbij oock begraeven leet vrouw Marie, keijserinne van Roomen, zijnre je
dochtere.
Aldus staet vanden voers. hertoghe inde choor Sinte Geertruijden: Tertio nonas
septembris obijt primus Henricus, dux Lotharingie, omnium principum formosissimus,
dulcissimus, per cujus auxilium congregatio regularium canonicorum in ecclesia
Sanctoe Gertrudis, in Lovanio, est fundata. Migravit ab hac luce anno 1235.

5

In 't cleijn Charterboeck, f. 1, v.; vide lib. A, f. 9. (B.); uitgegeven in het Codex diplomaticus
gevoegd bij de Brabandsche IJeesten van Jan van Boendale alias de Clerck, 1e deel, bl. 641.
Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, inventaire, n. 7.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

19

Hendrick de ije, Den achtendertichsten Hertoghe van Brabant.
Den achtendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Hendrick de Tweede, de
sone vanden voers. Hendrick, anno 1235, ende wert genoempt de Grootmoedighe.
Zijne ierste huijsvrouwe was vrouwe Marie, coninck Philips dochtere van Almanien,
Roomsch coninck, de welcke anno 1235 gestorven es, waeraff hij behiel v kinderen,
eenen sone, Hendrick genoempt, ende iiij dochteren, te wetene: Machtielt, die tot
eenen man hadde des coninc broedere van Vranckerijck, graeve van Artoijs ende
St-Pol; Maria, die tot eenen manne hadde den hertoghe van Beijere, die haer met
grammen moede dede het hooft affslaen, doer clapperaije van dat zij met andere
mans te doene soude gehadt hebben; Beatrix, trouwde den graeve van Doringhen,
ende daernaer Willem van Dampier, graeve van Vlaenderen, die sterff anno 1260;
ende de iiije dochtere, Margareta, wert nonne int clooster van TsHertoghen Daele,
dwelck haer vadere gesticht hadde, daer toe besettende de groote thiende van
Overijssche, met andere goeden, ende wert daer naemaels abdisse. Zijne tweede
huijsvrouwe was Sophia, Sinte Elisabetten dochtere van Marborch, landtgraevinne
van Doringhen, die hij trouwde, anno 1240, daeraen hij wan eenen sone, Hendrick
genoempt, die landtgraeve in Doringhen bleeff; ende Elisabeth, hertoginne van
Bruijnswijck. De voers. hertoghe Hendrick es, anno 1247, te Loven, gestorven, naer
dijen hij xij jaeren geregneert hadde, ende wert begraeven int clooster van Villeers.

Hendrick de iije, Den negenendertichsten Hertoghe van Brabant.
Den negenendertichsten hertoghe van Brabant es geweest Hendrick de Derde,
genoempt de Sachtmoedighe, anno 1248. Zijne huijsvrouwe was vrouwe Alijdt, des
hertoghen dochtere van Bourgoindien, daer aen hij wan iij sonen: Hendrick, Jan ende
Godevaert, ende eene dochter, genoempt Maria, die getrouwt hadde den iijen coninck
Philips van Vranckerijck, Sinte Lodewijckx sone. Des voers. hertoghe Hendrickx
sone Godevaert, met zijnen sone, Jan genoempt, verslaegen voer Cortrijcke, anno
1302. Ende deze Godevaert hadde noch twee dochteren, daeraff de outste getrouwt
hadde den graeve van Hercourt, ende gafse mede dlandt van Aerschot ende van
Bierbeke, waeraff van eender zijde gecomen zijn die van Croij, hertoghen van
Aerschot. Zijne andere dochtere hadde getrouwt den graeve van Loon ende gafse
mede dlandt van Sichenen ende Sint-Aechten-Rode1. Dezen hertoghe Hendrick was
de ierste die hem hertoghe van Lothrijck ende van Brabant screeff, ende heeft
geregneert xij jaeren, ende es gestorven, anno 1260, te Loven, ultima februarij, ende
leet int clooster vanden Predicaeren begraeven, dwelck hij gesticht heeft, van welcken
cloostere de kercke begonst wert anno 1256. Ende vrouw Alijdt, zijne weduwe, heeft,
met heeren Wouteren Berthout, heere van Mechelen, de momboirije van haeren
kinderen, die noch jonck waeren, zeer wijsselijck geregneert. In des voers. hertoghen
Hendrick tijde, te wetene anno 1250, ist groot Bagijnhoff, te Loven, onder de prochie
van Sinte Quintens, gefundeert, met gemeijn consent vanden pastoir ende priesteren
van St Quintens, te Hove.
Anno 1251, op Sinte Lucien dach, in decembri, heeft de hertoghe van Brabant
mette stadt ende vrijheijt van Colen zekere verbont gemaeckt, te weten: dat die van
1

Sinte Agatha's Rode namelijk.
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Colen zullen mogen vaeren ende keeren binnen den lande van Brabant, vrij ende
sonder gearresteert te wordden, ende van gelijcken die van Brabant binnen Colen
ende vrijheijt der selver, te waetere ende te lande, mits betaelende den tol daertoe
staende; behalven ofte iemant waere vande voers. stadt oft vrijheijt van Colen
verbonden aen eenighe van Brabant, ende dat gelooft hadde te betaelen, dat alzulcke
verbonden persoon, ter plaetzen daer hij die geloefte gedaen hadde, zal mogen
gearresteert wordden, in persoone ende goet, staende de selve ten vonisse vande
schepenen aldaer oft anderssints ten rechte vanden lande, ende van gelijcken die van
Brabant te Colen, van gelijcke geloefte, ende anderssints niet. Dits te Loven besegelt
bijden voers. hertoghe, Loven ende Bruessel2.
Anno 1252 wordden de stadt van Loven bedeijlt in vijffen, dwelck nochtertijt3 de
v prochien zijn.
Anno 1252 hebben die vanden convente vanden Wittevrouwen aenveert de ordre
van Sinte Victoir, van

2
3

Overgeschreven in het groot Charterboeck, f. 45.
Te weten in den tijd van Boonen. Onze vijf parochien waren: 1o St-Peeter; 2o St-Michiel;
3o St-Quinten; 4o St-Jacob; 5o Ste Geertruide. Deze kerkelijke verdeeling onzer stad heeft
bestaan tot in 1798.
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Parijs, ende te voren haddent geweest bekeerde sonderssen der ordene van Sinte
Marie Magdalenen, de welcke daernaer Alexander de iiije, anno 1256, onder zijnder
protectie genomen heeft.
Anno 1258, in decembri, heeft de voers. hertoghe Hendrick van Brabant den
broederen vande Predicaeren, binnen Loven, opgedraegen, om godtswille, de geheele
plaetze genoempt het Osenensvelt, gelegen tusschen de Dijle ende d'Aa, achter den
hoff vande selve Predicaeren, om die eeuwelijck ende erffelijck te gebruijcken,
behalven dat de meesters van zijne molens, alst van noode wezen zal, aldaer zullen
moghen aerde haelen ende resschen steken.
Anno 1259, iiija idus octobris, statueerde hertoghe Hendrick voers. dat de hueringe
van goederen souden eeuwelijck gehouden wordden, alwaert saecke dat de verhuerder
afflijvich wordde1.

Hendrick de iiij, Den veertichsten hertoghe van Brabant.
Den veertichsten hertoghe van Brabant es geweest Hendrick de Vierde, de outste
sone des voers. hertoghe Hendrick, anno 1260; maer vrouwe Alijdt, regente, ziende
dat hij onbequaem was om dlandt te regneren, heeft hem te Dijon int clooster
beschickt, meijnende haeren tweeden sone, Jan, hertoghe te maecken; maer heer
Aernout Bernaige, heere van Wesemael, met dijen van Loven, zijn hier tegens
gevallen, segghende datmen Hendrick (al en was hij selver niet sufficient) soude
moghen eenen wijsen raet stellen, gelijck men dickmaels, in andere landen, hadde
zien doen. Ende want zij saeghen dat heer Wouter Berthout, heere van Mechelen,
heel facteur was van hertoghe Jan, zijn zij in zijn landt van Mechelen brandende
ende roovende gecomen, dwelck de voers. heer Wouter vernemende, es vuijtgetrocken
ende heeft eenen grooten hoop vande Lovenaers verslaegen. Dit hoorende die van
Loven, hebben genaede van vrouwe Alijdt ende hertoghe Jan begeert, dijen zij te
voeren de poorten gesloten hadden; ende int beginsel van den meije, anno 1267, es
eene dachvaerts, te Corttenberghe, gehouden, alwaer vrouwe Alijdt ende hertoghe
Jan die van Loven in ghenaede genomen hebben, in presentie heeren Wouters, heer
van Adingen, heer Wouter Berthout, heer van Mechelen, Aert, heere van Diest, Lonis,
borghgraeve van Bruessel, heer Jan Brine, heere van Lintere, ende heer Hendrick
van Assche, ridderen, en den steden van Bruessel, Antwerpen, Thienen, Leeuwe,
Liere, Geldenaecken ende Gembloux2.
Anno 1260, in februario, hevet capittel van Sinte Peeters, te Loven, dijen vanden
grooten Gasthuijse geconsenteert eenen kerckhoff binnen hunnen bijvange te maecken,
om aldaer te begraeven hunne susteren ende siecken aldaer stervende, sonder andere,
dan waert saecke iemant van Sinte Peeters prochie zijne sepulture aldaer kose, zalmen
die oock aldaer mogen begraeven, mits betaelende het recht vanden Pastoir ende
kercken van Sinte Peeters, ende anderssints niet.
Anno 1261, in januario, heeft de stadt Loven met vele steden ende vrijheden
verbont gemaeckt, ende namentlijck met dijen van Antwerpen, gelovende deen den
1

In 't cleijn Charterboeck, folio 14 verso en 15, een confirmatie anno 1270 folio 3o et 6o (B.)
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Het oorspronkelijk stuk, gegeven te Cortenberg, den 14 mei 1267, berust in de archieven der
stad, nr 31.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

anderen malcanders privilegien ende rechten voer te staene, malcanderen vergevende
den twist, discoort, haet ende nijt die tusschen hen tot hiertoe geweest hadde3.
Anno 1263, sanderdaechs naer Paesschen, heeft vrouwe Alijdt van Bourgoindien
die vanden Predicaeren gegeven zekere huijs binnen hunnen cloostere staende.
Anno 1265, es de ordre vanden Augustijnen, binnen Loven, begonst, ende, in
majo, int selve jaer consenteerde hen de Paus Clemens te mogen opbouwen
bedehuijsen, kercken, huijsen ende anderssints, allent landt dore, sonder iemants
wedersegghen.

Jan de Jerste, Den eenenveertichsten hertoghe van Brabant.
Den eenenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Jan de Ierste, van dijen
naeme, de sone van hertoghe Hendrick den iije, ende broeder vanden voers. hertoghe
Hendrick, den iiije, ende wert, te Loven, als hertoghe van Brabant, ontfangen ende
gehult in junio anno 1267, in presentie van heer Wouter Berthout, heer van Mechelen,
heer Aert, heere van Diest, heer Aert, heere van Wesemael, ende de stadt van Bruessel,
ende geloeffde den peijs van Corttenberghe ende de privilegien ende rechten der
stadt Loven gestendich te houdene, ende dat hij alle jaer soude nieuwe schepenen
setten vuijter goeden mannen vanden geslachten der

3
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stadt Loven, ende dat hij de Joden ende de Lombaerden, te Loven, houden soude
gelijck men die te Bruessel es houdende1.
In september anno 1267 heeft hij, met schepenen vonnisse van Loven, vele wevers
ende volders vuijte stadt gebannen. In majo anno 1270 heeft hij allen der stadt Loven
privilegien ende rechten geconfirmeert, vernieuwende mede het statuijt vander
verhuerde goeden, approbeerende, op Sinte Servaes dach 1270, den peijs die vrouwe
Alijdt, zijne moeder, anno 12672 met dijen van Loven gemaeckt hadde3.
Anno 1273 trock de voers. hertoghe Jan, metten gemeijnen lande van Brabant,
voor Hosdinne, nemende aldaer de borch inne, ende van daer trock hij te Molrepas
de borch oock aldaer innenemende.
Anno 1288 hadde de voers. hertoghe grooten oorloge tegens den graeve van
Gheldere, om thertochdomme van Lijmborch, dwelck hij, metten sweerde, want,
ende beleijde, ter begeerten vanden graeve vanden Berghe, graeve Waelraeff van
Gulick4, ende andere edelen, mette stadt van Colen, het rooffhuijs oft casteel van
Woeronck oft Wormpt5, zeggende dat hij, als hertoghe van Lijmborch, behoorde de
straeten veijlich te houdene, daer eenen grooten slach geviel. Ende hertoghe Jan wan
den strijt, ix junij anno 1288, tegens Swederum6 den eertsbisschop van Colen, graeve
van Gheldre, Lutzenborch, Nassau, Valckenborch ende andere overrijnsche heeren,
ende namp gevangen den voers. eertsbisschop, den graeve van Gheldre, heer Waelraeff
van Valckenborch, den graeve van Meurse ende den graeve van Nassauwen, ende
daer bleeffer van hunder zijde verslaegen ontrent de duijsent mannen, ridderen, met
ontallijcke vele anderen, ende wel iiijm peerden; waerondere verslaegen waeren
graeve Hendrick van Lutzenborch, heer Waelraeff, zijnen broedere; met noch ij
andere van zijner broeders; ende van hertoghe Jans zijde bleeffer doot ontrent de
veertich, daeronder twee ridders waeren, heer Wouter Berthout, heere van Mechelen,
ende heer Aernout van Zelem, ende het slot wert ten gronde aff gebroken ende
gedestrueert7. Van deze victorie was Aert vander Hoffstadt8, doentertijt schepenen
1
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19 mei 1270; het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, no 16; het is
overgeschreven in 't cleijn Charterboeck, fo 3o et 6o.
Anno 1267, ridders te Loven: heer Aert van Wilre, heer Jan Uten Hove, genoempt Zedelere,
heer Jan van Redingen, heer Wouter Blanckaert, heer Goort vanden Steene, heer Bastijn
vanden Steene, heer Bastijn Uten Liemingen, heer Wouter Uten Liemingen, heer Wouter
van Nethenen, heer Aert vander Calstren, heer Goossens vander Calstren ende meer anderen,
enz. (Boonen).
Waleram van Gullik.
Eigenlijk Woeringen.
Sigfried.
De slag had plaats op de Füchlingerheide, eene uitgestrekte vlakte gelegen in de nabijheid
van Woeringen den 5 juni 1288. Over deze gebeurtenis leze men de Rijmkronijk van Jan van
Heelu, betreffende den slag van Woeringen, van het jaar 1288, uitgegeven, met ophelderingen
en aanteekeningen door J.-F. Willems. Brussel 1836, in-4o.
In het hevigste des strijds werd de hertog van Brabant, voor de derde maal, van zijn paard
gerukt, en dadelijk zag hij zich van vijandelijke soldaten omringd. De vorst was op het punt
gevangen genomen te worden toen Arnold Vander Hofstadt door de vijandelijke krijgsmakkers
drong, hem op zijn eigen paard stelde, en hem aan zijn leger teruggaf. De moedige leuvenaar
besteeg vervolgens het paard eensgesneuvelden vijands, plaatste zich aan het hoofd van
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der stadt Loven, mette andere Lovenaers, oorsaecke; want zij den voers. hertoghe
Jan van Brabant, hunnen heere, vuijter vijanden handen verlosten, hem secourerende
met een ander peert, doer dijen shertoghen peert onder hem dootgesteken was, ende
anderssints, hadde hij inden slach doot gebleven oft ten minste gevangen geweest9,
waerdore de voers. hertoghe Jan dijen van Loven (wesende van dezer affcompste)
die schoone privilegien geconfirmeert heeft diemen noempt van Sinte
Peetersmanschap, te Loven, gelijck hier naer breeder verclaert staet.
Des voers. hertoghe Jans ierste huijsvrouwe was vrouwe Margriete, coninck Philips
dochtere van Vranckerijck, ende welcke coninck getrouwt hadde vrouwe Marie des
voers. hertoghe Jans sustere. Deze vrouwe Margriete sterff van kinde ende dkint
mede. Daernaer trouwde hij vrouwe Margriete, des graeven Guido van Vlaenderen
dochtere, daeraen hij wan twee sonen, Jan ende Godevaert. Jan wert, naer zijnen
vadere, hertoghe, ende Godevaert die sterff jonck; ende twee dochteren, Margriete,
die, anno 1292, trouwde graeve Hendrick van Lutzenborch, die naemaels keijser
wert, ende Maria, gravinne van Savoijen.
Anno 1282, sondaechs voer de geboerte van onser L. Vrouwen, heeft de voers.
hertoghe Jan dijen van Loven deze privilegien gegeven, om bij hem ende zijne
naercomelinghen eeuwelijck gehouden ende geobserveert te wordden:
Ierst dat hij alle jaer inde voers. stadt soude seven nieuwe schepenen stellen, op
St Jans geboorten avent.

9

twintig brabanders, overweldigde de banier des Hertogs van Luxembourg en dreef het
vijandelijk leger op de vlucht.
Arnold Vander Hofstadt zoon van Godfried, was schepen van Leuven in de jaren 1278, 1256
en 1288. Hij viel, met drie zijner neven, in den slag van Kortrijk, anno 1302. Zie Divaeus,
Annales Lovanienses, bl. 11 en Meyer, Annales Flandriae, bl. 93.
Anno 1285, trock hertoghe Jan, metten coninck van Vranckerijke, in dlandt van Arragon,
alwaer Gerunde van den franchoijsen gewonnen wert, ende daer quam eene sieckte in den
legele, daer vele vrome ridders vanden lande aff storven, ende onder andere van Loven heer
Jan van Redingen. (Boonen).
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Item, wij dat van zijne ondersaeten riddere oft iemant anders buijten de vrijheijt
woonende, ende inde voers. stadt Loven, voer zijne schepenen aldaer, eenighe schult
bekint oft gecontracteert hadde, oft daervore borghe bleven waere, wilt hij ende
verleent zijne voers. borgheren van Loven, dat den richtere (onder wijens jurisdictie
zulcke woonende es) dijen debiteur, schuldenaer oft borghe, ten versuecke van zijne
voers. stadt, bedwinghe, met lijff ende goet, te Loven, inne te comen.
Item, soo dickwijls eenighe bede binnen Loven geset zal wordden, dat de Schepenen
die soo wel als andere borgeren zullen betaelen.
Dat de wercklieden, metter clocken, te werck op ende aff zullen gaen, opde pene
daertoe bijder stadt tordonneren1.
Anno 1279, wert graeve Floris van Hollandt, Sinte Geertruijdenberghe, ridder
geslaegen, alwaer doentertijt een tornoij was van vijc ridderen.
Anno 1291, inde Sinxen daegen, heeft hertoghe Jan voers. den lande gegeven
eenen Chaertre diemen noempt den landtchartre, daerinne vele penen staen, gelijck
hier volgt:
Ierst, die iemanden logenstreepte oft zegt Godts haet hebdij, geonneert moet ghij
wordden, ghij zijt een quaet, ende dat met grammen moede, die verbuert v st. Lovens
cleijnder munte aenden heere.
Doet dat een dorpman eenen riddere, verbuert c st.
Doet dat een dorpman eenen cnape die van ridders aerde comen es, ende noch es,
verbuert
xx st.
Die iemanden met handen sloeghe, met voeten stiete, iemants cleet schoorde2 oft
metten haere toghe, sonder bloet rijsen, verbuert x st. aenden heere ende de misdaet
beteren naer raet der Schepenen aen partije.
Viel die man te aerden van dijen slaege oft stoote, hij verbuert xv st. aen den heere;
ende bloijdde hij, xx st. aen den heere.
Sloege een dorpman met handen eenen riddere hij hadde de hant verbuert, daermede
hij sloeghe; ende stiet hij hem metten voete, hij soude den voet verbueren.
Sloege een dorpman, met handen, eenen cnaepe die van ridders aerde comen waere,
ende noch es, oft stiet hij hem metten voete hij soude verbueren
c st.
Viel die cnaepe ter aerde, van dijen slaege of stoote, die dorpman soude verbueren
vij l. x st.
Bloijdde de cnaepe van dijer daet, die dorpman waers op x pont.
Die eenen stock toge om eenen anderen mede te evelen, sonder slaen, die verbuert
x st.; slaet hij sonder bloet rijsen xx st.
Slaet hij hem ter aerde sonder bloet rijsen, xxx st.; slaet hij dat hij bloijt zonder
mencken3 oft eenich been vuijten hoofde te doene, iij pont; waere hij vermenckt oft
gincker been vuijten hooffde,
c. st.
Die een sweert trekt om eenen anderen mede te evelen, sonder nochtans te slaene,
verbuert xx st.; slaet hij daer mede iemant sonder vermencken, maer dat hij bloijde,
c. st.
Die iemant verminckte, sonder met verlooffde oft verboden wapene, sonder let te
verliesene, verbuert vij l. tegens den heere; waert dat hij eenich let verlore soude,
1
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3

5 sept. 1280; het oorspronkelijk stuk berust in de archieven, nr 38, en het is overgeschreven
in 't cleijn Charterboeck, folio 6 verso.
Scheurde.
Van verminken.
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van gelijcke leth verbueren. Storffde hij, diet dade soude zijn lijff verbueren, ende
zijn goet dat van hem compt, ende daer hij heere aff es, halff verbuert tsheeren wille.
Die iemant quetste met verboden wapene, sonder bloet rijsen, verbuert xxx st.;
bloijdde hij, op iij lib.
Die iemant verminckte met verboden wapene, verbuert x l.
Dit zijn verboden wapenen:
Eene knijve, pijcken, tortoijsen, colven, gepikende staven, alrehande geschutte,
hantaxen, spafusen, ghisarmen, schilden, met pinnen, die men opden aerm draegt,
enz.
Die verboden wapenen draegt verbuert x schellingen.
Die verboden wapenen op iemant toghe, sonder knijff oft steecksweert, om hem
daermede te evelen, verbuert xx st.
Die een knijff oft steecksweert toghe, om iemant mede te evelen, sonder misdoen,
verbuert xl st. tegens den heere; ende en hadde hij gheen ghelt, soo soudemen hem
den cnijff oft steecksweert doerde pallem steeken.
Die iemant stake eene opene wonde, met eenen knijff oft steecksweert, die verbuert
xx lib., tegens den heere oft die hant daer hij mede staeke.
Die iemant schote, met verrade, verbuert lijff ende goet.
Die waere in dootveeden, ende buijten vrede, hij mach draegen alrehande wapenen.
Die staele beneden v stuijvers weert zijnde, die soude men teeckenen, ende vontmen
hem geteeckent, ende anderwerff staele, die verbuert zijn lijff ende halff zijn goet
sheeren wille.
Wie dat brant, rooft oft transeveringe doet, hij verbuert lijff ende goet.
Die vrouwen oft jouffrouwen vercrachten, die zalmen den hals aff saeghen met
die plancken.
Die vrede breeckt die zalmen vierendeelen, ende de heere zal hem doen setten
opde iiij hoecken van zijnen lande.
Ende die man en mach geenen vrede breken aende ghene daer hij daegelijc mede
adt ende drinckt; noch
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aenden selven man die aen hem vrede gebroken heeft, in heeten strijde; nochtans
blijft den vrede gestadich aen allen dandere, sonder aende ghene die daer den vrede
ghebrocken hebben.
Wie eenen man volght oft soeckt in zijn huijs, in gramschappe, die verbuert iij l.,
ende allen de ghene die hem volghen tzijnder hulpen verburen xx st.
Die huijssoekinghe dade, bij daege, ende met beraedenen raede, ten ware op zijnen
hantdedighen schuldighen doot vijant, hij verbuert x l., ende elck die hem volgt,
tzijnder hulpen, verbuert iij l.
Ende diet dade bij nachte, verbuert xx l.; ende elck die hem volght tzijnder hulpen
c st.
Die van sheeren weghen vrede geeijscht wordt, ontseghet hij of en gheeft hijtem
niet, verbuert xx st. tegens den heere; ende eijsschet hijtem anderwerff ende en gevet
niet, verbuert xx st.; ende eijsschet hijtem derdewerff met oorcontschap, hij es drije
werff op xx st.; ende daernaer machmen hem houden; ende ontgaet hij dan met
gewelt, verbuert xx lib.; ende nochtans ist vrede. Ende versochte de heere aen
iemanden hulpe om eenighen misdadegen te houdene, diet weijgerde soude verbueren
xx st.
Die eenen pael vuijt doet verbuert iij l.
Die eenen pael sette sonder wete van zijne regenooten oft sonder rechte verbuert
iij l.
Die tsheeren cnape oft andere zijnen scot name, die verbuert xl st., ende den man
zijne schaede weder te geven.
Die gehacht oft gearresteert goet aenveert, dat met recht gehacht ende gearresteert
es, verbuert iij l. aen den heere ende moet het goet weder brengen ter plaetzen daert
was ende ten rechte.
Die eenich onbejaert kint ewech leijdde, ten ware bij consent vanden vadere ende
moedere ende den vrienden, verbuert lijff ende goet.
Die vrouwen oft jouffrouwen, met crachte name, ende ment metter waerheijt
bethoonde, die en mach nemmermeer dlandt vercrijghen, ende verbuert lijff ende
goet aenden heere. Ende bleve die vrouwe bij hem, zeggende dat het met haeren
dancke waere, soo hadde zij haer goet verbuert, totter tijt toe dat zij weder quaeme,
ende zeijde dat het waer tegens haeren danck, soo soude zij wederomme haer goet
gebruijcken; ghinck zij anderwerff wederom, bij dijen man, soo hadde zij haer goet
verbuert haer leeffedaeghen lanck, tot behoeffs des heeren vanden lande, behoudelijck
sheeren rechte; ende naer haer doot comet goet wederomme op haer naeste
erffgenaemen, sonder op die kinderen, die zij van dijen manne soude mogen gecregen
hebben, diese met crachte namp. Ende wie daer hulpe mede waere daer vrouwen oft
jouffrouwen met crachte ghenomen wordden, ende men dat ter waerheijt vonde, die
soude verbueren lijff ende goet aenden heere, als voers.
Die iemants boom aff hout, breect zijnen thuijn, nempt zijn coren, zijn gras oft
andere zijne vruchten beneden de v st., sonder oorloff ende men te waerheijt vonde,
waert bij daeghe, hij verbuert aenden heere v st., ende den man zijne schaede; ende
bij nachte, c st. ende den man zijne schaede dobbel.
Die mans quet sloege oft affolleerde, verbuert aenden heere x st. ende den man
zijne schaede.
Waert saecken dat iemant gequetst wordde van wagenen, kerren, ploeghen, egghen
oft van gelijcke, oft daermede huijsen braecke oft op maeckte, ende men te waerheijt
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vonde, dat het gebuerde onwetens ende onversints, tes sonder schaede, aenden heere
ende ongeveet tegens dijen man ende vrienden.
Die iemant begote met waeter, biere oft met eenighen drancke, willens, in
gramschappe, hij verbuert x st.
Die iemant slaet, met eenen potte, verbuert iij l, ende bloijt hij, soo verbuert hij
diet dade, c st.
Een kint, wesende in zijns vaders oft moeders plicht oft broode, misdoeghet, dat
en zal noch vader noch moeder ontghelden, ten ware dat naert misdaet, met haeren
wille, wederomme keerde binnen hunnen huijse oft datmen mocht gethoonen dat
met hunnen rade ware.
Wilt iemant, het zij man oft wijff, zijn kint vuijt zijnen plicht oft broode doen, hij
mach dat wel doen, met rechte, gelijck eenich man oft schepenen wijsen zullen.
Gebeuret eenen man oft hoort hij sheeren messenieden, soo zal hem maenen, bij
hulden ende bij trouwen; gebeuret bij schepenen, soo zalmen hem maenen op zijnen
eedt. dat hij zijn kint van hem niet en doet om iemant te evelen, oft te schaeden, ende
het moet zijn vuijt zijnen huijse jaer ende eenen dach, ende daernaer mach hijt hueren,
gelijck eenen vrempden.
Waert datter eenich man doot bleve, naer die ure dat hij doot bleve es, hebben
donschuldighe sheeren vreede viij daegen ende viij nachten, ende daernaer zal elck
man pleghen zijnen vrede.
Niemant en mach schooven in sheeren landt haelen, dan die costere mach zijn
recht haelen, die baertmaekere zijn recht, die smet zijn recht, ende die pretere, diet
coren huet, zijn recht. Ende dade dat iemant anders, hij soude verbueren xx st., ende
diese eijscht, xx st., ende zijn ambacht verloren.
Dat den drossate ende andere richteren niet en zullen moghen iet nemen boven
vonnisse, ende dat oock niemant hen eenige ghiften geven en zal noch dienst doen,
ende diet dade (ten waere hijt gelooffde, dobbel wederomme te geven) die soude
verbueren lijff ende goet.
Dat gheene georderde lieden noch poirteren, van buijten zijnen lande noch van
binnen, en moghen vercrijgen erffelijck goet, onder hem, ten zij met zijnen oorlove.
Die eenen boome staende heeft te naer den weghen ende iemant daer over claechde,
ende ment te waerheijt vonde, de heere mach dijen boom affhouden tot zijnen behoeff.
Wie dat behoort te sinte Peetere te Lovene ende
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tzijnde vrijer messenieden, wat dat hij gelooft voere schepenen van zijnen lande, dat
wilde hij dat hij geloefte ochte hijt geloeft hadde voer schepenen van vrie port, ende
in andere stucken gebruken haere messenieden alse sinte Peeterslieden schuldich
zijn te gebrukene.
Daermen de waerheijt doen zal van eenighe saecken, het zij van groote oft cleijne,
die moetmen gebieden sondaechs, inde kercke, ende de heere zalt doen doen naer
dijen maendach tzijnder staden, voer twee oft meer schepenen.
Ende compt hij niet ten iersten van cleijne saecken, verbuert ij st., ten ije oock ij,
ende compt hij ten derden niet, soo houtmen hem schuldich vant geene men hem
opleijt.
Van grooten stucken daert lijff aen hangt, compt hij ten iersten niet, verbuert xx
st.; ten tweeden van gelijcke xx st., ende compt hij ten derden niet, soo zalmen hem
houden tfeijt gedaen te hebbene datmen hem op leijt, ten waere hij buijten lants
waere.
Wordde iemant aen gesproken van mesdade dwelck metter waerheijt niet
overtuijght en ware, hij mach hem onschuldighen zijnde eerdere ten heijlieghen, met
wettighen lieden die wel te gelooven zijn, ten waere hij een vremdelinck waere, die
zal sweeren twee eeden, dat hij geene hulpe en can gecrijgen om hem mede
tontschuldighen, en ten iije en zal hij sweeren dat hij ontschuldich es vanden feijte
datmen hem op leijt.
Waert zaeke dat hem iemant verweerde binnen zijnen hove oft dat hij ghewacht
waere, met listen, ende hij hem verweren moeste over noot van zijnen lijve, hij waere
quijt tegens den heere ende ongeveet tegens de vrienden. Eijge erve ende leen zalmen
gebieden te vercoopen drije xiiij nachten, sondaechs te messe, ende die daer naer,
tusschen halm ende heere, niet en compt, die en mach geen naderschap hebben aen
dat goet, ten waere hij buijten slandts waere, oft eenighe andere wettige oorsaecke
hadde.
Schepenen ende laeten die vonnissen haelen, zullen dachs hebben, tot hunnen
coste te hulpe, te voete xij d. ende te peerde ij st.
Die zijn goet verbuert, heeft hij wijff oft kinderen, wilt hij dat deen hellicht blijve
den wijve ende kinderen, ende dandere hellicht sheeren wille ende genaede, ende en
heeft hij wijff noch kinderen, soo wilt hij dat allent goet blijve sheeren wille ende
genaede.
Wie iemant dreijght ende men dat gethoonen mach metter waerheijt, verbuert x l.
tegens den heere, ende hij moet den gedreijgden versekeren.
Dat gheene van zijne richteren, zaeken noch querelen coopen noch vercoopen en
mach, te wijlen datse in twist oft calangie es.
Ende heeft gesworen ten heijligen eeniegelijcken, arm ende rijck, te handelen
volgende de voers. poincten, ende alle lieden vonnisse ende weth doen, die vonnisse
eijsschen ende weth begheeren, etc.1
Anno 1290, op sinte Machiels dach, heeft hertoghe Jan voers. dijen van Loven
gegeven de Wollewaeghe ende datmen de werckloke luijden soude, tot behoeff
vanden wercklieden, om daermede op ende aff te gaene; dat de poirters van Loven
zullen gehandelt wordden met vonnissen der schepenen van Loven; ende waert zaeke
1

In 't cleijn Charterboeck, fo 60 verso; zeer gebrekkig uitgegeven in den Luijster van Brabant,
bl. 52.
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dat de meijere van Loven (des van ij schepenen van Loven versocht zijnde) niet en
dade, wilt hij dat zij hem dat terstont overschrijven, ende, in zijnre absentie, aen
zijnen hoeffmeester, om terstont daerinne te versiene; ende waert dat hij niet en
versaeghe, soo wilt hij dat de schepenen hem oft niemant van zijnen weghen vonnisse
nocht recht en doen ter tijt toe tzelve geremedieert zij, etc.
Confirmeerende alle de stads rechten ende oude gewoonten, die zij van zijne
voerderen van oudts gehadt hebben. Dit hebben besegelt, ierst de voers. hertoghe,
Godevaert, des voers. hertoghen broedere, heere van Aerschot ende Virson, Godevaert
de graeve van Vianen, zijnen neve, Jan heere van Kuijck, Aert heere van Diest,
Geeraert heere van Rotzelaer, Aert heere van Walehem, Aert heere van Wesemael,
Gielis Berthout, Geeraerdt van Wesemael, Robrecht van Aske, Hendrik heere van
Boutershem, Floris Berthout, Hendrick heere van Heverle, Wouter Volckaert en Aert
van Winenghen, ridderen, ende Gielis vanden Berghe, senechal vanden lande van
Brabant2.
Anno 1293, den lesten meij, heeft de voers. hertoghe Jan van Brabant, de stadt
van Loven geloeft, dat hij den pleijn vander Veemerckt, daert Corenhuijs op te staen
plach, ende den welcken de stadt teghens hem wettelijcke vercregen heeft,
nimmermeer en zal betimmeren, ende geconsenteert dat zij de Merckt, aen sinte
Peeters kercke, soude moghen versetten opde voers. pleijn oft elders verleggen, daert
hen goet duncken zal3.
Anno 1294 es de voers. hertoghe Jan van Brabant in zijn muijs van zijnen arme
gesteken, in een tornoijspel, doen hij ter feesten getoghen was, in Engelandt, daer
de graeve vander Baeren des conincx dochtere van Engelandt trouwde, ende es daeraff
gestorven, naer dijen hij xxvj jaeren geregneert hadde, ende zijn doode lichaem wert
te Bruessel bracht, ende aldaer, ten Minnebroederen, begraeven.

2

Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, nr 39, en het is overgeschreven in 't
cleijn Charterboeck, folio 3 verso.

3

Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, nr 43, en het is overgeschreven in 't
cleijn Charterboeck, folio 5.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

25

Jan de tweede, Den tweenveertichsten Hertoghe van Brabant.
Den tweenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Jan de Tweede van dijen
naeme, de sone van den voers. hertoghe Jan den 1e (die hij hadde van vrouwe
Margriete des graeven Guido van Vlaenderen dochtere) anno 12941, ende nam te
wijve vrouwe Margriete, des goeden coninck Eduwardus van Engelandt dochtere,
daer hij eenen sone aen wan, oock Jan genoempt, die naer hem hertoghe van Brabant
wert. Deze hertoghe Jan de ije dede de saele te Vueren maecken.
Anno 1300, heeft Hugo, de bisschop van Luijck, den voers. hertoghe Jan
opgedraegen allent recht dat hij hadde aende stadt van Mechelen, ende heer Jan
Berthout hiel de andere hellicht van Mechelen van hertoghe Jan te leene.
Anno 1302, heeft de voers. hertoghe Jan dijen van Loven gegeven ende
getransporteert de plaetze ende gronde, metten steenen ende alle andere zijne
toebehoirten, daert Broothuijs plach op te staene, te Loven, gelegen nevens den
kerckhoff van Sinte Peeterskercke, omde selve van nu voertane eeuwelijck ende
erffelijck te gebruijckene2.
Anno 1302, x julij, geviel den grooten slach voer Cortrijcke, ter saecke vander
oorloghen tusschen Vlaenderen ende Vranckerijck, daer groote schade ende verlies
van volcke gebuerde, ende daer bleeffer, onder andere, doot vande zijde van
Vranckerijck: hertoghe Godevaert, hertoghe Jans broedere den 1e, met zijnen sone
heer Jan van Virson, de baenroetsen3 van Wesemaele, Boutershem ende Waelhem,
heer Aernout van Echoven, met heer Jan zijnen sone, heer Laureijs Volckaert ende
des heeren sone van Waelhem; van de Lovenaers bleeffer doot heer Hendrick van
Wilre, heer Aernout vander Hoffstadt, met drije zijns susters kinderen; heer Gheldolph
van Winghe ende heer Willem van Redingen, met ontallijcke meer anderen wel tot
xjm edele heeren ende princen, met noch wel viijm andere vrome chrijsmannen. Deze
oorloghe was bij comen vuijt dijen dat graeve Guido van Vlaenderen een zijn dochtere,
genoempt Philippa, tegens den wille van coninck Philips van Vranckerijcke, (welck
haer peter was, ende haer over de voente geheven hadde) te houwelijck geven wilde
des coninck sone van Engelandt.
Anno 1303, des donderdaechs naer heijlich cruijs dach, verclaerde de voers.
hertoghe Jan van Brabant, dat die van Loven ongehouden zijn ende blijven zullen
van soudenieren te houdene, ende dat zij hem dat nu gedaen hebben, in zijnen oorloghe
van Mechelen, dat zij dat gedaen hebben alleenlijck doer hunne sunderlinghe gratie
ende niet van rechte, gelovende de selve dat hij noch zijne oir voirtaene
aldusdaenighen dienst van soudenieren te houdene van hen noch haeren geboirten
en zullen noch en moghen eijsschen noch hebben.
1

2
3

Anno 1294 ridders te Loven: heer Aert vander Hoffstadt, heer Loijs Hers, heer Hendrick van
Bijlanden, heer Aert vanden Steene, heer Goort Uten Liemingen, heer Goossen Uten
Liemingen, heer Hendrick van Oppendorp, heer Wouter van Nethenen, heer Willem van
Redingen, heer Massewijn van Redingen, heer Jan van Rode, heer Jan van Out-Heverle, heer
Vranck, heer Goort en heer Erlebout vander Calstren, heer Peeter Platvoet, heer Hertelieve
van Corbeke, heer Wouter Nobel, heer Hendrick van Wilre, heer Roeloff van Wilre, heer
Jan van Berthem, heer Geert Pinnock ende meer anderen, enz. (Boonen).
6 januari 1303; het oorspronkelijk stuk is verloren; doch het is overgeschreven in het cleijn
Charterboeck, folio 7.
Baanderheeren of Barons.
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Verclaerende voerts datmen egene poirteren van Loven, omme eenich misdaet,
en mach doen vueren in eenich gevanckenis, buijten de vrijheijt van Lovene, maer
die handelen metten rechte.
Schellende de selve poirteren quijt zijnen evelenmoet ende daertoe alle calangien
die hij oijt tegens hen hadde, oft iemant van zijnen weghen, confirmeerende allen de
stadts privilegien, chaerteren, gratien in haere macht, die zij altoos gehadt hebben,
blijvende de selve altoos ende eeuwelijck sonder breken oft wedersegghen.
Deze pointen hebben besegelt, ierst de voers. hertoghe Jan van Brabant, heer
Godevaert, graeve van Viaenen; heer Jan, heere van Cuijck; heer Geeraert, heere
van Rotzelaer; heer Aert, heere van Waelhem; heer Geeraert, heere van Diest; heer
Aert van Wesemaele, heere van Berghen; heer Daniel van Bouchout, heer Iwain van
Meldert, ridderen, ende Godevaert van Helebeke, drossaet van Brabant4.
Anno 1303 es hertoghe Jan van Brabant te Mechelen inne gecomen, ende aldaer
ontfangen als heere, ende heeft aldaer tregiment vander stadt vernieuwt, ende alle
dingen in staete gestelt als van outs geweest was.
Anno 1306, op sinte Lambrechts dach, heeft de voers. hertoghe Jan van Brabant
dijen van Loven de navolgende ordonnantien ende poincten geconfirmeert ende
gegeven: Ierst heeft hij gegeven de voers. stadt Loven allen de ledighe plaetzen
(genoempt d'Opstallen) binnen de selve stadt liggende, verclaerende de selve de stadt

4

19 september 1303; het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, nr 49, en het is
overgeschreven in het cleijn Charterboeck, folio 7 verso.
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toe te behoorene, willende datmense nemmermeere en soude betimmeren.
Dat geene geordende lieden meer erve houden en moghen dan daer zij inne woonen,
ende oft zij eenieghe andere erve hielden oft hen gemaeckt wordde, dat zij die zullen
moeten binnen jaers ende dach vercoopen oft ten erffchijnse vuijtgeven; ende waert
dat zijt niet en daden soo soude die erve aenden hertoghe verbuert zijn, ende hij en
soude hen die nemmermeer moghen wedergheven; ende bleven daernaer die erve
alsoo noch jaer ende dach onverhandelt, naer dijen de stadt Loven tselve aen hem
versocht hadden, soo heeft hij die erve de stadt Loven gegeven, om haeren vrijen
wille daermede te doene, kennende hem daeraene geen recht meer te competerene,
gelovende de stadt daeraff warant te zijne.
Datmen de waeghe vander stadt bevelen ende doen bedienen zal met getrouwe
lieden, geen comenschap (de waeghe subject wesende) doende ende datmense houde
opt oude recht.
Dat de stadt van Loven werffgelt nemen zal, naer d'oude ordonnantien, van
alrehande goeden werffgelt schuldich wesende, tzij waerment op slaet, binnen de
vrijheijt van Loven.
Dat niemant van binnen zijnen lande eenich poirtere van Loven te campe eijsschen
en mach noch roepen, ten waere dat beijde de partijen vechten wouden, staende
anderssints ten rechte.
Datmen de poirteren van Loven, van wat feijte dat het zij, handelen moet met
vonnisse der schepenen van Loven, soo verre dat thaeren vonnisse staet, bevelende
den meijere dat hij de schepenen daerop maene oft dat feijt oft desgelijcken thunnen
vonnisse plach te staene oft niet, ende wijsen dan die schepenen dat dat feijt te haeren
vonnisse staet, wilt hij datse dan met schepenen vonnisse van Loven gehandelt zullen
wordden, ende ter contrarien zalmense handelen metten rechte.
Quijtschellende den poirteren van Loven alle calangien ende faulten, van binnen
ende van buijten, geschiet ter oorsaecken vande weveren ende volderen, gelovende
hen daeraff nemmermeer te calengierene.
Item, waert saecke dat iemant, wie hij waere, hem sette oft misgrepe tegens de
voers. stadt Loven, in crenckenisse der selver stadt, dat de meijere van Loven dat
terstont zal moeten wederstaen, ende soo verre hijt niet en dade, gaff den stadtraet
van Loven de macht tselve te wederstaen, sonder tegens hem daeraene te misdoene,
van wat saecke dat het oock waere, gelovende de stadt daeraff waerant te zijne.
Geloovende dat hij geen poirtere oft hueren naecomelingen nemmermeer verbinden
en zal, binnen noch buijten, met zijne brieven, zij en haddet ierstwerven selve gelooft
met haeren brieven, segelen oft monde.
Item, waert saecke dat eenich heere oft richtere eenighen poirtere van Loven, oft
vrijheijt der selver tonrechte rasteerde oft pande, soo zal de stadt Loven aenden selven
heere haere brieven seijnden, omden selven poirtere te delivererene ende tontslaene;
ende woude die heere zulcx niet doen, soo wilt hij dat alzulcke heere oft richtere
alleen den cost die alzulcken poirtere daeromme doen zal, selve zal betaelen, tot dat
hij hem ontslaegen heeft.
Gevende de stadt Loven dat zij alle poincten van keuren aengaende, die goet zijn,
maecken mach, veranderen, meerderen ende minderen, naer haere goetduncken.
Gelovende voerts waert dat er iemant wederspennich oft misgrijpende waere tegens
den rechte ende de stadt van Loven, alzulcken te bannen vuijt zijnen lande, ende soo
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verre hijt niet en dade, des versocht zijnde, consenteerde de stadt soo lange zijnen
dienst op te houdene totter tijt hijt gebetert hadde.
Quijtschellende alle poirteren van Loven die strijdich wordden tegens eenighe
ballingen, vuijt zijnen lande gebannen, van alle feijten die van hunnen wegen daeraen
geschieden mochten, binnen zijnen lande voers., ende dat egeene maeghen oft
vrienden van alzulcken gebannen, daeromme egeene veede draegen en moghen
tegens zijnen voers. poirteren van Loven, gelovende de voers. poirteren daeraff
warant te zijne.
Kennende openbaerlijck dat hij egeene poirtere van Loven, buijten de
voergenoemde stadt vrijheijt, doen vueren en mach in gevanckenisse; confirmeerende
allen der stadt rechten, chaertren, privilegien ende herbringen die zij van hem ende
zijne voirderen hebben; ende mits dezen die vernieuwe ende gelovende de selve
altoos vast ende gestadich te houdene, emmermeer voertaene.
Gevende de selve stadt, datmen op de banmijle vande selve stadt Loven, alomme
binnen zijnen gerichte, egeen bier brouwen en mach, hooger dan eenen penninck
boven datment inde stadt Loven brouwt oft brouwen zal, nu voertaene.
Consenteerende den meijere van Loven, van zijnen weghen, dat hij gerichte doen
zal ende houden, van zijnen twegen, buijten ende allomme opde banmijle der voers.
stadt Loven.
Confirmeerende oock de voers. stadt van Loven de momborijen vanden Gasthuijse,
vande Taefele vanden Heijligen Geest van Lovene ende vanden huijse vander Banck
der besieckterlieden, gelijck zij die, van zijnen voirderen, pleghen te houdene, ende
tot hier toe gehouden hebben.
Gelovende de voers. stadt ende haeren poirteren, bij eede ende zijnder kersterlijcker
trouwen, van nu voertaene allen de voers. poincten ende elck van dijen besundere,
hen te houden ende doen houden, eeuwelijck duerende, sonder breken.
Dezen chaertre oft ordonnantie hebben besegelt de
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voers. hertoghe Jan van Brabant, ende tot hem heer Hendrick, graeve van
Lutsselenborch, zijnen broedere; heer Jan, graeve van Namen; heer Aernout, graeve
van Loon ende Cijneij; heer Geeraert van Gulcke; Reijnault, heere van Valckenborch,
van Monjouwe ende van Boutershem; heer Ghij van Vlaenderen, heer Jan, heere van
Cuijck; heer Geeraert, heere van Rotzelaer; heer Geeraert, heere van Diest; heer
Aernout, heere van Wesemael; heer Geeraert van Wesemael, heere van Berghen;
heer Florens Berthout, heere van Berlaer; heer Otto van Cuijck, heere van Zelehem;
heer Hendrick, heere van Heverlé; Janne van Lovene, heere van Herstal ende van
Gaesbeke; Gielis Berthout, heere van Mechelen, ende heer Daniel van Bouchout,
ridderen, om allen de voers. poincten te doen ende hulpen houden der voers. stadt
ende poirteren van Loven, ende haere naecomelingen, waert saecke dat de voers.
hertoghe oft iemant anders hen die peijnden te brekene, oft te stoorenne int geheel
oft in deel1.
Anno 1310, heeft de bisschop Ewout van Luijck hertoghe Jan, te Roomen, voerden
Paus doen daeghen, om dat hij soude overgeven alzulcke actie ende recht, welck hij,
anno 1300, vanden bisschop Hugo wijlen van Luijck, vercregen hadde aende stadt
van Mechelen, sustinerende dat geen bisschop mechtich en was iet te versetten oft
te vercoopen dan voer zijn leeffdaeghe, sonder consent vanden Paus ende de capittelen
van Luijck; ende daer wert gewesen, dat de voers. bisschop Hugo des geene macht
gehadt en hadde; ende alsoo es de hellicht van Mechelen wederomme comen aende
kercke van Luijck.
Anno 1311, in septembri, heeft de voers. hertoghe Jan gedeclareert dat het
Laeckenhuijs de stadt Loven toebehoort, haer gevende de lootinghe vanden selven
huijse, op ijc pont paijement sjaers; ende gaff den dekenen macht te veranderen ende
te vernieuwen al tgene dat de Gulde aengaet, als richteren daeraff zijnde2.
Anno 1311, soendaechs voer Sinte Machiels dach, leende de stadt Loven hertoghe
Jan Vm pont, maeckende ijc l. pont grooten tornoijsen, sconincx munte van
Vranckerijck, die hij de stadt assigneerde wederomme inne te haelen, op de busse
vanden wevers, binnen Loven, ter saecken van twee hondert ponden Lovens, die de
selve wevers hem jaerlijcks ende erffelijck moesten geven.
Anno 1312, goensdaechs voer Sinte Baeffs dach, in septembri, heeft hertoghe Jan
den lande gegeven den Chaertre van Corttenberghe, inhoudende deze poincten:
Ierst dat hij noch zijne naecomelingen nemmermeer schattingen noch bede nemen
en zal, dan ter saecke van ridderschap, houwelijcke oft gevanckenisse, ende die alsoo
setten dat daer dore niemant beschaedicht en wordde.
Dat hij eenen iegelijcken, hij zij arm oft rijck, zal doen handelen met recht ende
vonnisse.
Dat hij den vrijen steden houden zal in haere vrijheden, rechten ende privilegien,
gelijck zij die van outs gehadt ende herbracht hebben.
Ordonneerende, tot meerder voerderinghe vanden lande van Brabant, dat alle xx
daeghen, soude gebeuren eene vergaederinghe vanden edelen ende steden, tot
Corttenberghe, daer vergaederen soude iiij ridderen, die vroetste diemen vinden zal,
iij goede lieden van Loven, iij goede lieden van Bruessel, eenen goeden man van
1
2

In 't cleijn Charterboeck, folio 9, 13, 72, 75.
26 sept. 1311; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 55, en het is overgeschreven
in 't cleijn Charterboeck, folio 15 verso.
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Antwerpen, eenen van tsHertogenbossche, eenen van Thienen ende eenen van Leeuwe,
die ten aencomen van hunnen dienst sweeren zullen, ten heijliegen evangelien, dat
zij hem ende zijne naecomelinghen, ende allen de lieden van zijnen lande, rijcke
ende aerm, wel bewaeren zullen naer haer macht, ende elcken houden in zijn recht,
ende recht ende vonnisse doen geschieden, naer haer beste; sweerende ten heijliegen
evangelien, dat hij ende zijne naecomelingen alle de voers. poincten vast ende
gestadich houden zal, ende doen houden, ten eeuwieghen daeghe; bevelende zijne
baenroetzen, ridderen, officieren ende alle andere van zijnen lande, de voers. poincten
eeuwelijck te houden, houdende degene die daer tegens daedene, voer onwettich
ende ongetrouwe; gebiedende de voers. van zijnen lande, die nu zijn ende naemaels
comen zullen, op hunne trouwe ende hulde, waert dat hij oft zijne naecomelingen
tegens de voers. poincten daden, tzij in deel oft geheel, dat zij hem noch zijne
naecomelingen egeenen dienst doen, noch hulpen doen en dorven, noch onderdaenich
zijn, ten zij dat tselve gebreck ierst ende voeral gebetert en waere.
Den voers. chaertre hebben besegelt, ierst de voers. hertoghe Jan van Brabant,
heer Geeraert, graeve van Gulke; heer Aernout, graeve van Loon; heer Reijnout,
heere van Valckenborch ende van Monjoije; heer Florens Berthout, heere van
Mechelen; heer Geeraert, heere van Diest, borchgraeve van Antwerpen; heer Raes,
heere van Liedekercke ende van Breda; heer Geeraert, heere van Horne; heer Aernout,
heere van Wesemael, marchalck van Brabant; heer Aernout van Wesemael, heere
van Berghen; Hendrick van Loven; Philips, graeve van Vijaenen, heere van
Grimberghen; heer Philips van Vijaenen, heere van Rumpste; Wouter heere van
Edinghen; heer Hendrick Berthout, heere van Duffle ende van Gheele; heer Goossen
van Goetsenhoven, heer Philips van Liedekercke, heer van Hulven-
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hoet; heer Jan Berthout, genoemd van Berlaer, heere van Keerberghen; heer Willem,
heere van Craenendonck; eher Hendrick Kemerlinck, heere van Heverlé; heer Jan,
heere van Sombreffe; heer Geeraert van Quaetbeke, heer Godevaert van Quaetbeke,
zijnen broeder; heer Daniel van Bouchout, heer Geeraert, heere van Herlaer; heer
Raes van Graven, heer Jan Mewe, hertoghe Jans voers. broedere, heere van Wavere
ende van Dongelberghe; heer Aernout van Helbeke, heer Aernout Lombart van
Yssche, heer Willem van Bouleer, heer Robrecht van Goere, heer Nicolaes van Dorne,
heer Gerlache vanden Bossche, heer Hendrick van Meldert, heer Jan van
Raetsenhoven, den ouden; heer Jan van Raetsenhoven, den jonghen; heer Caerel
vander Rivieren, heer Jan van Ophem, heer Jacop van Gentines, Jan, heere van
Agimont ende van Waelhem; Geeraert, heere van Marbais ende Borchgraeve van
Bruessel; Geeraert, heere van Ghete; Lodewijck van Lummele, voeght van
Haspengouwe, heere van Chamont; Willem, heere van Rotzelaer; Alaert, heere van
Renne; Robert van Assche, Geeraert van Aa, Reijnier Bordon, van Halen; heer
Hendrick van Wanghe, Jan, Heere van Kuijc; Aernout, heere van Craeijenheem; Jan
van Hoseinne, heer Godevaert vanden Bosch, heer Reijnier van Barlamont, heere
vanden Bruwieren; heer Otto van Kuijc, heer Aernout van Diest, heer Thomas van
Diest, zijnen broedere; heer Aernout van Leeffdaele ende Wouteren van Berthem,
mette goede lieden vande steden ende vrijheden naer bescreven dats te wetene van
Loven, Bruessel, Antwerpen, tsHertoghenbossche, Thienen, Leeuwe, Nijvele,
Gheldenaecken, Geneppe, Liere, Herentals, Tuernhout, Hannuijt, Vilvoorden, Vueren,
IJssche, Merchtene ende vande Capelle, etc.1
Anno 1312, in octobri, es de voers. hertoghe Jan te Loven gestorven, ende zijn
doode lichaem wert naer Bruessel gevuert, ende aldaer begraeven, in Sinte-Goedelen
kercke. Dlandt van Brabant was doen zeer belast met schulden, soo dat de cooplieden
niet en dorsten buijten slandts reijsen; dit was bij comen mits de groote oorloghe die
des voers. hertoghen vadere gevuert hadde, ende hoe wel de voers. hertoghe Jan vele
ghelts vergaedert hadde, om dlandt mede te lossen, es tselve, bij zijne rentmeesters
(naer zijne doot) verquist. Ten lesten hebben de steden met malcanderen veraccordeert,
datmen de schulden vuijter steden goeden souden betaelen, ende datmen soo langhe
des hertoghen domeijnen ende tollen schorssen soude, tot dat de voers. schulden
vervangen soude zijn. Ende om de voers. schulden promptelijck te betaelen, soo es
eene groote bede opt landt gestelt, ende daertoe gemaeckt nieuwe rentmeesteren,
omde selve tontfangen ende vuijt te geven; waer doere eene groote discoordie es
opgeresen tusschen de meeste vanden lande, doer dijen zij de maniantie daervan
meijnden selve te hebben, ende hun proffijt mede te doene.
Die van Loven ende Bruessel hebben verbont gemaeckt van malcanders privilegien
hulpen voer te staene2.

Jan de derde, Den drijenveertichsten Hertoghe van Brabant.
1

Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven van Leuven, nr 56; het is gedrukt in de

2

Placcaerten van Brabant, I deel, bl. 122, en in het tijdschrift de Middelaer, 2e deel, bl. 541.
Anno 1310 wordden de cappelle van Ste Cathlijnen, te Loven, gefundeert bij eenen genoempt
Wouter vander Eijcken, waegenmaeckere, opden Keijenberch, ter plaetse genoempt de
Dommeledicheijt. (Boonen).
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Den drijenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Jan de Derde, van dijen
naeme, genoempt van Coudenberghe, de sone vanden voers. hertoghe Jan den ije,
ende tot zijne jaeren gecomen zijnde, heeft, te Loven, in julio anno 1314, dlandt
ontfanghen, confirmeerende alle de chaertren, privilegien der steden ende des landts
van Brabant.
Item, waert saecke dat, doer zijne oorsaecke, eenighe persoonen van zijne steden,
abtdijen oft des landts van Brabant iet genomen wordde, wilt hij hem dat voldaen
zal wordden van zijne goeden.
Datmen gheen ghelt slaen en zal dan in vrije steden, ende dat met raet vande steden
ende vanden lande van Brabant.
Oft eenieghe steden, abtdijen oft iemant vanden lande iet betaelde oft verschote
voer hem ende tot zijnen behoeff, dat zij dat aen zijne goeden zullen moegen
verhaelen.
Datmen niemant, van nu voertaene, meijerije, onder meijerije noch foresterije
geven en zal voer zijn leefdaegen noch voer zekeren termijne.
Ordonneerende ende willende gestelt te hebben, binnen den lande van Brabant,
eenen Seneschal, soo verre des noot zij, justiciers ende rentmeesteren, de beste ende
proffijtelijckste diemen zal vinden, met consent vande steden ende den lande van
Brabant, sonder eenich ghelt daervoere te gevene, ende de selve alsoo gestelt wesende,
niet en zal mogen aff setten noch vernieuwen, sonder consent vande steden ende
lande voers.
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Datmen metten grooten segele tot grooten saecken niet en zal segelen, dan met
consent vande steden ende lande van Brabant.
Dat hij aen niemanden restitutie doen en zal van eenighen dienste van zijne
erffgoeden, maer wel van zijne meubelen, ten zij met consent vande steden ende
lande van Brabant.
Dat de steden ende dlandt van Brabant, soo wanneer van noode wesen zal, ende
van hem des versocht zijnde, op te brengene eene somme van penningen, niet
excederende de xlm ponden grooten tornoijsen van Vranckerijck, tselven zullen
mogen doen, halende deselve te Lombaerden oft eldere, behalve het gebuerde met
gemeijnen consente vande steden ende lande van Brabant; ende dat zij deselve somme
zullen mogen verhaelen aende proffijten van zijne goeden, als van zijne bosschen
aff te houden, zijne bempden ende vijvers te verhuerene.
Willende dat de justichier, te wetene de drossaert van Brabant ende rentmeester
vanden selven lande, rekeningen doen zullen te wetene: de justichier sjaers, twee
werff, ende de rentmeester sjaers eens1.
Anno 1315 begonsten drije groote plaegen int landt: deene was dat begonst te
regenen van int beginsel vande meije ende duerde een geheel jaer; de tweede was
dat daerdore sulcken dieren tijt wert, dat een vierdel rocx, t'Antwerpen, gauw lx
groote conincx tornoijsen van Vranckerijck, die maecken xij gulden en vij ½ stuijvers;
de derde was dat int jaer 1316, daernaer, soo groote sterffte was, dat wel tderdendeel2
vanden volcke vuijt Brabant sterff; naer welcke sterfte alle dinck soo goeden coop
wert, datmen ij sisteren corens, ij ghelten wijns ende ij ghelten smouts tsaemen hadde
voer xxiiij stuijvers.
Anno 1317, des maendaechs voer beloken Paesdach, wert te Loven aengeleet ende
begonst te maecken de Laeckenhalle, opde Proeffstraete, ende te Loven waeren
alsdoen over de 2400 getouwen van wulleweveren.
Anno 1318, es hertoghe Jan, met grooten hercrachten, over Maese getrocken int
landt van Valckenborch, roovende ende brandende, ende heeft de stadt van Sittert,
1a augusti, allomme belegert. Die van Loven waeren, alsdoen, daer met groote macht,
ende hebben den 1en dach een bollewerck bestormpt, ingenomen ende verbrant; ende
de stadt heeft haer, xe augusti daernaer, opgegeven.
Anno 1319, wert Reijnault, heere van Valckenborch, van hertoghe Jan, te Loven,
gevangen gestelt om zijne rebellie wil.
Anno 1324, wert de voers. Reijnault, van hertoghe Jan, te Loven gevangen zijnde,
gestelt opt slot te Geneppe3, door dijen hij hem vervoirdert hadde van Loven te
ontcomen, naer dijen hij vernomen hadde dat de coninck van Bohemen ende vele
andere princen vijandt gewordden waeren vanden voers. hertoghe Jan.
Anno 1326, es Reijnault, heere van Valckenborch, vuijter gevanckenisse gelaeten,
naer dijen hij verborght hadde, binnen zekeren tijde, wederomme inne te comen,
opde pene van xxxi ponden silvers; maer hij en heeft zijne gelofte niet gehouden,
daer groote oorloghe aff quam.
1
2
3

13 juli 1314; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 63, en het is gedrukt in de
Placcaerten, I deel, bl. 126.
Het derde deel.
Genappe.
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Anno 1326 voers. verbrande te Loven, in Sinte Geertruijde prochien, meer dan vj
hondert huijsen.
Anno 1327, es hertoghe Jan, met groote menichte van volcke, over Maese
getrocken, ende heeft Valckenborch belegert, daer van Loven bij waeren Wouter
ende Eraert Blanckaert, Vranck van Wilre, Aert de Swaertvaegere ende Sijmon de
Meijere.
Anno 1327, op Sinte Cathlijnen dach, heeft hertoghe Jan dijen van Loven deze
privilegien gegeven:
Ierst als een poirtere oft portresse aenden meijere beticht wordt, dat de meijere
niemant dan den schepenen en mach alzulcken ticht openen. Dat de schepenen niet
en zullen staen over contracten van bedwanghe.
Datmen niemant van binnen de vrijheijt van Loven van egeene feijten en zal
moghen vueren vuijter stadt Loven, hem en zij ierst recht ende vonnisse gedaen.
Dat voertaene smeijers cnaepen, vorsters, de stadt cnaepen, de deckenencnaepen
vander Gulden, noch niemant van haeren weghen, en zullen moghen taverne houden,
noch daeraene deijlen, opde pene van x pont paijements, halff den heere ende halff
de stadt.
Datmen geene poirtere in hachten leijden en mach, die hem verborghen can op
zijn misdaet; ende leijdde iemant zulcken poirtere in hachten, soo wilt de hertoghe,
die dat dade, alzulcken poirters cost gelden ende betaelen soude.
Der stadt Loven gevende de Vischmerckt eeuwelijck ende erffelijck te houden
ende te hebbene, op xx pont oude grooten, sjaers, te betaelen t'Alderheijliegemisse,
halff meert ende Sint-Janssmisse.
Octroijerende de selver stadt, datmen op ij mijlen vander stadt van Loven egeene
laeckenen noch wolle en zal moghen weven, vollen, verwen noch sieden, in geender
manieren, consenterende den dekenen alzulcken laeckenen ende gaeren, te Loven,
inne te haelene sonder wedersegghen.
Confirmeerende allen der stadt Loven privilegien, rechten, chaertren, vrijheden
ende hercomen, gelijck zij die van zijnen voerderen hebben ende herbracht hebben4.

4

25 november 1327; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 69, en het is
overgeschrevon in 't cleijn Charterboeck, folio 23.
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Anno 1331, in augusto, heeft de voers. hertoghe Jan dijen van Loven geconsenteert
haere poirterije te moeghen vercoopen, soo dat een buijten man betaelende den
hertoghe een pont oude fransche tornoijsen eens, ende de stadt Loven, jaerlijcks, xl
st. paijements, soude moghen poirter wordden; ende de gene die jaer ende dach inde
stadt gewoont hadden, souden tselve vercrijghen, betaelende den hertoghe ende de
stadt elcken eens xx stuijvers1.
Anno 1332, goensdaechs voer sinte Lambrechts dach, gaff hertoghe Jan dijen van
Loven, datse vrijelijck moghen visschen, inde Dijle, van boven Loven tot Wijchmaele
totter sluijsen toe, sonder calangien oft wederseggen. Ende oock jaeghen, met hunnen
honden, over dander zijde vande Dijlen, te wetene te Haelen ende te Thienen werts,
alderhande wilt, behalven hertten, hinden, reeden ende swijnen; datmen de sluijse,
te gesette uren, trecken zal ij maels daechs2.
Anno 1337, quam de keijserinne vrouwe Margriete (hertoghe Jans den 1e, van
dijen naeme, dochtere) te Loven, ende de stadt schanck haer twee vaeten wijns, twee
stucken schaerlaeckenen ende eenen geheelen steure.
Anno 1340, 1a aprilis, heeft hertoghe Jan de stadt Loven alle haere privilegien
ende chaerteren geconfirmeert, met oock de chaertren ende privilegien den guldekenen
aengaende. Ende dat niemant geene officien coopen en mach; ende die sulcx dade
dat die nemmermeer daernaer in eeniegher ambachten oft officien vande stadt zijn
en soude.
Item, waert dat eenich innegeboren poirter van Loven, met eenich ongevalle,
quame in eenighen dootslaeghe, ende dat hij daernaer de soene (besundere van den
vrienden ende maeghen vanden dooden) vercreghe, ende dlandt oock weder vercrege,
dat hij dan alle zijne erve weder hebben soude; ende quame hij buijten dlandts te
storven, soo soude zijne naeste erffgenaeme, die innegeseten poirter van Loven waere,
zijne erve hebben ende behouden.
Consenteerende de stadt Loven haere stadt bat te vestene ende nieuwe vesten te
maecken, sonder hem daeraff te versueckene3
Confirmeerende dbannissement bijde stadt Loven gedaen aen c ende vijff wevers
ende volders, doerden grooten oproer ende beruerte die zij te Loven gemaeckt ende
voertgekeert hadden, waerdoere een groot gevecht geviel, tusschen de heeren vande
stadt ende de weveren, dwelck de wevers verloren, ende vloden allomme inde kercken,
daerse, met fortsen, vuijtgehaelt wordden, ende voorts vuijter stadt gebannen. Ende
heer Loijck van Redingen, heer Aert van Wilre ende heer Wouter Cricksteen reijsden
daeromme naer Luijck, om 'tcessie oft den ban te verhueden, doer dijen die van Loven
de wevers, met gewelt, vuijter kerken gehaelt hadden.
Anno 1340 voers. es hertoghe Jan, met vele heeren, over Maese, in Henegouwe,
getrocken tegens de Franchoijsen, ende daernaer es hij, metten coninck van Engelandt
voer Dornick getrocken. Maer den peijs wordden gemaeckt, soo datse sonder slach
1

7 juli 1331; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 70, en het is overgeschreven
in 't cleijn Charterboeck, folio 45.

2

12 augusti 1331; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 71, en het is
overgeschreven in 't cleijn Charterboeck, folio 25 verso.

3

27 maart 1340; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 81, en het is
overgeschreven in 't cleijn Charterboeck, folio 26 verso.
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oft stoot van daer quaemen. In dezen tocht waeren vele Lovenaers dienende onder
haeren capiteijn heer Jan Craijen vander Hoffstadt, riddere.
Anno 1341, xxa julij, wordde de ij dochterckens van heer Jan van Crowenckel,
riddere, te Libbeke4, te gaeder, van Cellebrueren, te graeven gedraegen, naerde naeste
prochie kercke, te Binckem, want de kercke te Libbeke in 'tces5 was; ende onder
wegen, soo zijn de lichaemen blijven staene, soo datmense van daer niet gedraegen
noch opgeheffen en conste. Dit aenmerckende de voers. heer Jan van Crowenckel,
riddere, heeft aldaer, opde selve plaetse, eene magnifike capelle (inde eere van onser
Lieve Vrouwen) doen erigeren ende maecken, ende de voers. zijne dochterckens
aldaer in verhaevene6 tomben doen stellen.
Anno 1346, heeft hertoghe Jan Lilloo doen bedijcken, dat wel liij jaeren gevloeijt
hadde.
Anno 1347 es hertoghe Jan, metten bisschop van Luijck, int landt van Luijck
getrocken, verslaende de Luijckenaeren, stellende den bisschop wederomme in zijn
bisdomme. Met hem waeren vele Lovenaers ende onder andere: heer Jan ende heer
Gobbelijn vander Calstren, ridderen; Jan van Wilre ende Wouter Evelooghe,
commoengemeesteren7; met vele anderen, dienende onder hunnen capiteijn heer
Wouter vander Quaederbrugghen ende Gielis Herenmeijs, banierdraeghere.

4
5

6
7

Jan van Craeijwinckel, heer van Dunbergen. Zie Wichmans, Brabantia Mariana, bl. 267.
Dat is in den ban. Toen de celbroeders, met de lijken, op eene plaats Vinkenweert geheeten,
gekomen waren, ontstond er een groot onweder. Zij plaatsten de kisten onder twee groote
eiken om ze van den regen te bevrijden. Toen het onweder voorbij was, meenden zij de lijken
naar Binkem te dragen, doch, zoo luidt de legende, zij konden ze niet oplichten. (Zie
Wichmans, Brabantia Mariana, bl. 267, en het boekje Kort verhael der stichtingen van de
capelle van Onze lieve Vrouwe tot Lubbeeck. Loven, bij van Overbeke, in de Gulde Lampe,
in-18). De kapel van Lubbeek werd afgebroken, den 3 juni 1816.
Verhevene.
Burgemeesteren.
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Anno 1347, in septembri, consenteerde hertoghe Jan dijen van Loven haere accijsen
te moeghen meerderen ende minderen, naer haer goetduncken, ende de stadt
consenteerde hem jaerlijckx 6500 ponden paijements, ende xvj jaeren lanck haeren
dienst.
Anno 1348, des dijssendaechs naer beloken Paesschen, heeft de voers. hertoghe
Jan dijen van Loven deze ordonnantie geconfirmeert ende gegeven:
Ierst dat hij alle molens zal doen leggen op haere oude bedden, gelegen tusschen
sinte Aechten Rode ende Werchtere.
Dat hij de arcken ende overvallen vanden waetere, zal doen setten, stellen, maecken
ende houden ten meesten proffijte ende oirbere vanden vliete vande stadt, halff tot
zijnen ende halff ter stadt coste.
Item, waert saecke dat iemant eenieghe clachten dede, over iemant anders, van
eenighe quetsueren die gevallen mochten, ende degene die aldus bedraegen waere
hem de wettige waerheijt daeraff getroosten dorste, datmen hem die doen zal metten
meijere ende schepenen van Loven; ende die waerheijt zal de meijere moeten besitten
ende doen, metten schepenen, des versocht zijnde, sonder vertreck, ende de waerheijt
gedaen zijnde zal de meijere de selve moeten openen voerde schepenen, ende de
schepenen daerop maenen recht te doene; soo dat dan die waerheijt dijen mensche,
die aldus bedraegen waere, stade ende onstade doen zal; ende daarop selen de
schepenen wijsen.
Confirmeerende de stadt Loven alle haere privilegien, chaerteren, vrijheden ende
hercomen1.
Ende de stadt schanck den voers. hertoghe, tot behulp vanden houwelijcke van
zijne kinderen, 63000 ponden paijements, valet viijc xxxiij ponden artoijs.
Des voers. hertoghe Jans huijsvrouwe was vrouwe Marie, graeff Lodewijcx
dochtere van Euvreulx, die den iije coninck Philips van Vranckerijck sone was, die
hij wan aen zijne tweede huijsvrouwe, vrouwe Marie, des 1en hertoghen Jans van
Brabant dochtere, waeraff hij hadde vj kinderen, iij sonen ende iij dochteren. Zijn
outste sone was Hendrick van Lijmborch, heere van Mechelen, die trouwde de
dochtere vanden hertoghe Jan van Normandijen, ende sterff, te Loven, in novembri
anno 1349, sonder eenighe kinderen achter te laeten. Zijne tweede sone, Jan genoempt,
es oock sonder kinderen achter te laeten gestorven. Ende Godevaert zijn joncxte sone
was bestaijt aende dochtere des hertoghen van Bourbon; ende es oock sonder kinderen
gestorven. Joanna, hertoghe Jans voers. outste dochtere, was te houwelijcke gegeven
den iiijen graeve Willem van Henegouwe ende Hollandt, die vanden Vriesen
verslaegen wert; daernaer trouwde zij Wencelijn van Behem, hertoghe van
Luxemborch, die doer haer hertoghe van Brabant, wert anno 1355. De tweede dochtere
des voers. hertoghe Jans was vrouwe Margriete, die te manne hadde graeve Lodewijck
van Vlaenderen, waeraff zij eene dochtere hadde Margriete genoempt, de welcke
Margriete den hertoghe van Bourgoindien getrouwt hadde, naer wijens doot zij trouwe
hertoghe Philips van Bourgoindien, waervan zij hadde vj kinderen, iij sonen Jan,
Anthonis ende Philips, ende iij dochteren, waeraff deene getrouwt hadde hertoghe
Ludolphus ende sterff, sonder kinderen; de andere trouwde hertoghe Willem van
Beijeren, graeve van Henegauwe, Hollandt ende Zeelandt, daervan zij eene dochtere
1

19 april 1348; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 87, en het is overgeschreven
in 't cleijn Charterboeck, folio 29.
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hadde genoempt Jacoba, die naemaels trouwde hertoghe Jan van Brabant, den iiijen
van dijen naeme; ende de derde trouwde graeve Amedeus van Savoijen. Des voers.
hertoghe Jans derde dochtere was Maria, die getrouwt hadde hertoghe Reijnault van
Gheldre, die corts naerden slach van Baeswildre sterff; ende zij sterff, te Bruessel,
anno 1398, sonder kinderen achter te laeten, ende wert aldaer, ten Minnebrueren,
begraeven. Deze vrouwe Marie dede eene canoninxsije stichten tot Thurnhout; dede
oock het clooster van canoniken regulieren buijten Thurnhout funderen, genoempt
Kessendonck2. Zij dede oock de Borch, tot Thurnhout, maecken met het slot tot Oijen.
Anno 1335 es vrouwe Marie, des voers. hertoghe Jans den iije huijsvrouwe,
gestorven, ende es te Bruessel ten Minnebrueren begraeven.
Anno 1349 es hertoghe Jan voer Rode, over Maese, getrocken, ende hevet belegert,
daer vele Lovenaers met hem waeren, ende onder anderen heer Jan van Wilre,
Commoengemeester, ende Willem Cricksteen, Paijmeester.
Anno 1355, vija decembris, es de voers. hertoghe Jan, te Vueren gestorven, ende
wert eerlijck begraeven, inde abtdije van Villers, int walsch Brabant, der orderen
van Cisteaulx. Die van Loven hebben terstont allomme waecke doen houden, ende
de Borch van Loven doen bewaeren, bij de schutteren ende heeren Jannen
Herengodevaerts, riddere.

Wenceslaus van Behem, Den vierenveertichsten Hertoghe van
Brabant.
Den vierenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Wenceslaus van Behem,
hertoghe van Luxen-

2

Dit godshuis droeg den naam van Corssendonk.
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borch, met vrouwe Joanna, de outste dochter vanden voers. hertoghe Jan den iije,
zijne huijsvrouwe, ende hebben, te Loven, als hertoghe ende hertoginne van Brabant,
dlandt ontfanghen, iija januarij anno 1355, gelovende den lande dat zij niemant tot
hunnen raet nemen en souden, dan degene geboren binnen den lande van Brabant,
ende aldaer gegoet zijnde.
Dat zij die vanden lande souden houden vaerende ende vlietende op haeren
gerechten tol, in alle landen.
Datse alle hunne vrije straeten open ende vrij houden souden alsoo zijse schuldich
waeren te houdene, sonder argelist.
Datmen sinte Peetersmannen ende diegene die van sinte Peetersmanschappe zijn
handelen zal ende houden, gelijck datmense schuldich es te houdene, ende te handelen,
gelijck datmen van outs herbracht heeft.
Dat elck man jaeghen mach haesen ende vossen, alle Brabant doere, sonder
calengieren.
Dat hij dlandt van Brabant soude laeten volghen, onbecommert naer vrouwen
Joannen doot, (soo verre zij sonder oir van hem storve) den genen daertoe naest
gericht wesende.
Gelovende hen den landtvrede te houdene.
Dat hij voerts nemmermeer oorloghe beginnen en soude, noch pandinghe doen,
dan bij consente des gemeijns landts ende steden van Brabant.
Dat hij niemant geene meijerije oft vorstereije geven en soude, hij en zalse selve
moeten bedienen, opde verbuerte vande selve officien.
Dat hij egeene gevangenen vanden lande, vuijt Brabant vueren en zal.
Dat hij niemant drossate oft richtere in Brabant maecken en zal, hij en zij van
wettigen bedde.
Dat hij alle jaer besuecke1 doen zal opde officieren vanden lande van Brabant.
Dat hij niemant van dootslaege dlandt geven en zal, hij en hadde ierst gezoent
tegens de vrienden.
Dat niemant, den eenen den anderen oft malcanderen, en zal moghen buijten landts
daeghen van gheender hande zaecken, ten waere van testamenten, houwelijcxsche
voerwerde oft aelmoessen2.
Waert dat eenighe vrouwe oft jouffrouwe ontschaekt wordde, die crete oft datmen
ter waerheijt vonde tegens haeren wille te zijne, ende zij bij dijen man bleve sitten,
soo soude zij verbueren have ende erffve, soo langhe zij leeffde; maer naer haer doot
soudet volghen diet schuldich waere te volgene; ende bleeff zij bij hem niet sitten
soo en souden men aen haere have noch erve niet hebben; maer die man soude
verbueren lijff ende goet.
Die eenighe jouffrouwen ontschaeckte oft ontleijdde, die onder haere jaeren waeren,
die soude verbueren lijff ende goet3.
Datmen niemant bedraegen en zal noch en mach dat hem onstade doen zal van
quetzueren, noch van dootslaeghen, in dijen hij hem de waerheijt getroosten derre4.
Gelovende eenen iegelijcken paelinghe begherende, binnen zijnen lande, hem die
te laeten geschieden.
1
2
3
4

Onderzoek.
Overgeschreven in 't cleijn Charterboeck, folio 32.
In 't cleijn Charterboeck, folio 44, verso; 4 aprilis 1364.
Dorst.
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Confirmeerende allen de privilegien, chaerteren ende anderssints der cloosteren
vanden lande van Brabant.
Waert saecke dat twee leecke persoonen dingende wordden om eenige goeden
binnen den lande van Brabant gelegen, ende die eene dat met vonnisse verlose, ende
daernaer zijn actie transporteerde oft overgave eenighen pape oft ghestelijcken
persoone, om den anderen, diet gewonnen hadde, daermede te quellen, die dat dade
soude verbueren lijff ende goet.
Consenteerende dat de ridderen, cnaepen ende anderen goede lieden des landts
ende steden van Brabant zullen moghen jaeghen alderhande groot wilt, sonder
calangien, al Brabant dore, behalve in wouden ende waranden, bij hem te verclaerene,
dats te wetene in Zonien, Zaventerloo, groot Heijst ende Meerdale.
Confirmeerende alle des landts ende der steden privilegien, chaerteren, herbringen
ende costuijmen, die zij hebbende zijn, ende geuseert hebben, ende zonderlinghe de
chaertre van Corttenberghe ende den Waelschen chaertre; gelovende daertegens
nemmermeer te doene ende den lande een getrouwe heere te zijn5.
Gelovende voerts, opt heijlige Evangelie, allen de voers. poincten vast ende
gestadich te houdene. In presentien van heer Dierick van Horne, heere van Pereweijs
ende Cranenburg; heer Hendrick Berthout, heere van Duffle ende Ghele; heer
Geeraert, heere van Vosselaer, borchgraeve van Gheldenaeken; heer Jan, heere van
Bouchout, ende heer Bernaert, heere van Bourgneval, drossate, ridderen.
Ende de stadt van Loven beschanck de voers. hertoghe ende hertoginne van Brabant
met vj stucken wijns, houdende ontrent xxxj ½ aemen; sesse geheele schaerlaeckenen
ende sesse ossen. Ende zijn voerts naer Bruessel, Antwerpen ende elders gereijst
ende allomme zeer eerlijcken ontfangen.
Daer naer es de voers. hertoghe ende hertoginne naer Maestricht gereijst, ende
hebben aldaer thertochdomme van Brabant, naer haere doot, (soo verre zij sonder

5

In 't groot Charterboeck, folio 22 verso, nr 22; item, folio 62; item, in de Blijde Incomste
anni 1549, articulo 32. (Boonen).

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

33
eenighe wettighe oir achter te laeten, storven) verzekert den keijser Kaerel den iiijen,
broeder van hertoghe Wenceslaus, volgende zekere brieven daeraff, in daete des
maendaechs voer asdach, anno 1356.
Graeve Lodewijck van Vlaenderen, die getrouwt hadde vrouwe Margriete, de
sustere vande voers. Joanna, gehoort hebbende tgeene datmen te Maestricht (in
prejudice van hem ende zijne erffgenaemen) getracteert hadde, es met groote machte
van volcke in Brabant gecomen; zijnen legel1 slaende niet verre van Bruessel; dit
hoorende die van Loven zijn terstont, met groote menichte, naer Bruessel gereijst,
daer onder andere met waeren heer Absolon van Watermale, heer Geert van Wilre,
heer Sijmon van Rode, heer Wouter Herenmaes, ridderen, ende vele andere. Ende
hebben de Bruesselaers mede geleijt, tegens den voers. graeve Lodewijck. Met hen
track2 de graeve vanden Berghe, met vele duijtschen, ende comende ontrent Stroete,
hebben zij de vlaemingen ontmoet, daer eenen grooten slach geviel, xvija augusti
anno 1356. De heere van Assche, vuerende de groote baniere, es vanden peerde
gesmeten, ende heeft de baniere inder vijanden handen gelaeten. Dit ziende de
brabanders hebben den moet verloren gegeven, ende de vluchte genomen. De
vlaemingen hun naervolghende hebben groote moort gedaen, ende Bruessel sonder
eenighe resistentie terstont innegenomen. Ende graeve Lodewijck heeft aldaer de
weth vernieuwt, maeckende Amman van Bruessel heer Zegeren vanden Heetvelde.
Dit gedaen zijnde, es naer Loven getrocken ende aldaer, vuijt vreese, innegelaeten,
ende heeft de gemeijnte bij een doen vergaederen, begerende aldaer als hertoghe van
Brabant gehult ende ontfangen te wordden, dwelck hem de meestendeel accordeerde,
ende begonsten hunne vingeren op te steken, omden eedt te doene3; maer heer Willem
de Zedelaere, religieulx van sinte Geertruijden4, es terstont onder de gemeijnte
gecomen, hen straffende dat zij hunnen eedt soo schandelijcken valschtsten, die zij
over een jaer vrouwe Joanna ende haeren man gedaen hadde; hier doere de gemeijnte
beruert zijnde, zijn terstont vande Merckt naer huijs geloopen. Graeve Lodewijck,
die met luttel volck daer comen was, siende de commotie vande gemeijnte, es
wederomme ten selffsten daeghe naer Bruessel getoghen, besettende Bruessel met
zijnen volcke, ende te Mechelen wesende, heeft hij meijer van Loven gemaeckt
Wouter Keijnooghe5.
Corts hier naer heeft Everaert tSherclaes Bruessel wederomme vuijten vlaeminghen
handen gecreghen, daer die van Loven met hem waeren, met seven banieren, dienende
onder den graeve van Loon, heere van Craenendonck, heere van Bourgneval, heere
van Appelien ende den heere van Dornicke, met hondert glavien te peerde ende
groote menichte te voete.
1
2
3

4

5

Leger.
Trok.
In een stuk van 22 augusti 1356 neemt de Graaf van Vlaanderen den tijtel van ‘heere van
Lueven, van Brucele ende van Machline.’ Zie de Rijmkronijk van Jan de Clerc, II deel, bl.
498.
WILLEM ZEDELERE of ZEEDELERE, zoon van Alard Zedeleere, stedelijken raad te Leuven,
in 1336, was reeds kloosterling in 1352. Hij werd eerst Plebaan of Pastoor der parochie van
Ste Gertruide en vervolgens Prior zijner gemeente. De man overleed, na de vijftigste verjaring
zijns kloosterlevens gevierd te hebben, den 10 mei 1397. Hij telde een broeder, Alard geheeten,
schepen van Leuven in 1373. Registers der Schepenen van Leuven van 1373-1378.
Walter Keynooghe, zoon van Arnold, vervulde den post van schepen in 1355. Zijn bewind
als meijer was van korten duur.
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Anno 1356, hebben die van Loven hunne stadt vermeerdert, ende de buijten vesten
begonst te graeven, blijckende bij deze veersen:
DIE VAN LOVEN VERMEERDEREN HVNNE STADT,
OP DATALLE BORGHEREN NERINGHE VAERE TE BAT;
WANTSE TE CLEEN BEVONDEN IS OP DAT PAS,
DOERDE GROOTE TRAFFIKE DER DRAPPERIEN DIE DAER

WAS.

Ende de boumeesters die waeren Nicolaes van Dormaele, Peeter van Rode, Hendrick
de Vroede ende Salomon vanden Bollenborne, vande geslachten; Geert van
Cortenaecken, Hendrick Minninck, Aert vanden IJnde ende Jan Corneken, vande
gemeijnte.
Anno 1360, int beginsel vanden schependomme, heeft PEETER COUTHEREEL6,
meijer te Loven, den haet ende

6

PEETER COUTEREEL was zoon van Godfried Coutereel, lid van den stedelijken raad van
Leuven in 1328. Hij had een broeder, Jan geheeten, in 1346, bewaarder der laken-Halle, en
in 1351 en 1353 schepen van Leuven. Zijn andere broeder, met name Godfried, was in 1360
stedelijke raad. Peeter Coutereel vervulde den post van Meijer van 1349 tot 1361. In 1360
bewoonde hij het huis den Moor, gelegen op de huidige groote Markt. Hij was eigenaar van
een huis met hof gestaan in de Vetterij, thans de Fonteinstraat. (Zie Louvain monumental,
bl. 103 en 132.) Ofschoon tot de geslachten behoorende was Peeter Coutereel niet rijk. Het
blijkt uit de registers der schepenen van Leuven dat hij weinige eigendommen bezat. Doch,
tijdens zijn bewind te Leuven wist hij zich te verrijken. Toen hij, in 1362, zijne dochter
Gertruide aan Hendrik van Kuik, heer van Hoogstraten, ten huwelijk schonk, gaf hij haar
zoo aanzienlijken bruidschat als de bruidegom verlangde. Gebannen in 1363, verbleef hij in
onderscheidene plaatsen van Holland, Duitschland en Frankrijk. Door tusschenspreken van
zijnen schoonzoon in genaden ontvangen zijnde, keerde hij, in 1369, naar Leuven terug. ‘Hij
gaf, zegt Divaeus, al de valsche verplichtsbrieven af, met welke hij de gemeente te voren
vele moeilijkheden had veroorzaakt, en eindigde, eenige jaren daarna, zijn levensloop in
zijne vaderstad, zonder lof noch eer. Hij had van al zijne rooverijen zeer weinig behouden.’
(Jaarboeken van Leuven, I deel, bl. 136).
Hendrik van Kuik, Coutereels schoonzoon, die een moedig ridder was, verloor het leven in
den slag van Bastweiler, den 21 augusti 1371. Hij liet uit Gertruide Coutereel een zoon, Jan
geheeten, die Heer van Hoogstraten werd. Gertruide Contereel trad in tweede huwelijk met
Jan van Berlaer, heer van Helmont, als blijkt uit eenen akt der schepenen van Leuven van
22 september 1436, 1a. Toen was deze vrouw reeds overleden.
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neijt, die hij langen tijt op dijen vande geslachten van Loven gedraegen hadde,
ontdeckt in dezer manieren: een boer van buijten, visch ter merckt brengende, ende
inde Leepse1 versteken zijnde, heeft een peert vuijter weijden in zijne karre gespannen,
ende alsoo zijn karre gelost hebbende, heeft hijt peert wederomme inde weijde
geleijdt. Dezen heeft de voers. meijere gevangen genomen, ende hem van dieften
aengesproken; ende, hoewel hem de schepenen vrij wesen, en heeft hem de meijere
nochtans niet willen lossen, dwelck de schepenen zeer quaelijck nemende, hebben
hem van zijne meijerije gedestitueert, ende verboden recht te doene. Dit dochte
Couthereel2 te wesen eene goede oorsaecke, om eenieghe oproeringhe te maecken;
ende zeer daer dore verblijt zijnde, es ghereijst naer Vueren, alwaer de hertoghe doen
ter tijt was, doende groote dachten over de schepenen ende allen die vande geslachten
van Loven. Heer Reijnault, heere van Schoonvorst, daer present zijnde, ende raet
vanden hertoghe, heeft de zaeke oock ten quaetsten gekeert, ende den hertoghe
innegegeven dat goet waere eene maniere gesocht, omde macht van dijen vande
geslachten van Loven (die soo groot was, dat zij noch opden hertoghe noch op zijne
officieren en pasten) te crencken, seggende dat hem geen beter en dochte, dan datmen
de gemeijnte wat tijts liet dommineren. Dit hoorende Couthereel, (hoe wel de hertoghe
geen antwoorde en gaff) es terstont wederomme naer Loven gekeert, in meijninghe
tpropoost vanden heere van Schoonvorst te wercke te stellen, ende te dijen eijnde de
gemeijnte tzaemen geroepen hebbende, heeft hen voer ooghen gehouden hoe deerlijck
dat zij voortijts van dijen vande geslachten geregneert hadden geweest, die hen
hadden doen geven diversche lasten van accijsen, vrijende hen selven ende haeren
vrienden; ende voorts dat die vande geslachten der stadt goet zeer quaelijcken hadden
geregneert, niemanden anders rekeninghe doende dan hen selve, ende vele
dijergelijcke saecken, die meestendeel valsch waeren; oproijende alsoo de gemeijnte
tegens de heeren, om alsoo doer hunne hulpe tot zijne intentie te comen. De gemeijnte,
dit gehoort hebbende, zijn thuijswaerts geloopen, ende terstont, met stocken ende
staven gewaepent, opde merckt gecomen, daer hen Couthereel was verwachtende.
Die vande geslachten dit ziende, hebben ontrent den avent het Raethuijs innegenomen.
Daer was doen tertijt een vroom riddere te Loven, heer Geeraet van Vosselaer, die
groote moeijte dede omde twee partijen te veraccordeeren. Maer merckende dat de
1
2

Eene weide, buiten Leuven.
Het karakter van Peeter Coutereel is niet goed gekend. Men vindt schrijvers die hem als een
anderen Artevelde beschouwen; die in den door hem bewerkten opstand geen ander oogmerk
ontwaren dan de vrijmaking des volks. Anderen, integendeel, houden hem voor eenen
baatzoeker, die, onder voorwendsel van de belangen der menigte te bevorderen, zijne eigene
zaken zocht te verbeteren. Divaeus noemt hem een schelm (nefarius homo). Wat ons betreft,
wij denken dat hij evenveel door eigen belang als door volksliefde geprikkeld was. Te Leuven
was hij het werktuig van hertog Wenceslas. Zulks blijkt uit de archieven des tijds. Gelijk
men weet, gevoelde de echtgenoot van Johanna geene genegenheid voor onze geslachten.
Hij vreesde hunne macht en zocht deze te verminderen. Als bekend is, was hij een verkwister
zonder weêrga, en had hij steeds gebrek aan geld. Met opstanden te doen bewerken zocht
hij, van den eenen kant, het vermogen der geslachten te verminderen, en, van den anderen
kant, geld te smeden; want hij verleende nimmeer vrede zonder aenmerkelijke sommen te
eisschen. In allen geval bevorderde Coutereel de volksvrijheid in onze stad. Hij deed het
volk het juk der geslachten afwerpen, en bezorgde het vrijheden en voorrechten welke het
nimmer bezeten had. Het was echter te betreuren dat zijne opstanden voor de stoffelijke
belangen onzer gemeente zoo ongunstige uitkomsten hadden. Men mag uit het oog niet
verliezen dat het ten gevolge dezer onlusten was, dat onze zoo bloeiende lakennijverheid ten
ondere ging.
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gemeijnte niet te vreden te stellen en was, heeft hij den heeren geraeden dat zij inden
hoop slaen souden, eer hij meer gewassen waere. Dit en wilden de heeren niet doen,
niet meijnende datter eenich quaet aff comen soude. Heer Geeraert, hier omme
vergrampt zijnde, es terstont naer Bruessel gereijst. Ende, ontrent den morgenstont
es de gemeijnte met Couthereel voert Raethuijs3 gecomen. Die heeren vervaert zijnde,
mits den grooten hoope, vraechden hen vriendelijcken wat zij begeerden. De gemeijnte
antwoorde zij wilden den staet vander stadt zien, ende rekeninghe hebben vander
stadt goeden, dwelck gedaen zijnde, souden zij terstont hunne waepenen affleggen.
Als de heeren hoorden dat zij anders niet en begeerden, wetende in goeder
conscientien dat zij der stadt goeden wel geregneert hadden, hebben de gemeijnte
innegelaeten. Maer soo haest als zij inne waeren, hebben zij alle de slotelen genomen,
ende allen de privilegien (den geslachten aengaende) geschoort ende verbrant4. Ende
Couthereel heeft allen die heeren, die hij conste gecrijghen, opde Borch gevangen
geset, ende haere wapenen den zijnen gegeven. Dit gedaen zijnde, heeft hij eenen
nieuwen

3

4

Meer dan eens heeft men beweerd dat het stadhuis zich destijds op de Oude Markt verhief.
Reeds was het van de Oude Markt naar de Sint Peeters of Groote Markt overgebracht
geworden. Zie Louvain monumental, bl. 132.
De handvesten der stad bevonden zich destijds in eene eiken kom of kast, sluitende met
onderscheidene sloten, welke bewaard werd in een der torens van Sint Peeter. Wat de
opstandelingen op het stadhuis vonden en vernielden, waren, naar allen schijn van waarheid,
afschriften van eenige oorspronkelijke stukken welke zich in de kom bevonden.
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raet ende nieuwe schepenen gemaeckt, nemende daertoe sommighe vande geslachten,
die te voren in cleijne estime geweest hadden, daer hij aff gemaeckt heeft iiij
schepenen, te wetene: Hendrick vander Calstren, Hendrick de Pape, Jan van Dormale,
Vranck de Zelaere, ende iij vande natien: Willem Hertshals, Jan van Meldert ende
Hendrick Andries. De heeren aldus gevangen sittende, ende siende dat hen gheen
secours en was naeckende, hebben metten voers. Couthereel conventie gemaeckt,
als dat zij hem gheven souden elck eene groote somme ghelts, ende de stadt vuijtgaen.
Aldus heeft Couthereel eene groote somme van ghelde geconquesteert ende es een
vanden rijckxsten van Brabant geworden, gevende zijne dochtere te houwelijcke
heeren Hendrick van Cuijck, heere van Hoochstraeten, heeren Ottens van Cuijck
broeders sone, van welcken gelde de heere van Schoonvorst oock eene goede somme
gehadt heeft. Onder de gene die hen aldus vuijten gevanckenisse losten, waeren vele
ridders als: heer Jan van Bourgneval, sone heer Bernaerts, capiteijn van Loven; heer
Jan vander Calstren, den ouden, ridder vanden duijtschen ordre; heer Jan vander
Calstren, den jongen; heer Gobbelijn vander Calstren, heer Willem Moreel van Wilre,
heer Willem ende Hendrick zijn sonen, heer Loijck, heer Roeloff ende heer Godevaert
van Redinghen, heer Lodewijck Uten Lieminghen, heer Jan Herengodevaerts, heer
Wouter vander Quaederbruggen, heer Jan Hers, heer Jan Platvoet, heer Wouter
Herenmaes, heer Hendrick vanden Borchoven, ridderen, ende schiltcnaepen sonder
getaele.
De hertoghe was doentertijt int landt van Luxenborch, ende de hertoginne die
screeff van Bruessel brieven aen Couthereel ende den zijnen, dat hij de goede mannen
vande geslachten wederomme inde stadt ontfanghen soude. Maer Couthereel begeerde
sekere vuijten raede der hertoginne, te Perck, gesonden te wordden, om met hem van
peijse te tracterene. Dezen last hebben aenveert, de heeren van Boutersem, Heverle
ende Ardnemont, heer Godevaert vander Elst, heer Loijck Martel, heer Bertrant van
Laere ende heer Hendrick van Dellenbrouck, ridderen. Ende dickmaels over ende
weder rijdende, hebbent zij soo verre gebracht datter een accoordt begrepen wert,
maer ten wert niet gehouden. Alsoo dat deze regnatie van Couthereel noch een geheel
jaer geduert heeft; want de hertoghe (vuijt Luxenborch comen zijnde) doer den vinger
sach, bij raede van zijne raetsheeren, die van Couthereel gecorumpeert waeren.
Binnen dezen heeft Couthereel vele renten opde stadt Loven verkocht, daeraff de
principaelste hootpenninghen in zijne borse gecomen zijn, hem selven ende de zijnen
oock niet vergetende, maer vele brieven op zijne kinderen ende zijnen vrienden lijve
besegelt, hopende hen daermede te behulpen oft hem naemaels zijn regiment genomen1
wordde.
Geduerende deze commotie soo hebben de gemeijnte de Biest-Poorte ende de
Dorpstraet binnen Poorte affgeworpen ende gebroken, mette vesten, van aende
Steen-Poorte totten naesten torren ter Dorpstraet Poorte werts; ende oock de vesten
aende Proeff-straet-Poorte; ende in alle brouwerijen stonden de ketels vol siedende
waeter, om die vande geslachten daermede te crenckene ende inne te worpen, soo
verre zij eenige vergaederinghe gemaeckt hadden tegens die gemeijnte.
Anno 1361, heeft Peeter Couthereel (noch in zijne dominatie wesende) opden
keusdach, commoengemeesters gemaeckt: Hendrick de Pape, vande geslachten, ende
Hendrick Andries, vande natien; ende mits dijen datter geene stoffe en was, hevet
schependomme gevaceert tot in octobri.
1
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Binnen middelen tijde hebben die vande geslachten zeer aenden hertoghe
gesolliciteert, om wederomme in haere stadt gerestitueert te worddene, daertoe de
heeren van Bourgneval, van Rotselaer', Wesemael ende Heverle zeer hebben gearbeijt.
Ende en hebben niet opgehouden voer dat zij den hertoghe daertoe bracht2 hebben,
dat hij de voergenoemde vande geslachten verhoort heeft; sulcx dat hij, in octobri
anno 1361, met grooten heijre voer Loven gecomen es, ende met hem alle die vande
geslachten. Dit heeft Couthereel ende de gemeijnte doen vreesen, ende hebben terstont
aenden hertoghe gesonden, begerende genade. Ende de hertoghe heeftse in genaede
ontfanghen, opde naevolgende condietie:
Inden iersten dat Couthereel ende de zijne gemeijnlijck vuijttrecken zullen met
processien, bloot in hunnen cleederen, bloot hoofts, ongewapent, ende de hertoghe
tegens trecken, ende van hem ootmoet ende genaede bidden op hunne cnijen.
Dat de weth voertaene vuijte natien soo wel als vuijten geslachten zal gecosen
wordden; te wetene: iiij schepenen vuijten geslachten ende iij vuijten natien.
Elff gesworene vande geslachten ende xj vuijten natien; ende daeraff eenen
commoengemeester van elcx.
De dekenen halff vande geslachten ende halff vande natien.
Dat die vande geslachten die hen rantsoen noch niet betaelt en hadden, aen
Couthereel, daeraff ongehouden zijn soude.
Dat degene, gecosen zijnde tot eenige vande voers. officien, de selve officie zullen
moeten bedienen, ende
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diet niet doen en woude, zalmen daertoe bedwinghen met lijff ende goet, sonder
verdrach.
Dat hij niemant totte voers. officien setten en zal, hij en zij geboren brabandere.
Dat de gemeijnte geene waepenen en soude draeghen.
Gelovende die van Loven te handelen met recht ende vonnisse, confirmeerende
allen der stadt privilegien, chaertren, costuijmen, usansien ende herbringhen, gelijck
zij die altoos geuseert hebben.
Item, soo verre eenich geschil oft saecke van discoorde toequaeme inder stadt
raede, soo dat de xj gesworene vande geslachten daervan vielen op deen zijde ende
de xj gesworene vande natien op dandere zijde, dat dat soude beslicht wordden bijden
prioers vanden Predicaeren, Augustijnen ende Gardiaen vanden Minnebroederen, in
zulcker vueghen dat daer zij mede opineerde, oft de ij van hen, dat daer die saecke
blijven soude.
Dits aldus gedaen, xixa octobris anno 1361, ende besegelt bijden hertoghe ende
hertoginne, ende bij Willem, hertoghe van Gulick; Robrecht van Naemen, Jan, graeve
van Salmen; Aert, heere van Rummen ende Quaetbeke, des hertoghen neve; Reijnault,
heere van Schoonvorst; Hendrick van Boutersem, heere van Berghen opden Zoom;
Jan, heere van Bouchout; Bernaert heere van Bourgneval, drossate, ridderen; Nicolaes
van Gennich ende Godefroit vanden Torre, rentmeester van Brabant1.
Dit gedaen zijnde, es de hertoghe binnen Loven gecomen, ende heeft Peeter
Couthereel van zijne meijerije gedestitueert, stellende in zijne plaetse Aerde van
Wilre; maer, doer grooten vrienden die hij hadde, es schepenen vanden voers. jaere
gemaeckt.
Doen de hertoghe nu van Loven vertrocken was, heeft Couthereel wederomme
zijn horens opgesteken; ende hebben alle dinghen weder alsoo quaet geweest als zij
van te voren waeren; want die vande geslachten (niet wel connende zijne
hoochmoedicheijt geleijden) zijn meestendeel vuijter stadt vertrocken.
Ende Couthereel es, anno 1302, bijt voerdraeghen vande gemeijnte,
commoengemeester gecosen, ende Jan Hanneman, een vande principaelsten
Couthereels vrienden, es, metter stadt segele, in diversche landen gereijst, vercoopende
allomme lijffrenten opde stadt Loven, de stadt daerdore brengende in onsprekelijcke
tachterheijt.
Dit vernemende de voers. hertoghe van Brabant es, ter instantie van die vande
geslachten, die buijten waeren, wederomme, in februario anno 1362, voer Loven
gecomen, met groote menichte van volcke, ende met hem allen die vande geslachten
voers.
Couthereel mette zijne dit hoorende, hebben den moet verloren gegeven, ende
hebben de stadt opgegeven in des hertoghen genaede. Ende de hertoghe statueerde
dat soo wel die vande geslachten als vande gemeijnte confirmeren ende geloven
souden vast ende gestadich te houdene den lesten peijs, begerende lij persoonen hem
te ghijssel inne te comen, te wetene: twelff vande geslachten, van die buijten zijn,
ende xl vande natien die bijnnen zijn.
Dat de goede lieden van Loven hem, alle jaer, voertaene twee werff oft ten minsten
eens, rekeninghe doen zullen vande stadt goeden.
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Dat die vande geslachten ende gemeijnten voertaene zullen goede gevrienden zijn
ende blijven tot eeuwighen daeghe, ende dat allen twist, wangonste ende ranceur
tusschen hen doot zij ende vergeven blijve.
Doende te niet alle nieuwe ordonnantien binnen de voers. stadt Loven, als van
vederhuijsen, marchalcken, conestablen, hootmannen ende van beckennen te slaene.
Ende datmen de stadt voertaene regneren zal metten commoengemeesteren,
schepenen ende gesworenen der stadt voers., gelijck den lesten peijs inne heeft2.
Dit es aldus gedaen, viija februarij anno 1362, ende besegelt bijden hertoghe, in
presentie vande heeren vander Lecken, van Berghen, van Bouchout, van Wittham,
van Bourgneval ende Jan van Lussenbourg, segelaere3.
Ende de stadt van Loven moeste den
hertoghe
van dezen peijse geven:

28000 motoenen4.

Den heere van Schoonvorst

3000 motoenen.

Den heere van Berghen

1000 motoenen.

Den heere vander Lecken

1000 motoenen.

Den heere van Bouchout

1000 motoenen.

Den heere van Wittham

1000 motoenen.

Den heere van Bourgneval

1000 motoenen.

Den heere van Grimberghe, dros

3500 motoenen.

Nicolaese van Gennich, riddere

500 motoenen.

Heer Robrecht van Naemen

200 motoenen.

Den heere van Schoonhoven

100 motoenen.

Den marckgraeve van Gulik

3600 motoenen.

En heer Geeraert Rostoch

200 motoenen.

Maecken tzaemen

44100 motoenen.

Met deze ghelde, soomen zeijde, dede hertoghe Wencelijn de Borch te Vilvoorde
maecken.
Die vande geslachten ende gemeijnte hebben brieven gegeven, ixa februarij 1362,
dat zij den voers. peijs houden souden.

2
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Daernaer es Peeter Couthereel naer Vueren, bij den hertoghe, gereijst, met lxx peerden,
omden peijs te sweeren ende de ghijsselen te leveren; maer ziende dat hij daer soo
vele vrienden niet en hadde als hij plach, es niet zeer wel te vreden geweest; ende es
wederomme naer Loven comen. Zijn dinghen aldaer beschickende, es daermede
vuijter stadt gevloden, ende terstont zijn hem gevolght allen degeene die onder zijne
protextie plagen te schuijlen, als Jan Hanneman, Willem Hertshals ende vele andere;
ende in zijne plaetze es commoengemeester gemaeckt heer Jan vander Calstren,
riddere.
Anno 1362, in julio, heeft Urbanus de Paus, ve van dijen naeme, int ierste jaer
zijns Pausdoms, dijen van Loven alle haere vrijheden, exemptien, privilegien oft
andere toelaetinghen, bij zijne voersaeten Pausen van Roomen, van coninghen,
princen ende andere catholijcke heeren, met oock alle goede costuijmen die zij hier
te voren hebben geobserveert, geconfirmeert1.
De selve Paus, vja nonas julij anno voers., heeft dijen van Loven noch verleent,
dat de stadt ende die van Loven, met brieven vanden stoel van Roomen oft van
legaete, vuijter stadt Loven niet te rechte getoghen en zullen wordden, soo lange zij
bereet zijn te rechte te staene voer hunnen ordinaris richtere2.
Anno 1363, in maio, heeft de hertoghe neghen persoonen geordonneert, omde
goede mannen vande geslachten haere schattinge van Peeter Couthereel, vuijter stadt
gemeijne goede, te restitueren, te weten: heer Jan vander Calstren, heer Jan
Herengodevaerts, heer Jan Hers, ridderen; Gielis de Rijcke, Geeraert van Redingen,
Nicolaes van Dormale, vande geslachten; ende Hendrick de Beckere, Jan Lievinck
ende Goordt van Lomborch, van de natien.
De hertoghe vele dachten van die van Loven over Peeter Couthereel gehoort
hebbende, Jan Hanneman ende andere, als dat zij, met heijmelijcke conspiratien,
meijnde wederomme bijnnen Loven te geraecken, ende dat zij heer Jannen de
Swerttere, riddere, Willem van Rode ende andere poirters van Loven, vuijt crachte
van hunne valsche brieven, tot Hasselt ende eldere, gearresteert hadden, heeft de
selve, ten eeuwieghen daeghe, vuijt Brabant gebannen, stellende daerop soo wie den
voers. Couthereel, levende oft doot, voortbrachte, de somme van 400 gulden, ende
op Jan Hanneman, Willem Hertshals ende andere, tot xxvtich toe, op elck xxv gulden.
Dits gedaen, xiij maij, anno xiijc lxiiijtich.
Anno 1365, iija maij, begonstmen de Spuije3 te graeven ende te maecken, te Loven,
ende waeren daertoe ghestelt als commissarissen vander stadt weghen: Nicolaes van
Dormaele, Salomon vanden Bollenborne ende Vranck Blanckaert, ende cost der stadt
12,922 motoenen ende 2 st. paijements.
Anno 1368, es de weth wederomme te Loven verrandert, te wetene datter zijn
soude xij gesworene vande geslachten, daerondere ij commoengemeesters zijn souden,
ende x gesworene vande natien, ende seven schepenen vande geslachten ende viij
dekenen vande geslachten.
1
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Anno 1368, op Kersavent, hebben hertoghe Wencelijn ende vrouwe Joanna van
Brabant dijen van Loven deze navolgende poincten gegeven ende geconfirmeert:
Ierst, soo wie eenich poirtere van Loven iet eijsschen wilt, soo van cost, teren,
schaede, dienst, comenschap, stadtaccijsen, renten oft van eenige andere saecken,
daeraff geene besegelde brieven vande stadt en zijn, ende van dijergelijcke saecken,
dat hem dat geheijscht zal wordden voerden raede vander stadt, den selven raede
macht gevende dat te terminerene, gelovende hen dat vast ende gestadich te houdene.
Dat de stadt Loven momboirs stellen zal inde Gasthuijsen, inde taefelen vanden
heijliegen Gheest, Infirmerije vanden Bagijnen ende inden godtshuijse vander Banck.
Dat degene die ter Banck zullen ontfangen wordden, ende de macht hebbende,
daerinne zullen moeten brenghen een habijt tot hunnen lijve, een bedde, een paer
slaeplaeckenen, ende een bedde decxsel, ende niet meer van rechte; ende zullen eenen
iegelijck aldaer moeten ontfangen des vande stadt versocht zijnde.
Dat de rentmeester vander Banck alle jaer zijn rekeninge doen zal, in presentie
vanden abt van Villeers, die visiteerdere vanden selven godtshuijse es, oft iemanden
gedeputeert van zijnen weghen, ende in presentie van eenen bijden hertoghe daerbij
te seijndene, ende de momboiren vande stadt voers.
Hier waeren overe heer Robrecht van Namen, heere van Beaufort, opte Maese;
heer Jan van Adingen, graeve van Lichez; heer Reijnault, heere van Schoonvorst;
heer Jan van Pellaenen, heere vander Lecken, ende van Breda; heer Jan, heere van
Bouchout; heer Jan, heere van Wittham; heer Jan Godevaerts, drossate van Brabant,
ende Godefroit vanden Torre, rentmeester4.
Anno 1369, prima octobris, heeft hertoghe Wencelijn van Brabant de naevolgende
ordonnantie gemaeckt aengaende de Molens ende den Vliet der Dijle:
Ierst, alsmen de Dijle zal willen beleijden5 datmen
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dat beginnen zal te Werchtere, ende alsoo opwaerts tegen stroom tot
Sint-Aechten-Rode.
Datmen de rijviere vrij ende ombecommert houden moet, in haeren stroom, van
alle letzelen die daerinne zijn mochten.
Dat allen de molens, tusschen beijde staende, leggen moeten op haere oude bedden,
sonder eenich hoochsel daerop te leggene.
Dat de Dijle van Werchtere opwaerts, tot daer de Laene inde Dijle valt, over al,
daer zij geheel es, breet zijn moet xl voeten, der maeten van Loven, ende van daer
de Laene in valt, opwaerts, xxxij voeten.
Dat alle letselen, inde Dijle staende, ende alle overhangen binnen de maeten,
moeten aff zijn, binnen xiiij nachten, naerden beleijdene, ten waere dat zij daeraff
bescheet hadden ter contrarien; ende diet niet en dade soude verbueren de selve
overhangen, ende noch vanden grontwercke vijff oude cleijn guldene; ende
daerenboven de selve overhangen ende andere commeren, binnen de maeten, x pont
paijements. Ende die de xiiij nachten lieten overgaen, soude verbueren xx gelijcke
guldenen, soo dicke als hij de xiiij nachten liet overgaen.
Datmen de hammen die de riviere ende schepman letten, boven ende beneden,
moet affdoen.
Datmen alle molens tusschen, Werchtere ende Sint-Aechten-Rode, houden moet
op haer oude bedden.
Dat alle commen vande molens, opde Dijle staende, moeten wijt zijn, ten minsten,
vj voeten min iij duijmen, ende alle wintgaeten, ten minsten iij ½ voeten, ende vanden
Amolen iiij ½ voeten, ende niet voerdere, opde pene vanden molen te moeten stil
staen, sonder maelen, tot dat de gebreken gebetert zijn, ende anderssints ter correctie
vander heerlijckheijt.
Datmen tot egeene molens, opde Dijle staende, overberderen maecken en mach,
maer wel over de slechte plancken vanden ouden bedde, sonder hoochsel, opde pene
voers.
Dat de gaeten vande voers. molens altoos loopen moeten.
Dat de balcken vanden Redingenmolen, van Bommale, van Corbeke ende inden
Croepel, even hooge zijn moeten, te iiij gaeten gaende, ende vanden gelijcken inden
Werff, Bagijnenmolen, van Nethene ende in den Vliechmolen.
De moutmolen ende de molen te Heverle te iij gaeten gaende, al opde verbuerte,
wij zijn gaeten slote, soo dickwijls alst gebuerde, van vijff der voers. guldens,
vuijtgenomen daer sluijsen staen, alwaer men de sluijsen trecken zal ende de gaeten
sluijten, naerde ordonnantie daeraff zijnde.
Ende als de sluijsen niet en gaen, dan moeten de gaeten gaen opden keur voers.
Den aerm vande Dijlen, die van achter den Predicaeren gaet, naerden Amolen,
moet wijt zijn x ½ voeten, volgende den peghel inden inval geset, ende moet, int gat
vanden invalle diep zijn van eenen naegel, aldaer geslaegen aenden stijl, vj voeten
nederwaerts.
Dat den balck vander Arcken, achter Ste Geertruijden, hoogher liggen mach, ontrent
seven duijmen, dan de balcken vanden Viermolen; maer alle andere hoochselen ende
plancken moeten aff zijn, behoudelijck eeniegelijck zijn rechte1.
1
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Anno 1371, begonst de oorloghe tusschen hertoghe Wencelijn ende den
marckgraeve Willem van Gulick, waerdore eenen grooten slach geviel, xxija augusti
xiijclxxj, te Baeswilre2, daer vele Lovenaers onder waeren, dienende den hertoghe
van Brabant, met drije benden ruijteren, waeraff de capiteijnen waeren heer Willem
Moreel van Wilre, heer Jan Herengodevaerts ende Gielis de Rijcke, meijer van Loven;
onder hen waeren noch vele ridders, als heer Jan vander Calstren, den ouden, heer
Jan vander Calstren, den jongen, heer Godevaert van Montenaecken, heer Willem
van Wincxsele, heer Moreel van Wilre, heer Jan de Swerttere, heer Jan, borchgraeve
van Montenaecken, heer Loijck Uten Liemingen, heer Wouter vander
Quaederbruggen, heer Jan Platvoet, heer Hendrick de Vroede, heer Jacop Uten
Liemingen, heer Jan Pijlijser ende heer Jan van Waenrode, met vele andere van die
vande geslachten, als Jan Edelheere, Jan van Dormael, Hendrick Pijlijser, Jan de
Pape, Jan van Raetshoven, Hendrick, Wouter ende Jan vanden Borchoven, Jan Heijme
ende Jan zijn sone; Roeloff Rabode, Sijmon van Overbroeck, Wouter vander Calstren,
Loijck van Schoore, Jan Vanijs, Robert van Overdijle, Loijck, Wouter ende Hendrick
Pinnock, Loijck van Herent, Jan van Redingen ende vele andere, met ontallijcke van
die vande gemeijnte van Loven.
In dezen slach wert hertoghe Wencelijn gevanghen ende opt slot te Niegge3 gevuert,
ende met hem wordden gevangen vande Lovenaers: heer Willem Moreel van Wilre,
capiteijn, ende gaff van rantsoene vjcviij ½ motoenen.
Heer Wouter vander Quaederbruggen

ijclxxvij motoen.

Gielis de Rijcke, capiteijn

lxxxvij ½ motoenen.

Jan vander Calstren

iiijcxxxix motoenen, i quaert.

Gielis van Nethenen

ijcxxix motoenen.

Loijck Keijnooghe

lxxxv ½ motoenen.

Loijck Heverlinck

xliiij ½ motoenen.

Vranck Edelheere

lxxxvij ½ motoenen.
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Loijck Cricksteen

lxij ½ motoenen.

Jan Rabode

lxij ½ motoenen.

Jan Heijme

xx motoenen, i quaert.

Heer Jan Pijlijser, riddere

vjclxxvij motoenen.

Ende vele andere. Ende daer bleeffer doot, van hertoghe Wencelijns zijde, heer
Hendrick van Cuijck, heere van Hoochstraeten, die getrouwt hadde de dochtere van
Peeter Couthereel; heer Geeraert Ralebuck, heer Jan, heere van Relegem, de heere
van Sint-Pol ende heer Jan vander Calstren, den ouden, heere vande duijtsche ordre;
ende van dandere zijde bleeffer doot hertoghe Eduwaert van Gheldre, met ontallijcke
vele andere, enz.
Anno 1372, op sinte Lambrechts dach, hebben hertoghe Wencelijn ende vrouwe
Joanna van Brabant den lande van Brabant geconfirmeert den Chaertre van
Corttenberghe ende den Waelschen Chaertre, met alle rechten, privilegien ende
vrijheden daerinne begrepen, stellende de selve in haere goeden, ouden en
behoirlijcken staete, om voertaene eeuwelijck gehouden te wordden, met deze
poincten:
Ierst, dat degene den raede van Corttenberghe in handen hebbende, dat zij den
chaertre van dijen volcomentlijck houden ende doen houden, zullen in zijne volle
macht.
Dat allen degene ter dachvaert van Corttenberghe comende, om recht te eijsschene,
oft om hem te verantwoorden, het zij rijck oft aerm, oft die oock van des raets wegen
ontboden zullen wordden, om eenieghe saecke wille, den raede aengaende oft
toebehoirende, hebben zullen van hem ende zijne naecomelingen goet, vast geleijde
iij daegen voerden dach ende allen den tijt dore dat den raet te gaeder blijven zal,
ende iij daegen naer datse gescheiden zullen wezen, van allen dingen die zij tegens
hem oft iemanden anders van zijnen lande van Brabant hebben mochten, ten waere
van stucken daermen ter waerheijt vonde lijff ende let aene te hangene, naer slandts
rechte, oft van schult die voer schepenen van eenige zijner vrije steden oft voer
eenighe andere schepenen oft wethouders zijns landts van Brabant gelooft waere.
Soo wie iemanden midaede oft dede misdoen, om eenighe saecken, die voerden
raede van Corttenberghe getoent oft gehandelt waere, dat hij ende zijnen
naecomelingen dat soude beteren ende richten, naer zijner macht, sonder vertreck.
Waert dat iemant vluchtich wordde vuijten lande van Brabant, om eeniegher saecke
wille, ter saecken voers. geschiet, dat hij alzulcke dlandt nemmermeer weder geven
en zal, ten waere tselve misdaet gericht ende verbetert waere.
Dat hij voertaene niemant nemen en zal totten raede van Brabant, drossate,
rentmeester van Brabant, meijer van Loven, Amman van Bruessel, Baillieu vanden
Waelschen Brabant ende voerts alle andere, hij en hadde ierst gesworen, boven den
gewoonlijcken eedt, dat hij den Chaertre van Corttenberghe ende den Waelschen
Chaertre houden zal ende hulpen houden in alle haeren poincten ende begrijp, naer
zijnder macht sonder argelist.
Dat hij, zijne oir ende naecomelingen nemmermeer iemande tot eenigen richtere
oft andere ambachten, die nu zijn oft naemaels zijn zullen, inden lande van Brabant,

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

kiesen noch setten en zal in eenieghen raede der steden van Brabant, het en zij dat
ierst op hem gedaen es een wettich besueck, naert landts recht van Brabant.
Dat hij noch zijne oir ende naecomelingen nemmermeer dijen van Brabant ondanck
oft wangonst thoonen en zal, ter saecken vanden versuecke ende vervolgen vanden
voers. Chaertre van Corttenberghe.
Dat hij nemmermeer van die vanden raede van Corttenberghe nemen en zal totten
raede van Brabant oft andere ambachten in Brabant, ende die totten raede van
Corttenberghe gecosen zal wordden, dat hij dat zal moeten zijn sonder verdrach.
Consenteerende voer hem, zijne oir ende naecomelingen, dat die voers. vanden
raede van Corttenberghe, haeren raet, haere daegen ende haere genechten setten ende
houden moghen, soo waer hen dat best ende oirbelijckst duncken zal, binnen den
paelen slandts van Brabant, ende trecht aldaer hanteren volcomentlijck in alle saecken,
gelijckmen doen soude oft hij waere te Corttenberghe.
Wat den voers. raet van Corttenberghe versueckt oft bevelt aen eenieghe vanden
richteren oft ambachten in Brabant, van saecken den rechten van Corttenberghe
toebehoorende, dat zij dat zullen moeten doen, ende diet niet en dade, datmen die
zal houden voer ongehoorsaem.
Dat allen degene die voertaene geset zullen wordden inden raede van eenieghe
steden ende vrijheden, in Brabant, sweren zullen, dat zij den voers. Chaertre ende
de rechten van dijen houden zullen.
Ende de voers. hertoghe ende hertoginne van Brabant hebben geloeft, opden
heijliege evangelien ende op manschap, dat zij de voers. Chaerteren, in alle haere
poincten, houden zullen ende doen houden1.
Anno 1373, op sint Jooris dach, hebben hertoghe Wencelijn ende vrouwe Joanna
van Brabant dijen van Loven (doerde goede gunste die zij draegende waeren totter
stadt ende goede getrouwe luijden van Loven, ende omden grooten menichfuldigen
dienst die zij hem ende zijnen voirderen dickwijlen, met trouwen, gedaen hebben)
deze pointen ende privilegie gegeven, confir-

1

Het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 116, en het is overgeschreven in 't groot
Charterboeck, folio 1.
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meerende den chaertren, die anno 1360, bijden gemeijnten geschoort1 was:
Ierst, dat hij, zijne oir ende naecomelingen, den voers. goeden lieden van Loven,
rijck ende aerm, voertaene houden ende handelen zal met recht ende vonnisse.
Confirmeerende allen der stadt van Loven chaertren, privilegien, goede costuijmen,
usagien ende herbringen, gelijck zij die hebben, beseghelt, geuseert ende herbracht
in allen poincten.
Dat de stadt van Loven haere assijsen moghen ende zellen hebben, setten ende
hebben, hooghen ende nederen, naer haere goetduncken, eenen termijn van xx jaeren.
Dat hij alle jaere, op sint Jans Baptisten geboorten avent, zal stellen, binnen de
voers. stadt van Loven, seven schepenen vande goede lieden vande geslachten van
Loven geboren, ende die van jaere te jaere verranderen.
Dat de goede lieden van Loven onder hen alle jaeren, op sinte Peeters ende Pauwels
apostelen avent, setten ende maecken zullen xix geswoerene vuijten goeden lieden
vande geslachten, totter stadt raede van Loven; ende zullen dan de selve xix gesworene
onder hen kiesen ij commoengemeesteren, vuijte selve xix, ende tot dijen noch ij
geswoerne vuijte gemeijnte totten raede voers.
Ende zullen de voers. goede lieden van Loven noch kiesen vj guldekenen vuijten
goeden mannen vande geslachten, om de gulde te regnerene, de welcke vj dekenen
tot hen noch kiesen zullen ij dekenen vuijte gemeijnte, ende twee dekenencnaepen
vuijten voers. geslachten geboren.
Dat noch wert noch wisselaere van Loven nemmermeer zijn en zal inder
guldenregimente, ende de dekenen zullen zweren dat zij dat jaer aen herberghe noch
wissele, te Loven, en zullen zijn noch winners noch verliesers.
Gelovende, bij eede ende trouwen, dat hij hertoghe voers., alle de voers. poincten
zal houden ende doen houden bij hem, zijne oir ende naecomelingen2.
Anno 1373, vij decembris, waeren de heeren vande stadt Loven, bijde Prelaeten,
Baenroetzen, Edelen ende steden van Brabant, te Bruessel, vergaedert, om te tracterene
vanden hootghelde datmen in Brabant geven soude, om te betaelen de schaede die
de hertoghe ende andere heeren geleden hadden, in den oorloge van Gulick, anno
1371, 22 augusti, voer Baeswilre; daer grooten oproer int landt aff opstondt; maer
ten lesten, naer vele vergaederingen, soo wordden, inden meije anno 1374, ter grooter
instantien vanden voers. hertoghe Wencelijn van Brabant, eene bede geconsenteert
van neghen hondert duijsent motoenen, die maecken, elcken motoen, tegens negen
pont paijements gerekent, hondert ende twelff duijsent ende vijff hondert ponden
artoijs. In welcke bede die van Loven moesten contribueeren eenen termijn van iiij
jaeren, te wetene: anno 1374, 75, 76 ende 77, jaerlijckx viijm viij ½ motoenen ende
xj grooten vlaemsch; om welcke te vervangene elcke prochie binnen Loven besundert
getaxeert wert, te wetene:
Sinte Peeters prochie, jaerlijckx, op xxijcxxvj motoen.
De Biest prochie, jaerlijckx, op xiijcxxxvij motoenen, xj grooten vlaemsch.
Sinte Geertruijden prochie, jaerlijckx, op xiiijcxxxv ½ motoenen.
Sinte Machiels prochie, jaerlijckx, op xvjclvj motoenen.
1
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Geschoort, gescheurd.
23 april 1373; het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 118, en het is
overgeschreven in het groot Charterbroeck, fo 5, verso.
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Sinte Quintens prochie, jaerlijckx, op xiijcliiij motoenen.
In welcke contributie de paepen ende de clercken,3 binnen de voers. prochien
woonende, niet en wilden contribueeren.
Anno 1374, wasser eene edele vrouw tot Middelburch die eenen cnecht hadde,
Jan genoempt, den welcken zij, eens deels doer giften ende eens deels doer
dreijgementen, inden vasten, dede gaen ten heijliegen Sacramente des aultaers, ende
als hij dat nutten soude, soo gebuerde een openbaer miraeckel, ende die hostie
verranderde in sienelijck vleesch ende bloet, ende drije druppelen bloets vielen opden
dwele4 die den communicanten voer geleeijt was, in eens iegelijcx presentie5, waeraff
de memorie jaerlijckx ten Augustijnen, te Loven, gehouden wordt, ende tvoers.
hoochweerdich Sacrament van Miraculen jaerlijckx, met groote solemniteijt, met
processie ommegedraeghen.
Anno 1376, in januario, geloeffde de hertoghe ende de hertoginne van Brabant
der stadt Loven, dat zij met hunnen raet, eenen termijn van zesse jaeren, souden
comen liggen opde Borch, te Loven, op conditie dat de stadt aende Borch verrepareren
moeste duijsent francken6 ende duijsent motoenen.
Anno 1378, 14 septembris, hebben hertoghe Wence-

3
4
5
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Versta de geestelijken. De benaming van Paap in plaats van Priester had vroeger niets
verachterlijks in.
Communiekleed.
Een gedeelte dezer hostie werd, in 1380, naar de kerk der Augustijnen van Leuven
overgebracht. Dit gedeelte werd in gemelde kerk vereerd tot den 29 juni 1794. Den 20 october
1803 werd het overgebracht naar de kerk van St-Jacob, te Leuven, alwaar het thans berust.
Een Franc was destijds eene gouden munt. Men noemde haar Franc à cheval of Cavalier,
omdat de voorzijde er van eenen ruiter vertoonde.
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lijn ende vrouwe Joanna, hertoginne van Brabant, dijen van Loven deze poincten
ende ordonnantie gegeven ende geconfirmeert, omden twist ter neder te leggen, die
opgestaen was tusschen de goede lieden vande geslachten der selver stadt, die buijten
getoghen waeren, op deen zijde, ende de goede lieden vande geslachten, vande
guldebruederen ende vande ambachten die binnen waeren, op dandere zijde, ende:
ierst dat hij alle jaer soude stellen seven nieuwe schepenen, te weten iiij vande goede
lieden vande geslachten, eenen vande gulde bruederen ende twee vande ambachten
oft gemeijnte.
Ende xxj geswoerne, te wetene xj vande goede lieden vande geslachten ende x
vande goede lieden vande ambachten.
Dat de voers. xj gesworene onder hen kiesen zullen eenen commoengemeester
vuijten voers. x gesworene vande ambachten.
Ende ter contrarien dat de voers. x gesworene vande ambachten onder hen kiesen
zullen van gelijcke eenen commoengemeester vuijter voers. xj gesworene vande
geslachten.
Ordonneerende voerts alle jaeren viij dekenen, te wetene: iiij vande goede lieden
vande geslachten ende iiij vuijter goede lieden vande guldebroederen, vande
geslachten niet wezende.
Ordonneerende, om der stadt Lovengoeden te regnerene, twee goede lieden vuijten
guldebroederen, vande geslachten niet wesende, ende twee vande goede lieden vande
ambachten, te Loven, rentmeesteren te zijne, om der stadt Loven goeden tontfangen
ende vuijt te gevene, ende dat alle jaer de twee van hen affgaen zullen, te wetene
eenen vande guldebroederen ende eenen vande ambachten, ende ij andere nieuwe in
haere plaetse wederomme gecosen wordde, ende deze zullen alle drije maenden
moeten wettighe rekeninghe doen, met opende doren, voerden gemeijnen raede vande
stadt ende vanden buijten raede ende goede lieden vande ambachten, al die daer bij
comen willen.
Ende allen die totter voers. officien gecoren zullen wordden, zullen moeten zijn
geboren brabanders, van wettigen bedde, ende poirteren van Loven.
Schellende de voers. soo den goede lieden vande geslachten als ambachten vanden
voers. twist ende discoorde volcomenlijck quijt, ten eeuwieghen daeghe.
Consenteerende datmen inde voers. stadt Lovene eene goede hoede ende wachte
stellen ende ordonneeren zal, ende die geordonneert wesende, overgheven aenden
meijere van Loven, omde selve bat1 te houden ende hulpen gaede slaen, ende de selve
wachte meerderen ende minderen, naer ghelegentheijt vanden tijde.
Dat de binnen poirten vande voers. stadt Loven zullen moeten open blijven, gelijck
die nu zijn.
Ende de voers. stadt moesten den hertoghe geven vanden voers. peijse vjmlxxv
Peeters2.
Anno 1378, vercreech de stadt Loven het recht vanden pontgelde, te wetene van
alle allienatien, verthieringen ende belastingen van gronden van erffven, den xxen
penninck vanden capitaele.
1
2

Bat, beter.
Het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 120, en het is overgeschreven in 't groot
Charterboeck, folio 7.
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Anno 1379, in decembri, was de groote commotie te Loven vande gemeijnte,
genoempt de witte Caproenen3, tegens de goede mannen vande geslachten der selver
stadt, daer grooten onraet ende schade van dootslaegen, van branden, van
brantschattingen, van bannen ende andere ongevallen doer gebeurden, ter oorsaecke
vande doot WOUTERS VANDER LEIJDEN4, commoengemeester geweest hebbende
vande gemeijnte, anno 1378, ende nu wederomme bijde gemeijnte gecosen was, om
overste vande stadt te wesen, want de stadt sonder meijere ende dienaers was; ende
hem wordden toegevuecht iiij cnaepen, om met hem te gaen. Daernaer wert hij vande
gemeijnte, in commissie, vuijtgesonden naer Bruessel, om aende hertoginne aldaer
zekere dachten te doen over die vande geslachten. Dit hoorende heer Jan vander
Calstren ende heer Willem van Wilre, ridderen, zijn den selven vander Leijden naer
gereden, ende hebben hem opden wech van Bruessel doot geslaeghen oft, soo
sommighe scrijven, wert hij tot Bruessel, bij nachte, vermoort, meijnende naer zijne
herberghe te comen5. Deze tijdinge te Loven gecomen zijnde dat Wouter vander
Leijden vermoort was, ende dat heer Jan vander Calstren ende heer Wil-

3
4
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In navolging der opstandelingen van Gent, witte Kaproenen geheeten.
Wauter vander Leijen of vander Leijden, een wever van beroep, woonde op de Lei, en droeg
wellicht daarom den naam onder welken hij bekend is. Het was een man van moed en beleid,
die de vrijheid niet uit eigenbaat, maar uit liefde tot het volk betrachtte.
Men had Wouter vander Leijen naar Brussel gezonden om de grieven des volks tegen de
geslachten aan hertogin Johanna te doen kennen. Jan vander Calsteren en Willem van Wilre,
vernomen hebbende dat de volksvriend te Brussel aangekomen was, gaven hunnen
dienstknechten den last den man naar 't leven te staan. In den avond van den 15 december,
toen hij, na bij een zijder vrienden het avondmaal genomen hebben, tot zijne herberg
terugkeerde, werd hij door acht booswichten aangetast en omgebracht. De moordenaars
namen de vlucht naar Halle, destijds eene vrijplaats. Het stedelijk bestuur deed de ernstigste
navorschingen in 't werk leggen, ten einde deze mannen te ontdekken. Zulks blijkt ten zeerste
uit de rekeningen der stadt. Doch de vrijplaatsen welke er destijds in 't land bestonden, waren
oorzaak dat de moordenaars geene lijfstraf ondergingen.
Walter vander Leijen was gehuwd; zulks blijkt uit de rekeningen der stad van 1380, alwaar
men leest: ‘Item, van Wouters wijf was vander Leijen vanden mede assijs van den jare 1379,
36 gulden.’
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lem van Wilre van zijne doot wel wisten, es de gemeijnte, te Loven, terstont te gaeder
geloopen, ende hebben, den xvje decembris, de poorten gesloten, ende zijn voorts,
als raesende honden, met hunne waepenen, naert Raethuijs gecomen, ende hebben
aldaer xiij goede mannen vande geslachten ongenaedelijck dootgeslaegen1, ende vele
gevangen genomen, Ende degene die daer doot bleven waeren deze te wetene: heer
Jan Platvoet, riddere, Jan de Witte, Loijck Keijnooghe, Wouter van Nethenen, Alaert
de Zedelaer, Peeter de Kerssmaeckere, met Vranck ende Hendrick de Kerssmaeckere,
zijn sonen, Goort vanden Berghe, Hendrick de Vroede, Vranck Evelooge, Vranck
Edelheere ende Wouter Absoloons.
Decembris xvij, anno 1379, voers., reijsde Jan Quinque ende Willem van
Outheverle, als gecommiteerde derstadt Loven, metten anderen commissarissen der
steden van Brabant, naer Bruessel, omde hertoginne van Brabant te biddene dat zij
de saecken slichten ende te peijse brengen wilde vande dootslaegen die geschiet
waeren aende goede mannen vande geslachten, te Loven, ende dat zij heer Jan vander
Calstren ende heer Willem van Wilre, ridderen, vuijt haeren lande van Brabant bannen
woude, ende hunne goeden destrueren doer dijen zij oorsaecke waeren vande voers.
dootslaeghen.
Anno 1380, xxvij februarij, schanck de stadt Loven, den commissarissen der steden
vanden lande van Brabant ende Luijck, doen zij, van weghen der stadt Loven,
getracteert hadden, metten hertoghe van Brabant, vanden onrade die geschiet was
int dootslaen ende vangen vande goede mannen vande geslachten, opder stadt huijs,
te Loven, om eenen peijs daeraff te maecken, tot haerer wedercompste van Bruessel,
iiij cabbeljauwen, eenen halven salme, een vierendeel van een meers wijn ende xxxvj
ghelten rhinswijns, dwelck tzaemen coste iijcxxiiij l. xij stuijvers paijements.
Anno voers., xixa meij, quam den raet vanden hertoghe van Brabant, metten
commissarissen vande steden van Brabant, ter Banck, om te tracterene vanden peijse
vanden onraede voers., die aldaer gemaeckt wert, den welcken zij sonden aenden
hertoghe van Brabant, tot Bruessel, om dijen te besegelen, ende sandt den selve de
stadt wederomme besegelt met zijnen ende der hertoginnen segele ende metten segele
des heeren van Rotzelaer, van Bouchout ende drossate van Brabant, waervoere de
stadt den hertoghe geven moeste iiijm Peeters, waertoe elcke prochie besundert geschat
wert, te wetene: Sinte Peeters prochie, op ixcxvij Peeters; Sinte Geertruijden prochie,
op vijclcx Peeters ende xxx grooten vlaemsch; Sinte Machiels prochie, op ijclxj Peeters
ende xxx grooten vlaemsch; Sinte Quintens prochie, op iijcxiiij ½ Peeters; de
Biestprochie op iiijc i Peetere, xxx grooten vlaemsch; ende de stadt van Loven xiijcxlv
Peeters i quaert.
Maij xxvj, anno voers., sandt de stadt Loven brieven aenden hertoghe van Brabant,
hem biddende dat hij de xiij persoonen (te wetene: Roelcken de Cleedermaeckere,
Goden den Riddere, Janne Droepen, Gorden Audenrogge, Willeme de Weere,
Wouteren Schore, Willeken Corff, Gielcken de Grechtmakere, Gielcken Steckaert,
Peeteren van Tult, Janne Marant, Hendrick Herrioen ende Claese de Torvere) die
hen bedevaert doen souden in Cijpers2, voerde dootslaegen die zij gedaen hadden
1
2

Divaeus zegt zeventien. Boven de door Boonen opgegevenen noemt hij Arnold de Blijde,
Jan de Hase en Jan Hers. Annales Lov., bl. 30.
Chyperen of Cyprus, een eiland van het oostergedeelte der Middellandsche zee, op twee en
twintig mijlen der kusten van Syrien.
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aenden xiij goede mannen vande geslachten, op der stadt huijs, te Loven, geven
woude goede besegelde brieven vande selve dootslaegen, op datse van egeene andere
saecken inde reijse aengesproken en soude wordden, welcke brieven de hertoghe de
stadt besegelt sandt; ende de stadt moesten elcken geven, tot behulp van hunne voers.
reijse in Cijpers, hondert Peeters.
Anno 1381, in novembri, begonster wederomme eene commotie te Loven vande
gemeijnte tegens de heeren, ende hebben vele heeren gevangen geset, maeckende
onder hen vj capiteijnen vander stadt, te wetene: Aert Goedertoij, Goort Boijs, Goort
Amelrijcx, Willem Reepaert, Jan van Molenbeke ende Matijs Wouterman. Dit
hoorende de voers. hertoghe Wencelijn van Brabant, ende noch gedachtich wesende
tgeene datter, anno 1379, in decembri, gebeurt was, vande gemeijnte, int doot slaen
ende vanghen vande goede mannen vande geslachten, es, ija decembris anno 1381
voers., met groote menichte van volcke van waepene, voerde stadt van Loven
gecomen, ende de selve rontsomme belegert.
Decembris xa ende xixa, 1381, hielen die van Loven processie generael tegens de
voers. oorloghe ende men droech tcromme Cruijs3 omme, ende, xa januarij 1382
daernaer, beval de stadt Loven den Bagijnen datse bidden souden voerde welvaert
vande stadt ende datse mochten comen tot appoinctement ende peijse.
Anno 1382, xviije ende xixe januarij, trocken sommighe borgers vande stadt Loven,
ten bevele vanden capiteijnen ende marchalcken der selver stadt, naer Perckende ter
Banck vechten tegens de goede lieden die de stadt belegert hadden, dwelck memorabel
es datse goede lieden genoempt wordden die de stadt belegerde4.

3
4

Dit Crucifix bestaat nog in de kerk van Sint Peeter. Het is thans onder de benaming van bruin
Kruis bekend.
De uitdrukking goede lieden moet hier niet in een zedelijken, maar in een stoffelijken zin
genomen worden. Er is hier spraak van lieden die goederen bezaten, van gegoede lieden, en
geenszins van brave lieden.
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Januarij xxvija, anno 1382 voers., es de voers. hertoghe van Brabant, bij
appoinctemente van dijen van Luijck, binnen Loven gecomen, op deze condietie:
Ierst om dat eenen goeden ende volcomen peijs zij ende blijve, ten eeuwighen daeghe,
tusschen de goede lieden van Loven, die buijten geweest zijn, in deen zijde, ende de
goede lieden van Loven, die binnen geweest zijn, in dandere zijde, heeft hij den
voers. lieden van Loven ende haeren hulperen, in beijde zijden, vergeven ende
quijtgeschouden alle brueken ende misdaeden, die zij tegens hem ende zijne
heerlijckheijt misdaen ende misgrepen mochten hebben, tot opden dach van heden.
Datter negenthien persoonen tzijnder eeren trecken souden vuijter stadt Loven ende
lande van Brabant, jaer ende dach, te wetene deze: Jan van Molenbeke, Goort van
Langdorpe, Matijs Wouterman, Geert van Goetsenhoven, Wouter Amelrijcx, Wouter
de Beckere, Goort van Vresenwinde, Seger van Minningen, Froijnten vanden
Scheverstene, Willem van Leeffdaele, Hendrick de Beckere, Goort den Lange,
Herman Bijtijser, Aert Sloeben, Hendrick Herrion, Nijs Inde Broecke, Willem Inde
Broecke, Ulrijcke van Sint-Truijen ende Rombout de Raedemaecker. Dat de stadt
voertaene zal geregneert wordden bij de commoengemeesteren, schepenen ende
gesworene vander stadt raede. Ende wanneer de x gesworene, vande x natien, zullen
gecoren wesen, dat elcke natie zijnen gesworenen der stadt presenteren zal, om die
te eedene, ende ten heijlighen sweren over te brengene die eenighen onraet oft opset
maecken wouden teghen zijne heerlijckheijt ende der stadt van Loven. Consenteerende
eene goede hoede ende wachte inde voers. stadt te zetten ende te ordonneeren, met
raede vande commoengemeesteren, schepenen, gesworene vander stadt raede ende
gesworene vande ambachten, ende de selve wachte te meerderen ende te minderen
naer haere goetduncken; ende die gestelt wezende, overgeven aenden meijer van
Loven, hem versueckende dat hij de wachte ghebiede van tshertoghen weghen. Dat
de cammen, staende opde halve mijle vander stadt van Loven, de stadt van Loven
blijven zullen. Dat de buijten poirters van Loven den last vander stadt zullen moeten
hulpen draegen, gelijck de binnen poirters. Consenteerende de voers. stadt haere
buijten vesten te beteren ende te stercken, naer haer besten. Dat de stadt de bloote
Loo1 zal moegen vercoopen ende vuijtgeven tot winnende ladden, tot haeren beste
proffijte, behalven den voers. hertoghe, zijne oir ende naecomelingen, eenen ouden
engelschen erffschijns op elck boendere, gelovende de stadt daeraff warant te zijne.
Quijtschellende de voers. stadt vant gene overdraeghen was, int maecken vanden
voers. peijse, 25 januarij anno 1382 voers., aengaende den wech die hem geconsenteert
was doerde stadt van Loven voers. vesten, om doerden selven in zijne Borch, te
Loven, te comen. Dat de voers. stadt van Loven hem eenen dienst doen zal van xjm
motoenen, der munten van Brabant. Consenteerende de selver stadt haere maelgelt
wederomme op te setten, dat zij affgeset hadden. Confirmeerende de voers. stadt
ende allen den goeden lieden van Loven, alle haere chaertren privilegien, costuijmen,
usaigien ende herbringen, die zij hebben gechartreert, geuseert ende herbracht van
hem ende zijnen voerderen. Willende datmen voertaene alle de poirteren ende goede
lieden van Loven, ende alle andere, onder tvonnisse ende onder thooft van Loven
geseten, handelen ende tracteren zal, met vonnisse ende met rechte, ten voers. stadt
van Loven versueck, van alle saecken die te rechte ende te vonnisse staen. Gelovende,
in goeder trouwe, voer hem, zijne oir ende naecomelingen, de voers. stadt ende alle
1

De bloote Loo was het gedeelte der Loo waarvan de boomen verdwenen waren.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

zijne goede lieden van Loven, de voers. poincten eeuwelijck vast ende gestadich te
houden. Ende de stadt Loven moesten den hertoghe van dezen tractate geven, in
plaetse vanden xjm motoenen voers., iijm oude schilden; voer zijnen ende der
hertoginnen segele xx Peeters; voer des bisschops segel van Luijck vj Peeters; voerde
stadt segel van Luijck ijc Peeters; ende voerde segelen van Hoije, Tongheren,
Sint-Truijden ende Tricht ijc Peeters2.
Anno 1383, 7 martii, wert heer Jan de Swerttere, riddere, voert stadthuijs, te Loven,
gericht metten sweerde, ende den weveren wordden alle haer harnas genomen, doer
dijen men vele weveren, metter nacht, gewaepent vant, die metten voers. de Swerttere
zekere conspiratie gemaeckt hadden, daer grooten oproer aff opstondt, die doerde
voers. justitie terstont cesseerde.
Anno 1383 voers., xix meert, begonst men de Biestpoorte, te Loven, wederomme
van nieuws te maecken, die bij de gemeijnte, anno 1360, affgeworpen was, die de
stadt coste, soo van stoffe, dachueren als anderssints, totten lesten november 1383
daernaer, als doen volmaeckt: ijclxxviij ½ Peeters ende xxvm viijcxcvj pont ende iiij
stuijvers paijements.
Anno 1383, xj aprilis, wordden x persoonen geordonneert, bijden iiij leden, omder
stadt commere te setten ende ordonneeren, te weten: Aert van IJpere, Jan Quinque,
Hendrick Pijlijser, Hendrick van Oirbeke, Sijmon van Overbroeck, vander geslachten;
ende Wouter de Zas, Godevaert Boxhoren, Goort Roeloffs, Geert de Grutere ende
Hendrick van Meensele, vande gemeijnte.
Anno eodem, ija meij, begonst men de Dorpstraet binnen-poorte wederomme te
maeckene, die bij de ge-
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meijnte, als voere, affgeworpen ende gebroken was, die de stadt coste: cxxxiij ½
Peeters ende xxvm iijc xvj pont ende ix deniers paijements.
Anno 1383, in novembri, es hertoghe Wencelijn naer Luxemborch getrocken, ende
es aldaer, int clooster van Orivaels1, viija decembris daernaer, op onser L. Vrouwen
dach, gestorven, laetende tclooster twee hondert Rhinsgulden erffelijck. Men vindt,
in sommighe chronijcken, dat de voers. hertoghe Wencelijn vuijt zijns moeders
lichaem gesneden was, sonder dat zij daer van eenich misquaem was behoudende.
Januarij va, anno 1384, waeren die van Loven te Bruessel, om te spreken metter
hertoginnen raet van Brabant, om copie te hebbene vande brieven die de hertoginne
den lande verleent hadde, dat zij haere richteren ende officieren, in dijen hebben
soude, dat zij eeniegelijcken recht ende vonnisse doen souden, binnen den derden
daege, des versocht zijnde. Anno voers., prima maije, heeft de hertoginne gegeven
hoe datmen eenen iegelijcken schuldich es wet ende vonnisse te doene; int groot
Chaerterboeck, folio 15.
Anno 1385, iiija decembris, heeft vrouwe Joanna, hertoginne van Brabant, gewilt
dat alle hootvonnissen ende alle andere vonnissen die de schepenen van Loven wijsen,
schuldich zijn volbracht te wordden. Ende soo verre eenich richtere oft officier tselve
niet en daede, binnen viij daeghen naer dijen, des versocht zijnde, bevelt zij den
meijere van Loven dat hij opsitten zal ende rijden ter plaetzen daer dat gebreck es,
ende den gebreckelijcken houden ende rasteren, ende met lijff ende goet te Loven
innebringhen2; octroijeerende den poirteren van Loven, waert saecke dat iemant van
buijten eenich poirtere op liepe, om hem te evelen, dat dan een iegelijck poirtere
dijen zal moghen bij staen, ende dijen van buijten vangen ende den meijere
overleveren3, sonder daeraene iet te mesdoene, alwaert oock dat inde selve
beschuldinghe ende oploopinghe eenighen onraet oft ongelucke geviele.
Anno 1390, 2a septembris, heeft vrouwe Joanna, als hertoginne van Brabant,
geconfirmeert, geapprobeert ende geratifficeert, de brieven die hertoghe Wencelijn
wijlen van Brabant, haeren man, de stadt van Loven verleent hadde, anno 1382, 25
januarij, vande bloote Loo te moghen vuijtgeven tot winnende landen, opden chijns
van eenen ouden engelschen aen elck boendere den voers. hertoghe van Brabant.
Ende want nu tcapittel ende deken van Sinte Peeters vande selve landen, vande
poirteren van Loven, thiende waeren eijsschende ende des hertoghen goeden daeraff
ongehouden zijn, soo heeft de voers. hertoginne gelooft den ghenen de selven landen
vande stadt ten erffchijns genomen hebbende, ende voorts coopen oft nemen zullen,
vande selve thiende te doen houden los ende ledich van alle vruchten die zij daerop
winnen zullen. Int groot Chaerterboeck, folio 19.
Anno 1390, ija septembris voers., heeft de voers. vrouwe Joanna, als hertoginne
van Brabant, bevolen allen haeren ambachten ende tolneren dat zij den poirteren van
Loven over al, binnen haeren steden van Brabant ende van alle haeren lande, soude
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laeten vaeren ende keeren, met haeren goeden ende comenschappe, los ende ledich
van alle tollen, hen te eijsschene van haeren wegen4.
Anno 1393, 13 augusti, dede de stadt van Loven confirmeeren de Bulle dieze
vercregen hadde aenden heijligen vadere den Paus van Roomen, van datmen niemant
van binnen Loven meer daeghen en mach voerdere dan voerden abt van Perck.
Anno 1394, xj junij, heeft Hendrick, heere van Heverle ende van Oplinter,
erffkamerlinck van Brabant, den commoengemeesteren der stadt Loven, inden naem
der selver stadt, wettelijcken vercocht alle zijne cammen, camrechten, pantsijs, tolbier
ende assijse van wijne, van mede, van biere, van hoppen ende van allen drancke
diemen vercoopt ende voertaene vercoopen zal te Hove, ter Beke, inde Groeve, te
Vinckenbosch, te Voerde, te Langendaele ende eldere, waer dat het es oft zijn zal,
binnen de dorpen, prochien ende heerlijckheden van Heverle ende van Outheverle;
alsoo dat de voers. stadt van Loven de voers. cammen, camrechten, pantsijs, tolbier
ende assijs van allen drancke voers. voertaene ende eeuwelijck hebben ende heffen
zal tot haeren proffijte. Dat niemant aldaer brouwen noch blanden en mach voer zijns
selffs drincken, noch om te vercoopen. Dat d'officier van Heverle voer gebreck van
dijen zal moeten, ten versuecke vande voers. stadt Loven, pandinghe doen, ende oft
hijt niet doen en wilde, zalt de dienaer van Loven moeghen doen. Dat de stadt eenen
meter mach stellen, inden Molen, te Heverle, ende de persoonen, daer malende, en
zullen niet meer mouts te molen moghen doen danmen binnen Loven en doet. Dat
niemant aldaer wijn, zeem, honich noch geenderhanden dranck, noch gemaelen mout,
inneleggen, huijsen oft kelderen en mach, ten zij ierst bescreven bijden genen die
vander stadt wegen daertoe gestelt zullen wordden, opde verbuerte ende vuijtpanden
als voere. Dat hier inne niet en zal wordden begrepen des heeren camme van Wavere,
te Heverle geleghen. Dat
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de heere van Heverle ende zijne huijsgesinne, binnen den slote, moghen doen brouwen
ende inlegghen, tot hen selffs slijten ende drincken, alderhanden dranck. Datmen die
pandinghe handelen ende vuijtrichten zal, naerder stadt rechte van Loven. Dat de
stadt van Loven de keuren dezen aengaende mach meerderen ende minderen, naer
haer genuegen. Oft iemant aldaer eeniegen dranck oft ander goet verstaeke oft
borchden aenden poirteren van Loven datmen dat insgelijckx als voere vuijt panden
zal1.
Den voers. coope, bijder stadt Loven gedaen, tegens den voers. heere van Heverle,
es bij vrouwe Joanna, als hertoginne van Brabant, geconfirmeert, xja junij anno
xiijcxciiij voers2.
Anno 1397, iija aprilis, waeren de heeren van Loven, te Bruessel, bijden prelaeten,
baenroetsen, ridderen, edelen ende steden van Brabant, vande hertoginne ontboden,
hen biddende dat zij den hertoghe van Bourgoindien van gracien eene bede geven
ende consenteeren wilde van hondert duijsent oude schilden, om daermede te lossen
den graeve van Nijvers, des voers. hertoghen sone ende der hertoginnen neve, die in
heijdenisse gevangen was.
Anno 1397 voers., xxxj augusti, trocken sommighe heeren vande stadt Loven te
wetene: Jan de Witte, Jan vanden Borchoven, Bastijn vanden Steene ende Peeter van
Nethenen, mette schutteren der selver stadt, ende de andere steden van Brabant, ten
oorloghe over Maese, int landt van Gulick, tegen den hertoghe van Gheldre; welcken
oorloge de stadt coste: clxxx assijs Peeters ende xxm jclxxij lib. vj st. paijements.
Ende, in septembri, daernaer ginckmen, te Loven, processie generael voer degene
die inden voers. oorloghe waeren, ende men droech tcromme Cruijs omme.
Anno 1398, xxv meert, waeren de heeren van Loven, te Mechelen, bijde hertoginne,
prelaeten, baenroetzen, edelen ende den steden van Brabant, daer de hertoghe van
Bourgoindien oock was, om te zaemen raet te houden hoemen best voertvaeren
mochte metten oorloghe tegens den hertoghe van Gheldre, alwaer de hertoghe van
Bourgoindien versocht, aende hertoginne ende lande van Brabant, datmen hem
besegelen wilde, dat hem ende zijne kinderen dlandt van Brabant toecomen soude,
naer der voers. hertoginnen ende haerder susters doot; welcke petitie de steden,
prelaeten, baenroetzen ende edelen van Brabant, xvja aprilis daernaer, hebben
affgeslaegen, seggende dat zij bereet waeren hem te doene al dat zij van rechts wegen
hem waeren schuldich te doene.
Junij xixa, anno voers, trocken sommighe heeren vande stadt Loven, te wetene:
heer Jan vander Calstren, capiteijn ende leijtsman van Loven; Goossen vander
Calstren, Jan de Witte, Joos Absoloons ende Quinten Wittman, mette schutteren ende
andere der selver stadt, metten anderen steden van Brabant, ter oorlogen over Maese,
teghen den hertoghe van Gheldre, ende sloegen neder voer Nieuwerstadt ende
Remunde, welcke oorloghe der stadt coste: viijc xliiij assijs Peeters ende xliiijm iiijcxx
lib. viij st. paijements.
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Anno 1404, xxij aprilis, es hertoghe Philips van Bourgoindien (de man van vrouwe
Margriete, vrouwe Joannen susters dochtere) te Halle, gestorven, ende Anthonis, de
graeve van Rhetele, zijnen middelsten sone, heeft met vrouwe Joanna, hertoginne
van Brabant, eene conventie gemaeckt, dat hij soude hertoghe van Brabant zijn, haer
gevende jaerlijckx zekere somme ghelts; maer dit en hebben de steden vanden lande
niet begeert, ende hebben hunne commissarissen naer Bruessel, bijde hertoginne
gesonden, haer biddende dat zij int regiment blijven3 woude, ende datse Anthonis,
haeren neve, regent oft ruwaert vanden lande maecken soude, ende dit es aldus
gedaen, ende Anthonis es ruwaert vanden lande gemaeckt, va junij anno 1404, ende
wert genoempt hertoghe van Lijmborch, ende quam te Loven in, xa septembris
daernaer, ende de stadt beschanck hem met iij ½ aemen, vj ghelten Beaenen4, iiij
aemen Rhinswijns ende twee cortte swertte laeckenen.
Anno 1405, xxviija meert, es vrouwe Margriete van Bourgoindien, hertoghe
Anthonis voers. moedere, gestorven.
Anno 1406, in novembri, es vrouwe Joanna, hertoginne van Lothrijcke, Brabant,
Lijmborch, enz., gestorven, ende wert, tot Bruessel, ten Carmelieten, begraeven.

Anthonis van Bourgoindien, Den vijfendeveertichsten Hertoghe van
Brabant.
Den vijfendeveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Anthonis van Bourgoindien,
de sone van hertoghe Philips wijlen van Bourgoindien, die hij gewan aen vrouwe
Margriete, de dochter van vrouwe Mar-
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griete, heere Jans den iije dochtere, ende sustere vande voers. Joanna. Ende wert te
Loven, den xviijen decembris anno 1406, als hertoghe van Brabant ontfanghen ende
gehult, in presentie vanden baenroetzen, edelen ende steden van Brabant
naerbescreven, te wetene: heer Engelbert van Nassau, heere van Breda; heer Hendrick,
heere van Berghen; heer Jan, heere van Rotzelaer; heer Jan, heere van Wesemael;
heer Thomas, heere van Diest; heer Hendrick, heere van Heverle; heer Jacop, heere
van Gaesbeke, van Apronde; heer Hendrick van Berghen, heer van Grimberghen;
heer Hendrick van Hoorne, heere van Perweijs; heer Jan van Schoonvorst, heere van
Ste Aechten-Rode; heer Jan van Cuijck, heere van Hoochstraeten; heer Jan van
Withem, heere van Boutershem; heer Roelant, heere van Bourgneval; heer Jan van
Schoonhoven, heer Wouter van Quaderibbe, heer Wouter vander Quaedebrugghen,
heer Wouter van Redinghen, heer Jacop Uten-Liemingen, heer Goort ende heer
Wouter van Montenaken, heer Loijck Pinnock, heer Hendrick Pinnoch, heer Sijmon
Pinnock, zijn sone, heer Geldolphe vander Lijnden, heer Philips van Francquignijs,
heer Aert van Craijenheijm, heer Philips van Tudekem, heer Evraert tSherclaes, heer
Jan van Leeuwe, heer Anthonis Thonis, heer Claes van Sinte-Goericx, heer Jan van
der Nieuwerstraeten, heer Jan, heer Willem ende heer Wouter vanden Heetvelde,
gebroederen; heer Dierick vanden Heetvelde, heer Willem vander Tommen, heer
Jan van Hoijenbeke, heere vander Elst; heer Aert, heer Hendrick ende heer Jan van
Immerseele, heer Mertten van Wilre, heer Wouter ende heer Jan van Kersbeke, heer
Claes de Swaeff, heer Wouter van Winghe, heer Hendrick van Waelhem, heer Willem
ende heer Olivier van Binckem, heer Wouter vanden Bisdomme, heer Wouter van
Liere, heer Jan van Relegem, ende vele andere. Ende de stadt Loven beschanck hem
met drije silvere vergulde potten, wegende xiij marck, die costen ijcij assijs Peeters
ende ciij l. viij st. paijements. Ende schank hem noch iiij cortte swertte laekenen,
costende clxij assijs Peeters ende xij l. paijements. Ende hij confirmeerde allen der
stadt Loven ende des landts privilegien.
Des voers. hertoghe Anthonis ierste huijsvrouwe was vrouwe Joanna, de eenighe
dochtere van graeve Waelraeff van Sint Pol ende Lineij, die was soo delicaet ende
wit van lijve, datmen den rooden wijn, als zij dijen drank, van buijten zach doer haere
kele loopen. Aende voers. vrouwe Joanna, wan hertoghe Anthonis voers. drije
kinderen, twee sonen: Jan ende Philips, ende eene dochtere die jonck sterff.
Anno 1407, xj meert, heeft hertoghe Anthonis voers. geconfirmeert der schepenen
brieven van Loven, porterijen, Sinte Peetersmanschappe ende de beleijden vuijt
schepenen brieven spruijtende, ende gelooffde de selve in heure oude possessien
ende observantien te houden ende te doen houden, sonder daer teghens te doene,
doen doene oft laeten doene, in eenighen manieren1.
Anno 1407, voers., meij xvj, quam de voers. vrouwe Joanna, des voers. hertoghe
Anthonis huijsvrouwe, te Loven ierstwerven in, ende de stadt beschanck haer met
drije silvere vergulde stoopen, wegende xij ½ marck, die costen, soo van stoffe,
vergulden, faijtsoene als anderssints, tzaemen ijcj assijs Peeters ende xxviij l., iiij st.
paijements. Ende noch schanck haer de stadt twee swertte laeckenen, costende lxxx
Peeters ende xix l. iiij st. paijements. Ende haere twee sonen schank de stadt elken
eenen silveren vergulden croes, die tzaemen woegen vj marck, xxxj engelschen,
costende ciij assijs Peeters ende xx l., viij st. paijements.
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Anno 1407 voers., heeft Godefridus de Cura, alias de Oosterhem, canonik ende
cantor der kerken van Sinte Peeters, te Loven, gefondeert het Godtshuijs der canoniken
regulieren van onse L. Vrouwen, tot Bethleem, onder de prochie van Herent, buijten
de voers. stadt Loven.
Anno 1407, xija augusti, es de hertoginne van Brabant, vrouwe Joanna, hertoghe
Anthonis voers. huijsvrouwe, te Vueren gestorven, daer van Loven ter vuijtvaert
reijsden, xiija augusti daernaer, heer Jan van Schoonhoven, riddere; Loijck Pinnock,
Joos Absoloons Jan Rogghe, Goort de Keerssmaekere ende Jan van Dormael. Ende
xiiija augusti, wordden voer de selve eene vuijtvaert te Loven gedaen, daertoe allen
de goede mannen vande stadt, jouffrouwen ende andere, gebeden waeren.
Anno 1408, xxiij decembris, geviel de grooten slach te Scindervale, tusschen heer
Jan van Beijeren, eleckt van Luijck, (in wijens hulpe comen waeren hertoghe Jan
van Bourgoindien ende heer Philips, zijnen broedere, de graeve van Nijvers, met
groote menichte van volken van waepenen) in deen zijde, ende heer Hendrick van
Hoerne ende de momboir van Perweijs, met groote menichte Luijckenaeren, in dander
zijde. Ende de heere van Perweijs ende zijnen sone, de bisschop Diedrick, wordden
aldaer doot geslaegen, ende tot hen nog wel xvjm Luijckenaeren. Ende de voers.
hertoghe Anthonis van Brabant was met zijnen volcke van waepenen tot Thienen
gecomen, in hulpe van den voers. heer Jan van Beijeren; maer hoorende dat den slach
geslaegen was, es wederomme naer Loven gecomen.
Anno 1409, xxvij aprilis, wordden de houwelijcxsche voerwaerde getracteert, te
Praghen, in Behem, tusschen den voers. hertoghe Anthonis van Bourgoindien,
Brabant, enz., ende vrouwe Elisabeth van Gorlitz,
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dochtere hertoghe Jans van Gorlitz ende Luxenborch; ende haer wert te houwelijcke
gegeven het hertochdomme van Luxenborch ende dat graeffschap van Chinij, mette
voechdije van Elsaeten, ende quam te Loven ierstwerven in, als hertoginne van
Brabant, xxva junij anno 1409, ende de stadt beschank haer met drije silvere vergulde
potten, wegende xxij ½ mark, costende vijm viijcj plecken ende vj stuijvers paijements;
noch iij stucken laekenen, costende iijmxij plecken, ende noch viij aemen, iij vierendeel
rhinswijns, met iij aemen ende j vierendeel roets wijns, tzaemen costende iijmxlx
plecken.
Hiernaer es de voers. hertoghe Anthonis, met vrouwe Elisabeth van Gorlitz voers.,
zijne bruijt, naer Bruessel getrocken, die hij aldaer getrouwt heeft, xvja julij anno
1409, op Caudenberch, in Sint-Jacobs kerke aldaer, ende hertoghe Jan van
Bourgoindien ende de graeve van Clermont, de outste sone des hertoghen van
Bourbon, leijdden de bruijt, alwaer doentertijt groote genuchte ende triumphen
geschiedden.
Anno 1410, in junio, es de voers. hertoginne, te Bruessel, van eenen jongen sone
gheleghen, daer groote feeste aff gehouden wert, ende die van Loven reijsden aldaer
ter kerstenheijt1, met lx peerden ende heeren vande geslachten, daeraff de principaelste
waeren: Wouter Pinnock, commoengemeester; heer Jan van Schoonhoven, riddere;
Loijck Pinnock, Goort de Kerssmaekere, Gielis de Rijcke, Jan Rogge, Hendrick ende
Jan vanden Borchoven, Joos Absoloons, Hendrick Pinnock, Mr Jan Boxhoren ende
Hendrick vander Calstren, met andere tot lxen toe. Ende het kint hieven over de voente
heer Jan, heere van Heijnsberghen, ende heer Jan, zijn sone, bisschop van Luijck,
ende wert Jan genoempt.
Anno 1411, es hertoghe Anthonis, met zijne huijsvrouwe, naert landt van
Luxenborch gereijst, om aldaer als hertoghe ontvangen ende gehult te wordden;
dwelck hem gedaen wert vanden meestendeel vanden lande, behalven van heer
Huwaert van Eltere, van Behem, hooftman vanden lande, met zijne adherenten, daer
hij grooten oorloge tegens hadde; maer es van daer wedromme in Brabant gecomen,
xija meert anno 1411, op zekeren bestant van vj weken.
Anno 1412, es de voers. hertoghe Anthonis wedromme naert landt van Luxenborch
gereijst, ende hevet landt hem onderdaenich gemaeckt, vele sloten innenemende,
affwerpende en verbrandende.
Den chaertre vande thiende, 16 junij 1412, int groot Chaerterboeck, folio 54,
verso.
Anno 1415, 21 octobris, tusschen viij ende ix ueren tzavents, ontfinck de voers.
hertoghe Anthonis van Brabant, brieven te Loven, opde Borch, vanden hertoghe van
Bourbon, Alençon, den graeve van Rochemont, overste hooffmeester des conincks
van Vranckerijck, heer Caerel vander Labretten, coninckstabel van Vranckerijck
ende van vele andere, in dato xixa octobris 1415, inhoudende hoe dat zij in meijninge
waeren de naestcomende weke de Engelsche te bevechtene; ende bij hem souden
zijn de Coninck ende Dolphijn van Vranckerijck, hem biddende dat hij hen ter
assistentie wilde comen, welken brieff de voers. hertoghe gelesen hebbende, heeft
terstont allomme brieven gesonden aende baenroetzen, edelen ende steden vanden
lande, datse hen terstont gereet maecken souden, om met hem naer Vranckerijck te
1

Ten doope, namelijk.
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trecken tegens dEngelsche ten oorloghe. Ende es xxija octobris, metter nacht, vuijt
Loven getrocken, naer Vranckerijck. Ende xxva octobris anno 1415, op eenen vrijdach,
geviel den slach bij Blangijs, in Picardijen, die de franchoijsen verloren. Ende vande
zijde van Vranckerijck bleeffer doot: ierst de voers. hertoghe Anthonis van Brabant,
de hertoghe vander Baeren, de hertoghe van Alencon, de graeve van Nijvers, hertoghe
Anthonis broedere; heer Philips ende heer Hendrick van Liedekercken, heer Imbrecht
van Adinghen, heer Jan van Fontaines, Jan van Huldeberghe, heer Aelman, hertoghe
Anthonis hoeffmeester; heer Dierick vanden Heetvelde, Gobblet Vosken, hertoghe
Anthonis camerlinck; Hendrick van Wouwe, Jan van Halle ende vele andere. Ende
daer werdden gevangen de hertoghe van Orliens, die van rantsoen gaff iijc duijsent
saluten; de hertoghe van Bourbon, heer Jan, heere van Rotzelaer, Cornelis van
Liedekerken, heer Claes van Sinte Goericx, Jan van Glijmes, Jan Coele, met vele
andere. Ende vande Engelsche bleeffer onder andere doot de hertoghe van IJverick
ende de graeve van Arondel. Vande Lovenaers bleeffer doot Jan Pinnock ende Aert
van Redingen; ende Raes vanden Borchoven, Jan de Witte ende Jacop Uten Lieminge
gevangen. Van welcken slach deze carmen den daet comprehendeert:
ANGLIA

VINCEBAT IBI BELLUM FRANCIA FLEBAT.

Daernaer wert het doode lichaem vanden voers. hertoghe wijlen Anthonis te Vueren
bracht, ende aldaer begraeven. Ende de vuijtvaert wert aldaer gehouden, iija november
1415, daer van Loven bij waeren Gielis de Rijcke, commoengemeester; Raes van
Graven, Jan de Witte, Jan van Huffle, Jan vanden Borchoven, schepenen; Hendrick
vanden Borchoven, raet, ende heer Rombout Willemaer.
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Jan de iiije, Den sessenveertichsten Hertoghe van Brabant.
Den sessenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Jan de Vierde, van dijen
naeme, de sone vanden voers. hertoghe Anthonis, die hij hadde van vrouwe Joanna
van Sint Pol, ende wert hertoghe van Brabant, in januario anno 1416. Maer en dede
den lande noch gheenen eedt, noch en wert oock doentertijt als hertoghe van Brabant
niet gehult, mits zijne jonckheijt; ende allen tgene dat er gedaen wert, wordden bij
den staeten vanden lande gedaen, in zijnen naeme.
Anno 1417, xxija novembris, dispenseerde de Ve Paus Mertten opt houwelijck van
hertoghe Jan voers. ende vrouwe Jacoba, hertoghe Willems dochtere van Beijeren,
gravinne van Henegouwen, Hollandt ende Zeelandt, niet tegenstaende datse
gebroeders ende gesusters kinderen waeren, ende malcanderen zeer naer bestonden.
Deze dispensatie heeft de voers. Paus naemaels wedroepen, ter neerstigher begeerten
vanden coninck Sigismundus, doert claegen vande vrienden heeren Jans van Beijeren;
dwelck niet tegenstaende, soo es hertoghe Jan voers. met zijne graeven, baenroetzen,
ridderen ende edelen van Brabant, naer Hollandt getoghen, sGraevenhaege, bij vrouwe
Jacoba, ende zijn aldaer met malcanderen getrouwt1; ende heeft vrouwe Jacoba, int
slot van sGraevenhaege, beslaepen, waervan die tijdinge te Loven quam, doert scrijven
vanden voers. hertoghe Jan van Brabant, xiiija meert, anno 1418; ende welck
houwelijck wedromme bijden Paus geapprobeert wordden.
Anno 1418, va meij, wert de voers. hertoghe Jan, te Loven, als hertoghe van Brabant
ontfanghen ende gehult, ende swoer de stadt Loven haere rechten ende privilegien
te houden; ende de stadt beschanck hem met drije silvere vergulde potten, wegende
xv marck, ij oneen, ij engelschen; iiij swertte laeken ende iiij aemen ende vj gelten
rhinswijns.
Anno 1420, xxiiija februarij, quam de voers. hertoginne, vrouwe Jacoba, ierst
werven te Loven in, opden grooten vastenaventdach, ende de stadt beschanck haer
met drije silvere vergulde potten, costende cxxix croonen; iij swertte laekenen ende
viij ½ aemen rhinswijns. Hier naer es de voers. vrouwe Jacoba van hertoghe Jan,
haeren man, gescheijden, omdat hij haeren staete verandert ende vermindert hadde;
ende track naer Engelandt ende screef van daer aen den Paus, hem te kennen gevende
hoe dat tusschen haer ende hertoghe Jan voers. gheen wettelijck houwelijck en was,
waeromme de selve Paus hertoghe Jan, te Roomen, dede dach bescheijden, om zijne
zaecke te comen verantwoorden. Dit hoorende vrouwe Jacoba en heeft niet verbeijt
het vonnisse vande heijlieghe kercke; maer es haestelijck versellet2 metten hertoghe
Huijnfroot van Cloucestre, des conincx Hendrickx van Engelandt broedere, waer
grooten oorloghe doer op stout, tusschen den voers. hertoghe Jan van Brabant ende
Engelandt, als breeder staet inde Chronijcken van Brabant.
Anno 1420, va martij, heeft de voers. hertoghe Jan de stadt van Loven
geconsenteert, dat zij eenenijegelijcken zullen moeghen Poirtere ende Poirteresse3
maecken, mits betaelende, te haerder incompst, aenden voers. hertoghe ende aende
1
2
3

Mr Hendrick Pinnock, riddere; Hendrick van Borchoven, Jan vander Tymple ende Hendrick
vander Calstren, werdden van stadt wegen ter bruijloft gesonden. (Boonen).
getrouwd.
Dat is Burger en Burgeres.
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stadt Loven, elcken van hen ij rhinsguldens eens; ende voerts alle jaer de voers. stadt
twee rhinsguldens te betaelen, halff te kerssmisse ende halff Sint-Janssmisse4.
Anno 1420 voers., xja octobris, trocken sommighe heeren vande stadt Loven, te
wetene: heer Loijck Pinnock, riddere, als capiteijn; Jan van Nethenen, Roeloff van
Redingen, als banierdraegere, ende meer andere, mette schutteren ende andere der
selve stadt, metten anderen steden van Brabant, ten oorloghe voer
Sinte-Geertruijdenberghen, in Hollandt, welcke oorloghe de stadt coste 34674 plecken,
577 l., 18 s. art.
Anno 1421, 17 meert, wert Philips de graeve van Sint Pol, hertoghe Jans voers.
broedere, ruwaert vanden lande van Brabant gemaeckt, omden oorloghe te vueren,
in zijnen naeme, want hertoghe Jan hem dies niet vele en moijdde5.
Anno 1421, 12 octobris, heeft de stadt van Loven vercreghen tegens hertoghe Jan
van Brabant, te moghen maecken eene schipvaert, tusschen Loven ende Wavere. (Ut
habetur int groot Chaerterboeck, fol. 50). Ende inde selve maent van octobris,
wordden daertoe gemaeckt twee sluijsen, eene te Heverle ende dandere te Florivaen,
omden val vanden watere te proeven.
Anno 1422, xij maij, heeft de voers. hertoghe Jan van Brabant de stadt Loven
zekere privilegien gegeven

4
5

In 't groot Charterboeck, folio 49, verso.
In 't groot Charterboeck, folio 48, verso.
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nopende den regimente der selver stadt, onder andere: datmen eenen iegelijcken recht
ende vonnisse doen zal, ende dat de richteren hunne genechten houden moeten,
sonder vuijtstellen, behalven eens van heerheijden. Dat men eenen iegelijcken wesende
in vredelijcke possessie van eenieghe goederen, daerinne doen blijven ende houden
zal, tot dat hij met rechte daer vuijt zal gewonnen wordden. Hoemen de wethouderen
ende schepenen kiesen ende stellen moet, met zekere provisie oft de prince vanden
lande de weth oft schepenen niet en stelde, dat die affgaende schepenen die moghen
kiesen. Dat de hertoghe nemmermeer eeniegherhande landen, steden, sloten oft
domeijnen ewech geven, verthieren, verranderen, breken noch quijtschelden en mach,
ten zij bij consente van iij ofte iiij vanden raede. Hoe dat de steden wederstaen moghen
tvolck van waepenen ende oorloghe dat hen soude willen overvallen. Dat geene
cloosteren en behooren belast te wordden met eenighe ghasterijen, dan degene die
daerop zijn gesticht ende gefondeert. Vanden officieren hoe zij behooren te zijn
gebooren Brabanders, ende wat eedt de drossate van Brabant doen moet. In wat
vueghen d'officiers eenen stadthoudere hebben, ende hij zijnder officien behoort te
bedienen. Ende hoe hij recht doen moet, als de wethouders dat versuecken, ende oft
d'officier dat weijgherde hoe men dat wederstaen zal. Dat niemant ghelt oft goet
geven noch nemen en mach voer officien. Datmen voert verheff van eenen vollen
leene niet meer schuldich en es dan xiij Peeters; met noch vele andere goede poincten,
als breeder int groot Chaerterboeck der stadt Loven, foliis 85 et 86.
Anno 1422, xij junij, heeft de stadt van Loven een accoordt gemaeckt mette goede
lieden van Sint Aechten Rhode vande twee bruggen die zij staende hadden over den
vliete vander Dijlen, omde schipvaert van Wavere te maecken, deene bij der kerken
aldaer, ende dandere inden dorpe voers. genoempt de Schaepbrugge, die alle beijde
in goede reparatien waeren; ende gelooffde de voers. stadt den voers. dorpe, de ierste
brugghe altijts, tot haeren coste, te onderhouden, zulcx dat die vanden voers. dorpe,
ten eeuwighen daeghe, daer van geenen cost oft last hebben en souden; ende nopende
de Schaepbrugghe, dat die soude moeten hebben iiij jocken, te wetene: op elck eijnde
ten voerhooffde een jock, ende inde middel, daer die schepen souden doer vaeren,
twee jocken; waeraff de stadt van Loven gelooffde te onderhouden de ij jocken int
middel der voers. brugge staende, ende die vanden voers. dorpe de ij andere jocken.
In augusti, anno 1421, laeghen de Brabanteren, met die van Loven, voer Praegen,
in Behemen, om d'ongeloove wille, ende men ginck, te Loven, voer hen, xxv, xxvij,
xxix augustij, processie generael, dat hen Godt victorie verleenen soude.
Anno 1423, ij julij, dede de stadt Loven maecken eene coeckene1 int hoff van
Vlierbeke, opt drinckwater2, tot behoeff vanden hertoghe van Brabant, die de stadt
coste xm vijciij plecken, iiij l., ij st. paijements.
Anno eodem, xiiija augustij, begonst de stadt Loven eene saele, int hoff van
Vlierbeke te doen funderen ende maecken, tot behoeff vanden hertoghe van Brabant,
die de stadt coste te volmaecken lxxxiijmijcxxxix ½. plecken, ij l., xij stuijvers
paijements3. Int graeven van welcken fondamente, eenen hertoghe van Brabant, in

1
2
3

Keuken.
Het huis of de Refugie van Vlierbeek, gestaan in de huidige Cranendonckstraat, op den grond
van het namalige Cranendoncks-Kollegie.
Zie over dit gebouw Louvain monumental, bl. 129.
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eene tombe algeheel aldaer vonden wert, ende men zeijde dat het was eenen vande
iij Godevaerts van Brabant4.
Anno 1425, vij februarij, trocken sommighe heeren der stadt Loven, te wetene:
heer Loijck Pinnock, riddere; Jan van Nethenen, Joos Absoloons ende Boudewijn
van Graven, mette schutteren ende andere der selver stadt, metten hertoghe ende de
steden van Brabant, te oorloghen in Henegouwen, tegens den hertoghe Huijnfroijt
van Clocestre, des conincx broeders van Engelandt; ende hebben Breijne5 belegert,
gewonnen ende verbrant, welcke oorloghe de stadt coste cxxxijm vic xlj plecken.
Anno voers., xxj augusti, vercreech de stadt van Loven brieven van recommandatien
van hertoghe Jan van Brabant aenden graeve van Sint Pol, zijnen broedere, die te
Roomen was, omden Paus van Roomen, Mertten, te bidden dat hij eene schole oft
studium der stadt van Loven te hoofscheijt6 geven ende verleenen wilde.

Universiteijt binnen Loven.
Anno 1426, xxva aprilis, quam Mr Willem de Scholaster7 te Loven in, van Roomen,
die aldaer van stadts wegen van Loven gesonden hadde geweest, om te impetrerene
aenden heijlighen vaeder den Paus van Roomen Mertten, een studium ende eene
univeisiteijt te Loven te hebben, tot eeuwieghen daeghe, dwelck de

4
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Zulks valt te betwijfelen. Misschien was het een abt of monnik van Vlierbeek.
Braine.
Dat is uit hoflijkheid of genegenheid.
Meester Willem Nepotis of Neefs, scholaster van St-Peeters, te Leuven.
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selve Mr Willem, doer de voers. recommandatien ende behulp van den voers. graeve
van Sint Pol, aldaer vercreghen heeft; ende hadde daeromme vuijt geweest ijc xx
daeghen, daervoere hem de stadt Loven betaelde xxjmicxx plecken; ende voert
besegelen vanden bullen, xxjmxicxl ½ plecken. Ende dijen volgende, soo wordden
te Loven die ierste lesse gedaen i november 14261.
Anno voers., xxiij augusti, wert Mr Jan vanden Eele, van Breda, ontboden om te
Loven comen lesen in medicinis.
Eodem quaemen te Loven brieven vanden hertoghe van Brabant, innehoudende
dat die van Loven in alle landen souden doen condighen datter eene Universiteijt te
Loven was.
Anno eodem, xxxj augustij, heeft de stadt van Loven gecocht, tegens Jannen
Platvoet, zeker huijs, geleghen opde Nieuwstraete, tot behoeff vande Universiteijt,
om te lesen Artes2, ende dat om ende voer xl fransche croonen, te lxiiij plecken stuck.
Anno 1427, xvj aprilis, es de voers. hertoghe Jan van Brabant gestorven, ende xiij
aprilis dede men de vigilien voerden selven, te Bruessele, ende des anderen daechs
daernaer te Vueren, daer hij begraeven werdt; daer van Loven ter vuijtvaert waeren:
Gielis de Rijcke, borgemeester; Loijck Roelants, Baudewijn van Graven, Jan vanden
Borchoven, Raes van Graven, Hendrick van Wencxele, Jacop Uten Lieminghen, Jan
van Nethenen, Jan de Witte ende meer andere. Ende, xxix aprilis daernaer, wordden
eene vuijtvaert voerden voers. hertoghe te Loven, zeer solemnelijcken ende met
grooten staete, gedaen, binnen de kercken van Sinte Peeter.
Anno 1427, xxj meij, schanck de stadt Loven den graeve van Sint Pol, heer Jans
wijlen voers. broedere, doen hij te Loven, van Roome, in quam, in recompens vande
recommandatien bij hem gedaen aenden Paus van Roomen, int vercrijgen vande
Universiteijt, te Loven, iij silvere vergulde croesen, wegende vj marck, iij oncen, v
engelschen, die costen xxxjcxl plecken, xxj stuijvers paijements.

Philippus, Den sevenenveertichsten Hertoghe van Brabant.
Den sevenenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Philips van Sint Pol,
hertoghe Jans voers. broeder, ende sone hertoghe Anthonis wijlen van Bourgoindien.
Ende wert te Loven, als hertoghe van Brabant, ontfangen ende gehult, xxiiij meij
anno 1427, confirmeerende allen der stadt van Loven ende des landts privilegien3.
Ende de stadt beschanck hem met iij silvere vergulde potten wegende xxij ½ marck,
die costen, boven vj ½ marck silvers ende vij goude nobelen, die de stadt daertoe
dede, vmvclxviij plecken, vj stuijvers paijements; ende noch iiij swertte laekenen
costende iiijm jc ende lxxxvj plecken.
Anno voers. viij augustij, sandt de stadt Loven, te Bruessele, aenden hertoghe van
Brabant hem biddende dat hij scrijven wilde aenden bisschop ende de vij
archidiakenen van Luijck, ten eijnde dat zij dUniversiteijt van Loven wilden laeten
gebruijcken alsulcke privilegien als zij hebben vanden Paus van Roomen, als dat de
scholieren, die te Loven woonende zijn, haere vruchten van hunne prebenden
1
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In 't groot Charterboeck, folio 145.
De school der kunsten en wetenschappen of het dusgenoemde Vicum, thans de rechtbank
van eersten aanleg, in de Nieuwstraat.
In 't groot Charterbroeck, folio 58.
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vrijelijck, binnen de voers. stadt Loven, souden moghen gebruijcken, gelijck in andere
steden.
Anno 1427 voers. prima octobris, track Mr Hendrick de Mera, van stadts weghen
van Loven naer Roomen, om aldaer vanden heijlighen vaeder den Paus te vercrijghene
de faculteijt inder Godtheijt, binnen de Universiteijt, te Loven; maer niet verworven.
Anno 1428, in octobri, verleende hertoghe Philips voers., tot behoeff vande
Universiteijt, te Loven, zekere privilegien van xv canonicxprebenden, tot behoeff
vande doctoiren inde rechten, medecinnen ende arten.
In octobri, anni voers. wordden dEngelsche laeckenen vuijten lande van Brabant
gebannen.
Anno 1429 worden er een houwelijck getracteert tusschen den voers. hertoghe
Philips van Sint Pol ende vrouwe Toulete4, des conincx Lodewijcx van Cecilien
dochtere, wijens ambassaet te Loven innequam ij junij 1429, omde duwarie der voers.
dochtere te hebben vanden voers. hertoghe van Brabant, ende de stadt van Loven
schanck hem eenen overdeckten silveren vergulden croes, wegende ij marck, vij
oneen, xiij engelschen. Ende den hertoghe van Brabant wert geconsenteert eene bede
van xm croonen, in decembri 29, omde voers. vrouwe Toulete, zijne toecomende
bruijt, te haelen.
Anno 1430, iiij augustij, es de voers. hertoghe Philips, te Loven, opde Borch,
gestorven; ende naer zijn doot zijn de staeten vanden lande van Brabant te Loven
vergaedert geweest, ende ordonneerden datmen zijn doode lichaem soude laeten
staen in baeren, gebalsemt, totter tijt toe dat dlandt van eenen anderen hertoghe waere
versien; ende dat soo lange alle officieren haere
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Yolenda, dochter van Lodewijk IIe, hertog van Anjou, graaf van Provence en koning van
Sicilien.
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officien, opden naem desselffs hertoochs, souden bedienen; ende de Cancelier met
zijnen seghel seghelen; ende datmen gelt op zijnen naeme soude munten. Ende zijn
vuijtvaert wordden te Vueren gedaen, ende wert aldaer begraeven, viij octobris 1430,
daer van Loven bij waeren: Jacop Uten Lieminghen, borgemeester; Baudewijn van
Graven, heer Sijmon Pinnock, riddere; Joos Absoloons, Claes de Keerssmaeckere,
Goort Roeloffs, heer Jan vande Bruggen, riddere, ende Jan van Nethenen.

Philippus van Bourgoindien, Den achtenveertichsten Hertoghe van
Brabant.
Den achtenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Philips van Bourgoindien1.
Naer dijen de staeten vanden lande van Brabant ende van over Maese te Loven
vergaedert waeren, ende vrouwe Margariete van Bourgoindien, dochtere van wijlen
hertoghe Philips van Bourgoindien, genoempt le Hardij, weduwe wijlen hertoghe
Willems van Beijeren, graeve van Henegouwen, Hollandt ende Zeelandt, te kennen
gegeven hadde aende voers. staeten vanden lande, hoe dat dlandt van Brabant op
haer, als naestlevende erffgenaeme vanden voers. hertoghe Philips, haeren neve,
verstorven was; gemerckt oock dat thertochdomme van Brabant geheelijck, tanderen
tijde, comen was op vrouwe persoonen; seggende oock dat naer privilegien vanden
lande wel geschieden mochte (want zij wijlen hertoghe Anthonis sustere was) dat
zij als hertoginne vanden lande van Brabant ontfangen ende gehult soude wordden.
Op dandere zijde quaemen de gecommitteerde vanden voers. hertoghe Philips van
Bourgoindien, te wetene die bisschoppen van Dornicke, van Amiens, van Atrecht,
met vele andere groote heeren, gheestelijck ende weerlijck, zeggende dat die landen
van Brabant, Lijmborch ende van over Maese verstorven waeren, van rechts weghen,
op hertoghe Philips van Bourgoindien haeren heere; wandt van vrouwe Joanna
(hertoginne ende erffvrouwe van Brabant) waeren die landen bij haere doot verstorven
op hertoghe Jan van Bourgoindien, hertoghe Philips vaedere, de welcke de selve
landen hadde overgegeven hertoghe Anthonis, zijnen broedere, met voerwaerden
soo wanneer zijns gebraken oft dat zijne oir sonder mannelijcke geboorte storve, dat
dan de voers. landen souden wedromme keeren op zijne geboorte, van welcken
voerwaerden besegelde brieven gemaeckt waeren, met consent des coninckx van
Vranckerijck, heer Philips le Hardij ende vrouwe Joanna, zijne moije, daer zij Vidimus
auctentijck aff thoonden. Ende want nu hertoghe Anthonis, zalieger gedachten, ende
beijde zijne sonen afflijvich waeren, sonder wettige geboorte achter te laetene, soo,
zeijden zij, dat hertoghe Philips van Bourgoindien haeren heere, de naeste erffgenaeme
was vanden lande van Brabant. Hier tegens soo repliceerde de voers. vrouwe
Margriete, ende haeren ambassaeten, zeggende dat allen de voers. voerwaerden,
gemaeckt bij wijlen hertoghe Jan ende Anthonis, haeren broedere, haer niet letten
en mochten, ende dat daeromme, omdat de voers. voerwaerden bijden keijsere niet
en waeren geconsenteert noch geconfirmeert. Deze redenen voer hen nemende de
gecommitteerde van hertoghe Philips van Bourgoindien, argueerden oft men zeggen
woude dat de voers. voerwaerden van geender waerden en waeren, soo moesten dan
daer vuijt volghen, dat hertoghe Anthonis ende beijde zijne sonen dlandt tonrechte
bezeten hadden, ende dat het dan bij de doot van vrouwe Joanna verstorven waere
1

Meer bekend onder den naam van Philips den Goede.
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op heere Jan van Bourgoindien, ende daernaer op zijnen sone, weder dan die voers.
voerwaerden cracht hadden oft niet, soo zeijden zij dat emmers die landen op haeren
heere verstorven waeren. Deze ende meer andere redenen de staeten wedersijden
gehoort hebbende, ende merckende dat deze vrouwe Margriete bijnaer doorsaecke
geweest hadde van alle d'oorloghen tusschen Henegouwe ende Brabant, ende dat
oock hertoghe Philips van Bourgoindien die machtichste was, hebben
eendrachtelijcken overdraeghen, dat ze den voers. hertoghe Philips van Bourgoindien
voer haeren prince schuldich waeren tontfangen. Dit hoorende de voers. hertoghe
Philips van Bourgoindien, es vuijt zijnen legere (van voer Compignien, gelegen in
Vranckerijck, dwelck hij mette Engelsche belegert hadde) gecomen, ende heeft, den
ven octobris anno 1430, te Loven, dlandt ontfangen, confirmeerende allen de
privilegien der stadt van Loven ende des landts van Brabant. Ende de stadt Loven
beschanck hem met iij silvere vergulde stoopen, wegende xvj marck, viij oncen, xvj
engelschen; ende noch iiij stucken swertte lovensche laeckenen.
Des voers. hertoghe Philips ierste huijsvrouwe was vrouwe Mechiele, des vj
conincx Caerels van Vranckerijcx dochtere, naer wijens doot hij trouwde, bij
dispensatie vanden Paus, de weduwe vanden graeve wijlen van Nijvers, zijns ooms,
de dochtere vanden graeve Eu; van welcke ije vrouwen hij egeene kinderen en hadde.
Daernaer trouwde hij, anno 1429, vrouwe IJsabella des conincx dochtere van
Portugael. Deze gelach, xxx decembris anno 1430, te Bruessel, van eenen jonghen
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sone, die, xvj januarij daernaer, aldaer kersten gedaen wert, ende Anthonis genoempt,
daer van Loven te kerstenheijt bij waeren: Jacop Uten Lieminghen, borgemeester;
heer Sijmon Pinnock, riddere; Joos Absoloons, Goort Roeloffs, Claes de
Keerssmaeckere, Willem Lombaerts, Wouter van Nethenen ende drije secretarissen:
Mr Jan Ostonis, Mr Gielis vanden Stock ende Claes van Staeckeborch, met meer
andere, tot xxv toe, met xxv peerden; ende de voers. sone es, anno I432, gestorven,
ende tot Bruessel begraeven.
Anno 1431, xvj octobris, quam de voers. vrouwe IJsabella, als hertoginne van
Brabant, ierstwerven te Loven, ende de stadt beschanck haer met drije silvere vergulde
stoopen, houdende elcke eene ghelte, der maeten van Gendt, wegende xiij marck,
once, v engelschen; een lanck stuck Lovens laecken, vij ½ aemen, xiiij ghelten
rhinswijns ende iij ½ Beaenen.
Anno voers. op Sint Thomas avent, deden die van Luijck den zoene ende voetval
aenden voers. hertoghe Philips van Bourgoindien ende Brabant, inden rooden Leeuw,
te Mechelen, ter saecken van de oorlooghen die geweest hadden tusschen dlandt van
Luijck ende dlandt van Naemen; ende onder degene die den soene deden waeren hr
Jan van Loon, bisschop van Luijck, graeve van Loon, ende hr Jan van Heijnsbergen,
zijnen vadere, met sommighe heeren vanden capitelle ende edelen vanden selven
lande.
Anno 1432, xxiiij aprilis, des smorgens, gelach de voers. hertoginne van Brabant,
vrouwe IJsabella, te Ghendt, van eenen jonghen sone, die, in maio daernaer, te Ghendt
kersten gedaan wert ende Jan genoempt, daer van Loven vande heeren van de
geslachten onder andere bij waeren: Loijck Roelants, borgemeester; Joos Absoloons,
Wouter Pinnock, Hugo Roeloffs ende meer andere, met x peerden; ende men ginck,
xxviij Aprilis 1432, te Loven, processie generael, om te bidden dat Godt de voers.
hertoginne gesontheijt ende sterckheijt verleenen soude in haer kinderbedde; de
voers. sone stierf oock jonck.
Anno 1432 voers. vercreech de stadt Loven, tot behoeff vander universiteijt, de
faculteijt in theologia; ende de stadt schanck Mr Aerden de Witte, Canonick van
Sinte-Lambrechts, tot Luijck, om dat hij de stadt behulpich geweest hadde, int
vercrijghen vande voers. faculteijt inde Godtheijt, tot Roomen, ende de stadt daertoe
gelt geleent hadde, twee silvere vergulde potten wegende viij marck, xxij ½
engelschen, die costen iiij m vijc vij ½ plecken, xvi stuijvers paijements.
Anno 1433, in novembri, gelach de voers. hertoginne van Brabant, van eenen
jongen sone, te Dijon, in Bourgoindien, die aldaer, op Sinte-Merttens dach, kersten
gedaen wert, ende Caerel genoempt, die men noempde de graeve van Charloijs, die
naemaels, te wetene anno 1467, 12 Julij, hertoghe van Brabant, te Loven, gehult
werdt.
De voers. hertoghe Philips van Bourgoindien ende Brabant hadde groote oorloghe
met Coninck Hendrick van Engelandt, tegens den Dolfijn van Vranckerijck, die
naemaels Coninck wert, ende dat doer dijen dat hij (noch jonck zijnde) tegenwoerdich
was daer hertoghe Jan van Bourgoindien zijnen vadere, te Monstrueel, doot geslaegen
wert, anno 1419, in presentie des voers. Dolfijns van Vranckerijck, waervan deze
annale gemaeckt wert:
FIT

LEO MACTATVS FICTIVA PACE LIGATVS.
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Welcke voers. oorloghe duerde wel xvi jaeren lanck, ende hij hadde de Coninck van
Vranckerijck soo verdreven, dat hij hem nievers te velde verweren en conste; anno
1429, in Julio. Maer met hulpen van eender maeghet soo hadde de Coninck wedromme
vele landts gecreghen opde Engelsche ende Bourgoinsche; deze maeghet was
genoempt Joanna1, doende schoone feijten van wapenen, ende zij was comen vuijt
Loreijnen, seggende dat ze de engel Godts totten Coninck gesonden hadde, tot eenen
teekene dat Godt des landts ontfermen wilde, ende van den vijanden verlossen; maer
zij wert ten lesten in eene sprinckreijse vande bourgoinschen gevanghen; ende, want
vele lieden seijden dat haere dinghen tooverijen waeren, soo wert zij van vele
doctoiren in de Godheijt, te Beauvoijs, geexamineert op vele articulen, daer zij alsoo
kerstelijck ende tamentlijck op antwoorde, dat men se niet begrijpen en conste; niet
te min zij wert vercocht den Engelschen, die ze vuijt vraecken verbranden, ende allen
degene die in haere doot geconsenteert hadden, soo wel geestelijck als weerlijck,
storven al te zaemen vande lazerije.
Dit hoorende de Paus van Roomen Eugenius heeft hij herwaerts gezonden den
Eerw. Cardinael van Sint Croijs, om den peijs te maecken tusschen Coninck Caerel
van Vranckerijck, op deen zijde, ende den Coninck van Engelandt, met hertoghe
Philips van Bourgoindien, op dandere zijde; ende daer wordden eene dachvaert tot
Atrecht gehouden; maer die Engelsche en waeren tot geenen peijs gesint, ende
hertoghe Philips maeckten zeer swaer zijns vaders doot, ende en wouse niet
vergheven; maer die Cardinael, wesende een heijlich man van leven, namp een
wittebroot ende vermaledijde dat, ende het wert heel swert, dreijgende

1

Jeanne d'Arc, jeugdige herderin, geboren te Domremy in 1409. Zij verloste Orleans, dat door
de Engelschen ingesloten was, en deed Karel VII, te Reims, tot koning zalven. Deze
zonderlinge maagd werd, gelijk men weet, te Compiegne gevangen genomen, en, in 1433,
te Rouen levend verbrand.
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hertoghe Philips oock alsoo te vermaledijen, woude hij de doot zijns vaeders niet
vergeven. Doen wert hertoghe Philips vervaert ende vergaff de dood zijns vaders,
den geenen dij er misdadich inne waeren. Ende de soene wordden t'Atrecht gemaeckt,
in augusto anno 1435. Ende onder andere wert daer gesloten ende getrackteert dat
hertoghe Philips (behoudelijck den Coninck zijner souvereijnlijckheijt) behouden
soude zekere steden in Vranckerijck, als Amiens, Abbeville, Monstrueel,
Sinte-Quintens, ende meer andere steden in Vermandoijs ende opde Sonne geleghen,
als veronderpant voer eene somme van penningen daermede dat ze de Coninck
naemaels soude moghen lossen. Van gelijcken hiel hertoghe Philips noch andere
steden op den cant van Bourgoindien geleghen, als Ansoire, Marons ende andere.
Daernaer wert een houwelijck gesloten tusschen vrouwe Catherine, des Coninckx
dochtere van Vrankerijck, ende graeve Caerel van Charloijs, hertoghe Philips voers.
sone, die noch jonghe kinderen waeren.
Anno 1436, in junio, track hertoghe Philips voers. met die van Vlaenderen om
Caleijs te beleggen, waervoermen, 8, 15, 18, 22, 26, 29 junij, 1a, 5, 7, 13, 19, 22, 25
ende 28 Julij 1436, te Loven processie generael ginck dat hen Godt victorie verleenen
soude. Ende eenen pijlmaker, om dat hij daer mede spotten, wert te Loven, in Junio,
doer zijne tonghe gesteken.
Anno 1437, vija octobris, quam de hertoghe ende de hertoginne te Loven, ende de
stadt schanck hen iij ½ aemen, xviij gelten rhinswijns, ende iij ½ aemen, min ij gelten
Beaenen.
Anno 1438, xxviij septembris, schanck de stadt Loven den hertoghe ende hertoginne
van Brabant eenen silveren vergulden quaertpot, eenen silveren vergulden waterpot1
ende eenen silveren vergulden overdeckten croes, wegende tzaemen vij ½ marck,
die costen iiijm vijclxxxj plecken ende vi stuijvers paijements.
Anno 1443, heeft vrouwe Elisabeth van Gorlitz, hertoginne van Luxenborch,
weduwe wijlen heer Anthonis van Brabant, den voers. hertoghe Philips van
Bourgoindien ende Brabant overgegeven dlandt van Luxenborch, voer sekere sommen
van penninghen te bewijsen in jaerlijxsche lijffrenten, te wetene: iiijm rhinsgulden
jaerlijcks, te haeren lijve, opt landt van Brabant, ende noch duijsent rhinsgulden
jaerlijx opt selve landt, ten lijve van mevrouwe van Beijeren, om dat dlandt van
Luxenborch haer tongoede gemaeckt wordde bij sommighe jonckeren ende ruijteren;
ende de voers. ij renten wordden haer, ter begeerten vanden voers. hertoghe Philips
van Bourgoindien, opt landt van Brabant geconsenteert, te wetene: de iiijm
rhinsgulden, in octobri 1445, ende de andere duijsent rhinsgulden, in martio 1446.
Daernaer es de voers. hertoghe naer Luxenborch getrocken, ende hevet landt hem
onderdanich gemaeckt, met assistentie van den graeve van Stampis, zijnen neve.
Anno 1448, iija novembris, quam de hertoginne van Brabant met Caerel, den graeve
van Charloijs, haeren jongen sone, te Loven, ende de stadt schanck haer iiij aemen,
ij gelten rhinswijns, ende haeren sone iij ½ aemen ende iiij gelten Beaenen; ende
noch ij silvere potten, wegende vj marck, vj oncen2. Anno eodem, 28 novembris,
1
2

Deze waterpot was eigenlijk eene waterkruik welke men ter tafel bezigde.
‘Onser genediger vrouwen van Brabant woert gheschinct, doen zij te Loven bevaert quam
voir onzer liever Vrouwen, St-Peters, op ten derden dach van novembris, een stuck Rhynswyns
tot Janne Storms, dat hielt iiij amen en ij gelten wyns. Item, hueren jonghen soen, die met
haer doen ter tyt quam, was geschinct een stuc Beanen, etc. - Item, den selven jonghen soen
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quam de hertoghe te Loven ende de stadt schanck hem iij ½ aemen Beaenen ende ij
aemen, xij gelten rhinswijns.
Anno 1448, vi januarij, gaff de stadt Loven Mr Willem Bont, Deken van Sinte
Peeters te Loven, ijc xci gulden, xxxvi plecken, voerden cost van ij bullen die hij te
Roomen vercregen hadde, deene dat de stadt van Loven alle jaere zal moghen (met
consent vanden Abt van Perk, Proost van Sinte Geertruijden ende Deken van
Sinte-Peeters) haere doctoiren verranderen, op ende afsetten, naer haer ghenueghen,
ende loonen de selve doctoiren mette geincorporeerde beneficien, naer haer
goetduncken; dandere bulle was eene confirmatie der ghiften vande prebenden, die
de stadt van Loven, inde kercke van Sinte-Peeters, te gheven heeft. - Libro. B. fol.
262.
Anno 1448 voers., des donderdaechs naer Paesdach, begonsten de metzers aent
nieuwe Stadthuijs, te Loven, te wercken ende te metzen, naer dijen het oudt stadthuijs
aldaer affgebrocken was. Ende Wouter van Nethenen, als substituijt van Nicolaes
de Kersmaeckere, met Hendrick van Lintere, Borgemeesteren der stadt Loven, leijden
onder den 1sten steen eenen Wilhelmusschilt3.
Anno 1452, in aprili, es hertoghe Philips van Bourgoindien ende Brabant, met
zijnen volcken van waepenen, voer Audenaerden getrocken, ter zaecken vanden
oorloghe van Ghendt; ende de graeve van Sint Pol track met zijnen legele int landt
van Waest, ten oorloghen, alwaer eenen grooten slach geviel, ende daer bleeff, onder
andere, doot de Bastaert van Bourgoin-

3

was geschinct, ten selven tyde, ij silveren potten, wegende vjm vjc, die gecocht was jegen
Machiel Absoloen omme lxij rhinsgulden... Item, Roelof Corsbout van de potten te bruyneren
en om der stat wapen daer op te setten 1 Peter.’ Rekening van 1447, folio 55.
Het prachtig en kunstrijk gebouw werd opgetrokken, volgens het plan van Mathias de Layens,
die den post van meester werkman der stad waarnam, van 1445 tot 1483. Zie Louvain
monumental, bl. 134.
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dien, capiteijn van Luxenborch; ende heer Jan van Sinte Goricx, heer Jan Pinnock,
heer Augustijn vanden Borchoven ende heer Wouter van Nethenen wordden aldaer
ridders geslaeghen, om hunne groote vromicheijt die zij inden voers. slach thoonden;
van deze oorloghe wordden den peijs getracteert xxx julij anno 1453.
Anno 1456, vj augusti, soo hadden die kerstenen eene miraculeuse victorie in
Hongarijen, over den Danouwe, tegens den grooten Turck, die de vluchte namp;
want dEngelen Godts wordden daer gesien in hulpe der kerstenen, ende Joannes de
Castristano, minnebroedere, versterckte die christenen, ende daer bleven verslaeghen
ontrent de cm heijdenen. Ende te dijer gedenckenisse ende in danckbaerheijt, soo
stelde die Paus Calixtus, de iije van dijen naeme, in, opden selven dach te houdene,
de feeste vande Transfiguratie Christi, verleenende daertoe de selve afflaeten als
totte feesten vanden heijlighen Sacramente gegeven zijn.
Anno 1456, wordden die van Luijck, met fellen moede, verweckt op hertoghe
Philips van Bourgoindien ende Caerel, zijnen sone, den graeve van Charloijs, ter
zaecken van Lodewijck van Bourbon, haeren eleckt, daeraff dat hertoghe Philips
oom was, die zij verdreven hadden, om dat hij noch geen pristere wordden en woude;
soo dat de stadt van Luijck ontfinck den marckgraeve van Baden voer gouverneur
ende momboir des landts van Luijdick; ende zij deden hertoghe Philips van
Bourgoindien ende Brabant ende zijnen sone den lande ontsegghen. Dit verstaen
hebbende de voers. hertoghe Philips, heeft de paelen van zijnen lande wel doen
besetten met volcke van waepenen, soo datter sommighe scramoetsinghen gebuerden;
ende sonderlinghe geviel er eenen grooten slach voer Montenaecken, daer wel ijm
luijckenaeren verslaeghen bleven; ende Montenaecken wert gewonnen ende verbrandt.
Corts daernaer quam vuijt Vranckerijck Mijnheer Charles, de graeve van Charloijs,
met zijnen volcke, ten lande van Luijck weert, ende quam binnen de stadt van St
Truijden; ende van daer trock hij naer Luijck, alwaer, bij middel van zekeren tractate,
een appoinctement gemaeckt wordden.
Anno 1458, xxxa julij, des saeterdaechs snachts, was den grooten brant, te Loven,
dat Sinte Peeters kercke, metten torren, verbrande, ende allen de clocken smolten;
van welcken brant deze annale es:
ECCE IGNEM

LOVANII ECCE.

Anno 1459, quam de tijdinghe, te Loven, dat mevrouwe Dalfinoijse, xxvj julij, te
Geneppe1, van eenen jonghen sone geleghen was, waeromme de stadt geboot (ter
begerten vanden hertoghe van Brabant) datmen, xxviij ende xxix julij 1459, al de
stadt doere vieren soude; ende opde merckt wordden een groot vier voert stadthuijs
gemaeckt, van ix wissen wishouts ende cl mutzaerts, ende rontsommen stonden xxx
pekvaeten.
Ende Nicolaes de Kerssmaeckere, Borgemeester, met Loijck Roeloffs, schepenen,
reijsden derwaerts ter kerstenheijt ende wordden Joachim genoempt, de welcke opt
selve jaer gestorven es, ende te Bruessel, tot Sinte Goedelen, begraeven, bij zijne
moeije.
Anno 1465, trock de graeve van Charloijs, hertoghe Philips sone, te oorloghen,
met grooten menichte van volcke in Vranckerijck, daer van die vande geslachten
1

Genappe.
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met hem trocken: heer Jacop Uten Lieminghen, borgemeester, riddere; Lodewijck
Pinnock2, meijere; Machiel Absoloons, Gooris Vrancx, capiteijn vanden lovensche
voetcnechten; Liebrecht van Meldert, Lodewijck Roeloffs, Jan Pinnock, Wouters
sone, met vele andere; ende daer geviel eenen grooten slach tot Montherrij, daer vele
volcx verslaeghen wert, ende Jan Pinnock wert vande Franchoijsen, inden selven
slach, gevanghen ende te Parijs gevuert.
Anno 1465, in octobri, heeft hertoghe Philips van Bourgoindien ende Brabant
vanden lande versocht bijstant van volck van waepenen, te wetene: vande xe heertstede
eenen weerbarighen man, ende dat om garnisoen te houdene opde frontieren vanden
lande van Brabant, teghens de quaetwillighe Luijckenaeren. Ende de graeve van
Charloijs track voer Herck, nemende den bastaert ende vele andere, die opt slot
waeren, in genaeden, ende stelde Mijnheere van Grimberghen daerop. Daernaer
quam hij wedromme te Loven in, xxxa januarij, naer dijen datter zekere peijs gemaeckt
was ende de stadt beschanck hem met iij ½ aemen min ij steecken Beaenen. Corts
hier naer zijn de Luijckenaeren wederom rebel gewordden, ende hebben, met hulp
van de groententers3, van Luijck, het slot van Hercke, bij nachte, wedromme
innegenomen. Dit vernemende de voers. graeve van Charloijs, es, met groote menichte
van volcke, naer Luijck getrocken, ende es nederge-

2

Lodewijk Pinnoc, ridder, heer van Velpen, zoon van Lodewijk en van Maria van Cortembach,
was een vermogend en moedig man, die een aanzienlijken rol vervulde in de leuvensche
zaken gedurende de tweede helft der 15e eeuw. Zijn naam zal lager meermaals voorkomen.
Ten jare 1460 werd hij tot burgemeester verkoren, en nog hetzelfde jaar verving hij Jan van
Ranst, heer van Cantecroy, als meijer van Leuven, een ambt 't welk hij meer dan veertig
jaren vervulde. Hij had tot gade Beatrix Uten Lieminghen, uit onze geslachten. Zijn hof was
gestaan in de huidige Sint Michiels straat, op den grond van het Maria Theresias kollegie.
De man overleed den 3 Mei 1504, en werd in Sint Peeter begraven. Over hem leze men het
boek van Hoogleeraar Edmond Poullet, sire Louis Pijnnock, patricien de Louvain. Louvain.

3

1864, in-8o.
Theodore Bouille noemt ze ‘une bande de vagabonds et pillards sous le nom de Couluvriers
ou de la verde Tente.’ Hist. de Liége, 1731, IIe deel, bl. 99.
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slaeghen voer Heijden-Tongheren. Dit verneemende die van Luijck hebben aenden
voers. graeve gesonden vele goede ende wijse mannen, om hem te bidden om gratie
ende genaeden, die soo vele gebeden hebben, dat hij de landen van Luijdick ende
Loon ontfangen heeft in genaeden, bij middele van zekeren tractaete, gemaeckt in
decembri anno 1465. Daernaer quam de voers. graeve van Charloijs, met zijnen
vaedere, in Brabant, ende binnen middelen tijde es des voers. graeven huijsvrouwe
(vrouwe IJsabella van Bourbon) gestorven, ende tAntwerpen, in
Sinte-Machielscloostere, begraeven, anno I465; daeromme hij zeer droevich was.
Ende zij liet van hem achtere eene jonge dochtere.
Daernaer wordden de Luijckenaeren argher dan zij oijt te voeren geweest waeren,
ende sonderlinghe ende bovenal die van Dinant; soo dat hertoghe Philips selve, in
zijne oudtheijt, met zijnen sone den graeve van Charloijs, trocken, met groote
hercrachten, naert landt van Naemen, ende zijn voerde stadt van Dinant gevallen, in
augustij 1466. Ende hebben de stadt, met gewelt, innegenomen, 24 augustij 1466,
ende al bedorven, berooft, verbrandt ende gedestrueert, soo dat den eenen steen opden
anderen niet en bleeff, jae poorten ende mueren wordden affgeworpen, kercken ende
cloosters verbrandt. Naer dat dit gebuert was, es de voers. hertoghe Philips te Loven
innegecomen, xiiija septembris 1466, daer groote genuchte van triumphe gemaeckt
wordde; ende de stadt beschanck hem met iij aemen, i steeck rhinswijns. Daernaer
quam de graeve van Charloijs oock te Loven in, des goensdachs xix septembris 1466,
ende de stadt beschanck hem met iij aemen, vj steecken rhinswijns. Van die vande
geslachten van Loven waeren inden voers. oorloghe: Lodewijck Pinnock, meijere;
Augustijn vanden Borchoven, riddere, ende Gooris Vrancx, capiteijn vande Lovensche
voetcnechten, met ontallijcke meer andere.
Als dit aldus geschiet was, Dinant gewonnen zijnde, ende de voers. graeve van
Charloijs hem, te Loven, een weijnich tijts vermaeckt hadde, es hij wedromme, met
zijnen volcke van waepenen, naert landt van Luijck getrocken. Ende de Luijckenaeren
waeren te velde gecomen; maer merckende de groote macht ende de menichte van
volcke vanden graeve van Charloijs, die gecomen ende nedergeslaeghen waeren
ontrent Montenaecken, hebben zij wedromme gebeden om genaede; ende de graeve
namp se in genaede, bij middele van groote somme van penninghen, voer zijne
schaede, voer welcke somme zij vele ende rijcke mannen, tot 1 toe, moesten den
graeve te pande ende te gijsel gheven; ende voerts op conditie datse haeren heere
hunnen eleckt1 innenemen souden, ende hem doen tgeen zij hem van rechts weghen
schuldich waeren.
Hier naer es de graeve naer Bruessel getrocken, om hem aldaer bij zijnen heere
vadere te vermaecken, die nu heel oudt was. Ende als hij nu een weijnich tijts bij
zijnen vaedere geweest hadde, zoo es zijnen vaedere hertoghe Philips, van
Bourgoindien ende Brabant, tot Brugghe, in Vlaenderen, getrocken, alwaer hij zieck
gewordden es. Ende sterff aldaer, out wesende lxxij jaeren, anno 1467, opden xven
junij, op eenen maendach, tusschen viij ende ix ueren tzaevens, naer dijen hij dlandt
van Brabant 37 jaeren geregneert hadde. Ende zijnen sone de graeve van Charloijs
dede, met groote solemniteijt, de vuijtvaert doen, te Brugge, over zijnen voers. heere
vaedere, in Sinte Donaes kercke aldaer. Ende zijn ingewant wordden aldaer, voerden
hooghen aultaer, gegraeven. Ende zijn herte wert, met grooten staete (verchiert
1

Bisschop Lodewijk van Bourbon.
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wesende met gout ende silvere, ende andere groote costelijckheijt) gesonden aenden
Bisschop van Atrecht, diet selve dede draegen tot Jerusalem ende aldaer begraeven,
bij Ons Lieffs Heeren graff. Zijn lichaem wert gebalsemt ende in eene costelijck
tombe gestelt, inde voers. Sinte Donaes kercke, bij den hooghen aultaer; maer corts
daernaer wert hij gevuert te Dijon, in Bourgoindien, om te liggene bij zijne ouders,
totten Chartroijsen aldaer.

Doot Hertoghe Philips van Bourgoindien.
Philippus die den goeden hertoghe was genaempt;
Vuijt die stamme van Bourgoindien was hij geboren.
Heeft xvij landen te saemen bij een versaempt.
Ende was die xxvjn graeve vercoren
Van Hollandt, Zeelandt, die landen te orboren.
Ende sterf te Brugge, alsmen screeff voer ooghen:
Veerthien hondert ende lxvij, naert bethoonen;
Den xvn dach in junio, moost hij stervends pooghen.
Om wijens doot zachmen veel drooffheijts toogen;
Godt moet die ziele in eeuwicheijt laeven;
Tot Dijon, bij zijn voerouders, wert hij begraeven.

Een ander:
JUNI SESTHIENE MEN BITTERLICK NOOT SACH.
DOEN HERTOCH PHILIPS TE BRUGGE DOOT LACH.
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Carolus, Den negenenveertichsten Hertoghe van Brabant.
Den negenenveertichsten hertoghe van Brabant es geweest Caerel van Bourgoindien1,
de graeve van Charloijs, hertoghe Philips van Bourgoindien voers. sone Ende wert
te Loven, op eenen sondach, naerden noenen, xija julij anno 1467, als hertoghe van
Brabant ontfanghen ende gehult, ende dede den eedt, ontrent vij ueren, confirmeerende
allen der stadt van Loven ende des landts van Brabant privilegien; ende wordden
innegehaelt met lx tortzen, ende men bedreeff groote triumphen, te Loven, als van
vieren ende esbattementen2; ende de stadt Loven beschanck hem met iij silvere
vergulde geltstoopen3, wegende xix marck, iiij oncen, xiij engelschen; ende noch
met iiij lovensche laeckenen van xviij ½ rhinsgulden tstuck. Daernaer wert hij heere
van allen de landen daer zijn vaedere heer aff geweest hadde.
Binnen dezen tijde begonsten die van Luijck wedromme te rebelleren tegens haeren
Bisschop ende tegens hertoghe Caerel van Brabant, zijnen swagere, ende hebben
met hercracht Hoije innegenomen, met hulpe vande volders ende wijngaerders vanden
lande; ende de Bisschop die vloet vuijte stadt. Ende naer dijen zij de stadt geplondert
hadden, zijn zij wedromme naer Luijck getrocken. Dit vernemende de voers. hertoghe
Caerel van Bourgoindien ende Brabant, es met zijnder armeijen, xixa octobris anno
1467, metten coninck van Vranckerijck, vuijt Loven getrocken, naerden lande van
Luijck ende Loon, te oorloghen tegens de quaetwillighe Luijckenaeren, ende es met
zijne leghele voerde stadt van Sint-Truijen gevallen ende nedergeslaeghen. Als die
van Luijck dit vernaemen quaemen zij, op eenen avenstont, wel met xxm mannen,
omde stadt van Sint-Truijen te ontsetten, daer eenen grooten slach geviel, die hertoghe
Caerel want; ende daer bleven verslaeghen wel iijm Luijckenaeren, ende onder andere
heer Staes van Strael4, haeren banierdraegere, ende heer Hendrick Varrij, ridderen.
Daernaer dede de hertoghe Sint-Truijen bestormen; maer zij hebben hen opgegeven
in shertoghen genaede, ende quaemen vuijt, in lijnen cleederen, bervoets ende bloot
hooffs, biddende den hertoghe om gratie ende genaede; ende zij brachten met hen
de slotels vande stadt, die zij den hertoghe gewillichlijcken overghaeven soo datse
de hertoghe in gratie ende genaede ontfinck, op conditie dat zij terstont moesten
haere poorten, torrens ende mueren selver ter neder inden grondt vellen ende slichten,
ende moesten hunne wallen vullen; ende daerenboven moesten zij den hertoghe noch
groote somme van penninghen gheven. Ende allen haere boghen, pijlen, hamers,
harnas ende andere waepenen, die binnen de stadt waeren, moesten zij buijten de
stadt brenghen, ende aldaer, op eenen hoop leggen, in des hertoghen handen. Daernaer
1
2

3
4

Gekend onder den naem van Karel den Stoute.
In die dagen noemden de Rederijkers esbattementen de spelen welke zij tot verlustiging des
volks vertoonden. Het komt van het fransch ebattement, dat is vermaak, verlustiging. Wanneer
Boonen van feesten met esbattementen gewaagt, moet men verstaan feesten met opvoering
van blijspelen.
De esbattementen waarvan hij hier spreekt, werden opgevoerd door de leuvensche
rederijkkamers. Men leest in de rekening der stad van 1466, folio 87, verso: ‘Den gesellen
van der Roesen, voer haer moyte en arbeyt die zy hadden inde personagien te thoenen, doen
myn genedigen heere zyn blyde ende ierste incomst dede, byden Borgemeestere hen bevolen
te gevene, iiij gulden.’
Gemaakt op de maat eener gelt wijns. Zij waren gedeeltelijk vervaardigd door den leuvenschen
zilversmid Roelof Corsbout. Zie Rekening van 1466, folio 87.
Eustache de Straile.
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quaemen de steden vanden lande van Loon oock in des hertoghen genaede, als:
Hasselt, Borchloon, Hercke, Maeseijck, Bilsen, Bree, Tongheren ende andere, de
welcke de hertoghe oock bedwanck haere poorten ende mueren aff te werpen,
behalven de stadt van Hoije.
Daernaer es de voers. hertoghe Caerel naerde stadt van Luijck getrocken, met soo
groote menichte van volcke, dat sonder getal was. Ende alst volck voerde stadt van
Luijck nedergeslaegen was, soo wordden de borgers van binnen soo zeer vervaert,
dat zij wedromme om gratie ende genade baden, ende quamen vuijt, in hunnen lijnen
clederen, voer hertoghe Caerels tente, biddende om zijne bermerticheijt ende om
gratie. Ende als zij lange op hare cnien geleghen hadden, soo heeft hijse, op sommighe
conditien, in genade genomen, in decembri 1467. Ende daer wert overdraegen dat
zij alle vuijte stadt comen souden, in lijnen cleederen, ende den hertoghe om gratie
ende genade bidden. Daernaer zijnse vuijt gecomen, in lijnen cleederen, brengende
met hen den slotel vande stadt, die zij den hertoghe presenteerden. Maer om datze
niet en quamen gelijckt overdraeghen was, soo en wouse de hertoghe niet ontfangen,
ende keerden hem omme; soo dat zij altezaemen wedromme ongetroost, moesten
naerde stadt keeren. Ende alsment binnen vernam, hoet vergaen was, soo wert die
stadt heel in roeren,
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ende daer wert overdragen, dat men des hertoghen begeerten doen soude; ende zij
quamen vuijter stadt in haeren lijnen cleeren, xvi werff biddende den hertoghe om
genade ende om haere leven, zettende de stadt in des hertoghen handen, alsoo dat
de hertoghe hen ten lesten in genaede genomen heeft, op conditien dat zij alle haere
wapenen overleveren souden, ende haere poorten, torrens ende mueren ten gronde
aff worpen, ende datse de graeven vullen souden, alwaer de hertoghe met zijnen
volcke, inde stadt comen soude; dwelck zij deden. Ende daer die van Luijck haeren
voetval aldus deden, waeren present de Ambassaten van Vranckerijck, van Engelandt,
van Bretanien, van Berrij ende meer andere. Ende naer vele hanteringen ende
tractementen, soo es de voers. hertoghe Caerel binnen de stadt van Luijck getrocken,
ende met hem den Coninck van Vranckerijck roepende: vive Bourgoigne! Met hen
quamen oock binnen heer Loijck van Bourbon, haeren bisschop. Als zij nu al binnen
waeren, soo moesten die van Luijk den hertoghe overgeven alle haere bussen,
colveren, harnas, stocken, zweerden, boghen ende andere wapenen, diet al dede
vueren daert hem belieffde; ende alle haere poorten, torrens ende mueren moesten
zij affworpen, ende hunnen Pijroen, daer zij haere justitie voer hielden, op de marckt,
dede de hertoghe affdoen ende dede hem vueren tot Brugge, daer hij gestelt wert op
de Borsse aldaer. Ende de hertoghe dede justitie doen over degene die den
Borgemeester van Dijnant voortijden tonrechte onthoofft hadden; noch moesten die
van Luijck in des hertoghen handen brenghen alle haere hanteernissen ende privilegien
die zij hadden van keijseren, coninghen, hertoghen ende anderen, ende de hertoghe
gaff hen andere, naer zijne belieften; ende daerenboven moesten zij noch betaelen
groote sommen van penninghen.
Daernaer wert de hertoghe van Brabant gemaeckt een erffvoeght ende momboir
des landts van Luijck ende van Loon, met alle zijne naecomelinghen, hertoghen ende
hertoginnen van Brabant, behoudende opt selve landt jaerlijcks ende erffelijks vele
duizent guldens; ende beval dat de steden van den lande van Loon souden, tot
eeuwighen daeghe, haer hooftvonnisse haelen tot Loven, in Brabant, hen bevelende
oock dat ze haeren bisschop souden ontvangen ende hem doen in alle manieren als
zij hem schuldich waeren. Ende aldus wordden de landen van Luijck ende van Loon,
al binnen eender maent, verwonnen ende tonderbracht, die te voeren soo sterck
waeren datse niemanden en ontsaeghen noch op niemant en pasten.
Naer deze victorie es de voers. hertoghe Caerel van Bourgoindien ende Brabant,
den xxiij decembris 1467, binnen Loven gecomen, ende de stadt beschanck hem met
iij aemen, xvij steecken elseterswijn, ende met iij aemen ende xiiij steecken Beaenen.
Ende men bedreeff groote genuchte, te Loven, als van vieren ende esbattementen,
elck omt schoonste. Ende de cappellaenen van Sinte Peeters hadden voer hunnen
prijs eene silvere schaele van vj oncen, ende vj stoopen rhinswijns; de gesellen vande
Roosen een silvere schaele van iiij oncen ende iiij stoopen rhinswijns; Janne Pastaijken
van zekere persoonagien bij hem vuijtgestelt, eene sílvere schaele van iij oncen ende
iij stoopen rhinswijns; den schutters vande groote Gulde vanden voetboghe, vanden
schoonsten vierene, eene silvere schaele van iiij oncen ende iiij stoopen rhinswijns;
de cleijnder Gulde vanden voetboghe eene silvere schaele van iij oncen ende iij
stoopen rhinswijns; den gesellen vande Roosen noch vanden schoonste vierene, ij
silvere lepels van ij oncen ende ij stoopen rhinswijns.
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Hier naer es de voers. hertoghe van Brabant naer Brugghe gereijst, alwaer, hij xa
julij anno 1468, tot zijne huijsvrouwe getrouwt heeft vrouwe Margriete van IJorck,
des conincx sustere van Engelandt, waeromme groote genuchten bedreven wordden.
Anno 1468, ontrent septembris, hebben hen wederomme sterck gemaeckt de
ballingen ende de groententers vanden lande van Luijck, ende hebben de stadt van
Luijck innegenomen, bedrijvende wonderen, want zij verdreven daer vuijt allen
degeene die hertoghe Caerel daerinne gestelt hadde. Heer Lodewijck van Bourbon,
haeren bisschop, was doentertijt tot Tongheren, met vele edelen, als de heeren van
Bergen ende meer andere; ende mits den peijs die gemaeckt was tusschen den coninck
van Vranckerijck ende den hertoghe van Brabant, soo waeren zij verblijdt, ende
deden lancx de straeten, binnen de stadt van Tongheren, vieren; ende inden selven
nacht soo quaemen de voers. groententers van Luijck subtijlijcken binnen Tongheren,
al gewaepent, met menichte van volcke ende riepen op de marckt: Vive le Roy! Ende
zij naemen haeren bisschop gevangen, ende vuerden hem binnen Luijck, ende zij
maeckten de stadt sterck met graeven ende bollewercken. Dit hoorende hertoghe
Caerel van Brabant, die doentertijt te Peroenen was, ende vernemende hoe dat zij
sconincx roep hadden geroepen, ende haeren bisschop gevanghen, ende dat de
groententers binnen Luijck zeer sterck waeren, soo wert hij zeer gram, ende ginck
in des coninck van Vranckerijckx camere, die noch te Peroenen was, ende zeijde tot
die coninck hoe die groententers van Luijck waeren comen binnen Tongheren,
roepende: Vive le Roy! ende haeren bisschop tot Luijck gevangen gevuert, den coninck
opleggende dat hij des medeplichtich was, aengezien dat zij zijnen roep geroepen
hadden. Maer die coninck loochende dat sterckelijck ende zwoer dat hij van haer
opsette niet en wiste, noch dat het bij zijnen consente oft wille niet geschiet en was,
ende dat hij dat selve met hem wilde
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verantwoorden, des noot zijnde; soo hij oock dede, ende quam met hertoghe Caerel
voer de stadt van Luijck. Ende de hertoghe heeft die stadt wel sterck belegert, ende
daer wordden buijten de stadt vele Luijckenaeren gedoot van des heeren volcke van
Ravensteijn, die d'avandgarde voerde vanden hertoghe. Die van Luijck dit
vernemende, quaemen vuijt, met Sint-Andriescruijs, ende versloeghen vele van
shertoghen volcke. Maer als zij merckten de groote machte vanden hertoghe, zijn zij
bij hunnen bisschop gegaen, die zij gevangen hadden, hem gelovende dat zij hem
los souden laeten, woude hij voer haer lieden peijs ende genaede verworven, aenden
hertoghe van Brabant, dwelck hij accepteerde ende gelooffde te doene. Ende aldus
es hij vuijte stadt bij den hertoghe getrocken om van peijs te tracteeren; maer terwijlen
datmen van peijse sprack, soo zijn wel twee hondert Luijckenaers, bij nachte,
heijmelijck vuijter stadt getoghen, in shertoghen legele, tot bij zijne tente, stekende
in sommighe tenten tvier, ende verslaende vele goede mannen, eerment inden legele
gewaer wert. Maer als zijt vernaemen soo zijn de Luijckenaeren meestendeel
verslaeghen geweest. Doen wert den hertoghe soo gram dat hij de stadt van Luijck
dede bestormen, ende dede soo vreesselijcken assault op de stadt dat hij ze, met
gewelt, innegenomen heeft. Ende quam, metten coninck van Vranckerijck, daer
binnen, met groote menichte van volcke, ende het word lacen1 al doot geslaeghen
dat men vant, mannen ende vrouwen, ende sonderlinge die inde waepenen waeren;
ende wordden soo voerts de meestendeel inde Maese geworpen ende verdroncken;
vele vrouwen wordden gevioleert ende jonge maechden geschoeffiert; kercken,
cappellen ende cloosters wordden al berooft; vele nonnen ende bagijnen wordden te
schepen vuijte stadt gevuert, op dat hen niet misdaen en soude wordden. Daernaer
wert de geheele stadt geplondert ende berooft, ende alser niet meer te rooven en was,
soo dede de hertoghe den brant inde stadt steken, ende voerts allen de huijzen
afbreken, behalven kercken ende cloosters. Aldus wert de stadt van Luijck met
assaude gewonnen, xj novembris anno 1468, te hoochmistijde, als den introitus der
missen was aengeslaen, wel dienende ter materien: Omnia que fecisti nobis, Domine,
in vero judicio fecisti, quia peccavimus tibi. Van dit innemen vande stadt van Luijck
es deze annale:
ELVE IN NOVEMBRI

CREECH KAEREL LVDICK.

Als hertoghe Caerel nu een weijnich tijts tot Luijck ende daerontrent geweest hadde,
soo es hij wedromme naer Brabant gecomen, ende es mette Lovenaers (waer heer
Jacop Uten Lieminghen capiteijn aff was) binnen Loven gecomen, den xxvij
novembris 1468, met vele ontallijcke van die vande goede mannen vande geslachten
van Loven, onder dewelcke heer Loijck Pinnock, meijere van Loven, van hertoghe
Caerel ridder geslaeghen es geweest, doerde groote vromicheijt die hij int innenemen
vande voers. stadt van Luijck gethoont hadde. Ende de stadt Loven beschanck den
hertoghe met iij aemen, viij steecken Beaenen, ende iij aemen ende xix steecken
rhinswijns.
Anno 1469, in decembri, vercreech de stadt Loven brieven vanden voers. hertoghe
van Brabant, adresserende aen mijnenheere van Luijck, aende archidiaecken van
Kempenlandt ende van Franchemont, daermede hij hen expresselijck beval hunne
consistorie van hunnen gheestelijcken gerichte te Loven (ende nergens elders) te
1

Helaas!
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houdene. Ende de stadt Loven versocht noch aenden voers. hertoghe van Brabant,
dat hij de stadt verleenen wilde de gheestelijcke jurisdictie mijns heeren van Luijck,
de archidiaeckenien van Brabant, Luxenborch, Henegouwen, Naemen ende meer
andere landen ons genaedichs heeren, op deze zijde vander Maesen geleghen, voerden
toecomenden tijt, te Loven gehouden te wordden. Ende tot dijen oock tressort der
bancken, die vuijt onsen genaedichs heeren lande plaeghen te recht te trecken, inden
lande van Luijck ende van Loon, die te moghen comen voer schepenen van Loven;
dwelck de voers. hertoghe Caerel van Bourgoindien ende Brabant der voers. stadt
Loven, bij privilegie, geaccordeert ende verleent heeft. Ende de stadt gaigeerden den
officiael met l rhinsgulden sjaers.
Anno 1470, prima maij, quam de hertoginne, hertoghe Caerels voers. huijsvrouwe,
vrouwe Margriete van IJorck, des coninckx sustere van Engelandt, ierst werven te
Loven in, ende wordden met groote staete innegehaelt, met cxxv tortsen, waeronder
eene was van ix ponden, diemen droech voerden grooten Reuse Hercules; ende de
stadt Loven beschanck haer met iij silvere vergulde stoopen2, wegende xvij marck,
ij oncen, iij engelschen, costende ijc xxvij gulden, xxxix plecken; noch eenen silveren
vergulden overdeckten croes, wegende xxviij oncen, ix engelschen, costende lv
gulden xxx plecken; noch iij ½ aemen, een gelte Beaenen, costende xxxvij gulden,
vj plecken, ende noch iij aemen ix steecken rhinswijns, die costen xxxiij gulden.
Ende de voers. stadt schanck noch mevrouwe van Bourgoindien, hertoghe Caerels
voers. dochtere, ij silvere verdreven croesen, wegende xli oncen, xv engelschen, die
costen

2

‘Der selver mijn genediger vrouwen noch geschinct drie silveren vergulden stoepe, die de
stad dede maken Roelove Corsboudt, goudsmit, enz.’ Rekening van 1469, folio 91.
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lxxix gulden, xxxj ½ plecken1; ende men bedreeff groote genuchten te Loven, als
van vieren ende esbattementen.
Anno 1470, in julio, betaelden de stadt Loven, tot behoeff vande bullen, bijde
Universiteijt vercreghen, c croonen, te xiiij stuijver tstuck, waeraff deene was vande
eeuwiger conservatorije ende dandere van kennisse te moghen hebben van zaeken
van beneficien in aenleggers ende verweerders zijde.
Anno 1471, in februario, lach hertoghe Caerel tot Corbij, voer Amiens, in
Vranckerijck, tegens de Franchoijsen, ende heer Loijck Pinnock, meijer van Loven,
trock xija februarij derwaerts den hertoghe ten dienste. Ende die van Loven, metten
anderen steden ende dorpen van Brabant, met groote menichte van volcke, trocken
derwaerts, ixa martij 1471, daer van die vande geslachten van Loven bij waeren:
Machiel Absoloons, Jan Pinnock, ridderen; Jan van Oppendorp, Jan Roelants, Hugo
Roeloffs, Jan van Berthem, Gielis ende Jacop van Duffle, Goort de Zadelaere, Jan
van Lathem, Jan Oliviers, Emont Roelants, Loijck vander Borch, Hendrick van
Dalem, Gooris Vrancx, Steven Smacht, Willem Moreel van Wilre, Wouter Pinnock,
met vele andere; ende van daer zijn zij voer Beauvoijs getrocken. Binnen middeler
tijde dat de voers. hertoghe aldus in Vranckerijck was, soo es zijne moedere; xvij
decembris 1471, vrouwe IJsabella, heeren Philips huijsvrouwe wijlen, in Arrien
gestorven, bijde stadt van Sint Ouchmairs2, ende wert begraeven in Artoijs, int clooster
genaempt Gosnaij, der Catusers ordre.
Anno 1472, in augusto, versocht de voers. hertoghe Caerel vanden lande van
Brabant vm mannen van waepenen, te peerde ende te voete, voerden tijt van iiij
maenden, ten laste vanden lande, waervoere dlandt van Brabant hem presenteerde
xxm croonen; ende voer zijne huijsvrouwe noch iiijm croonen. Daernaer es hij naer
Vranckerijck getrocken, voer Ruwaenen, in septembri 1472. In februario daernaer,
heeft de voers. hertoghe wedromme vanden lande versocht eene bede van vc duijsent
croonen, eenen termijn van vijff jaeren lanck, ende es, in aprili 1473, getrocken
tegens de Franchoijsen voer Mondidier, daer vele Lovenaers bij hem waeren, ende
onder andere van die vande geslachten van Loven: heer Jan Pinnock, riddere, met
vj peerden; Wouter Pinnock, Gielis van Duffle, Roeloff van Berthem, Willem Moreel,
Raijmonde Roelants, Jan Roelants, Loijcx sone; Goort de Zadelere, Jan van Lathem,
Steven Smacht, Loijck vander Borch, Hugo Roeloffs, Gooris Vrancx, Bertholomeus
vanden Borchoven, capiteijn vande Lovensche pijckenaeren, ende vele andere.
Ontrent dezen tijde van 1473, was Adolph, hertoghe Aernouts van Ghelrens sone,
zijnen vaedere gevangen houdende, hem maeckende heere vanden lande, ende hiel
zijnen vaedere wel vij jaeren gevangen, bij middele van sommighe heeren ende
steden vanden lande; waerdoere groote partijschap ende oorloghen opgestaen zijn
tusschen hem, op deen zijde, ende hertoghe Jan van Cleve, zijns moeders broedere,
ende den heere van Egmont, zijns vaeders broedere, met zijnen kinderen, op dandere
zijde; daer vele bloetstortingen ende andere schaeden aff quaemen. Dit verstaende
de keijser Frederick heeft, ten versueken vanden heere van Egmont, hertoghe Caerel
van Brabant commissie gegeven ende richter gemaeckt inde saecken tusschen hertoghe
1
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Aernout van Ghelre ende Adolph zijnen sone; ende hertoghe Caerel heeft soo vele
gemaeckt aenden sone, dat hij zijnen vaedere vuijten gevanckenis gelaeten heeft.
Ende hertoghe Caerel ontboet hem dat hij bij hem comen soude, hem gevende vrij
geleijde. Soo quam de voers. Adolph van Ghelre bij hertoghe Caerel, tot Hoesden,
ende, gelijck hij zeer ongebonden van woorden was, soo sprack hij spijtichlijcken
tegens hertoghe Caerel, soo dat hij daerdoere gehouden wert; maer heijmelijck es
hijt onttreden, ende quam tot Naemen, ende van daer meijnden hij te schepe te vaeren
lancx de Maese neder; maer hij wert daer bekint vanden weert, die dat te kennen
gaff; soo dat hij gevangen wert ende wedromme bracht bij hertoghe Caerel, in Brabant,
die hem vast gevanghen dede leggen, tot Vilvoorden, ende bleeff aldaer gevanghe
soo lange als hertoghe Caerel leeffde. Ende naer dijen hertoghe Caerel van Brabant,
metter waerheijt, bevondt dat hertoghe Aernout ende Adolph, zijn sone, dlandt van
Ghelre tonrechte besaeten, als comen zijnde vande joncxste dochtere, ende dat de
hertoghe van Gulich was gecomen vande outste dochtere, ende hem oock bij
kerstelijcken vonnisse dlandt van Gelre aengewesen was, soo heeft de voers. hertoghe
Caerel van Brabant tegens den voers. hertoghe van Gulick trecht vanden lande van
Gelre gecocht, om lxxxm gout guldens eens. Ten anderen zeijde men oock dat hertoghe
Aernout zijnen sone onterft hadde, overmits tgroot ongelijck dat hij hem gedaen
hadde, ende dat hij zijn recht ende actie vanden selven lande overgegeven hadde
aenden voers. hertoghe Caerel van Brabant. Dit aldus gedaen zijnde, soo es de voers.
hertoghe Caerel van Brabant, met groote menichte van volcke van waepenen, naert
landt van Ghelre getrocken; ende es vuijt Loven vertrocken, xxj maij 1473, naer
Maestricht. Met hem trocken heer Loijck Pinnock, meijere van Loven; ende heer
Machiel Absoloons, rid-
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deren, met vele andere van die vande geslachten. Te Maestricht comende vant hij
daer bereet hertoghe Joannen van Cleve, zijnen neve, ende den heere van Egmont,
met zijnen kinderen, die hem ter assistentie quaemen. Ende van daer es hij getrocken
voerde stadt van Venloo, die hij belegert heeft; maer de stadt heeft haer opgegeven.
Daernaer creech hij den meestendeele vanden lande, met hulp van sommighe steden
ende edelen vanden lande, die met hem waeren. Maer de stadt van Nijmmeghen en
wilde haer niet opgeven. Daeromme trock hertoghe Caerel daervoere, met groote
menichte van volcke ende met groote bussen, op deen zijde vande wallen; ende de
hertoghe van Cleve, met zijnen broedere heere Adolph, heere van Ravesteijn, ende
de heere van Egmont, met zijne sonen, laeghen op dandere zijde vander revieren.
Ende opde stadt wert zeere geschoten, ende die van binnen deden groote schaede in
shertoghen volcke. Ende sonderlinghe bleeff daer een groot heer vuijt Engelandt,
met vele Engelsche archieren, die een vande buijten poorten gewonnen hadden. Maer
hen en quam terstont geene assistentie, alsoo dat zij meestendeel daerop ende
daerontrent verslaegen wordden, vanden volcke van binnen, die de poorte wedromme
innenaemen. Maer int leste hebben zij hun opgegeven in des hertoghen genaede;
ende de hertoghe nampse in genaede, op zekere conditien die daer gemaeckt wordden.
Ende aldus wert hij heere vanden lande ontfangen ende gehult; ende de oude hertoghe
sterff corts daernaer, binnen de stadt van Graeve. Ende hertoghe Caerel vuerde met
hem, vuijt Nijmmeghen, de twee jonge kinderen van hertoghe Adolph van Ghelre,
eenen sone ende eene dochere; ende hij bracht ze met hem in Brabant, daer hij ze
eerlijcken dede houden; want haere moedere overleden was. Ende deze kinderen
moederen waeren twee gesusteren van Bourbon. Oock was de voers. hertoghe Caerel
van Brabant ende deze kinderen moederen broeders ende gesusters kinderen. Dit
geschiedden aldus, inden heeten somere anno 1473, daermen affschrijft aldus:
Als hertoghe Caerel voer Nijemmeghen lach,
Men noijt soo heeten somer en zach.
Anno 1474, lach de voers. hertoghe Caerel van Brabant voerde stadt van Nuijsen,
ende hij trock, van Loven, derwaerts xija julij 1474, ende de stadt Loven beschanck
hem met vj aemen, vij steecken rhinswijns, ende zijne huijsvrouwe de hertoginne ij
½ aemen, j steeck rhinswijns. Ende die van Loven trocken derwaerts, metten anderen
steden ende dorpen van Brabant, met groote menichte van volcke van waepenen,
ultima octobris 1474. Die van Loven hadden doen iij capiteijnen, te wetene: heer
Loijck ende heer Jan Pinnock, ridderen, ende Gielis van Duffle; waerondere vele
van die vande geslachten van Loven waeren, als: heer Machiel Absoloons, riddere;
Jan ende Mertten van Oppendorp, Raes van Graven, Hugo Roeloffs, Joos Absoloons,
Hendricx sone, Emont Roelants ende meer andere. Maer in novembri anni 1475,
wert den peijs gemaeckt tusschen den Keijsere ende den voers. hertoghe Caerel van
Brabant, waeromme groote genuchte, te Loven, gemaeckt wert, als van vieren ende
esbattementen. Ende men dede eene schoone singende misse, binnen de kercken van
Sinte Peeters, op Sinte Huijbrechts dach; ende naerde misse ginck men processie
generael. Ende terwijl dat de voers. hertoghe voer Nuijsen lach, dede hij gebieden
dat allen de goede mannen vande geslachten vande stede opzitten1 moesten ende
hem, inden voers. belegge, ten dienste comen; welcken volgende die vande geslachten
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van Loven opzaeten, onder den heere van Waelheijn ende heer Loijck Pinnock,
riddere, meijere van Loven, ende togen den hertoghe ten dienste. Ende van geleijcken
die van Bruessel onder den heere van Perweijs.
Anno 1476, in aprili, lach de voers. hertoghe van Brabant, met zijnen volcke van
waepenen, voerde stadt van Lusaenen2. Als hertoghe Caerel van Bourgoindien ende
Brabant vernam dat het landt van Loreijnen, wedromme overgegeven was aen haeren
hertoghe, soo es hij anderwerven, anno 1476, in Loreijnen getrocken, met groote
menichte van volcke van waepenen, voer de stadt van Nancij, die hij tanderen tijden,
te wetene inden jaere 1475, gewonnen hadde. Ende schoot mueren ende poorte aff
vande stadt; maer die van binnen hielden hen vroemelijck; maer niet te min zij wilden
hen opgeven aenden hertoghe, behoudelijck lijff ende goet. Ende de hertoghe en
wilde ze niet ontfangen dan tzijnen wille. Aldus bleeff hertoghe Caerel, menighe
weke, daervoere liggen, soo dat hem ten leste victaillie ende provande gebrack. Oock
en consten zij gheene voijeringhe ghecrijghen voer hunne peerden, doer dijen allen
de passaigien vanden vijanden sterckelijck beset waeren met volcke van waepenen.
Alsoo dat de voers. hertoghe Caerel aldaer, met zijnen volcke, moesten blijven liggen,
in groote aermoede van hongere ende dorste, ende andere nootelijckheden; want het
eenen grooten ende strangen winter was. Ende hij screeff vele brieven aen die van
zijnen lande, om te hebben bijstant van volcke van waepenen, ghelt ende victaillie,
maer hij en heeft gheen gecreghen; want die meeste heeren vanden lande waeren
hem tegens. Ende als hij om gelt oft victaillie was scrijvende, soo sonden zij hem
volck

2

Lausannen, in Zwitzerland.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

61
van waepenen, ende ter contrarien als hij om volck was scrijvende, soo zeijnden zij
hem gelt, ende naementlijck eenen waeghen ghelts die onderweghen verdonckert
wert, bij eenighe van zijne ongetrouwen ende verraeders, diet naederhant noch metten
lijve hebben moeten betaelen, als de zaecke int openbaer gecomen was. Niemant en
was bereet omden hertoghe te secoureren; maer die van Loven hebben groote
gereetschap gemaeckt van geschutte, waegenen, met victaillie ende volcke van
waepenen, om te trecken bijden hertoghe voer Nancij, waer onder andere van die
vande geslachten van Loven met trocken: Jan ende Thomas van Oppendorp, Eduwaert
Crupelandt, Jan Pinnock ende meer andere. Ende men hiel, te Loven, vele processien
generael om te bidden dat Godt den hertoghe van Brabant, met zijnen volcke, victorie
verleenen wilde. Maer ten lesten, heeft hem de hertoghe, met zijnen edelen ende
volcke van waepenen, gevonden in groote armoede ende katijvicheijt. Ende heeft
aldaer moeten blijven liggen sonder eenieghen troost, waerdoere hij bijnaer den moet
verloren gegeven heeft. Dit vernemende de hertoghe van Loreijnen dat hertoghe
Caerel van Brabant met zijnen volcke in deze benaeuwheijt waeren, soo heeft hij
groote menichte van volcke bij een vergaedert, met groote menichte van Switzers,
daer aene hij hem verbonden hadde. Daertoe creech hij noch heijmelijck vuijt
Vranckerijck ixc lanciers, diemen zeijde dat de coninck vuijten lande gebannen hadde;
maer hij hadse aldus bedecktelijcken totten hertoghe van Loreijnen gesonden. Ende
als de hertoghe van Loreijnen nu al zijn volck bereet hadde, soo es hij, opden ven
januarij 1476, op eenen zondach, wezende derthienavent, met zijnen volcke te peerde
op deen zijde ende de Switzers op dander zijde, op hertoghe Caerel ende zijnen
volcke gevallen, alwaer eenen vreesselijcken slach gebeurde, ende hertoghe Caerel
weerden hem vromelijck tegens de Switzers, daervan hij er groote menichte
verslaeghen heeft. Maer ten lesten heeft de voers. hertoghe Caerel van Brabant de
neerlaeghe gecreghen, ende den strijt verloren, overmits alle zijn volck meestendeel
machteloos ende veraermoijt was. Ende hertoghe Caerel moesten de vluchte nemen,
ende int vlieden wert hij verslaeghen, ontrent een cleijn reviercken, alwaer hij, binnen
drije daeghen daernaer, vonden wert, met zijn aensicht aent ijs gevrosen, ende wert
te Nancien innegebracht, ende openbaerlijck den volcke gethoont. Ende wert aldaer
eerlijcken begraeven, hangende in eene loote kiste, ende bij hem leet begraeven die
edele riddere heer Jan van Rubenpre, heere van Bievene, die daer oock verslaeghen
wert, met vele andere heeren ende edelinghen. Ende daer wert gevangen de graeve
van Nassau, de graeve van Chijmaij, heer Anthonis, die grooten bastaert van
Bourgoindien, met vele meer andere.
Ende de voers. hertoghe Caerel wijlen van Bourgoindien ende Brabant liet achtere,
van zijne middelster huijsvrouwe, vrouwe IJsabella van Bourbon, eene eenighe
dochtere genoempt Maria.

Maria van Bourgoindien met Maximiliaen van Oostenrijck, Den
vijftichsten Hertoghe van Brabant.
Naerde doot vanden voers. hertoghe Caerel wijlen van Bourgoindien ende Brabant,
soo zijn de landen verstorven op vrouwe Maria1, des voers. hertoghe eenighe dochtere,
1
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die hij hadde van vrouwe IJsabella van Bourbon, zijne middelste huijsvrouwe, om
dewelcke, als hertoginne vanden lande van Brabant, enz., tontfangen, in den meije
anno 1477, te Loven, eene groote vergaerderinge was vande prelaeten, edelen ende
steden vanden lande, om raet te houdene in wat vueghen dat men se ontvangen ende
hulden soude. Ende quam tot Loven, met grooten staete, in, xiiija maij 1477, ende
de stadt beschanck haer met iij ½ aemen, ij steecken Beaenen ende iij ½ aemen ende
v steecken rhinswijns. Daernaer wert zij, te Loven, als hertoginne van Brabant,
ontfangen ende ghehult, xxixa maij anno 1477, in presentie vanden hertoghe van
Cleve, den heere van Ravesteijn, den hooffmeester van Gulick, den hertoghe van
Beijeren, den bisschop van Metz, den heere van Bounerien ende vele meer andere
heeren, ende de steden Bruessel, Antwerpen ende Bossche. Ende confirmeerde allen
der stadt Loven ende des landts van Brabant privilegien, daertoe vuegende diversche
andere poincten den lande aengaende, diemen noempt de Blijde Incompste2. Ende
de stadt Loven beschanck haer met iij silvere vergulde gheltstoopen wegende xvj
marck ½ once, costende ijcxxxvij gulden xxv ½ plecken3; noch iiij stucken swertte
laeckenen costende c gulden, xxx ½ plecken, ende iiij aemen ende j steeck rhinswijns.

2
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Tusschen de voers. vrouwe Marie ende hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck, des
keijsers Fredericx sone, was een houwelijck gesloten, bij wijlen hertoghe Caerel van
Bourgoindien ende Brabant, de voers. vrouwe Mariens vaedere, ende den keijser
Frederick voers., int tractaet gemaeckt int beleg der stadt van Nuijs.
In juni, anno 1477, track dlandt van Brabant te oorloghen, naer Nijvel ende Bijns,
tegens den coninck van Vranckerijck; ende die van Loven trocken derwaerts, xiij
junij 1477, onder haere iij capiteijnen, te wetene: heer Machiel Absoloons, heer Jan
van Sinte Goricx ende heer Jan Uten Lieminghen, ridderen, met groote menichte van
volcke, ende vande geslachten, onder andere, Jan van Berthem ende Eduwaert
Crupelant. Ende de coninckstabel vande groote Gulde trock oock met xxxvij
schutteren derwaerts. Deze oorloge was bij comen omdat de coninck van Vranckerijck
het bestant was brekende datter tusschen hem ende hertoghe Caerel wijlen van Brabant
gemaeckt was, nemende vele steden in, gelegen in Vermondoijs, opde Sonne ende
in Artoijs. Deze oorloge cost de stadt Loven iiijmiijcxc gulden, xvij plecken ende iij
stuijvers paijements.
Anno voers. es, te Loven, eene groote dachvaert geweest vande prelaeten, edelen
ende steden vanden lande, opt houwelijck vande voers. vrouwe Marie ende hertoghe
Maximiliaen van Oostenrijck, alwaer eendrachtelijck gesloten wert dat de voers.
vrouwe Marie den voers. hertoghe Maximiliaen tot eenen man trouwen soude. Ende
daer wordden terstont brieven aenden voers. heer Maximiliaen gesonden vande voers.
resolutie. Dit verstaen hebbende de voers. hertoghe Maximiliaen, es met alder
diligentie herwaerts naer Brabant gecomen bijde voers. vrouwe Marie, niet sonder
groot perijckel zijns levens. Ende naer dijen hij bijde hertoginne eenieghen tijt geweest
hadde, soo dochte hem lanck ende swaer te vallen datmen vanden houwelijcke niet
en sprack; want hij groot verlangen hadde naer de edele princesse. Ten lesten hebben
zij malckanderen vanden houwelijcke gesproken, ende hebben thouwelijck onder
hen beijden geaccordeert, met gelufte van trouwen. Maer de hertoginne versocht
eerst ende voeral dat de voers. hertoghe Maximiliaen, in haeren naeme, het landt
wilde wat beschermen ende defenderen tegens die Turcken ende andere haere
vijanden, die vele steden gewonnen hadden. Daertoe de hertoginne hem presenteerde
van alles te doene, als volck, ghelt, victaillie ende andere ter oorloge nootelijck;
dwelck de voers. hertoghe Maximiliaen geaccepteert heeft, ende haer geloeft tselve
te doene. Doen omhelsden hem de hertoginne ende custen hem aen zijnen mont,
ende wordden alsdaer met eenen ondertrouwt, bij dispensatie vanden Paus, want zij
malcanderen bestonden ten iij lede vande zijde van Portugael, want de keijserinne,
heer Maximiliaens moedere, was des conincx dochtere van Portugael, ende hertoghe
Caerels van Bourgoindien ende Brabants moedere waeren beijde broeders ende
gesusters kinderen. Hier naer es de voers. hertoghe Maximiliaen vertrocken bij zijnen
heer vadere, hem vertellende allen tgene voers. es; maer doer dijen dlandt lancx soo
meer bedorven wert vanden vijanden, soo wordenter eene generaele dachvaert ende
vergaerderinghe, te Loven, vande prelaeten, edelen ende steden vanden lande
gehouden. Ende daer wert gesloten datmen den voers. hertoghe Maximiliaen van
Oostenrijck metter haesten ende met alder diligentie ontbieden souden, om vrouwe
Marie, zijne toecomende bruijt, te comen trouwen. Ende heer Loijck Pinnock, riddere
ende meijere van Loven, met Emont Roelants, schepenen, wordden gecommitteert
om tselve den voers. hertoghe Maximiliaen te adverteeren, ende vertrocken vuijt
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Loven, met brieven aenden voers. hertoghe Maximiliaen, in julio 1477; alwaer zij
eerlijcken ende met groote blijschap vanden hertoghe ontfangen zijn geweest. Ende
hertoghe Maximiliaen schanck hen tot eenen lichteeken ende versekerheijt van dat
hij, eer twee maenden, hier te lande zijn soude, eenen gouden cop1, met ijm ducaeten
daerinne; van welcke tijdinghe de hertoginne zeer verblijt was. Daernaer es de voers.
hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck, met grooten staete, te Loven, innegecomen,
viija augusti anno 1477, omde voers. vrouwe Marie te comen trouwen. Ende de stadt
Loven beschanck hem met twee stucken rhinswijns houdende ix aemen ende ij
steecken; ende die van Loven bedreven groote genuchte als van vieren ende
esbattementen. Van Loven es hij naer Bruessel getrocken, ende van daer naer Ghendt,
alwaer hij de voers. vrouwe Marie getrouwt heeft, xvija augusti anno 1477; ende de
bruloft wert te Brugghe gehouden. Daernaer es de voers. hertoghe Maximiliaen van
Oostenrijck, in decembri anni 1477, wedromme binnen Loven gecomen, alwaer hij
als de L hertoghe van Brabant ontfangen ende gehult es geweest, opden vijfden
decembris anni 1477, wesende eenen vrijdach, confirmeerende allen der stadt Loven
ende des landts van Brabant privilegien, met oock de Blijde Incompste2, bij vrouwe
Marie, zijne huijsvrouwe, als hertoginne van Brabant, thaerder incompste, den lande
verleent ende gegeven. Ende de stadt Loven beschanck hem met twee silvere vergulde
gheltstoopen, wegende xiiij marck, ij oncen, iij engelschen, ende twee swertte
laeckenen; ende binnen Loven wordden groote triumphen ende genuchte bedreven,
als van vieren ende esbattementen.

1
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Anno 1478, 22 julij, soo gelach de voers. hertoginne, vrouwe Marie, Maximiliaens
huijsvrouwe, te Brugghe, van eenen jongen sone die aldaer Philips kersten gedaen
wert. Deze sterff, in Spaegnien, anno 1506, 26 septembris, naer dijen hij aldaer
coninck van Castillien, van Lijon ende van Grenaeden gecroont was.
In septembri anno 1478, wordden groote gereetschap gemaeckt om te oorlogen te
trecken tegens den coninck van Vranckerijck, in Artoijs, ende de quaetwillighe, in
Henegouwe. Ende hertoghe Maximiliaen trock derwaerts, met groote menichte van
volcke, ende die van Loven volghden hem, ende trocken derwaerts, onder hunne iiij
capiteijnen, te wetene: heer Loijck Pinnock, riddere ende meijere van Loven; heer
Jan van Sinte Goricx, Philips Pinnock, heer Jans sone, ende Loijck Pinnock, Amelrijcx
sone, met vele andere van die vande geslachten, ende groote menichte vande
gemeijnte. Ende de hertoghe heeft vele sloten ende steden innegecregen als Conde,
Bouchain, Keijnoet, Camerijck ende meer andere; maer ten lesten worddent er zekere
appoinctement gemaeckt, waerdoere de hertoghe, met zijnen volcke, wederomme in
Brabant quam.
Anno 1479, in aprili, waeren de prelaeten, edelen ende steden des landts van
Brabant, mette gecommitteerden des landts van Luijck, Vlaenderen ende andere
landen, te Loven vergaerdert, om raet te houden, ende te ordonneeren, hoemen
wederstaen soude den coninck van Vranckerijck, die vijant gewordden was vanden
voers. hertoghe Maximiliaen ende van zijnen landen; alwaer overdraegen ende
geordonneert wert, dat men opnemen soude xiiij oft xvm vechtbaere mannen van
waepenen van Engelschen ende van Switzers, soo verre men die gecrijgen conste,
ende datmen den cost ende last daervan vervangen ende betaelen soude met allemans
goet, gheestelijck ende weerlijck. Ende, in maijo daernaer, wordden vm vrome mannen
gestelt opde frontieren vanden lande, ende den iiijen man wordden tot dezen oorloge
opgenomen.
Daernaer es de voers. hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck, met groote menichte
van volcke van waepenen, naer Vranckerijck getrocken, ende Loenis van Udekem1
was capiteijn vande Lovensche voetgangers, ende es met zijnen legele
nedergeslaeghen beneden aent velt tot Blangijs, alwaer de hertoghe ij oft iij bruggen
over de reviere dede maecken, ende des coninckx volck van Vranckerijck lach boven
opt selve velt, met groote menichte van volcke, wel vj mannen tegens des hertoghen
eenen. Ende daer geviel eenen grouwelijcken slach, bij Terwaenen, in augusto 1479,
den welcken de Franchoijsen verloren, ende wordden, van tshertoghen volcke,
gedreven tot voer Sinte Quintens; ende daer bleven vanden Franchoijsen verslaegen
bat2 dan xlm mannen; ende van tshertoghen Maximiliaens volcke bleeffer verslaegen
ontrent de ixm, waer onder andere doot bleeff Jacop ende Mr Anthonis van Haelewijn,
Joos Ruledere, Peeter van Eerdenborch, Hendrick van Perweijs, Jan van Rotzelaer,
van Wesemael ende meer andere.
1

2

LEO VAN UDEKEM, zoon van Leo en van Machtilde van der Borch, was stedelijke raad in
1477. Hij huwde Johanna de Walhain die hem eenen zoon schonk, Nicolaas geheeten. Na
den dood dezer vrouw trad hij in tweeden echt met Maria van Schayck, die den 15 februari
1538 overleed. Leo van Udekem, een man van moed en dapperheid, bewoonde, in de
Kattenstraat, het huis 't welk in onze dagen het eigendom werd der familie Libot. Hij overleed
den 28 februari 1519, en werd in de voormalige kerk van Sint Michiel begraeven.
Bat, van beter. Hier in den zin van meer gebruikt.
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Anno voers., gelach de voers. vrouwe Marie hertoghe Maximiliaens huijsvrouwe,
tot Bruessel, van eene jonge dochtere, die aldaer Margriete kersten gedaen wert.
Anno 1480, in junio, track vrouwe Margriete van IJorck, hertoghe Caerels wijlen
van Bourgoindien ende Brabants weduwe, totten coninck Eduwaert van Engelandt,
haeren broedere, om hem te informeeren ende bidden dat hij hem wilde voegen
metten hertoghe van Brabant tegens den coninck van Vranckerijck.
Anno voers., in julio, quam de voers. hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck,
binnen Loven, ende de stadt beschanck hem met vj aemen, vj steecken rhinswijns,
die costen lxvj gulden, xxxvj plecken. Ende hem wordden, tot behoeff vanden volcke
van waepenen, voer een jaer, geconsenteert cviijm iiij croonen. Ende allen die vanden
landen, steden ende dorpen wordden bescreven datse hun volck van waepenen gereet
maecken souden, tegens den lesten julij, ende dat zij hem al souden laeten vinden
tot Nederijssche. Ende heer Jan Pinnock, riddere, wert als monstreheer, met groote
sommen van gelde, gesonden naer Camerijck, ende van daer opde frontieren vanden
lande van Luxenborch, om tvolck van waepenen, aldaer liggende, te betaelen.
Daernaer es de voers. hertoghe Maximiliaen, met groote menichte van Brabanteren,
getrocken tegens die Franchoijsen naert landt van Luxenborch, daer die van Loven
hem diende, met 200 ruijteren, waeraff heer Loijck Pinnock, riddere, meijere van
Loven, capiteijn was, ende waer ondere vande geslachten van Loven waeren: Philips
Pinnock, met iij peerden; Augustijn vanden Borchoven, Jan Roelants ende meer
andere. Vanden Lovensche voetgangeren was capiteijn Loenis van Udekem, ende
waeren sterck iiijc spisedraegers ende ijc met roers. Boven deze hadden die van Loven
noch aengenomen cxxviij Switzers, waeraff dat Cornelis van Diepenbeke ende
Cornelis van Bloemendael, metten Baerde, capiteijnen waeren. Ende deze Switzers
waeren gecleet halff blauw, halff wit, met een root
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cruijs daerovere, ende hun vendel was van blauw ende wit taffetaff, met een root
Bourgoins cruijs. Als nu hertoghe Maximiliaen, met zijne armeen, int landt van
Luxenborch gearriveert was, ende heer Caerel van Amboijse, gouverneur van
Champaignen, opperste veltheer vande Franchoijsen, int selve landt sommighe
sterckten innegenomen hadde, soo geviel daer eenen grooten slach, die de
Franchoijsen verloren; waerdoere zij van peijse begonsten te spreken. Deze oorloghe
coste de stadt van Loven, voerden tijt ij ½ maenden, te wetene: van halff julius totten
lesten septembris anni 1480, de somme van vm viijcxxxj gulden, xviij plecken, xviij
stuijvers paijements.
Anno 1481, es vrouwe Marie, hertoghe Maximiliaens huijsvrouwe, te Bruessel
gecomen, bevrucht zijnde met kinde; ende baerde aldaer haeren tweeden sone, die
aldaer Franciscus kersten gedaen wert, naerden hertoghe van Britanien.
Ontrent onser L. Vrouwen dach, inden meert anni 1482, vrouwe Marie bevrucht
zijnde ende te peerde geseten, om ter jacht te rijdene, ende springende metten peerde,
es vanden peerde gevallen, ende wert vanden peerde zeer gequetst doer dijen dat op
haer treede, waeromme zij gedraegen wert tot Brugge, om aldaer gecureert te wordden,
maer zij was soo zeer gequetst dat zij daeraff, den xxvij meert 1482, aldaer gestorven
es, achterlaetende ij kinderen (die te Bruessel waeren, bij vrouwe Margriete, heere
Caerels van Bourgoindien ende Brabants weduwe, te wetene Philippus ende
Margareta. Ende haere hertte wert vuijtgesneden ende geleet inde sepulture van
vrouwe IJsabella van Bourbon, haere moedere, tot Antwerpen, in Sinte Machiels
cloostere, ende haer lichaem wert, iija aprilis 1482, begraeven tot Brugge, in Sinte
Donaes kercke, in eene costelijcke metaelen tombe. Ende heer Machiel Absoloons,
borgemeester van Loven, ende heer Jan Pinnock, ridderen, reijssden, viija aprilis
1482, naer Brugge, metten anderen gedeputeerden vanden lande van Brabant, om
hertoghe Maximiliaen te consoleeren ende troosten vanden doot van voers. vrouwe
Marie, zijne huijsvrouwe, waeromme, hij grooten rouwe maeckte. Vanden doot vande
voers. vrouwe Marie staet te Brugge aldus:
Marie van Bourgoindien edel ende reijn,
Eertshertoginne van Oostenrijck, soet van manieren;
Princesse van deze Nederlanden, heel int gemeijn;
Van Vlaenderen, Hollandt, Zeelandt onder haer bestieren;
Dommineerde als gravinne, niet om versieren,
Vijff jaer ende elf weken ofte daer ontrent,
Alsmen duijsent, vierhondert door tscrijven hoorde crieren,
Ende lxxxij, heeftse haer leven geeijndt,
Den xxvij in meerte, te Brugghe, bekent;
Wijens doot men deerlijck zach beweenen;
Godt wil der zielen zijn eeuwige glorie verleenen.
DEZE EDEL MOEDERE VOL CRACHTIGER WEERDEN.
WAS DEN DERDEN VAN APRIL GEBROCHT TER EERDEN.

Omtrent dezen tijde wordden sommighe landen wederspannich tegens den voers.
hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck, omdat hij naerde doot van vrouwe Marie,
zijne huijsvrouwe, hem onderwant dlandt te beschermen als momboir ende voecht
van zijnen kinderen, die hij bijde voers. wijlen vrouwe Marie vercregen hadde; ende
principaelijcken die van Vlaenderen. Ende doer dijen hij instantelijck versocht vanden
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lande van Brabant ende andere zijnder landen, als momboir ende voecht ontfangen
ende gehult te wordden, soo wert te Loven eene generaele dachvaert geordonneert
ende, naer dijen de selve gehouden was, soo trocken de gecommitteerde van Loven,
Bruessel ende Antwerpen, naer Mechelen om daerop, met malcanderen, raet te
houden. Dit vernemende de voers. hertoghe Maximiliaen, dede allen de
gecommitteerde (behalven die van Loven, diet subtijlijcken onquamen) onder weghen
vangen, ende te Vilvoorden opt Casteel vueren, hen opleggende dat zij, sonder zijnen
consente, heijmelijcke conspiratien tegens hem met die van Vlaenderen getracteert
hadden, ende dat zij daeromme haer lijff verbuert hadden. Die gecommitteerden
excuseerden hen, soo zij consten, maer lacen! ten mochte hen niet vele hulpen, want
hij den meestendeel heeft doen onthooffden, ende onder andere: heer Nicolaes vanden
Heetvelde, een vroem riddere, die zeer beclaecht wert. Daernaer es de voers. hertoghe
Maximiliaen, te Loven, als momboir ende voecht van zijne kinderen ontfangen ende
gehult.
Binnen dezen tijde maeckte heer Willem van Arenberghe, met zijnen adherenten,
conspiratie tegens heer Lodewijck van Bourbon, bisschop van Luijck, waeromme
de bisschop hem heeft doen vuijten lande bannen. Dit vernemende de voers. heer
Willem van Arenberghe es, met groote menichte van volcken, naert landt van Luijck
gecomen, ende de bisschop, met zijnen volcke, es hem tegen getrocken, alwaer eenen
grooten slach geviel, inden welcken den voers. heer Lodewijck van Bourbon, bisschop
van Luijck, van heer Willem van Arenberghe verslaeghen wert, ín septembri anno
1482. Daernaer es de voers. heer Willem van Arenberghe binnen de stadt van Luijck
gecomen, de selve stadt beroovende ende doodende ende vangende de vrienden
vanden voers. bisschop. Dit vernemende de Brabanders ende bovenal die van Loven,
die d'ierste hebben geweest, zijn met hunnen meijere, heer Loijck Pinnock, riddere,
ende heer Jan van Sinte Goricx, riddere, als hunne capiteijnen van des peerdtvolcke,
ende Gooris Vrancx, capiteijn vanden voetknechten, met groote menichte van volcke
van waepenen ende donderbussen, in septembri anno 1482, naert landt van Luijck
getrocken, ende hen volghden naer de graeve van Romont, van Nassauwen, heer
Philips van Ravesteijn ende vele andere, met groote menichte van volcke, te voete
ende te peerden; ende hebben de stadt van Sint
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Truijen, belegert die hen opgaven. Daernaer hebben ze Hasselt vechtender handt
innegenomen. Binnen middelen tijde es hertoghe Maximiliaen oock met zijnen volcke
naert landt van Luijck gecomen, ende heeft Tongheren belegert, maer zij gaven hen
op. Ende des niet tegenstaende hebben de Brabanders de poorten ende vesten vander
stadt affgeworpen. De hertoghe, met zijnen volcke, was wel xlm sterck.
Daernaer worddenter zekere tractaet gemaeckt van peijse dwelck niet lange en
duerde; want in januario daernaer gereesser wederomme grooten twist, doer dijen
heer Willem van Arenberghe, quaelijck te vreden wezende vande promotien heer
Jans van Hoerne totten bisdomme van Luijck, de stadt van Tongheren wederomme
vuijten Brabanders handen genomen heeft, doodende ende vangende vele Brabanders.
Dit vernemende de voers. hertoghe Maximiliaen es wederomme, met groote menichte
van volcke van waepenen ende groote donderbussen, naert landt van Luijck getrocken,
ende hevet slot van Huele bestormpt; maer heeft hem opgegeven. Als heer Willem
van Arenberghe dit vernam, es met groote menichte van volcke gecomen omt voers.
slot ontset te doene, alwaer eenen grooten slach geviel die heer Willem van
Arenberghe verloren heeft, ende daer bleven verslaegen ontrent de iijm Luijckenaeren,
metten heere van Wachtendonck, met iijc Cleeffsschen. Die van Brabant hadden van
dezen oorloge grooten coste, ende principaelijcken die van Loven, Bruessel ende
Antwerpen, waeraff den staet vanden luijden van waepenen, te voete ende te peerde,
metten anderen oncosten, hier volgt:
Staet vande luijden van waepenen inden lande van Luijdick, vande ierste maent
beginnende ija septembris anno xiiijclxxxij:

Ierst die peerden.
De jonckeer van Ravesteijn

ijc peerden.

De heere van Nassau

c peerden.

Heer Lodewijck Pinnock

l peerden.

Die marckgraeve van Antwerpen

l peerden.

Heer Frederick van Withem

c peerden.

Somma vc peerden, maeken elck peert te vj l. art., iijm l. artoijs.

Luijden te voete vande selver maent.
Mr Philips de Cleves

lxiij.

Hendrick Zwaeff

vjcxvij.

Jan van Dijntre

xx.

De baillieu vande walschen Brabant

vijc.

Somma xiiijc pietons, elck te iiij l. x st. art., loopen vjm iijc lib. artoijs.
Somma hieraff, tzaemen, loopt ixm iijc lib. artoijs.
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Hieraff Loven

ijm vijc lxxv l.

Bruessel

iijm l l.

Antwerpen

iijm iiijc lxxv l.

Staet vanden viijc peerden, naer geconsenteert voer eene maent, beginnende xij
septembris ende eijndende xj octobris anno lxxxij.
De prince van Orangien

iijc peerden.

Jr Philips de Cleves

clxxj peerden.

Jr Cornelis van Bergen

ijc peerden.

Mr Jehan de Grecq

xvij peerden.

Mijnheer de prothonotaris de Crowij

líj peerden.

Hr Mertten van Wilre

xl peerden.

Mr van Grimberghen

xvj peerden.

Hr Jan van Sinte Goricx ende Geeraerden iiij peerden.
van Baussele
Somma viijc peerden, valet iiijmviijc l. artoijs.
Daeraff Loven

xiiijc xxxij l. v st.

Bruessel

xvc lxxv l. iiij st.

Antwerpen

xvijc xcij l. xj st.

Noch andere peerden, naer geconsenteert.
Messire Glaude de Vauldre, inde stadt
van Thienen, voer liij peerden ende iijc
voetgangeren, voer eene maent,
beginnende xx septembris,

ixc xciij l.

Hieraff Loven

ijc xcvj l. iiij st. v d.

Bruessel

iijcxxv l. xiiij st. j d.

Antwerpen

iijc lxxj l. j st. vj d.

Noch geconsenteert.
Mijnen heere van Roemont cv peerden, vjc xxx l.
voer eene maent, beginnende als voere,
elck te vj l. artoijs valet.
Hieraff Loven

clxxxvij l. xix st. iiij d.

Bruessel

ijc vj l. xj st. j d.
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Antwerpen

ijc xxxv l. ix st. vij d.

Vande betaelinghe gedaen, in Octobri.
Ierst aen iiijc peerden, van iij weken

xviijc l.

Aende vc peerden van viij daegen

vijc l.l.

Den baillieu vanden walschen Brabant
van xlvj peerden van xv daegen

cxxxviij l.

Messire Glaude de Vauldre van viij
peerden viij daegen

xij l.

Item, Messire Jehan de Grecq van vj
peerden, viij daegen

ix l.

Item, voer lxxx peerden, onder den heere iiijc lxxx l.
van Nassau, voer een maent
Mijnen heere van Roemont

clvij l. x st.

Item, eenen geheeten Gracien

cxcix l.

Item, noch voer liij peerden onder messire lxxix l. x st.
Glaude de Vauldre, van viij daegen
Item, voer vijc mannen, wesende onder
Hendrick de Zwaeff

xvc lxxv l.

Item, voer vijc mannen, wesende
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onder den baillieu vanden waelschen
Brabande

xvc lxxv l.

Item, aldaer was noch gegeven, ten bevele vm viijc l. l.
van mijnen genadigen heere,
Item, voer iijc pietons, wesende onder
messire Glaude de Vauldre, van acht
daegen

iijc xxxvij l. x st.

Item, voer ijc lxxvij voetgangeren van viij iijc xj l. xij st. vj d.
daegen
Item, voer escouten betaelt

vjc l.

Somme xiijm viijc lxxiiij l. ij st. vj d.
Hieraff Loven

iiijm cxxxix l. xvj st. j ½ d.

Bruessel

iiijm vc l.l. j st. vij d.

Antwerpen

vm clxxxiiij l. iiij st. ix ½ d.

Betaelinge gedaen den luijden van waepenen, voer viij daegen, beginnende xxix
octobris ende eijndende va novembris:

Peerden.
Mr Philips de Cleves

ijc xvj peerden.

Jr Machiel van Bergen

lxx peerden.

Cornelis van Bergen

ijc peerden.

Jacques de Saint Pol

xiiij peerden.

De marckgraeve van Antwerpen

l peerden.

Messire Jehan de Grecq

xlij peerden.

Hendrick de Zwaeve

xx peerden.

Somme vjc xij peerden.

Luijden te voete.
Cornelis van Bergen

iijc pietons.

Cornelis van Antwerpen

cl pietons.

Cornelis van Diepenbeke

c pietons.

Cornelis Breijdel

l pietons.

Hans Molnere

c pietons.
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De Engelschen

lx pietons.

Hans Speck ende Voghel

cxx pietons.

Hendrick Zwaeve

iiijc pietons.

Hr Mertten van Wilre

c pietons.

Jan van Dijntere

xxv pietons.

Somme

xiiijcxv voet.

somme vanden selve vjcxij mannen, te peerde, ende xiiijcxv voetgangers, voer viij
daegen ijmvijc lxxxix l. iiij st.
Vande betaelinghe van iij weken, gerekent voer xxiiij daegen, elcken man te peerde,
iiij l. xvj st., ende elcken man, te voete, iij l. xij st., beginnende vj novembris ende
eijndende xxix novembris.
Mr Philips, met mijnenheere van Ghete, ijc l peerden.
Cornelis van Berghen

ijc peerden.

Jr Machiel van Berghen

lxx peerden.

De marckgraeve

l peerden.

Hendrick Zwaeve

xx peerden.

Somme

vjcxxxij peerden.

Luijden te voete.
Cornelis van Berghen

iijc pietons.

Cornelis van Antwerpen

cl pietons.

Thomas van Vilvoorden

xxx pietons.

Cornelis Breijdel

xl pietons.

Cornelis van Diepenbeke

c pietons.

Philips de Dije

xl pietons.

Hans Molnere

lxx pietons.

Noch voer d'Engelsche

lx pietons.

Hansse Speck

c pietons.

Hr Mertten van Wilre

c pietons.

Hendrick Zwaeve

iiijc pietons.

Jan van Dijntere

xxv pietons.

Somme

xiiijcxv voetg.,

daeraff de betaelinghe, metten voers., vjcxxxij peerden, loopt viijmcxxvij l. xij st.
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Somme van alder betaelinghen vande
voers. luijden van Antwerpen, vande
iersten viij daegen, ende naer vande iij
wecken es:

xmixcxvj l. xvj st.

Hieraff Loven

iijmijclvij l. viij st.

Bruessel

iijmvclxxx l. v st.

Antwerpen

iiijmlxxix l. iij st.

Vande luijden van waepenen, wesende in garnisoen te Sint Truijen ende elswaer,
van xxxij daegen, beginnende xxix novembris ende eijndende ultima decembris.

Peerden.
Monsieur Philips

ijcxxxvj peerden.

Cornelis van Berghen

ijc peerden.

De selve noch

lxx peerden.

Jacques de Saint Pol

xiiij peerden.

Messire Jehan de Grecq

xlij peerden.

De marckgraeve

l peerden.

Hendrick Zwaeve

xx peerden.

Somme

vjcxxxij peerden.

Luijden te voete.
Cornelis van Berghen

iijc voetg.

Cornelis van Antwerpen

cl voetg.

Cornelis van Diepenbeke

c voetg.

Cornelis Breijdel

xl voetg.

Hans Molnere

lxx voetg.

De Engelsche

lx voetg.

Hans Speck

c voetg.

Thomas van Vilvoorden

xxx voetg.

Philips de Dije

xl voetg.

Hr Mertten van Wilre

c voetg.

Jan van Dijntere

xxv voetg.

Somme

xcxv pietons.

Somme vande vjc xxxij peerden ende xcxv voetgangers es viijmixcxvj l. xvj st.
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Voerde luijden van waepenen te voete ende te peerde, voer xxv daegen, beginnende prima
januarij ende eijndende ixa januarij daernaer, dwelck was den dach der bataillien.

Peerden.
Mr Philips

vjcv peerden.

De prince van Orangien

iijc peerden.

Mijn heere van Ghete

ijcxlv peerden

Jo. Cornelis van Berghe

ijc peerden.

De marckgraeve van Antwerpen

1 peerden.

De baillieu vanden walschen Brabande

1 peerden.

Jehan de Vit

c peerden.

Mertten de Zweertte

xxx peerden.

Hendrick de Zwaeve

xx peerden.

Somme

xvjc peerden, elck te vj l. art., valet ixmvjc
l.

Van luijden te voete.
Jr Cornelis van Berghen

iijc voetg.

Hr Merten van Wilre

c voet.

Jan van Dijntere

xxv voetg.

Cornelis van Antwerpen

cl voetg.

Cornelis van Diepenbeke

c voet.

Cornelis Breijdel

xl voetg.

Hanse Molnere

lxx voetg.

De Engelsche

lx voetg.

Hans Speck

c voetg.

Thomas van Vilvoorden

xxx voetg.

Philips de Dije

xl voetg.

Mr Ph. de Cleves

viijc voetg.

Somme

xviijc xv voetg., valet viijm clxvij l., x
stuijvers artoijs.

De graeve van Tzoke, voerde maent eijndende ultima decembris, voer xiijc lxx
ruijteren, met ijc l. voer zijn capiteijnschap, vjm vijc lxxvj l.
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Den selven, voerde maent beginnende prima januarij ende eijndende ixa januarij,
voer xiiijc xiij mijteren, te iiij croonen de maent, met ijc l. voert capiteijnschap, vjm
ixc lxxxij l. viij st.
Item, voer d'artillerije, voerde lte maent, iijmiijcxlvij l.
Somme xvijm cv l. viij st.
Somme vande voers. twee maenden compt op xliijm vijc lxxxix l. xix st.
Hieraff Loven

xiijm lxvj l. v st.

Bruessel

xiiijm iijc lxj l. iij st.

Antwerpen

xvjm iijc lxij l. vj st.

Vanden luijden van waepenen te peerde ende te voete, voer xxx daegen, begínnende
xa januarij ende eijndende viija februarij.
Item, voer xvjc peerden, met cl peerden, onder mijne heere van Chantraine1, van xv
daegen, van welcken naemen ende toenaemen inde voergaende maent verclaert
staen, betaelt ixm cl l. art.
Item, voer vijc xc voetgangeren, onder heer Cornelis van Bergen, voer eene maent,
iijm vc lv l.
Item, onder Mr Philips de Cleves, viijc pietons, iijm vjc l.
Item, Reijnier Hoen, xiij peerden

ciiij l.

Item, de graeve van Tzoke, van xiiijc xiij voetgangers, vjm ixc lxxxij l. viij st.
Den selven noch van xx gesellen

cxx l.

Item, voer d'artillerije

xvcxcij l.

Item, den escouten ende pijonieren

xijc l.

Item, voer iiijc voetgangers, onder Loven, xviijc l.
onder Goorís Vranckx, capiteijn
Item, voer vijc voetgangers, onder
Bruessel

iijm cl l.

Hanssen Speck, van xxj gesellen, van
drije weken

lxxv l.xij st.

Den selven noch van c gesellen, voer een vcxxviij l.
maent, van xxx daegen
Item, onder hr Cornelis van Bergen, van xijc l.
ijc peerden, bij die van Antwerpen betaelt
Item, voer tcapiteijnschap van Mr Philips vjc l.
de Cleves
1

Jacob Caillot, commandeur van Chantrain, ridder der orde van Sint-Jan van Jerusalem.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Item, voer tcapiteijnschap vanden prince vjc l.
van Orangien
Item, Jehan de Vit

cxx l.

Somme xxxiiijm iijc lxxvij l.
Hieraff Loven

xm ijc lvij l. xiij st.

Bruessel

xjmijclxxiiij l.iij st.

Antwerpen

xijmviijcxlv l. iiij st.

Vanden luijden te Peerde ende te voete, voer xxx daegen, beginnende xa februarij
ende eijndende xij martij anno lxxxij.
Mr Philips de Cleves

vjc v peerden.

De prince van Orangien

iijc peerden.

Mijn heere van Ghete

ijc xlv peerden.

Hr Cornelis van Berghen

ijc peerden.

Den baillieu des walschen Brabande

1 peerden.

Hr Hendrick de Zwaeff

xx peerden,

Mertten de Zweertte

xx peerden.

Mr de Chantraine

ijc peerden.

Jehan De Vit

c peerden.

Somme xvijc xl peerden, maecken, de xvijcxx gerekent te vj l. artoijs, ende dandere
xx te viij l. artoijs, xm iiijc lxxx l.

Luijden te voete.
Mr Philips de Cleves

viijc pietons.

De graeve van Tzoke

xiiijc xxxiij pietons.
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Hr Machiel ende Cornelis van Bergen

xc pietons.

Loven, onder Gooris Vranckx

iiijc pietons.

Bruessel

vijc pietons.

Hans Speck

cx pietons.

Somme iiijm iiijc xliij pietons, daeraff de xxm iiijc lvj l. viij st.
xvc xliij gerekent zijn te iiij croonen, ende
dandere ijm ixc te iiij l. x st. art., valet
tzaemen

Vande peerden extraordinaris.
Hr Cornelis van Berghen, van ijc peerden, xijc l.
van xxx daegen,
Item, mijn heere van Ghete, van lx
peerden,

iijclx l.

Item, ijc pijcken, tstuck te v ½ st., ende l cxlvij l. x st.
lansen, tstuck te xv stuijvers, ende c halve
lansen, tstuck te xj st
Item, heer Mertten van Wilre, van xx
peerden, van ij maenden, beginnende
prima januarij ende eijndende ultima
februarij

ijc xl l.

Item, den marckgraeve, van 1 peerden, iijc l.
van xxx daegen, beginnende 7a februarij
Item, voerde c voetgangers, onder den
marckgraeve, van xxx daegen,
beginnende als voere

iiijc l. l.

Item, voer Odo van Marche, bij
ordonnancien van den Staeten,

ijc lxij l. x st.

Item, heer Mertten van Wilre, van c
pietons,

iiijc l. l.

Item, Vijt van Wedenere, van zekeren
dienst bij hem gedaen,

xlvij l. viij st.

Item, de graeve van Tzoke, van
iijm vijc lxxxvij l. iiij st.
xiiijcxxxiij pietons, van xv daegen,
verschenen voerde maent van december,
met cliv voer zijn capiteijnschap ende
xlviij tvoert rest vande gesellen,
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Item, de prince van Orangien, tot behoeff vjc l. l.
vande artillerije ende totten bruggen,
Janne van Dijntere, van xxv gesellen, van cxxl.
xxx daegen, beginnende 1a februarij ende
eijndende ija martij,
Item, voer d'artillerije vande maent
voerleden, ijm

clvijl. xij st.

Item, voer d'artillerije, beginnende xa
februarij ende eijndende xj martij

xiiijc xciij l. x st.

Item, voer escouten ende messagieren, ixcxxxviij l. xiiij st.
bij meester Leenaerde verleijt, totten xv
daegen in meert,
Item, voer escouten ende pijonnieren, sint ijm vc xxxviij l. xvj st.
prima januarij totten xxiiijen januarij,
mette voijagien,
Item, voer tcapiteijnschap van Mr Philips vjc l.
de Cleves
Item, voer tcapiteijnschap vanden prince vjc l.
van Orangien
Item, mijnenheere van Chantraine, van l iijc l.
peerden extraordinaris, van xxv daegen
Somme

xvjm vc xliij l. iiij st.

Somme tzaemen

xlvijm iiijc lxxix l. xij st.

Loven

xiiijm clxvij l. v st.

Bruessel

xvm vc lxxj l. vij st.

Antwerpen

xvijm vijc xlj l.

Vanden luijden van waepenen, vande maent beginnende xija martij.
Mr Philips de Cleves

vjc v peerden.

Mr de Chantraine

ijc viij peerden.

Mijnheere van Ghete

iijc v peerden.

Hr Machiel ende Cornelis van Berghen

iiijc peerden.

Mr le Prince

iijc peerden.

Jehan de Vit

c peerden.

Messire Lanchelot Barlemont

clxxxv peerden.

De baillieu vanden walschen Brabant

1 peerden.

Item, Le Heretier

1 peerden.
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Somme

ijm ijc iij peerden.

Valet

xiijm ijc xviij l.

Noch peerden.
Hr Mertten de Zwertte, van x peerden,

xclj l.

Den selven noch betaeltvan achterstelle, xxxij l.
want hem maer betaelt en waeren viij
rhijnsgulden voer viij croonen,
Bernaerden Staff van x peerden, te viij l. lxxx l.
artoijs,
Mr Philips, inde stadt van Reijniers Hoen, cij l.
voer xvij peerden
Gielis van Bouzant, van viij peerden,

xlviij l.

Somme

iijc lviij l.

De voetgangeren vande voers. maent.
Mr Philips

viijc pietons.

Hr Cornelis van Berghen

xjc xiij pietons.

Mr van Ghete, voer Loven,

iijc pietons.

Odo Vigier, voer mijnen heere de Prince, ijc xviij pietons.
Messire Lanchelot van Barlemont

ijc xxxiiij pietons.

Den baillieu vanden walschen Brabande xij pietons.
Jan van Dijntere

xxv pietons.

Le Heretier

c pietons.

Somme

ijm ixc ij pietons.

Valet

xiijm lxj l. v st.

Noch andere voetgangers.
De graeve van Tzoke, van ixc lxxv
pietons, van xxxv daegen,

vm vjc lx l. xvj st.

Den selven, voer zijn capiteijnschap,

ijc l l.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

69

Peeteren Blare, voer iijclxj pietons,

xixc lxvij l. x st.

Jooris van Olmen, van vc xxxix pietons, ijm ixc xvij l. j st.
Bouwen van Langle, voer vc xxix pietons, ijm ixc xlvj st.
Hanssen Speck, voer cx gesellen,

vc xcix l. ij ½ st.

Stoffel Meijehoff, van iij ruijteren,

xiiij l. viij st.

Somma

xiiijm iijc xciiij l. iij st. vj d.

Andere partijen extraordinaris.
Ierst aen de escouten

ijm iiijc xv l. xiij st.

Aende pijonnieren

iiijc xlvj l. xvj st.

Voer den castilain van Hoije

vc l.

Voerde Lombaerde van Marche gecomen vc l.
Voerde bruggen ende andere partijen

cl l.

Item, Alpharardo extraordinaris betaelt, xxxvj l.
van xij peerden,
Den selven noch, voer eenmaent,
beginnende xij martij,

lxxij l.

Vande groote bussen te vueren

cl l.

Voerde mantels ende de lederen

cl l.

Aende boden ende messagieren

clvj l.

Voerde artillerijmeesters

vijm vcxxxj l. xij st.

Voerde vracht van zekere bussen van
Marche

xliij l. xvj st.

Janne Hardewijck van vjc gesellen, voer ijm vijc lxxx l.
een maent, met zijn capiteijnschap,
Denselven, noch van viij daegen,

vijc xl l.

Den selven, voer tcapiteijnschap, vande lxxxiij l.
voerleden maent, met iiij l. aende bode
van Maeseijck,
Den selven noch, ten bevele van de
commissarissen,

ix l. v st.

Janne de Vit, betaelt op zijn rest,

vc l.
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Glaude de Soussiers, betaelt
extraordinaris,

xl l.

Item, Reijniers de Meij, betaelt voert
poinct vande battaillien,

iijc lxvj l.

Item, Lenaerde, vande artillerijen, voer
zijnen arbeijt,

xxiiij l.

Item, Hector Westerlinck, voer een peert, xj l.
dwelck hij doot gereden hadde,
Item, Dierick Perneelen, voer een peert, xij l.
Item, gegeven den Lombaerde van
lij l. viij st.
c
Namen, van dat hij xvij l. artoijs geleent
hadde,
Somme

xvjm vijc lxvij l. x st. art.

Somma sommarum

lvijm vijc xxviij l. xviij st. vj d.

Es Loven

xvijmijc xlvj l. x st. iiij d.

Bruessel

xviijm ixc lvj l.

Antwerpen

xxjm vc xcvj l. viij st. ij d.

Somme totale vande betaelingen gedaen aenden voers. volcke van waepenen ende
anderssints, inden lande van Luijck, compt op: ijc xxijm ixc lvj l. iij st. art.
Daeraff Loven betaelt heeft lxvjm vc xx l. i st. ix ½ d.
Bruessel

lxxiijmcxxiiij l. xiiij st. viij d.

Antwerpen

lxxxiijm iijc xj l. vj st. vj ½ d.

Andere betaelinge gedaen bijde stadt van Loven aende soudenieren gecosen vuijte
ambachten dezer stadt, ende dat van vj weken ende xv daegen, soo hier volght:
Inden iersten, d'ambacht vande Smeden hadden vuijt, inde oorloge van Luijck, xxvj
gesellen, vj weken lanck, ende viij gesellen, xv daegen, elcken tot iiij stuijvers
daechs, betaelt ijc liiij l. art.
D'ambacht vande Schoenmaekers hadden, inde selve oorloge, xiij gesellen, vj weken
lanck, ende noch vj gesellen, xv daegen, daeraff betaelt cxxxv l.
D'ambacht vande Barbiers vij soudeniers, lxiij l.
voer vj weken, betaelt
D'ambacht vande Droochscheerderen
lxxxvij l.
hadden ix gesellen, voer vj weken, ende
noch ij voer xv daegen, betaelt
D'ambacht vande Vleeschouwers, xvj gesellen, voer vj weken, ende vj gesellen
voer xv daegen, betaelt clxij l.
D'ambacht vande Vettewariers xj
soudeniers, vj weken lanck, daer voere

cviij l.
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altijt gerekent xlv daegen, ende noch iij
gesellen, voer xv daegen, betaelt
D'ambacht vande Pleckers, viij gesellen lxxij l.
als boven, betaelt
D'ambacht vande Ticheldeckers
viijgesellen, als voere, betaelt

lxxij l.

D'ambacht vande Metsers ix gesellen, xc l.
voer vj weken, ende iij gesellen voer xv
daegen, betaelt
D'ambacht vande Brieders, xxiiij
gesellen, vj weken lanck, ende vj
gesellen, voer xv daegen,

ijcxxxiiij l.

D'ambacht vande Molders, x gesellen, cij l.
voer vj weken, ende iiij gesellen, voer xv
daegen
D'ambacht vande ouden Cleercoopers,
viij gesellen, voer vj weken, ende iiij
gesellen voer xv daegen

lxxxiiij l.

D'ambacht vande Cousmaeckers, iiij
gesellen, voer vj weken, ende eenen
geselle voer xv daegen

xxxix l.

D'ambacht vande Cruijeniers, xv gesellen, cliij l.
vj weken lanck, ende vj gesellen voer xv
daegen
D'ambacht vande Cuijpers, xiiij
soudeniers, voer vj weken, ende v
gesellen, voer xv daegen

cxlj l.

D'ambacht vande Cleermaeckers, xxj
gesellen, voer vj weken, ende iiij
gesellen, voer xv daegen

ijc j l.

D'ambacht vande Backers, xj gesellen, cviji l.
voer vj weken, ende iij gesellen, voer xv
daegen
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D'ambacht vande oude Schoenmaeckers, lxix l.
vij gesellen, voer vj weken, ende ij
gesellen voer xv daegen
D'ambacht vande Timmerlieden, ix
xcix l.
gesellen, voer vj weken ende vj gesellen,
voer xv daegen
Somme totale vande betaelinge gedaen
aende soudenieren vande voers.
ambachten

ijm ijc lxxiij l1.

Hier heb dij sommierlijck, onder andere, gelesen de oncosten vande voers. oorloghe
van Luijck, waerdoere de stadt van Loven in groote tachterheijt quam, hoe wel zij
noch tot opden dach van heden eenigh secours heeft ende verhael op eenieghe steden
ende dorpen onder den quartiere van Loven, Thienen, Geldenaecken ende eldere
gelegen, die zij jaerlijcx de stadt moeten betaelen, volgende de taxatien gemaeckt
xviij augusti anno 1485, naervolgende de acten bij heeren Robrecht Coterau, ridder,
Mr Jannen van Cauwenberghe, raden, ende Mr Hendrick de Witte, secretaris ende
procureur ons genaedichs heeren, in Brabant, als commissarissen desselffs ons
genaedichs heeren, daeraff geteeckent ende bijden drije staeten slandts van Brabant
geverificeert ende oock geteeckent, dwelck noch, nu te tijt, genoempt wordt den
Commer2 van Luijck.
Anno 1485, soo vinck heer Frederick van Horne, heere van Montignij, heere
Willem van Arenberghe, ende leverde hem tot Maestricht, alwaer de selve heer
Willem openbaerlijck metten zweerde gericht wordde.
Anno voers., in Januario, wert hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck, te Franckfort,
gecoren Rooms Coninck, vanden vij koervorsten, in presentie van zijnen vadere, den
keijser Frederick.
Anno 1487, in septembri, quam hertoghe Philips, des voers. conincx Maximiliaens
sone, te Loven in, ende men bedreeff groote genuchte, te Loven, als van vieren ende
esbattementen. Ende de stadt Loven schanck hem eenen costelijcken maeltijt.
Anno 1488, xxiiija maij, quam te Loven, met grooten staete, in de keijser Frederick
met coninck Maximiliaen, zijnen sone, ende de stadt Loven beschanck den keijsere
met iiij ½ aemen ende iiij steecken rhinswijns, ij ossen, van l gulden stuck, ende xviij
hamels, van ij gulden stuck. Ende beschanck coninck Maximiliaen met ij aemen, iiij
steecken rhinswijns ende 1½ aemen orliens wijn. Ende wordden innegehaelt met lx
tortsen, ende te Loven wert groote triumphen ende genuchte gemaeckt van vieren
ende esbattementen. Daernaer es hij naer Bruessel getrocken, alwaer eene groote
commotie gebuerde; maer wordden geslicht.
Omtrent dezen tijt heeft coninck ende hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck
voers., voer zijne garde aengenomen, ontrent de ijm mannen te peerde ende te voete,
om hem te bewaeren, die groote schaede int landt deden als van brannen,
brantschatten, moorden ende vrouwe crachten, waerdoere grooten oproer int landt
1

2

Boonen schreef de hier medegedeelde bijzonderheden betrekkelijk den oorlog van Luik over
uit de rekeningen des tijds. welke nog heden in onze archieven berusten. - 'S Mans vader,
Meester Laurens Boonen, was ontvanger van den Commer van Luik geweest.
Of de schade.
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opstont, ende principaelijcken in Vlaenderen. Ende die van Ghendt ende Brugghe
en wilden hem niet obedieren; waeromme hij, met zijnen volcke, naer Brugge
getrocken es, anno 1488, alwaer eene groote commotie gebeurde. Ende hertoghe
Maximiliaen wert aldaer, met zijnen cancelier ende heere van Polen, van die van
Brugge gevanghen, ende wert aldaer bewaert op Cranenborch. Maer wordden ten
lesten, bij middele van zekeren tractaete, vuijt gelaeten. De keijser Frederick vernomen
hebbende dat zijnen sone te Brugge gevangen lach, es, met groote menichte van
volcke van waepenen, vuijt Almanien gecomen tot Mechelen, alwaer de coninck
Maximiliaen, zijnen vadere, tegens getrocken es, hem danckende vanden arbeijde
die hij om zijnen wille gedaen hadde; hem biddende dat hij die van Brugghe, met
hunnen adherenten, wilde vergeven tgene zij tegens hem misdaen hadden; maer die
keijsere en wildens gheensints doen; waerdoere groote oorloghen int landt opgestaen
zijn. Daernaer es de voers. keijsere, met coninck Maximiliaen, zijnen sone, wedromme
naer Almanien getrocken, laetende alhier, bij hertoghe ende graeve Philips, des voers.
coninck Maximiliaens sone, tot zijnder ende zijns landts bewaeringhe ende
bescherminghe, hertoghe Aelbrecht van Sassen, die langen tijt zwaere oorloghe
vuerde teghens heere Philips van Cleve, met zijnen adherenten, die den peijs van
Brugge onderhouden wilden; waerondere oock begrepen waeren die van Loven,
Bruessel, Thienen ende meer andere cleijne steden.
Die van Loven naemen, in septembri 1488, aen om de stadt van Loven te
gouverneeren ende hulpen defenderen den heere van Chantraine ende heer Jan
Pinnock, riddere, opde gaigien van hondert croonen alle weken, met hunnen staete.
Ende de heere van Chantraine hadde onder hem noch c peerden, ende de stadt namp
noch vele volcx aen, gelijck hier volght, te wetene:
Mijnheere van Sleters, met exij peerden; ende x voetgangeren;
Estienne de Chatart, met clx voetgangers;
Daniel de Glijmes, met cxxxiiij voetcnechten;
Jan van Berthem, met lxx voetcnechten;
Willem van Daelhem, met l voetcnechten;
Peeter de Varwere, met cxxxiiij voetcnechten;
Harquinet de Valenchienne, met ciij voetcnechten;
Gillet Cambia, met xxxviij voetcnechten;
Claes van Halen, met xxxj cnechten;
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Willem Lombaerts, met xcj voetcnechten;
Le Breton aengenomen, met xcv cnechten, ende binnen Thienen gesonden.
Noch xl cnechten aengenomen, binnen Geldenaeken gesonden.
Claes de Keerssmaeckere aengenomen, met x cnechten; ende Willeram de Merle,
met xij voetcnechten, ende ij te peerde; ende gesonden opt slot te Heverle.
De stadt hadde grooten coste van deze oorloghe ende vercocht, soo in erff- als
lijffrenten, totte somme van xm rhinsguldens eens.
De gemeijnte leende de stadt noch vjm ijc lxxxviij l. ende noch vijc lxxix oneen,
xvj ½ engelschen silvers; ende de stadt lichten noch allen de penningen die de
secretarissen der selve stadt, van partijen, onder hadden. De dorpen, onder de meijerije
van Loven, contribueerden oock de somme van xvc l xij stuijvers artoijs; ende dit al
tot betaelinghe vande soudije vanden voers. volcke, binnen Loven in garnisoen
liggende.
In januario, quam de voers. hertoghe Aelbrecht van Sassen, met groote menichte
van volcke, ende belach de stadt van Aerschot; ende heer Robrecht ende joncker
Everaert vander Marcke wordden, met hunnen ruijteren ende capiteijnen, derwaerts
gesonden, omde stadt van Aerschot te secourreren. Maer dies niet tegenstaende soo
heeft de voers. heer Aelbrecht de stadt innegenomen ende verbrandt, ultima aprilis
anni 1489, des snachts. Die van Bruessel verbranden Vilvoorden. Daernaer es de
voers. heer Aelbrecht van Sassen voer de stadt van Thienen gecomen, die hij, van
gelijcken, heeft innegenomen ende verbrandt. Dit vernemende die van Loven, hebben
begonst van peijse te spreken, mette voers. heer Aelbrecht ende hertoghe Philips van
Oostenrijck. Ende daer wert eenen peijs gemaeckt te Daenebroeck, xiiija augustij
anno 1489, tusschen de stadt van Loven, Bruessel, Leeuwe, Gheldenaecken ende
andere, met haeren adherenten, ter eenre, ende de voers. heer Aelbrecht van Sassen,
met hertoghe Philips van Oostenrijck, coninck Maximiliaens sone, ter andere. Ende
vuijt elcke stadt moesten eenen van den borgemeesteren, eenen vuijt elck geslacht
ende natie vuijt trecken, ende den voers. hertoghen, op hunne cnien, vergiffenisse
bidden; ende in beternisse van hunne rebellie moesten die van Loven ende Bruessel,
met hunnen quartiere, den voers. heere Aelbrecht ende heere Philips betaelen eene
somme van twee hondert duijsent guldens; waeraff de poortie der stadt van Loven
was xciijm vjc lxiiij st. art. Daeraff tplat landt te draeghen hadde xxm viijc lxxx l. Ende
de stadt van Loven moeste noch geven den naevolgenden persoonen van dat zij
behulpich geweest hadden totten voers. peijse, te wetene: heer Ingelbert, graeve van
Nassouwe iijm gulden.
Hr Boudewijn den Bastaert van
Bourgoindien

xc gulden.

Den heere van Chievre

ijm gulden.

Hr Cornelis van Bergen

ijm gulden.

Den proost van Tricht

iijm gulden.

Hr Minchuijs

xc gulden.
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Hr Hompos

ijc gulden.

Ende voert besegelen vanden peijse

vjc gulden.

Anno 1491, vj augustij, wordden alhier te Loven vuijtgeroepen ende gepubliceert
dat eeniegelijck, te Loven, te merckt comende, zal hebben vrij gheleijde, van sondachs
snoenens tot smaendachs tzavens daernaer volgende, onbecommert.
Anno 1492, 20 junij, wordden de Wijngaert-Poorte alhier, te Loven, van nieuws
gefundeert ende ghemaeckt, ....., ende leijden onder den iersten steen eenen Andries
gulden1.
Anno 1492, es de keijser Frederick, coninck Maximiliaens vaedere, gestorven,
ende wert, met grooten staete, te Weenen, in Oostenrijck, begraeven; ende coninck
Maximiliaen, zijn sone, wert keijsere.

Philippus van Oostenrijck, Den eenenvijftichsten Hertoghe van
Brabant.
Naer dat coninck ende hertoghe Maximiliaen lange absent geweest hadde, van deze
Nederlanden, soo es hij, met zijne huijsvrouwe des hertoghen dochtere van Milaenen,
anno 1494, wedromme in Brabant gecomen, ende hertoghe Philips, zijn sone, met
vrouwe Margriete, zijn dochtere, zijn hem te gemoete getrocken, tot Maestricht.
Daernaer es hij met zijne voers. ij kinderen binnen Loven gecomen, den xxiiij augustij
anno 1494, ende wordden, met grooten staete, met vele tortsen, innegehaelt; ende
men bedreeff groote triumphen te Loven, als van vieren ende esbattementen. Daernaer
wert de voers. Philips van Oostenrijck2, te Loven, als de ljn hertoghe van Brabant
gehult ende ontvangen, opden ixen septembris anno 1494, wesende eenen dijssendach,
confirmeerende allen der stadt van Loven ende des landts van Brabant privilegien,
met oock de Blijde Incompste, bij vrouwe Marie ende hertoghe Maximiliaen, den
lande gegeven3. Ende de stadt

1
2
3

Eene gouden munt Andries-gulden genoemd omdat het beeld van Sint Andries er op voorkomt.
Gelijk men weet is hij in de geschiedenis bekend onder den naam van Philips den Schoone.
In 't groot Charterboeck, p. 186.
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van Loven beschanck hem met iij silvere vergulde potten, iij swertte laeckenen, van
xxx ellen tstuck, ende vj aemen, xj steecken rhinswijns. Coninck Maximiliaen
wordden beschoncken met ij ½ aemen j steeck rhinswijns; Coninck Maximiliaens
huijsvrouwe, vrouwe Blanche Marie, des hertoghen van Milaenen dochtere, wordden
beschoncken met eenen costelijcken silveren vergulden cop. Ende vrouwe Margriete,
hertoghe Philips voers. sustere, wordden beschoncken met eenen schoonen silveren
vergulden croes, costende lxj rhinsgulden, met hondert gout guldens in specie
daerinne, van xxviij stuijvers tstuck. Ende men bedreeff te Loven groote triumphen
als van vieren ende esbattementen. Binnen middelen tijde worddenter twee
houwelijcken gesloten, deen tusschen Ferdinando, den Prince van Spagnien, des
conincx van Spaegnien ende Arragons eenighen sone, met vrouwe Margriete, des
roomschen conincx Maximiliaens dochtere, de sustere vanden voers. hertoghe Philips
van Oostenrijck ende Brabant; ende dandere tusschen den voers. hertoghe Philips
van Oostenrijck ende Brabant met vrouwe Joanna, de ije dochtere vanden voers.
coninck van Spaegnien ende Arragon; ende dijen volgende soo wert vrouwe Margriete
voers., in novembri anno 1495, vande ambassaten des princen van Spaegnien, binnen
de stadt van Mechelen, beslaepen1.
Daernaer wert de voers. vrouwe Joanna, des voers. coninckx dochtere, met grooten
staete, te schepen herrewaerts overgebracht in Zeelandt, in septembri anno 1496,
ende dat bijden Amirael van Spaegnien niet sonder groot perijckel, ende wert van
daer gebracht tot Antwerpen.
Dit vernemende de voers. hertoghe Philips van Oostenrijck ende Brabant, es
terstont vuijt Almanien gecomen tot Liere, alwaer hij de voers. vrouwe Joanna, met
grooten staete, getrouwt heeft, ende men bedreeff groote triumphen binnen deze
landen.
Anno 1498, es de voers. vrouwe Joanna te Bruessel van eene jonge dochtere
gelegen, ende wert Leonora kersten gedaen.
Hiernaer wert de voers. vrouwe Margriete van Oostenrijck overgevoert in
Spaegnien, in groot perijckel vande zee, alwaer zij trouwde den voers. Ferdinandus,
prince van Spaegnien, daer zij eene vrucht affcreech; maer sterff terstont. Ende
insgelijcx sterff haestelijck haere man, den voers. prince van Spaegnien. Ende zij es
weduwe gebleven; maer naemaels wedromme vuijt Spaegnien overbracht zijnde in
deze landen van Brabant, wert zij bestaijt ende trouwde den hertoghe Phillibeert van
Savoijen, ende wert Duwaigiere ende Gouvernante van deze Nederlanden gemaeckt,
te Loven, xxiija octobris anno 1500; ende de stadt van Loven beschanck haer met iij
stucken rhinswijns, ende wordden, met grooten staete ende menichte van tortsen,
innegehaelt; men bedreeff groote genuchte te Loven als van vieren ende
esbattementen.
Anno 1500, soo gelach de voers. vrouwe Joanna, des voers. hertoghe Philips van
Oostenrijck ende Brabants huijsvrouwe, te Ghendt, in Vlaenderen, van haeren iersten
sone Carolus genaempt; waeromme, hier te Loven, groote genuchte gemaeckt wordde,
als van vieren ende esbattementen; van wijens geboorte deze naevolgende rijmen,
te Ghendt, gemaeckt wordden:
Int jaer ons Saelichmakers Christi gebenedijt;
Als vijfthien hondert wert gescreven claer;
1

Dat is geondertrouwd.
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Een scrikel jaer was tot dijer tijt,
In februario, tis ghebleken daer,
Tusschen Sinte Peeters dach, tis openbaer,
Ende Sinte Mathijs, doen wert bij rechte waerhede,
Carolus geboren, als jonge prince eerbaer,
Die vijfste keijservan dien naeme, van manierige zede;
Hertoch van Oostenrijck ende prince van Spaegnien mede.
Sone van Coninck Philippus, van Spaegnien, vaillant;
Wiens gheboorte te Gendt was, binnen der stede,
Waer dat veel triumphen was gestelt, ter hant.
Tot zijn xvejaeren wert hij ghehult ende over al bekant,
Voer die xxxe graeve van diveersche landen,
Als Hollandt, Zeelandt ende oock Vrieslandt,
De welcke hij duechdelijck regeert, als die verstanden;
Men sach hem, tot leet van zijne vijanden,
Int jaer dertich Rooms Keijser coroneren;
Waer bij ontloken waeren veel druckige banden;
Te Bonnonien alle triumphen bedreef, men sonder cesseren,
Zijn vijanden ziet men al omme verneren;
Godt laet hem soo prospereren tot alder tijt,
Dat hij, inder eewicheijt, met Godt moet zijn verblijt.

Anno 1501, gelach de voers. vrouwe Joanna, onse hertoginne, van eene jonge
dochtere, die Isabella kersten gedaen wert, tot Bruessel; tusschen de welcke Isabella
een houwelijck getracteert wert met des coninckx sone van Vranckerijck, waeromme
men te Loven vierde.
Anno 1501 voers., naer dijen prince van Spagnien, Ferdinandus, afflijvich geworden
was, ende insgelijcx zijne outste sustere, die Coninghinne van Portugael, ende dat
doer dijen vrouwe Joanna, onse hertoginne, de naeste oir was van allen die landen,
soo wert hertoghe Philips, met zijnder huijsvrouwe, alsoo gesint,
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bij raede, sonderlinghe van den eertsbisschop van Besanson, te reijsen naer Spaegnien.
Ende zij bereijdden hen zeer costelijck, om doer Vranckerijck naer Spaegnien te
reijsen, want de Coninck van Vranckerijck ende de hertoghe van Bourbon, zijn oom,
ende andere heeren naer hem groot verlanghen hadden. Ende aldus reijsde hij, met
zijnder huijsvrouwe, met grooten staete ende costelijckheijt, doer allen die steden
van Vranckerijck, ende wert aldaer weerdelijcken ontfangen, ende met vele gaeven
begift, al oft die Coninck selve geweest hadde; ende dat doer expres bevel vanden
Coninck. Ende aldaer zijnde, mocht hij, tot alle plaetzen, de gevangenen verlossen,
ende, bovenal, wert hij costelijck ontfanghen tot Parijs, tot Orliens, tot Bloijs, tot
Tours ende tot Bourdeulx. Ende die Coninck van Vranckerijck, met de Coninginne,
waeren hem verwachtende tot Bloijs, met vele Hertoghen, Graeven, Edelen,
Cardinaelen ende Bisschoppen. Ende daer bleeff hij vj daegen lanck, bij daege ende
bij nachte, blijdelijck getracteert. Die bancketten waeren soo costelijck dat men noijt
des gelijcken gesien en hadde. De Coninck betaelde allen die costen, die vuijtnemende
groot waeren, ende dede vele geleijen ende schepen maecken, waermede de voers.
hertoghe Philips, ten eijnde, met zijne huijsvrouwe in Spaegnien bijden Coninck
ende Coninginne gecomen es, alwaer hij met groote minnen ende eeren ontfangen
es geweest. Ende, xviija octobris 1501, wordden te Loven processie generael gehouden
om Gode te bidden dat hij onse voers. hertoghe ende hertoginne bewaeren wilde van
quade fortuijnen.
Anno 1502, es de voers. vrouwe Joanna, onse hertoginne, in Spaegnien gelegen
van eenen jongen sone, die aldaer Ferdinandus kersten gedaen wert.
Hier naer es de voers. hertoghe Philips van Oostenrijck ende Brabant wedromme
vuijt Spaegnien ghecomen, ende Nicolaes van Graven, borgemeester der stadt Loven,
met noch andere heeren, zijn, in octobri anno 1503, naer Colen gereijst, omden voers.
hertoghe willecome te heeten, vuijt Spagnien gecomen zijnde. Ende es, xij decembris
anno 1503, binnen Loven gecomen, met deze navolghende heeren: als mijnen heere
de Vijle, mijnen heere van Sijmpij, den amirael van Spaegnien, den bisschop van
Atrecht, den soene vanden Palsgraeve, den Bisschop van Dornicke, den marckgraeve
van Baden, den President van Vlaenderen, Mijnenheere van Lignij, mijnenheere van
Chevre, heer Cornelis van Berghen, Monsieur de Lachant ende vele andere. Ende
de stadt Loven beschanck hem met iij aemen x steecken Beaenen, ij aemen iiij
steecken rhinswijns, ende ij aemen ende vier steecken most; ende men bedreeff groote
genuchte, te Loven, als van vieren ende esbattementen. Ende wordden innegehaelt
metten grooten reuse Hercules, met groote menichte van tortsen, ende quam de
Thiensche poorte in, alwaer, voerde poorte, twelff peckvaeten stonden. Ende hem
wordden geconsenteert eene bede van xlm guldens, eenen termijn van vijff jaeren,
tot behulp vanden costen bij hem gedaen, inde reijse naer Spaegnien.
Anno 1504, in junio, quamen hier te Loven in heer Caerel van Oostenrijck, onse
jonge prince, met zijne sustere vrouwe IJsabella, ende waeren ghelogeert int huijs
van Chantrain, opde Borch. Ende de stadt Loven beschanck hen met iij ½ aemen j
steeck rhinswijn ende j ½ aemen ende vij steecken Beaenen.
Anno voers., in januario, es vrouwe IJsabella, de coninginne van Spaegnien,
gestorven, waervoere eene vuijtvaert, te Loven, ixa januarij 1504, zeer solemnelijck
gedaen wert; mits welcke doot soo verstorven die coninckrijcken van Castillie, van
Lijon ende van Grenaden op vrouwe Joanna, onse hertoginne van Brabant, want
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Ferdinandus, haer broedere, ende haere outste sustere, de coninginne van Portugael,
gestorven waeren, sonder eenighe wettighe oir achter te laeten, waeromme hertoghe
Philips van Oostenrijck ende Brabant ende vrouwe Joanna, zijne huijsvrouwe, zeer
versocht wordden vande Spaegnaerts daer te comen om coninck ende coninginne
ghecroont te wordden. Ende al presenteerde hem die coninck van Arragon, zijn sweer,
jaerlijcx vijffhondert duijsent ducaeten, voer dat hij hier te lande blijven soude, soo
hadde hertoghe Philips nochtans zulcken raet, dat hij wedromme in Spaegnien trecken
soude, om aldaer de croone tontfanghen.
Naer dijen dat heer Engelbert, graeve van Nassauwen, heere van Breda ende van
Diest, gestorven was, die wijsselijck ontraden hadde die oorloghe teghens dlandt van
Ghelre, soo meijnde de voers. hertoghe Philips van Brabant, bij raede van sommighe
van zijne heeren, alleer hij in Spaegnien reijsen wilde, Gelderlandt wedromme te
gecrijgene. Ende es met groote macht naer Gelderlandt getrocken, ende es
nedergeslaeghen op Elteverberch, zijne vijanden aldaer verwachtende. Van daer es
hij voer Arnhem getrocken, ende hevet belegert ende beschoten. Dit ziende die van
binnen, hebben hen opgegeven in des hertoghen handen. Ende daernaer heeft hij vele
steden gecregen die hen overgaven, als Hatten, Harderwijck, Elberch, Tijelt, Bommel,
Doesborch, Locchem, Grol ende meer andere. Ende twas alsoo geschaepen, hadde
hij zijne victorie vervolght ende daerinne gepersevereert, dat hij allen dlandt van
Ghelre geconquesteert soude hebben; maer, want hij ende de meestendeel van zijne
heeren ende raetslieden gretich waeren totte reijse van Spaegnien, soo wert daer
eenen dwaesen peijs gemaeckt, te wetene: dat hij behouden soude dat hij gewonnen
hadde, ende dat de hertoghe van Ghelre (die hem als hertoghe van Ghelre tonrechte
noempde) met heer Philips, ende op zijnen cost, in Spaegnien soude trecken. Maer
naer dijen de hertoghe van Ghelre hier te Loven
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geweest hadde, soo wert hij anders bedacht, ende excuseerde hem. Ende hertoghe
Philips van Oostenrijck ende Brabant es naer Spaegnien getrocken, ende hadde groote
tempeesten opde zee; ende arriverende ende comende in Spaegnien, soo wert hij daer
ontfanghen ende gecroont coninck van Castillien, van Lijon ende van Grenaden.
Anno 1505, es de voers. vrouwe Joanna, hertoghe Philips voers. huijsvrouwe,
gelegen van eene jonghe dochtere die Maria kersten gedaen wert.
Als nu de voers. coninck Philips van Castillien, van Lijon, van Grenaden, hertoghe
van Oostenrijck ende Brabant, een weijnich tijts coninck gecroont hadde geweest,
soo wert hij, soomen zeijde, vergeven, ende sterff aldaer, inde bloeme zijnder
jonckheijt, out zijnde xxviij jaeren, op eenen vrijdach, den xxvja septembris anno
1506, laetende zijne huijsvrouwe bevrucht met kinde; van wijens doot de naevolgende
rijmen den daet innehouden:
AUSTRIACUS PATER, AC MATER BURGUNDIA PHILIPPUS
REX VITA FUNCTUS, CONDOR IN HESPEREA.

Een ander:
LAUS CASTELLE CONCEPIT DOLOREM.

Een ander:
Philippus van Oostenrijck, een eenighe sone
Van keijser Maximiliaen, ende was die tweede
Grave van Hollandt, Zeelandt, proper van persone,
Van dijen naeme, van goede bescheede,
Als hertoghe van Bourgoindien hij hem deuchdelijck leede,
Heere van deze Nederlanden, noch coninck boven dien
Van Spaegnien, van Castillien alle beede;
tZijnen xxviij jaeren zach men hem overlien,
Tot Burgos, in Spaegnien, daert elck mocht sien,
Den xxvj dach septembris, aldaer buijten der stadt,
Wert hij begraeven, men sacht gheschien,
Int Cathusers clooster, Godt gunne hem dat
Hij deelachtich moet zijn Godtsopperste schat;
Alsmen screeff vijftien hondert ende sesse, onthout dat.

Naer dijen dat de voers. hertoghe Philips in Spaegnien was, ende aldaer gestorven,
soo esser wedromme grooten twist ende oorloghe opgeresen, tusschen hertoghe
Caerel van Ghelre ende dlandt van Brabant, soo dat heer Robrecht vander Marck
geheeten van Aerenberch, met groote macht, vuijt Vranckerijck gecomen es, te
Remunde, ende de hertoghe van Ghelre ende hij quaemen te saemen, met groote
menichte van volcke, tot Turnhout, ende deden aldaer groote schaede, ende want die
mans gevloden waeren, soo wert Turnhout van hen gebrantschat, ende zij naemen
vele vrouwen van Turnhout gevanghen, ende vuerdense met hen, ende hielense bij
hen tot dat zij haere costen betaelt hadden; maer van rantsoen en wertter niet gegeven.
Int jaer daernaer, in septembri, quaemen de voers. heer Robrecht ende de hertoghe
van Ghelre te Diest werts, meijnende de stadt innetenemen; maer zij wert alsoo
bewaert bij den heere van Nassauw, heere van Diest, dat zijt verlaeten moesten. Ende
van daer quaemen zij tot Haelen, dwelck zij destrueerden ende bedorven. Daernaer
hebben zij de stadt van Thienen belegert, ende hebben ze stormender handt
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innegenomen ende gewonnen, ende hebben de geheele stadt berooft, met vele kercken
ende cloosters, doodende ende vangende vele lieden, zijnde in furie, ende vuerdense
met hen tot Remunde, daer zij lange, in groote allende ende miserie, gevanghen
laeghen.
Dit geschiedde aldus op sint Machiels dach, anno 1507, waeraff deze versen den
daet houden:
MACHIEL VERSACH
DEN THIENSCHEN SLACH.

Anno 1507, es vrouwe Joanna, coninginne van Castillien, van Lijon ende van
Grenaden, hertoghe Philips weduwe wijlen van Oostenrijck ende Brabant, in
Spaegnien gelegen van eene jonge dochtere, daermede de selve hertoghe wijlen
Philips, als hij van deze werelt scheijdde, haer bevrucht liet; ende wert Joanna kersten
gedaen, die te houwelijcke gegeven wert aan Christerno, den coninck van
Denemarcken.
Anno 1509, in septembri, opden Loven kermis dach, was hertoghe Caerel, onse
jonge prince, te Loven, met vrouwe Margriete van Oostenrijck, duwagiere hertoginne
van Savoijen, ende de stadt schanck hen eenen costelijcken maeltijt, daer toe waeren
xij velthoenderen, xij capuijnen, xxiiij kiekenen, xij paer duijven, conijnen, pauwen,
faijsanten, zwaenen ende anderssints, met alderhande gebacken venisoen ende andere
gebacken, gebraeden ende gesoden vleesche, met overvloedicheijt van alle costelijcke
wijnen. Ende men bedreeff, te Loven, groote genuchte, als van vieren ende
esbattementen, van welcken maeltijt zij de stadt grootelijcken danckte.
Als nu vrouwe Margriete van Oostenrijck, hertoginne van Savoijen, duwagiere
ende gouvernante was van deze Nederlanden, soo stont wedromme op de oorloghe
tusschen den hertoghe van Ghelre ende Brabant, alsoo dat hij de hertoginne ontseg
brieven gesonden heeft; ende heeft vele cooplieden van Bruessel, Antwerpen ende
Mechelen, naer Franckfort te merckt treckende, gevangen genomen, ende binnen
Ghelre gevuert, van hen nemende groot rantsoen, waerdoere de
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hertoginne, onse gouvernante, hem oock dede ontseggen. Ende hier wert gesloten
dat men Venloo soude gaen beleggen, dwelck gedaen wert, in octobri anno 1511,
ende de heere van Waelheijn was capiteijn vande Lovenaers, die met groote menichte
derwaerts trocken; maer zijn wedromme van daer comen sonder iet te doene. Ende
daer bleeff, onder andere, vanden onsen verslaeghen de heere van Bosschuijt. Ende
heer Jan van Schoonvorst, riddere, meijer van Loven, wert vande Ghelreschen
gevangen, ende opt slot tot Hatthem gevuert. Daernaer worddenter geordonneert viijc
mannen te peerde ende iiijm te voete, om te liggen opde frontieren vanden lande van
Brabant ende Hollandt, ende dat voer iiij maenden, waertoe geaccordeert wert lxm
guldens. Ende de hertoghe van Ghelre heeft wedromme innegecreghen Bommel,
Tijelt, Wissem, enz. Daernaer heeft hij Remunde belegert, met viijm mans te voete
ende viijc peerden, ende comende tot Hannuijt hebben tselve verbrant, doende int
landt vele schaeden van rooven ende branden. Hier naer es de keijsere Maximiliaen
wedromme hier te lande gecomen, ende comende, xxiiija maij anno 1512, binnen
Loven, es aldaer als momboir van heer Caerel van Oostenrijck, onsen jonghen prince,
ontfanghen ende gehult, xxva maij 1512 voers. Ende was gelogeert int huijs van
Camerijck, ende men bedreeff groote genuchte te Loven, als van vieren ende
esbattementen. Ende hem wordden, viija junij anno 1512, geaccordeert vjm mans te
voete ende xc te peerde, voerden tijt van vj maenden, om dlandt te beschermen tegens
die Ghelreschen.
Daernaer es de keijsere Maximiliaen, metten Engelschen getrocken voer Terwaen,
ende hebbent sterckelijck belegert, ende hebben hen opgegeven in des keijsers handen.
Ende de stadt wordden daernaer verbrant, poorten ende mueren affgeworpen. Hiernaer
es de voers. keijser Maximiliaen, met den coninck van Engelandt, getrocken voer
Dornicke, dwelck zij zwaerlijck beschoten hebben. Dit ziende die van binnen, hebben
hen opgegeven, ende die keijsere ende coninck zijn, met groote macht, daerbinnen
gecomen, mits welcke menichte van volcke binnen Dornicke eene groote sterffte
opstont, waerdoere de meestendeel vande borghers vuijte stadt toghen.
Anno 1513 es de voers. keijser Maximiliaen wedromme naer Duijtslandt getrocken,
laetende hier te lande zijnen neve.

Carolus van Oostenrijck, Den tweenvijftichsten Hertoghe van
Brabant.
Den tweenvijftichsten hertoghe van Brabant es geweest de hoochgeboren vorst ende
prince Carolus van Oostenrijck, de ve Keijsere van dijen naeme, coninck van
Castillien, van Leon, van Grenaden, van Arragon, van Navarre, van beijden Cicillien,
van Jerusalem, van Valence, van Majorque, van Sardene, van Corsice; eertshertoghe
van Oostenrijck, hertoghe van Bourgoindien, van Lothrijck, van Brabant, van Stijer,
van Carinten, van Crain, van Lijmborch, van Luxenborch ende van Ghelre, graeve
van Vlaenderen, van Habsbourg, van Tijrol, van Artoijs, van Bourgoingnen,
Palsgraeve, ende van Henegouwe, Landtgraeve van Elsaeten, Prince van Zwaven,
Marckgraeve van Bourgauw, ende des heijlichs rijcx, van Hollandt, van Zeelandt,
van Ferrette, van Haguenault, van Naemen, ende van Zutphen, graeve, heere van
Vrieslandt, van opden windische marck, van Portenauw, van Salins ende van
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Mechelen, enz. Ende wordden te Loven, als hertoghe van Brabant ontfanghen ende
ghehult, xxiija januarij anno xvcxiiij, confirmeerende allen der stadt van Loven ende
des landts van Brabandt privilegien1. Ende wordden innegehaelt, met groote menichte
van tortsen; ende men bedreeff, te Loven, groote genuchte van vieren ende
esbattementen. Ende de stadt van Loven beschanck hem met drije silvere vergulde
stoopen2, wegende xviij marck, ij oneen, vj engelsche, costende, soo van stoffe
faitsoen ende vergulden, iijc xlix l., xiiij st., iij d. artoijs. De stadt beschanck hem
noch met iiij swertte lovensche laeckenen, vier loijen, die costen xcviij lib. xvij st.,
vj den. artoijs; ende noch iiij aemen, xx steecken rhinswijns.
Anno 1514 voers., in aprili, wordden den peijs gemaeckt tusschen den voers.
coninck Caerel, ende den coninck van Vranckerijck, waeromme, te Loven, groote
genuchte bedreven wert van vieren ende esbattementen.
Anno 1516, heeft de voers. mogende prince coninck

1
2

In 't groot Charterboeck, f. 98.
‘Item, te Loven gevonden.... drie silveren stopen, daer af de twee gecocht sijn tegen den
exeurteurs vanden testamente wijlen joufr weduwe wijlen Joncker Liebrecht van Meldert....
en den derden stoep gecocht tegen Lodewijck vanden Tijmple.... Betaelt Jooris Boba vanden
voers. drie stopen te vergulden.... Item, deze stopen sijn getekent boven op 't decsel vanden
stopen, metter waepenen van Loven.’ Rekening van 1514, folio 274.
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Caerel willen achtervolgen de feeste vanden gulden Vliese, gelijck hertoghe Philips
wijlen van Bourgoindien dede, die tselve ierst innestelde ende ordonneerde. Ende
die heeren vanden gulden Vliese waeren doentertijt deze te wetene: de coninck van
Arragon, de coninck van Engelandt, heer Peeter van Lannoij, Christoffel marckgraeve
van Baden, heer Wolffganck van Polheijm, heer Cornelis van Bergen, die heere van
Sempij, heer Pauwel van Lichtensteijn, heer Wolffganck van Furstenberghe, heer
Floris van IJselsteijn, graeve van Bueren, heer Philibert van Beveren; ende daer
wordden nieuwe gemaeckt: Don Ferdinandus des coninckx Caerels broedere, de
coninck van Vranckerijck, de coninck van Hungarijen, de coninck van Denemercken,
de Palsgraeve, de marckgraeve van Brandenborch, graeve Felix, de graeve Porcien,
de graeve van Montreuel, die Gouverneur van Bressen, Bevre, de Baeljou van
Henegouwen, die heere van Montignij, die heere van Sempij ende die heere van
Zouzelles1; ende de feeste begonst, xxvja octobris, anno voers., te Bruessel, alwaer
doentertijt groote triumphen gebuerden.
Anno 1516, in junio, wordden de Clarissen, te Loven, ierst innegeleijdt, opde
Nieuwstraete.
Anno 1517, in majo, was de feeste tot Heverle, bij Loven, daer die brulloft
gehouden wert van Monsieur Danssij die aldaer trouwde de nichte vanden heeren
van Chievre, daer de voers. coninck Caerel, onse hertoghe, te bruiloft was, met vele
groote heeren; ende daer wert een steekspel gehouden dat iij daeghen lanck duerde;
ende die van Loven beschancken der conincklijker majesteijt met ij oncen, xiiij st.
rhinswijns.
Anno 1517, in augusto, es de voers. coninck Caerel in Spaegnien gearriveert,
treckende vande eene stadt in dandere; ende die heeren vanden lande verselschapten
hem tot binnen de stadt van Valedolij, daer hij, met grooten staete, innequam, als te
wetene met Don Fernando, zijnen broedere, hebbende dat gulden Vlies in zijnen
hals, den coninckstabel van Castille, den hertoghe d'Albe, den marckgraeve van
Villame, den graeve van Bonevente, den hertoghe Deltages, de hertoghe van
Brocarque, met groote menichte van bisschoppen ende prelaeten, ende wordden
binnen de selve stadt van Valedolij gecroont coninck van Castillien, van Leon, van
Grenaden, van Arragon, van Naples, van Navarre, ende andere landen, vija februarij
anno 1518. Ende daer wordden een rijekelijek steeckspel gehouden, daer de voers.
coninck Caerel den prijs behaelde; ende vrouwe Leonora, zijne sustere, presenteerden
hem den prijs.
Anno 1518, in aprili, wasser eene groote menichte ende vergaerderinghe van
cnechten diemen noempde den swertten hoop, die vuijt Vrieslandt comen waeren,
groote schaede ende overdaet doende int landt, ende laegen ontrent Deventer, daer
zij verslaeghen ende verstroijt werdden, bijden graeve van Nassauwen ende
Hennuwieren.
1

De ridders, in gemeld kapittel benoemd, waren de volgende:
Frans Ie, koning van Frankrijk; Ferdinand van Castilje; Frederik, hertog van Beijeren; Jan,
Markgraaf van Brandebourg; Philips de Croij, graaf van Porcean; Antoon de Lalain, heer
van Montignij; Laurens de Gorrevod, baenderheer van Monteneij; Karel de Lannoij, heer
van Sauzelles; Gudo de la Baume, graaf van Montrever; Antoon de Croij, heer van Sempij;
Jacob de Gavre, heer van Fresin; Adolphe van Burgondie, heer van Beveren; Felix, graaf
van Werdenberg; Philipbert van Chalon, prins van Oranje; Hugo, graaf van Mansfeld. Zie
Baron DE REIFFENBERG, Histoire de l'ordre de la Toison d'or, bl. 307.
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Anno 1518, penultima aprilis, des donderdaechs smorgens, tusschen x ende xj
ueren, begonst den grooten brant opden Blauwenputte, buijten de Diestersche Poorte,
ende comende over de Poorte ende vesten zijn weerszijden allen de huijzen affgebrant
tot aen Sinte Vijffvengasthuijs2, ende alsoo voerts, met eenen noort oosten windt,
naerden Langen Keijbergh, verbrandende allen de huijsen tot aende cappelle van
Sinte Cathlijnen3, ende duerde tot tusschen ij ende iij ueren naerden noenen; daer
groote schaede gebuerde.
Anno 1518, 22 januarij, heeft de voers. coninck Caerel als hertoghe van Brabant,
geordonneert ende gestatuweert, om, tot eeuwigen daeghe, binnen de stadt Loven
ende vrijheijt de selver onverbrekelijck gehouden te wordden, dat egeene gronden
van erven, renten oft chijnsen, binnen de voers. stadt oft vrijheijt gelegen, en zullen
moghen wordden gealieneert, getransporteert, verthiert noch belast met renten noch
anderssints, noch oock de possessie vande selven overgelaeten, dan alleene wettelijck
voer meijere ende schepenen der voers. stadt van Loven, betaelende derselve stadt
den xxen penning vande selve belastinghen. Ende soo wie contrarie dade, soude tselve
wesen machteloos ende van onweerden, met verbuerte van een derdendeel van tgene
dat alsoo contrarie deser ordonnantie zal wordden gealieneert, getransporteert,
verthiert oft belast, deen hellicht daeraff tot behoeff des voers. hertoghe ende dander
hellicht daeraff tot behoeff vande voers. stadt van Loven.
Anno 1519, xij januarij, es de keijser Maximiliaen gestorven, inde stadt van Velz,
ende wert begraeven te Nieuwerstadt, bij zijne moedere Leonora.
Eodem anno, 28 junij, wert hertoghe Caerel rooms coninck gecosen.
Anno 1520, xvij augusti, quam de voers. coninck Caerel, vuijt Spaegnien gecomen
zijnde, binnen de stadt

2
3

Namelijk Sinte Genoveva's gasthuis, later het klooster der Miniemen, in de Diestsche straat.
Deze kapel werd later de kerk van het klooster der Onze Lieve Vrouwbroeders, en verhief
zich op de huidige Justus Lipsius straat, hoek der Raven straat.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

77
van Loven, waeromme te Loven groote genuchte bedreven wert, als van vieren ende
esbattementen; ende voert stadthuijs stonden xxviij pecktonnen; ende de stadt
beschanck hem met iiij aemen rhinswijns. Ende onse genadighe vrouwe ende don
Ferdinando, zijnen broedere, met ij poensioenen Beaenen.
Anno 1520 voers. es de voers. conincklijke Majesteijt vuijt Loven vertrocken naer
Luijck, met die bisschop van Luijck ende heer Everaert van Arenberghe, dewelcke,
ter eeren vanden coninck, heeft doen vergulden den Piroen aldaer, ende sinte
Lambrecht bijde Piroen staende, waeromme die van Luijck zeggen deze veerskens:
Nisi Brabantinorum dux Leodium venisset,
Nunquam sanctus Lambertus tunicam deauratam habuisset.

Anno 1520, in octobri, wert de voers. coninck Caerel, tot Aken, rooms coninck
gecroont, waerom men te Loven eene solemneele processie generael gehouden heeft,
ende in alle prochien luijden die clocken, bedrijvende groote genuchte ende triumphen,
te Loven, als van vieren ende esbattementen.
Anno 1521, es des voers. keijsers volcke voer Dornicke getrocken, ter zaecken
vanden oorloghe die hij hadde tegens den coninck van Vranckerijck. Ende vuijt
Loven trocken, xx novembris, ijc voetcnechten, waeraff Wouter Boon capiteijn was;
ende hondert te peerde, waeraff Hendrick de Meestere bannierdragere was, ende de
baniere was van root ende wit taffetaff, met een geel cruijs daerinne.
Anno 1522, 26 junij, wordden bijden raede dezer stadt, met voergaende consent
vande iiij leden, geaccordeert, ten versuecke van heer Marck Cruijt, prelaet des
Godtshuijs van Sinte Beernaerts, ende van Wouter vanden Tijmpele, te moghen
erigeren een vrouwen clooster binnen Loven, der ordenen van Cisteaulx, opden naem
van onser L. Vrouwen inden Wijngaert, inde Borchstraete, opt getal van xxx
persoonen, te weten: xxiiij nonnen, iiij susteren, eenen pater ende eenen cappellaen;
opde vrijheijt, voer elcke, van 1 ½ mudde meels ende iiij aemen biers.
Anno 1522, in julio, es Solijmannus Tsaccus, die Turcksche keijsere, met vele
hondert schepen ende vele duijsent mannen, gearriveert aent eijlandt van Rodes,
ende heeft de stadt van Rodes belegert, ende vreesselijck bestormpt, soo dat de stadt
haer ten lesten, bij middele van zekeren tractaete, heeft moeten overgeven, in handen
vande Turcken.
Binnen dezen tijde gereesser wedromme twist ende oorloghe tusschen de
keijserlijcke Majesteijt ende den coninck van Vranckerijck; ende de coninck van
Vranckerijck was in sommighe landen vanden keijser roovende ende brandende. Dit
vernemende de keijser wert vergrampt, ende zeijde: dat hij den coninck van
Vranckerijck soo lange vervolgen soude ende tegens hem oorloghen, tot dat eenich
van hen beijden gratie ende genaede begeren soude, dwelck gebuerde, anno 1525,
op sinte Mathijs dach. Des keijsers volck wonnen sommighe casteelen opde frontieren
van Vranckerijck, ende hebben Maseres belegert; maer quamen van daer sonder iet
te doene.
Anno 1522 maeckte de keijserlijcke Majesteijt verbont metten Paus Leo ende
andere, ende verdreven de Franchoijsen vuijt Lombarbijen, Milaenen ende Italien;
ende hij stelde den hertoghe van Milaenen wedromme in zijn hertochdomme.
Anno 1524 es des Keijserlijcker Majesteijts volck voerde stadt van Marsilien
getrocken, daer capiteijnen aff waeren, de hertoghe van Bourbon, de Marquis de
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Piscaren, Fernandus Archonus, ende de abt van Nazarien; om dwelck te ontsetten
de coninck van Vranckerijck groote menichte van volcke derwaerts gesonden heeft,
soo dat des Keijzerlijcker Majesteijts volck van daer track, xxva septembris anno
1524. Als nu de coninck van Vranckerijck vernam dat des keijsers volck de stadt
van Marsilien verlaeten hadde, soo track hij, met groote menichte van volcke, naer
Italien, meijnende onder hem te brengen Italien, Lombardijen ende de andere landen
daerontrent geleghen; maer des keijsers volck hevet belet. Daernaer heeft de voers.
coninck van Vranckerijck de stadt van Pavien doen beleggen, xxvj octobris anno
1524, de selve stadt swaerlijck beschietende ende bestormende. Maer die borgeren
ende die vanden garnisoene, daer binnen liggende, hebbense cloeckelijck affgedreven
ende hen vromelijck geweert. Eenen iegelijck was veerdich om eerde opde vesten
te draegen, om te verbollewerken tgene de Franchoijsen affschoten. De
Marckgraevinne van Schaldasolis, genoempt Hippolita, selve in persoon, heeft aerde
opde vesten gedraegen, om dandere goeden moet ende courraigie te geven. Xxva
novembris quam de tijdinghe binnen Pavien dat des keijsers volck quam omde stadt
onset te doene, waeromme die van binnen groote blijschap thoonden van vieren ende
blasonneeren. Groot gebreck van victaillie wasser binnen, ende oock van ghelde:
eene henne cost vij stooters. Januarij xxiiija, quam de hertoghe van Bourbon, met
des keijsers volck, om Pavien te ontsetten, ende xxva februarij daernaer gaven zij die
van binnen teecken dat den dach was om den coninck van Vranckerijck te slaene,
alsoo dat zij aen des conincx van Vranckerijcx volck gevallen zijn van twee quartieren,
alwaer eenen swaeren slach gebeurde, ende de coninck van Vranckerijck, selve in
persoone, weerde hem cloeckelijck; maer des keijsers volck heeft hem ende zijnen
volcke soo vreesselijcken overvallen, dat de coninck den slach verloren heeft, ende
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Pavien wordden ontset. Ende vande zijde vanden coninck van Vranckerijck bleeffer
onder andere doot: die groote Amirael van Vranckerijck, de groote Maerschalck van
Vranckerijck, de heere de la Palise, de groote hertoghe van Montfort, de prince de
la Trimoelle, de heere van Chijamon ende Bubanchij, de heere van Bussij, de heer
Franchoijs de Loreijne, de witte Roose ende meer andere; ende daer wordden
gevangen genomen: ierst die coninck van Vranckerijck, de coninck van Navarre, de
groote Bastaert van Savoijen, met vele andere hier te lange om scrijven. Dit gebeurde
aldus, xxva februarij anno 1525; om welcke victorie te Loven eene solemneele
processie generael gehouden wert, ende in alle die prochien vande selve stadt luijdden
die clocken viij daeghen lanck.
Anno 1525, xj meert, trouwde de voers. keijser Carolus vrouwe IJsabella des
conincx sustere van Portugael, in Sivilien, ende wordden aldaer getrouwt bijden
Eertsbisschop van Toleden.
Anno 1526, in januario, worddenter een tractaet gemaeckt tusschen de keijserlijker
Majesteijt ende den coninck van Vranckerijck, tot Madrid, in Spaegnien, om
eeuwelijck peijs te houdene. Soo dat de coninck van Vranckerijck de keijserlijker
Majesteijt overgaff dat coninckrijck van Naples, thertochdomme van Milaenen,
Jenuen ende Bourgoindien, met oock de stadt van Atrecht, Dornicke ende alle haere
toebehoorten.
Anno 1526, inden meert, wert de Dorpstraet buijten Poorte1, te Loven, gemaeckt,
blijckende bij deze versen, opde selve poorte staende, vuijter stadt gaende, te wetene:
Vanden bollenwercke was den iersten steen
Gheleijt, bijder stadt regeerders ghehertich,
In meerte, vijftien hondert sessentwintich reen,
Daernaer de poorte, en volmaeckt, al vielt smertich,
In meert djaer vijftien hondert eenen dertich.

Van buijten inde stadt comende, staet opde poorte aldus:
Als Carolus Rooms keijsere dommineerde,
Doen men screef vijfthien hondert sessentwintich jaer,
De stadt van Loven dit werck fondeerde,
Sijnde Tijmpel, Berix Borgemeesters aldaer.

Anno 1526, 20 augusti, heeft de keijserlijke Majesteijt de stadt Loven geconfirmeert
ende geamplieert die schipvaert van Wavere, bij hertoghe Jan wijlen van Brabant
der selver stadt verleent, 12 octobris anno 1421; ut habetur int groot Chaerterboeck,
fol. 241 ende 243.
Anno 1527, 7 maij, wert geboren die ierste sone der keijserlijker Majesteijt ende
der keijserinne, vrouwe IJsabella, tot Valedolij, in Spaegnien, ende hij wert Philippus
genoempt; waerdoere in deze Nederlanden groote vreucht ende blijschap gemaeckt
wordde, ende in wijens faveur ende eere deze naervolgende rijmen gemaeckt zijn,
te weten:
Alsmen vijfthienhonderd ende xxvij sach scrijven,
Den sevensten dach, in meije na trechte bedien,
Was geboren, tot slandts verstijven,
Philippus van Oostenrijck, dat edel engien;
1

Later de Diestsche poort geheeten.
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Den eersten geboren sone, om elcx verblijven,
Van onsen alder mogentichste keijser Carolus eersame;
Wiens geboorte men in Spaegnien sach geschien,
In die stadt van Valiodeli, als jonge prince bequame,
Waer af al verheucht was, ende in wijens name,
Deze Nederlanden triumpheerden, met groote liberaelheijt.
Godt verleene hem hier voerspoet bequame,
Ende hiernaemaels die eeuwighe salicheijt.

Anno 1527, inden meije, passeerde de heere van Bourbon, mette armeije vande K.M.
doer Sennes, om Roomen te versuecken, ende comende voer Roomen, heeft hij de
trompetten doen steken, den Paus ontbiedende dat hij peijs tracteren soude metten
keijsere, ende dat hem die Paus victaillie zeijnden soude, ende de stadt van Roomen
openen in skeijsers naeme; waer naer de Paus niet hooren en wilde, alsoo dat hij de
stadt heeft doen bestormen ende beklimmen. Ende de heer van Bourbon was de ierste
opde lere, ende wert aldaer geschoten ende sterff terstont. Daernaer quam de prince
van Orangien, vja maij 1527, met zijnen volcke, gevende den cnechten goeden moet,
alsoo dat zij de stadt van Roomen innegenomen hebben, ende den Paus, met xvij
cardinaelen, gevanghen, ende de stadt van Roomen gespoilleert ende geplondert;
waeraff deze twee latijnsche veerskens den daet innehouden:
ALTERA POST CAPTOS GALLOS POPVLIQVE FVRORES, AESTATE,
ROMA CRVENTA FVIT.

CAPTA

Anno 1528, in januario, wert Gielis van Langrode alias Clipvede, brantstichtere,
opde Merckt voert stadthuijs te Loven gebrant; ende was gebonden aen eene sixene
daermede men hem op ende aff liet int vier. Ende als hij ierst int vier gelaeten wert,
namp hij eenen mutsaert al brandende in zijne armen, ende behiel dijen tot dat hij
gebrant ende doot was.
Anno 1529, va augusti, wert den peijs gemaeckt tot Camerijck, tusschen de K.M.
ende den coninck van
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Vranckerijck, bij den Cardinael van Salvia, vrouwe Margriete van Savoijen, den
Cardinael van Luijck, den heere van IJselsteijn, vrouwe Louise de Valloijs ende vele
andere; waeromme hier te lande groote blijschap was.
Anno 1529 es den Turck in Oostenrijck gecomen, met groote menichte van volcke,
te peerde ende te voet, ende heeft de stadt van Weenen, met vijff groote hercrachten,
belegert, xxvja septembris 1529; hij was wel ijc lm mans, ende hadde voerde stadt
opgeslaeghen xlm tenten ende pavilloenen; ende heeft de stadt zwaerlijck, aen alle
canten, bestormpt. Maer die van binnen, wesende ontrent xvijm sterck, hebben die
Turcken vroemelijck aff geslaeghen, soo dat de Turck ten lesten de stadt heeft moeten
verlaeten; ende es van daer vertrocken, xva octobris 1529. Ende daer bleven bat dan
lxm Turcken verslaeghen, onder dewelcke vele capiteijnen waeren.
Anno 1529 voers., stont hier te lande op eene vrempde sieckte, die genoempt wert
de zweetende ende Engelsche ziekte, daer vele menschen aff storven; want binnen
xxiiij ueren waerense doot. Ende binnen Antwerpen storven, op iij oft iiij daeghen,
wel iiijc oft vc persoonen, waerdoere tvolck soo verbaest was, dat ze niet en vrochten
ende sloten hunne winckelen toe, hen bereijdende soo zij sterven wilden.
Anno 1530 wert de K.M., xxiiij februarij, tot Bolonien vanden Paus Clemens, den
viijen van dijen naeme, keijsere gecroont, ontfangende oock de croone van
Lombardijen, ende de keijser offerde alsoo vele stucken gouts als hij jaeren oudt
was, te weten xxx, elck stuck weert zijnde x ducaeten, maeckende aldaer den heere
van Reulx een graeve, ende zijn landt een graeffschap.
Anno 1530, xiiija maij, quam de K.M. binnen Loven, ende quam al de Hooffpoorte1
in; ende wordden zeer triumphantelijck innegehaelt, met groote menichte van tortsen.
Ende de stadt beschanck hem met iij ½ aemen rhinswijns ende ij poensionen Beaenen.
Ende met hem quam vrouwe Maria, zijne sustere, de coninginne van Hongarijen,
die hij gouvernante maeckte van deze Nederlanden; ende de stadt beschanck haer
met ij aemen, xxiij steecken rhinswijns.
Ende int jaer voers. es vrouwe Margriete van Savoijen gestorven, voerde welcke
eene vuijtvaert zeer solemneelijck, te Loven, gedaen wert xxiiij decembris anno
1530.
Anno 1531, 5a januarij, wert Ferdinandus, keijser Carolus broedere, die coninck
van Hungarien ende Behem, rooms coninck gecoren, binnen Colen.
Anno 1531, 14 meert, quam de K.M. binnen Loven, ende wordden, met grooten
staete, innegehaelt, met groote menichte van tortsen, ende, xva meert, wordenter eene
solemneele zingende misse gedaen, binnen Sinte Peeters kercke, die hij hoorde,
alwaer hij doentertijt Adriaen Blehen, meijere van Loven, ende Lodewijck vanden
Tijmple ridders geslaeghen heeft.
Anno 1532 wert een houwelijck gesloten tusschen Alexander de Medicis, den
natuerlijcken neve vanden Paus Clemens, ende Margareta, de natuerlijcke dochtere
vande K.M. Ende de brulofft wert te Bononien gehouden; ende haer wert te
houwelijcke gegeven de stadt ven Florens ende dlandt van Etrurien; ende de keijser
maeckten van Florens een hertochdomme. Deze Alexander wert, anno 1537, op zijn
bedde vermoort, meijnende te gaen slaepen met eene edele jonge dochtere genoempt
Margriete.
1

Later de Naamsche poort geheeten.
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Anno 1532 voers. esser, te Bruessel, grooten oproer ende commotie geweest, omde
dierte vanden graene, waerdoere eenieghe huijsen geplondert zijn geweest, ende de
stadt in groot verdriet quam; van welcke commotie deze rijmen den daet
comprehenderen:
VERCOOPEN VAN CORENE SACH BRVESSEL ZEER TRVEREN;
VEEL MINSCHEN ONTGOET, SIENDE DE DOOT BESVEREN.

Anno 1532 voers., gebeurde groote schaede ende jammer bij den hoogen vloet, in
Zeelandt, daer xvij dorpen verdroncken, blijckende bij deze rijmen:
Als men screef vijfthienhondert ende xxxij daer an,
Den tweeden dach novembris noch boven al,
Ghincker eenen hooghen vloet, die menichs man,
Beclaeghen moet; het waeter gheschal
In Zuijt Bevelandt bleef drijvende het ghetal
Van seventhien dorpen, alst noch wel blijckt;
Ter Creecken en Loodijcke viel eenen grooten val;
Borselen ende Noort Bevelandt bleven oock ongedijckt;
Te Cats ende Cortgenen, zoo die waerheijt gelijct,
Verdroncken veel menschen, het was te beweenen;
Die kinderkens inde wieghen bleven doer dwaeter versijct;
Ossen, peerden, koijen, schaepen, het bleeffer al met eenen;
Al hadden eenighe hertten gheweest van steenen,
Zij moeten bescreijen dat groot verdriet;
Het bleeffer al, huijs, hof, goet, groot metten cleenen,
Veel volcx, tot diveersche plaetsen, in Zeelandt dleven liet.
Laet ons Godt bidden dat ons zulcx niet meer en geschiet;
Dat hij wil beschermen die Zeelandtsche paelen,
Ende dat hij ons met zijn genadige ooghen aensiet,
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Dat hij ons onse schuit niet rechterlijck en doet betaelen;
Ist sweert gheheven, dat hijt doer sijn gratie wil laeten daelen

Anno 1534, iija maij, wast Landtjuweel, te Loven, vanden handboge, daer die van
Assche haelden vijff zijlvere schaelen.
Anno eodem, xxiij augustij, was, te Loven, tghebroken spel vanden hantboghe,
daer die van Bruessel hadden tschoonste innecomen.
Anno eodem, xxviij maij, wordden den iersten steen geleet vande nieuwe Hoolstraet
buijten Poorte1, in presentie van Nicolaes van Graven ende Antoine Berthijns,
burgemeesters; Mr Jan Hermeijs ende Nicolaes vander Heijden, schepenen; Jan
Oliviers, den jonge, raed, van Colen, Crols ende van Ermbegem, rentmeesters. Ende
gaven den metzers te drinckgelde iij rhinsgulden.
Anno 1535, wan de K.M. la Goulette, eene stercke plaetze bij Thuenis geleghen.
Anno eodem heeft de K.M. de stadt van Thuenis gewonnen, blijckende bij deze
rijmen:
KEIJSER KAERLE DE VIJFSTE HEEFT GHECREGHEN,
ZEER TRIVMPHANT,
DE STADT TVENES, IN AFRIJCHEN GHELEGHEN,
LVSTICH EN VALIANT.

Anno 1538 wert het bestant gemaeckt tusschen de K.M. ende den coninck van
Vranckerijck, eenen termijn van x jaeren, ende wert gesloten xx julij 1538; ende daer
wordden diveersche houwelijcken getracteert: ierst dat Philippus, des keijsers sone,
oudt wesende xj jaeren, te houwelijck hebben souden des coninckx dochtere van
Navarre, die hij gewonnen hadde aende sustere vanden coninck van Vranckerijck;
dat de hertoghe van Orliens, de joncxste sone vanden coninck van Vranckerijck, te
houwelijck hebben soude vrouwe IJsabella, de outste dochtere vande K.M., out
wesende x jaeren; dat de prince van Savoijen, sone vanden hertoghe van Savoijen,
te houwelijck hebben soude vrouwe Joanna, de joncxste dochtere vande K.M., out
wesende viij jaeren; dat de outste sone van Loreijnen te houwelijck hebben soude
de joncxste dochtere vanden coninck van Denemercken, weduwe vanden hertoghe
van Milaenen; ende deze houden tzaemen, anno 1541; ende dat de neve vanden paus
Paulus te houwelijck hebben soude des keijsers natuerlijeke dochtere, te wetene de
weduwe vanden hertoghe van Florencen; met meer andere voerweerden, hier te lange
om scrijven.
Anno 1539, in maijo, es vrouwe IJsabella, 'skeijsers huijsvrouwe, in Spaegnien,
van kinde gestorven, waeromme de keijsere zeer droevich was; waeraff deze rijmen
den daet comprehenderen:
OPTEN EERSTEN DACH MEIJE IS VAN KINDE GESCHEIJDEN,
EN GESTORVEN, IN ROVWE,
VROV IJSABELLE, KEIJSERINNE, GODT WILSE GELEIJDEN
IN ZIJN EEWIGHE LANDOUWE.

Een ander:
POSCIT FVNEREAS VBI CESARIS AVLA CVPRESSVS
PVLCHER VERNANTES ABSTRAHE MAI ROSAS.

1

Later de Thiensche poort geheeten.
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Een ander:
Int jaer xxxix wast dat verloos
Carolus, ons keijsere, zijn keijserinne;
Die Godt genaedich sij altoos,
Ende ons verleen eendrachtighe minne.

Anno voers., iij junij, wordden de vuijtvaert, te Loven, zeer solemneelijcken gedaen,
binnen sinte Peeters kercke, voerde voers. keijserinne; ende de stadt beschanck
vrouwe Maria, onse gouvernante, met iij ½ aemen, iiij steecken rhinswijns; ende de
hertoginne van Milaenen met j ½ aemen rhinswijns.
Anno 1539 voers., es de K.M. vuijt Spaegnien, doer Vranckerijck, in Brabant
gecomen, omde rebellie van die van Ghendt, ende wert tot Parijs, vanden coninck
van Vranckerijck, zeer eerlijcken onthaelt, ende quam binnen Bruessel, xxix januarij
anno 1540.
Anno 1540, 6 februarij, es de K.M. met iiijm mannen, vuijt Bruessel getoghen naer
Ghendt, ter saecken van hunne rebellie, die zij voert gestelt hadden tegens vrouwe
Maria, zijne sustere ende gouvernante van deze Nederlanden; ende comende voerde
stadt wert bij den borgemeestere eerlijcken innegehaelt. Ende daer wordden zekeren
peijs gemaeckt, alsoo dat die van Ghendt den keijsere moesten geven lm guldens;
ende ix vande principaelste muijtmaekers wordden onthooft, ende 1 gecleet in rouwe
ende 1 in haeren lijnwaet (hebbende elck eenen bast2 om den hals), moesten de K.M.
genaede bidden. Ende de K.M. ordonneerde een slot oft casteel binnen de stadt te
maeckene, ter plaetse daer sinte Baeffs clooster stont; ende men begonst daer aen te
graeven in aprili anno 1540.

2

Koord.
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Anno 1512, es MERTTEN VAN ROSSEM, maerschalck van Ghelre, heere van Piroijen1,
binnen Brabant gecomen, brandende ende roovende, met groote menichte van volcke,
wel ontrent de xvm mannen. Ende comende ontrent Antwerpen, heeft aldaer vele
schoone huijsen verbrant, groote schaede doende, in meijninghe wesende de stadt
met verraderije te gecrijgen; maer failgerende, es al Mechelen2, beroovende ende
verbrandende vele dorpen, ija augusti anno 1542, voerde stadt van Loven gecomen3,
in meijninghe de stadt innetenemen; waerdoere die van binnen verbaest wesende,
hebben de heeren vande magistraet ende Universiteijt vergadert, alwaer geraempt
wert, met advijs van sommighe edelen ende capiteijnen, die vrouwe Marie binnen
Loven met eenighe mijteren gesonden hadde, omde borgeren de stadt hulpen te
bewaeren, datmen eenige gedeputeerde ordonneeren souden, die bijden voers. van
Rossem trecken souden, om te zien oftmen met hem eenich redelijck appoinctement
soude connen maecken4; ende vander stadt wegen wordden gecommitteert: heer
Adriaen Blehen, meijere van Loven, Jan vander Thommen, borgemeester, Gregorius
van Dieven ende den pensionnaris vande stadt; ende vande Universiteijt weghen heer
Damianus vander Goes5, met noch sommighe andere; ende wordden bijden voers.
1
2
3

4

5

Eigenlijk Pouderoijen, in Gelderland. Marten van Rossem behoorde tot den gelderschen
adel.
Al Mechelen, dat is langs Mechelen.
Van Rossem was in dienst van Willem van Kleef, hertog van Gelder, tegen Karel den vijfde,
die aanspraak maakte op gemeld hertogdom. Frans 1e, koning van Frankrijk, destijds in
vijandschap met den keizer, had Willem hulpbenden gezonden, onder bevel van den heer de
Longuevalle, om eenen inval in Brabant te wagen. Na de dorpen Thildonk, Haacht, Wespelaar,
Werchter, Herent en Winxele afgeloopen en platgebrand te hebben, kwam hij, vergezeld van
de Longuevalle, voor Leuven. Hij vestigde zijn leger eerst bij het klooster van Bethleem, te
Herent, en vervolgens bij het vrouwenklooster ter Bank. Zijne krijgslieden ‘lagen, zegt Van
Meerbeeck, in de wijngaerden’ welke er destijds rond Leuven nog in groot getal bestonden.
Marten van Rossem schijnt te Leuven aanhangers ontmoet te hebben. In onze stad, gelijk in
de meeste nederlandsche steden, was men van Karel den Vijfde afkeerig geworden. Het was
vooral de invoering van het geloofsonderzoek die de gemoederen tegen hem verbitterd had.
Het laat zich derhalve verstaan waarom van Rossem te Leuven partijgangers vond. Eenige
dezer lieden werden met de galg gestraft. Wij lezen in de rekening der stad van 1543 de twee
volgende posten:
‘Item, betaelt Brueder Jan van Mechelen, bichtvader van den galghen, van ij misdadighen
gejustificeert, op de groote markt, van de roode roede, bij cedule, gedateert iiij augusti anno
xlij, - xx st.’
‘Betaelt van den misdadigen te begraven, die, in den tijt van Marten van Rossem, gehangen
waren, gedateert viij januari xlij, - 1½ st.’ Rekening der stad Leuven. van 1543, folio 197 en
214 verso.
Nog leest men bij Adriaan van Meerbeeck: ‘Die van Loven verlost zijnde van den vijant,
gaen buijten de poorten, ende vangen bij gevalle eenen van de verraders ghenoemt Gheraerdt
de Langhe; welcken op de pijnbancke zijne medepleghers verclarende, is met de selve op de
merckt ghehangen.’ Cronijcke van de gantsche werelt ende sonderlinghe van de seventhien
Nederlanden. Antwerpen 1620, bl. 228.
DAMIANUS A GOES was in het dorp Aleuquen, in Portugaal, geboren en aen het hof van den
koning van dit rijk opgevoed. In 1534 ging hij ter studie te Padua en verbleef er 4 jaren. Het
was een man van hooge geleerdheid, zeer bedreven in de staatszaken. Zijne genegenheid tot
het beoefenen der fraaie letteren riep hem, in 1539, te Leuven. Hij bleef er echter maar zeven
maanden, door zijnen vorst Juan III geroepen wezende tot Quaestor der Oost-Indien. Doch
de zucht tot de letteren deed hem deze betrekking weldra verlaten. Hij vestigde zich op nieuw
te Leuven. Damianus a Goes huwde Johanna van Hargen, uit Holland. Hare ouders bewoonden
's Gravenhagen. Hij bevond zich te Antwerpen, op reis zijnde om de ouders zijner gade te
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van Rossem gesonden, hem openende hunne commissie. Hij, gehoort hebbende
hunne begeerte, heeft vande stadt geheijscht lxxm guldens, ende die hebbende, soude
vande stadt trecken. De gecommitteerde wedromme comende, hebben tselve de
gemeijnte voorgehouden, die eensdeels schenen hier toe wel gesint te wesen, hoe
wel dat scheen onmogelijck te wesen zulcke groote somme van ghelde, te Loven, te
furneren. Oock hevet sommighe goet gedocht datmen eenieghe vaeten met excellenten
wijn vullen soude, om die den voers. van Rossem inden toecomenden accoorde te
presenteeren. Hier en binnen heeft de voers. van Rossem zijn propoost verrandert,
versueckende noch totte voers. somme van lxxm gulden dat hij soude moeghen, met
zijnen volcke, eenieghe maenden inde stadt logeren, vuijt ende inrijden, ende dat hij
oock tot dijen sommighe ammonitie van geschutte ende anderssints vuijter stadt
artillerijehuijs soude mogen kiesen ende met hem vueren. Dit de gemeijnte, aende
Bruesselsche poorte6, vande gedeputeerden voergehouden wesende, hebben al te
zaemen, met eene voijs geroepen, dat zij liever lijff ende goet te

gaan bezoeken, toen hij de aankomst van Marten van Rossem vernam. Dadelijk trok hij, met
zijne moedige vrouw, naar Leuven terug om deze stad, waarin hij een huis in eigendom bezat,
en vele vrienden telde, met raad en daad bij te staan. Ruwe gevangenschap en hooge losprijs
vielen hem ten deele. Later keerde hij naar zijn vaderland terug. In 1546 gaf hij, te Lissabon,
een verhaal van het beleg van Leuven in 't licht. Dit boekje draagt den volgenden tijtel:
Damiani Gois, Equitis Lusitani, Urbis Lovaniensis obsidio, Ulispone, apud Ludovicum
Rhotorigium, typographum, 1546, in-4, van 44 bladzijden.
De hoogleeraar Petrus Nannius heeft over de gebeurtenis insgelijks gehandeld in zijne Oratio
de Obsidione Lovaniensi. Lovanii, Servatius Sassenus, 1543 in-4.
In onze dagen hebben de heeren J. Dircks en L. Galesloot over het beleg van 1542 belangrijke

6

bijzonderheden medegedeeld; de eerste in den Vrije Fries, 7de deel. bl. 297. de tweede in La
commune de Louvain, bl. 2.
Thans de Tervuersche poort geheeten.
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verliesen hadden dan zulcx toe te laeten. Ende eenieghe vaeten wijns secretelijck
alreede aende poorte gebracht zijnde, omden voers. van Rossem te schincken, ende
de gemeijnte ghewaer wordende, hebben de bodems vande selve vaeten
innegeslaeghen, ende de poorte toegesloten. Ende met eenen gedruijse tzaemender
hant opde vesten geloopen zijnde, hebben vreesselijcken met allen den geschutte
rontsomme de stadt, onder des voers. van Rossems volck begonst te schieten, soo
dat die stadt stont en daverde. De gecommitteerde ende die inde stadt waeren, dit
hoorende, hebben zeer verbaest gheweest. Ende Blehen, de meijere, heeft verboden,
opde ghalghe, dat men niet meer schieten en soude; maer en hebben zijn gebot niet
gheacht; maer hebben lancx soo meer gheschoten, soo dat de stadt stont en beeffde
van de menichte vande groote stocken die affgeschoten wordden; dwelck eene groote
vervaertheijt binnen de stadt gemaeckt heeft. De gene die vrouw Marie te Loven
gesonden hadde, omde stadt van Loven te hulpen bewaeren, comende met de sluetels
aende Diestersche poorte, hebben deselve poorte open gedaen, ende zijn daer als
vrome vervaerde crijslieden vuijtgevloden, met hen leijdende bijnaer den gheheelen
magistraet ende principaelste vande geslachten, behalven die borgemeester Jan vander
Thommen ende Augustijn Vrancx, die bijde gemeijnte gebleven zijn, met meer
andere, gevende de selve goede couraigie; ende degene niet in tijts comende als de
poorte open was, zijn over de mueren vande vesten gevallen, daeronder weijnich
vande gemeijnte waeren. De sommighe van deze vluchters (diemen alsdoen
Craekebaisieeters noempde1) zijn bevangen gheweest met zulcken vreese, dat
eenieghe vande selve, comende te Diest, ende sommighe tot Thienen, van loopen
hen niet en consten onthouden, seggende dat Loven doer van Rossem was
innegenomen, ende dat er al vermoort was, mans, vrouwen ende kinderen, alsoo
datmen te Loven, tot over die schoenen, int bloet ginck, dwelck, Godt zij gelooft,
contrarie was. Van Rossem aenmerckende de groote vromicheijt vande gemeijnte
ende studenten, die soo vreesselijck vuijte stadt schoten, dat hij hem met zijnen
volcke bijnae nievers beschermen en conste, ende dat hij oock bij hem niet en hadde
eenich groff gheschut, omde stadt te beschieten, es, met groote schande, oock niet
sonder groot verlies van volcke, vander stadt Loven vertrocken, de selve verlaetende2.
Waeromme te Loven groote genuchte bedreven wert, ende daer wordden geordonneert
datmen alle jaer, in danckbaerheijt vande voers. victorie, soude, opden iersten sondach
van augusto, processie generael houden3. Van dat de voers. Mertten van Rossem in
dlandt quam, comprehenderen deze rijmen den daet des jaers:
ROSSEMS GHEWELT
HEEFT BRABANT GHESTELT
IN BERNENDE COLEN;
VEEL DORPEN DOENDE GHEWELT,
GODTS DIENAERS GEQUELT;
LATET NU VERHOLEN.

1
2

3

Omdat de vluchtelingen naar het dusgenoemde Loobosch liepen, in 't welk, als zijnde in
oogstmaand, er vele Krakebezien te plukken waren.
Bilderdijk heeft aangeteekend: ‘En van Rossum zegt de leuvensche Pallas vaarwel, die in
hare muren nooit een promotie gehouden heeft waarbij beter defensie e cathedra doctrinali
gedaan werd dan deze ex imis subselliis.’ Vaderlandsche geschiedenis, ve deel, bl. 131.
Deze processie heeft jaarlijks plaats gehad tot in 1635, toen zij door degene der belegering
van gemeld jaar vervangen werd.
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Anno 1543, es de K.M. wedromme naer Brabant gecomen, ende es te Nuijs
gearriveert; van daer es hij voer Dueren getrocken, ende hevet met ghewelt
innegenomen, dootslaende allen die mans die daer binnen waeren, waerdoere hij
tgheheel landt van Gulick gecregen heeft. Daernaer es hij naer Gelderlandt getrocken
ende heeft Remunde belegert, ultima augusti, ende die borgemeesters quamen vuijt
ende presenteerden der K.M. de sluetels vande stadt; maer hij en wildese niet
aanveerden, waerdoere de borgers zeer vervaert waeren; ende hebben anderwerven
den keijsere om genade gebeden. De keijser ziende hunne ootmoedicheijt, heeft ze
in genade ontfangen; van daer es hij voer Venloo getrocken die hen opgaven; ende
voorts allen die steden van Ghelre wordden der K.M. overgelevert. Ter eeren van
die van Ghelre, die seijden dat de K.M. verdroncken was, ende dat hem die cabeljaus
gheten hadden, zijn deze rijmen gemaeckt, die den daete des jaeren innehouden:
FLVCX GHIJ GHELDERSCHE SEDT WEL BOTER OPT
TES MEER DAN TIJT, DEN CABELIAV IS HIER.

VIER,

Anno 1543 voers. heeft de K.M. zijnen eenigen sone Philippus coninck van Spaegnien
gemaeckt, ende gaff hem te houwelijck vrouw IJsabella, des coninckx van Portugaels
dochtere.
Anno 1544, xvija septembris, wordden den peijs wedromme gemaeckt tusschen
de K.M. ende de coninck van Vranckerijck.
Anno voers., ja octobris, es de K.M. binnen Bruessel gecomen met vrouwe Marie,
de coninginne van Hongarijen, zijne sustere, ende gouvernante van deze Nederlanden;
van daer track hij, xviija octobris 1544,
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naer Berghen, in Henegouwen, om aldaer te verwachten de coninginne van
Vranckerijck, vrouwe Leonora, zijne sustere, mette welcke hij wedromme binnen
Bruessel quam, xxija octobris daernaer; waeromme, te Bruessel, groote genuchte
bedreven wert.
Anno 1545, es vrouwe Elisabeth, des Princen Philippus huijsvrouwe van Spaegnien,
van eenen jongen sone gheleghen, die aldaer Carolus kersten gedaen wert; ende corts
hiernaer es de voers. vrouwe Elisabeth gestorven.
Anno voers., voer kersmisse, heeft de K.M. de feeste gehouden vanden gulden
Vliese, binnen de stadt van Vuijtrecht, alwaer alsdoen de graeve van Egmont, met
meer andere heeren, heere vanden ordene gemaeckt wordde.
Anno 1546, vija augusti, gebeurden, te Mechelen, het groot deerlijck ongeluck
vanden poedere dat inde Santpoorte aldaer was liggende, ende ontsteken wert metten
blixem, doende groote, ontsprekelijcke schaede; waeraff deze naevolgende rijmen
den daet innehouden:
SEVEN AVGVSTI BEDREEF POEIJER DEVR DEN HELSCHEN DONDER,
TOT MECHELEN WTER SANTPOORTEN EEN SNEL DEIRLIJCK WONDER.

Anno 1546 ende 1547, hadden de K.M. groote oorloghen in hooch Duijtslandt tegens
die vande nieuwe religie der Lutheriaenen, met welcke hen hielen deze steden als
Ausburch, Ulms, Straesborch, Franckfoort, Lubeke, Hamborch, Bremen, Norlingen,
Neurenberch, Rotenborch met vele anderen, met groote menichte van groote heeren
ende graeven; ende mette K.M. waeren deze steden als Mens, Colen, Thriere, Aken,
Metz, in Loreijnen, met sommighe anderen; waerdoere groote schaede gebuerde, als
breedere inde Chronijcken van Brabant. Van deze oorloghen zijn deze twee versen:
Ecce quaterdenis annos sex his quoque mille,
Quingentos subigit Germanos Caesar in ense.

Anno 1547, 27 januarij, es coninck Hendrick van Engelandt gestorven, blijckende
bij deze rijmen:
HENRICVS DIE ACHTSTE CONINCK VAN ENGELANDT
EEN FRAEIJ, STOVT, ONTSIEN HEERE,
IS GHEPASSEERT, GODT BRINGHE HEM IN VREDEN PLAISANT,
VRIJ VAN VERSEERE.

Anno 1547 voers., den lesten meert, es de coninck Franciscus van Vranckerijck
gestorven, blijckende bij deze rijmen:
FRANCOIS DE VALOIS DEERSTE DIE SOO HIET;
BEKENT VOER ENDE NAER,
CONINCK STOVT VANT FRANSCHE WOVT IS GESTORVEN SIET,
DEN LESTEN MEERT OPENBAER.

Anno voers., xiiij daegen naer Paesschen, op eenen sondach, wert Hans Frederick,
den hertoghe van Sassen, vande K.M. gevangen genomen, in zekere bataillie, in
Duijtslandt. Daernaer quam de lantgraeve van Hessen bij den keijsere, tot Halle,
ende gaff hem ende alle zijn landt in skeijsers handen, ende de keijsere hiel hem wel
vijff jaeren gevanghen. Ten tijde van deze bataillie was die sonne ende die maene
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rosverwich wel iij daegen ende iij nachten. Daernaer, xva septembris, quam de voers.
K.M., met zijne voers. gevangenen, binnen Loven, ende de stadt beschanck hem met
iij stucken rhinswijns, ende wordden innegehaelt met lxxxiij tortsen van j ½ pont
stuck. Den xvija septembris es hij, met zijne gevangenen, vertrocken naer Bruessel,
anno 1548. Den daet van dat de voers. gevangen waeren houden de naevolgende
rijmen in:
DOEN DIE HERTOGHE VAN SASSEN ENDE DIE LANTGRAEVE
VAN HESSEN NV GHEVANGHEN LACH;
DIE SONNE ENDE DIE MAENE DACH ENDE NACHT
DRIJE DAEGHEN VOERWAER ROIT SACH.

Philippus van Oostenrijck, Den drijenvijftichsten Hertoghe van
Brabant,
Es nu noch tegenwoordelijck den alderchristelijcxsten, aldermachtichsten, ende
alderdoorluchtichsten hoochgeboren prince ende vorst de Conincklijcke Majesteijt
van Spaegnien PHILIPPUS VAN OOSTENRIJCK1, de sone vanden keijser Carolus den
ve, van dijen naeme, coninck van Castillien, van Arragon, van Leon, van

1

Boonen die, gelijk men weet, onder het beheer van Philips II leefde, beschreef in dit gedeelte
van zijn boek de gebeurtenissen zijns leeftijds. Als verhaal eens tijdsgenoots levert het een
wezenlijk belang op. Het is overigens het eenigst schrift over de voorvallen binnen Leuven,
in die dagen, 't welk wij bezitten. Het dient te worden aangestipt dat de schrijver een aanklever
was van het wettig gezag, en dus een tegenstander der onwenteling. Was hij zulks uit
overtuiging of uit noodzakelijkheid? Wij bezitten geene inlichtingen om deze vraag te
beantwoorden. Ettelijke plaatsen in zijn boek doen ons echter aan eenen man van oprechtheid
en overtuiging denken. Wat er ook van zij, als ambtenaar eener stad welke den koning getrouw
bleef, was hij verplicht 's vorsten partij te houden. Zulks deed hij. De man bespreekt met
partijdigheid de pogingen ter ontvoogding der Nederlanden aan het gezag van Spanje, en
heeft zeer dikwijls een snedig woord voor den Prins van Oranje en dezes aanhangers. Bij
het lezen van dit gedeelte zijns werks mag men dus niet vergeten dat een trouwe onderdaan
des konings het woord voert.
Voor de gebeurtenissen van 1559 tot 1578 putte Boonen, met volle handen, in de Registers
ende Verbalen van Jan Lievens van Caudekercke, pensionaris onzer stad. Deze registers,
welke allerbelangrijkste bijzonderheden over de voorvallen in die dagen bevatten, berusten
in onze archieven, allen door Lievens eigenhandig geschreven. Zij nemen aanvang met 13
juni 1559 en eindigen den 31 juli 1578, een en twintig dagen voor 'smans dood. - Jan Lievens
van Caudekercke, eerst secretaris en vervolgens pensionaris der stad Leuven, was zoon van
een anderen Jan Lievens en van Maria van Dieven. Het was een man van geleerdheid,
doorzicht en aanzien, die de stad, geduerende eene reeks van jaren, met onderscheiding en
verkleefdheid diende, deel makende van al de vergaderingen en gezantschappen welke er
plaats hadden. Hij overleed den 21 augusti 1578, toen de pest alhier hevig woedde. Jan
Lievens werd in de voormalige kerk van St Michiel, voor den autaar van het H. Sacrament,
begraven. Zijne gade, Joanna Olimaert, overleed den 12 october 1580. Zie Divaeus, Res.
Lov., bl. 34.
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beijden Sicilien, van Hierusalem, van Portugael, van Navarre, van Grenade, van
Toleten, van Valence, van Gallicien, vande Maillorken, van Sivilien, van Sardinien,
van Corduve, van Corsijcke, van Murcie, van Jaen, vande Algarben, van Algezire,
van Gibraltar, vande eijlanden van Canarien, vanden Indien, soo orientaele als
occidentaele; vande eijlanden ende vasten lande der zee oceaene, eertshertoghe van
Oostenrijck, hertoghe van Bourgoindien, van Lothrijck, van Brabant, van Limborch,
van Luxenborch, van Ghelre, ende van Milaenen, graeve van Habsburch, van
Vlaenderen, van Arthoijs, van Bourgoindien, van Thirol, palsgraeve ende van
Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, van Naemen, ende van Zutphen, prince
van Zwave, Marckgraeve des heijlichs rijxs van Roome, heere van Vrieslandt, van
Salins, van Mechelen, vande stadt ende steden ende landen van Utrecht, Overijssel
ende Groeninghen, ende dominateur in Asien, ende in Affrijcke. Ende wordden, te
Loven, als hertoghe van Brabant ontfanghen ende ghehult, den ven julij anno xvc
negen en veertich, confirmeerende allen der stadt van Loven ende des landts van
Brabant privilegien, ende wordden, met grooten staete ende solemniteijt, naerde oude
maniere, met c ende xliiij tortsen, van j ½ pont stuck, iiija julij 1549, innegehaelt1.
Ende de stadt van Loven beschanck hem, va julij 1549, naer dijen hij, in sinte Peeters
kercke, den lande ende der stadt Loven den naervolgenden eedt gedaen hadde, met
eenen schoonen silveren vergulden cop, wegende xv marck, iiij oncen, xv engelschen,
die tzaemen coste, met faitsoene ende vergulden, iijc lxxiiij l. v st. artoijs; ende de
waepen vande stadt Loven stont daerop gegraveert; ende rontsomme stont gescreven
aldus: Insignia oppidi Lovaniensis; ende de stadt beschanck hem noch met iiij aemen
rhinswijns.
Den eedt die de voers. coninck Philips, inde voerskercke van sinte Peeters, gedaen
heeft:
‘Wij Philips, enz., sweeren ende geloven, bij deze heijlighe evangelien, dat wij
van nu voertaene zullen getrouw wesen onser kercken van sinte Peeter, tot Loven,
ende alle andere kercken onses hertochdomme van Brabant; ende dat wij zullen
onderhouden, ende doen onderhouden, alle rechten, privilegien, statuijten, costuijmen,
possessien ende vrijheden der voers. kercken, ende de menschen toebehoirende der
familien van Sinte Peeter te Loven voers., gelijck onse voersaeten hertoghen des
hertochdoms van Brabant, hier te voeren, gedaen hebben, alsoo hulpe ons Godt ende
alle zijne heijlieghen.’
Den eedt die de voers. conincklijcke Majesteijt der stadt Loven ghedaen heeft:
‘Ick Philips, bijder gratien Godts, prince van Spaegnien, van beijden Sicilien, van
Jerusalem, enz., eertshertoghe van Oostenrijck, hertoghe van Bourgoindien, enz.,
graeve van Habsburch, van Vlaenderen, enz., gelove ende swere, opde heijlighe
evangelien, dat ick, tot mijnder incompste ende successie van dezen lande, zal
onderhouden wel ende getrouwelijck doen onderhouden, den innegesetenen dezer
1

Een Spanjaard, met name Juan Christoval Calvete de Estrella, die Philips IIe als criado of
verhaalschrijver, op zijne reis naar de Nederlanden, had gevolgd, heeft een omstandig en
allenzins belangrijk verhaal gelaten van 's vorsten ontvangst en huldiging te Leuven in zijn
boek getijteld: El felicissimo viaje del may alto y may poderoso principe don PHELIPPE, hijo
del emperador don CARLO QUINTO, maximo, desde Espana a sus tierras dela Baxa Alemana:
con la descripcion de todos los Estados de Brabante y Flandes. En Anvers, 1552. in-fol.
Wij hebben Calvetes verhaal in 't nederduitsch overgebracht, en, toegelicht met bijzonderheden
uit de stadsrekening van 1549, laten drukken in ons Brabantsch museum, bl. 422-448.
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stadt van Loven, soo een rechtveerdich prince schuldich es te doene, alle huere
rechten, privilegien, brieven, costuijmen, ghewoonten, observantien, in alder manieren,
gelijck zij die hebben van wijlen mijnen voersaeten, hertoghen ende hertoginnen van
Brabant, ende gelijck zij die tot noch toe onderhouden hebben, sonder eenieghe
infractie, soo moet mij Godt hulpen ende alle zijne heijlieghen.’
Den eedt die d'innegesetenen van Loven der voers. Conincklijcker Majesteijt
gedaen hebben:
‘Wij int ghemeijne ende eenen iegelijcken van ons
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besundere, geloven, sweeren ende affirmeeren U, alderdoerluchtichste prince Philips,
prince van Spaegnien, van beijden Sicilien, Jerusalem, enz., eertshertoghe van
Oostenrijck, hertoghe van Bourgoindien, enz., graeve van Habsburch, van Vlaenderen,
enz., als onsen toecomenden heere ende hertoghe van Brabant, ende andere landen
daertoe behoorende, die nu tegenwoordelijck eedt gedaen hebt, dat wij, naerde
afflijvicheijt vande keijserlijcke Majesteijt, U in alle saecken goede getrouwe ende
onderdanighe ondersaeten zijn zullen, ende zullen U hulpen, totte bescherminisse
ende bewaernisse van uwen heerlijcken landen ende paelen der selver; ende soo verre
alst in ons zijn zal, zullen hulpen wederstaen ende metten daet resisteren die cracht
ende onrecht dwelck U gedaen soude moghen worden; ende dat wij U dienen ende
in alles doen zullen, gelijck goede ende getrouwe ondersaeten schuldich zijn, ende
behooren te doen; soo moet ons Godt hulpen ende alle zijne heijligen.’
Dit es aldus geschiet, in presentie vande coninginne douwagiere van Hongrien,
van Bohemen, regente ende gouvernante van deze Nederlanden, den prince van
Piemont, den hertoghe van Alva, groot hooffmeester vande K.M., riddere vande
ordene, den marckgraeve van Asturge, den bisschop van Atrecht, heer Jan van Sint
Maurijs, heere van Montbarrij, president vanden raede van staeten; heer Viglius van
Zwichem, riddere, doctoir inde rechten, hooft ende president vanden secreten raede;
heer Ingelbert vanden Dale, riddere, heere van Leeffdaele ende Wilre, cancelier van
Brabant, ende meer anderen. Die van Loven bedreven groote genuchten, soo van
vieren esbattementen ende anderssints, elck omt schoonste ende om prijs, gelijck
hier volght.
Hiernaer volgen de wijcken, gulden ende ghebueren, die gheviert hebben, binnen
de iiij daegen, inde incompste vande voers. C.M., die was iiija julij anno xvc xlix.

Ten iersten daege, iiiia julij 1549.
DEN WIJCK INDE DORPSTRAETE1, beginnende van aenden Anthonis ende eijndende
aende heijlige Geest-Poorte, mette Coestraete tot aende Collegie van Hoeuterle, daer
bevonden zijn, ten iersten daege, v pecktonnen ende ix lanteernen, met waepenen
vande K.M. Ende den gheheelen wijck doere behangen met verdure ende schoone
waepenen vande K.M., in ronden van eertvelde2, tot diveersche plaetsen.

Ten iien daege, va julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xxj pecktonnen; een groot drijcantich vier. Item,
xxx lanteernen met waepenen vande K.M., ende eenen keperen met xvij beckenen
met keerssen; de straete behangen als boven.

Ten iiien daege, via julij 1549.
1
2

De Diestsche straat.
Veil of eiloof, in het fransch lierre.
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Inden selven wijck zijn bevonden xxij pecktonnen, een groot vier. Item, xxxj
lanteernen met waepenen; een tortse; item, int top van twee huijsen, ij groote
lanteernen; eenen keper met xvij beckenen met keerssen, ij vierpannen ende behangen
als boven.

Ten iiiien daege, des sondachs viia julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xx goede pecktonnen, xiiij beckenen, met keerssen;
lxxiij lanteernen, met waepenen, ende andere; iiij tortsen, xiij vieren, ij groote vieren
inde straete; ende de straete boven fraij verchiert met verduren ende waepenen.
Maeckt tzaemen de voers. iiij daegen: pecktonnen lxviij; lanteernen, met waepenen
ende andere, clv; groote vieren iiij; gemeijn vieren xiij; beckenen met keerssen xlviij;
tortsen v; vierpannen ij.

Den wijck vande Nieustraete.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Inden wijck vande Nieuwstraete, eijndende aen Sinte Claren, daer zijn bevonden iiij
pecktonnen.

Ten iien daege, va julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xxvj pecktonnen, ende noch eenen grooten boom
met v pecktonnen.

Ten iiien daege, via julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xxvij tonnen, j vier ende ij lanteernen met waepenen.

Ten iiiien daege, viia julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xiiij pecktonnen, een vier ende iiij lanteernen.
Maeckt tzaemen, de voers. iiij daegen: pecktonnen ende andere lxxvj; vieren ij;
lanteernen, met waepenen, vj.
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Den wijck van Sinte Machiels.
Inden wijck van Sinte Machiels-Poorte aff tot aenden Vogelsanck1, daer zijn bevonden,
ten jen daege iiija julij 1549, ierst iij pecktonnen, int opperste van Sinte Machiels
torren, ende aent cruijs vanden selven torren een bourgoinsch cruijs, met xiiij lichten,
ende inde straet iiij pecktonnen.

Ten iien daege, va julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden, boven opden torren, iij pecktonnen ende een
bourgoins cruijs, met xiiij lichten ende inde straete v pecktonnen.

Ten iiien daege, via julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden, opden torren, iij pecktonnen, een bourgoinsch
cruijs als voere, met xiiij lichten, ende inde straete v pecktonnen. Maeckt tzaemen
de voers. iij daegen: pecktonnen xxiij; lichten van keerssen xlij.

De Muntstraete.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Inde geheele Muntstraete, metten inganck tot aent Vercken2, es bevonden nijet.

Ten iien daege, va julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden xxiij tonnen ende een groot vier.

Ten iiien daege, via julij 1549.
Inden selven wijck zijn bevonden v pecktonnen ende een groot vier van wishoute.

Ten iiiien daege, viia julij 1549.

1
2

Thiensche straat van St Joris-hof tot aan de Kattenstraat.
De Pedagogie het Varken.
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Inden selven wijck zijn bevonden vij pecktonnen ende een groot vier. Maeckt tzaemen,
de voers. iiij daegen: pecktonnen ende andere xxxv; groote vieren iij.

Den wijck aenden Hert.
Ten iersten daege, iiiia julij 1549.
Inden wijck aenden Hert, inde Hoelstraete, zijn bevonden viij beckenen met keerssen.

Ten iien daege.
Inden selven wijck viij beckenen met keerssen ende v pecktonnen.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck viij beckenen met keerssen ende iij pecktonnen. Maeckt tzaemen:
pecktonnen viij; beckenen met keerssen xxiiij.

De Proeffstraete3.
Inden wijck vande Proeffstraete, van aen Ingelborch tot aent hoff van Dornicke, zijn
bevonden, ten jen daege, iiija julij 1549, vj pecktonnen, iiij vierpannen ende vij tortsen.

Ten iien daege.
Inden selven wijck zijn bevonden xxxvj pecktonnen.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck zijn bevonden xxxv pecktonnen ende iiij vierpannen.

Ten iiiien daege.
Inden selven wijck zijn bevonden xx pecktonnen ende x lichten van tortsen. Maeckt
tzaemen, de voers. iiij daegen: pecktonnen ende andere xcvij; vierpannen viij; tortsen
xvij.
3

Naamsche straat van aan de Markt tot aan Sint Michiels kerk.
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Den wijck aent hoff van Dornicke4.
Ten ien daege, iiiia julij 1459.
Inden wijck beginnende aent hoff van Dornicke ende eijndende aent Palleijs5, daer
es bevonden een groot

4
5

Het hof van Doornik stond in de Naamsche straat aan den linken hoek der huidige St
Michielsstraat.
Het paleis was het Paus kollegie.
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vier, ende voert shooffmeesters van Chievre xxiiij tortsen, staende boven opt
behancxsel vander straete; dwelck behancxsel zeer fraij was van verdure ende
alderhande schoone vruchten.

Ten iien daege.
Inden selven wijck zijn bevonden x pecktonnen, een vier ende xxiiij tortsen als boven.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck zijn bevonden iij pecktonnen ende vj tortsen als boven. Maeckt
tzaemen: pecktonnen xiij; tortsen liiij; vieren ij.

De groote Merckt.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Opde groote Merckt daer zijn bevonden geweest xxxviij tonnen ende cleijn vaetkens,
ende int middel van de Merckt een groote schapraije.

Ten iien daege, va julij 1549.
Opde voers. groote Merckt zijn bevonden xlij tonnen, iij groote vieren, ij lanteernen
ende vj lichten van torcken1.

Ten iiien daege.
Opde selve merckt zijn bevonden xxix pecktonnen ende andere, xj lanteernen, vj
beckenen met keerssen, vj lichten van torcken ende iij vieren.

Ten iiiien daege.
Opde selve Merckt zijn bevonden x tonnen, iij tortsen, vj lichten van torcken, vij
lanteernen met keerssen ende ij vieren. Maeckt tzaemen: pecktonnen ende andere
cxix; groote schappraije een; vieren viij; lanteernen xx; lichten van torcken xviij;
beckenen met keerssen vj; tortsen iij.
1

Tork of turk, een fakkel of toorts van pektouw.
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De Veemerckt2.
Ten ien daege. iiiia julij 1549, nijet.
Ten iien daege.
Opde Veemerckt daer zijn bevonden geweest iij pecktonnen.

Ten iiien daege.
Opde voers. Veemerckt zijn bevonden xxvj pecktonnen, xiiij beckenen met keerssen,
ende vij lanteernen.

Ten iiiien daege.
Opde voers. Veemerckt zijn bevonden geweest vj pecktonnen ende iij beckenen met
keerssen. Maeckt tzaemen: pecktonnen ende andere xxxv; beckenen met keerssen
xvij; lanteernen vij.

Legestraete3.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Inden wijck vande Legestraete, voer Mr Lambrechts De Mont, zijn bevonden fraij
poorten van eertvelde ende daer boven gestelt viij tortsen; item, iij vierpannen ende
v pecktonnen.

Ten iien daege.
Inden selven wijck, als voere, viij tortsen, iij vierpannen ende v pecktonnen.

Ten iijen daeghe.
Inden selven wijck insgelijcks viij tortsen, iij vierpannen ende v pecktonnen.

2
3

Sint Antonius plaats.
Een gedeelte der Parijsstraat.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Ten iiijen daege.
Inden selven wijck, zijn bevonden iiij pecktonnen. Maeckt tzaemen de voers. iiij
daegen: pecktonnen xix; tortsen xxiiij; vierpannen ix.

Rattemans-poorte.
Ten ijen daege, iiija julij 1549, nijet.
Ten ijen daege.
Inden inneganck, genoempt Rattemans-poorte, zijn bevonden vj pecktonnen.
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Ten iijen daege.
Inden selven inganck v pecktonnen ende boven behangen met wijnranken.

Ten iiijen daege.
Inden selven inganck viij pecktonnen, iij tortsen, xcij beckenen met keerssen, ij cleijn
vieren ende een groot vier. Maeckt tzaemen: pecktonnen xix; tortsen iij; beckenen
met keerssen xiij; cleijn vieren ij; groot vier een.

Parijsstraete.
Ten jen daege, iiija julij, nijet.
Ten ijen daege.
Inden wijck van aen Rattemans poorte tot aende sterre, inde Parijsstraete, zijn
bevonden x pecktonnen ende v lanteernen.

Ten iijen daege.
Inden selven wijck iiij pecktonnen. Maeckt tzaemen: pecktonnen xiij; lanteernen v.

Steenstraete1.
Ten jen daege, iiija julij 1549, nijet.
Ten ijen daege.
Inde Steenstraete, van aen Hemelrijck2 tot aende Steenbrugge, zijn bevonden xiij
pecktonnen.

Steenbrugge.
Ten iiijen daege, nijet.
1
2

Brusselsche straat tot aan de Steenbrug.
Het huis op de groote Markt 't welk den linken hoek der Brusselsche straat uitmaakt.
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Ten jen daege, iiija julij 1549, nijet.
Ten ijen daege.
Inden wijck, van aende Steenbrugge tot aent groot Gasthuijs, zijn bevonden, xiij
peckvaeten.

Ten iijen daege.
Inden selven wijck viij pecktonnen, ij tortsen ende een groot vier.

Ten iiijen daege.
Inden selven wijck, viij pecktonnen, iiij vieren ende ij lanteernen met waepen. Maeckt
tzaemen: pecktonnen xxix; tortsen ij; vieren v; lanteernen met waepenen ij.

Gasthuijs.
Ten jen daege, nijet.
Ten iien daege.
Inden wijck, beginnende aent Gasthuijs tot aende Biestpoorte, daer zijn bevonden
xiij pecktonnen ende v lanteernen.

Ten iiien daege.
Inden voers. wijck, zijn bevonden viij pecktonnen ende een vierpanne. Maeckt
tzaemen: pecktonnen xxj; lanteernen v; vierpannen j.

De Leije.
Ten ien daege, nijet.
Ten iien daege.
Opde Leije bevonden vj pecktonnen.

Ten iiien daege.
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Opde voers. Leije vj pecktonnen. Maeckt tzaemen: pecktonnen xij.

Borchstraete3.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Inden wijck, beginnende van aende vischbrugge ende eijndende aende binnen
Borchpoorte, zijn bevonden iiij pecktonnen, ende aende vensters vande poorten xiij
keerssen.

3

Mechelsche straat.
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Ten iien daege.
Inden selven wijck xvij pecktonnen, xxj keerssen, ende iij lanteernen, met waepenen.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck viij pecktonnen, xiij keersen, iij lanteernen ende ij vieren.

Ten iiiien daege.
Inden voers. wijck zijn bevonden vij soo pecktonnen als andere, xiij keerssen boven
aende vensters vande Borch binnen Poorte ende ij vieren. Maeckt tzaemen: pecktonnen
xxxvj; keerssen lx; lanteernen vj; vieren iiij.

Boogaerden1.
Ten ien daege, iiiia julij 1549.
Inden wijck beginnende van aende Boogaerden ende eijndende aenden hoeck van
Sinte Geertruijden, es bevonden een pecktonne.

Ten iien daege.
Inden selven wijck xv pecktonnen, iij keerssen in beckenen.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck v pecktonnen. Maeckt tzaemen: pecktonnen xxj; keerssen in
beckens iij.

Sinte Geertruijden.
Ten ien daege.
1

Thans het lokaal de Oratorienhof geheeten.
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Inden wijck, beginnende aenden hoeck van Sinte Geertruijden ende eijndende aende
Horenbrugge, zijn bevonden iij pecktonnen.

Ten iien daege.
Inden voers. wijck zijn bevonden geweest xxvij pecktonnen ende andere, ende ij
vierpannen.

Ten iiien daege.
Inden voers. wijck v pecktonnen, ij tortsen ende ij vierpannen. Maeckt tzaemen:
pecktonnen ende andere xxxv; vierpannen iiij; tortsen ij.

Horenbrugge.
Ten ien daege, nijet.
Ten iien daege.
Inden wijck, beginnende aende Horenbrugge ende eijndende aent Voermoleken,
onder de Borch, zijn bevonden x pecktonnen.

Ten iiien daege.
Inden selven wijck xiiij pecktonnen ende ij vieren.

Ten iiiien daege.
Inden selven wijck xiiij pecktonnen ende ij vieren. Maeckt tzaemen: pecktonnen
xxxvij; vieren iiij.

De vier Ghulden.
De groote Ghulde, voerde nieuwe huijsen2, daer zijn, ten iersten daeghe, bevonden
geweest xij tortsen, eenen grooten esschen boom, met iiij pecktonnen; item, xxxj
lanteernen met waepenen; noch twee andere boomen met ij pecktonnen, met schilden

2

Te weten voor het Tafelrond.
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int middel; zijn iiij pecktonnen, ij vierpannen, ende de alleije3 behangen met laeckenen
ende waepenen vander K.M.

Ten iien daege, va julij 1549.
Zijn voerde selve Ghulde bevonden xij tortsen, eenen grooten esschen boom, met
xiij tonnen, noch ij boomen met iiij pecktonnen, xxxj lanteernen ende ix vierpannen.

Ten iiien daege.
Zijn voerde selve Ghulde bevonden xij tortsen, eenen boom met xiij drije voeten,
gevult met stroij ende mutsaert, ij boomen met iiij drijevoeten, xxxj lanteernen, met
waepenen, ende vij vierpannen.

3

Allée, gang.
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Ten iiiien daege.
Zijn voerde selve Ghulde bevonden xij tortsen, eenen boom met xiij tonnen, gevult
met stroij ende mutsaert, ij boomen met iiij tonnen, xxxj lanteernen met waepenen,
ende vij vierpannen. Maeckt tzaemen: pecktonnen ende andere xlij; tortsen xlviij;
lanteernen cxxiiij; drijevoeten xvij; vierpannen xxv.

Sint Jooris Ghulde.
Sint Jooris Ghulde, voerde nieuwe huijsen, daer zijn bevonden xij tortsen, xij lichten
van torcken, ij vierpannen ende de alleije behangen met laeckenen ende waepenen
vande K.M., ende dat ten 1en daege, iiija julij 1549.

Ten iien daege.
Zijn voerde selve Ghulde bevonden xij tortsen, xij lichten van torcken, ij vierpannen
ende eenen esschen boom met xij pecktonnen ende andere.

Ten iiien daege ende iiiien daege.
Zijn voerde selve Ghulde bevonden alleleens als opden ijen dach. Maeckt tzaemen:
pecktonnen ende andere xxxvj; tortsen xlviij; lichten van torcken xlviij; vierpannen
viij.

De coloveriers Ghulde.
De coloveriers Ghulde, voerde nieuwe huijsen, daer zijn bevonden xvij tortsen, xxj
cleijn lanteernen, viij lanteernen met waepenen, ij vierpannen, eenen esschen boom
met j pecktonne, de alleije behangen met waepenen der K.M., ende laeckenen, ende
dit ten 1en daege, iiija julij 1549.

Ten iien daege, va Julij 1549.
Zijn voerde voers. Ghulde bevonden xvij tortsen, xxj cleijn lanteernen, viij lanteernen
met waepenen, eenen boom met ix pecktonnen, ende ij vierpannen.
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Ten iiien daege ende ten iiiien daege.
Zijn voerde voers. Ghulde bevonden xvij tortsen, viij lanteernen, met waepenen, ij
vierpannen, eenen boom, met xiij pecktonnen, ende vele diveersche fuseen, alle iiij
de daeghen geschoten. Maeckt tzaemen: pecktonnen xxxvj; tortsen lxviij; lanteernen
met waepenen xxxij; cleijn lanteernen xlij; vierpannen viij; ende diveersche fuseen.

Sinte Sebastiaens oft Hantboge Ghulde.
De Hantboge Ghulde, voert Paradijs, zijn bevonden, ten iersten daege, iiija julij 1549,
eenen boom, met iiij pecktonnen, v vierpannen ende iij tortsen, int opperste vanden
Paradijse, aen Adam ende Eva.

Ten iien daege.
Zijn bevonden, voerde voers. Ghulde, eenen esschen boom, met v pecktonnen, v
tortsen, int opperste vanden huijse, ende v vierpannen.

Ten iiien daege alleleens als ten iien daege.
Ten iiiien daege.
Zijn voerde voers. Ghulde bevonden eenen esschen boom, met v pecktonnen, iij
tortsen int opperste vanden huijse ende ij vierpannen. Maeckt tzaemen: pecktonnen
xix; tortsen xvj; vierpannen xvij.
Hier naer volgen de prijsen soo die den naevolgenden wijcken, ter saecken vanden
vieren ende anderssints, gegeven zijn, in presentie van heer Jan vander Tommen,
riddere, ende Hendrick Luenis, borgemeesteren der stadt Loven, metten anderen
commissarissen, ende meester Laureijs Boonen, clerck der voers. stadt registre, opden
xxen julij anno 1549.
Den hoochsten prijs van vieren es gegeven, ter presentien als boven, den wijck
inde Dorpstraete, eijndende aende Heijlige Geest Poorte, beloopende vj haemels
ende vj gelten rhinswijns.
Den tweeden prijs es gegeven den wijck inde Proeffstraete, tot aent hoff van
Dornicke incluijs, beloopende v hamelen ende v gelten rhinswijns.
Den iijen prijs es gegeven den wijck vande geheele groote Merckt, beloopende iiij
haemelen ende iiij gelten rhinswijns.
Den iiijen prijs es gegeven den wijck vande Nieuwstraete, beloopende iij haemelen
ende iij gelten rhinswijns.
Den ven prijs es gegeven den wijck vanden hoeck van Sinte Geertruijden, eijndende
aende Horenbrugge, beloopende ij haemelen ende ij gelten rhinswijns.
Den vjen prijs es gegeven den wijck van aende Vischbrugge tot aende binnen
Borch-Poorte, beloopende op ij haemelen ende ij gelten rhinswijns.
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Den vijen prijs es gegeven den wijck van aende Boogaerden tot aenden hoeck van
Sinte Geertruijden, beloopende eenen haemel ende j gelte rhinswijns.
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Den viijen prijs es gegeven den wijck van aende Sint Machiels Poorte tot aenden
Vogelsanck, beloopende j haemel ende j gelte rhinswijns.
Rattemans poorte: ½ haemel, j gelten rhinswijns.
De Muntstraete: j haemel, j gelte rhinswijns.
Den wijck van aende Steenbrugge tot aent Gasthuijs: j haemel, j gelte rhinswijns.
Den wijck van aende Horenbrugghe tot aent Voermoleken: j haemel, j gelte
rhinswijns.
Thuijs aen Verlorencost ½ haemel, j gelte rhinswijns.
Den wijck inde Legestraete, aen Mr Lambrechts De Mont: ½ haemel, j gelte
rhinswijns.
Den hoochsten prijs vant schoonste behangen es gegeven den wijck vande
Proeffstraete, tot aent hoff van Dornicke incluijs, beloopende iiij haemelen, iiij gelten
rhinswijns.
Den tweeden prijs vant schoonste behangen es ghegeven den wijck van aent hoff
van Dornicke excluijs tot aent Paleijs der K.M., beloopende iij haemels, iij gelten
rhinswijns.
Den iijen prijs vant schoonste behangen es ghegeven den wijck vande Steenstraete,
van aende Steenbrugge tot aende Parijsstraete, ij ½ haemels, ij gelten rhinswijns.
Den iiijen prijs es gegeven den wijck vande Biest-Poorte, tot aende Steenbrugge,
j haemel, j gelte rhinswijns.
Den ven prijs es gegeven den wijck van aenden Molensteen tot aende Biest-Poorte,
beloopende op j haemel, j gelte rhinswijns.
Hiernaer volgen de Ghulden ende Rhetorijcken.
De groote Ghulde es gegeven iiij haemels ende iiij gelten rhinswijns.
Sint Joris Ghulde es gegeven iiij haemels ende iiij gelten rhinswijns.
De Coloveriers Ghulde es gegeven iiij haemels ende iiij gelten rhinswijns.
De Ghulde vanden Hantboge es gegeven iij haemelen ende iij gelten rhinswijns.

Rhetorijcken.
De Roose wert gegeven ij haemels, ij gelten rhinswijns.
De Cersouwe ij haemels, ij gelten rhinswijns.
De Pensee ij haemelen, ij gelten rhinswijns.
Den Peeterselpooten j haemel, j gelte rhinswijns.
De Lelie, opden Keijberch, j haemel ende j gelte rhinswijns.
Anno 1551, 7 julij, trouwde heer Willem, prince van Orangien, de dochtere van
graeve Maximiliaen van Bueren.
Anno 1551 voers. versocht de K.M., op dlandt van Luijck, van elck duijsent gulden
van alle goet, v rhinsguldens eens; dwelck hem, naer vele murmeratien, geconsenteert
wert.
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Anno eodem heeft Octavius Farnesius de stadt van Parma, tegens den danck en
den wille vanden Paus, onder de macht vanden coninck van Vranckerijck gebracht.
Anno eodem, xxvj septembris, wert te Bruessel openbaer oorloghe geroepen
tusschen de K.M. ende Hendrick den coninck van Vranckerijck, te water ende te
lande, te vier ende te sweerde.

Anno 1552.
Anno 1552, prima aprilis, es Ausburch van hertoghe Mauricius (affgeweken zijnde
vant consilium) innegenomen.
Anno voers., xa aprilis, hebben de Franchoijsen Metz innegenomen, ende daernaer
hevet de K.M., xa octobris, belegert.
Anno voers., op Sint Jans avent, hebben de Franchoijsen IJvoijs innegenomen.

Anno 1553.
Anno 1553, vja februarij, es de K.M., te Bruessel, innegecomen, van voerde stadt
van Metz, in Loreijnen, daer hij allen den couden wintere, met zijnen legele, voer
gelegen hadde; ende hadde daer wel gelaeten, soo men seijde, xxxm mannen, ende
quam zeersieck ende desolaet van daer.
Anno voers., xiiij februarij, wert het schouwghelt, bij de staeten slandts
geconsenteert, te wetene datmen van elcke schouwe oft heert, daer men vier in stockt
oft stocken mochte, geven soude binnen den steden ende vrijheijt in Brabant, xx
stuijvers, ende opde dorpen ende ghehuchten van elcke schouwe oft heert xv stuijvers.
Ende in alle herbergen daermen vuijtspanninghe hiel, gaven de colenschouwen
dobbel, te weten ij rhinsguldens. Ende alle careelhovens, calckhovens, backhovens,
pothovens, smissen, forneijsen, stoven1 ende dijergelijcke, wordden voer schouwen
gherekent; ende hier aff en was niemant vrij dan die iiij biddende ordenen ende die
Clarissen.
Anno voers., xxa junij, heeft des K.M. volck vechtender hant de stadt van
Terrewaenen innegenomen,

1

Stoven, badhuizen.
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vermoordende ende dootslaende al dat inde furie gevonden was. Ende daernaer
hebben ze de stadt geplundert ende den brandt daerinne gestocken. Van dit innenemen
zijn deze versen:
TERWAENEN WAS GHEWONNEN ALSOO ELCK SACH
IN WEDEMAENT DEN TWINTICHSTEN DACH.

Een ander:
IN JUNIO, TWEE THIENEN,
HEBBEN KEISERS CHARLES ENGIEVEN,
ZEER NET GHEMONTEERT,
TERWAENEN, STERCK EN PLAIJSANT,
GEWONNEN, VECHTENDER HANT,
EN GANTSCH GHERASEERT.

Een ander int Franchoijs:
O TERROWANE FORT ET SVPERBES,
CHAMBRE DE NOBLE ROIJ HENRIJ DE FRANCE;
QUANT SVR TOIJ CROISSERONT LES HERBES,
QVI ARRA DE VOVS DON SOVENANCE.

Anno 1553 voers., heeft de K.M., doer den prince van Piemont, het slot van Hesdijn
innegecreghen, blijkende bij deze versen:
DIE PRINCEVAN PIEMONT, CLOECK EN
XIX JULI HIJ HESDIJN WANT.

VAELLANT,

Anno voers., xxxa augusti, es de K.M., selve in persoon (niettegenstaende dat hij
quaelijck te passe was) vuijt Bruessel getrocken, met vrouwe Marie, zijne sustere,
Gouvernante van deze Nederlanden, naer Halle, ende van daer naer Berghen, in
Henegouwen, naer zijnen legele, tegens die Franchoijsen, hier met bethoonende dat
hij den lande beminde ende tegens hunne vijanden woude defenderen. Hier en binnen
es des coninckx van Vranckerijcx volck te Piroenen in comen, ende des K.M. legele
es te Haspel gaen liggen.
Anno voers., xiij septembris, lach des K.M. legel ontrent Valencheen, alwaer de
legele vanden coninck van Vranckerijck op twee mijlen naer bij gecomen es. Dit
vernemende de K.M. es van Berghen, in Henegouwen, xva septembris, metter nacht,
vertrocken naer Valencheen. Dit hoorende die Franchoijsen dat de K.M. inden legele
gearriveert was, zijn ontrent de K.M. legele gecomen, in meijning den selven te
overvallen. Maer des K.M. volck hebben ze soo vriendelijcken gegruet, dat ze met
schande hebben moeten die vluchte nemen, oock niet sonder groot verlies van volcke.
Hier naer es de voers. K.M. wedromme, inde voers. maent van septembris, met
voerspoet, binnen Bruessel, ghecomen.
In novembris, anni voers., hebben die Franchoijsen Versel innegenomen, geplondert
ende soo laeten liggen.

Anno 1554.
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Anno 1554, 26 junij, wert de stadt van Marienborch, int graeffschap van Naemen
(die vrouwe Maria, de coninginne, Gouvernante van deze landen, hadde doen
maecken, ende naer haeren naeme noemen) verradelijck vanden Franchoijsen
innegenomen. Ende de K.M. zant Juliaen Romerou, met zijnen volcke, derwaerts,
om onderstant te doene; maer es te laet comen. Van dit innenemen zijn deze versen:
MARIENBORCH JUNI DEN XXVJ DACH,
HADDEN DIE FRANCHOIJSEN WEL SONDER STRIJT OFT SLACH.

Anno 1554 voers., 29 junij, was geordonneert dat men, in Brabant, den vj man kiesen
soude ten oorloghen.
Anno voers., ixa julij, hebben die Franchoijsen Bovines innegenomen, met ghewelt,
ende al vermoort dat niet ontloopen en conste. Julij vija, es de K.M. vuijt Bruessel
getrocken naer Wavere, ende van daer naer Naemen, ende soo voerts naerden legele
ontrent Dienant, dwelck de Franchoijsen innegenomen hadden.
Anno voers., xixa julij, es Philippus, de Prince van Spaegnien, des K.M. sone, in
Engelandt gearriveert; waeromme vrouwe Marie, de coninginne van Engelandt, zijne
toecomende bruijt, zeer verblijt es geweest; die hij aldaer trouwde, xxiiij julij. Ende
de K.M. gaff zijnen sone mede te houwelijcken dat conincrijck van Napels.
Anno 1554 voers., in augusto, hebben die Franchoijsen de stadt van Binst
innegenomen ende verbrant, niet spaerende dat excellent Palleijs dat vrouwe Marie,
Gouvernante van deze Nederlanden, aldaer doen maecken hadde; alwaer zij die
alderconstichste schilderijen vanden lande was hebbende. De K.M. dit vernemende
ende in meijninghe den coninck van Vranckerijck te slaen, es, met zijnen volcke,
binnen Binst gecomen, te wijlen dat noch stont en brande. Maer die coninck van
Vranckerijck was vertrocken; ende heeft zijnen legele geslaegen voer het sterck slot
van Rentij,
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gelegen beneden die riviere genaempt de Somme, ende hevet sterckelijck beschoten.
Binnen middelen tijde es de K.M., met zijnder armeijen, daer ontrent gearriveert op
een quartier van eene mijle naer de Franchoijsen legele. Ende soo es hij voerts opde
Franchoijsen gevallen, die zij ongenadelijck verslaegen hebben, alsoo dat ze moesten
wijcken, xiiij augusti 1554. Daernaer, xv augusti, zijn de Franchoijsen, met schande,
vertrocken, laetende hun geschut int velt. Dit hoorende des K.M. volck hebbense
vervolght tot bij Monstruel.
Anno voers., ixa octobris, es de K.M. wedromme binnen Bruessel gecomen, ende,
xxv octobris daernaer, wordenter eene impost opgestelt te wetene, op: elck sister
terwe binnen Brabant verbacken, j bl. iij st.; elcken gelte wijns, ij st.; elcke aeme
biers ende cuijte, ij st.; elcke aeme buijten biers, iiij st.; elcke osse, vj st., ende op
alle andere vee naer advenant.

Anno 1555.
Mertten van Rossem es dit jaer gestorven, blijckende bij deze veersen:
MERTTEN VAN ROSSEN I CHRIJSCNECHT DIE
WEL BEKENT WAS.
HEEFT IN RVSTEN BIJ SINCXEN ZIJN LEVEN
GHEENT RAS.

Anno voers. es vrouwe Joanna, de Coninginne van Spaegnien, des K.M. moedere,
in maijo, gestorven, ende de keijsere heeft het coninckrijck overgegeven zijnen sone
Philippus.
Anno 1555 voers., viija septembris, quam coninck Philippus des K.M. sone, als
coninck van Engelandt, te Bruessel in, ende met hem quamen de hertoghe van
Savoijen, de prince van Piemont ende vele ridderen vanden Coussebande vuijt
Engelandt.
Anno voers. heeft de K.M. oorloff genomen aende heeren van deze landen1,
stellende, in zijne plaetse, zijnen sone Philippus, die als hertoghe van Brabant, anno
1549, ontfangen ende ghehult was; den staeten vanden lande bedanckende van hunne
groote getrouwicheijt ende bijstandigheijt die zij hem bethoont hadden, hen biddende
ende bevelende dat zij zijnen sone altijts souden onderdanich wesen, ende hen altijt
houden bijde oude roomsche ende catholijcke religie. Ende de staeten vanden lande
danckten hem grootelijck van zijnen goeden ende getrouwen dienst ende toesicht bij
hem den lande bewesen, hem gelovende dat zij zijnen sone altijt getrouw, gehoorsaem
ende onderdanich souden wesen tzijnen dienste2. Ende heeft de selve coninck
1
2

In het hof van Brussel, den 25 october 1555.
De afgevaardigden van Leuven waren aanwezig bij den afstand van Karel den vijfde. Doch,
zij legden des anderen dags, 26 october, met de gezanten der drie andere hoofdsteden, zijnen
zoon den eed van trouw niet af. Zulks blijkt uit de opene brieven van Philips II, welke in
originali nog voorhanden zijn. Het gedrag onzer stad, in deze omstandigheid, laat zich
verklaren: het was immers niet te Brussel, maar te Leuven, dat, volgens het aloude gebruik,
de nieuwe vorst van Brabant moest ontvangen worden. Het schijnt echter dat onze
afgevaardigden later den eed aflegden. Trouwens, de ambachten of natien, zijnde het vierde
lid van het stedelijk bestuur, verleende daartoe eene volmacht den 3 december 1555. De
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Philippus den lande wedromme eedt gedaen, gelijck hij anno 1549, 5a julij, gedaen
hadde, confirmeerende allen des landts ende der steden privilegien.

Anno 1556.
Anno 1556, va februarij, wert het bestant gemaeckt tusschen der conincklijcker
Majesteijt van Engelandt, hertoghe van Brabant, ende den coninck van Vranckerijck,
eenen termijn van vijff jaeren.
Anno voers., xvija julij, quam te Bruessel in coninck Maximiliaen van Bohemen,
de sone van Ferdinandus des keijsers broedere, roomsch coninck, met vrouwe Marie,
zijne huijsvrouwe, des K.M. Carolus dochtere. Daernaer quam hij te Loven binnen,
xxja julij daernaer, ende met hem quamen de K.M. Philippus, den hertoghe van
Brabant, ende den hertoghe van Savoijen, met vele andere heeren, ende wordden
zeer triumphantelijck innegehaelt met cxl tortsen, ende de stadt Loven beschanck
hen met iij vaeten rhinswijns.
Anno 1556 voers., in julio, wordde bijde K.M. als hertoghe van Brabant, vanden
lande geheijscht iij millioenen gouts, maeckende xxxvjc duijsent guldens; waerop
de ij opperste staeten hem consenteerden clxm guldens.
Anno voers., viija augusti, es de K.M. van Bruessel vertrocken naer Ghent, om
voerts te schepe naer Spaegnien te vaeren. Ende zijnen sone Philippus dede hem
vuijtgeleijde tot Molenbeke. Van daer keerde hij wedromme naer Bruessel, ende de
K.M. ginck te schepe vuijt Walcheren naer Spaegnien, xvija septembris daernaer.
Anno voers., vija octobris, quam Emanuel Philibert, de hertoghe van Savoijen, als
Gouverneur vanden landen van herwaerts overe, te Bruessel, met grooten staet, inne.
Ende vanden lande wert geheijscht den xen xxen len ende cen penning.
Anno voers., es Ignatius Loiola, vuijt Biscaijen, in

leuvensche afgevaardigden waren: Jan vander Tommen, ridder, burgemeester; Jan van den
Tymple en Jan vander Linden, ridders, en Meester Roeland de Rycke, pensionaris. Zie
Brabantsch Museum, bl. 483.
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Spaegnien, gestorven; ende es geweest die ierste fundateur der Societeijt Jesu oft der
Jesuiten.
Anno 1556 voers., heeft de coninck Philippus, binnen Antwerpen, gecelebreert
zijn ierste feeste vanden gulden Vliese, ende daernaer, op sint Andries dach, te
Bruessel, int hoff.
Int voers. jaer van 1556 wast eenen dieren tijt bijnaer allent jaer dore, soo datmen
in vele jaeren te voeren zulcken niet vele gesien oft gehoort en hadde, soo dat een
halster corens, te Loven, gauw ij rhinsgulden ende iij stuijvers, ende oock iij
rhinsgulden, som min, som meer; ende alle andere waere naer advenant. Ende was
eenen grooten stercken couwen wintere, soo dat de coolen, pooten ende raepen al
vervrosen waeren; soo dat men een xxv raepen moeste betaelen v stuijvers1 een eij
1 st.; alsoo datter groote benaeuwtheijt onder tvolck was, ende al haddenze gelt, zij
en consten geen coren gecrijgen. Ende te Bruessel wordden brieffkens gestroijt
daerinne stont gelijck hier volght:
Gij heeren doet op2 u solders met uwen coren,
Oft in v daeghen es Bruessel verloren.

Een ander:
Stadts Rentmeesters van Bruessel siet op u duijmen.
Binnen vier daegen zult gij u huijs moeten ruijmen.

Anno voers., xxvj decembris, quam de hertoginne van Parma, der K.M. natuerlijcke
dochtere, met eenen schoonen jongen sone, te Bruessel binnen, ende coninck Philippus
reet haer te gemoete, met schoonen staete.

Anno 1557.
sMaendachs inde goede weke, wert wedromme openbaer oorloge, te Bruessel,
geroepen tusschen den coninck van Engelandt, onsen hertoghe van Brabant, ende
den coninck Hendrick van Vranckerijck, te waeter ende te lande, te vierende te
sweerde, doer dijen de Franchoijsen Douaij, met verraderije, hadden meijnen, opden
derthien avent, inne te nemen, ende alsoo dbestant vanden jaere 1556 gebroken.
Anno voers., ixa julij quam de C.M. Philips te Bruessel in, met groote menichte
van gelt.
Anno voers., xva julij, track Emanuel Philibert, hertoghe van Savoijen, Gouverneur,
stadthoudere ende capiteijn generael, als opperste veltheer ende lieutenant vande
C.M., met zijne heeren ende capiteijnen, met groote menichte van volcke van
waepenen, naer Naemen, ende soo voerts naerden legele in Vranckerijck.
Anno eodem, xxviij julij, es Philippus de C.M. vuijt Bruessel getrocken, te
oorloghen, voer zijne ierste reijse, tegens die Franchoijsen, ende es te Valencheen
gearriveert, ende van daer es hij getrocken, met groote menichte van volcke van
waepenen ende ammonitie, tot Camerijck, om alsoo naerder bij zijnen legele te wesen,
1
2

De stuiver was destijds geene koperen, maar eene zilveren munt.
Op, open,
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die ontrent Sinte Quintens, in Vermondoijs, lach, in meijninghe tselve te beleggen.
Ende, xva augusti, dede de hertoghe van Savoijen, Gouverneur van herwaertsovere,
sommighe stucken geschuts zetten voerde stadt van Sinte Quinten; ende daer geviel
eenen grooten slach, xa augusti, op sinte Laureijs dach, ontrent ij mijlen van Sinte
Quinten, die de Franchoijsen verloren, met groote menichte van volcke. Van ons
hertoghen van Brabant volcke bleeffer, onder anderen, doot de hertoghe Lodewijck
van Bredenrode, een vroem capiteijn, den broedere van hertoghe Ernst, beijde de
graeven van Spiegelenberch ende de graeve vanden Waldijck; vande Franchoijsen
bleeffer groote menichte verslaeghen ende onder andere gevangen de coninckstabel
van Vranckerijck, met ontallijck vele andere groote heeren. Deze victorie wert onser
C.M., tot Camerijck sijnde, terstont geadverteert, ende es daerdoere, met zijnen
ganschen legele, van Camerijck vertrocken ende gecomen in zijnen legele voer St
Quinten; alwaer hij ordonneerde ende beval datmen, den xxvijen augusti, de stadt
bestormen soude, dwelck oock geschiedde, ende wordden alsoo met ghewelt
innegenomen. Des C.M., onsen hertoghen, legele was sterck xxiiijm peerden, xxxixm
voetcnechten, lx groote stocken artillerije ende noch wel duijsent ghemeijne
veltstocken. Van het innemen vande voers. stadt van Sinte Quinten houden de
naevolgende rijmen den daet in:
DEN XXVII AVGVSTI, DATS WAERACHTICH,
HADDE ONSE HERTOCH SINTE QVINTEN MACHTICH.

Een ander:
WAT BAETET V SINTE QVINTEN DAT GHIJ
V BOLCHT.
DEN VI SEPTEMBRIS IS V CASTEEL WEL
GEVOLCHT.

Anno 1557 voers., xj septembris, hebben die Fran-
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choijsen die voerstadt van Han, des morgens, aengesteeken ende verbrant, daer
sommighe vrouwen ende kinderen inne verbrant zijn. Ende het slot, dat zeer sterck
es, heeft hem overgegeven aende C.M. onsen hertoghe van Brabant.
Anno voers., xviija octobris, es de C.M. vuijt Vranckerijck vande oorlogen
comende, te Bruessel binnen gecomen.
In novembri es des voers. C.M. volck wederomme in Vranckerijck getrocken, vele
dorpen ende gehuchten aff brandende. Op Sinte Andries dach wert de feeste vanden
gulden Vliese, binnen Bruessel, in sconincx cappelle, gecelebreert.
Decembris xva, quam de cardinael Caerel Caraffa, als legaet vanden Paus Paulus
den iiije, van dijen naeme, te Bruessel, met grooten staete in.
Januarij xiija, hebben de Franchoijsen, met verraderije, de stadt van Caleijs
innegenomen, doer behulp vanden capiteijn daerbinnen liggende, mits ij tonnen gouts
die hem vande Franchoijsen waeren toegeseijt. Ende de heere van Guise, als opperste
veltheer vande Franchoijsen, es, omde voers. comenschappe te voldoen, daerbinnen
getrocken, ende de graeve van Egmont, met den hertoghe van Savoijen, zijn derwaerts
getrocken, met groote menichte van volcke, in meijninghe de macht vande
Franchoijsen te wederstaen; maer zijn te laet comen. Daernaer hebben de Franchoijsen
Guise met iij assauten bestormt, met verlies van wel ontrent de iijm mannen, xx
januarij. Daernaer hebbent zij noch eens bestormt, met sulcken gewelt, dat die van
binnen hen hebben moeten opgeven; ende de Franchoijsen daerbinnen comende
hebben allen de capiteijnen ende borgers, diet niet ontloopen en consten, gevangen
genomen, ende daernaer de stadt geplondert ende gedestrueert, xxiiij januarij anni
voers.

Anno 1558.
Anno 1558, 22 junij, hebben die Franchoijsen, naer lanck stormens Theonville oft
Diedenhoven gewonnen, bij overgeven vande soldaeten, diet niet langer tegen en
consten gehouden.
Julij ija, hebben de Franchoijsen de stadt van Duijnkercken, in Vlaenderen,
innegenomen, berooft ende verbrant. Daernaer hebben ze Honscoten ende
Winnoxberghen geplondert ende verbrant, groote schaede int landt doende.
Julij vj, es de hertoghe van Parma te Bruessel binnen comen.
In julio, zijn de Franchoijsen wedromme in West-Vlaenderen gecomen, passerende
de riviere voerbij Grevelingen, met eenen hoop van ijm peerden ende xl vendelen
voetvolcx, ende vj stucken artillerije, treckende naer Moerdijcke, Duijnckercken,
Sinte Winnoxbergen, Honscoten ende andere plaetsen, die beroovende ende
verbrandende, doende groote schaede, nemende vele gevanghen, in meijninghe
daermede te vertrecken. Maer zijn bedrogen geweest; want de graeve van Egmont
ende vele andere heeren, met iijm peerden ende xxx vendelen voetvolcx, zijn hen te
gemoete gecomen, daer eenen groote slach geviel die de Franchoijsen verloren; ende
moestent verloopen. Ende daer bleven Franchoijsen verslaeghen ontrent de xvm ende
van des graeven volck ontrent vm. Van dezen slach zijn deze veersen:
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XXIJ JVNI WAS THEONVILLE BECLAECHT;
MAER DERTHIEN JVLIJ SIJN DE FRANSOISEN GEIAECHT.

Anno 1558 voers., va julij, heeft de C.M. volck Duijnckercken wedromme
innegenomen, ende allen die Franchoijsen, die daer binnen laeghen, vermoort ende
doerstecken.
Anno voers., xvija novembris, es vrouw Marie, die coninginne van Engelandt,
coninck Philips, onsen hertoghe van Brabants huijsvrouwe, gestorven, daer hij grooten
rouwe om maeckte.
Anno voers., xxix septembris, es de Keijserlijcke Majesteijt in Spaegnien gestorven.
Ende in Decembri daernaer, wert, te Loven, eene vuijtvaert voer hem gedaen, met
xlviij tortsen ende lij waepenen; waeraff deze rijmen den daet innehouden:
IN DECEMBRI IS DVIJTVAERT VOER KEIJSER CAEREL VERHEVEN,
TE LOVEN GEDAEN, GODT BRINGE ZIJN ZIEL IN DEEWICH LEVEN.

Anno 1559.
Anno 1559, 5a aprilis, wert, te Bruessel, opt hoff, den peijs gepubliceert tusschen de
C.M. onse hertoghe van Brabant, ende den coninck van Vranckerijck, ende, xa maij,
quamen de ambassaten vanden coninck van Vranckerijck te Bruessel in, omden
voers. peijs te besweren. Ende, in junio daernaer, sant de C.M. onse hertoghe van
Brabant, den hertoghe van Alven, den prince van Gaveren, den graeve van Egmont,
den prince van Orangien ende vele andere heeren in Vranckerijck, om van gelijcken
den voers. peijs te besweren ende confirmeeren, met commissie om aldaer, in zijnen
naeme, het ondertrouw te doene tusschen den coninck Philippus, onsen heere, ende
vrouwe Elisabeth de Valoijs, coninck Hendrickx van Vranckerijck outste dochtere;
waerdoere groote blijschap in dlandt was. Ende int hoff
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vanden coninck van Vranckerijck wordden groote genuchten bedreven, als van steken
ende anderssints, ende de coninck Hendrick van Vranckerijck wert aldaer door zijnen
helm gesteken in zijn voerhoofft, van Monsieur Gommeri, van welcke quetsuere hij,
den xen julij, daernaer gestorven es, out wesende xl jaeren, ende zijn sone wert
coninck.
Anno 1559 voers., trouwde Emanuel Philibert, hertoghe van Savoijen, vrouwe
Margriete des coninck sustere van Vranckerijck.
Anno voers., xxix julij, hiel men de feeste vanden Gulden Vliese, naerde oude
gewoonte, in Sint Jans kercke, binnen de stadt van Ghendt, ende wordden aldaer
metten Vliese begieft, den coninck van Vranckerijck, Caerel, eertshertoghe van
Oostenrijck; twee spaensche heeren, den hertoghe van Mantua ende van Urbin, den
prince van Salmona, den marquis de Renthij, den graeve van Lignij, Marcus Anthonius
Columna, den graeve van Hoochstraeten, den hertoghe van Aerschot, den capiteijn
vanden Casteele van Gendt ende den heere van Montignij.
Binnen middelen tijde es vrouwe Margareta, de natuerlijcke dochtere vande
Keijserlijcke Majesteijt, die getrouwt hadden den hertoghe van Parma, te Bruessel
ingecomen, ende vandaer naer Ghent, bij haeren broedere Philippus, de C.M., die
haer aldaer gemaeckt heeft Gouvernante van deze Nederlanden, begeerende ende
bevelende alle vassalen, edelen ende staeten vanden selven lande van herwaertsovere,
haer te obedieren ende onderdanich te wesen, in zijne absentie; want hij in zinne was
naer Spaegnien te trecken, om zijne landen aldaer tontfangen; noch heeft hij andere
Gouverneurs gemaeckt, als den prince van Gavere, graeve van Egmont, over
Vlaenderen ende Arthoijs; den prince van Orangien over Hollandt, Zeelandt ende
tsticht van Utricht; den graeve van Megen over Henegouwe, Camerijck ende
Cambresies; den heere van Barlemont, over dlandt van Naemen; den graeve van
Mansvelt over Luxenborch, den heere van Montignij over Dornicke ende Tournesis,
ende voerts noch andere heeren over andere landen. Ende daernaer es de C.M.
vertrocken vuijt Ghendt, om te schepe te gaen naer Spaegnien, ixa augusti 1559; ende
es in Spaegnien gearriveert viija septembris daernaer; soo dat hij maer ontrent eene
maent onderweghen en was.

Anno 1560.
Anno 1560, 28 januarij, soo es vrouwe Elisabeth van Valoijs, de dochtere van coninck
Hendrick van Vranckerijck, de bruijt van onsen genadigen heere Philippus, de C.M.,
in Spaegnien gearriveert te Guarda la Jura, alwaer de C.M. oock arriveerde, ende
goenssdachs daernaer wert de feeste vanden houwelijcke gehouden zeer
solemnelijcken.
Anno voers. begonst de leeringhe van Joannes Calvinus haer eerst te spreijen in
Vranckerijck.
Anno 1560, 20 maij, es bijden vollen raede der stadt van Loven, ten grooten
vervolge gepermitteert d'institutie vande collegie vande Societeijt Jesu, binnen Loven,
int huijs van Ade, inden Backeleijne (zie mede onder tjaer 1569).

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Anno 1560 voers., 5a decembris, es Franchoijs, de jonge coninnck van Vranckerijck,
binnen Orliens, gestorven, als hij ontrent de xvij maenden geregneert hadde; ende
Carolus wert coninck van Vranckerijck.

Anno 1561.
Anno 1561 wordden het eertsbisschopdom binnen de stadt van Mechelen ierst
innegestelt, ende was daeraff den iersten eertsbisschop heer Anthonius Perrenotus,
die zijne ierste misse aldaer sanck, inde kercke van Sinte Rombout, opden Paesdach,
xxix meert anno 1562.

Anno 1562.
Anno 1562 wert de Universiteijt binnen de stadt van Douaij ierst innegestelt ende
geordonneert.
Anno voers., xxvj octobris, wert die stadt van Rouwaen, bij Franchoijs de Loreijne,
hertoghe van Guise, opperveltheer van coninck Caerel van Vranckerijck, vechtender
hant innegenomen, de welcke de Hugenooten daer te voeren innehadden, al waer hij
vele heeren ende borgers heeft doen justiceeren, ter saecken vande nieuwe religie.
Anno voers., in novembri, wert Maximiliaenus van Oostenrijck, coninck van
Bohemen, de outste sone vanden keijsere don Fernando, op Sint Andries dach, rooms
keijser gecosen. Op deze feeste wert eenen geheelen os gebraeden, tot Vranckfoort,
gelardeert wesende met allerhande wiltbraet, ende men gaff hem den armen om
Godtswille.
Anno 1562 voers., xix decembris, geviel den grooten slach in Vranckerijck bij
Dreulx, ontrent Orliens, tusschen den hertoghe van Guise ende den prince van Conde,
daer vele schaede ende verlies van volck was, ende de prince van Conde wert
gevangen, ende liet daer vele van zijne meeste edele heeren.
Anno voers., begonst de beltstorminghe in Vranckerijck, ende ierst tot Parijs ende
Orliens, bij de Calvinisten ende Hugenoijsen, ende verbranden ende wirpen aff alle
die santen, ende dedent er justitie over, als over misdadige; ende vele religieusen
ende gheestelijcke persoonen hebbenze deerlijck omden hals bracht ende ge-
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martirizeert. Den moorden ende persecutien die zij den catholijcken aengedaen
hebben en waer niet te scrijven; men heeft hier van een boecxken genoempt:
Destructie der heijliger kercken, gemaeckt doer F. Claudium de Sainctes, theologijn
tot Parijs, ende tot Loven geprent anno 1567.

Anno 1563.
Anno 1563, 5a julij, wast sulcken grooten onweder van donder, blixem, regen ende
wint, dat van gelijcken hier te voeren noijt gesien noch gehoort en was; waerdoere
groote schaede gebeurde; van welcken onweder Dominus Doctor Cornelius Gemma,
in zijne pronosticatie vanden selven jaere, mentie maeckt, scrijvende aldus: dat
zulcken onweder zijn souden dat hemel ende aerde beven souden; gelijckt oock wel
apparentelijck bleeck, want vele boomen vielen vuijte aerde, vele vensteren waijdden
ontwee in diveersche kercken ende cloosters.
Anno 1563 voers., in octobri, quam hier te Loven binnen eenen oliphant1, ende
wert naerden Keijsere gesonden; waeraff deze iij woorden den daet innehouden:
BRABANTINI

VIDERVNT ELEPHANTHEM.

Anno 1564.
Anno 1564, est den alder coutsten winter geweest diemen oijt gesien hadde over de
liij jaeren, soo datter vele menschen van coude storven, in deze Nederlanden ende
meest in Artoijs; vele boomen vervrosen, ende meest al die notelaers; ende vroos
soo sterck, xiiij weken lanck, datmen over de Schelde, tAntwerpen, reet met waegens
ende peerden, ende soo totter Goes toe, ende elders in Zeelandt, vanden xiiij
novembris totten xviij februarij. Sommighe grachten van x voeten diep waeren ten
gronden vuijtgevrosen.
Anno voers., in septembri, es don Fernando de xljen, rooms keijsere gestorven,
oudt wesende ontrent de lxj jaeren, waervoere, vj octobri 1564 daernaer, te Loven,
binnen de kercken van Sinte Peeter, eene schoone vuijtvaert gedaen wert.

Anno 1565.
Anno 1565 wast wedromme eenen dieren tijt vanden graene, ende te Loven wert
gepublieert soo wie hondert mudden rocx innebracht, dat hij hebben soude vande
stadt iij ½ rhinsgulden. Octobris xxja, ginck men, te Loven, processie generael voerde
1

‘Opten iiijen, ven en vjen octobris 1563 es te Loven geweest eenen schoonen grooten oliphant,
die geseeght wordde vuijt Indien gebracht te wesen, van wegen ons Heeren des Coninckx,
om voorts te beschinken die keijserlijker Majesteijt.’ Register van Jan Lievens, 1563, folio
366.
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groote victorie die de christenen gehadt hadden tegens den grooten Turck, hem
verjaegende vuijt het eijlandt van Maltha.

Anno 1566.
Anno 1566, va aprilis, hebben de meestendeel vande edelen vanden lande gepresenteert
eene requeste aen Madame van Parma, Gouvernante van deze Nederlanden, waer
bij versocht wert moderatie van alle rigoureuse placcaeten gepublieert wesende tegens
de nieuwe religie der ketterijen2.
De Calvinisten hebben aldereest begonst te preken in West-Vlaenderen; daernaer
binnen Antwerpen, xxiiij junij 1566, ende daernaer bijnaer in alle plaetsen binnen
deze Nederlanden, behalven inde stadt van Loven, die hen stantafftich gehouden
hebben aende oude catholijcke religie3, doende groote diligentie in waecken ende
anderssints; die Gulden waeckten dach ende nacht opt
2

3

Men leest in het register van Jan Lievens van 1566, folio 194: ‘Ten selven dage (6 april),
voer noemen, heeft de heere van Brederode, geacompagneert met omtrent den 200 edelmans,
der hertoginnen van Parma gepresenteert de requeste daeraff alhier copie is gesonden aen
Boxhoren, substituijt burgemeester, daervan copie is gescreven metten verbale vander
presentatien desselffs heeren van Brederode.
Aprilis xi 1565, witten donderdach, de Borgemeester Edelheere, van Bruesselen gecomen
zijnde, metten pensionaris, ende den raedt, hebbende doen dagen, deden rapport vander
presentatien vander requesten bij den heere van Brederode, met zijne complicen, der hoocheijt
van der hertoginnen van Parma gepresenteert, ende las die pensionaris insgelijcx de requeste
van de vier hoofsteden der selver inquisitien aengaende, die den selven rade, voer d'overgeven,
alnoch was gelesen, hoewel eenige geseeght hadden gheen memorie daeraff te hebben,
verclerende min noch meer daertoe gevuecht geweest te zijn, met oick de antwoorde bij haere
hoocheijt zoo wel op de requeste van Brederode als van voers. steden daerop gegeven.’
Uit de woorden van Boonen zou men kunnen opmaken dat de hervorming te Leuven geen
den minsten bijval heeft ontmoet. Zulks is bezijde de waarheid. Gelijk in de meeste
Nederlandsche steden vond zij aanhangers te Leuven. Bij bevel van Karel den vijfde, van
16 Maart 1534, ontving het stedelijk bestuur den last ‘sonder ordinaris oft langen treyn van
processen’ tegen de ‘lutheriaensche ende suspecte heretique personen...... te procederen.’
Het stuk berust in onze archieven. Ten gevolge aan dit bevel werden verschillende inwoners
van Leuven voor ketterij vervolgd en tot openbare schuldbekentenis of tot geldboeten
verwezen. De leuvensche lutheranen gingen echter voort hunne leer bedektelijk te verspreiden.
Zulks meenden zij met des te meer goede trouw te mogen verrichten, daar zij onderscheidene
geestelijken en geleerden tot medegenoten telden. Ten jare 1543 werden er, te Leuven, op
nieuw 43 personen, mans en vrouwen, van ketterij beschuldigd. Men legde hun onder anderen
te laste: 1o in het bezit te zijn van den Bijbel, in de moedertaal, van de Postillen van Luther
of van eenige schriften van Erasmus; 2o op vischdagen vleesch te hebben geëeten, 3o
vergaderingen te hebben bijgewoond waarin het H. Schrift gelezen en besproken was
geworden, of waarin men het lied had gezongen: Wacht u van den deesem van de Phariseen!
Onder de aangeklaagden bevonden zich vier geestelijken: 1o Pauwel de Roevere, kapelaan
van St Peeter; 2o Peeter Rythove alias Mettenlappe, oud scholaster van Ste Geertruide,
kapelaan van St Peeter; 3o Mathias van Rillaert, pastor van Heverle, en 4o Broeder Jan van
Roome, monnik van het klooster van Bethlehem, te Herent. Pauwel Roels, hoogleeraar in
de geneeskunde, en Gerard Mercator, de beroemde aardrijkskundige, bevonden zich mede
onder de beschuldigden. De telastlegging werd ondersteund door den hatelijken Peeter Du
Fief, procureur generaal van Brabant, eenen man van zoo groote vreedheid dat hij meermaals
in persoon het vuur aan de brandstapels stak welke de ketters moesten verslinden.
Tegenstrijdig aan het hooger gemelde bevel, werden zij aan hunne natuurlijke rechters
onttrokken, en voor eene kommissie gebracht bestaande uit: 1o vier leden van den raad van
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stadthuijs ende in de kercken. Ende, in augusto, begonst men binnen Antwerpen de
kercken te breken, ende de beelden ende santen af te werpen, ende te verbranden;
ende daernaer in andere plaetsen, behalven te Loven, als voere, die hunne kercken,
met groote viericheijt, geheel ende ongeschont gehouden hebben. Van deze
kerckbreckinge houden de naevolgende rijmen den daet in:
ALSMEN RIEP VIVE LE GEVX DEVR ALLE LANDEN
DOEN WAST DAT WIJ SAEGHEN KERCKEN EN CLVIJSEN

VERBRANDEN.

Aprilis xxa, naer Paesschen, es te Loven gepublieert processie generael te gaen, ter
saecken vander turbaetien vande inquisitien binnen den lande van Brabant opgestaen,
om Godt almachtich te bidden voer behoedenisse van alle inconvenienten, volgende
brieven bijde hertoginne van Parma alhier gesonden.
Maij xa es des hertoghen van Parmas sone, de prince van Parma, met zijne
huijsvrouwe de princesse, te Loven innegecomen, van Bruessel, om voerts te trecken
naer Italien. Ende vertrack1 van hier des anderen dachs ende de prince keerde
wedromme naer Bruessel; ende de stadt Loven beschanck hen met ij aemen ende ij
steecken rhinswijns. Ende den prince van Orangien ende den graeve van Horne, hen
geconvoijeert hebbende, werdden beschoncken met xx stadtstoopen rhinswijns.
Augusti xxiija, des vrijdachs smorgens, quam alhier de tijdinghe binnen Loven dat
allen de kercken binnen de stadt van Ghendt waeren gespolieert ende berooft, ende
dat met groote vreetheijt bij volck in cleijnen getaele; ende dat binnen Bruessel iij
oft iiij predicanten vande nieuwe religie waeren ghecomen2, waeromme die van
Brabant; 2e de twee Burgemeesters van Leuven, en 3o twee Schepenen van Leuven. Van de
43 aangeklaagden werden er 24 aangehouden en op de Steenpoort in hechtenis gezet; de
overigen, van het gevaar in tijds onderricht, hadden de vlucht genomen.
Een jeugdige Spanjaard, aanhanger der nieuwe leer, Francisco de Enzenas, die destijds te
Leuven verbleef, heeft een verhael dezer vervolgingen gelaten. De heer L. Galesloot heeft
in het rijksarchief, te Brussel, de stukken betrekkelijk de verhooring van 21 der beschuldigden
teruggevonden. Zij zijn gedeeltelijk uitgegeven door den heer Campan. Peeter Rythoven en
Mathias van Rillaert schijnen het gevaar door de vlucht te zijn ontkomen. Maar Pauwel de
Roevere, na geschavotteerd te zijn geworden, en zijne leer openbaarlijk te hebben verzaakt,
werd voor zijn leven te brood en te water gezet. Vijf personen, na verschillende malen op
de pijnbank gebracht te zijn geworden, werden ter dood veroordeeld, te weten: 1o JAN SCHATS,
kremer, in het huis de roode Zee, in de Schipstraat, oud 43 jaren; 2o JAN VICAERT, winkelier,
in de gulde Poort, in de Schipstraat, oud 52 jaren; 3o JAN VANDEN BORNE alias BEYAERT,
beeldhouwer, in de Mechelsche straat, over den Werf, oud 44 jaren; 4o ANTONIA VAN
ROSMAEL, weduwe van JAN HAVELOOS, in de zwarte Lelie, in de Brusselsche straat, oud 58
jaren, en 5o KATHARINA METSYS, huisvrouwe van Jan Vanden Borne, voormeld, oud 54
jaren. Deze laatste was de nicht van den beroemden schilder Quinten Metsys. Schats en
Vicaert werden, voor het Stadhuis, levend verbrand; Vanden Borne alias Beyaert werd het
hoofd afgeslagen, terwijl Antonia van Rosmael en Katharina Metsys levend begraven werden.
Ofschoon zij allen kinderen hadden, werden hunne goederen verbeurd verklaard. (Zie
Mémoires de Francisco de Enzenas, publiés par Ch. Al. Campan, Brussel, 1862.) Deze
afgrijselijke terechtstellingen schijnen, binnen Leuven, een einde aan de hervorming te hebben
gemaakt. Hendrik Schats, kleinzoon van Jan Schats die levend verbrand is geworden, was
1
2

in 1603 priester, licenciaat in de H. Godheid en kapelaan van St Peeter.
Te weten de princes; zij vertrok naer Thienen, (LIEVENS).
Den 13 augusti 1566 zond Margareta van Parma eenen brief van den koning naar Leuven,
waarin de vorst het stedelijk bestuur aanmaande tot het beschermen van het katoliek geloof
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Loven hunne commissarissen aende hertoginne van Parma hebben gesonden,
versueckende van haer advies, hoe de stadt van Loven haer soude hebben te draegen,
nopende de zaeke vande conservatie vanden heijliegen

en het bestrijden der ketters. Dit stuk is in onze archieven nog voorhanden. 's Konings brief
is in het Nederduisch opgesteld. De vorst, die, gelijk men weet, zeer achterdochtig was, moest
een onbepaald vertrouwen in zijnen secretaris hebben, om een stuk te teekenen 't welk hij
niet verstond.
Wij schrijven beide stukken hierover: ‘Margriete, bijder gratien Godts, Hertoginne van Parme,
van Plaisantien, regente ende Gouvernante.
‘Lieve, beminde. Op ghisteren. voerden noen, is gearriveert eenen courrier gedepescheert
bij onsen heere den Connick, van Bois de Segovia, in Spaegnien, den lesten der voirleder
maent, met sommige brieven van zijnder Mat, onder de welcke desen eenen aen ulieden is
addresserende, den welcken wij u wel hebben willen zeijnden eensamentlijck met onsen
tegenwoirdigen. Ende zoe ghij daer vuijt verstaen sult de goede ende heijlige intentie van
zijnder Mat en twijfelen wij nijet, ghij sult dijen naevolgende u reguleren als tot conservatie,
zoe wel van uwe welvaert int particulier als tot onderhoudenisse van peijse. eenicheijt ende
ruste vanden lande int generael sult bevinden bequaem ende van noode te zijne. Nijet hebbende
willen onderlaten ulieden met desen anderwerf te vermanen neerstelijck de hant te houden
aen alle tgene daer toe dienende, ende wij sulx tot u betrouwen. Lieve, beminde, onse heere
God zij met u.
‘Gescreven, te Bruessele, den xiijen Augusti 1566. - Geteekent: MARGARITA. - Lager:
VANDER AA.’
Ziehier het vermelde stuk: ‘Bijden Connick,
Lieve, getrouwe. Alsoe tzedert onse laeste brieven wij onderecht zijn vande groote ende
menichvuldige vergaderingen ende predicatien die dagelijckx gebueren in onse Nederlanden,
bijden sectarissen ende ketters, in vele ende diversche plaetsen, verleedende mits dien 'tgemeen
volck ende tselve tot oproer bringende, all tot groote verminderinge vanden heijligen geloove
ende versmadenisse van onsen placcarten ende ordonnancien daer op gemaect, ende niet
zonder groote suspitie van eenich voirder opset, twelck zoude mogen zijn tot onsen grooten
achterdeele, ende van onse goede ondezaten, soe eest dat, aengemerct die groote zorge die
wij altijt gedragen hebben ende daegelicx dragende zijn, tot u welvaren ende bescherminge,
niet en hebben connen gelaten u andermael te vermanen ende belasten, zoe zeer ons mogelijck
is, dat ghij neerstelick wilt toe zien ende u wachten van alle practijcken, heijmelijcke ende
openbaer, diemen tegens u zoude mogen gebruijcken, belettende die voirsc. vergaderingen
ende predicatien ende u voirts, in alle reglerende naer 'tgene u van onsen wegen, bij onse
lieve ende beminde zuster, die hertoginne van Parme, enz., voir ons regente, geordonneert
zal worden; gelijck wij ganselijck op u betrouwende zijn dat ghij doen zult, verbeijdende
middelertijt onse compste daerwaertsovere, die wij hopen, mitter hulpe Gods, wel cortelicx
wesen zal, Lieve, Getrouwe, de Heere zij mit u.
Gescreven int bosch van Sigovia, den lesten julij anno 1566.’ - Geteekent: PHs. - Lager:
‘COURTEWILLE.’
Opschrift: Onsen lieven ende getrouwen den Meijer, Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt
onser stadt Loeven.
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kersten geloove, ende brekinge vande kercken ende cloosteren, overmits de stadt
Loven zeer groot, wijt ende breet was, ende versien met luttel volcx, versueckende
vande selve (in dijen des noots waere) assistentie van haere hoocheijt. Daerop zij
dijen van Loven antwoorde, dat zij de poorten vande stadt wel toe houden ende gaede
slaen souden, ende geene vremdelinghen inne laeten; ende datze degene daerop
eenige suspitie soude mogen wesen, souden apprehenderen ende wel ondersoecken.
Ende in gevalle van eeniege oproeringe oft gewelt aende poorten te geschiedene,
datse die vrijelijck om den hals brengen ende doot schieten oft slaen souden, sonder
daeraene te misdoene.
Augusti xxva, quam de tijdinghe, te Loven, dat de kercken van Dornicke, des dachs
te voeren, oock al gedestrueert ende berooft waeren; mits welcke tijdinghen die van
Loven hunne poorten ende kercken wel hebben doen bewaeren, metten schutteren
ende andere innegesetenen der selve stadt.
Augusti xxvja, des maendachs, wordden die quaetwillige ende gealtereerde inde
religie van Bruessel, doer hen instantelijck versueck, geaccordeert, om meerdere
inconvenienten te verhueden, op onderhalve mijle van Bruessel, te moogen gaen
hooren prediken zulcken predicanten als hen aenstonden, dwelck hoorende die van
Loven, om hen tegens die nieuwe religie der ketteren te voersien, ende hunne stadt,
kercken ende cloosteren van brekinghe te defenderen, hebben, opden iersten
septembris, overgedraegen ende geordonneert aen te nemen twee hondert soldaeten,
ende daer van als capiteijn gedestineert jonkr Jooris van Schoonhoven, opde gaigien
oft soult van xxij ½ rhinsgulden, ter maent, ende tot dijen noch, tot zijnder garden
ende defense, iiij hellebardiers, tzijnen gebode; dwelck de stadt ende Universiteijt
Loven coste, vanden xija octobris 1566 totten xja meij anni 1567, de somme van vijm
vijc xx liv. v stuijvers artoijs; boven als noch diveersche andere grooten costen ende
lasten, soo van hellebardiers, fortificatien van der stadt als andere
nootzaeckelijckheden, dienende tot defensie vande selve stadt, hunne kercken ende
cloosters, ende de catholijcke religie, die zij met lijff ende goet oprechtelijck ende
met vrijmoedicheijt hebben voergestaen; hebbende oock te dijen eijnde diveersche
processien generael van devotien gehouden.
De brieven vande C.M., in date iija octobris, zijn te Loven gelesen, innehoudende
hoe dat de selve C.M. dijen van Loven grootelijck es bedanckende, van hen goet
devoir bij hen gedaen int bewaeren vande stadt tegens alle invasie der gealtereerde
oft nieuwe religie, ende oock vander neersticheijt bij hen gethoont int bewaeren ende
onderhouden vande kercken, cloosters ende godtshuijsen van alle beeltbreckinghe,
hen biddende tzelve te continuweren, ende hen houden aende oude catholijcke
romeijnsche religie, gelijck zij altijt, met groote viericheijt, tot noch toe, gedaen
hebben.

Anno 1567 stilo novo1.
Martij xiija, hebben die van Hasselt hen opgegeven aenden bisschop van Luijck.
1

Of in nieuwen stijl, dat is het jaar aanvangende met eersten januari.
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Martij xxiiija, hebben die van Valencheen hen overgegeven in handen vanden
heere van Noircarmes, onder de misericordie vande C.M. van Spaegnien.
De prince van Orangien, verstaen hebbende tgene datter gesloten was in Spaegnien,
ende tselve den graeve van Egmont geadverteert hebbende, vreesende de doot, die
hij wel verdient hadde, als een vanden consistorianten der nieuwer religien tegens
Godt ende de C.M., es, xxa aprilis, van Antwerpen, naer Duijtslandt vertrocken.
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Augusti xa, es tregement cnechten des graeven Alberts de Lodron voerbij Loven
gepasseert.
Augusti xij ende xiiija, wordden te Loven ter puijen aff gepubliceert dat een
iegelijck hem gereet maken soude om victaillie te beschicken van allerhande eetwaere
tot behoeff vanden legele van Don Fernando d'Alvarez van Toledo, hertoghe van
Alva, stadthoudere gouverneur ende capiteijn generael van zijne C.M. Nederlanden.
Augusti xxa, es de voers. Don Fernando d'Alvarez als stadthoudere gouverneur
ende capiteijn generael van zijne C.M. Nederlanden, te Loven innegecomen, tusschen
xj ende xij ueren voerden noene, ende logeerden inden Collegie van Savoijen, liggende
zijnen geheelen legele ontrent Loven; ende de stadt beschanck hem met iiij aemen
ende ij steecken rhinswijns. Den heere van Arenberge, als grand marechal du champ,
met eene aeme rhinswijns; den heere van Berlaijmont met viij stadtstoopen rhinswijns;
doctor Ludovico del Rijo met iij stadtstoopen rhinswijns; den secretaris Courtewille
met vj stadtstoopen rhinswijns.
Augusti xxija, es de voers. hertoghe van Alve van Loven naer Bruessel getrocken.
Septembris ixa, des dijssendachs, wordden den graeve van Egmont ende den graeve
van Horne te Bruessel, van wegen des voers. hertoghen van Alve, gevangen genomen,
ten huijse vande vrouwen Vander Gheeten, alwaer de hertoghe van Alve gelogeert
was, ende aldaer vergaerdert waeren, om vande fortificatie van Theonville te spreken;
ende wordden de voers. graeven dach ende nacht bewaert met ijc l soldaeten
Spaegnaerts.
Septembris xxij, zijn de voers. graeven van Egmont ende Horne, van Bruessel,
naer Ghendt gevuert; ende de graeve van Horne wert onderwegen, tot Aelst, sieck.
Septembris ultima, es de marquis van Havrez (comende vuijt Italien) te Loven
binnen gecomen, ende de stadt beschanck hem met viij stadtstoopen rhinswijns.
Octobris xvij, de hertoghe van Alve, wesende tAntwerpen, heeft het casteel aldaer
doen beginnen te maecken.
Den lesten decembris es madame de hertoginne van Parma vuijt deze Nederlanden
vertrocken; ende corts daernaer dede duc d'Alve vele volcx vangen die de waepenen
aengenomen ende ter predicatien geweest hadden vande nieuwe religie.
Int voers. jaer es geweest eene groote beruerte in Vranckerijck, ende de
coninckstabel wordt gedoot.

Anno 1568, stilo novo.
Januarij xxvja, wordden de brieven aende stadt Loven gesonden van Don Fernando
d'Alvarez de Toledo, hertoghe van Alve, stadthoudere, gouverneur ende capiteijn
generael van zijne C.M. Nederlanden, daermede degene wesende vanden verbonde
ende confederatie, bij hen genoempt le Compromis, bij hen onderteekent, nopende
de nieuwe religie, gedaeght wordden binnen xxx daeghen, naerde publicatie van
dezen, te comen te kennen geven tgene des dezen aengaende gebeurt soude moeghen
wesen; ende naementlijck den prince van Orangien, graeff Lodewijck, den graeff
vanden Berch, den graeve van Hoochstraeten, Cuelenborch ende meer andere hooffden
ende edelen der consistorianten, doende oock blijcken gereconsilieert te wesene met
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onse moedere die heijlieghe kercke. Om die gesien ende gehoort, gratie ende perdoen
te moeghen gecrijgen vande C.M., op pene, soo verre zij binnen den voers. tijt niet
en compareerden, datse nemmermeer in gratie en souden ontfanghen wordden; maer
souden tegens hen geprocedeert wordden in alle rigeur, als verclaert rebellen ende
vijanden van zijne C.M. ende vanden lande; ende werdden, te Loven, gepubliceert,
vija februarij.
Februarij xva, es Philips van Orangien, graeve van Bueren, sone des princen van
Orangien, vande C.M., in Spaegnien ontboden, ende wordden, xviij februarij, met
zijnen hooffmeester oft gouverneur Wilbourg, vuijt Loven gevuert naer Antwerpen,
om soo voerts te schepe naer Spaegnien gevuert te wordden; versueckende vander
stadt brieven van certificatie van zijnen deuchdelijcken leven ende eerlijcke
conversatie, die hem de stadt gegeven heeft; ende de stadt ende Universiteijt Loven
versochten aenden hertoghe van Alve brieven van non prejudijs van hunne privilegien,
vant voers. vuijter stadt haelen vanden voers. graeve van Bueren, wesende directelijck
tegens die privilegien der voers. stadt ende Universiteijt Loven; welcke brieven de
voers. hertoghe van Alve de stadt verleent heeft1.
1

PHILIPS-WILLEM, graaf van BUREN, werd te Breda geboren, den 19 december 1554, uit
Willem den 1e, prins van Oranje, en Anna van Egmond, eenige dochter van Maximiliaan
van Egmond, graaf van Buren. Hij verloor zijne moeder toen hij nauwelijks vijf jaren telde.
Op zijn elfde jaar zond zijn vader hem naar de Hoogeschool van Leuven om hem in de oude
letteren en in de geschiedenis te doen onderwijzen. Hij werd als leerling aangeschreven in
de maand februari 1566. De jeugdige prins had eenen Saxer, Jonkhr Hendrik von Wiltpebgh,
tot hofmeester. Zijn leermeester was de gekende Cornelius Valerius, hoogleeraar in de
latijnsche letteren bij het kollegie der drie Tongen. Hij bewoonde het huis of de refugie der
abdij van Sint-Truijen, later het klooster der Engelsche Nonnen, op de Voer. Toen de prins
van Oranje naar Duitschland week, liet hij zijnen zoon te Leuven, in de overtuiging dat hij
er door de voorrechten der Hoogeschool genoegzaam beschermd was. Doch, hij bedroog
zich. Philips II hield weinige rekening van voorrechten. Het was op voorstel van den Kardinaal
de Granvelle dat de vorst besloot den graaf van Buren te Leuven te doen oplichten en hem
naar Spanje te doen overbrengen, om hem onder de bewaking van zijn hof te doen opvoeden.
's Konings inzichten laten zich begrijpen: de graaf moest eenmaal de eerste, de rijkste, de
vermogendste adelman der Nederlanden wezen. Hij moest graaf van Leerdam en Vianden,
heer van Diest, Sichem, Zeelhem, Steenbergen, Oosterhout en Sint Martens-Dijk worden.
Met hem onder de bewaking van zijn hof te doen opvoeden, zocht de vorst er, voor de
toekomst, een aanklever en dienaar zijner staatkunde van te maken, en hierin wist hij
volkomenlijk te gelukken. In Spanje opgevoed, bleef de graaf van Buren gedurende zijn
geheel leven de roomsche kerk en den koning getrouw.
Toen men vernam dat de koning besloten had den graaf van Buren te doen oplichten, ontstond
er binnen Leuven een gevoel van verontwaardiging en medelijden. Niet alleen de raad der
Hoogeschool, maar tevens het stedelijk bestuur verhief zich tegen den verfoeilijken maatregel.
Een gezandschap begaf zich op staanden voet naar Brussel, om bij den hertog van Alva klacht
in te brengen tegen de oplichting van den jongeling, als krenkende eene van de dierbaarste
voorrechten der alma Mater. De landvoogd was afwezig toen de afgevaardigden zich te
zijnent aanboden. Daar zij belet waren hem te spreken, en daar de zaak geen uitstel toeliet,
wendden zij zich tot den bekenden Juan Vargas, onder-voorzitter van het Consejo de las
alteraciones, waaraan het volk de benaming van Bloedraad gaf. Deze zoo onbeschofte als
vreede spanjaard was met de zaak bekend. Hij ontving de leden met minachting en liet zich
vrij hevige verwijtingen tegen de Hoogeschool ontvallen, die zoo vermetel was hare
goedkeuring aan een bevel des konings te weigeren. Toen de afgevaardigden den moed
hadden hem te laten verstaan dat de Hoogeschool hare voorrechten niet zou laten schenden,
riep hij hun woedend toe: Non curamus privilegios vestros! Dit antwoord, zoo barbaarsch
van vorm als van beteekenis, deed den pijnelijksten indruk op de gezanten, die zoo veel
betrouwen hadden in de voorrechten hunner instelling. Overtuigd dat eene poging bij den
landvoogd te hunnen nadeele kon uitvallen, keerden zij onverrichter zake terug. De graaf
van Buren werd uit Leuven gevoerd, den 16 februari 1568. Nimmer mocht hij zijnen vader
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Aprilis xxja, passeerden alhier, te Loven, een vendel Spaegnaerts, treckende naer
Maestricht.

wederzien. Gedurende eenigen tijd verbleef hij aan het hof van Madrid; vervolgens werd hij
naar de Hoogeschool van Alcala de Henares gezonden, om er zijne studien voort te zetten.
Eerst in 1595 liet Philips II hem naar zijn vaderland terugkeeren. Hij kwam te Brussel aan,
in gezelschap van den aartshertog Albert, den 11 februari 1596. De graaf van Buren trad, in
1606, in den echt met Eleonora van Bourbon, zuster van den Prins van Condé. Hij overleed,
te Brussel, den 20 februari 1618, en werd in de kerk van Sint Sulpitius, te Diest, begraven.
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Inden meije wert het chrijsvolck des heeren van Vileers, ontrent Daelem, verslaegen
vanden volcke der C.M. ende de voers. heere van Villers gevangen genomen zijnde,
wert alhier doer Loven, iija maij, naer Bruessel gevuert, ende aldaer onthooft.
Maij xxiiija, wert in Vrieslandt verslaegen de graeve van Arenberch niet willende
met weijnich Spaegnaerden ende Duijtschen ontwijcken de groote macht van graeff
Lodewijck; alwaer oock verslaegen wert graeff Adolph des princen van Orangien
broedere; ende graeff Lodewijck heeft Wedde ende den Dam aldaer innegenomen.
Junij prima, zijn te Bruessel onthalst de barons van Baetenborch ende d'Andelot,
met meer andere edelen, tot viijen toe; sommighe seggen tot xvjen toe.
Junij va, opden Sincxen avent, zijn de heeren de graeven van Egmont ende van
Horne, te Bruessel, opde marckt, voert Broothuijs, tegens over den stadthuijse,
openbaerlijck, op eene stellaigie, onthooft, ter saecken vande vervloeckte conjuratie
ende onderteekeninghe tegens de catholijcke religie ende de Coninklijke Majesteijt.
Ten selven tijde es te Bruessel geraseert het huijs des graeven van Cuelenborch, ter
oorsaecken vande vervloeckte conjuratie die daer gehouden ende onderteekent es
geweest tegens de catholijcke religie ende tegens zijne C.M.
Junij xviija zijn, te Loven binnen gecomen iij vendelen Duijtsche cnechten, onder
den graeve van Eversteijn, gelegen hebbende te Valencheen.
Junij xxvja, des saeterdachs es de hertoghe van Alve, van Bruessel, naer Mechelen
vertrocken, ende soo voerts naer Antwerpen ende tsHertogenbossche, ende van daer
naer Utricht, ende soo voerts naer Vrieslandt, met zijn chrijsvolck tegens graeve
Lodewijck; ende heeft aldaer van des graeven Lodewijcx volck verslaegen wel ontrent
vijm soldaeten, ende zijnen heelen legele verstroijt, alsoo dat hem graeve Lodewijck
moesten salveren swemmende doer eene reviere genoempt de Ems.
In julio zijn de benden ruijteren, eertijts geweest zijnde onder den prince van
Orangien ende Hoochstraeten, te Loven binnen gecomen, nu onder den heere van
Alve; ende hunnen capiteijn was de heere van Moerbeke, ende hunnen guidon de
heere van Rossignol.
Julij xxiiija, es de sone vande C.M. gestorven, in Spaegnien, waervoere duijtvaert,
te Loven, gedaen wert xxj septembris daernaer.
Augusti xxj quam hier, te Loven, binnen een vendel voetcnechten, onder den heere
van Beauvoir, te Vlissingen gelegen hebbende; ende vertrack wedromme, xxij augusti.
Augusti xxxa, passeerden de prince de lEspinoij hier doer Loven naer Maestricht.
Septembris ija, vertrock de heere van Lalaing, met schoonen staete, van tslot van
Heverle, naerden legele ende naer Maestricht.
Septembris xija, wordden de heere van Swartsenborch, te Loven, als gevangene,
doergevoert naer Vilvoorden.
Septembris vja, wordden dijen van Loven, bij expresse brieven van Don Fernando
d'Alvarez de Toledo, ducque d'Alve, lieutenant, gouverneur ende capiteijn generael
van zijne C.M. Nederlanden, bevolen van van nu voertaene den eertsbisschop van
Mechelen te bekinnen voer hunnen geestelijcken oversten, hem bewijsende alle
respect ende onderdaenicheijt soot behoort. Ende heer Maximiliaen Morillon1 wert
gestelt als vicaris des
1

Maximiliaan Morillon, geboren te Leuven, rond 1518, zoon van Gui Morillon, een der
geheimschrijvers van Karel den vijfde, en van Elisabeth de Mil, was een priester van hooge
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heeren cardinaels Granvelle, eertsbisschop van Mechelen.
Octobris viija, wordt de stadt van Loven, bij brieven onderteekent bijden voers.
hertoghe van Alve, geadverteert hoe de rebellen ende den legele des princen van
Orangien gepasseert waeren de reviere vander Maesen, ende voerts getrocken tot
Stockem, over de Maese; maer om dat de hertoghe van Alva, met zijnen legel hem
van achter volchde, ende hem de victaillie benam, moest de voers. prince van
Orangien, met schand, doer Henegouwen, in Vranckerijck trecken, bijde Hugenooten.
Octobris xija, des avents naerden vij ueren, es de heere van Capres te Loven
innegecomen met brieven vander excelentie des hertoghen van Alven aende selve
stadt, om alhier te wesen gouverneur vande stadt.
Octobris xiija, es Christoffel de Mondragon te Loven innegecomen, met drije
compaegnien harquebousiers, daervan de voers. Mondragon, Christoffel Haro ende
Philips de Lalaing, van Bingecourt, de capiteijnen waeren; waeraff de stadt den
hertoghe van Alve zeer bedanckten vande zorgen die hij voerde stadt was dragende.
Ende Monsr de Hierge, colonel van x vendelen voetcnechten, was liggende te Thienen.
Octobris xixa, wert te Loven, van weghen de stadt ende Universiteijt gepubliceert
(doer dijen de vijanden van daege tot daege naerder de stadt Loven quamen) dat
niemant van nu voertaene, geestelijck noch weerlijck, edel noch onedel, hem en
soude moegen vuijter stadt absenteren, ende degeene vuijter stadt gevlucht zijnde,
datse binnen xxiiij ueren moesten innecomen op lijff ende goet.
Octobris xxj quam de tijdinghe alhier te Loven dat de hertoghe van Alve, met
zijnen volcke, hadde geweest aenden legele vanden prince van Orangien, ende hadden
den prince affgeslaegen ontrent ijm cnechten, vande arriergarde; ende dat hij den
heere van Lovervaul, met zijnder benden, gevangen hadde, ende van gelijcken noch
iij oft iiij grooten stucken artillerije vanden prince genomen.
Octobris xxija, lach den legele des hertoghen van Alve op deze zijde van Thienen,
ter sijde vande gerichte1 aldaer, te Diest weerts, ende den legel vanden prince van
Orangien lach daer tegens over, naer Geldenaeken weerts, ende de Hugenooten, vuijt
Vranckerijck gecomen zijnde, laegen te Wavere ende daerontrent. Ende te Loven
wert gepubliceert dat een iegelijck, mannen ende vrouwen, souden comen aenden
vesten wercken, omde stadt te fortificerene, ende dat een iegelijck provisie naerden
legele vanden hertoghe van Alve souden vueren. Ende allen de bruggen, tusschen
Loven ende Sinte Aechten-Roode, wordden affgeworpen.
Octobris xxiiija, es de hertoghe van Alve, met zijnen ganschen legele, ontrent het
clooster van Perck, bij Loven, gecomen, zijnde de voers. hertoghe gelogeert int
cloostere van Perck. Ende de gedeputeerde vande stadt ende Universiteijt, te wetene:
Roeloffs, Kelffs, borgenmeesteren, vander Lijnden, Liedekercke ende Schore van

1

bekwaamheid. Hij bestuurde, als vicaris generaal, het aartsbisdom van Mechelen van 1561
tot 1582. Ten jare 1583 werd hij tot de waardigheid van bisschop van Doornijk verheven.
Hij ontsliep in gemelde stad, den 26 maart 1586, en werd in de kerk van O.L. Vrouw begraven.
Zie over dezen kerkvoogd Messager des sciences historiques, 1857 en 1877.
Gericht, galg.
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stadts weghen; doctor Joannes Wamesius2, doctor Petrus Peckius3 ende Mr Gregorius
Wietfliet4, vander Universiteijt weghen, zijn aldaer den selven hertoghe gaen
saluweren ende willecomme heeten, den selven hertoghe beschinckende met ontrent
iij aemen rhinswijns.
De voers. hertoghe van Alve te Perck zijnde, heeft aldaer ontboden zekere
commissarissen vande stadt Leeuwe, bij oorzaecke (soo men zeijde) van dat die van
Leeuwe, eenige daegen hier te voeren, den legele des princen van Orangien, met
zijnen broedere, gespijst hadden, ende andere faveur gedraegen, doer vreese van
vanden selven overvallen te wordden; welcken volgende soo zijn bijden voers.
hertoghe tot Perck, gecompareert: Dierick van Zal, Jan van Eertrijck, borgemeesteren,
ende Hendrick Staes, secretaris der voers. stadt Leeuw, tot Loven, ten Predicaeren
eerst ende voeral misse gehoort hebbende. Ende bijden hertoghe comende, vraechde
hen of zij de vijanden gespijst hadden; daerop de voers. gecommitteerde antwoordde
tselve gedaen te hebbene doer vreese van vanden voers. prince van Orangien
overvallen te wordden. Waerop de hertoghe van Alve hen zeijde dat zij hen vonnisse
mede brachten, ende gaff de sententie dat men ze soude hanghen. Dit hoorende de
voers. gecommitteerde hebben vuijtermate verslaegen ende verbaest geweest. Ende
hen eenen bichtvadere gesonden zijnde, hebben hen ter dood bereijt, dwelcke
bichtvadere hunne bichte gehoort hebbende, es terstont aenden hertoghe van Alve
gegaen,

2
3

4

Joannes Wamesius, van Luik, doctor en hoogleeraar in de rechten, sedert 1553, beroemde
schrijver, overleden te Leuven, den 22 juli 1590.
Peeter Peck of Petrus Peckius, van Zierikzee, in Zeelandt, doctor en hoogleeraar in de rechten,
sedert 1553, daarna raadsheer in den grooten raad van Mechelen, overleden in gemelde stad,
den 16 juli 1589, oud 59 jaren. Hij was de vader van den beroemden Peckius, kanselier van
Brabant, die, toen Hendrick IV, koning van Frankrijk, hem vroeg of aartshertog Albert
niemand anders tot hem kon afvaardigen, ten antwoorde gaf: Mijn Prins zendt wijzen tot
wijzen, zotten tot zotten, en mij tot u, ô vorst!
Gregorius Wijtfliet, van Brussel, licentiaat in de rechten, advokaat fiscaal der Hoogeschool,
overleden te Leuven, den 8 juli 1594. Zie PAQUOT, 12e deel, bl. 252.
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hem verclaerende dat het waeren lieden van goede geloove ende van goeden leve,
hem biddende de sententie te willen veranderen ende herroepen. Daerop de hertoghe
antwoordde dat men dies niettegenstaende moeste justitie doen, zeggende laeter
emmers eenen hangen. Alsoo zijn alle iij de voers. gecommitteerde der stadt Leeuwe
tzaemen onder eenen boom, ontrent Vinckenbosch1, geleijt, ende heeft een Spaegnaert
aldaer voerde voers. gevangene, mette teerlingen geworpen, wie van henlieden soude
moeten gehangen wordden. Ende es het ongeluckich ende onrechtveerdelijck lot
gevallen opden voers. Jan van Eertrijck, borgemeester, die dijen volgende aenden
selven boom aldaer, met leersen ende sporen, onrechtveerdelijck gehangen wert, de
doot onschuldich wesende, xxixa octobris 1568. Ende naer dijen de voers. hertoghe
van Alve, ten selven daege, met zijnen legele vertrocken was, hebben die van Loven
den voers. dooden affgedaen, ende tot Loven bracht, ende aldaer, int clooster vanden
Predicaeren, eerlijcken doen begraeven. Ende de abt van Perck, doort groot ongelijck
aenden voers. boom, inden persoon vanden voers. Jan van Eertrijck geschiet, heeft
den selven boom, mette omstaende boomen, doen ten gronde vuijtwerpen, omde
memorie van dijen geheel te niete te brengene2, mits het ongoddelijck feijt, meer
doer vreetheijt dan gerechticheijt des voers. hertoghen van Alven daeraene gebeurt3.
Novembris ja, es alhier binnen Loven, van Antwerpen, comen de heere graeve van
Reulx met vj vendelen cnechten, ende hij was gelogeert bijden Gouverneur dezer
stadt, ten huijse van Schoonhoven, ende wert bijde stadt beschoncken met eene halve
aeme rhinswijns.
Novembris ija, wordden xij hellebaerdiers geordonneert tot behulp vanden heere
Gouverneur dezer stadt Loven.
Eodem wert het halster rogge gestelt op xiiij st.; ende thalster tarwen op xviij st.
Ten voers. ija novembris, werdt eenen ondervondt te Loven gemaeckt vanden
rogge ende terwe, ende dijen volgende bevonden:
In St Peeters prochien

{ rogge vc xj ½ mudden.

In St Peeters prochien

{ tarwe cxiij

In St Machiels prochie

{ rogge ijc lix mudden.

In St Machiels prochie

tarwe xlj

1
2

3

id.

id.

Het tegenwoordig gehucht Perk.
De abt van Perk was destijds Karel vander Linden, van Leuven. Hij behoorde tot onze
geslachten. Zijn vader was Jan vander Linden, ridder. Burgemeester van Leuven, en zijne
moeder Katharina de Marnef. 's Mans gedrag, in deze omstandigheid, verdient des te hoogeren
lof daar hij een trouwe onderdaan des konings was. Toen, in 1566, de Prins van Oranje, in
zitting der Staten van Brabant, beweerde dat de verkwistingen der spaanschgezinden het land
tot den bedelstaf gingen brengen, antwoorde hem de abt van Perk: liever het land verhoefd
dan verboefd, dat is: liever het land verarmd dan verschelmd.’ Zie SANDERUS, Brabantia,
I, 253.
Ofschoon een tegenstander der omwenteling kon Boonen echter niet nalaten zijne
verontwaardiging uit te drukken over deze moord op bevel van Alva gepleegd.
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In St Jacobs prochie

{ rogge cxlvj mudden.

In St Jacobs prochie

{ tarwe xv

In St Quintens prochie

{ rogge cxlij mudden.

In St Quintens prochie

{ tarwe xliiij

In Ste Geertruijden prochie

{ rogge iiijc lxxx mudden.

In Ste Geertruijden prochie

{ tarwe cxxviij

id.

id.

id.

Novembris viija, es bijden heere van Capres, gouverneur dezer stadt Loven,
geordonneert, mits de quade tijdinghen der vijanden, in elcke poorte te waeken ij
thiende mans met v schutters vander Gulden.
Novembris xxiiija, wert, bijden raede der stadt Loven, geordonneert te doene eene
solemneele vuijtvaert voer vrouwe Elisabeth de Valoijs, coninck Hendrick van
Vranckerijcx dochtere, ende huijsvrouwe geweest zijnde van onse C.M. van
Spaegnien, cortsleden van kinde (eene jonge dochtere wesende) gestorven, die zeer
triumphantelijck, met groote solemniteijt, ixa decembris daernaer, binnen de kercken
van Sinte Peeters, gedaen wert. Van wijens doot deze veersen den daet des jaers
innehouden:
VROUWE ELIJSABETH CONINGINNE IS VAN HIER GESCHEIJDEN SNEL;
VAN KINDE GESTORVEN, GODT WILSE INDEN HEMEL GELEIJDEN WEL.

Novembris xxixa, heeft de heere van Capres, gouverneur dezer stadt Loven, aende
heeren vander stadt ende Universiteijt oorloff ghenomen, mits de brieven die hij
vanden hertoghe van Alve ontfangen hadde, daermede hij hem vanden voers.
gouvernemente dezer stadt Loven es ontslaende, presenteerende in alles zijnen dienste
aende voers. heeren vande stadt ende Universiteijt; ende es van Loven vertrocken ja
decembris.

Anno 1569, stilo novo.
Februarij xvja es, bijden raede der stadt Loven den heeren vande Societeijt Jesu oft
Jesuiten geaccordeert een Godtshuijs, opden selven naem, alhier binnen Loven, te
moeghen erigeren4.

4

Van gelijcken es hen geaccordeert geweest, anno 1560, 20 meij, int huijs van Ade, inden
Bacheleijne (Boonen).
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In martio, heeft de hertoghe van Alve vanden lande versocht den c penningh van alle
beruerlijcke ende onberuerlijcke goeden, met oock den xen ende xxn penninghe vande
daegelijxsche verthieringhe ende comenschappen, waerdoere grooten oproer int landt
opstont.
Augusti xxiiija, es het regiment Spaegnaerden van Tercio de Naples binnen Loven
gecomen in garnisoene, ende hadden dijen avent vande borgers den cost; ende waeren
wel sterck ijm soldaeten. Ende alderhande eetwaere wert op eenen prijs gestelt te
wetene: een pont botere op ij stuijvers; een witbroot van eenen ponde op eenen halven
stuijvere, ende soo voerts, naeradvenant. Ende zijn wedromme vuijter stadt vertrocken
xxij septembris daernaer volgende.
Septembris vja, wordden het vonnisse gegeven over Augustijn Nerincx, valsche
muntere, in deze manieren, te wetene: dat de gevangene, mits den feijten ende delicten
bij hem geperpetreert ende bekint, heeft verbeurt lijff ende goet, ende zal daeromme
wordden geexecuteert metten ketele ende ziedende waetere, zulcx datter de doot naer
volghe, den selven mits dezen daerinne condempnerende. Ende wordden dijen
volgende geexecuteert ende gesoden, xij septembris; ende voerts opde Loo, voerde
raeven, gevuert1.
Septembris xiiija, was de heere Marquis de Havrez binnen Loven, ende de stadt
beschanck hem met xij stadtstoopen rhinswijns.
Martij xvja, doer bevel vanden hertoghe van Alve zijn te Loven gevisiteert allen
de boecken van allen de boeckvercoopers binnen Loven2, ende daernaer allen de
1

2

Men leest in het Register van Jan Lievens, over deze terechtstelling, het volgende:
‘Ende naedien andere brieven bij den voers. rade alhier gesonden zijn geweest, is de
voergenoemde Augustijn Neerincx levende geschoten in eenen ketel, met ziedende watere,
op een, schavot gemaict alhier aenden stadhuijse, ter zijden vanden trappen ter Tafelronde
weert, en alzoo de Spaignaerts hunne wachte nacht ende dach opder stadthuijs houdende
waeren. hielen oock voirde stellage, in middelt vanden kerckhove, eenen rinck vrij, aldaer
zij in grooten getale waren, den meestendeel met bussen, om alle troublen oft beledt te
verhueden; hoewel gheen perijcle en was; dan hadde de selve soldaeten te dien daege oock
monstre gepasseert. Ende alsoo de selve Augustijn gesoden was, wordde voorts gevuert op
de Loo en aldaer gelevert den raven, tsavonts op den xij dach septembris 1569,’ folio 152.
Ziehier een stuk uit onze archieven betrekkelijk deze zaak:
‘Pour visiter les livres des libraires de ceste ville.
Don Fernande Alvarez de Toledo, duc d'Alva, lieutenant, gouverneur et capitaine général
pour le Roy des pays de pardeça.
Vénérables, chers et bien amez, comme pour extirper les sectes, heresyes et mauvaises
doctrines regnans es pays de pardeça, avons trouvé entre aultres necessaire de faire casser,
anéantir et abolir tous livres deffendus et reprouvés, que pendant les troubles passés et au
paravant sont esté apostés et semés es dit pays, en grand nombre, avons par le Recteur de
l'Université de la ville de Louvain, pour le ....... de ce mois, fait saisir tous les livres des
libraires et imprimeurs de la dicte ville, indifferamment et faict apposer à leurs bouticles et
chambres le seel du dict Recteur, pour la meilleure garde diceulx, et comme il soit
presentement besoing les fere veoir et visiter, à ceste cause vous requerons et neantmoings
de la part de sa Majesté ordonnons que prins avecq vous ung de la loy ou celluy que de leur
part sera deputé, ayez à proceder à la visitation des dicts livres en toute diligence et bien
meurement, et par apres ferez iceulx rediger un inventoire par notaire, les bons et les reprouvés
chascun à part; ce faict seront les bons rendus et laissés aux marchands et les reprouvés
tiendrez deriere vous avec le dict inventoire, duquel envoyerez le double à ceulx de nostre
conseil, estant presentement en la ville d'Anvers; et adfin que la dicte visitation soit de tant
mieulx faite et accomplye, vous envoyons la liste d'anciens livres reprouvés pour vous en
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heretijcke boecken, binnen Loven bevonden, openbaerlijck opde merckt, bijden
scherprichtere, vj julij 1568, verbrant.
Septembris xxiija, wert de publicatie te Loven gedaen vanden c penninck vande
beruerlijcke ende onberuerlijcke goeden te moeten geven, omde welcken te colligeren
ende inne te haelen, in alle prochien vander stadt, commissarissen geordonneert
wordden, xxij octobris daernaer volgende, gelijck hier volght, te wetene:
In St Peeters prochie

{ Hr ende Mr Cornelis Reijneri van
Gouwen

In St Peeters prochie

{ Cornelis van Graven.

In St Peeters prochie

{ Roelant van Winde.

In St Peeters prochie

{ Nicolaes vander Heijden.

In St Machiels prochie

{ Hr ende Mr Machiel Herebout.

In St Machiels prochie

{ Jr Lodewijck vander Thommen.

In St Machiels prochie

{ Andries Clouwens.

In St Machiels prochie

{ Jan Francq.

In St Jacops prochie

{ Hr ende Mr Gijsbrecht Loijen.

In St Jacops prochie

{ Nicolaes van Longeville.

In St Jacops prochie

{ Helias Pin.

In St Jacops prochie

{ Mr Nicolaes Berwouts.

ayder et servir en la dicte visitation, et tiendrez le tout secret, pour l'importance de l'affaire.
A tant vénérables, chers et bien amez, Nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. De
Bois-le-Duc, le ...... jour d'Augst 1568.
Soubscript: F.A. DUC D'ALVE;
MESDACH.’
‘A la marge estoit escript comme sensuyt:’ post data: Comme tant l'enprise faict par le conte
Lodowic, au pays de Groeninge, que depuis celle du prince d'Oranges, son frère, sur ces
pays, et aultres empechemens survenus jusques à maintenant, ayent retardé exploet contenu
en cestes et que nous ayons presentement ordonné d'y fère procéder pour le xvje du présent,
a ceste cause vous requerons, que en tant que vous touche veulliez satisfaire au contenu de
nos presentes, sans avoir egard que icelles sont escriptes à Bois-le-Duc et datées du mois
d'aeust dernier. De Bruxelles, le vij de mars 1568. Signé: MESDACH.
Et sur le dos de la susdicte lettre estait escript: ‘A venerables nos chers et bien amez Mess.
Josse Tiletanus et Michel Drutius, maistres en théologie, et à chascun d'eulx.’
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In St Quintens prochie

{ Hr ende Mr Melchior Rijchenroij.

In St Quintens prochie

{ Jan Scheurbroot.

In St Quintens prochie

{ Jeroen IJden.

In St Quintens prochie

{ Machiel vander Heijden.

In St Geertruijde prochie

{ Hr ende Mr Pauwel Roels.

In St Geertruijde prochie

{ Caerel van Raveschot.

In St Geertruijde prochie

{ Mertten Mares.

In St Geertruijde prochie

{ Willem de Vos.

Ende, van thooffs wegen1, wordden totter voers. commissarissen gestelt: Meester
Jeroen van Winge2 ende Meester Peeter van Dieven3; ende vande magistraet wegen
van Loven: Meester Thomas du Mont ende Adriaen vander Heijden.
Octobris xxvj wordden, te Loven, processie generael gehouden, in danckbaerheijt
vande victorie die de C.M. gehadt hadde in Vranckerijck tegens de ketters aldaer.

Anno 1570, stilo novo.
Maij prima, dede zijn entree binnen Antwerpen heer Franciscus Sonnius als bisschop
van Antwerpen.
Maij viija, dede zijn entree binnen tsHertogenbossche heer Laurentius Metsius als
bisschop vanden Bossche.
Junij xxiija, zijn te Loven binnen comen de drije vendelen duijtsche cnechten,
onder den graeve Lodron, te Valencheen gelegen hebbende, om voerts te trecken
naer Groeningen. Ende vertrocken van hier, xxiiij junij, naer Liere, ende de stadt
Loven beschanck den capiteijnen met xxiiij potten rhinswijns. Ende comende tusschen
Antwerpen ende Liere, zijn aldaer van zekere benden Spaensche ruijteren omringelt,
doer dijen zij (noch binnen Valencheen wesende) den voers. graeff Lodron gevangen
genomen hadden, om hun betaelinghe wil; ende wordden daer meestendeel verslaegen,
ende de principaelste gevangen ende gejusticieert.
Julij vja, heeft de hertoghe van Alve een generael pardoen doen publiceren.
In augusto zijn de commissarissen geordonneert om te salueren ende willecomme
te heetene die doerluchtige princesse vrouwe Anna van Oostenrijck, de dochtere
vanden keijser Maximiliaen, toecomende huijsvrouwe van onse C.M. van Spaegnien,
ende de commissarissen waeren dezen, te wetene: heer ende Mr Laurentius Metsius,
1
2
3

Versta van wege het hof.
Schoonbroeder van Maximiliaan Morillon, vicaris generaal van den aartsbisschop van
Mechelen.
De beroemde leuvensche geschiedschrijver.
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bisschop vanden Bossche, heer Jan vander Lijnden, prelaet van Sinte Geertruijden4,
te Loven; den heere van Overijssche, Jr Jan van Liedekercke, borgemeester, ende
meester Jan Lievens, pensionaris van Loven; heer Charles vanden Tijmple, riddere,
borgemeester, Anthonis vander Hart, rentmeester, ende meester Jan van Malcote,
pensionaris van Bruessel; heer Hendrick van Berchem, borgemeester, ende meester
Jan Gielis, pensionaris van Antwerpen; Jr Willem de Borchgraeve, borgemeester
ende meester Roeloff Loeckman, pensionaris vanden Bossche, ende meester Cornelis
Wellemans, greffier vande staeten

4

Deze abt van Sinte Geertruide was broeder van Karel vander Linden, abt van Perk (zie hooger,
bl. 103.) Zeer vroeg vindt men hem gemengd in de partijwoelingen van die dagen. Daar
Boonen er meermaals van gewaagt, meenen wij er eenige woorden te moeten over zeggen.
Jan vander Linden was een rank, welgevormd en knap man, vol bekwaamheid en wil.
Jammerlijk deed de heerschzucht hem te dikwijls de plichten en de zending des priesters
vergeten. De abt nam zitting in de staten van Brabant in 1569. In deze vergadering deed hij
zich onderscheiden door een levendigen wederstand aan het spaansch gezag. Hij was een
van de afgevaardigden der staten die bij de Bevrediging van Gent aanwezig waren en ze
onderteekenden. Te dezer gelegenheid kwam hij in betrekking met Willem van Oranje. De
prins schonk vander Linden niet alleen zijne vriendschap, maar stelde in hem een onbepaald
vertrouwen. Zulks blijkt ten zeerste uit onderscheidene brieven door hem, in de jaren 1576
en 1577, aan den abt geschreven. Toen de algemeene staten, na de verloochening van Don
Juan van Oostenrijk, besloten hadden Oranje in 't land te roepen, maakte vander Linden deel
van het gezantschap 't welk zij naar Geertruidenberg zonden. Het was hij, gelijk het de hertog
van Terranova aan Antonio Perrez schreef, die Oranje naar Brussel bracht. Een weinig daarna
benoemden hem de staten tot raad van State. Afgevaardigde bij het kongres van Keulen, in
1579, bepaalde hij zich niet met zich aan Philips II te onderwerpen, maar deed den hertog
van Terranova het voorstel zijn ouden vriend, den prins van Oranje, om 't leven te doen
brengen, indien hij de artikels niet aannam van 't verdrag door den vorst voorgesteld. Hij
ontving geld om den moord te doen plegen, en bekwam van den gezant de belofte eener
persoonlijke vergelding van 10,000 schilden, ingeval de aanslag gelukte. De twee brieven
van Terranova aan den koning, over dit verfoeilijk plan, berusten in de papeles de Estado,
op het slot van Simancas, en zijn door M. Gachard uitgegeven (6e deel, bl. 13-18). Den 30
november 1579 benoemde Philips II onzen vander Linden raad van State. Doch, de staten
van Henegouw en van Artesien stelden zich tegen zijne bevordering, bewerende dat niemand
slechter dan hij den koning had gediend, en dat hij voor 't overige niet klaar was opzichtens
de Godsdienst. De man kreeg echter zitting in den raad van State, in juli 1581. Doch, zijn
tweevoudig gedrag raakte algemeen bekend. Overtuigd dat hij in zuid Braband het ergste te
duchten had, vestigde hij zich te 's Hertogenbosch. Bij hem heeft er plan bestaan om van
deze stad een klein gemeenebest te maken waarvan hij het hoofd zou wezen. Hij schijnt mede
eene poging gewaagd te hebben om 'sHertogenbosch onder de staten te brengen. De prins
van Parma berichte, den 7 augusti 1582, den koning dat hij op het punt was geweest hem te
doen achter de grendels zetten. De vorst schreef op den boord dezes briefs: ‘het ware niet
slecht geweest hem te doen aanhouden; in soortgelijke gevallen moet het habijt geen inderpaal
daarstellen.’ (Zie M. Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, Prince d'Orange,
4e deel, bl. 152, en 6e deel bl. 30.)
De woel- en warzieke prelaat keerde naar Leuven terug, en overleed, in zijn abdij, den 23
januari 1585.
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van Brabant. Ende zijn alsoo tzaemen getrocken naer Nijmmeghem omde voers.
princesse, onse toecomende coninginne ende hertoginne van Brabant, te verwachtene;
alwaer oock de selve waeren verwachtende de hertoghe van Alve, de graeve van
Meghem, Berlaymont, Noircarmes ende andere diveersche edelen. Ende es zeer
triumphantelijck binnen Nijmmeghem gecomen, xiiija augusti, in een costelijck schip,
haer bijden bisschop van Colen geschoncken, alwaer men doentertijt groote triumphe
was bedrijvende, met gehoor van groote menichte van groot geschut ende trompetten.
Ende de heeren vande hoochkercke, in haere rockelingen, met cruijcen ende vaenen,
gingen haer te gemoete, singende Te Deum laudamus. Ende hen volghden diveersche
heeren vanden ordre, als de hertoghe van Alve, graeve van Meghem, Berlaymont,
Noircarmes ende vele andere edelen. Ende de coninginnelijcke Majesteijt quam inde
stadt van Nijmmeghen, sittende op eene hacqueneije. Opt hooft had zij eenen zijden
graeuwen hoet, met zilver geborduert; hadde oock aen een graeuw zijden mantelken,
geborduert met silvere onder met ij boorden ontrent iij vingeren breet; onder hadde
zij aen een graeuw zijden cleet, nederwaerts gestreept, met silver gewracht ende
geborduert als dmantelken. De houssche vanden peerde was zwert fluweel, geborduert
met gout, wel eenen voet breet. Ende zij volghde den hertoghe van Alve, rijdende
opde slincken zijde vande oude madame, haere staetvrouwe, dijer noch volghden
seven schoone jonghe dochters, op hacquenijen, met silvere saedelboomen, daeraff,
opden ien, stont onse L. Vrouwe, opden ijn Sint Anna, ende voerts opde andere
diveersche andere figueren. Ende int palleijs gecomen zijnde, worddense, bijden
hertoghe van Alve, vanden peerde genomen, ende haer quam te gemoete salueren
de hertoginne van Aerschot, met madame de Hierges, doende iij reverentien, haer
saluwerende ende willecomme heetende, den mont vande coninginne cussende; ende
zijn alsoo tzaemen int palleijs gegaen, waer groote triumphe ende genuchte bedreven
wert. Ende de stadt van Nijmmeghen beschonck de coninginnelijcke Majesteijt met
iij vergulde coppen, iij voederen wijns, iij ossen ende iijc malderen havere, met noch
andere juweelen. Ende, augusti xvja, zijn de voers. gecommitteerden, inden naem
vande staeten vanden lande van Brabant, gegaen naert hoff, omde voers. coninginne
te saluweren, willecomme te heetene ende te beschincken. Ende zijn gecomen, ontrent
den xj ueren, opde tweede saele vanden voers. palleijse, alwaer de voers.
coninginnelijcke Majesteijt gecomen es, costelijck geaccoutreert, aen hebbende eenen
zilveren geborduerden tabbaert, toegesloten vanden halse totte voeten, lanck slijpende,
welcken sleijp gedraegen wert bij eene oude madame. Opt hooft hadde zij eene
gouden huijve, met vele costelijcke gesteenten, hebbende inden hals hangende eene
schoone vuijtnemende costelijcke bagge, met ij groote robijnen ende diamanten,
hangende aen een kercant, insgelijcx vol gesteente. Haere mouwen waeren zeer wijt,
voer, aende handen, eijnge toegesloten, ende opden arm opgesneden. Van haers
persoons weghen was zij soo vuijtnemende schoon, weselijck ende behaechlijck dat
dat niet en es om scrijven, zeer vuijtnemde claer en wit als albastere, weijnich van
couleure, die lippekens root als corael, thaer wittekens ende claer, die oogen zeer
claer ende sachtmoedich, d'aensicht niet vernepen, maer volcomen, den neuse oock
zeer bequaem ende wel staende, van stature oock redelijck lanck ende smal, ende
finaelijck soo fraije ende schoone princesse alsmen soude mogen bedincken, ende
voer zijne Conincklijcke Majesteijt in kerstenrijck soude mogen vinden. Ende int
innecomen dede zij den voers. gecommitteerde vanden lande van Brabant reverentie,
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ende van gelijcken oock de gecommitteerden te haerweerts, haer vuijtermaeten
congratulerende ende willecomme heetende; ende beschoncken haer, inden naem
vanden selven lande van Brabant, met hondert duijsent croonen, soo in gelde,
tapecerije als andere juweelen. Daernaer es de voers. coninginne, xix augusti, binnen
de stadt vanden Bossche getrocken, ende van daer, xxvj augusti, binnen Antwerpen,
ende voerts, xxxjen, vertrocken naer Bergen opden Zoom; van Bergen opden Zoom
es zij getrocken naer Zeelandt ende aldaer, xxv septembris, te schepe gegaen om
naer Spaegnien te vaeren.
Decembris iija, des sondachs tsavens, corts naerden x ueren, es het horologie, met
een groot schavack, van sinte Peeters torren, te Loven, gevallen1.

Anno 1571, stilo novo.
In februario wast groot waeter, binnen Loven, ende was gecomen vanden gesmolten
sneeuw2.

1

2

Men leest in het Register van Jan Lievens:
‘1570, decembris 3a, des sondaighs tsavents, corts naeden thien ueren, es thorologie met een
groot schavack vanden zijdmuer ter beucken werts. van Sinte Peeters torre inne, ende soo
voer Sinte Annen autaer als Sint Christoffel en voer Sint Mertten autaeren, daer naest, doer
de welffsselen ende gelase vinsteren daer naest. geheel inne ende doergevallen, zonder doer
Gods bewaernisse, daer doere aen ijemants leven ongeluk gebeurt.’ Folio 324.
‘Ten selven daege es den rentmeesters vande stadt gecomitteert van toe te ziene dat die ghene,
inde neerigheijd deser stadt int waeter zittende.... oft sulcx dat zij vuijt hunne huijsen nijet
en connen gaen oft staen’ mits den grooten waeter innegecomen vanden gesmolten sneeuw,
soo inde Broeckstraete, Vuijdelake ende andere plaetsen, daer arme woonen, zal doen omme
rijden met eender karren oft schuijte, hun, op betaelinge, verziene van broode; ende vander
stadt wegen meel oft coren den backers te mogen leveren, om broot ende generalijck bijden
rentmeesters daerin te doene des nootelijcke en behoeffelijcke zal wesen.’ Register van Jan
Lievens, 1570, folio 367 verso.
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Anno voers. heeft Herman Ruijter, van tsHertogenbossche, het slot te Loevesteijn
verradelijck innegenomen, het welck de Spaegnaerden, corts daernaer, wedrom in
naemen, met gewelt, ende brochten mede binnen den voers. Bossche het hooft vanden
voers. Herman Ruijter.
Decembris xxj, quam de tijdinge alhier dat de coninginne van Spaegnien gelegen
was van eenen jongen sone, geboren iiija decembris, ontrent ij ueren, naerden noene,
waeromme groote blijschap hier te lande was.

Anno 1572, stilo novo.
In februario wert vanden hertoghe van Alve vanden landen versocht den xen
penninghe, waerdoere vele rumoers int lant opstont.
Meert xxja, wert te Loven gepubliceert het placcaet vanden xxen penninck.
Aprilis ja, es de graeve van Lumeij, met weijnich soldaeten, in Hollandt gecomen,
ende nam den Briel in; daernaer hebben hen die van Vlissinghen ende Enchuijsen
begeven onder den prince van Orangien, tegens de C.M.
Aprilis xa, es de graeve van Bossut, met vele Spaegnaerden, getrocken voer
Rotterdam, alwaer hij veel volcx gelaeten heeft, ende daernaer heeft hij Delffshaven
innegenomen.
Maij xxiiij, graeve Lodewijck, comende met luttel volcx vuijt Vranckerijck, heeft,
met practijcken Berghen, in Henegouwe, innegenomen, waeromme de hertoghe van
Alve, met zijnen legele derwaerts getrocken es. Ten selven tijde wert Valencheen
oock vande vijanden innegenomen; maer terstont wedromme verlaeten.
Junij xixa, es de hertoghe van Medina Celi te Bruessel innegecomen, totten
Gouvernemente vanden lande vande C.M. van herwaertsovere; ende wordden
innegehaelt, bijden hertoghe van Alve, Berlaymont ende vele andere edelen. Ende,
junij xxa, trocken Jr Jan van Schore, borgemeester, Jr Jan van Liedekercke ende
meester Jan Lievens, pensionaris, vander stadt wegen van Loven, met Doctor
Gaudanus1, Elbertus Leoninus2 ende Peckius vander Universiteijt wegen, derwaerts,
den voers. hertoghe de Medina Celi saluweren ende willecomme heeten.
Julij ixa, quam de tijdinge te Loven dat de graeve van Bossut, met fortse, binnen
Amsterdamme was gecomen, van wegen de C.M., ende vanden innegesetenen iij oft
iiijc verslaeghen.
Julij xa, quam de tijdinge te Loven dat Bueren, metten huijse3, vanden Geusen was
innegenomen, ende alle de artillerije genomen.
1

2

3

Cornelius Reijneri werd Gaudanus geheeten omdat hij van Gouda was. Hij was doctor in de
godgeleerdheid, hoogleeraar en kanunnik van Sint Peeter. De man overleed, te Leuven, den
16 december 1609, oud 86 jaren. Zie Valerius Andreas, Fasti academici, bl. 118,
Elbertus Leoninus of de Leeuw, van Bommel, doctor en hoogleeraar in de rechten, te Leuven
sedert 1550, hield de partij des konings tot in 1577. Toen ging hij tot de partij der staten over,
die hem tot de waardigheid van Kanselier van Gelderland verhieven. De man overleed te
Arnhem, in 1598, oud 52 jaren. Hij liet onderscheidene werken welke van zijne hooge
geleerdheid getuigen.
Dat is met het slot.
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Julij xiija wert, bijden hertoghe van Alve geaccordeert, dat die van Loven zullen
moegen op nemen van hunne borgers ontrent de clx weerbaere mannen, tot bewaeringe
vander stadtpoorten, daertoe als overste oft capiteijn genomineert wert Jr Jan van
Pulle; ende dat ten gemeijnen coste vander stadt ende Universiteijt Loven. Ende mits
de voers. van Pulle den last niet en begeerden te aenveerden, soo wert totten selven
capiteijnschap genomineert Jr Jooris van Schoonhoven.
Augusti xija, es Don Frederico, de sone vanden hertoghe van Alve, Noircarmes,
Bracquemont, Don Johan de Gonzaga, met meer andere, vuijt Bruessel getrocken
naerden legele vanden hertoghe van Alve, liggende voer Bergen, in Henegouwe.
Ende tgeschut wert oock derwaerts gevuert, met groote menichte van waeghen met
ammonitie, xviija augusti daernaer.
Eodem quam de tijdinghe dat Zirickzee bijde Geusen was innegenomen.
In augusto voers., wordden Jr Lodewijck vander Lijnden ende Jr Eraert van Schore
vande C.M., tot Madrid, ridders geslaeghen.
Augusti xvija, es de heere van Dijon binnen Loven gecomen totten Gouvernemente
der selver stadt, ende wordden bijden raetsheer Boxhoren, augusti xxxa, in possessie
gestelt, inden naem ende van wegen de C.M.
Augusti xxiiija, was de groote moort binnen Parijs, alwaer de admirael, met zijnen
adherenten, vermoort wert, ende vele verdroncken ende int waeter geworpen, als
wesende vande nieuwe religie4.
Augusti xxvja, des dijssendachs, tusschen xj ende xij ueren, zijn de hertoghen van
Alve ende Medina Celi tzaemen vuijt Bruessel getrocken, naerden legele liggende
voer Bergen, in Henegouwe, geaccompaigneert wesende bijden hertoghe van
Aerschot, Havrez, Vargas ende diveersche andere, hen vuijtgeleijde doende; ende
de voers. hertoghe van Alve was al int blaeuw gecleet, met silver geborduert.
Augusti xxxa, wordden de stadt van Mechelen, bijde geconfedereerde Geusen
innegenomen, met verstant van binnen, soomen zeijde.

4

Deze gebeurtenis is, gelijck men weet, onder den naem van Sint Bartholomeus-nacht bekend.
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Augusti ultima, wert Bommel, in Gelderlandt, overgegeven in handen vanden prince
van Orangien.
Eodem wert bijde stadt ende Universiteijt Loven geordonneert ende overdraegen
noch c ende x weerbaer mannen vande innegesetenen aen te nemen, ter bewaeringhe
vande stadt.
Eodem, waeren allen de ambachthouders der stadt Loven vergaerdert, om hen te
vermaenen dat zij de stadt souden getrouwelijck bijstaen ende defenderen tegens alle
invaesien der rebellen ende vijanden vande Goddelijcke ende Conincklijcke Majesteijt;
dwelck zij tzaemen geloeffden te doene, met begeerte van lijff ende goet daervoere
te stellene. Ende de heere van Dijon, als gouverneur van Loven, sant, ten selven
daeghe, aenden hertoghe van Aerschot, als lieutenant gouverneur vanden hertoghe
van Alva, eenen bode, te peerde, met brieven aenden selven hertoghe van Aerschot
versueckende assistentie van volcke, binnen de stadt Loven, mits het innenemen
vande stadt Mechelen ende d'aencompste vanden prince van Orangien, diet selve
adverteerde den hertoghe van Alve.
De prince van Orangien, passerende met zijnen legele bij Doesborch, over den
Rhijn, heeft Ruremont innegenomen, alwaer hij vele gheestelijcke persoonen
tijrannelijck dede ombrengen ende dooden. Daernaer es hij, met groote menichte
van volcke, iija septembris, voerde stadt van Loven gecomen, waeromme de
pensionaris Mr Jan Lievens (doentertijt te Bruessel wesende) groote diligentie gedaen
heeft, aenden hertoghe van Aerschot, als lieutenant vanden hertoghe van Alve, om
assistentie voer dijen van Loven. Ende den legele des voers. prince van Orangien
lach in diveersche hoopen, bijnaer rontsomme de selver stadt, als te wetene: de
capiteijn Leeffdaele oft Carloo, in iij hoopen, tusschen ter Banck ende de stadt, ende
de voers. prince van Orangien, selve in persoone, opde zijde van Diest, Thienen ende
Naemen, met groote menichte van volcke, te peerde ende te voete. Ende die voers.
Lievens eenen bode van Bruessel naer Loven gesonden hebbende, es de selve bode,
ten selven daege, wederomme binnen Bruessel gecomen, seggende totten selven
Lievens, dat hij hem bijnaer in zijne doot gesonden hadde, mits de groote menichte
vanden volcke voerde stadt Loven liggende, ende dat hem niet mogelijck en was
binnen Loven te geraecken; welcken bode de voers. pensionaris Lievens terstont
geleijt heeft bijden hertoghe van Aerschot, alwaer doentertijt present waeren de
president Viglius, Tijsenack, Assonville ende de tresorier Schetz, verthoonende hen
den grooten noot daer die van Loven in waeren, versueckende anderwerven assistentie
voer die van Loven; die eensdeels verclaerden geene hope van assistensie voer handen
te wesen, ende dat die van Loven hen selven souden moeten hulpen soo best mogelijck
waere. Ende de voers. prince van Orangien (zijn volck voerde voers. stadt in orde
gestelt hebbende) sant een trompet aende Hoelstraetpoorte1 aenden Gouverneur ende
heeren vander stadt, om met hem, tot Perck2, te comen in communicatie, nopende
d'opgeven vande stadt Loven; die dach van berade begeerden tot naerder noenen,
1
2

De Thiensche Poort namelijk.
De abt van Perk Karel vander Linden bevond zich in Spanje, met andere gezanten der staten
van Brabant, toen Oranje van de abdij zijn hoofdkwaartier maakte. Als naar gewoonte braken
de soldaten de deuren der kerk open om te rooven en te vernielen. Uit achting voor den abt
vander Linden, die nogthans zijn politieken tegenstrever was, stelde de prins dadelijk paal
en perk aan de woede zijner krijgslieden, en niet alleen de abdij maar tevens de kloosterlingen
van Perk bleven ongehinderd. Zie Sanderus, I, 353.
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ontrent den iij ueren. Ende wordden gecommitteert, om metten voers. prince te
tracteren: Jr Jan van Schore, borgemeester, ende Jr Jan van Lathem, vander stadt
weghen; ende doctor Elbertus Leoninus ende doctor Joannes Wamesius vander
Universiteijt weghen; ende zijn ten selven achternoene, bijden voers. prince getrocken,
om te tracteren. Ende metten selven prince in communicatie geweest zijnde, zijn
wedromme binnen Loven gecomen, doende raport dat de prince van Orangien vande
stadt versocht eene somme van xvjm Carolusgulden, ende die hebbende en soude de
stadt niet messchieden. Ende binnen middelen tijde est volck vanden voers. prince
van Orangien, wel met viijm peerden ende xlij vendels voetvolcx, ontrent den avent,
aende Hooffpoorte3 gecomen, met pecktonnen, poedere, stroij ende andere
gereetschap, ende hebben de poorte in brande gestoken, niet tegenstaende tgroot
geweer ende resistentie bijden borgeren aende selve poorte gedaen; soo datter van
des princen volck wel iijc ende meer dootgeschoten ende verslaegen wert, in meijninge
de stadt aldaer met gewelt innetenemen; dwelck hen, met groote moijttie, bij graeve
Hendrick verboden wert, mits den tractate voerhanden. Alsoo dat die van Loven, ten
vuijtersten noot, bij faulte van assistentie, het voers. accoort van xvjm gulden te
betaelen aenden voers. prince van Orangien, hebben moeten ten lesten accepteren
des morgens iiija septembris. Ende daernaer es de voers. prince vertrocken naer
Bergen, in Henegouwe, soomen zeijde, ter assistentie van graeve Lodewijck,
daerbinnen liggende, ende bijden hertoghe van Alve belegert, treckende doerde stadt
Mechelen, die hem overgelevert wert. Maer de Spaegnaerden hebben hem voer
Berghen, in Henegouwe,

3

De Naamsche Poort.
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den eersten nacht, met eene camisate1, vele volcx affgeslaegen, alsoo dat hij zijnen
broedere geene assistentie en heeft connen doen. Ende zijn volck wedromme latende
doer Mechelen treckene, es naer Hollandt gereijst. Vanden voers. appoinctemente,
bij die van Loven, metten prince van Orangien gemaeckt, zijn deze rijmen
innehoudende den datum des jaers:
DOER FAVLT VAN ASSISTENTIE, AENSCHOVWET WEL;
HEBBEN DIE VAN LOVEN GEAPPOENCTEERT VROET,
METTEN PRINS VAN ORAENGIEN, DOOR NOOT FEL,
DAERDOER SALVERENDE HVN LIJF EN GOET, SOET.

Een ander:
XVI DVIJSENT GVLDENS SNEL GHETELT,
HEBBEN DIE LOVENAERS MOETEN GHEVEN,
DEN PRINCE VAN ORAINGIEN, DOER GEWELT,
HEBBENDE VEEL HERTTEN DOEN SVCHTEN EN BEVEN.

Septembris xvja, es den hertoghe van Holsteijn, met vm swertte ruijteren, gecomen
in Orduijnen, bij tsHertogenbossche, aldaer verwachtende tijdinge van Bergen, in
Henegouwe, ende heeft daerentusschen de Geusen gejaecht vuijt de stadt Heusden.
Septembris xviija, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat die van Bergen, in
Henegouwe, gesonden hadden aenden hertoghe van Alve om te appoincteren, wilde
hij den borgers in genade nemen, ende den soldaeten met vliegende vendelen laeten
vuijt trecken; waermet de hertoghe van Alve eensdeels te vreden was, behalven hem
iiij persoonen gelevert wordden, te wetene: graeve Lodewijck, Anthoen Oliviers,
schildere, ende ij ministers predicanten; waerop die van binnen antwoorden graeve
Lodewijck vuijter stadt te wesen, ende alsoo niet gedaen.
Septembris xxa, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat die van Bergen, in
Henegouwe, hen hadden op gegeven, bij communicatie van Noircarmes, Licques,
Vaulx ende de Gongnies daeraff gehouden, op salveringe vanden borgeren lijff ende
goet, ende graeve Lodewijck, met zijnen volcke geleij te doene tot opden rijcxbodem,
gelijck des oock waerachtichlijck gedaen werte; ende men zeijde dat des hertoghen
van Alven volck begonst te marcheren naer Mechelen.
Septembris xxija was de prince van Orangien noch binnen Mechelen, metten
hertoghe van Mechelenborch, graeve Hendrick van Nassouwen, heer Christoffel,
den sone vanden palsgraeve, Sr Carloo vander Noot, Sr Charles Boisot ende meer
andere. Ende men zeijde dat hij de stadt van Mechelen gheheijscht hadde lxm
Carolusgulden, om hen voertestaen ende te defenderen.
Eodem, xxij septembris, quam de tijdinge alhier te Loven dat graeve Lodewijck,
broedere vanden prince van Orangien, met zijne adherenten, soo Franchoijsen als
andere, xxj septembris, vuijt Bergen, in Henegouwe, waeren getrocken, des smorgens
ten vij ueren, ende dat hem gevolght waeren wel ontrent de iiijc borgers, ende dat de
selve graeve Lodewijck geconduiseert soude wordden tot Luxenborch, ende de
Franchoijsen in Vranckerijck, gelijck des oock geschiedde.
Septembris xxixa, des smorgens ontrent den viij ueren, es doer handen van Doctor
Philippus Swerius, Adriaen van Schutteput ende Meester Jan Lievens, pensionaris
1

Of camisade, dat is een onverhoedsche aanval.
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van Loven, de requeste vander stadt ende Universiteijt wegen van Loven aenden
hertoghe van Alve, tot Overeijssche, gepresenteert, nopende den appoinctemente
bijde stadt ende Universiteijt, metten prince van Orangien aengegaen, ten eijnde hij
de stadt ende Universiteijt daervan soude houden voer geexcuseert, mits faulte van
assistentie, bij hen versocht; waerop de hertoghe van Alve dijen van Loven antwoorde,
in presentie van Berlaymont, Assonville ende meer andere heeren, dat hij de requeste
oversien soude; maer es de selve hertoghe, ten selven daege, ontrent ten ix ueren,
met zijnen ganschen legele, inalder diligentie, vertrocken naer Mechelen; waeromme
meester Jan Lievens, pensionaris van Loven, vraeghde naerde resolutie op hunne
requestie, ende oft hij zijne excellentie wilde volgen om expeditie op hunne requeste,
oft dat hij naer Loven trecken soude. Daerop zijne excellentie antwoorde: gaet naer
Loven; sonder eenige andere voerdere resolutie2. Daerop de voers. Lievens naer
Loven getrocken es, ende niet verwachtende de resolutie des voers. hertoghe van
Alven, hebben die van Loven tselve aende C.M. te kennen gegeven, hoe ende in wat
manieren zij genootsaeckt waeren het appoinctement metten prince van Orangien
aen te gaen. Waerop de C.M. screeff die van Loven wel gedaen te hebbene, int
appoincteren metten prince van Orangien, ende dat zij daeromme nergerins in culpabel
en waeren, tegens zijne C.M., als tselve gedaen hebbende ten vuijtersten noot, bij
faulte van assistentie, tot conservatie vande voers. stadt ende Universiteijt van Loven;
welcke brieven, te Loven geopent wordden, iija aprilis anno 1574, stilo novo.

2

Over deze zaak dient gelezen te worden eenen brief van Alva aan den koning, gedagteekend
uit het kamp, bij Mechelen, den 2 october 1572, aangehaald bij M. Gachard, Correspondance
de Philippe II, 2e deel, bl. 284.
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Octobris ija, wert de stadt van Mechelen wedromme, bij appoinctemente, overgelevert
aende C.M., ende dies nochtans niettegenstaende geheel geplondert ende berooft,
omdat zij den prince van Orangien innegelaeten hadden.
Octobris iija, quamen hier binnen Loven, van IJssche, viij vaenen ruijteren, onder
den bisschop van Colen ende Trier, waeraff de v. wedromme vertrocken, va octobris,
naer Diest.
Int voers. jaer van lxxij wert Gorcom innegenomen, ende het slot den
Blauwentorren genaempt, bijden volcken des princen van Orangien; alwaer zij
gevangen genomen hebben xviij geestelijcke manspersoonen, ende naerden Briel
gevuert, aldaer zij, doer bevel van Lumeij, naer vele tormenten, werdden tijrannelijck
ende moordadich omgebracht1.
Den iiija octobris, hebben de Geuzen (binnen Audenaerden over iij weken hier te
voren gecomen) de selve stadt subitelijck moeten verlaeten, met hen gevanghen
nemende iiij geleerde pastoors ende ij priesters, ende gebracht opt conincx casteel,
geleghen opde Schelde, die zij des anderen daechs daernaer hebben handen ende
voeten gebonden, ende vanden voers. casteele inde Schelde geworpen ende
verdroncken; ende souden van gelijcke vreetheijt noch gebruijckt hebben over xij
edelen vande weth van Audenaerden, die zij oock mede gevangen genomen hadden,
soo verre de faeme niet gecomen en hadde vant aencomen vanden volcke vande C.M.
Octobris vja heeft de stadt van Loven brieven ontfanghen, van Don Johan de
Moreno, hoeffmeester vanden hertoghe van Alven, ten eijnde de stadt alderhande
provisie gereet doen maecken soude van ammonitie, tot behoeff vanden legele vanden
voers. hertoghe, tegens den ixa Octobris, des donderdachs daernaer volgende,
alswanneer de selve hertoghe, met zijnen legele, hem ontrent Loven soude laeten
vinden; waeromme de stadt Loven, vija octobris, heeft geordonneert ende
overdraeghen datmen den voers. hertoghe soude beschincken met iiij aemen
rhinswijns; den hertoghe van Medina Celi oock met iiij aemen rhinswijns; Don
Frederico, den sone vanden voers. hertoghe van Alve, met j ½ aeme rhinswijns; Don
Sanxio, den sone vanden voers. hertoge de Medina Celi, met j ½ aeme rhinswijns;
den graeve van Berlaymont met j aeme rhinswijns, ende met j ½ aeme ende iij
steecken merts biers; den heere Noircarmes met j aeme rhinswijns, ende den heere
Albornoz met j aeme rhinswijns.
Octobris viija, vertrocken de ij vaenen ruijteren van den volcke des bisschops van
Colen ende Trier (wezende onder den ritmeester Eltz ende den heere van Amstenrode)
vuijt Loven naer Thienen, ende waeren bijde stadt Loven, vija octobris, beschoncken
geweest met xviij stadtstoopen rhinswijns.
Eodem begonst den ganschen legere des hertoghen van Alven, soo te peert als te
voete, Duijtschen, Waelen, Spaegnaerts ende andere, metten geschutte, cruijt, loot
ende alle andere ammonitie, ter oorlogen dienende, te passeeren doerde stadt van
Loven, naerden quartiere van Thienen, doende groote schaede van vuijteringhe.
1

De schrijver bedoelt hier de martelaars van Gorcum. Zij waren 19 in getal: 17 priesters en 2
leekebroeders. Deze geestelijken werden, in den nacht tusschen den 8 en 9 juli 1572, op
bevel van den graaf van Lumeij, aan eenen balk van het klooster ten Rugge, buiten de stad
Brielle, opgehangen. Het was eene betreurensvolle en niet te verrechtvaardige wedervraak
over de moorden welke door de Spanjaarden allen dag op de opstandelingen gepleegd werden.
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Ten voers. viija octobris, van stadts weghen van Loven gedeputeert Jr Jan van
Schore ende Machiel Goorts Borgemeesteren, Cornelis van Grave ende Jr Jan van
Liedekercke, schepenen, Augustijn Vrancx, Willem Edelheere, meester Franchoijs
de Buck, Aert Vinck, Jeronimus Edelheere ende meester Jan Lievens, pensionaris
der stadt Loven; ende vande Universiteijt weghen doctor de Baij2, Gaudanus, Malcote3,
Molanus4, eenen spaenschen doctor, een predicaer5, doctor Peckius6, Herenbout7,
Swerius8 ende andere, omden hertoghe van Alve, wesende tot Perck, gaen te saluweren
ende beschincken. Ende zijn alsoo tzaemen naer Perck gegaen, doende de voers.
doctor Philippus Swerius de salutatie, int franchoijs, met presentatie ende
beschinckinghe vande wijnen, vija octobris, hier voer geordonneert.
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Michiel de Bay of Michael Baius, van Melin, bij Ath, doctor en hoogleeraar in de Godheid,
sedert 1550. Hij was een man van hooge geleerdheid. In 1562 had hem de Hoogeschool naar
het Concilie van Trenten afgevaardigd. Zijne verhandeling over den vrijen wil van den
mensch (de libero hominis arbitrio) gaf aanleiding tot het ontstaan eener leer welke aanhangers
vond, en, naar 'smans naam, Baianismus geheeten werd. Het boek werd door Pius Ven, in
1567, afgekeurd. Michiel de Bay onderwierp zich, doch later, aan de beslissing van den Paus.
Hij werd kanselier der Hoogeschool, deken van Sint Peeter, enz. De man overleed te Leuven
den 16 december 1589, oud 77 jaren.
Robert van Malcote, van Leuven, doctor en hoogleeraar in de Godheid sedert 1568, kanunnik
en Plebaan van Sint Peeter, overleed den 3 juli 1578, oud 45 jaren.
Joannes Molanus of vander Molen, een van de geleerdste mannen uit die dagen, doctor en
hoogleeraar in de Godheid, kanunnik van Sint Peeter en boekkeurder, overleed te Leuven
den 18 september 1585.
Americ de Campo, van de orde der Predikheeren, doctor in de Godheid in 1571, overleden
in 1618.
Zie hooger, bl. 102.
Michiel Herenbaut, van Mechelen, doctor en hoogleeraar in de rechten in 1565, overleden
te Leuven in 1578.
Philips Swerius, van Antwerpen, doctor en hoogleeraar in de rechten in 1570, overleden in
1600.
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Octobris ixa, des donderdachs, es de hertoghe van Alve, metten hertoghe van Medina
Celi met Don Sanxio, zijnen sone, den graeve van Berlaymont ende Havrez vertrocken
van Perck naer Thienen.
Octobris xja, passeerden doer Loven de prince van Anthoigne, met zijne edelingen
ende compaegnie te peerde naer Thienen, ten dienste vande C.M. op zijn eijgen
borsse, soomen zeijde, zeer wel gemonteert, hebbende vele schoone napolitaensche,
spaensche ende andere peerden.
Octobris xxa, wordden hier te Loven gepubliceert het placcaert van allen de goeden
ruerende ende onruerende, actien ende credieten, toebehoorende den rebellen oft
wederspannige, met hunnen adherenten, te wesen verbuert ende geconfisceert, tot
behoeff vande C.M.
Eodem dede Monsdragon zijn chrijsvolck doer dwaeter passeren in Zuijt
Beverlandt, ende ontsette ter Goes, dwelck vanden princen volcke van Orangien
belegert was.
In octobri heeft Don Jan van Oostenrijck eene schoone groote victorie gehadt,
opde zee, tegens die Turcken.
Novembris iija, beschanck de stadt Loven den hertoghe van Aerschot met ij ½
aemen, iiij ½ st. rhinwijns; den president Tijsenack met xlviij potten rhinswijns; den
heere van Assonville met xlviij potten rhinswijns; den heere van Sweveghem met
xviij potten rhinswijns; den raet vanden hertoghe van Alve, genoempt Heste, met
xviij potten rhinswijns; den generael Joncquoij met xviij potten rhinswijns.
Novembris viija, wordden bijden raede der stadt van Loven gecommitteert meester
Jan Lievens om, met doctor Philippus Swerius, van wegen de Universiteijt, te trecken
te Nijmmeghen, bijden hertoghe van Alve, aldaer, om aenden selven over te geven
de stucken van der rescriptien vanden raede van staete, nopende de justificatien ende
verificatien vanden appoinctemente, metten prince van Orangien, bij dijen van Loven
aengegaen, inden vuijtersten noot, iiija septembris 1572, lestleden. Ende zijn te
Nijmmegen gearriveert, xvija novembris, ende hebben de voers. stucken aldaer aenden
voers. hertoghe van Alven gepresenteert ende overgegeven.
Novembris xxa, es Don Frederico, de sone vanden hertoghe van Alven, met
appoinctement, binnen Naerden gecomen, op conditie vanden borgeren lijff ende
goet te salveren; maer en wert hen niet gehouden, want de voers. Don Frederico de
gemeijnte oft borgerije, tegens des anderen dachs, doen vergaerderen hebbende, ende
de groote clocke doen luijden, ten eijnde eenen iegelijcken soude opde merckt comen,
opt tgene gesloten was, ende den appoinctemente aldaer hooren publieren; ende
comende ter plaetsen, daer die publicatie gebeuren soude, in presentie vande heeren
borgemeesteren ende andere vanden raede vande stadt Naerden, heeft aldaer, zijn
rapier oft poignaert vuijtreckende, den borgemeester vande stadt hersteken, zeggende
tot zijnen volcke dat een iegelijck doen soude gelijck hij gedaen hadde; dwelck oock
alsoo gedaen wert, ende dijen volgende groote moort gebeurt, om welck feijt ende
groote vreetheijt, groote murmuratie int landt gebeurde.
Novembris xxij wordden Campen, Zwol, Hardewijck ende andere steden, tot vjen
toe, innegenomen tot behoeff vande C.M.
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Novembris xxiiija, hebben de Spaegnaerden Zutphen stormenderhant innegenomen,
alwaer groote moort geschiedde. Ende Don Frederico dede aldaer groote justitie doen
aen diveersche borgeren met onthooffden ende hanghen.
Decembris iiija, beschanck de stadt Loven Jehan de Moreno, hoeffmeester vanden
hertoghe van Alve, met eenen silveren vergulden cop, wegende xlij oncen, vij
engelschen, die coste cv l. xvij ½ st. artoijs.
Anno 1572 voers., wert de doorluchtighe ende catholijcke princesse vrouw Marie
Stuart, coninginne van Schotlandt (comende vuijt Spaegnien, doer Engelandt, om
naer Vranckerijck te trecken) aldaer, in Engelandt, vande coninginne gevangen
genomen, out wesende xxx jaeren, ende wert aldaer onthooft, xva februarij anno
1587.
Int voers. jaer wert Gregorius, die xiiije, Paus van Roomen.
Anno 1572 voers. trouwde coninck Carolus van Vranckerijck vrouwe Elisabeth,
de dochtere vanden keijsere Maximiliaen.

Anno 1573, stilo novo.
Januarij viija, gebeurden alhier binnen Loven het groot ongeluck vanden grooten
overval vanden waetere, doerbrekende den dijck tusschen beijde de spuijen, doende
groote onspreckelijcke schaede ende ongelucken binnen de voers. stadt. Vele huijsen,
mueren, bruggen, poorten, torrens ende vesten vander stadt hevet omgeworpen, ende
ter aerden gevelt, ende naementlijck de twee poorten vander Vuijlaecke, ende den
schoonen torren genoempt het Nieuwerck daer neder geworpen; de Horenbrugge, de
brugge op Duijlaecke innegevallen, ende vele andere schaede doende, hier te lange
om scrijven. Ende stont het waeter tot aende herberge genoempt den Wildenman, tot
aenden kerckhoff van Sinte Peeters kercke aldaer. Van welcken grooten waetere int
clooster vanden Boomgaerden1 staen de nae-

1

Eigenlijk Bogaarden. Dit Godshuis stond in de Mechelsche straat, naast de tweede brug, en
werd later het klooster der Oratorien.
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volgende carmenen ende rijmen, innehoudende den datum des jaers, te wetene viij
voeten vande aerden, inden pant aldaer:
IANI OCTAVA DIES FVSCO SIGNANDA LAPILLO,
HEI GELIDAE LECTOR NOS PROPE MERSIT AQVA.

Een ander:
IN LOCA DIVA RVENS PLVVIISQVE HIIEMALIBVS AVCTVS,
IANI OCTAVA FVIT DILIA QVEQVE RAPIT

Een ander:
AN ES ONSEN PANT GHEWIIT,
DIILE EN HEVET NIIET GHEMIIT.

Een ander:
CLAPPEIJEN GHIJ MOECHT WEL HOVWEN VWEN SNATERE;
SOO HOOCH IS GHEWEEST, DEN ACHTSTEN IANVARIJ, HET WATERE.

In januario voers. hebben die Geusen Worcum verbrant.
Februarij xxviija, vertrocken van Antwerpen v schoone groote oorlochs schepen,
met noch xvj andere gemeijne schepen, met victaillie, volck van waepenen ende vele
geschuts, naer Hollandt, om Middelburch te revictailleren, daertoe die van Loven
den hertoghe van Alve geleent hebben, xxiija januarij, xviij stucken geschuts, te
wetene: ij metale stocken, elcken van x voeten lanck; vj metale serpentijnen, elck
van vj voeten lanck; vj ijsere falconetten, ende noch iiij groote ijsere steenstucken,
om met groote menichte van steenen te schieten; waerondere eene was genoempt de
Dulle Margriet. Item, heeft de voers. stadt den selven hertoghe noch geleent, tot
behoeff als voeren, ixa aprilis 1573, ierst ij schoone metale stocken, wesende sinte
Peeter ende sinte Pauwel genoempt, ende daertoe noch x ijsere bussen, om met
steenen te schieten.
Den xxija aprilis es den capiteijn van het casteel van Antwerpen, Sancho d'Avilla,
met eene groote armeije van schepen naer Vlissinghen gevaeren; maer die van
Vlissinghen hebben vele schepen, metten admirael, gevangen genomen.
Den ixa julij heeft den prince van Orangien zijn besten gedaen om Haerlem te
ontsetten, onder tgeleijde van Mijnheere van Batenborch, die onder weghen, van den
volcke vande C.M., verslaegen zijn geweest; waeromme de borgers van Haerlem
(ziende datter geene hope meer van ontset voerhanden en was) hen hebben
overgegeven ter discretien vande C.M. Ende de borgers zijn in genade ontfangen
met die vuijtlantsche soldaeten; maer die andere zijn al ommegebracht, ende gedoot,
xiij julij. Om welck overgeven van Haerlem men te Loven, xxva julij, processie
generael gehouden heeft.
Julij xvja, es Don Frederico, de sone vanden hertoghe van Alve, met zijn
chrijsvolck, voer Alckmaer getrocken, ende moesten de stadt, viija octobris,
wedromme verlaeten, mits eenen waetervloet.
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Augusti prima, es de heere van Beauvoir, admirael ter zee vande C.M., met vele
schepen, van Antwerpen vertrocken, ter zee werts in.
Septembris ija, quam de tijdinghe, alhier te Loven, dat de heere van Poijet,
lieutenant vanden prince van Orangien, Sinte Geertruijdenberge innegenomen hadde,
doer quade wachte aldaer gehouden.
Septembris viija, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat de Geusen Steenbergen
hadden innegenomen, ende datter vanden volcke vande C.M., voer Leijden ende
daerontrent, xij oft xiij vendelen cnechten verslaegen waeren.
Septembris xixa, quam de tijdinge, te Loven, dat den grooten commandeur van
Milaenen oft Castillien aff quam om te aenveerden het Gouvernement van zijne
Conincklijcke Majesteijts Nederlanden.
Octobris iiija, wert het casteel te Rammekens, in Zeelandt, inde macht vanden
prince van Orangien verradelijck overgelevert.
Octobris vija, es de graeve van Bossu, met eene groote armeije van schepen, tegens
die van Enchuijsen gecomen, alwaer hij, met een deel van zijne schepen, gevangen
wert, ende es te Hoorn innegebracht.
Novembris xija, es de hertoghe van Alve, van Antwerpen, binnen Bruessel gecomen,
ende hem gingen saluweren Jr Jan van Liedekercke, doctor Gaudanus ende Elbertus
Leoninus van wegen de stadt ende Universiteijt van Loven, hem bedanckende vande
goede recommandatien bij hem aenden heijliegen vaeder, den Paus van Roomen
gedaen, aengaende de nominatien1, hem oock vermaenende vanden appoinctemente
metten prince van Orangien te willen int goede nemen. Daerop hij den voers.
gecommitteerde goede antwoordde gaff.
Novembris xvija, naer noen ontrent den iij ueren, es

1

Betrekkelijk de Hoogeschool.
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den nieuwen Gouverneur vande landen van herwaertsovere Don Loijs de Requesens,
groot commandeur van Milaenen ende Castillien, te Bruessel, doerde
Couwenberchsche poorte, innegecomen, terstont rijdende naert hoff vanden hertoghe
van Alve, malcanderen saluwerende ende willecomme heetende.
Novembris xviija, zijn de gedeputeerde vande stadt ende Universiteijt van Loven,
Jr Jan van Schore, borgemeester; Liedekercke, Winghe, schepenen, ende meester Jan
Lievens, pensionaris, doctor Elbertus Leoninus, Gaudanus ende meester Gregorius
Wijtvliet, advocaet, den voers. nieuwen Gouverneur, ten hove, gaen saluweren ende
willecomme heeten, hem bedanckende vanden addres bij hem gedaen tot Roomen,
tot conservatie vande privilegie aengaende de nominatien, met verhopinge dat zijnen
excellentie dlandt zal regeren ter eeren Godts, der sielen saelicheijt ende ter minster
quetsinghe vanden selven lande ende haere ondersaeten, doende doctor Elbertus de
salutatie inden latijne. Daernaer heeft de hertoghe van Alve tgouvernement vanden
lande aenden voers. commandeur van Castillien geresigneert, ultima novembris.
Decembris xiija, hadde de hertoghe van Aerschot, tegen des avents, een grooten
costelijcken maeltijt doen gereet maecken, tot Bruessel; alwaer hij ter maeltijt gebeden
hadde den hertoghe van Alve, den voers. nieuwen Gouverneur, Berlaymont ende
vele andere heeren; den hertoghe van Alve opden adieu, mits zijn vertreck, ende den
grooten commandeur tzijnen willecomme.
Decembris xvija, des vrijdachs, ontrent den xj ueren, es de hertoghe van Alve van
Bruessel vertrocken, om naer Spaegnien te reijsen, vuijttreckende doerde
Couwenberchsche poorte, om des avents te Wavere te logeren, ende van daer soo
voerts op Naemen; ende hem deden vuijtgeleijde de voers. grand commandeur, de
hertoghe van Aerschot ende meer andere.
Decembris xixa, des saeterdachs, hebben de staeten des landts van Brabant, in
grooten notabelen getaele, ende onder andere de Abt van Gembloux, de hertoghe
van Aerschot, Bievre, IJssche, metten gedeputeerden vande iiij hooftsteden, den
voers. nieuwen Gouverneur, Don Loijs de Requesens, gesaluweert ende willecomme
geheeten, zijnder excellentie grootelijck bedanckende van zijne compste, met
presentatie van allen dienst ende obedientie hem, inden naem vande C.M., te doene.
Eodem es Vargas, vuijt Bruessel, naer Spaegnien vertrocken, ende Rodes
gesuccedeert in zijne plaetse.
Decembris xxija, es den nieuwen Gouverneur, Don Loijs de Requesens van Bruessel
vertrocken naer Mechelen, ende van daer naer Antwerpen, alwaer hij eene armeije
ter zee heeft doen gereet maecken, om de stadt van Middelburch ontset te doen; maer
zijn volck wert, bij Berghen opden Zoom, opden xxiiija januarij 1574, stilo novo,
geslaegen, ende sommighe gevangen genomen.
Decembris xxiija, es den secretaris Albornoz van Bruessel vertrocken, om naer
Spaegnien te reijsen.

Anno 1574, stilo novo.
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Februarij vja, hebben die van Middelburch (waer Monsdragon gouverneur aff was)
naer een lanck beleg ende groote armoede, hen opgegeven in handen vanden prince
van Orangien, op salveringhe vanden borgeren lijff ende goet, ende dat den gouverneur
met zijn soldaeten souden vuijtrecken; welcken volgende Monsdragon, met zijne
soldaeten, binnen Antwerpen gearriveert es, xxva februarij. Ende was sulcke armoede
binnen de voers. stadt Middelburch dat eene rat aldaer vercocht wert iiij stuijvers,
ende eene muijs ij stuijvers, ende soo alle andere eetwaere naeradvenant; soo dat
allen de beesten daer binnen wesende, als peerden, esels, honden ende katten geëten
waeren, soo wel die van selffs gestorven waeren als andere.
Februarij xxija, quamen alhier aende stadt Loven zekere brieven vanden nieuwen
Gouverneur, daermede hij de stadt adverteerde hoe de hertoghe Christoffel, de sone
vanden Palsgraeve, ende graeve Lodewijck van Nassouwen groote gereetschap
maeckten om met ruijteren ende cnechten den lande van Brabant te invaederen, ende
daeromme te willen tconsent vander beden vande iiijc xlm pond artoijs voerderen,
wezende de selve brieven, in date xiija februarij.
In februario, wert de hertoghe van Aerschot gestelt int gouvernement der stadt
van Bruessel, waeromme de borgers van Bruessel hem eedt deden van goet ende
getrouw te wesen; xxviija februarij.
Martij prima wert heer Boudewijn van Gavere, heere van Denchij (tanderen tijde
edelman geweest zijnde van den Graeve van Egmont) gedestineert tot het
gouvernement der stadt van Loven, ende quam binnen Loven, met brieven van
commissie, totten voers. gouvernemente van wegen zijnder excellentie des grooten
commandeurs van Castillien, als stadthoudere, gouverneur ende capiteijn generael
van zijner C.M. landen van herwaerts overe, in date iija martij 1574, stilo novo, opt
traictement van ijc Carolus guldens, ter maent, ende onderhout van xij hellebaerdiers
tzijnen behoeff, ter maent beloopende negentich Carolus gulden.
Ten voers. 1e meert, quam de tijdinghe, alhier te Loven, dat graeve Lodewijck van
Nassouwen, met zijnen adherenten, versocht hadde passaigie doert landt van Luijck,
ende dat zij tsHertogenrode geheel berooft ende de poorten verbrant hadden.
Martij xa, zijn te Loven, metten gouverneur dezer
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stadt, den heere van Denchij, innegecomen ij vendelen cnechten tot defensie vander
stadt Loven.
Martij xja, quam de tijdinghe, te Loven, dat de Geusen over de Maese waeren
getrocken naer Remunde.
Martij xxvja, es den nieuwen gouverneur den grooten commandeur van Castillien,
Don Loijs de Requesens ende van Cuniga, van Antwerpen te Bruessel wedromme
innegecomen, innegehaelt zijnde bijden hertoghe van Aerschot, heere van Havrez,
de Lalaing, Ruijsbroeck, IJssche ende meer anderen.
Martij xxxa, vertrocken de vj vendelen cnechten van Monsdragon van Bruessel
naer Maestricht.
Aprilis xxiiija, heeft Sancho d'Avilla, overste vant Casteel van Antwerpen, als
generael, met sconincx soldaeten, die, eensdeels vuijt het beleg van Leijden ende
andersdeels vuijt Brabant, bijde anderen gecomen waeren, verslaeghen opde
Mokerheijde, den hertoghe Christoffel, den sone vanden Palsgraeve, graeff Lodewijck
ende graeff Hendrick van Nassouwen, met meer andere groote heeren vuijt
Vranckerijck, met allen hen chrijsvolck, comende den prince van Orangien te hulpe.
Aprilis xxvija, ontrent den ix ueren voerden noen, zijn de Spaegnaerden tegens
den voers. graeff Lodewijck victorie vercregen hebbende, neffens tCasteel, binnen
Antwerpen gecomen, maeckende doerde stadt een groot gescreij om hun betaelinge,
ende bedwongen den gouverneur Champagneij, met zijne soldaeten, de stadt vuijt
te trecken, grooten oproer inde stadt makende; soo dat de borgers daerdoere in groote
benaeuwtheijt waeren.
Ten selven tijde quamen des princen volck van Orangien voer Antwerpen, ende
naemen een deel schepen.
Maij xxiiija, ontrent den iiij ueren naerder noenen, es binnen de stadt van Bruessel
geschiet het groot ongeluck ende destructie, doert ontfuncken vanden poedere, in
eenen torren staende tusschen de Lovensche ende de Laecken poorte, opde vesten
aldaer, daer vele menschen met verslaegen werdden, ende vele huijsen gedestrueert.
Maij xxvja, es het volck vande C.M. wedromme voer Leijden getrocken ende hart
belegert; ende hebben xxij bollewercken daervoer opgeworpen.
Junij vja, des sondachs, wordden het generael pardoen van sPaus wegen, te Bruessel,
binnen de kercke van Sinte Goedelen, naerden dienst vander misse, ende de processie
generael gehouden zijnde, vuijtgelesen, in presentie vanden Gouverneur, den grooten
commandeur van Castillien, den hertoghe van Aerschot, graeve van Berlaymont,
den secreten raedt, de finantie, den cancellier, den raedt des troubles, ende de
gedeputeerden van allen de staeten vanden lande. Eodem, naerden noene, ontrent
den iiij ueren, zijn opde merckt, opt taneel aldaer daertoe gemaeckt, gecompareert
de voers. grooten commandeur van Castillien, als gouverneur vanden lande, de graeve
van Berlaymont ende de hertoghe van Aerschot, beijde metten gulden Vliese aen,
de graeve van Lalaing, de heere van Rassenghen, Bievre, Capres, de president Viglius,
Assonville, Overloop, Berthij, met iiij herouwten, met hunne mantels ende gewapende
rocken, ende ij huijssiers. Ende opde gaillerije vanden stadthuijse waeren vergaerdert
allen de gedeputeerden vande staeten vande landen van herwaerts overe. Alwaer de
heere cancellier verclaerde dat men het pardoen, dwelck voerden noen was
gepubliceert inde kercke van wegen onsen heijliegen Vaeder den Paus, van gelijcken

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

alsnu soude gaen publiceren inden naem ende van weghen de C.M., gelijck men des
corts daernaer hoorden vuijtlesen, bijden audiencier, duerende ontrent v ½ ueren,
waeromme men aldaer groot geluijt van trompetten ende claroenen, met andere
instrumenten, was hoorende; groote genuchte ende blijschap zachmen daer bedrijven,
met geroep van: Vive le Roy! Vive le Roy! Ende opde merckt aldaer wert geviert, met
ontrent xxv oft xxx peckvaeten, ende soo voerts naeradvenant in alle wijcken.
Julij va, es de hertoghe van Aerschot van Bruessel vertrocken naer Bourgoindien,
omden coninck van Vranckerijck (vuijt Polen gecomen zijnde ende coninck aldaer
geweest hebbende, inden naem ende van weghen de C.M. van Spaegnien) te
congratuleren ende willecomme te heetene.
Augusti iija, des saeterdachs, es de Gouverneur de groote commandeur van
Castillien van Bruessel naer Antwerpen vertrocken.
Augusti xiiija, quamen binnen Antwerpen vier vendelen cnechten duijtschen ende
zwitzers, onder den graeve Hanibal.
Octobris iija, wert de stadt van Leijden gevictailleert doer eenen hoop volcx des
princen van Orangien, onder den capiteijn Boisot, ende dat doer eenen waetervloet,
waeromme den legele vanden C.M., daer voer liggende, opbrack ende de vlucht nam.
Octobris xxja, es de heere Coronel ende baron Polewijlde te Loven innegecomen,
met zijn sonen ende xxv peerden, onder hem hebbende xiij vendelen cnechten,
liggende te Beverwijck, Deventer, Campen ende daer ontrent; ende was de voers.
Polewijlde geboren ende woonachtich in Elzaeten, ende de graeve Lodron, zijne
neve, quam den voers. Polewijlde willecomme heeten, te Loven, xxvja octobris.
Octobris xxxa, quam de tijdinge, te Loven, dat La Goulette wedromme gerecupereert
was, ende Amsterdamme verloren.
Decembris xa, vertrocken de iiij vendelen Spaegnaerts van Antwerpen naer ter
Goes.
Decembris xiija, des avents tusschen x ende xj ueren, quam de tijdinge, te Loven,
dat de Geusen, des dachs
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te voeren, ontrent den vij ueren, waeren gecomen ontrent Lilloo, wel met lx schepen
van oorloghe, beschietende daermede de stadt van Antwerpen; waeromme de iiij
vendelen Spaegnaerts wedromme binnen Antwerpen gecomen zijn, ende tot hen
noch vj vendelen Duijtschen.
Decembris xvija, vertrock den grooten commandeur van Castillien wedromme van
Bruessel naer Antwerpen.
In decembri voers. heeft de voers. groote commandeur van Castillien, als
Gouverneur vanden lande, gesonden aenden prince van Orangien ende die staeten
van Hollandt ende Zeelandt, om van peijs te tracteren, ende de vergaerderinghe soude
geschieden binnen de stadt van Breda.
Anno voers. soo es Rudolphus, de ije van dijen naeme, Keijser van Roomen
gecoren.
Eodem anno, wert Amuratus keijser van Turkijen, succederende Selim, zijnen
vadere.

Anno 1575, stilo novo.
Januarij xja, es den graeve van Swartsenborch gepasseert doer tsHertogenbossche,
gesonden zijnde vande keijserlijcke Majesteijt, om, als middelaer, binnen Breda, van
peijs te tracteren.
Meert xxva, des avents ontrent vj ueren, es de voers. graeve van Swartsenborch
van Breda binnen Antwerpen gecomen, ende wert innegehaelt bijden hertoghe van
Aerschot, graeve van Berlaymont ende meer andere; ende wert zeer blijdelijck
ontfangen, op hope van peijse. Ende xxvija meert, wesende palmsondach, was de
voers. graeve van Swartsenborch, des avents, te maeltijde bij den grooten commandeur
van Castillien, alwaer doentertijt vele van peijse getracteert wert.
Den xxixa meert, des noenens, was de voers. graeve te maeltijde bijden heere van
Champagneij, gouverneur van Antwerpen; groot gesach wasser van peijse, ende
doctor Elbertus Leoninus, metten anderen commissarissen, reijsden dickwijlen over
ende weder, soo te Breda als Antwerpen; maer daer en wert niet vele gedaen noch
gevordert.
De prince van Chijmaij, sone vanden hertoghe van Aerschot, coninck van Sint
Jooris Gulden, te Loven, als den vogel, ja maij 1575, affgeschoten hebbende, heeft
zijne conincxfeeste verheven, xija maij daernaer, inden Moriaen1, opde camere vande
voers. Gulde aldaer. Ende te Loven geschiedde groote genuchte soo van vieren als
anderssints.
Anno lxxv voers. heeft de heere van Hierges, als generael vanden legele vande
C.M., de stadt ende tcasteel van Bueren, met accoordt, innegecreghen.

1

Huis gestaan op de groote Markt, naast het huis het Woud.
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Junij xija trouwde de prince van Orangien, binnen de stadt vanden Briele, eene
nonne2, genoempt Charlotte van Bourbon, de dochtere vanden hertoghe van
Monpensier, ende dat binnen den leven van zijne tweede huijsvrouwe3.
Augusti xija, hebben die borgers ende soldaeten van de stadt van Schoonhoven
(naer dijen de selve stadt dapperlijck, bijden heere van Hierges, beschoten es geweest)
met appoinctement, de selve stadt aende C.M. overgegeven.
Augusti xxviija, wert de stadt van Oudewater, met den iije storm, bijden volcke
vande C.M. innegenomen.
Septembris viija, hebben de soldaeten vande C.M. de stadt van Weert belegert, die
corts daernaer opgegeven wert.
Septembris xxviija, de groote commandeur van Castillien, geholpen zijnde doer
sommighe goede ende getrouwe ondersaeten van zijne Goddelijcke ende
Conincklijcke Majesteijt, heeft, buijten eenen iegelijcx meijninghe, met een leech
waeter, zijne armeije gebracht te voet ende te peerde doer de stercke eijlanden van
Sinte Anne, Philipslandt ende Duijvelandt, alwaer den capiteijn Boisot doot gebleven
es; ende hebben stormenderhant innegenomen het sterck bollewerck te Bommene,
ende al vermoort datter op was; ende voerts de stadt van Zierickzee belegert, in
octobri 1575.

Anno 1576, stilo novo.
Januarij xixa, zijn binnen Loven gecomen drije vendelen Spaegnaerden, ende wordden
alleenlijck gefourriert inde binnen stadt, ende vertrocken van Loven des sondachs
xja meert; dijs moesten hen de stadt Loven, bij leeninghe, betaelen op gelufte van
restitutie bijden hove de stadt gedaen, de somme van xc xiiij rhinsguldens.

2

3

‘Eene nonne.’ Inderdaad haar vader Lodewijk, hertog van Montpensier, had haar, in hare
jeugd, het kloosterleven doen aannemen, en zoo was zij abdis van Jouarre geworden. Doch,
reeds in 1572, had zij den geestelijken staat verlaten en was zij naar Duitschland geweken,
alwaar zij openlijk belijdenis deed der hervormde leer. Charlotte van Bourbon verbleef aan
het hof van den Paltsgraaf-Keurvorst toen de prins van Oranje haar, door Marnix van Sinte
Aldegonde, ten huwelijk deed verzoeken. Het was Marnix die haar, over Embden, met twee
oorlogschepen, naar den Briele bracht. De koningsgezinden hielden dit huwelijk voor een
overspel omdat Charlotte tot den geestelijken staat had behoord, ofschoon haar vader haar
dien staat had doen aannemen. Zie DE THOU, lib. 28, p. 39.
Te weten Anna van Saxen. De prins was van deze vrouw, ter oorzake van haar ongeregeld
gedrag, gescheiden.
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Februarij xxja, heeft het volck vanden prince van Orangien Crimpen wedromme
innegenomen.
Martij va, des morgens ontrent den iiij ueren, es de groote commandeur van
Castillien, Don Loijs de Requesens, gouverneur vander C.M. Nederlanden, te Bruessel
gestorven, ende wert, ixa martij daernaer, begraven inde kercke des cloosters van
Couwenberghe, bij thoff aldaer, in eenen gewelffden keldere, naest den heijliegen
Sacramentshuijse aldaer, inden hoogen choor. De graeve van Mansfelt wert
gouverneur van Bruessel gestelt, xxj martij.
Martij xxja voers., naer middaege, es overdraegen, opden stadthuijse, te Bruessel,
in presentie vande prelaeten van Villeers, Grijmbergen, Perck, Heijlischem ende
voerts Gembloulx, Heze, IJssche, metten gedeputeerden vande steden, dat men de
gemutineerde Spaegnaerden, naert quartier van Loven getrocken zijnde, soude
vervolgen, verjaeghen ende doot slaen. Ende dijen volgende es el maestro del Campo,
Juliaen Romero, met ontrent ijc Spaensche soldaeten, xxija meert, vuijt Bruessel
vertrocken naer Hoeugaerden, omde gemutineerde Spaegnaerden, daerontrent
liggende, te appaiseren oft te verjaeghen.
Martij xxiiija, es het gouvernement vanden lande, van weghen de C.M. van
Spaegnien, gestelt in handen vande generaele staeten vanden lande van
herwaertsovere, ter tijt toe dlandt van eenen anderen gouverneur soude wesen versien.
Aprilis iija, es Monsieur du Boijs, de sone van Sr Adriaen de La Chambres, van
weghen de staeten vanden lande, met brieven aende C.M. van Spaegnien gesonden,
daermede de selve staeten de selve Majesteijt adverteerden allen de gelegentheijt
vanden lande, ende oock om te comen tot peijs ende vrede.
Inden maije, heeft Monsdragon, overste vanden legele, met appoinctement, de
stadt van Zierickzee innegenomen, ende corts daernaer, alsoo de Spaegnaerden, voer
Zierickzee, groote armoede geleden hadden, begeerden betaelt te zijne, vernomen
hebbende tconcept vande staeten vanden lande, thunnen achterdeele, ende verlaetende
de Zeelanden, hebben hunnen wech naer Bruessel genomen; ende vernomen hebbende
dat die van Bruessel hen wederstaen souden, soo zijn zij naer Aelst getrocken, ende
hebben de stadt innegenomen, xxv julij des avons.
Julij xva, quamen binnen Loven de graeve van Mansfelt, el maestro del Campo
Juliaen Romero, ende den Coronel Verdugo, omde gemutineerde Spaegnaerden te
appaiseren, ende van gelijcken oock de Waelen onder Monsdragon.
Julij xvija, heeft de stadt van Loven twelff busschutters aengenomen, te wetene:
Willem van Bree, Ghijsbrecht van Mens, Jan de Cuijpere, Jan Bollaerts, Frederick
de Beltsnijdere, Joos van Essen, Jan de Baijaerdere, Steven inden Anckere, Jan
vanden Berghe, Anthonis vander Schoonderhaeghen, IJsack vanden Bruijne ende
Machiel vander Haeghen.
Julij xiiija ende xviija, zijn de naevolgende commissarissen bijde stadt ende
Universiteijt geordonneert, tot liquidatie ende absolveringhe van alle saecken ende
differenten absolutelijck te concluderen ende te beslichten, te wetene: Geert van
Griecken oft Angelis, Malcote, Schore, Graven, De Seleere, vanden Borre, met
meester Jan Lievens, pensionaris, ende meester Peeter van Dieven, clerck vanden
registere, vande stadt weghen, ende Dominus Doctor Gaudanus, Gravius, Caverson,
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Goethals, Varentius, den regent vanden Valck, den deken du Baij, Elbertus Leoninus,
Herrebout, Wamesius, Beaufort ende Bellenus vander Universiteijt wegen.
Julij xixa, zijn bijder stadt van Loven geordonneert, totten honderste mannen, de
naevolgende persoonen als capiteijnen, inde naevolgende wijcken ende poorten, te
wetene: Jr Jan van Liedekercke ende heer Eraert van Schore, ridderen, inde
Dorpstraetpoorte; Glaude de Ferrij ende Jr Octaviaen van Edinghen, inde
Hoelstraetpoorte; Willem Edelheere ende Willem van Gerven, inde Perckpoorte;
Olivier de Ketelbuetere ende Hendrick van Wachelgeem, inde Hooffpoorte;
Ambrosius van Duffle ende Jeronimus Edelheer, inde Groeffpoorte; Peeter van
Baussele ende Guilliam Bernaerts, inde Wijngaertpoorte; Jan van Lathem ende
Jacques Duijm, inde Borchpoorte; Jr Alexander Oddaert ende Hugo oft Franchoijs
Lecocq, in d'Uijlaeckpoorte.
Julij xxa, es bij dijen van Loven geresolveert ende overdraegen op te nemen ijc
cnechten van buijten ende hondert van binnen, ten gemeijnen cost vander stadt ende
Universiteijt, tot bescherminghe ende defensie vander stadt Loven; ende dat heer
Charles vanden Tijmple, meijere van Loven, daervan overste ende capiteijn wesen
soude. Daernaer wert wedromme capiteijn gecosen vande voers. ijc cnechten, iija
augusti, Jr Jooris van Schoonhoven.
Julij xxvija, quam de tijdinge, alhier te Loven, dat de staeten vanden lande de
gemutineerde Spaegnaerden waeren houdende voer rebellen ende vijanden vanden
lande, mits het innenemen vander stadt van Aelst, die zij, xxva julij, des avents ontrent
den ix ueren, met fortse hebben innegenomen, doende aldaer groote fortse ende
gewelt.
Augusti xxvija, gecompareert zijnde, voerden rade dezer stadt Loven, Sr Ferdinande
vander Delft, heeft overgelevert zijne commissie hem bijde staeten vanden lande
gegeven, daermede hem geordonneert wert zijn vendel cnechten terstont te monsteren,
ende te Loven binnen te trecken; ende dijen volgende es binnen Loven gecomen,
xxviija augusti, ende wert gelogeert inden
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Keijsere1, ende de stadt beschanck hem met een aeme rhinswijns.
Augusti xxxa, wordden den meijere ende borgemeester van Loven geaccordeert,
tot hunder defensie, mits den perijckeleijsen tijt, vj hellebaerdiers.
Augusti xxxja, quam d'advertentie, te Loven, dat ontrent Aerschot zekere
compaignien Spaegnaerts geweest hadden.
Augusti xxxja, wordden de wachte te Loven bedeijlt in ij deelen, te wetene: dat de
borgers de wachte houden souden inde Diestersche poorte, Hoelstraetpoorte,
Perckpoorte ende Hooffpoorte, ende de soldaeten inde Groeffpoorte, Wijngaertpoorte,
Borchpoorte ende Vuijlaeckpoorte.
Septembris iiija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de graeve van Mansfelt, graeve
van Berlaymont, Assonville, Berthij ende Scharemberger, bij Glijmes, te Bruessel,
geapprehendeert waeren, ende opt Broothuijs gestelt, ende de president Viglius wel
bewaert; waerdoere groote alteratie geschiedde.
Septembris viija, te Loven geordonneert, datter des daechs maer v poorten
opengedaen en souden wordden, om betere wachte te houden, mits de troublen.
Septembris xva, wert de stadt ende Universiteijt van Loven gesummeert bij Alonzo
de Vargas, omde stadt in zijne handen over te leveren.
Septembris xva voers., zijn, binnen Loven, gecomen vjc ruijteren vande staeten
van Brabant, waeraff de heere van Bievre coronel was; ende de stadt beschanck hem
met xij stadtstoopen rhinswijns. Eodem zijn oock binnen Loven gecomen, met hunnen
volcke te voete, van wegen de voers. staeten, de heeren van Glijmes ende Denchij,
om alsoo mette voers. ruijteren des heeren van Bievere, de Spaensche ruijteren
liggende te Boutersem, ontrent Thienen ende eldere, te slaen ende te verjaegen. Ende
zijn vuijt Loven vertrocken, xvja septembris, des morgens, ontrent iiij ende v ueren,
noch doncker wesende; te wetene de peerden, onder den heere van Bievere, de bende
vanden hertoghe van Aerschot ende meer andere; item, het vendel voetcnechten,
onder den capiteijn vander Delft, de compaignie van Glijmes, de compaignie van
Horne, de compaignie van Vlierden, de compaignie van Merville, de compaignie
van Berckele ende meer anderen, al tzaemen treckende naerden wech van Thienen,
omde voers. Spaegnaerts te verslaen ende te verjaegen; mette welcke oock diveersche
borgers van Loven trocken, sonder geweer oft eenige waepenen, dan alleenlijck omde
bataillie te sien.
Ten selven xvja septembris, des sondachs smorgens ontrent ten viij ueren, begonst
de stormclocke te Loven te trecken, verthoonende brant opt quartier van Thienen,
alswanneer den slach gebeurde, ontrent Thienen, tusschen den volcke vande staeten
van Brabant ende den Spaegnaerden, alwaer het volck vande staeten den slach verloren
heeft, ende deerlijck verslaen, gequetst ende gevangen wordden, met oock vele
borgers van Loven aldaer onnooselijck gebleven ende verslaeghen. Ende quamen te
Loven wedromme al druijpende in, ten voers. daege, naer middach ontrent den iij
ueren, latende vele van hunnen volcke achtere, als in hunne legeringhe gebleven,
waeromme te Loven groote beroerte was.
Eodem ontfinck de stadt Loven brieven van weghen el maestro del Campo Juliaen
Romero, overste vande Spaegnaerden, innehoudende dat de stadt Loven hem van
stonden aene victaillie zeijnden soude, ontrent Perck, voor iiij oft vc peerden, metten
1

Gasthof 't welk gestaan was op de huidige Margarethas plaats.
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volcke van dijen, oft souden allen de dorpen ontrent Loven in brant steken, ende des
smorgens, voerden daegeraet, voerde stadt Loven comen.
Septembris xvija, quam de tijdinge, te Loven, dat de Spaegnaerts de stadt van Diest
hadden innegenomen.
Septembris xixa, quam te Loven in het trompet des heeren van Heeze, lieutenant
capiteijn van Bruessel, met brieven vanden raede van staeten aenden capiteijn ende
coronel vande Spaegnaerts Juliaen Romero, tot Waver liggende, de welcke
wederomme brieven bracht vanden voers. Juliaen Romero ende Alonzo de Vargas,
aende stadt ende Universiteijt van Loven, daermede zij de stadt waeren op eijsschende.
Eodem quam de tijdinghe, te Loven, dat die van Vlaenderen hen gevueght hadden
met die van Brabant, omteffectueren de ij poincten, te weten: vande pacificatie van
den lande ende tvertreck vande Spaegnaerden, dienende tot ruste ende vrede vanden
lande; ende dat de hertoghe van Aerschot hem daermede oock gevuecht hadde, ende
dat de graeve van Lalaing getrocken was naer Rijssel, Douaij ende daerontrent, omde
provincien aldaer oock te vereenighen mette voers. landen.
Septembris xxa, vertrocken vuijt Loven de iij vendelen cnechten, onder den capiteijn
van Heeze, Horne ende Glijmes, naer Bruessel.
Septembris xxija, des avents, quam de tijdinghe te Loven, dat de heere van Hierges,
de sone van Berlaymont, des noenens daer te voeren, te Herenthals gecomen was
met ijc spaensche ende waelsche ruijteren, ende met xvij oft xviijc cnechten te voete,
vuijten quartiere van Utricht.
Septembris xxiija, wert Liedekercken, bij Aelst vande Spaegnaerts innegenomen.
Septembris xxviija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de hertoghe van Aerschot,
bij dijen van Brabant, Vlaen-
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deren ende Henegouwe voer hooft ende capiteijn generael vanden lande gecosen
was; de graeve van Lalaing voer zijnen lieutenant ende Monsr de Goigniez voer
maerschalck vanden legele; ende totten raede van oorloghe gecosen bij die vanden
xj landen (als Brabant, Vlaenderen, Arthoijs, Henegouwen, Rijssel Douaij ende
Orchies, Hollandt, Zeelandt, Naemen, Dornick, Tournesiz ende Mechelen) de marquis
van Havrez, Monsr d'Oigniez, Monsr de Wilderval, Monsr de Sweveghem, Monsr
d'Evre, Monsr de Steenbeke, Monsr Deutinghen ende meer andere. Eodem quam
d'advertentie, te Loven, dat te Ghendt xvjc soldaeten van Monsdragon ende van
Hierges waeren gearriveert, ende tot dijen xij groote stucken geschuts ende dat hen
noch xl vendelen cnechten volchden, ende tot dijen noch ijm swertte ruijteren. Eodem
waeren te Loven binnen noch iiij vendelen cnechten, te weten van Jacques Merville,
Jr Raes van Grevenbroeck, van Vlierden ende van Berckele, die vertrocken, iiija
octobris daernaer.
Octobris prima sant el maestro del Campo vande Spaegnaerden, Juliaen Romero,
dijen van Loven vrij geleijde om te Liere vrij te merckt te moegen comen.
Octobris ija, zijn bijde stadt ende Universiteijt van Loven wederomme nieuwe
commissariss engeordonneert tot liquidatie ende absolveringhe van alle differenten
te wetene: Griecken oft Angelis, Malcote, Graven, Lijnden, de Seleere, van der
Calstren, meester Jan Lievens, pensionaris, ende meester Adolph Dupretz, vander
stadt weghen, ende Domini Doctor Du Baij, Gaudanus, Herebout, Roels, Boden,
Wijtvliet, metten notaris Sijlvius, vander Universiteijt weghen.
Octobris va, quam de tijdinghe te Loven dat het casteel van Dornicke, bijt volck
vande staeten, was innegenomen, ende de bisschop van Naemen, de Graeve van
Meghem, Beaurain, met zijnen broedere Houtepenne, gevangen genomen, ontrent
Givet.
Eodem quam de tijdinge, te Loven, dat de Spaegnaerts den voerleden nacht waeren
vuijt Leeuw getrocken, waeromme die van Leeuw aen die van Loven screven dat
men hen soude j oft ij vendelen cnechten beschicken, welcken volgende de capiteijn
Grevenbroeck ende Berckele vuijt Loven zijn getrocken, ende, vja octobris, binnen
Leeuw gecomen.
Octobris ixa, zijn vuijt Loven vertrocken de ij vendelen cnechten onder de
capiteijnen Vlierden ende vander Delft, met het peertvolck des marquis van Havrez,
ter assistentie van die van Aerschot.
Octobris xija, es het volck vande staeten binnen Thienen getrocken, ende de
Duijtschen onder den Coronel Frunsberger zijn vertrocken.
Eodem es tvendel vanden capiteijn Grevenbroeck wedromme binnen Loven
gecomen.
Octobris xiija, es de heere van Heeze te Loven innegecomen, ende was gelogeert
in den Hert.
Eodem es binnen Loven gecomen het vendel voetcnechten onder den capiteijn
Herman Vaes.
Octobris xiiija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de Spaegnaerts, in grooten getaele,
waeren gecomen tot Meerbeke.
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Eodem quam de tijdinghe te Loven, dat de Duijtschen, onder den coronel
Frunsberger, der C.M. ende den staeten vanden lande eedt gedaen hadden, omde
Spaegnaerts vuijten landen te hulpen drijven.
Octobris xvja, zijn de Spaegnaerts van Sichenen naer Beringen getrocken;
waeromme die van Sichenen van die van Loven assistentie versocht hebben, doer
dijen de Spaegnaerts, liggende te Tongerloo, de stadt van Sichenen thunnen wille
opgeheijscht hebben. Ende zijn dien volgende vuijt Loven getrocken vanden volcke
des capiteijns Grevenbroeck lx soldaeten, ter assistentie van de voers. van Sichenen;
waerdoere die van Loven versochten aende staeten hen gesonden te wordden den
capiteijn Beernaerts, onder tregiment van Egmont, tot hunder assistentie vande stadt,
mits den vertrecke vande voers. lx soldaeten. Ende quam de voers. capiteijn Franchoijs
Beernaerts, met zijnen volcke, binnen Loven xvija octobris, maer trecken eodem
wedrom vuijt naert quartier van Thienen, doer dijen men zeijde de Spaegnaerts ontrent
Thienen te wesen.
Ten voers. xvja octobris, des avents, zijn allen de studenten ende clercken wesende
binnen de stadt Loven, opde merckt, ter monsteringhe gecomen, ende aldaer mette
groote Gulde ende de Gulde van Sint Jooris, tot des anderen dachs smorgens, opde
wachte gebleven, mits de quade tijdinghen, waervan hen Dominus doctor Joannes
Wamesius zeer bedanckten van hen goet devoir, hen vermaenende tselve te
continueren in dijen des noot waeren.
Octobris xixa, quam de tijdinghe, te Loven, dat de borgers van Maestricht, mette
iij vendelen Duijtschen onder den graeve van Ebersteijn (aldaer in garnisoen liggende)
geallieert waeren, ende dat zij tzaemenderhant de Spaegnaerden verdreven hadden
tot op een quartier vander stadt genoempt den Wijck, ende datse den gouverneur
Montesdoca gevangen hadden, ende dat iiij oft v Spaegnaerden doot bleven waeren;
maer lacen en was soo niet! want, xxa octobris, contrarie tijdinghe quam als dat de
Spaegnaerts, met hulp vande Duijtschen, de geheele stadt van Maestricht hadden
innegenomen, ende vele vande borgers vermoort ende geplondert, doende groote
fortse ende ge welt binnen de stadt.
Octobris xixa voers., es tvendel vanden heere van Heeze, te Loven, innegecomen,
sterck wesende ontrent ijc xxx persoonen.
Eodem quam de tijdinge, te Loven, dat, xviija octobris, den slach geschiet was
opde brugghe van Waelhem, boven Mechelen, tusschen tvendel Nicolaes de Ferrij,
capiteijn onder den heere van Beerssele, ter een-
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dre, ende de spaensche ruijteren ende cnechten, ter andere zijden, alwaer weerszijden
vele volcx bleven es, als tvendel van Ferrij, secours gehadt hebbende van die van
Mechelen, ende de Spaegnaerts vande ruijteren van Liere.
Octobris xxvja, es de bende des hertoghen van Aerschot, van hier, naer Bruessel
getrocken.
Octobris xxvija, es de capiteijn Oijenbrugge, met iij vendelen cnechten, doer Loven,
naer Mechelen getrocken.
Octobris xxviija hebben die van Loven den staeten geleent iiij veltstocken artillerije
tot becominge der stadt van Antwerpen.
Eodem zijn de vendels van Heeze ende van Grevenbroeck, vuijt Loven, naer
Antwerpen getrocken.
Ten selven daege es tvendel van Franchoijs Bernaerts binnen Diest getrocken,
ende het vendel van Glijmes binnen Thienen.
Eodem gesacht tcasteel van Camerijck te wesen voer de staeten.
Octobris xxixa, quam de tijdinghe, te Loven, dat allen de ruijteren ende cnechten
vande staeten moesten comen, ende hen laeten vinden voerde stadt van Antwerpen;
welcken volgende soo passeerden alhier doer Loven naer Antwerpen, xxxa octobris,
iij vendelen Namuroijsen, onder den capiteijn Charleux; noch een vendel onder den
capiteijn Hauwetz ende diveersche andere.
Novembris ija, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat den coronel Floijon vande
Spaegnaerden gevangen was, ende vele volcx weersijden bleven.
Eodem, gesacht dat het volck vande staete binnen Antwerpen was, ende dat zij
hen alreede, met assistentie vande borgers, begonst hadden te begraeven oft
bescanschen voert casteel van Antwerpen, waeromme de Spaegnaerts, opt casteel
wesende, groote resistentie deden, om tselve te belettten, doende groote schaede int
volck vande staeten. Ende zijn de Spaegnaerts, iiija novembris, doert Casteel van
Antwerpen, inde stadt gecomen, doerbrekende de scansen, met gewelt, die de borgers
tegens tcasteel hadden opgeworpen, ende soo voerts de geheele stadt innegenomen,
ende hebben ontrent 9500 menschen, soo vander staeten soldaeten als borgers doot
geslaeghen, met alnoch wel 4000 int water springende, meijnendehen te salveren,
verdroncken, waerondere den graeve van Eversteijn (hebbende tvolck vande staeten
tegens het accoort, bij hem mette Spaegnaerts gemaeckt, innegelaeten) oock
verdroncken es, ende verbranden ontrent de 700 huijsen, met oock het nieuw
stadthuijs1, ende soo voerts het staeten volck vuijte stadt gedreven, gevangen nemende
den graeve van Egmont ende opt casteel gestelt. Ende de marquis van Havrez, met
Champaigneij, gevloden zijnde, zijn te Vlissingen gearriveert, ende de heere van
Beerssele, met xij oft xiij vendelen cnechten, gevloden inde nieuwe stadt. Ende de
Spaegnaerts hebben grooten overlast binnen de stadt van Antwerpen bedreven, als
van moorden, branden, vrouwecrachten ende rantsoenen.
Ten selven iiija novembris, quam Don Juan van Oostenrijck, broedere van onze
Conincklijcke Majesteijt van Spaegnien, binnen Luxenborch, om te aenveerden,
inden naem vande voers. Majesteijt, tgouvernement van deze zijner Conincklijcke
Majesteijts Nederlanden.
1

Deze gebeurtenis is onder den naem vande Spaansche furie bekend.
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Novembris viija, passeerden alhier, doer Loven, de bende ruijteren des heeren van
IJmmersseele.
Eodem quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat den peijs, te Bruessel, gepubliceert
was tusschen de staeten ende den prince van Orangien; ende van gelijcken, oock viija
novembris, tot Ghendt, tusschen de staeten vande Nederlanden ende den prince voers.
ende de staeten van Hollandt ende Zeelandt.
Novembris ixa, hebben de Spaegnaerts de stadt van Mechelen doen sommeren om
passaigie daerdoere te hebben, ende iiij vendelen Duijtschen daer binnen te leggen.
Novembris ixa, heeft de graeve van Reulx, gouverneur van Vlaenderen, het casteel
van Ghendt beschoten, waerdoere de Spaegnaerts hen, met appoinctement, hebben
opgegeven.
Novembris xa, passeerden te Loven het vendel cnechten, onder den capiteijn
Martini.
Eodem hebben de borgers van Valencheen de Duijtsche cnechten doen vuijter
stadt trecken, ende de Spaegnaerts, die opt casteel waeren, tselve bij appoinctement
aen hen doen overgheven.
Novembris xiija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de Spaegnaerts te Tongheren
waeren.
Novembris xva, gesacht dat Don Jan van Oostenrijck hem begeerde te vueghen
mette staeten vanden lande.
Eodem hebben die Waelen binnen Groeningen (aennemende de partije vande
staeten) gevanghen genomen Monsieur de Billij, gouverneur van Vrieslandt ende
Groeninghen, met allen zijne capiteijnen.
Novembris xvija, des saeterdachs, zijn binnen Loven gecomen vij vendelen
cnechten, onder den coronel Floijon ende den heere van Goij, zijnen lieutenant, ende
xxvja novembris, wordden het ontleent silverwerck naer Bruessel beschickt, tot
furnissement van vijm guldens, tot betaelinge vande voers. vij vendelen cnechten.
Ten voers. xvija novembris, quam de tijdinge, te Loven, dat de stadt van Graeve
was innegenomen, ende dat Monsieur de Hierges marcheren soude, met xxiij vendelen
cnechten, ende dat die van Gelderlandt daertoe doen souden xijc peerden; oock gesacht
dat de bor-
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gers vanden Bossche hun geweer in handen hadden.
Novembris xxixa, wert eene publicatie te Loven gedaen, ten versuecke van
Guilliame de Keijsere, commissaris de vivres, dat men alderhande vivers ende
ammonitie naer Mechelen vueren soude.
Eodem es den commissaris Longin te Loven comen, om tvolck des heeren van
Floijon te doen vertrecken, ende elcken soldaet, wesende ixc in getaele, wordden
gerepresenteert viij gulden, om datse vuijte stadt trecken souden; maer en waeren
daermede niet te vreden, maer wilden van ij maenden betaelt zijn; waeromme, ja
decembris, het stadthuijs gesloten stondt, ende daerbinnen goede wachte gestelt,
ende van gelijcken op allen de Gulden cameren, rontsomme de merckt, ende eldere,
mits gesacht ende zorghe van eenighe pilleringe bijden voers. volcke van Floijon,
binnen de stadt te doene; die hen sulcx oock eensdeels vermeten hadden, maeckende
grooten oproer inde stadt.
Decembris ija, es de heere van Tourlon te Loven innegecomen, omt voers. volck
des coronels van Floijon te contenteren, die eensdeels schenen te vreden te zijn met
viij rhinsguldens voer elcken soldaet, ende voerts suppletie in laecken, tot ij maenden
toe, ende binnen xv daegen daernaer noch eene maent, welcken volgende zij te Loven,
opde Borch, iiija decembris, monsterden, ende vertrocken van Loven, xa decembris
daernaer, naert quartier van Thienen; waeromme die van Loven wel blij waeren.
Ten voers. ija decembris, quam de tijdinghe, te Loven, dat de Spaegnaerts, in
grooten getaele, hadden geweest ontrent Diest ende eenieghe aldaer gevangen;
waeromme, xija decembris, te Loven passeerden een vendel cnechten, onder den
graeve van Egmont, ter assistentie van dijen van Diest.
Eodem gesacht dat Don Jan van Oostenrijck den xiija decembris te Naemen wesen
soude.
Decembris xva, quam de tijdinge, te Loven, dat die van Bruessel begeerden voer
opperste veltheer te hebben den prince van Orangien ende alle sauvegarden van
vrijheden ende dorpen te niet gedaen te hebben, ende ruijteren ende cnechten even
gelijck te houden, soo wel onder de heerlijckheijt des hertoghen van Aerschot als
elswaerts, in Brabant.
Eodem tijdinghe van vele diveersche materien van Don Jan van Oostenrijck, die
hem te Marche en Famene soude begeren te vinden, ende zijne alteze meijninge oock
was vande Spaegnaerts vuijten lande te doen vertrecken, ende dlandt in peijse ende
vrede te stellen. Ende dat hij te dijen eijnde zijne commissarissen (ende onder anderen
Havrez) naer Antwerpen hadde gesonden, om van peijs te tracteren.
Decembris xxiija, es bij Jr Jan van Schore, den raedt der stadt Loven rapport gedaen,
van des zedert de compste van Don Jan van Oostenrijck, te wetene van int beginsel
van november lestleden, met hem ende den staeten gehandelt was, aengaende den
iij naevolgende poincten: ende ierst nopende tvertreck vande Spaegnaerden vuijten
lande; dat zijne hoocheijt daerinne oock consenteerde. Ten anderen d'approbatie bij
zijne hoocheijt te doen vanden appoinctemente metten prince van Orangien gemaeckt,
ende ten derden dat hij den lande soude eedt doen goet ende getrouwe te zijn, ende
alle haere privilegien, costuijmen, ende herbringen t'onderhouden; dat de staeten
oock malcanderen eedt gedaen hadden van malcanderen niet aff te gaen.
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Decembris xxiija, quam de tijdinghe, te Loven, dat Don Jan van Oostenrijck alleen,
met iiij oft v peerden, te Naemen, gearriveert was.

Anno 1577.
Januarij iija, quam de tijdinge te Loven vanden appoinctemente gemaeckt bijde
gedeputeerden vande staeten, ende Don Jan van Oostenrijck, te Marche en Famene,
te wetene dat de Spaegnaerts souden moeten vuijten lande trecken, dat zijne hoocheijt
te vreden es hem te geven in handen vande staeten, met zulcke garde als hij vuijten
chrijsvolcke vande staeten soude kiesen, ende hem daermede vinden te Loven oft te
Mechelen, ende dat hem daertegens ostagiers souden gegeven wordden, te weten iij
oft iiij personaigien die zijne hoocheijt vuijte staeten soude kiesen ende nomineren,
die hij soude stellen in handen vanden Bisschop van Luijck. Ende de persoonen die
hij daertoe nomineerde waeren den prelaet van Sinte Geertruijden te Loven, den
marquis van Havrez, den heere van Ruijsbroeck, visconte ofte borchgraeve van
Ghendt, ende den heere van Montignij.
Januarij viija, zijn de ambassadeurs vanden Keijser alhier te Loven geweest, te
wetene: de Bisschop van Luijck, de hertoghe van Gulick ende Torrentius1, ghelijcken
gelogeert zijnde inden Wildenman, ende de stadt Loven beschanck hen met xxiiij
potten rhinswijns.
Januarij xja, quam de tijdinghe alhier, te Loven, van geene apparentie te wesen
van met Don Jan van Oostenrijck te appoincteren, mits eenighe swaerigheden bijde
Spaegnaerts gemoveert op hun vertreck vuijten lande.
Januarij xvj, quam de tijdinge, te Loven, dat de heere van Wilderval noch eens
voert lest vande staeten wegen was gesonden aen Don Jan d'Austria, ten eijnde de
Spaegnaerts van stonden aen, souden vuijten lande vertrecken.

1

Livinus Torrentius of vander Beken, van Gent, aartsdiaken van Brabant, daarna bisschop
van Antwerpen.
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Januarij xvija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de heere van Sweveghem vuijt
Engelandt comen was, met advertentie vande coninginne aen deze landen, dat zij
den lande doen souden, sonder interest, voer een halff jaer, xlm angelotten, ende
daerenboven noch ijcm angelotten, ingevalle van versekeringhe vande observantie
vande catholijcke religie, ende ingevalle van appoinctemente mette C.M. van
Spaegnien, dat haere majesteijt oock daerinne begeerden begrepen te zijn, mits
overleveringe, weerszijden, van alle gevangenen.
Januarij xxxa, passeerden alhier te Loven, naer Bruessel, de ambassadeurs vande
Keijserlijcke Majesteijt te wetene: de graeve van Wijnenborch, de stadthouders des
hertoghen van Gulick, ende Torrentius, archidiaken van Luijck, om, van wegen Don
Jans van Oostenrijck, te tracteren, mette generaele staeten, van den peijse ende vrede
vanden lande.
Februarij ija quam de bisschop van Luijck1 te Loven binnen, ende de stadt schanck
hem, ten versuecke van de staeten, eenen costelijcken maeltijt, opt stadthuijs, inde
raetcamere, alwaer present waeren de bisschop vanden Bossche, de abt van Maroilles,
doctor Du Baij, Gaudanus, de pastoor van Sinte Peeters, de heere van Beerssele,
Octavio Gonzaga, Floijon, de meijer van Luijck, de meijer van Loven, ende vele
andere heeren; ende track naer Bruessel, ten eijnde als voere.
Februarij viija, passeerden te Loven, ij vendelen cnechten, onder den heere van
Beerssele, ende ixa februarij noch een vendel Schotten.
Februarij xiiija, belegerden die van Utrecht hun casteel, ende bedwongen de
Spaegnaerts tselve op te geven in handen vanden graeve van Bossu.
Februarij xvija, des sondachs, es den peijs te Bruessel gepubliceert tusschen de
staeten vanden lande ende Don Jan van Oostenrijck, met groote solemniteijt ende
blijschap, ende de hertoghe van Aerschot gecommitteert, bijde generaele staeten, om
naer Marche en Famene te reijsen, ende Don Jan van Oostenrijck, als gouverneur
vanden lande, in zijnen sauvegarde ende protectie te nemen, ende hen tzaemen te
Loven laeten vinden, als stadt bij zijne hoocheijt daertoe vercoren. Den selven peijs
wert tAntwerpen gepubliceert, xxvija februarij daernaer.
Februarij xxa, quamen te Loven brieven vanden hertoghe van Aerschot,
innehoudende dat de stadt Loven haer in alles versien soude totter compste van Don
Jan van Oostenrijck, ende den collegie vanden Paus, tot zijnen logemente, wel van
alles doen furneren.
Februarij xxiiija, des sondachs naer middaege, es de voers. Don Jan van Oostenrijck
te Naemen innegecomen, ende zeer solemneelijcken innegehaelt bijden hertoghe van
Aerschot, Havrez, Meghem, Hierges, Floijon ende vele andere.
Februarij xxvija, wordden te Loven ontfanghen de brieven des hertoghen van
Aerschot, in date xxvja februarij, innehoudende dat die van Loven allen den
edeldomme, soo van binnen als buijten Loven, souden ontbieden ende hen gereet
maecken, omde hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck, tegens den sondaege
naestcomende, tegens te rijdene, eene goede mijle buijten de stadt, als comende al
Wavere, ende den selven ontfangen soo eerlijck alst mogelijck wesen soude; dat
oock de stadt ende Universiteijt, onder hennen zegele, souden acte zeijnden van
1

Gerard de Groesbeeck, prins-bisschop van Luik en kardinaal sedert 1575.
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gelufte, onder eedt, dat zij inden persoon van zijne hoocheijt voers. comende,
treckende ende vande stadt Loven vertreckende, niet en souden gedoogen, directelijck
noch indirectelijck, heijmelijck noch openbaer, bij wat volcke dat waere, iet
geattenteert oft geexecuteert te wordden tzijnen achterdeele.
Februarij xxviija geordonneert dat de iiij Gulden der stadt Loven hen lustich
oprichten ende gereet maecken souden, int harnas, omde hoocheijt van Don Jan van
Oostenrijck tegens te trecken, ende dat zij tot hen assumeren souden allen de borgers
die zij consten gecrijgen, ende datmen elcken van hen, een roer vuerende, geven
soude een halff pont poedere; ende wert vanden voers. Gulde, eodem, versocht te
doen den voers. eedt, welcken volgende den voers. eedt bij dijen van Loven gedaen
wert ja martij.
Martij iija, es tplaccaet van peijse, te Loven, gepubliceert, tusschen den landen van
herwaertsovere ende den voers. Don Jan van Oostenrijck.
Eodem wert Jr Jooris van Schoonhoven gecommitteert als leijtsman vande iiij
Gulden van Loven, int inne haelen van zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck.
Martij iija, naer middaege, es de vergaerderinghe van den edeldomme, te peerde,
binnen Loven geweest; omde hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck tegens te rijden,
ende vergaerderden ten huijse van heer Charles vanden Tijmple, riddere, meijer van
Loven; ende zijn soo tzaemen vuijte stadt getrocken, ten half uere van ije, ende vonden
onder weghen ij benden ruijteren, opt velt, tegens over tclooster van Heverle, wesende
blauwe ende tarneijte rocken, geconduiseert bijden sone van doctor Elbertus Leoninus;
ende beneden weerts stonden de iiij Gulden vande stadt Loven, met vliegende
vendelen, die voerden noen waeren vuijtgetrocken, ende geconduiseert bij Jr Jooris
van Schoonhoven. Ende de meijere ende borgemeesteren, mette andere edelmans,
reden voerts ter zijden vanden bossche, bijt voers. cloostere, alwaer de hoocheijt van
Don Jan van Oostenrijck hen int gemoet gecomen es. Ende vanden peerden
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gaende, hebben zijne hoocheijt grootelijcks gesalueert ende willecomme geheeten,
doende meester Jan Lievens, pensionaris van Loven, de salutatie met behoorlijcke
reverentie, zijne hoocheijt congratulerende ende willecomme heetende als prince
vanden bloede ende broedere vande Conincklijcke Majesteijt; hem grootelijck
bedanckende vanden arbeijde van hem te laeten vinden in deze landen, omde selve
landen tot peijs ende vrede te brengene, hem ootmoedelijck biddende de zaecken,
soo haest mogelijck wesende, t'effectuweren, met vermaeninghe dat zijne hoocheijt
binnen Loven al gebieden soude dat hem gelieffde, ende men soude hem in alles
obedieren ende onderdaenich wesen. Ende zijne hoocheijt bedanckte den heeren van
Loven grootelijcks van hunne salutatie, presentatie ende goede affectie, zeggende
den arbeijde geerne gedaen te hebben omde landen in peijs ende vrede te stellene.
Daernaer zijn de voers. meijere, borgemeesteren ende andere wedromme te peerde
geseten, rijdende, inne ijen oft iijen rije, voer zijne hoocheijt, waervoere oock de
marquis van Havrez ende prince van Chijmaij, met vele anderen, reden. Ende zijne
hoocheijt volghden, metten hertoghe van Aerschot, hem zittende ter slincke zijden,
ende tzaemen soo naerde stadt Loven comende, passeerden voerbij de voers. benden
ruijteren ende de iiij Gulden, ende Sinte Christoffel, op zijne stelten, presenteerde
zijne hoocheijt een meijcken; ende naert passeren van zijne hoocheijt hebben de
voers. ruijteren ende Gulden allen hunne roers ende bussen affgeschoten. Ende
comende aende Hooffpoorte, es allent geschut ende de cameren opde vesten
daerontrent los gelaten ende affgeschoten, makende groote geruchte; ende binnen
de stadt comende vant allen de straeten, huijsen, vensters, poorten ende doren vol
volcx, makende groote blijschap, ter compste van zijne hoocheijt. Ende op Sinte
Quintens kerckhoff stont het toneel oft stellaigie waerop, ter eeren van zijne hoocheijt,
een exellent spel van Sinne gespelt wordden; comende doerde Proeffstraete binnen
poorte, stont aldaer, ter rechte hant, den grooten reuse Hercules, mette Resinne, met
vele kinderen op Kemels, Oliphanten, Eenhorens, Dromadarissen, Arents ende op
andere soorten van beesten ende vogels, hebbende de selve kinderen in hunne handen
de waepenen vande affcompste vande Conincklijcke Majesteijt, metten lande ende
coninckrijcken van Naples, Sicilien ende andere. Ende voerden Cappellenberch1,
stont wedromme een toneel, waerop, ter eeren zijnder hoocheijt, een spel van Sinne
gespelt wordde. Opden hoeck van 'sMeijers straete stont de roede van Jesse, mette
chooraelen ende den sangmeester, maeckende groote melodije van zanck; ende opt
opperste vande voers. roede van Jesse sat Appollo, met eender harpen inde hant.
Ende quam zijne hoocheijt soo voerts te Proeffstraete aff, over de Merckt, tusschen
'tstadthuijs ende Sinte Peeters kercke, rijdende alsoo de sterre om2, naert sPaus
collegie, als voer zijn palleijs gereet gemaeckt. Ende comende int voers. palleijs,
stonden de iiij stadtspelieden, die exellent waeren spelende; alwaer de hertoghe van
Aerschot zijne hoocheijt was ambrasserende, de selve in alder reverentie willecomme
heetende. Ende daernaer naemen de meijere ende borgemeesteren, metten anderen
edeldomme oorloff aen zijne hoocheijt, scheijdende daermede vande selve zijne
hoocheijt. Ontrent den iiij ueren ginck de Rector, met die vander Universiteijt Loven,
naert sPaus collegie, der voers. zijne hoocheijt congratulerende ende willecomme
heetende, doende dominus doctor Elbertus Leoninus de salutatie, met presentatie
1
2

Thans Sint Antoniusberg.
Versta rijdende alsoo langs de sterre om. Het huis de sterre, gestaan in de Boekhandelstraat,
draagt nog heden dezen naam.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

van zekeren rhinswijn. Int wedrommecomen vande voers. heeren vander Universiteijt,
gingen die heeren vande stadt Loven, te wetene: de meijer Tijmple, Griecken, Malcote,
Vrancx, Graven, Roeloffs, Schore, Schoonhoven, Scheurbroot, vander Tommen,
Duffle, Lijnden, Raveschot, Angelis, Laistre, Liedekercke, Rouvoet ende meer andere,
de voers. zijne hoocheijt congratulerene ende willecomme heeten, doende meester
Jan Lievens, pensionaris vande stadt, de salutatie, met presentatie van iij aemen
ende... steecken rhinswijns, met biddinge dat zijne hoocheijt de selve presentatie
wilde in dancke aenveerden, aensiende meer de goede affectie ende jonste, dan de
selve gifte, die zeer cleijn was; ende waervan zijne hoocheijt den heeren grootelijck
bedanckten. Ten selven avende van iija martij, naerden eten, geviert, opt kerckhoff,
voert stadthuijs, met seven masten, elcken mast met iij cruijcen vol peckvaten, ende
van gelijcken opden top vande masten een peckvat; voerts geviert voert palleijs ende
elswaerts rontsomme de stadt ende in alle wijcken, met groote genuchte ende
blijschap, ter eeren ende compste vande voers. zijne hoocheijt.
Martij iiija, des maendachs, tusschen ix ende x ueren, hebben de prelaet van Sinte
Geertruijden, te Loven, met Heze ende zekere anderen vande generaele staeten, zijne
voers. hoocheijt gesalueert ende willecomme geheeten, doende de pensionaris van
Henegouwe de salutatie, met presentatie van allen dienst ende obedientie zijner
hoocheijt, inden naem vande Conincklijcke Majesteijt, te doene.
Eodem, tusschen x ende xj ueren, es zijne hoocheijt ter missen gecomen, Sinte
Peeters, gaende de meijere mette wethouderen vander hooger zijden ende pensionaris
Lievens, mette edelingen zijnen alteze, voerde selve zijne hoocheijt; ende de misse
vuijt zijnde, hebben
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de selve zijne hoocheijt wedromme alsoo naert palleijs geconduiseert.
Martij vija, es de hertoghe van Aerschot, met Octavio de Gonzaga, naer Bruessel
getrocken; maer de hertoghe quam eodem wederomme.
Martij xa, es de voers. hertoghe van Aerschot wederomme naer Bruessel getrocken.
Martij xiiija, es zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck metten hertoghe van
Aerschot wandelen geweest opt slot tot Heverle.
Martij xva, was de graevinne van Egmont alhier, te Loven, gelogeert wesende int
godtshuijs van Sinte Geertruijden, ende de stadt Loven beschanck haer met xxiiij
potten rhinswijns.
Martij xvja, es de hertoghe van Aerschot, met zijnen staet, ende ontrent xl lichte
peerden (doer last van zijne hoocheijt) vuijt Loven getrocken naer Mechelen, ende
soo voerts naer Antwerpen, om tslot van Antwerpen aldaer vande Spaegnaerts te
aenveerden, mits hen verbreek vuijten lande, laetende alhier, te Loven, in zijne plaetse,
tot bewaernisse van zijne hoocheijt, den heere marquis van Havrez, den welcken de
stadt Loven, eodem, beschanck met eene halve aeme rhinswijns.
Martij xvija, es zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck Sinte Geertruijden ter
misse geweest, geaccompaigneert metten heere marquis van Havrez ende andere
edelinghen.
Martij xxja, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de Spaegnaerts, doer bevel van
zijne hoocheijt, vuijter stadt ende casteele van Antwerpen, des dachs te voeren, met
hunne bagaisien, waeren vertrocken, ende dat de hertoghe van Aerschot, met x
vendelen cnechten, xxa martij, opt selve casteel getrocken was, tot bewaernisse vanden
selven casteele, die zijnen sone den prince van Chijmaij, als castillain, daerop stelde.
Martij xxvja, es binnen Loven een vendel cnechten gecomen, tot versekeringe van
zijne hoocheijt, want de fame ginck dat de Schotten ende Franchoijsen conspiratie
gemaeckt hadden, ende hen vermeten de voers. zijne hoocheijt, met andere groote
heeren, vuijter stadt Loven te haelen.
Eodem es de graeve van Berlaymont te Loven binnen gecomen, ende de stadt
beschanck hem, xxvij meert, met xxiiij potten rhinswijns.
Martij xxixa, es te Loven noch een vendel cnechten innegecomen, tot versekeringe
als voere.
Martij xxxa, es te Loven gepasseert de bende ruijteren des heeren van IJmmerseele,
ende gingen liggen te Wesemaele.
Aprilis ixa, es 't regiment vande groote Gulde, te Loven, doer voergaende advijs
des heeren marquis van Havrez, gegaen bij zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck,
inden collegie vanden Paus, ende doer meester Jans Lievens presentatie (zijne
hoocheijt over taefel wesende) geschoncken vj vlaijen vander voers. Gulden wegen,
ende bij zijne hoocheijt meer dan in dancke genomen, als vercleert, bijden voers.
Lievens, de voers. Gulde bijden hertoghe van Brabant geinstitueert te zijne, ende,
volgende d'oude costuijmen, dijen dijssendaege naer paesschen dach te wesen van
behoorlijcke vergaerderinghe, ende beschinck aen haere overste heeren ende vrienden
met dergelijcke present van vlaijen, biddende zijne hoocheijt des te willen nemen
int goede ende dancke, ende de voers. confrerije vander Gulden altijt te willen hebben
voer gerecommandeert. Daerop de selve zijne hoocheijt antwoordde doude maniere
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van doene wel int goede te nemen, de Gulden daeraff bedanckende, begerende dat
zij tselve souden continueren; zijnde bijden voers. Lievens, zijne hoocheijt voerts
vermaent vant spel vander Vueren met die van Bruessel gewoonlijck te houden; maer
zekere jaeren (mits de troublen) achtergelaeten. Daerop zijne hoocheijt antwoordende,
ordonneerde ende accordeerde tselve noch dit jaer te continueren, ende soude dijen
van Bruessel van gelijcken bevelen, ende soude hem selver oock aldaer laeten vinden,
overmits de voers. Lievens zijne hoocheijt vermaent hadde, dat zaliger memorien
Carolus Quintus, roomsch keijser, zijnder hoocheijt heere vaedere, hem tanderen
tijden, daer oock hadde gevonden, ende dat men aldaer opde bergen alleenlijck om
zekeren cleijnen prijs van wijn was schietende, zeer lustich om ziene; hebbende de
voers. Lievens zijne hoocheijt oock verclaert, den voers. collegie vander Gulden te
wesen een confraterniteijt oft bruerschap van lx persoonen vanden ouden Cruijsboghe,
representerende de groote Gulde van Onser L. Vrouwen ten seven Weeden, ende dat
daerenboven noch iij andere Gulden inde stadt waeren. Welcke voers. vj vlaijen al
tzaemen, opde tafele, voer zijne hoocheijt geset wordden, nemende de voers. hoocheijt
een groot gelas met wijn, ende bracht den voers. Lievens, met vriendelijcken aensichte,
diet voerts bracht aen die vande Gulden. Van gelijcken hebben die vander voers.
Gulden, doerden voers. Lievens, oock beschoncken, met vj vlaijen, den marquis van
Havrez, eodem.
Aprilis ixa voers., naer middaege, hebben die vande voers. Gulden haer bancquet
vuijtgestelt, van iij ueren tot ontrent den vij ueren, opt verwachte van zijne hoocheijt
ende den marquis van Havrez, die zij ten banckette gebeden hadden. Ende int beginsel
vanden bancquette heeft zijn voers. hoocheijt de voers. Gulden, doer een van zijnen
edelmans (Mol genoempt), doen presenteeren, in eenen snutdoeck, hondert gouden
pistoletten, in specien van ij rhinsgulden ende vj ½ stuijvers stuck, ende daertoe noch
x oft xij schotelen bancquetz, daer ondere ij venesoen pastijen, met verclaeren zijner
hoocheijt alle tselve te seijnden, om te beter middel te hebben om daermede goede
chiere te maecken, zijnde de voers.
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marquis van Havrez, ten voers. bancquette gecomen, ontrent den viij ueren, met
diveersche edelmans, die alsdoen broeders vande Gulde geworden zijn, ende hunne
naemen innegescreven.
Aprilis xa, ordonneerde de voers. Gulde, dat men mette voers. c pistoletten eene
nieuwe brucke1 soude maecken.
Eodem es de hertoghe van Aerschot, metten visconte de Gand, te Loven, van
Mechelen, innegecomen.
Eodem, naernoen es de graeve van Egmont, met Monsr de Capres, van Thienen,
te Loven innegecomen, ende wordden innegehaelt bijden hertoghe van Aerschot,
marquis de Havrez, visconte de Gand ende andere vanden hove.
Eodem, tsavens, ontrent den viij ueren, hebben die vande voers. Gulde den hertoghe
van Aerschot oock gepresenteert vj vlaijen, over taefel sittende, alwaer presideerde
de graeve van Egmont, ter eeren zijnder compste (als gevangen geweest hebbende);
daernaer hebben zij van gelijcken gepresenteert aen Capres, visconte de Gand, Hierge
ende meer anderen.
Aprilis xiija, es zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, toecomende Gouverneur
vanden lande, van weghen de voers. groote Gulde, doer meester Jan Lievens, versocht
ende gebeden, tot het schieten van hunnen papegaij, de selver Gulde toeseggende
dat hij soude compareren; welcken volgende es de selve zijne hoocheijt, als
representerende de plaetse vande Coninklijcke Majesteijt, eenen pijl oft bout, doer
handen vanden coninckstabel vander Tommen, gepresenteert; hebbende oock gebeden,
tot het schieten als voere, den hertoghe van Aerschot, marquis van Havrez, visconte
de Gand, Gonzaga, den heere van Montmartin, de heeren van Glaison, Trelong,
Varembon, Nebra ende meer anderen.
Aprilis xiiija, naer middaege, es de groote Gulde, metten regimente, de hoocheijt
van Don Jan inden collegie vanden Paus geweest haelen, ende hebben alsoo de selve
zijne hoocheijt geconvoijeert tot inden hoff van onser L. Vrouwen Ginder Buijten,
onder den vogel, alwaer zijne hoocheijt ierst schoot drije scheuten, inden naem vande
C.M. van Spaegnien, drije voer hem selven, ende daernaer ten iij oft iiij scheuten
den papegaij opde borste wel geraeckt hebbende, schoot zijne hoocheijt den selven
aff, dat hij inde locht vloech, ontrent den iiij ueren; waeromme groote blijschap
gemaeckt wordde, soo vande voers. Gulde als allen de stadt van Loven doere, ende
mede oock onder zijne edelen; hebbende oock mede geschoten de hertoghe van
Aerschot, marquis van Havrez, de visconte de Gand, de marquis de Varembon, de
heere van Montmartin, de heere van Glaison, Gonzaga ende meer andere. Naer
welcken affschieten vanden voers. vogel, heeft zijne hoocheijt, als coninck, inden
choor vande Cappellen zijne salutatie aen onze L. Vrouwen gedaen, de selve met....
croonen beschinckende; zijnde van daer voerts naert hoff van zijne excellentie
gecomen, de Gulde metten regimente voergaende, ende de coninck met zijnen edelen
naervolgende, hebben den selven coninck tot inden collegie vanden Paus
geconvoijeert, ende den selven coninck, ten banckette gebeden hebbende, hebben
hem inden collegie gelaeten, de welcke coninck den heere marquis van Havrez als
viceroij committeerde om zijne Majesteijts plaetse te bewaeren, de welcke, te peerde
geseten zijnde, es alsoo, doer sMeijerstraete, de Proeffstraete nedergecomen, ende
1

Brucke, ook brake geheeten, was het halssieraad 't welk door den koning van het Gilde in
alle plechtigheden gedragen werd.
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soo voerts inden Moriaen, met zijnen edelen, opde Guldecamere, committerende
sunderlinge zijnen hooffmeestere Jehan Baptista om opde voers. camere de plaetse
te prepareren, met oock het bancquet, tegens des avents, te doen bereijden, om zijne
hoocheijt, als coninck, daer selver in persoon te comen eten.
Ten vj ½ ueren zijn die vande voers. Gulde, metten regimente, weder gegaen naert
sPaus collegie, omden coninck, zijne hoocheijt, te haelen, de welcke selver, in
persoone, alsdoen ten maeltijde, opde camere es gecomen, met allen zijnen staete,
maer van zijnen edelen wegen niemant aen taefel geseten, dan de hertoghe van
Aerschot, Havrez, visconte de Gand, Varembon, Gonzaga ende Glaison; ende
Montmartin, Trelong, Dinchij, Don Gabriel ende vele andere hebben zijne hoocheijt
als coninck gedient, sittende zijne hoocheijt tegens de venstere aende taefel, int hooft
oft middele alleene, ende de voers. hertoghe van Aerschot ende marquis van Havrez
wel ontrent viij oft ix voeten weerssijden van zijne hoocheijt, hebbende voerts aende
selve taefele geseten den meijere, de borgmeesteren ende allent regiment vander
Gulde, met allen de schutters, heel vol totten eijnde. Ende naer dijen zijne hoocheijt,
ontrent den ix ueren, naer zijn hoff gereden was, es de hertoghe van Aerschot, mette
andere edelen, wedromme gecomen opde Guldecamere, om voerts goede chiere te
maecken, ende zijn daer gebleven tot ontrent den een uer naer middernacht.
Des maendachs xva aprilis, voer noen, es den maeltijt wedromme, van zijnder
hoocheijts wegen, al geprepareert ende gereet gemaeckt, voer allen den edeldomme
des anderen dachs savens daer geten hebbende, met oock de meijere, borgemeesteren,
lieutenant ende tregiment vander Gulde, sittende de guldebruederen inde camere
daernaest, in welcke naeste camere de marquis van Havrez, in handen vanden
coninckstabel vander Tommen, de Gulde beschanck met hondert goude pistoletten,
in specie van ij l. vj ½ st. stuck. Ende bij
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naer allen den edeldomme hebben hen naemen laeten inden Guldeboeck scrijven,
ende broeders vander Gulde gewordden; in welck teecken van bruederschap de
hertoghe van Aerschot, Havrez, visconte, Montmartin, Dinchij ende vele andere al
de schutters tabbaerden aen deden, gaende alsoo tzaemen zijne hoocheijt (daer niet
geëten hebbende) bidden inden collegie vanden Paus, om tspel opde camere te willen
comen zien; de welcke hem excuseerde, ende wederomme den marquis van Havrez
substitueerde ende stelde, met ij andere, om zijne plaetse ende eere in alles te
bewaeren, den selven met dijen vander Gulde doende al tzaemen den wijn schincken.
Daernaer zijn zij wederomme, tusschen iij ende iiij ueren, naerde Guldecamere
gegaen, om tspel te siene, ende tspel gesien hebbende, hebben den Rector vander
Universiteijt, doctoren Elbertum Leoninum, Joannem Wamesium ende andere, met
diveersche jouffrouwen, tegens den avent maeltijt, opde voers. camere gebeden,
welcken volgende opde voers. Guldecamere, ten aventmaeltijde, geweest zijn de
voers. heere Rector, dominus doctor Gaudanus, du Baij, Elbertus Leoninus, Wamesius,
Ramus, Gemma, met zijne huijsvrouwe, ende andere, de vrouwe van Zaventhem,
jouffrouwe Loupes, de weduwe van Bothnia. met ij dochters, de huijsvrouwen van
Jr Jooris van Schoonhoven, van Roeloffs, van Duijm, van Keijstergate ende diveersche
andere; zijn aldaer oock geweest de hertoghe van Aerschot, Havrez, visconte de
Gand, Montmartijn, met vele andere edelen, met het geheel regiment vande Gulde,
ende de meijere, borgemeesteren ende de geheele lxen vander Gulde. Ende naerden
maeltijt hebbende de voers. edelen metten jouffrouwen voers. gedanst, opde vioelen,
die daer excellent waeren spelende. Ende men hadde des achternoens oock
geesbattement, ende den plaijsant oft sot1 van zijne hoocheijt, van opde Guldecamere,
maeckten groot gecrijsch roepende: ay! ay! ay! Makende tot dijen noch vele andere
factien, werpende vele gelt ter vensteren vuijt onder de gemeijnte, deselve oock met
pisse begoten, ende eenige den pot van dijen met eenen ziepot opt hooft geworpen,
ende van gelijcken oock eene gebraeden schouwere ter vensteren vuijt geworpen.
Aprilis xvja, des dijssendachs, tegen snoenens, es den maeltijt wederomme voerden
voers. edeldomme, metten regimente ende schutters vande Gulde, zeer costelijck, al
versch gereet gemaeckt. Ende allen de principaelste straeten waeren besteken met
bercke meijen, ende opde merckt, voer het stadthuijs ende de Guldecamere, stonden
groote hooghe boomen, met menichte van pecktonnen, ende soo voerts in alle wijcken
ende straeten vander stadt, met groote genuchte ende blijschappe, naer advenant
geviert, te eeren vanden voers. coninck ende zijnder compste, als gheheelijck totte
selve zijne hoocheijt geaffectioneert zijnde.
Tegen des noenens voers., hebben die vanden regimente, metten schutters, den
marquis van Havrez als viceroij van zijne hoocheijt, geweest haelen inden collegie
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Als bekend is, onderhielden onze vorsten en princen tot hun vermaak kluchtige mannen,
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en Gembloux, in 1576, te Madrid aankwamen, om, van wege de staten, den koning den
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vanden Paus, ende comende voerbij thuijs van Chievre2, es de hertoghe van Aerschot
hen aldaer oock aengecomen, ende mede gegaen totten maeltijde, opde Guldecamere
voers., alwaer oock ter maeltijde geweest hebben de marquis van Varembon, de
visconte de Gand, Montmartijn, Glaison ende vele andere edelen, met oock vander
Tommen, Roeloffs, Lievens, als tregiment vander Gulden, ende zekere schutters
aende principaelste taefele, ende de reste aende taefele inde naeste camere.
Naer middaege, die vander voers. Gulde vermaenende van inden hoff te gaen
schieten, zeijden d'edelen dat zijne hoocheijt rontsomme de stadt soude rijden
wandelen; maer en wordde niet gedaen; dan Havrez, visconte ende andere gespelt
hebbende, ende zijne hoocheijt, ontrent den vj ½ ueren gehaelt, es de selve zijne
hoocheijt, met zijnen edeldom, als de hertoghe van Aerschot, Havrez, Visconte,
Varembon, Montmartijn, Gonzaga, Meghem, Reulx ende meer andere, sMeijerstraete
op, de Proeffstraete aff, over de Merckt, de Steenstraete in, over de Leije, doer
diveersche andere straeten rijdende, wederomme doerde Hoelstraete, over de Merckt,
tot voerden Moriaen, naerden vij ueren, gecomen, ende affsittende vanden peerden,
opde Guldecamere gegaen, hem zettende ontrent vij ½ ueren, ter taefelen, hebbende
wederomme zijne hoocheijt zijne schotel spijse alleen ende zittende in gelijcke
distantie als voere, int middel vande taefel, niemant oock vanden edeldomme aen
taefel gheseten dan de hertoghe van Aerschot, Havrez, Visconte, Varembon, Reulx,
Meghen, Gonzaga, Glaison ende de sone van Berlaymont, met noch iij oft iiij
edelmans; ende voerts de taefele vol, als vanden meijere, borgemeesteren, tregiment
vander Gulden met vj schutters, met Lievens ende meester Jan Francq, lieutenant
vanden meijere. Over welcke taefele, ontrent den kaese oft bancquette vanden
maeltijde, de presentatie van ij vergulde cop-
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pen1, met in elcken c goude pistolletten, bij zijne hoocheijt selver, in persoone, de
Gulde gedaen wordden; daeraff de marquis van Havrez den regimente ende de Gulde,
beneden zittende, refereerden den selven tvoerscreven present bij zijne hoocheijt
gedaen te zijne, doerde goede affectie die de selve totter Gulde was draegende; ende
gemerckt zijne hoocheijt gheen present naer zijn begeerten groot noch weerdiger
genoech en hadde connen vinden, dat zij daeromme de ijc pistoletten noch tot
vermeerderinghe vande selve coppen souden emploijeren. Daerop die vanden
regimente, met advies vanden heere marquis van Havrez, overdroeghen, dat zij den
meijere ende den hertoghe van Aerschot als hunne generaelen souden bidden, de
Gulde die eere te doen van zijne hoocheijt vande voers. presenten, inde Guldenaem,
te bedancken, dwelck bijde excelentie des hertoghen van Aerschot ende den heer
meijere, metten regimente ende Guldebruederen, staende van bijde zijden vande
taefele, met groote eere ende reverentie gedaen wordden; de selve zijne hoocheijt
vande voers. presenten hoochelijck bedanckende, ende vele op haere cnien vallende,
hebben zijne hoocheijt van gelijcken met grooter reverentie bedanckt, soo dat den
stoel van zijne hoocheijt ommeviel. Daernaer, wederomme geseten zijnde, wordden
de ij coppen, vol wijns, ommegebracht ende gedroncken, bij elcken int particulier,
d'een den anderen voerts2; ende de spijse voer den avent van halff achternoen
wederomme al gecockt ende gereet gemaeckt, want des niet werm en moest zijn,
ende, tegens avent, vuijten palleijse gebracht, ende ierst op taefel, opde Guldecamere
geset, ende de reste wordden inden Moriaen gecockt, soo dat de schouwe aldaer was
ontsteken, maer wert met diligentie geblust; zijnde de voers. heeren over taefel
geweest voer oft ontrent den viijen tot tusschen x ende xj ueren, al met triumphe van
zanck ende ander spel, bedrijvende de ij plaisanten oft narren van zijne hoocheijt
ende Havrez vele genuchelijcke factien, met oock d'exellent vieren van tortsen,
peckvaeten ende tschieten, met groote menichte van fuseen, ende voerden eten
d'esbattementen, voerde camere, gesien zijnde bij menichte van schoone ende andere
jouffrouwen, inde vensteren daerontrent, es bijde voers. ij plaisanten gelt gesaijt,
ende vele eijeren onder tvolck geworpen, wijn ende bier eenen iegelijcken, met
cruijcken ende potten, opde twee quartieren van der Merckt, getapt ende geschoncken,
soo vele zij begeerden. Den vj secretarissen vander stadt Loven wordden, eodem,
oock beschoncken met eene aeme rhinswijns, ij aemen biers, ij haemels ende zekere
broot; van gelijcken oock de boden vander stadt met zekere aemen biers ende broot.
Aprilis xvija ende xviija, wederomme geviert, ende de pecktonnen wederomme
opde Merckt gebrant, alwaer die honderste mannen, met hunnen volcke, ende vele
vande gemeijnten, soo mans als vrouwen, waeren allomme goede chier maeckende,
mette iijc ende j pistoletten, bij zijne hoocheijt de selve honderste mannen
geschoncken, om onder hen verteert te wordden.
Aprilis xxja, zijn de Spaegnaerts, doer bevel van zijne hoocheijt vuijte stadt van
Maestricht getrocken, om voerts vuijten lande te trecken.
Prima maij, ontrent den viij ueren, hebben die van Loven hunnen affscheijt, adieu
ende oorloff genomen aen zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, ende es de selve
zijne hoocheijt, met allen de princen ende heeren bij hem, te Loven, geweest zijnde,
ende tot zijnen vertrecke gecomen, ten selven daeghe, corts naerden xj ueren, van
1
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Loven vertrocken naer Bruessel, rijdende de selve zijne hoocheijt, tusschen den legaet
vanden Paus, ter rechter zijden, ende den bisschop van Luijck, hem ter slincker zijden;
ende wert de selve zijne hoocheijt, te Bruessel, vande heeren ende borgers aldaer,
met groote geveijnsde blijschap ende triumphe, innegehaelt ende ontfanghen, gelijck
zij oock tselve wel aen zijne hoocheijt hebben bethoont ende naerderhant bewesen.
Maij va, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck, als Gouverneur vanden lande, iiija maij, voerden noen, te hove, opde
groote gaillerije, bijde generaele staeten was ontfangen, ende eedt gedaen als
Gouverneur vanden lande van wegen de C.M.; daernaer allen de staeten zijnder
hoocheijts handen custen, gaende vandaer naerder cappellen vanden selven hove ter
misse.
Maij xiiija, quam de tijdinghe, te Loven, dat het volck vanden regimente des heeren
van Floijon hen gevanteert souden hebben de stadt van Loven te willen innenemen,
tot versekerheijt van hunne betaelinge, ende dat zij de ruijteren, vande bende des
heeren van IJmmerseele, tot hunder assistentie versocht hadden; waeromme te Loven
geordonneert es goede wachte te houden.
Maij xxiiija, es bijden raede der stadt van Loven geordonneert ende overdraegen,
dat men de groote Gulde vanden ouden Cruijsboge, vuijter statsgemeijnen goeden,
soude geven ijc Carolusgulden totten spele vander Vueren3.
Eodem, es heer Charles vanden Tijmple, riddere,

3

Den prijskamp van den Kruisboog, te Tervueren.
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meijer van Loven, mette gedeputeerde vande voers. Gulde, van Bruessel te Loven
innegecomen, zijner hoocheijt Don Jan van Oostenrijck aldaer gebeden hebbende
totten spele vander Vueren, alwaer de selve hoocheijt hen toeseijde te comen, indijen
binnen middelen tijde hem geene quade fortunen toe en quamen, hebbende de selve
zijne hoocheijt aldaer last gegeven die vander voers. Gulde te doen cleeden, van
hooffde totten voeten, met blaeuwe fluweele casacken ende bocxems1, armosijnen
blaeuwe hoet, geboert met wit ende gheele, ende blaeuwe tserpen, welcken volgende
de voers. cleederen vande schutters, xxvij maij, des maendachs, inde Sincxendaegen,
van wegen zijnder hoocheijt, als coninck vander Gulde, te Loven zijn innegebracht,
ten huijse van Jacques Duijm, alwaer de selve den schutters gedistribueert zijn; ende
soo voerts ten v ½ ueren van Loven vertrocken, ende tusschen viij ½ ueren ter Vueren
gecomen, de misse aldaer, ontrent ix ueren begonst, ende geeijnt ontrent den x ueren.
Alwaer de heere marquis van Havrez, als viceroij van zijne hoocheijt, oock gecomen
was metten graeve van Meghem, den heere van Floijon ende vele andere. Oock
waeren daer present de meijere ende borgemeesteren van Loven, met vele andere
borgeren, daer vele questien ende differenten geresen nopende tsetten vanden berghen,
ende met wat quantiteijt van bogen te schieten, dwelck bij tusschen spreken vande
voers. heeren, gestilt ende gemiddelt wert, ende dijen volgende gheschoten; alwaer
die van Loven die catte hadden, ende die van Bruessel den wijn, te weten: ij stoopen
landtwijns.
Julij vija, des sondachs, ontrent den iiij ueren naer middach, was den grooten
affgrijsselijcken donderslach ende blicxem te Loven, thoonende zijne operatien int
groot Bagijnhoff, als aldaer ons heeren cruijce van boven nedergeworpen, ende de
choordoere eensdeels, metten steerte des duijvels geteekent2.
Julij xiiija, des sondachs, des achternoens corts naerden vijff ueren, es zijne
hoocheijt Don Jan van Oostenrijck van Mechelen, al Wilsele de cauchije op, naer
Loven gecomen, alwaer de borgemeesteren, schepenen ende raedt, met oock de iiij
Gulden vander stadt Loven, hem waeren verwachtende; ende zijne hoocheijt
aencomende, presenteerden hem handen ende voeten te cussen, met presentatie van
alle gehoorsaemheijt ende obedientie hem te thoonen in alles tgene zijne hoocheijt
dijen van Loven begeerde te commanderen, als prince vanden bloede ende Gouverneur
generael van zijne C.M. Nederlanden; hebbende van gelijcken die vande groote
Gulde zijne hoocheijt bedanckt van zijne groote liberaelheijt, bij hem te haerewaerts
bewesen; welcke twee salutatien zijne hoocheijt zeer aengenaem zijn geweest, ende
onder andere seggende dat hem dochte (te Loven comende) dat hij in zijn eijghen
huijs quam, als geheelijck totte borgers ende de borgers tot hem geaffectioneert
zijnde, ende nievers oock soo blijdelijck, noch vuijt vrijmoedigher hertten ontfangen
en was geweest, dan bij dijen van Loven; daerdoere thoonende hunne oude oprechte
getrouwicheijt ende onderdaenicheijt tot hunnen hertoghe de Conincklijcke Majesteijt,
met toesegginghe van tselve zijner C.M. te adverteren; van welcken woorden de
1
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Bocxems, broeken.
Men leest in het register van Jan Lievens, folio 202 verso, het volgende:
‘Julij vija 1577, des zondaigs, omtrint iiij ueren naemiddach, doer den grooten affgrijsselijcke
donderslach ende blixem, ons heeren van den cruijce int bagijnhof, boven de choor doere,
eensdeels oft gevallen oft verslaegen, alsmen seijde, daeraff elck zeer verwondert was. Nijet
te mijn is wel te duncken dat opde gerechte geschiedenisse inden voirs. bagijnhove naerdere
memorie sal wordden gehouden.’
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wethouderen der stadt Loven zijne hoocheijt grootelijck bedanckten, hem vuijter
maeten groote reverentie ende eere bethoonende, hen geheelijck submitterende tzijnen
gebode.
De voers. zijne hoocheijt, binnen Loven gecomen zijnde, es hem den geheelen
magistraet gaen anderwerven congratuleren ende saluteren, hem vuijt ganscher
hertten. willecomme heetende, hen submitterende geheelijck onder de gehoorzaemheijt
van zijne hoocheijt, met presentatie van een stuck rhinswijns, hem biddende des te
willen int goede nemen, ende meer aenzien de goede affectie dan de gifte, hem
biddende de stadt Loven ende den innegesetenen derselver altijts te willen hebben
in goede, loffelijcke recommandatien, soo vande C.M. als zijne hoocheijt. Daerop
zijne hoocheijt seer affectueuselijck antwoorde de presentatie vanden wijn hem zeer
aengenaem te wesen; vragende voorts oft zedert zijn vertreck alle zaecken goet
hadden geweest; daerop die van Loven antwoordende, seijden: jae; den almogenden
heere daeraff bedanckende; zijnde, met zijne hoocheijt, eodem, inde stadt comen den
legaet vanden heiligen vaeder den Paus, den hertoghe van Aerschot, marquis van
Havrez, prinche van Chijmaij, graeve van Meghem, marquis van Vaudemont, den
heere van Floijon, Octavio de Gonzaga ende vele meer andere heeren, in grooten
notabelen getaele, met menichte van bagaisien, om alsoo tzaemen naer Naemen te
trecken, ende de hertoginne van Vensdome aldaer t'ontfanghen ende willecomme te
heeten.
Julij xva es zijne voers. hoocheijt van Loven naer Naemen vertrocken.
Julij xxva, op Sint Jacops dach, quam de tijdinghe te Loven dat zijne hoocheijt
Don Jan van Oostenrijck, des dachs te voeren, met zijne garde, int casteel van Naemen
getrocken was, ende geseijt te hebben dat het was den iersten dach van zijnen
gouvernemente, ende men zeijde oock dat zijne hoocheijt van voere bij ongeteekende
brieven, geadverteert was, dat de selve
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zijne hoocheijt haer versien sonde oft anderssints soude aldaer geapprehendeert oft
gehouden wordden. Ende mits dijen semblant maeckende van ter jacht te willen
trecken, heeft hem inden voers. casteele begeven; men zeijde oock dat zijne hoocheijt
het casteel van Antwerpen ende Charlemont naerdere hadde doen bewaeren.
Julij xxvja, ontrent de v uren, heeft den raedt der stadt van Loven ontfangen zekere
brieven bij zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, xxiiij Julij, te Naemen, opt
casteel, onderteekent, dienende voer advertentie waeromme zijne hoocheijt hem opt
casteel van Naemen heeft gevonden; procederende vuijt diveersche turbatien ende
acten die tegen de pacificatie voortsgekeert wordden, bij eenieghe gepractizeert die
niet en wordden genoempt, dewelcke brieven sommarie waeren inhoudende de
navolgende poincten:
1. Ierst dat zijne hoocheijt altijts getravailleert ende zijn besten gedaen heeft, om
vande Majesteijt ende zijnen wegen t'effectueren allent gene des bijde pacificatie
geloeft es.
2. Dat zijne hoocheijt aengaende de staeten ende alle andere particuliere, zedert
tvertreck vande Spaegnaerts ende andere vuijtlanders, ende oock alle saecken,
met een courtoisie ende benevolentie gehandelt heeft, sonder vermaen te maecken
van 't voer gepasseerde, daerinne een iegelijck wel behoorde correspondentie
te houden.
3. Naer dijen, niet tegenstaende vele andere niet gecesseert en hebben, int secreet
ende openbaer, te zaijen vele seditieuse ende opruerighe zaecken, grootelijck
ten ondienste ende verachtinghe van zijne M. ende hoocheijt, als soo verre
gecomen van haere handen op zijne hoocheijt te willen leggen, ende oock op
andere vander suijten van zijne hoocheijt.
4. Dat daeromme zijne hoocheijt hem int casteel van Naemen hadde gestelt, ter
tijt toe daerop geremedieert ende verzien soude wesen, tot onderdaenicheijt van
zijne M. ende hoocheijt voers., ende dat niemant den lande en gebiede, dan
degene van zijne C.M. daertoe geauctorizeert.
5. Dwelck zijne hoocheijt wel heeft willen verthoonen om alle sinistre impressien
te verhueden, die zulcke perturbateurs vande gemeijne ruste gecostumeert hebben
te forgeren, ende des al te turberen; de voers. stadt Loven vande M. ende zijnde
hoocheijt wegen versekerende, dat hen zal gehouden ende bewaert wordden,
allent gene hen es gelooft ende gesworen, geenen questie zijnde dan te doen
obedieren die de gemeijne ruste troubleren; daertoe zij hun souden willen
emploijeren, ende sonderlinghe tot onderhoudinge vande catholijcke religie;
vermaenende dijen van Loven dat zij tgene voers. es, souden communiceren
ende doen verstaen over al daer tbehooren soude.
Augusti prima, wert verradelijck, bij Monsieur de Bours, gevangen genomen, den
heere van Trelong, lieutenant vanden prince van Chijmaij, opt casteel van Antwerpen,
om tvermoeden dat hij tcasteel in handen van zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck
soude leveren; ende zijn soldaten wordden daer vuijtgedreven; de welcke, mette
duijtschen, die inde stadt van Antwerpen laegen, die nieuw stadt innegenomen hebben,
ende hen aldaer bescanst, maer doer vreese vande schepen des princen van Orangien,
die zij saegen aencomen, hebben de vlucht genomen; hunnen coronel Focker naer
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Bergen opden Zoom, ende Frunsberger naer Breda; alwaer zij naemaels, vande staeten
belegert zijnde, van hunne soldaeten gevangen ende overgelevert worden.
Augusti iija, quam de tijdinge, te Loven, dat de hertoghe van Aerschot ende de
marquis van Havrez heijmelijck ende secretelijck van Naemen vertrocken waeren.
Eodem tijdinge dat de heere van Trelong vant casteel van Antwerpen, als gevangen,
binnen Bruessel gebracht es, ende dat Monsieur de Bours opt casteel was gebleven.
Augusti xxviija heeft Monsieur de Bours (naer dijen hij den heere van Trelong
verradelijck gevangen ende gelevert hadde) 't casteel van Antwerpen gelevert in
handen van de borgers, diet selve op d'een zijde vande stadt hebben affgebrocken.
In augusto voers. hebben de graeff van Hollac ende de heere van Champaigneij
de stadt van tsHertogenbosschen (het duijtsch garnisoen vande C.M. daerbinnen
liggende) rontsomme belegert; ende, binnen ix weken daernaer, met eenen valschen
brief (waerinne zij Don Jans van Oostenrijckx hant geconterfeijt hadden), de duijtsche
soldaeten daertoe gebracht, dat zij met henlieden accordeerden; ende hebben, xxja
septembris daernaer, de stadt verlaeten.
Septembris vija, quam de tijdinge, te Loven, vande brieven van zijne hoocheijt, va
septembris, te Naemen gescreven, daermede zijne hoocheijt den generaele staeten
adverteerde van d'intentie vande C.M., ende zijn vertreck, metter compste van eenen
anderen Gouverneur, mits de diffidentie daerinne dlandt tegens zijne hoocheijt
gevallen es.
Den xa septembris es Bergen opden Zoom belegert bijden heere van Champaigneij,
broedere vanden cardinael Granvelle; ende Caerel Focker wert, van zijnen soldaeten,
gelevert in handen vanden staeten.
Septembris xviija, wordden de brieven te Loven gelesen van zijne hoocheijt Don
Jan d'Autrice, bij hem aende staeten gesonden, ende voergehouden, sommairie genoeg
innehoudende van allen tvoergaende misverstant te vergeten, in vueghen oft des noijt
van voere en waere geschiet, met verclaeringe vande intentie van
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zijnder hoocheijts vertreck; ende in teecken van dijen over te leveren Naemen metten
casteele, Marienborch, Charlemont, Chasteau Thijrij ende andere forteressen, die
zijne hoocheijt mach occuperen; quiterende oock alle volcke van oorloghe, soo
tegenwoordighe als bij waergelde in andere landen besproken ende opgehouden;
ende geene vrempde meer int landt te comen; cesserende alle hostiliteijt, alle
gevangenen in weder zijden gerestitueert; hebbende onder andere zijne hoocheijt
daertoe genoempt den heere van Trelong ende Caerel Focker, coronel van een
regiment duijtschen, die de staeten generael te vreden waeren, op zekere bespreken,
te leveren, in handen vanden bisschop van Luijck ende den xxxij ambachten aldaer,
mits bij de selve staeten alnoch blijvende behouden tot defensie ende versekertheijt
vanden lande, soo tegens de Franchoijsen als andere, vj regimenten voetcnechten
ende duijsent peerden; hebbende zijne hoocheijt voerts oock begeert, dat elck
wederomme soude wordden gestelt in zijnen voergaenden staet, ende zijne hoocheijt
hem vertreckende naer Luxenborch alle poincten vanden peijse onderhouden; waerop
zekere commissarissen bijde staeten gedeputeert zijn, xxvja septembris, gelijck hier
naer volght.
Septembris xixa, quam de tijdinge te Loven, dat de prince van Orangien, xviija
septembris, tot Antwerpen was binnen gecomen, met ontrent c peerden; ende dat hij
aldaer seer blijdelijck was ontfanghen ende innegehaelt.
Septembris xxiija, des maendachs, quam de tijdinge, te Loven, dat de prince van
Orangien, ten selven daege, van Antwerpen binnen Bruessel was gecomen, ende zeer
triumphantelijck, met xxxij vliegende vendelen, innegehaelt, ende aldaer, Godt betert,
gouverneur van Brabant gecosen.
Septembris xxvja, zijn bijde generaele staeten vanden lande gecommitteert, met
advijs vanden prince van Orangien, den bisschop van Brugge, den heere van Wilderval
ende den tresorier Grobbendonck, om bij zijne hoocheijt tot Naemen te trecken, met
instructie van diveersche articlen die zij in wederzijden souden schuldich zijn te
houden, volgende de Pacificatie van Ghendt; innehoudende, onder andere, de
naevolgende articlen:
1. Ierst dat in wedersijden soude vergeten blijven, allent gene des tot hiertoe geseijt,
gescreven oft gedaen es, tot achterdeel soo wel vanden eenen als vanden anderen,
in vuegen oft des niet geschiet en waere.
2. Dat zijne hoocheijt van stonden aene soude overleveren tcasteel van Naemen
in handen vanden heere van Froijmont ende lx vande treffelijckste borgers vande
stadt, ende dat de selve heere van Froijmont, inde bewaernisse van dijen, niemant
en soude moghen substitueren, tot ter tijt de generaele staeten anders daerinne
souden hebben versien.
3. Overleverende ende doende oock overleveren, Marienborch, Charlemont,
Chasteau Thijrij, ende licentierende alle zijn chrijsvolck, soo voetvolck als
peertvolck, alsoock quiterende alle degene, bij waergelde opgehouden, ende
doende de duijtschen vertrecken vuijt alle quartieren, vlecken ende steden daer
zij noch liggende zijn; de welcke duijtschen souden betaelt wordden, vande
staeten weghen, totten xxiiija julij lestleden, volgende tconcept, te Mechelen
gemaeckt, behoudelijck die int saccaigeren van Maestricht, Antwerpen oft inde
gelijcke acten geweest hebben, dat men die niet en soude geven.
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4. Dat oock zijne hoocheijt soude verhueden, datter doer Bourgoindien,
Luxenborch, noch daerontrent, geen volck int landt, ten achterdeele desselffs
landts, en soude comen, doende cesseren alle hostiliteijt; ende mits zijne
hoocheijt effectuerende allen de voers. ende meer andere poincten, souden de
staeten hun chrijsvolck oock casseren, behalven vj regimenten voetcnechten
ende duijsent peerden, die zij, tegen alle invasien, soo vande Franchoijsen als
alle andere souden begeren te houden.
5. Ende alsoo zijne hoocheijt soude blijven int landt van Luxenborch, ter tijt toe
dlandt alhier van anderen Gouverneur soude wesen versien; dat de selve oock
soo vele aende C.M. doen soude dat de graeve van Bueren binnen ij maenden
alhier soude wordden gelevert, tot conservatie van des landts privilegien ende
sunderlinge vande stadt ende Universiteijt van Loven, die doer d'uijtvueren
vuijter selver Universiteijt souden moegen gedeert zijn geweest1.
6. Dat oock zijne hoocheijt soude procureren eenen Gouverneur dezer landen
aengenaem, ende dat de C.M., binnen iij maenden, d'appoinctement alsnu te
maecken, oock soude approberen, ende die Coninginne van Engelandt (den
staeten geassisteert hebbende) int appoinctement oock begrijpen, ende den peijs
van Ghendt onverbreckelijck onderhouden.
7. De gevangenen die de staeten hebben, souden gelevert wordden in handen vande
xxxij ambachten van Luijck, ende de differenten, soo van hun als andere, gestelt
wordden ter discretien vanden raede van Mechelen, met zekere andere daertoe
te vueghen.
8. Ende het tractaet alsnu te maecken, in wedersijden, opde heijliege evangelien
te besweren. Aldus gedaen ende gesloten, bijde generaele staeten vanden lande,
met advijs vanden prince van Orangien, xxvj ende xxvija septembris 1577.

1

Het blijkt hieruit dat, meer dan tien jaren na het voorval, de natie een levendig verlangen had
het onrecht te zien ophouden ten opzichte der Hoogeschool gepleegd door het wegvoeren
uit Loven van den graaf van Buren. Zie hooger, bl. 100.
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Octobris iija, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck van Naemen vertrocken was, des dachs te voeren, naer Marche en
Famene; ende, tot bewaernisse vanden casteele van Naemen, aldaer gelaeten den
capiteijn Verdugo, met zekere soldaeten.
Eodem zijn de duijtsche soldaeten vuijt Breda getrocken, mits leverende hunnen
coronel Frunsberger, in handen vande staeten.
Octobris vija, es bijden raede der stadt van Loven gecompareert den prelaet van
Sinte Geertruijden, als gecommitteert vande iij staeten slandts van Brabant, ten eijnde
om assistentie van iij oft iiij wethouderen, die hem souden behulpich wesen, tot
d'effectueren van zijnen laste der voers. staeten, van inden quartiere van Loven op
te bringen hunne quote in ontrent ijc lm Carolusguldens, ende dat bij middele van dat
elcke stadt, vrijheijt ende dorp promptelijck soude anticiperen ende opbringen de
somme van zijnder beden van ij jaeren; ende soude elck de restitutie van dijen vinden
aende capitaele contributie ende verpachtinge vande nieuwe imposten, die hen, tot
versekerheijt van dijen, in handen soude gestelt wordden, met toesegginge van, bij
middel van dijen, alle dorpen ende vrijheden ontlast te wordden, van alle chrijsvolck;
dwelck hen niet gehouden en wert.
Octobris xiiija, zijn de commissarissen totte capitaele contributie geordonneert, in
elcke prochie soo hier volght:
In Sinte-Peeters prochie: Mr Jan Opdenberch.
In Sinte-Machiels prochie: Mr Peeter Spira.
In Sinte-Quintens prochie: Marck Segers.
In Sint-Jacops prochie: Augustijn Hessels, ende
In Sinte-Geertruijden prochie: Jacques Duijm.
Octobris xxva, quam de tijdinghe, te Loven, dat de eertshertoghe Mathias van
Oostenrijck, broedere vanden tegenwoordigen Keijsere, xxiiija octobris, te Maestricht
was innegecomen, van Weenen, als vande staeten ontboden totten gouvernemente
vanden lande.
Octobris xxvija, des sondachs savents, zijn te Loven binnen gecomen de graeve
van Egmont, seneschal van Henegouwe, ende dominus doctor Elbertus Leoninus,
ende zijn, des anderen dachs, naer Maestricht gereijst, omden eertshertoghe Mathias
van Oostenrijck, vande staeten weghen, te bewilligen, naer Liere, metten
gedeputeerden vande staeten te willen comen in communicatie, nopenlijck
d'aenveerden vanden gouvernemente vanden lande van herwaertsovere; welcken
volgende, hij xxxa octobris, te Liere, binnen gecomen es.
Octobris xxxja, quam te Loven zekere advertentie hoe dat, naer dijen de dekenen
vande natien der stadt van Ghendt groote instantie gedaen hadden tot reintegratie
van zekere privilegien aenden hertoghe van Aerschot, als gouverneur ende andere
heeren; ende doer eenich misverstant van eenige woorden, quaelijck geinterpreteert,
soo was den selven avent ende nacht de geheele stadt in beroerte ende inde waepenen.
Ende eenige, met grooten gedruijssche, smorgens gecomen ten huijse vanden hertoghe
van Aerschot, ende den selven gevangen genomen, niet sonder groot perijckel van
zijnen persoon; van gelijcken hebbense oock gevangen genomen den heere van
Rassenghien, Meucroen, Sweveghem, de bisschoppen van IJperen ende Bruggen,
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de Hoochbaillieus van IJperen ende Cortrijcke, den heere van Champagneij ende
den president, vuijt zijn bedde, in zijn hempde, gevloden, ende vele andere; maer
wordden corts daernaer wederomme losgelaeten.
Novembris xiija, heeft het volck vanden prince van Orangien de stadt van
Amsterdam innegenomen; maer zijn daer wederomme vromelijck vande borgers
vuijtgedreven.
Novembris xvja, quam de tijdinghe, te Loven, dat zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck Femaij, ontrent ende op deze zijde van Masires gelegen, inne hadde,
ende dat hem vele versch volck aengecomen was.
Novembris xxja, es de eertshertoghe Mathias van Oostenrijck, des Keijsers broedere,
binnen Antwerpen gecomen, die vande generaele staeten tot het gouvernement van
deze Nederlanden geroepen ende ontboden was; ende wordden tot zijnen raede
eodem, geordonneert de naevolgende princen ende heeren, te wetene: de hertoghe
van Aerschot, de prince van Orangien, de marquis van Havrez, de graeve van Bossu,
de heere van Champagneij, de heere van Froijtmont, de heere van Wilderval, den
president Sasbout, doctor Elbertus Leoninus, den advocaet Liesvelt ende Meetkercke,
de doctoiren Sille ende Asseliers; ende den secretaris Scharenberch, voerde duijtsche
taele.
Novembris xxva, es bijden buijtenraet der stadt van Loven verclaert voer hunne
opinie, dat zij hen confirmeren opt ontfangen vanden eertshertoghe Mathias van
Oostenrijck, totten gouvernemente generael vande landen van herwaertsovere, mette
opinien vande prelaeten ende edelen, op alle conditien inden selven advijse begrepen.
In novembri voers., wert de stadt van Rueremonde, bijden graeve van Hollac,
belegert, ende corts daernaer, bijde heere van Hierges, gouverneur van Gelderlandt,
met weijnich volck ontset, ende graeve Hollac gequetst.
Decembris xa, quam de tijdinghe, te Loven, dat de eertshertoghe Mathias van
Oostenrijck, bij gemeijnen overdraege ende opinie vande generaele staeten, ontfangen
was totten gouvernemente generael vande landen van herwaertsovere, inden naem
vande C.M., onsen oversten, natuerlijcken heere ende prince vande selve landen.
Decembris xiija, hebben die van Loven ontfangen tplaccaet van weghen de staeten
generael, in date vija de-
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cembris, daermede de meijere van Loven gecommitteert wert het opscrijven vande
goeden van degene die de partije vande hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck
waeren aenhangende, wesende tvoers. placcaet oock publicatie van Don Jan, met
zijnen adherenten, te houden voer contrarie ende vijant van deze landen, ende de
C.M.; maer die van Loven en hebben tvoers. placcaet niet geobedieert noch
gepublieert, bij oorsaecke dat zij verstaen hadden dat de prince van Orangien eensdeels
oock totten gouvernemente van Brabant gecosen was, daerdoere oock wederroepende
hunne opinie, hier voeren, xxva novembris verclaert; waeromme die van Loven vande
Bruesselaers Wepelaers1 genoempt wordden; alsoo dat zij van Loven tot het ontfangen
vanden voers. eertshertoghe Mathias niemanden en hebben gecommitteert.
Decembris xviija, geordonneert bij dijen van Loven, viij vendelen totte viij wijcken
ende poorten gemaeckt te wordden, ende van geenen anderen coleure dan van wit
ende root, naerde waepenen van Loven; ende tot dijen oock geordonneert viij
capiteijnen ende viij vaendraegers, al tot bewaeringhe vande stadt van Loven.
Decembris xxviija, quam d'advertentie, te Loven, dat zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck, met zijnen legele, was comende naerden quartieren van Loven, Thienen
ende Leeuwe.

Anno 1578.
Januarij xviija, des saeterdachs naer middaege, es de eertshertoghe Mathias van
Oostenrijck als gouverneur generael vande landen van herwaertsovere (van Mechelen
comende) zeer triumphantelijck, te Bruessel, innegehaelt, geaccompaigneert ende
vergeselschapt wesende bijden prince van Orangien, den graeve van Swartsenborch,
ambassadeur vande Keijserlijcke Majesteijt, graeve Jan van Nassauwen, broedere
vanden prince van Orangien, den prince van Chijmaij, de graeve vanden Berge, den
jonge; den baron van Liedekercke, de senechal van Henegouwe, den heere van Bours,
capiteijn vande archiers van zijne doerluchticheijt, den heere van Coupignij, capiteijn
vande Hellebardiers van zijne doerluchticheijt, den heere van Gijberchij, heer Gaspar
van Danwits, heere van Jandorf, den heere van Halders, den heere van Ponterij, den
heere van Bachaij, den heere van Gruenvelt, den heere van Hest, den heere van Linde,
heer Jacques de Romspergh, den heere van Brecht. Ende vuijt Bruessel zijn (zeer
triumphantelijck toegerust) gereden, om zijne doerluchticheijt inne te haelen, de
naevolgende notabele persoonagien ende edele heeren, met eenen grooten staete van
officiers, lackaijen ende paigien, te wetene: de hertoghe van Aerschot, de marquis
van Havrez, de graeve van Egmont, de graeve van Bossu, den heere van Beerssele,
marquis van Bergen, de heere van Houtkercke, den heere van Heze, den heere van
Wilderval, de heere van Fresijn met vele heeren vande staeten generael, vanden
secreten raet, vande finantie ende rekencamere, ende vele andere. Ende dijen volgende
heeft hij, xxa januarij, den eedt gedaen, op alle conditien ende voerweerden aen zijne
hoocheijt besproken, ende opt gescrifte, bij translatie inden latijne, gedaen; ende van
gelijcken heeft oock den eedt gedaen de prince van Orangien als lieutenant generael
ende particulier van Brabant; al naerdere begrepen inde gedruckte incompste van
1

Wepelaers, waarschijnlijk Wippelaars, van wippen, dat is waggelen, in 't latijn Vacillare.
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zijne voers. doerluchticheijt, geinventeert ende gecomponeert deur Jan Baptista
Houwaert2, conseillier ende meester van de rekencamere ons genadichs heeren des
coninckx, in Brabant, ende tot Antwerpen, bij Christoffel Plantijn, anno xvc lxxix
gedruckt3; hier te lange te verhaelen.
Januarij xxija zijn, te Loven, innegebracht viij ijsere stucken geschuts, bijde
generaele staeten de stadt Loven, tot haerder defensie, geschoncken; maer niet veel
doogende.
Januarij xxvja, des sondachs naer middaeghe, es de gouverneur (bijde generaele
staeten voerde stadt Loven geordonneert) Jr Maximiliaen Coutereau, heere van
Glabbeke, alhier binnen Loven ghecomen, ende gelogeert inden Wildenman; de
welcke vande stadt versocht hebbende hem eedt gedaen te wordden, daerop die vande
stadt Loven hem voer aentwoorde gaven van sinne te zijne, geenen anderen eedt te
doene, dan vande Conincklijcke Majesteijt, als hertoghe van Brabant, ende den
vaederlande goet ende getrouwe te zijn ende blijven totter doot toe; ende anders
gheenen, hem accorderende tot zijnen logemente thuijs genoempt den Keijsere; aldus
gedaen xxviija januarij.
Januarij xxxja, des vrijdachs, es den gheheelen legele vande generaele staeten, wel
sterck wesende ontrent de xijm soldaeten, alleenlijck bij vj oft vijc peerden ende zekere
vendelen voetcnechten vande hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck, ontrent Naemen,
soo verslaeghen als verjaeght; waeromme groote beroerte int landt was, ende
principaelijcken onder de voers. staeten.

2
3

Jan Baptist Houwaert, een der uitmuntendste nederduitsche dichters uit die dagen, was te
Brussel geboren, in november 1531. Hij overleed in gemelde stad, den 11 maart 1599.
Onder den tijtel van Sommaire beschrijvinghe vande triumphelijcke incomst vanden
doorluchtigen ende hooghgeboren aertshertoghe MATHIAS, binnen die princelijke stadt
Bruessele, int jaer 1578, den 18 januarij. Antwerpen, 1579, in-4o met platen in houtsnee.
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Februarij ja, quamen te Loven beslotene brieven, bij den eertshertoghe Mathias
geteekent, innehoudende dat die van Loven souden innenemen, tot haerder defensie,
mits de voers. neerlage vanden staeten legele, een vendel cnechten des capiteijns
Pepin, onder den regimente des coronels Capres.
Ten voers. iersten februarij, naer noen, ontrent den iiij ueren, zijn binnen Loven
gecomen van staeten weghen, ij vendelen Schotten, waeromme groote turbatie ende
beroerte onder de borgerije geweest es, doer dijen datse sonder voeradvertentie
innegecomen waeren; ende was soo geschaepen datse vande borgers al doot souden
geslaegen geweest hebben, ende hadden tgroot tusschenspreken gedaen, doer dijen
datse totten staeten ende hunnen volcke luttel gesint waeren.
Februarij iiija, des dijssendachs, naer middaeghe, ontrent j ende ij ueren, hebben
de ruijteren ende cnechten vande hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck van sConincx
weghen hen voer de vesten ende poorte vande Hoelstraete der stadt Loven
gepresenteert, waeromme allen d'innegesetenen vander stadt hen opde vesten in alle
zijden hebben gepresenteert ende gevonden. Ende corts daernaer, ontrent den ij ueren,
zijn zekere brieven aende stadt Loven gecomen vande hoocheijt van Don Jan van
Oostenrijck, daermede hij de stadt Loven voer de C.M. was op eijsschende; daerop
die vande stadt ende Universiteijt (bij brieven antwoordende) zeijden van bereet te
wesen te comen in communicatie metter edelheijt van Gonzaga ende zijne
gevueghden, soo van hen als allen degene inde stadt Loven doentertijt wesende,
behalven behoorlijck saulffconduijt voerde commissarissen daertoe te ordonneren,
ende versekeringhe vande plaetse van zijne edelheijt te moeghen vinden. Ende zijn
de brieven, eodem, bij Herman den trompettere, aende voers. edelheijt van Gonzaga
gedraeghen.
Februarij va, zijn de Schotten vuijt Loven (als meer dan tijt wesende) des smorgens,
voerden daegeraet, met groote vreese, vertrocken, ende met hen den gouverneur
Glabbeke, den borgemeestere Jan Roeloffs, ende diveersche andere innegesetene,
totten voers. Don Jan niet gesint wesende.
Inden morgenstont van va februarij voers., tusschen vj ende vij ueren, es den
trompettere der stadt van Loven, Herman, wederomme gecomen, ende bracht brieven
van antwoorde van Sr Octavio de Gonzaga, innehoudende dat de gedeputeerden der
stadt ende Universiteijt van Loven hen souden moghen vinden, opden Craijenberch,
tusschen Loven ende Bierbeke, boven tsteijnen cruijs aldaer. Ende zijn dijen volgende
bijder stadt ende Universiteijt totter voers. communicatie gecommitteert: heer Charles
vanden Tijmple, riddere, meijer van Loven; Machiel Goorts, borgemeester; Geeraert
van Griecken ende Jr Jan van Liedekercke, schepenen; met Mertten van Gindertaelen,
coninckstabel vande groote Gulde, soo voerde selve als d'andere Gulden; ende vander
Universiteijt weghen: dominus doctor Gaudanus, doctor Joannes Wamesius ende
doctor Philippus Swerius, met meester Gregorius Wijtfliet, advocaet; de welcke
voers. gecommitteerden, eodem, tusschen viij ende ix ueren, alhier ter Hooffpoorten
zijn vuijtgereden, ende vonden den heere Gonzaga, met groote menichte van peerden,
opden Craijenberch voers.; ende zijn metten selven ende diveersche anderen gecomen
naert Clooster van Perck, alwaer de stadt Loven eene aeme rhinswijns, broot ende
anderssints besorght hadde; ende hebben aldaer tzaemen gheten. Ende tracteerden
daer, sulcx d'appoinctement wesende, van alleenlijck de stadt van Loven tontfangen
inde gratie vande C.M., met merckelijcke gelufte van gemainctineert ende gehouden
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te wordden in hunne oude privilegien ende costumen, ende dat alle voerleden zaecken
zullen vergeten zijn ende blijven, sonder emmermeer memorie daeraff te hebben;
insgelijcx dat allen degene die ter zaecken vande leste troublen eenichsints misdaen
hebben, vrijelijck mogen leven ende wederomme keeren in hunne huijsen, sonder
ter zaecken van dijen gereprehendeert te wordden. Ende wekken volgende es
d'appoinctement bijden voers. gedeputeerde, int Godtshuijs van Perck, sulcx als
voers. staet, gemaeckt, ende geteekent bijden voers. Gonzaga, de Noijelle, heere van
Rossignol, ende Loijs del Rijo, versueckende de voers. Gonzaga aende voers.
gecommitteerde dat zijne peerden ende andere geselschap binnen de stadt van Loven
souden mogen comen, om wel te betaelen, gelijck oock dijen volgende de selve
Gonzaga, Rossignol ende del Rijo, met ontrent drije oft iiijc peerden, inde stadt, ten
selven avende, zijn gecomen, ende al gelogeert inde buijten stadt; welck voers.
appoinctement terstont, eodem, bij die van Loven aen die van Mechelen es gesonden,
ten eijnde oft zij hen daernaer begeerden te reguleren, ende soo verre zij geen
garnisoen inne en hadden, dat zij geen innenemen en souden.
Februarij vja, es tvoers. appoinctement, te Loven, ter puijen aff gepubliceert, met
adjunctie vande naervolgende articlen, te wetene:
1. Dat een iegelijck tvoers. appoinctement zijne vrienden souden laeten weeten,
ende adverteren, om weder te comen.
2. Dat een iegelijck victaillie ende provande vueren soude, tot behoeff vanden
legele vande hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck.
3. Dat niemant vande buijten lieden, alhier eenige provande oft fouragie inde stadt
hebbende, die voerdere soude moegen vuijtvueren dan voer zijnselffs nootdrufte.
4. Dat degene iet verloren oft affgenomen zijnde, hem tselve, bijden auditeur,
soude gerestitueert wordden.
5. Dat niemant van hier binnen, buijten eeniegen overlast en soude moghen doen,
op pene vande galge.
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Naer middaege, vja februarij, des donderdachs voers., tusschen iij ende iiij ueren,
den raedt der stadt van Loven gedaeght ende vergaerdert wesende, zijn bij den selven
raede gecompareert Don Octavio Gonzaga, de heere van Rossignol ende del Rijo,
alwaer de voers. Gonzaga (verhaelt hebbende d'appoinctement bij hem aende hoocheijt
van Don Jan van Oostenrijck gescreven) den raedt gelevert heeft de brieven vande
voers. zijne hoocheijt, voer antwoorde daerop ontfanghen, daermede de selve zijne
hoocheijt de stadt Loven screef van tgoet contentement (als redene) dwelck de selve
daeraff hadde, noijt min daervan verwacht hebbende, doer hunne getrouwicheijt aen
hen eertijden (hier te Loven wesende) bevonden, ende als d'ierste zijne hoocheijt,
inden naem vande C.M. onderdaenich geweest, ende goet exempel den anderen
bewesen; dat zijne hoocheijt de C.M. daeraff oock soude adverteren, op dat zijne
Majesteijt de stadt Loven daeraff soude bedancken; ende dat zijne hoocheijt niet en
soude laeten der stadt van Loven alle vrientschappe ende faveur te bewijsen hem
mogelijck wesende; met vermaeninghe vande geprinten exemplaren van zijnder
hoocheijts declaratie de generaele landen te doene, die zij gedeputeerde begeerden
te doen translateren, ende alhier, te Loven, doen publiceren, gelijck des oock gedaen
wordden; al naerdere blijckende bijde brieven vande voers. zijne hoocheijt, in date
va februarij 1578, ende bij zijne voers. hoocheijt ende den secretaris Le Vasseur
geteekent; welcken volgende de voers. declaratie oock te Loven es gedruckt geweest,
bij meester Peeter de Sangere ende Jan Maes, gesworen druckers, geintituleert aldus:
Véritable récit des choses passées es Paijs-Bas, depuis la venue du Seigneur Don
Jehan d'Austrice, lieutenant gouverneur et capitaine général, pour le Roy en iceulx1,
innehoudende diveersche materien hier te lange te verhaelen.
Februarij vija, quam de tijdinge, te Loven, dat de stadt van Thienen haer hadde
gegeven in handen van zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck.
Eodem, quamen aende stadt Loven brieven vande voers. zijne hoocheijt,
innehoudende dat de stadt Loven alderhande victaillie soude doen gereet maecken,
tegens des anderen dachs, tot behoeff van zijnen legele, comende inden quartiere
van Heverle ende daerontrent.
Februarij viija, heeft de stadt van Amsterdam moeten accorderen mette staeten van
Hollandt, welck accordt, corts daernaer, bijden selve staeten, gebrocken wert.
Februarij ixa, zijn binnen de stadt van Loven gecomen ij groote vendelen duijtschen,
eertijts onder den graeve van Eversteijn ende nu onder zijne hoocheijt, ende werdden
gefouriert inde Steenstraete, Bochstraete ende daerontrent.
Eodem, ontrent j ende ij ueren, es heer Charles van den Tijmple, riddere, meijer
van Loven, met zijnen lieutenant, meester Willem Edelheere, ende Machiel Goorts,
borgemeestere; Cornelis van Graven, Geeraert van Griecken, Jan van Liedekercke,
Anthonis Berthijns ende Liebrecht van Malcote, schepenen; meester Franchoijs de
Buck, Olivier de Ketelbuetere, Jeronimus Edelheere, raeden; met diveersche andere
vande natien, naert slot van Heverle gegaen, alwaer zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck, inden casteele van Heverle, es aengecomen, ontrent den vueren, den
welcken aldaer, bij de voers. heeren vande stadt van Loven, es met groote blijschap
ontfangen geweest, hem vuijt ganscher hertten willecomme heetende, doende meester
1

Het stuk werd eerst gedrukt, te Luxemburg, in 1577. Peeter de Zangere, te Leuven, bezorgde
er eene fransche uitgave van in 1578, terwijl Jan Maes er, in 't zelfde jaar, een Nederduitsche
vertaling van in 't licht gaf.
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Jan Lievens, pensionaris vander stadt Loven, de salutatie ende congratulatie, met
presentatie van iij aemen ende... steecken rhinswijns; de welcke voers. heeren vander
stadt Loven, met oock sommighe schutters vande groote Gulde, bij zijne hoocheijt
(noch te peerde wesende) zeer blijdelijck ende affectueuselijcken geembrasseert ende
omhelst zijn geweest, met zulcke lieffde ende affectie dat des niet om scrijven en
waere, tot diveersche reijsen tot dijen van Loven, zeggende: embrasse moy! embrasse
moy! malcanderen zeer groote blijschap ende vrientschap bethoonende.
Februarij xa, es de prince van Parma, bijden raede der stadt van Loven, van wegen
zijnder hoocheijt gecompareert, verclarende dat zijne hoocheijt de stadt dede aengeven
ende verclaeren dat de selve expresselijck wilde dat de stadt Loven geenen overlast
en soude geschieden, ende soo verre hen eeniegen waere gedaen, des hem te
verclaeren, ende soude daerop versien wordden; daer vanden raedt den selven prince,
van zijnder hoocheijt weghen, grootelijck bedanckten, vande goede affectie totten
innegesetenen, ende dat die van Loven oock bereet waeren in alder onderdaenicheijt
tot zijnen hoocheijt hen te accommoderen, in allent gene des hen eenichsints
moegelijck soude wesen; maer alsoo de stadt ende de innegesetene seer aerm zijn,
en consten eeneniegelijcken geen contentement gegeven, thunnen grooten leetwesen;
waerdoere groote insolentie ende overlast, soo wel binnen als buijten, was gebeurende,
soo van diverije als anderssints. Ende wert den voers. prince van Parma, bijde stadt
Loven, beschoncken met eene aeme rhinswijns. Volgende den voers. verclaeren ende
om op de dachten vande voers. stadt Loven te versien ende te remedieren, es de
naevolgende publicatie gedaen, ten aengeven vanden voers. prince van Parma, ende
den heere Mondragon,
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don Rodrigo Scapata, xj februarij 1578, te wetene:
Men condicht eeneniegelijcken dat niemant, wie hij zij, van soldaeten oft andere
chrijsvolck, oft de gelijcke, tzij van binnen oft van buijten, en zal moegen affcoopen
eenige peerden, koijen, kalveren, schaepen oft andere beesten, noch oock graen,
geweer, juweelen, cleederen noch geenderhande andere meubelen, hoedaenich die
zijn, dan degene alleene die bij trommelslaege oft trompette openbaerlijck souden
moeghen vercocht wordden, opde verbuerte vande selve goeden ende weerde van
dijen. Dat niemant den duijtschen soldaeten, alhier binnen de stadt gelogeert zijnde,
anders zal schuldich zijn te leveren oft accomoderen, dan alleenlijck hun bedde,
zitten ende liggen, hen laetende mede genieten tviere vanden weert vanden huijse,
ende hen geven daechs eene keersse tot lichte, daermede zij gestaen zullen;
versueckende ende bevelende zeer instantelijck dat alle vijvandiers, zoetelaers,
taverniers, cabarettiers ende andere van stonden aene souden beschicken alle victaillie
van spijse, dranck ende andere nootelijckheijt totten legele ende chrijsvolck van zijne
hoocheijt, soo tot Heverle, opde Groeve, Herent ende Wilssele; ende souden, tot
hunnen contentement, daeraff voldaen wordden.
Februarij xja voers., des achternoens, es de groote Gulde der stadt van Loven de
hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck, hunnen coninck, opt slot van Heverle, gaen
salueren ende willecomme heeten, doende meester Jan Lievens, pensionaris der stadt
Loven, de salutatie ende congratulatie, met presentatie vander Gulden weghen van
eene aeme rhinswijns.
Februarij xiija, wordt de ordonnantie opt service van de ij vendelen duijtschen,
binnen Loven liggende, gemaeckt, in presentie vanden coronel Verdugo, soo hier
naervolght:
1. Ierst dat de soldaeten hen zullen contenteren mits vande borgers hebbende
commoditeijt van slaepen, liggen ende zitten, ende voerts tgeniet vanden viere
van den weert oft weerdinne vanden huijse; ende een keersse daechs.
2. De ij capiteijnen zullen, boven des voers. es, elck ter weken hebben een wisse
wishouts, ende 1 mutsaerden.
3. De ij lieutenants-capiteijnen ende de ij vaendraegers zullen tzaemen soo vele
hebben als de voers. ij capiteijnen.
4. Ende den sergeant maijor zal hebben, alle weken, een halff wisse wishouts ende
xxv mutsaerts.
Februarij xva, wordden bijde gedeputeerden van zijne hoocheijt, te wetene: Naves
ende Assonville, de stadt ende Universiteijt van Loven, van wegen zijnder hoocheijt,
geproponeert de naevolgende poincten:
1. Ierst eenen gouverneur binnen de stadt van Loven te stellen. 2. Commissarissen
totter taxatie vanden vievers te hebben. 3. Oftmen voerde absenten den raet der stadt
Loven wilde verstercken ende andere in haere plaetse stellen. 4. Te ordonneren een
gasthuijs voer de ziecken vanden legele van zijne hoocheijt. 5. Publicatie te doene
om d'absenten te doen wederkeeren. 6. Dat niemant, hier binnen Loven huijs
houdende, in lijff noch in goet en soude mogen vertrecken. 7. Ende dat allen de
professeurs vande Universiteijt hunne lessen souden continueren.
Eodem, vuijtgetrommelt dat allen degene, wesende in dienst vander artillerije, van
stonden aene souden vuijt Loven vertrecken, opde pene vande galghe.
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Eodem, xva februarij, smorgens vroech, es den geheelen legele van zijne hoocheijt
Don Jan van Oostenrijck vuijten quartiere van Loven vertrocken naer Vilvorden,
tusschen Mechelen ende Bruesselen.
Hier naer volgen de poincten ende articulen de stadt ende Universiteijt Loven
voergehouden, xvja februarij, ten huijse van doctor Ramus1, bijden proost van Cuelen,
Fonck, Naves, Assonville ende Sterck, van wegen zijnder hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck:
1. Ierst dat de stadt van alle quartieren, soo vuijt deze stadt, als andere dorpen,
soude crijgen soo vele pioniers als mogelijck soude wesen; daerop geresolveert wert
de mouchetsen2 te moogen emploijeren, ende dat de meijere daertoe alle vagabonden
oft leechgangers soude gevangen nemen. 2. Den poedermolen vande stadt te
emploijeren tot furnissement vanden poedere, totten legele. 3. 'tHout vanden
Loobosch, voer soo vele tselve nu aff gehouden es, te moegen haelen tot onderhoudt
vande wachten ende fortificatie vander stadt, ende daernaer op tshertoghen van
Aerschots bosschen, totter wachten voers. 4. D'innecomen vande verpachte ende
andere imposten, binnen dezer stadt ende vande dorpen onder de meijerije van Loven,
met oock van des onder Aerschot es, te mogen vercrijgen van zijne hoocheijt (daervan
goede hope es) behalven de selve al tot fortificatie vander stadt geemploijeert
wordden. 5. Ende van stonden aene, vande pachters vande voers. imposten, te crijgen
al des mogelijck zal wesen; ende oock de fortificatie daermede te beginnen, ende
sunderlinge voer d'ierste ontrent de groote ende de cleijn

1

Joannes Ramus, van ter Goes, in Zeeland, doctor en hoogleeraar in de rechten, in 1560. Na
te Douaij te hebben geleeraard, keerde hij naar Leuven terug. Hij verliet op nieuw onze stad,
in 1578, en werd hoogleeraar bij de Hoogeschool van Dole. Deze beroemde man overleed
in laatstgemelde stad, den 25 november 1578, oud 43 jaren. Zie PAQUOT, 6e deel, bl. 183.

2

Bij Jan Lievens leest men: ‘moutchatssen ende goetjaerts’ (ao 1578, folio 337); in een stuk
aangehaald in de Geschiedenis van Antwerpen, door Mertens en Torfs, 5e deel, bl. 183, is er
spraak van ‘vele motzatsen.’ De motzatsen waren de vrouwzotten van het leger.
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Spuije, aende Vuijlaeckpoorte ende aent Nieuwerk, gebruijkende, van stonden aene,
daertoe onder andere eenen draijboom met ijsere tanden. 6. Dat men de borgers
haeren eedt zal doen vernieuwen vande C.M., als hertoghe van Brabant, ende de
stadt Loven goet ende getrouwe te zijn, ende de catholijcke roomsche religie voer
te staene ende te onderhouden. 7. Dat men d'ijs rontsomme de stadt, van daege te
daege, zal doen breken, ende voerts bij goede toesicht, bij daege ende bij nachte, de
stadt met haere borgers wel te bewaeren. 8. Ordonnantie te stellen dat, in dijen deze
stadt eenige invasie gedaen wordde, dat elck weete zijn quartier waer hij zal hebben
te gaen ende te vergaerderen, ende, metten toecomenden gouverneur van dezer stadt,
daerop te versien; zijnde bij zijne hoocheijt daertoe gepresenteert alle assistentie. 9.
Terstont van alle honderste mannen, te weten bij naemen ende toenaeme, allen de
gene die noch absent zijn, die overgevende bij gescriefte. 10. Te beduncken middele
hoe de absenten, wesende in andere steden, daer zij niet vuijt en connen, souden
moghen wederkeeren, ende de publicatie dijen aengaende alhier noch eens, voerde
ije reijse, te doene. 11. Advertentie datter placcaet geexpedieert es om te verhuden
voer den brant van huijsen, hoeven, enz. 12. Opt gasthuijs oft logeringe vande siecken
vanden legele van stonden aen te versien, ende oock tfurnissement vande bedden,
daermede de stadt gestaen zal, sonder voerderen cost daeraff te hebbene; ende, van
gelijcken, oock moeten versien van gasthuijs oft logement ende bedden degene, nu
tertijt, hier zieck liggende oft zieck souden mogen wordden. 13. Van stonden aen te
versien dat de backers anders de gepubliceerde ordonnantie onderhouden, ende te
dijen eijnde de waegenmeesteren te doen ommegaen ende de koerachtige te calengeren
als behoort. 14. Dat de stadt Loven selve totten legele soude willen doen backen,
ende wes elck backere daechs soude connen leveren. 15. Dat men maer tweederhande
bier totten legele en soude brouwen, te wetene braspenningsbier ende blanckbier;
ende het braspenningsbier segelen met root was, ende het blanckbier met groen was.
16. Dat de stadt Loven haer, van stonden aen, soude informeren opde gene binnen
dezer stadt geen goet officie doende, daer murmuratie, overdraeginge, oprueringhe
ende commotie makende, onder de borgers, tegens zijne hoocheijt, ende de selve
corrigeren, naer gelegentheijt vander zaecken. 17. Versueckende overleringhe ende
op scrijven vande quantiteijt vande graenen binnen Loven, affgetogen eens iegelijcx
behoeffte, totten oost naestcomende. 18. Ende publicatie te doene van geen hout op
Loobosch, Heverle, Meerdael, noch van andere particuliere persoonen goeden te
moeghen affhouden, haelen noch doen haelen, opde pene van iij Carolusgulden.
Februarij xvija, passeerden hier, doer Loven, diveersche benden ruijteren, met x
oft xj vendelen Duijtschen naer Aerschot, om tselve te beleggen ende inne te nemen,
onder tregiment vanden graeve van Meghem.
Eodem, naer noen, es hier binnen Loven comen de heere van Ruijsbroeck, heer
Glaude de Witthem, riddere, tot het gouvernement dezer stadt Loven, doer last ende
commissie van zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, op traictement van ij hondert
rhinsgulden, ter maent, met xij hellebaerdiers tot xc rhinsgulden ter maent, innegaende
xviija februarij; daeraen betaelt tot xvija julij, als voer v maenden, de somme van
xiiijc l liv. artoijs.
Ten voers. daege geordonneert een waeckhuijs, van weecken berde, opde groote
Merckt te maecken tot 1 oft meer persoonen.
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Februarij xviija, es bijden raede der stadt van Loven gecompareert Jehan de
Noircarmes, baron van Selles, capiteijn vande archiers vande C.M., in Spaegnien,
de welcke de stadt Loven presenteerde de brieven bijde C.M. aende stadt Loven
gescreven, in date xviij ende xxa december 1577, in effecte, onder andere, inhoudende
dat zijne Majesteijts intentie (antwoordende op zekere brieven bijde generaele staeten,
vanden viija septembris 1577, aende selve Majesteijt gesonden) noijt en was geweest
noch alnoch te wesen, dan d'observantie vande oude catholijcke roomsche religie
ende d'onderdaenicheijt van zijne Majesteijt ende zijne ondersaeten.
Eodem, tijdinge te Loven dat die van Aerschot hen hadden opgegeven onder de
gehoorzaemheijt vande C.M., des avents voerleden, ende dat den legele van zijne
hoocheijt, eodem, naer Diest was getrocken.
Februarij xixa, naer middaeghe, ontrent den iiij ueren, heeft zijne hoocheijt Don
Jan van Oostenrijck, tot Heverle, den Gouverneur Ruijsbroeck, den Meijere,
borgemeesteren ende andere vanden raede der stadt van Loven verclaert, hoe hij van
zinne was vuijten quartiere van Loven te vertrecken, maer soude alhier, te Loven,
laeten de ij vendelen Duijtschen ende daerbij vuegen ij vendelen Bourgoignons, ende
ijc peerden vander benden des voers. heeren van Ruijsbroeck, tot bewaernisse ende
versekertheijt vande stadt van Loven, begerende de stadt van Loven daermede in
alder getrouwicheijt bewaert te hebben, met presentatie van alle assistentie bij zijne
hoocheijt der stadt Loven, in dijen des noot zij, te doene.
Februarij xxa, zijn de voers. ij vendelen Bourgoignons te Loven innegecomen, met
het voers. cornet peerden, onder de capiteijnen de Pra ende Masires.
Februarij xxvija, quam zekere tijdinge, te Loven, dat de stadt van Diest haer oock,
des voergaenden dachs, hadde opgegeven, inde obedientie vande C.M., in alder
vueghen gelijck die van Loven gedaen hadden.
Prima martij, hebben die meijere, borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt
van Loven, in presentie vanden Gouverneur Ruijsbroeck, eedt gedaen aen Godt
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ende zijne heijliegen, de C.M. ende de hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck, als
gouverneur ende capiteijn generael van deze Nederlanden, goet, getrouw ende
onderdaenich te wesen ende blijven, met renuntiatie van alle andere heeren oft princen,
hoedaenich die zijn moghen, ende sonderlinghe vande staeten generael particulier,
ende heuren adherenten; ende van gelijcken eedt hebben oock gedaen de iiij Gulden
vander stadt Loven ende de Guldekenen vande drapperijen.
Martij vja, des donderdachs, zijn alhier binnen Loven gecomen iij vendelen
Luxenbourgiers, tusschen vj ende vij ueren tzavents, ende daernaer, vija martij, noch
een vendel; alsoo nu binnen Loven viij vendelen voetenechten ende een cornet
peerden.
Martij xija, hebben die van Nijvel hen opgegeven aen zijne hoocheijt, inde
onderdaenicheijt vande C.M., naer dijen zekere assaulten opde stadt gedaen zijnde,
ende es den legele van daer naer Binst getrocken.
Martij xxa, expressen post van Binst te Loven gecomen, dat zijne hoocheijt noch
te Binst was, ende dat zijne hoocheijt met die van Berghen, in Henegouwen, in
communicatie was, ende dat Beaumont, Mabeuse, Quesnoij ende Bavaij hen in
d'onderdaenicheijt vande C.M. hadden gegeven.
Declaratie vande naevolgende schellen gehangen aen de poorten ende vesten dezer
stadt Loven, om die, in tijde van noode oft allarme, te trecken, gedaen xa aprilis: de
schelle vanden Roeselberch1 es gehanghen aende Hooffpoorte; de schelle vanden
Berch van Calvarien2 es gehangen aende Wijngaertpoorte; de schelle van Diependael3
aende Borchpoorte; een vande stadt schellen, wesende totten Baijaert, aende
Bruesselsche poorte; een schelle vande Borchkercke aende Vuijlaeckpoorte; de
schelle vande cappelle opde Voente aende Diesterschepoorte; de schelle vande
cappelle van Overloo aende Thienschepoorte; de schelle vanden clooster van Perck
aende Perckpoorte; ende de schelle vande Chaertroijsen aende cleijn Spuije.
Aprilis xija, es het huijs van Roost bijt volck vande staeten innegenomen.
Aprilis xva, zijn inden raede der stadt van Loven, gelesen zekere brieven van zijne
hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, daermede de selve aende stadt was overseijndende
de brieven vande C.M., in date viija martij 1578, bijde hant van zijne M. onderteekent,
daermede de selve M. de stadt es scrijvende ontfangen te hebben een zeer groot
plaisier ende contentement van onlancx, vande hoocheijt Don Jan van Oostenrijck,
verstaen te hebbene, dat die van Loven hen soo gewillichlijck hadden gegeven onder
de onderdaenicheijt van zijne C.M.; daeraff de selve niet en hadde connen laeten hen
zeer te bedancken, hen biddende des soo te willen continueren; al naerdere bijde
selve brieven hier, van woorde te woorde, volgende:
‘Le Roy,
1

2
3

In die dagen stond er op den Roeselberg, buiten de Mechelsche poort, eene kapel aan Maria
toegewijd, bekend onder den naam van Onze Lieve Vrouw van Wilsele. Deze kapel is vermeld
in eenen akt van 1553.
De kapel van den Calvarieberg was gelegen buiten de Brusselsche poort. Zij verdween tijdens
de belegering van 1635.
Eene hoeve der abdij van Vlierbeek. Deze hoeve was gelegen buiten de Brusselsche poort,
in het dal, aan de rechte zijde des steenwegs.
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Chiers et bien Amez. Nous avons reçeu ung tres grand plaisir et
contentement, d'avoir naguères entendu par les lettres de nostre très chier
et très amez frère, Don Jehan d'Austrice, chevalier de nostre ordre,
gouverneur lieutenant et capitaine général de nos Pays-Bas, que, suivant
votre debvoir, vous vous estes sy voluntairement reduictz à nostre
obéissance, dont n'avons peu délaisser de vous en sçavoir bon gré et en
remercier, vous priant d'ainsy continuer en obéissant à nostre dict frère et
nous le tiendrons à très-grand service, et en obligation de vous maintenir
et accroistre vos priviliéges, franchises et exemptions, selon que tousjours
avons désiré, mesmes pour le respect de nostre Université illecq., de
laquelle aussy ne desirons que le bien et prosperité, selon qu'avons tousjours
monstré à la gloire de Dieu et conservation de nostre saincte religion
catholique romaine, et nostre dicte obéissance. A tant Chiers et bien Amez,
nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. De Madrid, le viije de mars
1578; soubsigné: PH.; et en bas: A. DE MIETIERES.’
La surscription estoit ainsi: A nos Chiers et bien Amez les Bourgemaistres,
Eschevins et Conseil de nostre ville de Louvain4.
Aprilis xvija, es bijden raede der stadt van Loven overdraeghen, allent gheschutte
der selve stadt, opde vesten te doen vueren ende stellen, ende daertoe busschutters
te ordonneren.

4

De oorspronkelijke brief berust nog heden in de archieven der stad.
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Eodem, quam de tijdinge, binnen Loven, dat die van Grevelingen hen hadden gegeven
onder de onderdaenicheijt vande C.M.
Eodem, gesach dat Sterbeke ende Tervueren was innegenomen, bijden volcke
vande staeten.
Aprilis xxija, wert die Pacificatie van Ghendt, tot Antwerpen, wederomme
gepubliceert, ende bijde borgers, met een nieuw decreet, tegens de hoocheijt van
Don Jan van Oostenrijck, besworen; ende de Jesuiten zulcx geweijgert hebbende te
doene, wordden, opden Sinexen dach, tschepen vuijt Antwerpen naer Mechelen
geleijdt.
Maij xiija, monsteringe, binnen Loven, vande soldaeten ende peerden.
Maij xvja, zijn alhier doer Loven gepasseert vijff hondert ruijteren te peerde.
Maij xxja, quam de tijdinghe alhier, binnen Loven, dat Philippeville, bij
appoinctemente, was overgegeven aende hoocheijt van Don Jan van Oostenrijck,
zijnde de baron van Florines aldaer capiteijn geweest.
Maij xxija, des nachts, dede de gouverneur dezer stadt Loven vele groot geschut
ende bussen lossen, ter memorien ende eere dat de Coninginne van Spaegnien van
eenen jonghen sone ghelegen was, soomen zeijde.
Maij xxvja, des maendachs, es het placcaet ons genaedichs heeren der
Conincklijcker Majesteijt, van date prima februarij 1578, alhier te Loven gepubliceert,
in presentie vanden gouverneur, meijere, borgemeesteren ende schepenen der stadt
van Loven, daermede alle acten vande staeten vande landen van herwaertsovere
geannulleert ende te niete gedaen wordden, die niet en geschieden bij autorisatie van
zijne hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, ende dat de ondersaeten vande C.M. oock
niemanden en souden obedieren, dan de voers. zijne hoocheijt Don Jan van
Oostenrijck, als lieutenant gouverneur ende capiteijn generael van deze Nederlanden.
Junij ija, heeft de stadt van Loven, vande C.M., de naevolgende brieven ontfangen,
in date xxviija aprilis 1578, ende die hier van woorde te woorde es volgende:
‘Le Roy,
Chiers et bien Amez, Nous avons receu vos lettres du xixe de febvrier, par
lesquelles vous presupposez qu'aurons entendu vostre grande fidelité et
loyaulté en nostre endroict, en vous ayant de sy bon ceur reduict et remis
soubz nostre obéissance, et eu tant à coeur la religion catholicque romaine,
dont n'avons volu obmectre de vous dire, par cestes, estre vray de ainsi
l'avoir naguères entendu, par nostre très chier et très amez frère Don Jehan
d'Austrice, chevalier de nostre ordre, lieutenant gouverneur et capitaine
général de nos Pays Bas, comme aurez ja veu, par aultres nostres, oultre
lesquelles vous voullons bien admonester et encharger par cestes, bien
acertes, de tousjours demeurer fermes et estables en nostre dicte obéissance,
et sur tout en la religion catholicque romaine, sans vous laisser abuser ou
circonvenir de aulcuns maulvais espritz, qui ne cherchent que vostre ruine
et perdition et ne fauldrons de vous faire traicter par nostre dict frère, selon
que luy avons pieça enchargez, comme sy bons et leaulx vassaulx et
subjectz méritent. A tant, Chiers et bien Amez, nostre Seigneur vous ait
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en sa saincte garde. De Madrid, 28 d'avril 1578, soubsigné: PH., et en bas:
A. DE MIETIERES.’
La surscription estoit telle: A nos Chiers et bien Amez les Bourgemaistres,
Eschevins et Conseil de nostre ville de Louvain.
Junij ija ende va, zijn de twee vendelen Bourgoignons vuijt Loven vertrocken.
Junij viija, quamen binnen Loven zekere ruijteren albanoijsen tot assistentie van
dijen van Loven, doer dijen men zeijde dat te Mechelen groote gereetschap gemaekt
wert, bijden volcke vande staeten, om eenige enterprise te doen.
Junij xija, quamen binnen Loven omtrent iiij oft vc peerden, ende wordden gelogeert
allen de stadt dore; ende zijn, ten selven avent, wederomme vuijt getrocken naert
quartier van Mechelen, op hope vande stadt van Mechelen inne te gecrijgen; maer,
comende ontrent Mechelen en hebbent niet gevonden, als hen geadverteert was; want
des dachs te voeren, wel viij oft ix vendelen cnechten daer binnen waeren gecomen,
ende eenige swertte ruijteren, buijten Mechelen, in eene buschade geleet, als vande
compste vande Spaegnaerts geadverteert zijnde, soo dat zij wederomme gecomen
zijn, xva junij, laetende eenige vanden hennen achter, ende sommighe gequetst; maer
des niet tegenstaende brachten grooten buet mede van bestiael.
Julij xiija, es het vendel vande Amsterdammenaers vuijt Loven vertrocken, naert
quartier van Diest.
Julij xva, de gouverneur der stadt Loven begeert hebbende den raedt der selve stadt
te doen vergaerde-
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ren, om deswille dat hij metten hooffmeestere van zijne hoocheijt, Jan Baptista de
Taxis, ten selven avende, van zijne hoocheijt, van Meechdendaele1, bij Oplintere,
alhier te Loven was gecomen, de welcke tzaemen, bijden raede, zijn gecompareert,
ende daernaer oock de lieutenant vanden baron van Chevreaul, die den raede
verclaerde bij zijne hoocheijt gelast te zijne om hem binnen de stadt Loven te vinden,
ende tot meerdere versekertheijt tegens de vijanden ende partije adverse vande staeten
ende prince van Orangien, mede te brengene, onder tregiment vanden voers. baron
van Chevreaul, x vendelen cnechten; hebbende oock de voers. hooffmeestre Taxis
versocht aenden voers. raede diveersche poincten, onder andere hier naevolgende,
te wetene:
1. Commissarissen tot het opscrijven van alle graen, hoedaenich dat zij nu binnen
stadt wesende, met oock vanden moute. 2. Andere commissarissen tot het opscrijven
vande botere, kaese, zoute, zeepe, keerssen, riet ende anderssints. 3. Te wetene hoe
vele backers binnen Loven zijn. 4. Hoe vele brouwers, ende wat provisie van mout
zij hebben. 5. Prijs ende pegel opt broot ende bier te stellen. 6. Alle ambachten
t'onbieden dat zij zien hunne waere niet op te steken noch te verdieren, opdat van
geenen noode en zij, thunnen achterdeel, daerop te versien. 7. Plaetse te noemen tot
bewaernisse vande ammonitie, tot onderhoudinghe vanden legele ende chrijsvolcke.
8. Commissarissen te maecken, tot het maecken vande quartieren ende billetten van
den voers. regimenten cnechten. 9. Commissarissen tot het visiteren vande sluijse
tot Wijchmael. 10. Doer de honderste liedens te weten hoe vele weerbaer mannen
binnen Loven zijn. 11. Doer de selve honderste lieden oft doer de pastoors te weten
hoe vele communicanten inde stadt zijn, ende bijnaer, dijen volgende, hoe vele
monden. 12. Ende versueckende publicatie van alle out ende nieuw graen, soo
gedorsschen als ongedorsschen, geschuert, gemijt, ende al des te velde niet gepiekt
noch gemaijt en es, hier binnen de stadt te brengen.
Julij xvija, es de heere baron van Chevreaul te Loven innegecomen, totten
gouvernemente der stadt Loven, op traictement van iijc Carolusgulden ter maent,
brengende met hem x vendelen Bourgoinschecnechten, ij vendelen Spaegnaerts, ij
vendelen Duijtschen ende ij vendelen Hollanders, daerondere tvendel vande
Amsterdammenaers, onder den capiteijn Sterck, maeckende tzaemen xvj vendelen
cnechten, boven de iiij vendelen waelen ende ij vendelen Duijtschen, van te voeren
te Loven liggende; ende alsoo tzaemen nu binnen Loven xxij vendelen cnechten,
sonder tvendel vande borgers.
Julij xviija, es den Gouverneur Ruijsbroeck van Loven vertrocken, ende de voers.
baron van Chevreaul gesurrogeert in zijn plaetse.
Service bijden baron van Chevreaul vande stadt Loven versocht alle daege te
hebbene, xixa julij 1578:
1. Ierst ij voederen houts, soo voer de coecken2 als zijne camere. 2. Twee ponden
oft meer keerssen, ende vj kandelaers. 3. Fourraigie voer xxij peerden. 4. Ses maeten
havere. 5. Vier ammelaekenen, te wetene ij voer de taefele vanden Gouverneur, een
voer zijnen hooffmeester, ende een voer de coeckene. 6. Twee dosijnen oft meer
servetten. 7. Vier dosijnen schotelen. 8. Drije dosijnen telljoiren. 9. Olie, azijn, verjus,
1
2

Maagdendale, vrouwenabdij der orde van Citeaux, gelegen te Oplinter.
Coecken, keuken.
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zout, van elcx eene pinte. 10. Thien oft meer bedden met zijne toebehoorten. 11.
Ende van tzurplus oft reste ter discretien vande stadt.
Julij xxja, es den voers. Gouverneur, in plaetse vande voers. geheijste service,
gepresenteert ter maent hondert goude croonen, ende voerts totten hellebaerdiers,
als zij3 den voergaenden Gouverneur Ruijsbroeck gedaen ende gegeven hadden.
Eodem, quam de tijdinghe, te Loven, dat de Duijtschen binnen Campen liggende,
xxa julij, de stadt hadden overgelevert in handen vande staeten, doert hert beleg
vanden graeve van Rennenborch, gouverneur van de staeten daertoe gestelt.
Julij xxj voers., wert te Loven geconsenteert den oochst in te crijgen, ende alle
andere graenen, van alle canten buijten de limiten vanden quartiere van Loven ende
eldere inne te haelen, ende te conserveren tot gemeijnen behoeff vanden garnisoene
binnen Loven liggende, om inden noot te gebruijken, ende d'overschot onder hen
gelijckelijck te deijlen, tot proffijte vanden genen diet gehaelt hadden; waerdoere
groote desordre opde dorpen gebeurde vande soldaeten, nemende, onder tdecksel
vande voers. graenen, al dat hen aen stont, soo beesten, meubelen als andere goet,
dwelck zij al, te Loven, binnen brachten, ende vercochten tot hunnen behoeff, slaende
de beesten soo koijen, ossen, schaepen, verkenen, kalveren ende andere,
vuijtvercoopende tselve, metten ponde, onder de borgerije, ende andere hunne
soldaeten, werpende de pensen metten ingewanden opde straeten, soo dat daerdoere
eenen grooten stanek binnen de stadt was; wesende tselve oock eensdeels oorsaecke
vande groote affgrijselijcke sterfte der pestilentien, te Loven opgestaen4, mits de
groote vuijlicheijt ende groote menichte vande soldaeten ende dorplieden binnen
Loven gevlucht, alsoo

3
4

Als zij; versta gelijk zij.
De pest verklaarde zich te Leuven in oogstmaand 1578 en woedde tot in mei 1579.
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dat zulcke sterfte in ijc jaeren hier te voeren noijt gezien en was, want men die dooden
opde kerckhoven vande stadt Loven niet al en const begraven, maer andere plaetsen
daertoe heeft moeten emploijeren1, maeckende opde selve groote diepe vervaerlijcke
putten. Die Cellebruederen gingen alle nachten lancx der straeten, met kerren ende
peerden, waeraene een belle was hangende, omde dooden daerop te laeden, ende
wordden alsoo gevuert naerde voers. kerckhoven ende andere plaetsen, ende mette
kerren gestort inde cuijlen opde selve daertoe gemaeckt. Die menschen laeghen lancx
de straeten som doot, som halffdoot, opde mesthoopen, zeer deerlijck ende druckelijck
om aensien2. Ende alser eenige borgers waeren gestorven, soo waeren de soldaeten
de huijsen spolierende ende plonderende tot hunnen behoeff, stootende oock de
sommighe noch niet doot wesende, vuijten huijse opde straeten, alsoo dat sulcke
desordre noch rooverije noijt in eenieghe steden gesien noch gehoort en was. Ende
die soldaeten maeckten al prijs, soo wel buijten opde dorpen als in de stadt, loopende
daegelijcx à la picorée, soo zijt noempden; ende de voers. sterfte duerde bij naer een
geheel jaer lanck; soo datter binnen Loven wel gestorven zijn, soo men alsdoen
zeijde, soo vande borgers, soldaeten ende dorplieden, ontrent de xxxvjm menschen,
soo groot als cleijn3.
Julij xxija, wert geordonneert dat men een waeckhuijs soude maecken voerde
nieuwe huijsen4, opde Merckt, tot bevrijinghe vanden stadthuijse.
Julij xxiiija, des donderdachs, quam de tijdinghe alhier, te Loven, doer den heere
van Voijset, lieutenant van den heere gouverneur baron van Chevreaul, hoe dat de
vijanden vande staeten wegen marcheerden, ende waeren gecomen tot ontrent
Wespelaer, preparerende bruggen ende andere gereetschap om eenige entreprise te
doene, bevelende daerdoere de fortificatie vande stadt te voerderen in alder diligentie.
Julij xxva, zijn alhier, te Loven, gepubliceert de brieven vanden raede van Brabant,
in date xxiiija julij, daermede expresselijck, doer bevel van zijne hoocheijt Don Jan
van Oostenrijck, geboden wert, dat allen d'ondersaeten vanden lande ende
1

Te weten: 1o het kerkhof der kapel van Sinte Katharina, later de kerk der Onze lieve Vrouw
Broeders, in de Ravenstraat; 2o het kerkhof der kapel van Sinte Barbara, in de Sinte

2

3

4

Barbarastraat; 3o een boomgaard, in de Fonteinstraat; en 4o een grond aan de binnen vesting,
in de nabijheid der Steenpoort, in de Vaartstraat.
In de kerk van Sint Jacob hangt een eventijdig tafereel vertoonende het kerkhof van gemelde
parochie tijdens de pest van 1578. Dit schilderstuk laat toe een denkbeeld te vormen der
afschrikkelijke plaag welke onze stad destijds geteisterd heeft.
Ten jare 1678 hield men in de kapel van Sinte Katharina, welke toen de kerk der Paters Onze
lieve Vrouw Broeders was geworden, de gedachtenis der sterfte van 1578. De plechtigheid
begon den 21 augusti en duurde acht dagen. Te dezer gelegenheid werd er naast den ingang
der kerk het volgende opschrift geplaatst:
Viator ora pro quinquanginta millibus fidelium quorum maxima pars peste extincta, hic in
pulvere dormit.
Bidt, mensch, voor de zielen van ontrent 50,000 geloovige die in't jaer 1578 vande peste
gestorven, hier meest sijn begraven.
Dit opschrift werd in 1758 weggenomen omdat men destijds beweerde dat het getal der
overledenen 't welk er op voorkwam, overdreven was. (Zie STAES, Lovens nieuws, VII, 339.)
Wij deelen in deze meening. De schrijvers van het werk Imago primi saeculi societatis Jesu,
bl. 873. stellen het getal der sterften op 44,000. Sulks schijnt ons mede overdreven te wezen.
Boonen stelt het op 36,000 menschen. Naar ons inzien is hij het naast bij de waarheid.
Voor het Tafelrond namelijk.
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hertochdomme van Brabant ende Over Maese, gereduceert ende te reduceren onder
de gehoorzaemheijt vande C.M., hebbende te negotieren, tracteren oft te solliciteren
eenighe affairen, aenden voers. raede van Brabant, zullen moeten heur recours aenden
voers. raede van Brabant nemen, binnen de stadt van Loven, als daer gedestineert
ende geordonneert, sonder te moeghen gaen te Bruessel oft eldere; welcken volgende
es den iersten dach van vergaerderinghe vanden voers. raede van Brabant, binnen
Loven, geweest xxvja julij 1578, ten huijse heer ende meester Diericx van tSestich,
opde Proeffstraete5, als d'ierste vanden selven raede, representerende de plaetse
vanden Cancellier.
Julij xxva voers., heeft Alexander de Farnese, prince van Parma ende Plaijsance,
als lieutenant vande hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, het casteel van Lijmborch
belegert, ende, bij appoinctemente, innegenomen.
Julij xxviija, quam de tijdinghe, te Loven, dat de vijanden vande staeten vuijten
quartiere van Mechelen waeren gecomen, naert quartier van Loven, ter zijde Herent.
Augusti prima, hebben die staeten vergaerdert een zeer groot heijr, van diveersche
natien, onder het bevel vanden graeve van Bossu, ende hebben leger geslaegen bij
Rijmenant, in Brabant, daer oock hem bij gevoecht heeft Casimirus, met 7000
voetenechten ende 6000 duijtsche ruijters, al tegens de C.M.; maer en hebben niet
vele vuijtgericht.
Ultima augusti, es binnen Antwerpen toegelaeten den Calvinisten, die hen
noempden vande gereformeerde religie, openbaere exercitie, ende zekere kercken
daertoe genomen, ende begonsten openbaerlijck te prediken, ende van gelijcken oock
in vele meer andere steden,

5

Het huis der familie van 'tSestich was gelegen op de huidige Naamsche straat. Een gedeelte
ervan bestaat nog; het maakt deel van het kollegie Ten hoogen Heuvele.
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rebel tegens de catholijcke religie ende Conincklijcke Majesteijt.
Septembris xja, es den Casteleijn van Heusden, bij naeme Jan Bacx, met drije
vendelen geussche soldaeten smorgens gecomen voer Sint-Jans poorte vande stadt
tsHertogenbossche, meijnende met correspondentie die hij hadde van binnen, met
een deel van tschermersvendel, dijer tijt de wacht hebbende, alwaere zijnen broeder
capiteijn aff was, met de consistorie, zeer groot in getaele, de selve stadt te invaederen;
maer wordden van sommighe cloecke borgeren vande schutterijen, (verhoorende dat
den vijant voer handen was) die poorte terstont toegesloten, ende hebben daernaer
die vijanden zekere verborgen soldaeten vuijter muijten gehaelt, waermede zij hen
begeven hebben naerde Vuchterpoorte, sonder kennisse van die vande schutterijen,
die welcke poorte zij gedeeltelijck, met smede hamers, hebben opgeslaegen, makende
aldaer, naerde stadt waerts in, zekere schanse, om hen te bevrijen, tot dat den vijant
(die nu een weijnich vertrocken was) soude aencomen. Maer die vander schutterijen,
dit verhoorende, hebben hen begeven terstont naer de voers. poorte, ende met eene
goede courraigie de voers. attentateurs miraculeuselijck vuijter voers. schanse, poorte
ende stadt (niet sonder bloetstortinge ten bijden sijden) wederomme vuijt geslaegen,
ende die poorte wederom toegemaeckt.
Septembris xxija, es in Spaegnien gestorven Wenceslaus, een vande ij sonen des
keijsers Maximiliaens, die, anno 1570, naer Spaegnien reijsde mette coninginne, zijn
sustere.
Septembris xxiiija, hebben sommighe vendelen Waelen gemutineert, onder tdecxsel
vande catholijcke religie, ende hebben daernaer begonst, met hulpe vanden heere
van Montignij, oorloge te vueren tegens die van Ghendt, ende wordden genoempt
Malecontenten.
Octobris prima, es de hoocheijt Don Jan van Oostenrijck, in zijnen legele, bij
Naemen gestorven, vande pesten, soomen seijde; maer eenighe hadden suspitie dat
hij vergeven was1. Ende in zijn plaetse es gesurrogeert als lieutenant-gouverneur
ende capiteijn generael vander Conincklijcke Majesteijts Nederlanden Alexander de
Farnese, prince van Parma ende van Plaijsance.
Novembris xixa, heeft de heere van Ville, graeve van Rennenborch, de stadt van
Deventer soo beschoten, dat hen de duijtschen met appoinctement opgaeven.

Anno 1579.
Januarij xija, es Philips, baron de Licques, alhier binnen Loven gecomen, totten
gouvernemente der selve stadt, in plaetse vanden baron van Chevreaul, opt traktement
van iijc Carolusguldens ter maent. Ende waeren, doentertijt, binnen Loven de
naevolgende capiteijnen, met hunnen soldaeten, die de stadt ende Universiteijt van
Loven, bij faulte van betaelinge, diveersche groote leeninghe hebben moeten doen,
soo in gelde, broot als anderssints, waeraff de naemen van sommighe capiteijnen
ende andere deze zijn, te wetene: Melchior Schijven, overste lieutenant van ij vendels
1

Everhard van Reyd zegt ‘dat geene kleijne vermoedinge was dat don Johan met gift
voortgeholpen was, 't zij door den abt van Sinte Geertruijt, die bij vertrouwde vrienden
roemde, soodanighen dienst den vaderlande gedaan te hebben, ofte oock door bevel van den
Coninck zelfs. ‘Zie Oorspronk ende voortganck van de Nederlantsche oorloghen, bl. 36.
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duijtschen; Frederick de Francisquijn, capiteijn van een vendel cnechten onder den
graeve van Manderscheijt; Glaude Bernaert oock capiteijn van een vendel cnechten
onder den voers. graeve; Jehan Walla, capiteijn van een vendel cnechten, onder den
voers. graeve; Lazarus Halder, capiteijn van een vendel Duijtschen; Hans Ingelbert,
capiteijn van een vendel Duijtschen, ende Oswaldus Coltvogel, zijnen vaendraeger;
Glaude de Masson, Sr de la Chappelle, capiteijn van een vendel cnechten, onder den
graeve van Reulx; Jan del Haije, capiteijn van een vendel cnechten, onder den voers.
graeve; Jehan de Fourneaul, capiteijn van een vendel Waelen, onder den voers.
graeve; Jehan de La Guerre, capiteijn van een vendel Waelen, ondert voers. regiment
vanden graeve van Reulx; Gabriel de Licques, baron de Bonignes, capiteijn van een
vendel Waelen, onder tregiment van den baron de Licques; Hersse de Merbaix,
capiteijn van een vendel Waelen, onder tvoers. regiment, ende Philippe de Mouton,
zijnen vaendraeger; Michiel de St Piermont, capiteijn van een vendel Waelen, onder
den graeve van Reulx; Philippe de Licques oock capiteijn van een vendel Waelen,
onder den baron de Licques; Don Pedro de Aulcuna, capiteijn van een vendel
Spaegnaerts; Don Loijs de Toledo oock capiteijn van een vendel Spaegnaerts; Loijs
de Haijnnault, sergeant major vanden volcke binnen Loven.
In januario, heeft de exellentie des princen van Parma, als lieutenant gouverneur
ende capiteijn generael vander Conincklijcke Majesteijts Nederlanden, met een deel
volcx van Monsdragon, tcasteel van Kerpen, bij Colen, met gewelt, innegenomen,
ende den capiteijn (Beul genoempt) voerde poorte vanden casteele doen hangen,
metten meesten deel van zijnen volcke.
In februario, heeft de prince van Parma tcasteel van Weert stormenderhant
innegenomen, ende dede de soldaeten, daerop wesende, tot lxx toe, hangen; ende
van daer es hij, over Thurnhout, voer Antwerpen gecomen, alwaer hij vele Engelschen
ende Schotten verslaegen heeft. Ende bedwanck Casimirus volck, liggende tusschen
Antwerpen ende Bergen opden Zoom,
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te velde, soo datse aen hem quaemen genaede bidden, versueckende aen zijne
exellentie om, met convoij van de Spaegnaerts, onbeschadicht vuijt conincx landen
te trecken, dwelck hen bij zijnen excellentie es toegelaeten geweest. Ende de voers.
prince van Parma alsoo wederomme terugge keerende, es met zijnen geheelen legele
voerde stadt van Maestricht getrocken, ende heeft de stadt zeer hert belegert ende
beschoten.
Ten voers. tijde zijn binnen Colen vergaerdert, metten hertoghe de Terranova, vele
heeren ende commissarissen soo vande Conincklijcke Majesteijt van Spaegnien,
vande Keijserlijcke Majesteijt als vande staeten, om van peijs te tracteren; maer zijn
de staeten commissarissen, sonder accoordt, van daer gescheijden, ende die van
tsHertogenbossche hebben alleen den peijs, van sConincx wegen, bijden hertoghe
van Terranova gedeputeert, zeer blijdelijck ontfangen, ende den xxa decembris
daernaer gepubliceert.
Aprilis vja, es heer Geeraert Brueckelaer, pastoor van Sinte Cathlijnen, binnen
tsHertogenbossche, doer bevel vanden heere van Lokeren, vuijter stadt vanden
Bossche geleijdt; maer die catholijcke borgers dat vernemende, hebben hem
wederomme, met recht ende gewelt, binnen de stadt gehaelt.
Maij xxviija, es de gheestelijckheijt van Antwerpen zeer schandelijck vuijter stadt
van Antwerpen geleijdt ende verdreven.
Junij xxixa, heeft de prince van Parma, gouverneur ende capiteijn generael van
zijnen C.M. Nederlanden, naer een lanck ende hert beleg, die stadt van Maestricht
stormenderhant innegenomen, ende den meesten deel vanden soldaeten omden hals
gebracht, de stadt geplondert, ende de borgers op groot rantsoen gestelt, niet sonder
groot verlies van volcke ende vele capiteijnen ende andere heeren.
Julij prima, hebben die consistorianten, binnen tsHertogenbossche, den raet ende
die goede borgers willen bedwingen om te doen publiceren ende te doen besweren
die Unie van Utrecht, ende hebben hen, te dijen eijnde, in groot getal opde Merckt
begeven, in waepenen; dwelck siende de catholijcke borgers, zijn oock geoorzaeckt
geweest hen te versien ende te defenderen, ende zijn alsoo, tot ij reijsen toe, tegens
malcanderen gecomen, met vreeselijck schieten ende schermutselen; soo datter ten
beijden zijden veel doot zijn gebleven; maer Godt almachtich heeft die goede ende
catholijcke borgers, zeer cleijn in getal wesende, victorie gegeven, ende de
consistorianten, ziende dat zij hen quaet voernemen niet en consten volbringen, zijn
viij daegen hier naer, met groote vreesen, vuijter stadt geloopen.
Monsieur de Bourse, Gouverneur van Mechelen, heijmelijck verbont metten prince
van Parma gemaeckt hebbende, es d'oorsaecke geweest dat de stadt van Mechelen
onder de gehoorzaemheijt vande C.M. wederomme es gecomen.
Die van Henegouwe ende Artoijs zijn gereconsilieert mette C.M., ende es de
reconsiliatie gepubliceert, binnen de stadt van Bergen, in Henegouwe, den xiija
septembris.
Den xixa septembris hebben die Duijtschen de schans te Willebroeck verlaeten,
ende zijn naer Mechelen getrocken, verhoort hebbende dat den capiteijn La Nove
derwaerts, met groote macht van volck, quam.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Octobris xxa, heeft den capiteijn La Nove Meenen wederomme innegenomen,
ende de soldaeten al omden hals gebracht, ende daernaer heeft hij tcasteel van
Halewijn, mette vlecken van Waervijck, oock innegenomen.

Anno 1580.
Januarij viija, es den buijten raet, te Loven, vergaerdert geweest, om gelt te furneren
tot behoeff vande soldaeten, alhier in garnisoen liggende; maer daer en wert niet
geconsenteert.
Januarij xija, es dominus doctor Philippus Swerius naer Maestricht gereijst, aende
excellentie vanden prince van Parma, inden naem vande stadt ende Universiteijt van
Loven om zijne excellentie te kennen te geven de groote desordre vande soldaeten,
binnen Loven, bij faulte van betaelinghe.
Februarij ija, opden lichtdach, es alhier, te Loven, vuijtgeroepen, van wegen de
C.M., in presentie van Sr Philippe de Licques, den jonge, baron de Bonignes, als
gouverneur der stadt Loven, in plaetse van zijnen vaedere, den meijere ende
borgemeesteren der selve stadt, dat allen degene vluchtich geweest hebbende, ende
wederom comende, moesten compareren voer zekere commissarissen, opt stadthuijs
alhier, daertoe geordonneert, om aldaer te antwoorden opt gene men hen aldaer soude
voerhouden.
Februarij ixa, quaemen te Loven binnen, om in garnisoen te liggen, ij vendelen
Waelen.
Februarij xxvija, wert die stadt van Cortrijck, doer de Malecontenten ende den
graeve van Egmont, innegenomen, doerde Rijsselsche poorte, ende dat doer behulp
van sommighe borgers, die een deel van sConincx soldaeten in hunne huijsen
verborghen hadden.
In de voers. maent van februario es gestorven die prince van Pietmont, Philibertus,
hertoghe van Savoijen, eertijts gouverneur vander Conincklijcke Majesteijts
Nederlanden.
Aprilis vja, maeckten de duijtsche soldaeten ende oock sommighe vande waelschen,
alhier in garnisoen liggende, grooten oproer ende commotie binnen dezes stadt Loven,
ende liepen bijnaer in allen die cloosters

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

142
ende de borgers huijsen, bij faulte van geit, dwelck zij vande stadt waeren
pretenderende; nemende aldaer al dat hen aenstont, onder tdexsel van broot ende
andere eetwaeren die zij begeerden vanden voers. cloosters ende borgers te hebben;
dwelck die gouverneur ende hunne capiteijnen al lieten geschieden, bij oorsaecke,
geloove ick, datse de meeste mededeelers waeren, ende de soldaeten souldije ende
geit waeren onderhoudende.
Aprilis viija, des vrijdachs snachts, zijn ontrent vij vendelen cnechten, met zekere
compaignien ruijteren vande staeten ende geusen, onder Jr Olivier vanden Tijmple1,
gouverneur vande stadt van Bruessel, voerde stadt van Mechelen secretelijck
ghecomen, ende hebben des anderdachs smorgens, opden daegeraet, de stadt van
Mechelen beclommen ende innegenomen, de selve stadt van alles spolierende, doende
groot gewelt ende martelie over de catholijcken, ende inde cloosters, den borgers
stellende op groot rantsoen; ende hebben van gelijcken corts daernaer, in vuegen
voers., de stadt van Diest innegenomen.
Aprilis xija, quam hier binnen Loven eene bende ruijteren italiaenen, om alhier in
garnisoen te liggen, onder den capiteijn.....
Aprilis xiija, ontfingen alle de capiteijnen vande Waelen, alhier binnen Loven in
garnisoen liggende, van wegen de stadt ende Universiteijt van Loven ghelt ende
broot tot behoeff van hunne soldaeten, mits de groote insolentie, desordre ende
dieverije die de selve soldaeten allomme, binnen de voers. stadt, bij faulte van
betaelinghe, waeren bedrijvende, bij daege ende bij nachten, nemende den borgers
hunne mantels, huijcken ende voerts metten cortsten geseijt al dat hen aenstont.
Eodem, quam te Loven binnen een groot convoij soo van graen, broot, ossen,
koijen, schaepen, haenen, hinnen, eijeren als andere eetwaere, waeromme die van
Loven zeer blijde waeren; want zij van alle canten ende bij naer rontsomme vande
vijanden besloten waeren; ende alle hunne victaillie soo tot Naemen ende Luijck,
niet sonder groot perijckel, moesten haelen, derwaerts vuerende alle hunne meublen,
die zij daer waeren vercoopende, om geit aff te maecken, om hen te onderhouden,
mits den grooten overlast ende excessieven cost die zij vande soldaeten hadden, ende
vercochten soo naeuw hunne meubelen ende andere goederen, soo dat die van Naemen
hen vermaeten dat zij de cauchijsteenen vande straeten vande stadt Loven noch
souden comen al op coopen.
Aprilis xiiija, cost een haltster terwen, gecomen mette voers. convoij, ij rhinsgulden
ende iiij stuijvers, ende een xxv eijeren viij ½ stuijvers.
Eodem, quam alhier binnen Loven, om in garnisoen te liggen, eene bende ruijteren
albanoijsen, onder den capiteijn....
Aprilis xvja, track heer Charles vanden Tijmple, ridder, meijer van Loven2, met
zekere zijne beste meubelen vuijter stadt Loven (volgende zijne huijsvrouwe3 die te
1

2

3

Olivier vanden Tymple, heer van Corbeek over Dijle, was zoon van Jan vanden Tymple,
ridder, burgemeester van Leuven, en van Joanna Smols. Zijne gade was Anna Hannaert. Hij
was een man van hoogen moed, doch van een woesten aard. - Zie verder onder het jaar 1589.
- Olivier van den Tymple viel voor 's Hertogenbosch, den 4 october 1603.
Zoon van Lodewijk van den Tymple en van Philippina de Clerck. Zijne eerste huisvrouw
was Maria Verheylweghen, zijne tweede Anna Nunez Perez de Meniaca, van spaansche
afkomst. Uit de laatste vrouw liet hij eenen zoon, Marcus van den Tymple, die Jesuit werd.
(Zie Paquot, 3e deel, bl. 298). Karel van den Tymple overleed, den 11 november 1608.
Te weten Anna Nunez; zij was dochter van Marcus Nunez, die binnen Antwerpen verbleef.
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voeren naer Colen vertrocken was) vreesende eenighe pillaigie vanden garnisoene
binnen Loven liggende, mits de quaede betaelinge; waermede doentertijt groot goet
vuijt Loven gevuert wert.
Aprilis xxvja ende xxvija, es den buijten raet te Loven vergaerdert geweest, om
zekere imposten op te stellene, tot behoeff vanden garnisoene, binnen Loven liggende.
Maij xxiiija, es den ouden baron de Licques, gouverneur dezer stadt, vuijt Loven
vertrocken, met hem leijdende de naevolgende borgers, die hij, met gewelt, dede
vuijter stadt gaen, ter saecken van eenieghe suspitie hen opgeleijt, contrarie der
waerheijt, te wetene: Helias Pin, Franchoijs van Laere, Hendrick van Diependael,
Jaspar de Meije, Lambrecht Smoors, Ghijsbrecht Cortjans, Frederick Baten, Jan van
Laecken, smit; Pauwels vanden Berghe ende Hendrick Bartels, al contrarie den
privilegien der selve stadt, dwelck te verwonderen was, dat eenen van zulcke cleijne
estime, hem heeft dorven vervoerderen te breken ende te contrarieren de privilegien
vande steden, hen bijden hertoghe van Brabant verleent, ende principaelijcken de
stadt van Loven, die hen noijt tegens de Godlijcke ende Conincklijcke Majesteijt en
hebben misdraegen; ende dit al sonder eenige oorsaecke, gelijck tselve wel naederhant
gebleken es, want zij corts daernaer wederomme, doer bevel van zijnen excellentie
den prince van Parma, binnen Loven zijn gecomen.
Junij viija, es alhier binnen Loven gecomen Jan de Croij, genoempt Salcedo, met
brieven van zijne excellentie om alhier, binnen Loven, te wesen lieutenant gouverneur
ende sergeant major vanden garnisoene, die de stadt presenteerde in alles bereet ende
gedienstich te wesen; ende wert, xiiija junij daernaer, opde merckt (op zijn peert
sittende) van eenen soldaet, doer zijn been geschoten, daeraff hij, xva augusti daernaer,
gestorven es; ende den soldaet diet gedaen hadde, gehangen soo men zeijde; ende
men zeijde, doentertijt, dat het willens ende wetens gedaen was, doer dijen hij totter
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stadt ende borgerije meer geaffectionneert was, dan totten soldaeten.
Julij va, wordden den meijere van Sichenen genoempt [Francois de la Rue] alhier,
te Loven, gehangen, omdat hij vanden slote gevloden was, ende werden te
Minnebrueren begraeven1.
Julij xa, ginck men alhier te Loven processie generael, om peijs ende vrede inden
lande te mogen vercrijgen, ende oock omde catholijcke religie; want de landen ende
de steden van Brabant al meestendeel tegens malcanderen waeren.
Julij xvija, heeft het volck vande C.M. Delfziel ende het huijs te Coeverden, in
Vrieslandt, innegenomen.
Augusti viija, zijn de gecommitteerde der stadt van Loven naer Naemen getrocken,
om mevrouwe de hertoginne van Parma ende haeren sone, den prince van Parma, te
congratuleren ende salueren.
Septembris ija, hebben onze ruijteren, alhier te Loven in garnisoen liggende, eenen
grooten buet ende rooff gehaelt ontrent Vilvoorden, ende brachten binnen Loven lij
ossen, ende gaven eenen os voer xij croonen ende het pont voer ij stuijvers.
Septembris vija, wordden alhier, te Loven, een mandement gepubliceert nopende
den prince van Orangien, hoe hij tvolck, met zijne valsche trecken, verleijt hadde,
ende affgetogen vande gehoorzaemheijt vande C.M., tvolck tegens de selve C.M.
oproijende, ende op zijn lijff wordden zekere somme gelts gestelt, soo wie hem
levende oft doot soude leveren2.
Septembris xviija, es de heere Laurentius Metsius, bisschop van tsHertogenbossche,
binnen de stadt van Naemen, gestorven.
Septembris xxija, wordden ontrent Libbeke, buijten Loven, vande geussche ruijteren
van Diest, xxx peerden genomen vande pachters van Loven, geweest hebbende hout
haelen.
Septembris xxiija, wordden alhier, te Loven, ten versuecke vande hertoginne van
Parma, gepubliceert dat eeniegelijck soude vieren, ende dat men processie generael
houden soude, ter blijschap van dat de C.M. coninck van Portugael gecroont was;
waeromme, te Loven, groote genuchte bedreven wert, niet tegenstaende hunne groote
desolatie ende armoede daer zij in waeren, xxva septembris daernaer; ende opde
merckt, voert stadthuijs, stont een schuijte, op eenen boom, vol pecktonnen ende
houts, ende rontsomme beleet met ossen pijpen vol poeders, dwelck groot geruchte
ende getier maeckten, als zij begonsten t'ontsteken; ende soo voert alle de merckt
ende de geheele stadt doere geviert, met groote blijschap; ende voert stadthuijs hongen
1

2

Uit overdrevene vrees had Francis de la Rue het slot van Sichem aan den vijand overgeleverd,
en de vlucht naar Aerschot genomen. In deze stad werd hij aangehouden en naar Leuven
gebracht. De Kanselier van Braband, Didier van 'tSestich, verwees hem ter dood. Hij werd
voor zonnenopgang gehangen. Van de galg afgesneden zijnde, werd hij in de kerk der
Minderbroeders begraven. Zie Kronijk van Sichem door Godfried van Thienwinckel;
handschrift.
Te weten 20 duizend gouden schilden. Het was op voorstel van den Kardinaal de Granvelle
dat de Koning besloten had eene groote som te beloven aan dengene die den prins van Oranje
zou ombrengen. De klad des briefs die de koning over deze zaak aan den prins van Parma
schreef, bestaat nog; zij is van de eigene hand des Kardinaals. De brief is van 30 november
1579. Zie M. Gachard, 6e deel, bl. 19.
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de waepenen vande C.M., met die van Portugael, waerondere deze naervolgende
rijmen stonden, te wetene:
Looft den Heer, maeckt vreucht, schout alle calangien,
't Wert noch oost, verget al tvoergaende doleure;
Wert vertroost, Portugael versaemt met Spaengien
t Bringht noch eer en deucht, al christenrijck deure.

Octobris xxva, es de doerluchtighe princesse vrouw Anna van Oostenrijck, des keijsers
Maximiliaens dochtere, ende huijsvrouwe vande C.M. van Spaegnien, gestorven;
waeromme de C.M. zeer droevich was.
Octobris ultima, quaemen alhier voerde stadt Loven iij benden ruijteren vande
Geusen, ij met lancien ende eene carabijns, roepende totte borgers opde vesten
wesende: compt vuijt ghij Paependieven3. Waeromme xxx van onse ruijteren, alhier
in garnisoen liggende, vuijter stadt trocken, rijdende ende smijtende onder den hoop
vande voers. Geusen, met zulcke vromicheijt ende gewelt dat de Geusen moesten
de vlucht nemen; nemende oock vande Geusen zekere gevangenen, die zij inde stadt
brachten.
Novembris vija, wordden Guilliame van Horne, heere van Heeze (die anno 1576
de heeren vanden oppersten raet vande C.M., opt hoff tot Bruessel gevangen nam)
inde stadt van Quesnoij, in Henegouwe, als een verrader onthooft, doer zekere verraet
dat hij in meijninghe hadde geweest te doene van Bergen, in Henegouwe, Conde, St
Gilleijn, Betunen, Arras ende meer andere steden, over te leveren, in handen vanden
hertoghe van Alencon, Franchoijs. Ende Conde wordden innegenomen, vanden
volcke des princen van Orangien, ende corts daernaer wederomme innegenomen
vanden volcke vande C.M.
Novembris ixa, heeft de gouverneur der stadt Loven, Monsieur de Licques, versocht
dat de borgers den soldaeten souden den cost geven oft iij stuijvers daechs,

3

De tegenstrevers van het bewind van Philips II noemden Leuven den Papennest, omdat onze
Hoogeschool een middelpunt was van priesters die de roomsche kerk aankleefden en
verdedigden, Zie Joh. Molanus, Hist. Lov., bl. 442, en A. Wichmans, Brabantia Mariana,
bl. 256.
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dwelck bijde gedeputeerde vande stadt ende Universiteijt geconsenteert wert; maer
die vande gemeijnte en wildens niet accorderen, dijen nochtans niet tegenstaende
heeft de selve gouverneur de trommel doen ommeslaen zulcx te moeten doen.
Novembris xiija, wordden, doer bevel vanden gouverneur de Licques, den schoonen
grooten torren, staende opde vesten dezer stadt Loven, tusschen de Diestersche poorte
ende het Nieuwerck1, affgebroken; een memorabel acte, in plaetse van fortificatie
zulcke heerlijcke stricture te destrueren.
Novembris xxvja, wordden van weghen des voers. gouverneurs de Licques
vuijtgeroepen ende ommegetrommelt, dat men geene huijsen meer affbrecken en
soude, doer dijen zij nacht ende dach bijden soldaeten werdden affgebrocken, ende
de materiaelen tot hunnen proffijte openbaerlijck vercocht.
Decembris xviija, es binnen Arhnem den drossaert van Hattem, met zijnen ouden
vaedere, onthalst, ende daernaer gevierendeelt ende de stucken opde mueren geset,
omdat zij (die noijt de staeten eedt gedaen en hadden) doer tcasteel, sConincx
soldaeten vuijt Blijenbeke ontboden ende innegelaeten hadden, ende de stadt Hattem
aen sConincx zijde gebracht; ende wert de selve stadt corts daernaer, wederomme
vande Geusen innegenomen.

Anno 1581.
Januarij iija, hielen die gesellen vande Roose ende de Kerssouwen Cameren de wachte
opt stadthuijs, te Loven.
Januarij xxvja, bedreven de soldaeten alhier, binnen Loven, in garnisoen liggende,
groote insolentien ende oproeringe, cloppende opde borgers doeren ende poorten,
de sommighe oock met bijlen ende axen open smijtende, onder tdecxsel van t'eten
ende te drincken te hebbene; maer naemen al dat hen aenstont, beroovende de borgers
huijsen ende hoven van al dat zij vonden, bedrijvende alomme vele quaets, ende de
gouverneur ende capiteijnen lietent al geschieden, bij faulte, geloove ick, datse som
mede deijlden, ende van quaede betaelinge. Ende de stadt Loven en const geen broot
noch geit meer gefurneren, ende de borgers moesten den soldaeten iij stuijvers daechs
geven, ende niemant vande borgers en mocht ontrent de vesten comen, bij daege
noch bij nachte, ende soo verre iemant daerontrent quam die wordden vande soldaeten
berooft van al dat hen aenstont: van mantel, van hoet ende diergelijcke; ende daer
doere es te presumeren, dat de soldaeten zulks deden om te beter hunne dieverije te
mogen aenstellen ende de huijsen vrijelijck te brecken ende te berooven, want in
plaetse dat de soldaeten de vesten ende stadt souden bewaeren tegens de vijanden,
soo waeren zij op hunne diverije ende aende huijsen te brecken; soo dat de vesten,
menighen nacht, met ij oft iij sintenellen wel bewaert was.
Januarij xxviija, wordden de brieven gelesen, daermede aende stadt Loven versocht
wert, eene vuijtvaert te doene voerde huijsvrouwe vande C.M., vrouw Anna van
Oostenrijck, die xxva octobris anni 1580, gestorven was; ende wert corts daernaer
gedaen, binnen de kercken van Sinte Peeters, met xij tortsen ende xx waepenen.
1

Het Nieuwerk was een aanzienlijke toren gebouwd, ten jare 1519, op den uitloop der Leibeek,
ter Diestsche Vest. Zie Louvain monumental, bl. 73.
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Januarij xxviija voers., waeren de gedeputeerde vande stadt ende Universiteijt
Loven vergaerdert, om eenich middel te vinden omde soldaeten, binnen Loven in
garnisoen liggende, te contenteren ende de borgerije tontlasten vanden service vande
iij stuijvers daechs, die zij den soldaeten moesten geven.
Februarij vija, was de monsteringhe vande soldaeten alhier binnen Loven in
garnisoen liggende, ende geschiedde inden collegie vanden Daele, ende monsterden
alsdoen deze capiteijnen, met hunnen soldaeten, te wetene: 1. Heer Charles vanden
Tijmple, riddere, meijer van Loven, capiteijn van een vendel Lovenaers. 2. Den baron
de Licques, capiteijn van een vendel Waelen. 3. Capiteijn Neuville. 4. Het vendel
vanden baron van Veerne. 5. Capiteijn Staff. 6. Capiteijn Chapelle. 7. Capiteijn
Chanteur. 8. Capiteijn Piermont. 9. Capiteijn Meerbaix. 10. Capiteijn Fourneaul. 11.
Capiteijn Loijs de Haijnnault. Ende, xiiija februarij daernaer, quam tgelt voerde voers.
soldaeten, ende dat voer ij maenden betaelinghe.
Februarij xxija, quam den ouden baron de Licques wederomme binnen Loven,
totten gouvernemente der selver stadt.
Februarij xxiija, wert de stadt van Steenewijck (van sConincx volck belegert zijnde)
vande Geusen ontset.
Martij xija, wordden de trommelen ommegeslaegen, binnen Loven, ende verboden
datmen geene huijsen meer affbreken en soude, doer dijen dat zij bijde soldaeten,
met zulcke menichte, bij daege ende bij nachte, wordden affgebrocken, ende de
materiaelen thunnen proffijte, sonder iemants wedersegghen, openbaerlijck vercocht.
Aprilis xiiija, wert het dorp mette cappelle van Werchtere in brant gesteken, bijde
geussche vijanden, te Vilvoorden liggende.
Aprilis xxva, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de catholijcken hen tegens
de Geusen in waepen gestelt
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hadden, tot Bruessel, ende dat de Geusen d'overhant behouden hadden; waeromme
zij vele catholijcken hebben doen vuijter stadt vertrecken.
Aprilis xxixa, begonsten de geussche Bruesselaers, met hunne adherenten,
wederomme de kercken ende beelden ontwee te smijten, beroovende Sinte Goedelen
kercke van al daer zij geit aff consten gemaecken, hebbende oock opt hoff de figueren
ende waepenen vande C.M. affgeworpen, ontstucken gesmeten ende vercocht, al in
groote cleijnachticheijt ende versmaetheijt vande voers. zijne C.M., dwelck te
verwonderen es, dat zij hen zulcx hebben derven vervoerderen.
Maij ija, zijn die van Bruessel, zeer sterck te voet ende te peerde, voer Loven
gecomen, naerden noenen, ende hebben allen de koijen genomen die zij vonden,
ende naer Bruessel gedreven; niet tegenstaende dat ons volck vuijttrack naert Broeck,
alwaer zij aen malcanderen gecomen zijn, ende hebben vande onsen x oft xij soldaeten
verslaegen, ende eenige gevangen genomen, ende onder andere den capiteijn
Fourneaul.
Maij ixa ende xa, hebben de Geusen van Antwerpen, met hunne adherenten, ons
Lieve Vrouwen Kercke aldaer ontstucken gesmeten, ende de selve van alles berooft;
ende elck ambacht haelden haere beelden ende patroonen vuijt.
Den xxviija julij, wert het casteel der stadt van Breda van sConincx volck verrast,
deur Monsieur Houtepenne, coronel, ende daernaer de stadt, met gewelt, innegenomen,
de stadt geplondert, ende de borgers op rantsoen gestelt.
Augusti xvija, monsterde de soldaeten wederomme te Loven, waeromme tstadthuijs
gesloten stont, doer dijen de soldaeten hen hadden laeten ontvlieghen, datse met eene
maent betaelinghe, voer hunne souldije, niet te vreden zijn en souden, maer tstadthuijs
innenemen tot hunne versekertheijt; waeromme de borgers de wachte aende vesten
hielen, ende vuijt elcke Gulde quamender x opt stadthuijs.
Augusti xviija, wert Camerijck, dwelck vanden prince van Parma belegert was,
deur den hertoghe van Anjou, met gewelt van volcke ontset, ende corts daernaer het
casteel van Camerijck oock innegenomen.
Augusti xxvja, des saeterdachs snachs, wasser wonder gesien alhier, te Loven,
inde lochte, ende daer openbaerde eene groote stadt, waer van schenen de mueren
om te vallen, vele visioenen van engelen, witte strepen, gelijck als spicien oft lancien,
stekende tegens malcanderen, ende vele meer andere wonders, waeraff men,
doenterteijt, zeijde eene presagie oft beteeckeninghe te wesen vande stadt Loven,
doert vallen vande mueren; want de stadt Loven van daege te daege lancx soo meer
gedestrueert wert, huijsen ende mueren affgeworpen, ende dies, niet tegenstaende,
van Gode almachtich, doer zijne engelen bewaert.
In augusto voers., wert het naervolgende article der requeste, bij dijen van Loven
aen zijne excellentie den prince van Parma gepresenteert zijnde, mette appostille, bij
zijne excellentie daer doen op stellen, te Loven, ontfanghen, te wetene:
COPIE.
‘Item, comme la dicte ville est chargee de grands et importables rentes et
charges, lesquels combien pour la susdicte extreme pauvreté, fraix et
despens du garnison, est impossible aulcunement furnir et payer, ouy ne
bastant pour le furnissement des ordinaires services du dict leur garnison,

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

ce nonobstant les commissaires aux annotations des biens confisquez et
saisiz, pretendent executer la dicte ville, pour les canons d'aulcunes rentes
appartenants aux absents, rebelles ou tenans adverse partie à Sa Majesté,
supplient pource quil plaise à vostre Excellence accorder, en recompense
de tous les pertes, maulx et miseres, acquict et quitance des canons desdicts
rentes ja escheulx et encores durant ces troubles à escheoir.’
Appostille bij zijne excellentie op 't voers. poinct gegeven:
‘Son Excellence veuillant favorablement traicter ces suppliants, et
considerant leur impuissance et pertes soustenues, leur fait don et quittance
des arrieraiges et courrans des rentes escheus et qui pourront escheoir,
durant ces troubles, ou que aultrement sera ordonné, que ceste ville peult
debvoir à aultres tenants presentement partie contraire à Sa Majesté et
adherans aux rebelles, dont seront expediez lettres en telcas pertinents.
Faict à Mons, le xxvij de juillet 1581, soubsigné: ALEXANDRE, et plus bas
estoit escript: par ordonnance Son Excellence, signé: VERREYCKEN.
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Septembris ixa, wert de stadt van Eijndhoven, doer quade wacht vant garnisoen datter
in lach, vande Geusen innegenomen, ende opden selven dach, tsavonts, den vijant
comende voerts naer Helmont, heeft de stadt oock innegecreghen, mits haer
onsterckte; maer de heere Jr Adolph van Cortenbach, met zijnen cousijn den heere
van Maldeghem, hem begevende op zijn slot, heeft dat, xiiij daegen, tegen alle gewelt
vanden vijanden, innegehouden, ende daernaer doer Mijnheere van Houtepenne
ontset.
Opden voers. ixa septembris, werdt de stadt van Sint-Gillain, in Henegouwe, doer
den prince van Espinoij innegenomen; maer, niet voersien zijnde, wert wederomme
van sConincx volck, met gewelt, innegecreghen.
In septembris voers., es zijne excellentie Alexander de Farnese, prince van Parma
ende van Plaisance, geconfirmeert ende gestelt bijde C.M. als absoluet lieutenant
gouverneur ende capiteijn generael van dezer Conincklijker Majesteijts Nederlanden,
ende riddere van den ordene vanden Gulden Vliese.
Octobris iiija, heeft zijne excellentie de prince van Parma de stadt van Dornick
belegert, ende naer groote bestorminghe es de stadt, met appoinctement, overgegeven
onder de gehoorzaemheijt vande C.M., xxxa novembris daernaer; waeromme men
te Loven, xa decembris, processie generael gehouden heeft, in danckbaerheijt tot
Gode almachtich, vande voers. victorien.
Octobris vja, maeckte men alhier, te Loven, groote gereetschap als van zeelen,
haecken, beijtels, acxen, leeren ende anderssints, om daermede te proeven de stadt
van Diest inne te nemen, ende trocken des avents alhier vuijt; maer quaemen, des
anderen dachs, wederomme als niet vuijtgericht hebbende, maer vele volcx gelaeten
die over de vesten vander stadt Diest geclommen waeren, bij faulte van assistentie;
waer de sergeant major alhier, genoempt Thomas Castelain alias Keersdieff, gelijck
men zeijde, die oorsaeke aff was, doer dijen hij met zijnen volcke niet en dorste
volgen.
Octobris xxixa, es Mathias, die eertshertoghe van Oostenrijck, des Keijsers
Maximiliaens sone, die de staeten totten gouvernemente van deze Nederlanden
ontboden hadden, vuijt Antwerpen naer Duijtslandt vertrocken, bij oorsaecke van
quaet traictement ende andere hem moverende.
Eodem, es te Loven gepubliceert, bij consent vanden gouverneur de Licques, dat
de soldaeten geene huijsen meer affbreken en souden, noch fruijtboomen noch
opgaende eijcken, soo wel buijten als binnen, aff houden, met verbot dat de borgers
zulcx vande soldaeten niet en souden coopen; maer al te vergeeffs.
Novembris ija, es het convoij van graen ende andere goet, alhier naer Loven
comende, vande geussche ruijteren, te Diest liggende, affgeworpen; waeromme onse
ruijteren vuijtgetrocken zijn tot voerde poorten van Diest, ende hebben hen den rooff
wederomme affgenomen ende binnen Loven bracht.
Novembris vija, des avents, es den sergeant major genoempt Thomas Castelain
hier te Loven vuijtgetrocken met eene groote tonne vol keerssen, die hij vander stadt
Loven keerssen, gedestineert totte wachten, dieffelijck gestolen hadde, ende de tonne
es onderwegen ontwee gevallen, waerdoere zijne dieverije ontdeckt wert, ende int
openbaer quam; ende zedert den naem van Keersdieff, te dijer oorsaecke, behouden
heeft.
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Decembris xxiiije, vertrocken de gedeputeerde vander stadt ende Universiteijt van
Loven, te wetene: heer Charles vanden Tijmple, riddere, meijer van Loven, ende Jr
Augustijn Vrancx, borgemeester, van statswegen, ende dominus doctor Joannes
Wamesius ende dominus doctor Philippus Swerius, vander Universiteijt weghen,
naer Naemen, aende excellentie vanden prince van Parma, om te claegen over het
groot gewelt dat de soldaeten binnen Loven bedreven, van rooven ende stelen ende
de huijsen dach ende nacht aff te brecken.

Anno 1582.
Januarij prima, wert den jongen baron de Licques, Gouverneur dezer stadt Loven,
tzijnen houwelijcke, mette dochtere des heeren van Moriamee, beschoncken, bijde
stadt ende Universiteijt Loven, met iiij silvere schaelen, costende cxc Carolusgulden;
waervan hij de heeren grootelijck bedanckten, ende ter maeltijt gebeden heeft.
Februarij ija, op Onser Lieve Vrouwen lichtdach, quaemen hier te Loven binnen,
om in garnisoen te liggen, vijff vendelen cnechten, waeraff de twee Itaeliaenen
waeren, ende het volck vanden gouverneur de Licques track vuijt, ende zij wilden
vande borgers den cost hebben; maer daer wordden omgetrommelt dat zij hen te
vreden moesten houden met hunne service. Ende Fabio Mataloni1, capiteijn van een
vendel vande

1

Fabio Fusco de Mataloni was een Napolitaansch adelman van aanzien. Op zijn 17e jaar trad
hij in dienst des konings van Spanje. Gedurende vier jaren was hij bestuurder van Alexander
Farneze, prins van Parma. De moeder dezes veldheers, Margareta van Parma, hield hem in
groote achting. Zijn moedig gedrag bij het beleg van Maastricht deed hem den post van
kapitein van twee afdeelingen der wacht van den prins van Parma verwerven. De prins had
hem in tijds van Roermonde naar Leuven gezonden, om deze stad te beschermen. Hij
beantwoorde volkomenlijk aan zijn vertrouwen. Fusco bleef te Leuven. Hij huwde Katharina
van Tenremonde, vrouwe van Sart, dochter van Joachim en van Margaretha van Beringen,
waaruit hij twee zonen won, Jan-Jacob en Alphons. Jan-Jacob Fusco, krijgsoverste van
Leuven, werd door den koning tot de ridderlijke waardigheid verheven. Zijn broeder Alphons
Fusco, stedelijke Raad in 1625, burgemeester in 1642, was heer van Merlemont. Hij overleed
in 1662, en liet nazaten. Zie Divaeus, Res. Lov., bl. 58.
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voers. itaeliaenen, hadde commissie van lieutenant gouverneur te zijn van deze stadt
Loven.
Februarij xviija, quam den trommelslaegere te Loven wederomme van Bruessel
in, die daer gesonden hadde geweest om Hendrick van Roost, pachtere dezer stadt,
aldaer gevangen zittende, te lossen, die voer nieuwe tijdinge medebracht dat de
hertoghe van Alencon oft Anjou, Franchoijs, broedere vanden coninck van
Vranckerijck, tot Antwerpen als hertoghe van Brabant zeer heerlijck vande staeten
des landts ontfanghen, gehult ende geeedt was, verlaetende ende verloochenende,
metter daet, hunnen natuerlijcken prince ende heere de Conincklijcke Majesteijt van
Spaegnien. Ende de voers. hertoghe assumeerde hem den tijtel, gelijck dijen hier
volght, te wetene: Francois, sone van Vranckerijck, eenich broeder vanden coninck,
bijde gratien Godts, hertoghe van Lothrijcke, van Brabant, van Lijmborch van Gelre,
van Anjou, van Alencon, van Tourraine, van Berrij, van Evreulx ende van Chasteau
Thirij, graeve van Vlaenderen, van Hollandt, van Zeelandt, van Zutphen, van Maijne,
van Perche, van Nantes, van Meullun ende van Beaufort, Marckgraeve des heijlicx
Rijcx, heere van Vrieslandt, van Mechelen ende van d'ommelanden; berschermer
der Nederlantscher vrijheijt.
Februarij xxva, beschanck de stadt ende Universiteijt Loven Fabio Mataloni,
capiteijn van een vendel italiaenen, als in plaetse vanden gouverneur dezer stadt
gestelt, met eene aeme rhinswijns, hebbende diveersche heeren vande stadt ende
Universiteijt te maeltijt gebeden.
Meert xviija, wert de prince van Orangien van eenen Spaegnaert, vuijt Buscaijen,
bij naeme Jan Jauregui, in zijn hooft geschoten; maer wert vande quetsueren genesen.
Meert xxviija, trocken alhier vande bende van Morosijn, vuijt Loven, xxv ruijteren
naert quartier van Bruessel, ende hebben, voerde stadt van Bruessel, genomen een
cudde van xc schaepen; waerdoere die van Bruessel vuijt trocken, meijnende hen
die aff te nemen; maer was verloren arbeijt; want zij daer wel v oft vj vande hunnen
lieten; ende de schaepen werdden alhier, te Loven, innegebracht.
Opden Paeschavent, wordden alhier, te Loven, opde groote merckte, eenen soldaet
aen eenen staecke ghearquebouseert, omdat hij de kercke vande Wittevrouwen berooft
hadde.
Aprilis xixa, heeft de prince van Parma de stadt van Audenaerden belegert, ende
geweldelijck beschoten, ende, ten lesten, met appoinctement, aende C.M. overgelevert,
ija Julij.
Aprilis xxiiija, hebben de Geusen, met hulpe vande Franchoijsen, de stadt van
Aelst, met verraet innegenomen, het chrijsvolck vermoort, de stadt geplondert, ende
de borgers op groot rantsoen gestelt.
Maij ija, hebben de Geusen des nachts de stadt van Thienen, sonder eenieghe
resistentie, innegenomen, ende geplondert, niet tegenstaende datter iij vendelen
soldaeten binnen laeghen, die hen int Godtshuijs van Barbelendaele waeren houdende;
maer hebben de stadt wederomme verlaeten, trekkende metten rooff van daer zij
comen waeren. Daernaer hebben die vanden garnisoene gevangen genomen, den
rentmeester vande C.M. aldaer, meester Jannen Put ende Willem Grootvisch, hen
opleggende dat zij de stadt verraeden hadden, doer dijen zij des dachs te voeren
gevischt hadden, ende clwaeter affgelaeten.
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Maij vja, es te Loven binnen gecomen een vendel Duijtschen om alhier in garnisoen
te liggen, onder den capiteijn tSerclaes.
Maij xxvija, es ons volck alhier, te Loven, in garnisoen liggende vuijtgetrocken,
in meijninghe de stadt van Diest inne te nemen, ende, des sanderdachs smorghens,
hebben zij de stadt van Diest beclommen; ende de vaendraeger vanden capiteijn
Fabio, met noch zekere van zijne soldaeten ende Lovenaers, zijn de ierste over de
mueren geclommen; maer die waelen en dorsten niet volghen, waeromme zij
wederomme moesten vuijter stadt vlieden, laetende aldaer sommighe van hunne
soldaeten, die binnen de stadt geclommen waeren, ende zijn soo voerts weder naer
Loven gecomen.
Junij xva, zijn de ruijteren, alhier in garnisoen liggende, met sommighe
voetenechten, vuijt Loven getrocken, tot voerde stadt van Bruesselen; alwaer zij
groote menichte van peerden gehaelt hebben, ende te Loven innegebracht.
Junij xxija, hebben de Geusen de stadt van Aerschot innegenomen; maer die van
binnen waeren meestendeel opt fort, doende groote resistentie, alsoo datter vande
Geusen verslaegen wert eenen capiteijn genoempt Cruijsbrekere, met noch iiij andere;
ende daernaer de stadt moeten verlaeten.
Julij xiiija, es de hertoghe van Anjou ende de prince van Orangien, met allen den
staet vande heeren ende edelen van Antwerpen, tschepe gevaeren naer Brugge, alwaer
hij als graeve van Vlaenderen, xvija julij, zeer triumphantelijck innegehaelt ende
ontfanghen es geweest.
Julij xixa, wordden hier, te Loven, eenen duijtschen soldaet gehanghen, om dat hij
de kercke vanden grooten Bagijnhove berooft hadde.
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Julij xxja, es Nicolaes de Zalecedo, die de hertoghe van Anjou binnen Brugge
meijnden om te brenghen, gevangen genomen, ende te Parijs voerden coninck van
Vranckerijck gevoert, daer hij, den xxija octobris daernaer, met iiij peerden, levende
van malcanderen wert geschoert.
Julij xxvija, heeft de hertoghe van Alencon gesonden, doer eenen trompettere,
zekere brieven aende stadt van tsHertogenbossche; ende de heere van Helmont, met
die vander magistraet, hebben de brieven voerde stadt den trompettere affgenomen,
ende in zijn presentie, sonder te openen, verbrant; achtervolgende het overdrach
vande iij leden aldaer.
Augusti ija, des smorgens, wordden de stadt van Liere, bij Antwerpen, ontrent den
iij ueren, doer verstant van binnen, van onsen volcke, alhier binnen Loven in garnisoen
liggende, ende andere innegenomen, ende waeren, des dachs te voeren, alhier
vuijtgetrocken, met eenen schotschen coronel vanden garnisoene binnen Liere,
genoempt Lichfelt Simpel, hier gecomen zijnde ter dijen oorsaecke; waer groote
moort geschiedde, ende de stadt zeer geplundert; alwaer de soldaeten van dezen
garnisoene, soo de lovensche als d'andere, grooten roofende buet haelden, ende
onrechtveerdelijck mede brachten; want de conditien daerop de voers. stadt, bijden
voers. coronel, wordden overgelevert, zulcx niet en begrepen.
Augusti xva, wert de hertoghe van Anjou, binnen de stadt van Ghendt, als graeve
van Vlaenderen ontfanghen.
Septembris xxiija, es de stadt Lochem vande Geusen, met hulp vande Franchoijsen,
ontset.
Octobris xvija, hebben de Geusen het slot van Roost wederomme innegenomen;
naer dijen zij daer wel iij oft iiij daegen hadden voergeleghen.
Octobris xxixa, wasser eene groote menichte van volcke vande vijanden, des
snachts te voeren, voer ende ontrent Loven gecomen, met groote gereetschap, soo
van waegenen, leeren, seelen, poedere als anderssints, ende hebben de stadt Loven,
des smorgens ontrent den vj ueren, wesende duijster ende nevelachtich wedere, tot
iij plaetsen beclommen, te wetene: aende Diestersche poorte, Perckpoorte ende
Borchpoorte, hebbende opde selve plaetsen, metter nacht, vele leeren ghericht lancx
die vesten, die al meestendeel swert geschildert waeren, ende van twee stucken in
een gaende; maer die van Loven hebben die vijanden cloeckelijck ende met groote
vromicheijt affgekeert, met hen geweldich schieten ende andere fortse; soo dat de
vijanden de vesten hebben moeten verlaeten, ende waeren aende Diestersche poorte
tot opde mueren vande vesten gecomen, alwaer daer ij verslaegen wordden; den
eenen zijn hooft gecloven, ende den anderen met eenen grooten deksteen versmacht.
Ende die van Loven hebben allen de leeren binnen de stadt, over de vesten, getogen,
ten aensiene ende in spijt vande vijanden; ende aende Perckpoorte was eenen
vaendragere vande vijanden, met zijn vendel, tot opde canteelen vande vesten
gecomen, roepende: Ville gaignée! Maer hij wert terstont, met eene pijcke van eenen
lovenaere, genoempt Gielis van Doerne1, van boven inde veste achterrugge inde
wallen gestooten2. Groote menichte vande vijanden waerenter gequetst ende geschoten,
1
2

Gillis van Dorne, zoon van Gillis en van Elisabeth Gooris, echtgenoot van Joanna Crols.
Ziehier een getuigschrift over deze zaak, afgeleverd door het stedelijk bestuur, den 19
november 1599:
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die zij al met hen vuerden; ende zij waeren meestendeel al van Bruessel gecomen.
Ende hen volghden naer eenen grooten hoop vande geussche bruesselaers, om tgoet
van Loven, tgene datter geplondert soude wordden, te coopen, ende te Bruessel
waeren, eenieghe daegen te voeren, bijnaer allen de kercken, cloosters ende den
meestendeel vande groote huijsen, binnen Loven staende, vercocht, welcke
kerckvercoopers oock al mede gecomen waeren, om hunne comenschappen te leveren,
ende de goedinghen te passeren; hadden oock alle de sercken vande kercken van
Loven vercocht om naer Hollandt, Zeelandt ende eldere, soomen zeijde, te vueren;
maer, die Heere almachtich zij gelooft, hebben met groote schande moeten vander
stadt vlieden, ende de selve verlaeten, ende hunne ongoddelijcke comenschappen
moeten wederroepen ende achter vallen, tot hunnen grooten verwijte ende eeuwieghe
schande, nemmermeer te vergeten3.
‘Allen den ghenen die deze tegenwoirdige sullen zien oft hooren lesen, Borgemeesteren,
Schepenen ende Raidt der stadt van Loeven, saluijt, doen condt ende te weten, certificerende
mits desen voir de gerechte waerheijt, dat alsoe, geduerende de voirleden troubelen ende
inlantsche oirlogen, de vijanden van zijne Majesteijt den koninck van Spaignien,
hoochloffelijcker memorien, occuperende alle de steden, forten ende casteele rontomme der
voirs. stadt gelegen, tot diversche reijsen hunne vuijterste devoir hebben gedaen, bij alle
mogelijcke middelen ende aanslagen, om de zelve stadt te overvallen, invadere ende
innenemen, ende bezundere opden xxix octobris, inden jaere xvc tweentachentich, alswanneer
de zelve vijanden, tot drije staeden, hunne leederen aan de buijten mueren vande voirs. stad
hadden geplant, ende, metten vendelen, omtrent de Perchpoorte, alreede tot op de mueren
waeren geclommen, dat aldoen twee borgers ende gesellen van St Jooris Gulde, naementlijck
GIELIS VAN DOIRNE ende JAN HERTSHALS, vromelijck den vijant hebben afgesmeten ende
geweert; waerdoere die voirs. stadt ende catholycke religie niet alleene en is geconserveert
geweest, maer oock alle goede innegesetenen der selver; te dijen eynde dat een iegelijck hem
in rechte redenen ende equiteyt hiernair wete te reguleeren. Des t'oirconde hebben wij
Borgemeesteren, Schepenen ende Raidt der voirs. stadt, den segel ter saeken derzelver hier
op doen drucken. Op den xixe novembris xvc negenentnegentich.
3

geteekend: P. VEKEMANS.’ (Handschrift, nr 6, fo 83)
Deze zegepraal had men te danken aan het beleid van Fabio Fusco de Mataloni. Zijn leerling,
de Prins van Parma, vernam het nieuws met vreugde. Dadelijk vroeg hij den bevelhebber
inlichtingen over de zaak. Den 2 november schreef de Prins aan Fusco den volgenden
dankbrief:
‘J'ay été fort rejouy d'entendre particulièrement le succes de l'entreprise intentée sur la ville
par les ennemis. Que si au premier avis je ne vous ai temoigné la satisfaction convenable, et
donné les louanges conformes à vos merites, promptitude, vigilance et bon ordre, pour
remedier au danger qui menaçoit la ville, je recommance de vous témoigner de nouveau la
gratitude que j'en ay, pour vous remercier suffissement et vous encharger de faire le meme
office envers les soldats de la garnizon, les Magistrats et les Bourgeois en général et en
particulier, et les assurer de la satisfaction que j'en ai receue de la valeur qu'ils ont montrée,
de la vigilance et du zele qu'ils ont fait paraitre en la défense de la ville, pour le service de
sa Majesté, laquelle est de si grande importance, qu'en son temps j'auray la memoire de les
gratifier. Vous les exhorterez par même moyen de continuer en la fidelité requise, etc. Le
bon Dieu vous garde. Du Camp sur Ninove, le 2 Novembre 1582.
geteekend: ALEXANDRE FARNEZE.
Margareta van Parma kon niet nalaten den oud bestuurdér haars zoons over de zaak hare
tevredenheid te kennen te geven. Zij schreef aan Fusco den volgenden brief:
‘J'ay recu la vòtre par laquelle j'ay entendu que les ennemis ont donné un assaut à la ville de
Louvain et qu'ils ont été valeureusement repoussez. Veritablement les soldats et bourgeois
meritent une grande louange, et votre Seigneurie en particulier, qui avez fait autant que faire
se pouvoit humainement. On ne pouvoit moins esperer de votre valeur, sagesse et grande
conduite: et je suis bien assurée que pendant que vous aurez la charge de la ville, elle ne
recevra aucun dommage des ennemis. Aussi ne faut il pas manquer à la vigilance pour tous
les accidens qui pourroient survenir. Cependant on vous envoye quelque provision d'argent
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Van deze schoone victorie vint men de memorie opt stadthuijs alhier, te Loven, daer
noch ij vande voers. leeren hanghen, al swert geschildert, mette andere gereetschap1,
daermede zij de stadt Loven meijnden te becomen ende inne te nemen; waerondere
de naevolgende rijmen ende dichten staen, te wetene:
Ghij spectateurs die ons aensiet, met verlanghen,
Waerom wij hier hangen, hoort vrij ons ontcnoopen;
Wijn sijn hier aen stadt bracht, van kettersche slanghen;
Loven heeft ons gevangen; ons meesters sijnt ontloopen;
Dat quae misdoen, moet d'onnoosel dick2 becoopen.

In novembri heeft het volck vande C.M., daer die coronel Verdugo overste aff was,
de stadt van Steenwijck innegenomen, ende corts daernaer heeft sConincx volck
Nienhoven oock innegenomen.
Novembris xxixa, es den capiteijn Allonzo, binnen Liere, als een verraeder,
affgeweeken zijnde vande C.M., gehanghen, ende daernaer gevierendeelt.

Anno 1583.
Januarij xvija, es de hertoghe van Anjou gereden, met twee hondert peerden, naer de
Kipdorppoorte, tAntwerpen, om zijn volck dat buijten lach, te monsteren; maer
comende aende brugge, heeft hij zijnen valschen aenslach begonst te thoonen, ende
zijn edelen hebben de borgers (staende met den blooten hooffde) geweldich overvallen
ende vermoort; ende de poorte innenemende, dede zijn soldaeten marcheren. Daer
waeren terstont binnen de stadt xvij vendelen soldaeten ende iiij cornetten peerden,
die hen inde straeten ende opde vesten gespreijt hadden, roepende overal: Tue! tue!
tue! Vive la messe! Ville gaignée! Ende waeren gecomen tot aende nieuwe Borse,
eert die borgers gewaer werdden, want zij meestendeel over taefel zaeten; daer
worddense, met luttel volcx, wederstaen, ende de borgers inde waepens wesende,
hebben de soldaeten te rugge gedreven; ende meijnende ter poorten vuijt te loopen,
zijn zij d'een opden anderen gevallen, hebbende alsoo de poorte gevult, ende eene
schanse gemaeckt, soo datter niemant vuijt noch in en conste, alwaer zij vande borgers
ongenaedelijck vermoort werdden; ende de dooden laeghen onderhalff mans lenghde
hooch; ende de borgers hebben de vesten wederomme innegenomen, ende de edelen

1

2

et le Prince, mon filz, ne manquera pas de donner tout secours à cette ville, de tout ce qui
sera en son pouvoir. A cette fin Dieu vous benisse.
de NAMUR.’
Beide door ons overgeschrevene brieven werden door de afstamellingen van Fusco getoond
aan J. Nicolas de Parival, die ze aan 't licht gaf, in zijn Louvain tres ancienne et capitalle
ville du Brabant. Louvain, 1667, bl. 227 en 228.
Deze voorwerpen bevonden zich ten jare 1666 nog ten stadhuize. (Zie de Parival, bl. 226.)
Een dezer ladders hing in Sint Peeters kerk, tegen eenen pilaar, bij den ingang der lange
Trappen, tot teeken dat de verlossing der stad aan de tusschenkomst van Maria toegeschreven
was geworden. Ten Stadhuize werd er een schilderstuk geplaatst ‘in 't welk, zegt de Plebaan
vander Buecken, wert verbeeldt de bestorminge der stadt ende het beidt van de Moeder
Godts, haer kindeken omhelsende in haere armen, sich boven de stadt vertoonende.’
(Wonderen bystand van Maria, bl. 27.) Dit Schilderstuk is verdwenen.
Dik, dikwijls.
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gejaeght, soo dat zij hun peerden moesten verlaeten, ende over de vesten int waeter
springhen; de sommighe zijn oock, metten peerden, over de vesten gespronghen;
daer bleven vande borgers lxx doot ende sommighe gequetst; vanden Franchoijsen
zijnder doot bleven ende verdroncken over de xvc mannen; sonder die gequetst
vuijtgeloopen ende naeder-
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hant gestorven zijn. Daer waeren oock bijde xvc Franchoijsen gevangen genomen;
waerondere sommighe heeren van qualiteijt waeren, ende naementlijck de heere
Polijs, de heere van Francquez, de heere van Fargijz, de heere van Avergne, de heere
van Beauprez, de heere vanden Farte, de heere van Chamoij, den baron van Reulx,
de Bisschop van Constance, de heere van Voluzan, de heere van Herren, de heere
van Duprez, de heere van Balligere ende de heere van Archon, met vele andere. Ende
daer bleven vande Franchoijsen verslaegen onder andere, de graeve van Saint-Aignan,
met zijnen sone; de sone vanden marischal graeve van Biron, de heere Durcé, capiteijn
de la Porte, de heere van Lemmelaede, raet vanden hertoghe d'Anjou, de heere van
Belleparde, generael van den peertvolcke, de heere van Darhij, de heere Demeure,
de heere St Viroli, de heere de la Mourrij, de heere van Tourijz, de heere de la Carde
ende de heere de la Pierre, al meesters vanden legele; de capiteijn Dijon, italiaen, de
heere van Walesij, de heere van Thiant, de graeve du Chateau-Roux, met zijnen sone;
de heere van Pinvije, de heere van St-Lij, de heere Macassin, de heere Goulle, capiteijn
Mercurio, capiteijn Nicolo, capiteijn Pandello, capiteijn Julio, albanoijsen; Marasin
Camille, de heere van Addelta, de heere van Raganoij, de heere Genisac du Cabinet,
de heere van Bouchiere, de heere van Bourgecourt ende de heere van Cenceval, met
vele meer andere, hier te lange om scrijven; soo dat den Franchoijsen wel mach
gedencken dat zij in Brabant geweest hebben. Ende comende de selve Franchoijsen
tot Rijmenant, zijn aldaer, met groote menichte verdroncken, want die van Mechen
het waeter opgestelt hadden, ende die van Loven lieten hun waeter aff, soo dat zij
totten halze toe int waeter waeren; soo dat de reste, die vuijt Antwerpen gevloden
waeren, meestendeel aldaer, met vrouwen ende kinderen, verdroncken es; alwaer de
dorplieden daerontrent niet quaelijck mede en voeren; want zij daer grooten rooff
haelden.
Februarij vja, des avents, ontrent den x ende xj ueren, soo heeft eenen genoempt
Coijcken, met zijne medegesellen, dienende de Geusen binnen Bruessel, de clocken
vande prochiekercke van Heverle gehaelt, behalven de grootste; waeromme hier te
Loven eenen grooten allaerme was, duerende wel ij ueren lanck; ende men schoot,
metten grooten geschutte, naerde voers. vijanden, opden torren wesende.
Februarij xxiija, verbranden tAntwerpen de nieuwe Borse, met allen de craemen,
boven geheel aff, des avents tusschen ix ende x ueren.
Martij xxviija, cost een halster terwen, binnen dezer stadt Loven, iij rhinsguldens;
ende een halster corens, ij rhinsguldens.
Inde voers. maent van meert geschiedde groote commotie ende rumoer binnen
Loven, onder de soldaeten, bij faulte van betaelinghe, ende allen de borgers wordden
opt stadthuijs ontboden, om ghelt te leenen, tot onderhout vande selve soldaeten.
Aprilis xxiija, wert de stadt van Eijndhoven overgegeven, onder de gehoorzaemheijt
vande C.M.
Den ixa maij es Wouw, bij Berghen opden Zoom, overgegaen aende zijde vande
Geusen.
Inden maij voers., es de hertoghe van Anjou, vuijt Dermonde, getrocken naer
Duijnkercken.
In maijo voers., hebben hen eenieghe soldaeten, van dezen garnisoene van Loven,
laeten gevangen nemen, opt slot van Westerloo, ende naementlijck eenen genoempt
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Christoffel, italiaen, ende eenen Jan de Beuclet, in meijninghe alsoo tvoers. slot, met
lusticheijt, inne te crijghen; ende hebben hen exploot te wereke gestelt, vija maij, hen
maeckende meester vanden slote; op hope van terstont geassisteert te wordden,
hebben eenieghe vanden slote omden hals bracht, ende vermoort; maer, bij faulte
van assistentie, zijn de Geusen wederomme meester vanden slote gewordden, ende
hebben ons volck gevangen genomen, ende buijten den slote gehangen; dwelck niet
en soude gebuert hebben, hadden zij in tijts geassisteert geweest, gelijck hen toegeseijt
was.
Maij xxvija, es de stadt van Diest wederomme overgelevert inde onderdaenicheijt
vande C.M.
Junij va, es het slot van Westerloo overgelevert in handen vande C.M.
Junij vja gouw een halster corens, ij l. xv st. artoijs; ende viija junij, ij l. xij st.;
ende junij xvja, een halster terwen, iij l., x st.
Junij xija, es den legele vande C.M. voerde stadt van Herenthals getrocken.
Junij xixa, wert hier, te Loven, zekere triumphe gehouden, soo van vieren, schieten,
esbattementen als anderssints, ter zaecken vande victorien die de Excellentie des
princen van Parma gehadt hadde, ontrent Roosendaele ende Steenberghen, alwaer
doentertijt van den vijanden bleven xxx vendelen Franchoijsen ende vele ruijteren.
Junij xxiija, wordden het huijs oft slot van Hoochstraeten overgelevert in handen
vande C.M., naer dijen den legele vande selve Majesteijt daer voer gelegen hadde.
Julij ja, reden onse ruijteren vuijt Loven om te vertegenen den graeve van
Berlaymont, naer Loven comende, geweest hebbende te Masirez, bijden coninck van
Vranckerijck ende de coninginne van Navarre, soo men zeijde; ende de stadt Loven
beschanck hem met vj stadtstoopen rhinswijns.
Julij va, es de Excellentie des princen van Parma hier binnen Loven gecomen, ende
vertrack, des anderen dachs, naer Nijvelle, ende soo voerts naer Duijnkerc-
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ken; want men zeijde dat de Geusen Sluijs hadden innegenomen.
Julij vija, passeerden alhier, ontrent Loven, den legele vande C.M., soomen zeijde,
naer Duijnkercken; ende binnen Loven quaemen doentertijt de marquis heere van
Ruijsbroeck ende Viscomte de Gand; ende Duijnkercken wert, xvja julij, overgelevert
in handen vande C.M., naer dijen de hertoghe van Anjou daervuijt vertrocken was.
Julij ixa, vertrack de bende ruijteren vuijt Loven, aldaer in garnisoen gelegen
hebbende, onder den capiteijn Camille de Monte, ende in zijne plaetse quamper eene
andere bende ruijteren in, onder den capiteijn Charles de la Luna.
Julij xviija, eenen grooten allaerme, alhier binnen Loven, des snachts voerden xij
ueren, ende allen de borghers ende soldaeten waeren opde vesten, doer dijen de
vijanden (van Bruessel gecomen zijnde) onder weghen waeren, in meijninghe de
stadt van Loven in te nemen, ende te verrasschen; maer een van hunnen volcke,
geweest hebbende sergeant vanden vendele des capiteijns Fabio, alhier in garnisoen
liggende, ende van hier bijde vijanden overgeloopen, met eenieghe peerden, voervuijt
gestooten zijnde, om te comen accoeteren aende stadt, verlaetende zijne medegesellen,
es tot aende stadt, onder de vesten gecomen, doende advertentie hoe die vijanden
onderwegen waeren; ende wert, met hulpe vande wachte, binnen de stadt getogen,
vertellende den gouverneur Fabio, zijnen capiteijn, der vijanden aenslach, ende dat
zij waeren in grooten getaele, met alderhande gereetschap van waegenen, leeren,
zeelen, poedere ende anderssints, tot zulcken exploot nootelijck (alwaer oock niet
absent en hebben geweest die Bruesselsche kerckvercoopers ende andere, om allent
goet van Loven op te coopen). De gouverneur Fabio dit verstaen hebbende, heeft
terstont ij oft iij groote stocken laeten affschieten. Dit hoorende de vijanden zijn
wederomme te rugge getoghen, van daer zij comen waeren, merckende aent schieten
dat hen exploot ontdeckt was. Ende des anderen dachs wert, te Loven, geboden eenen
iegelijck te moeten waecken, soo wel gheestelijck als weerlijck.
Augusti va, heeft de prince van Parma Dixmuijden innegenomen.
Septembris ja, wordden alhier, te Loven, eenen osse, met pijp ende trommel,
ommegeleijt, om zijne groote hoochde wil, toebehoorende Jaspar De Man1, ende
woech viijc ponden, iiij min; ende hij vercocht het pont iiij stuijvers.
In septembri, wert IJperen vanden prince van Parma belegert.
In septembri voers., quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de C.M. wederomme
een eijlandt opde zee vercreghen hadde.
De dieverije vande soldaeten binnen Loven, soo wel vande Italiaenen, Duijtschen,
Waelen als andere, es onverdrachelijck geweest, nemende den borgers ende andere
hun graen, broot, boter, kaese, mantels, huijcken ende in somma al dat hen aenstont,
breckende niet te min, bij daeghe ende bij nachte, diveersche huijsen, doende den
borgers grooten overlast, niet wel moeghelijck te bescrijven.
Septembris xixa, des avents, versloeghen die van Liere, iiij vendelen cnechten
vande Geusen, comende van Herenthals, het garnisoen aldaer verandert zijnde,
brengende binnen Liere iij vendelen ende ij capiteijnen, den eenen genoempt vanden
1

Gaspard de Man, Beenhouwer, in den echt met Margareta van Voschem, dochter van Jacob
en van Cornelia van Dieven. Hij liet eene dochter, met name Elisabeth, die met den
heelmeester Cornelius Staes in den echt trad. Uit dit huwelijk ontsproot de familie Staes
welke zich thans, te Leuven, in den bloeiendsten staat bevindt.
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Dorp ende den anderen vander Dort; ende eenen capiteijn genoempt Ranst verslaegen,
ende Wambeecke, borgemeester van Mechelen, gevanghen.
Septembris xxa, moesten de vj compaignien vande borgerije te Loven, te wetene
vande groote Gulde, St Jooris Gulde, de Hantboge Gulde, St Christoffels Gulde, de
Roose ende de Kerssouwe, wederomme al te zaemen waecken, mits de tijdinghe
gecomen van Halle als dat de vijanden wederomme sterck opde beenen waeren; niet
wetende waer dat zij thooft henen hadden.
Septembris xxja, quaemen hier brieven aende stadt Loven vanden graeve van
Berlaymont, innehoudende de schoone ende groote victorie die de C.M. gehadt hadde,
int eijlandt van Tercera; soo dat zijne Majesteijt nu de zee open heeft om vrijelijck
in Indien te vaeren. Ende deze victorie was gebeurt op Ste Annendach; waeromme
men te Loven, allen de stadt doere, met groote blijschappe ende genuchte, geviert
heeft.
Octobris viija, wederomme tijdinghe dat de vijant sterck opde beenen was om
Loven oft Liere inne te nemen, waeromme allen de borgers ende de soldaeten dijen
nacht moesten waecken.
Eodem, soo men zeijde, es den capiteijn Jonathas, met zijne xx ruijteren, vuijt
Bruessel overgetrocken naer Halle, versueckende aenden capiteijn Coradijn, te Halle
in garnisoen liggende, dat hij hem, met zijnen ruijteren, in zijne compaignie wilde
accepteren, gelijck de voers. Coradijn oock dede, ende trocken soo tzaemen
wederomme vuijt, naerde vaert van Bruessel, ende hebben aldaer de veerschuijte
affgeworpen, ende vele ge-
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vangen genomen, soo van Bruessel, Antwerpen als van eldere.
Octobris xxiija, heeft het volck vanden prince van Parma tSas van Ghendt
innegenomen.
Octobris xxiiija, es de prince van Parma, doer hulp vanden Baillieu van Waes,
genoempt Servaes van Steelandt, int landt van Waes gecomen, ende die van
Antwerpen hebben den vlaemschen dijck, te Borcht, te Calloo ende te meer andere
plaetsen doergesteken.
Novembris xvija, wederomme groote commotie ende oproer onder de soldaeten
alhier, te Loven, in garnisoen liggende, oploopende ende met bijlen ende acxen de
borgers huijsen opsmijtende, beroovende de selve van broot, boter, kaese ende
alderhande eetwaere, met oock anderssints tgene hen aenstont, waeromme allen de
borgers doeren ende winckels gesloten stonden, alleleens oft zondach geweest hadde,
mits de groote insolentie, gewelt ende overlast die de soldaeten waeren bedrijvende,
niet mogelijck om scrijven.
Anno 1583 voers., wert dit naevolgende pasquil oft refereijn tAntwerpen, achter
straeten, gestroijt, te wetene:
Wij hebben een landt sonder heer;
Elck rooft en steelt even zeer;
Wij hebben groote oorloghe, sonder strijt,
Ende grooten honger, sonder dieren tijt;
Wij hebben groote eters, sonder tanden,
En groote dieven, sonder schanden;
Deze sesse bedorven onze Nederlanden.
Wonderlijcke dingen zijn daer doer verkeert,
Want groote dieven men nu wel eert;
Die met pracktijcken meest connen stelen,
Gaet men nu die gemeijnte bevelen;
Want zijn Alteze, aensieget al;
Ende den prince gouverneret al;
Villeers die spreket al;
Mertten die beloopet al;
Junius die coopet al;
Vandenwerfve solliciteret al;
Cornelius die confiskeret al;
Den Breedenraet consenteret al;
D'aerm ghemeijnte betaelet al;
Die woeckenaers ontfanghent al;
Die paepen goeden becoopent al;
Antwerpen, tquaet broetsel, voedet al;
Penne ende inck onthoudet al;
Godt almachtich die lijdet al;
Die duijvel, compt int leste, ende haelet al!

Anno 1584.
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Januarij xa, wast groot onwedere van donder, blixem ende reghen, ende was zulcken
vochtigen wedere, dat noijt diergelijcken gesien en was. In alle kercken, cloosters
ende huijsen, boven ende beneden, vuijt alle werck, soo van hout, steen als schilderije,
sloech vuijt eene groote vochticheijt, schijnende tselve te sweeten, met groote
druppelen affloopende, als merckelijcke droeffheijt maeckende, ende de groote
desolatie vander stadt Loven (soo men zeijde) te beweenen1.
Februarij xxa, eenen grooten allaerm te Loven, des achternoens, mits de vijanden
die Geusen onder de vesten waeren, buijten de Bruesselsche poorte, ende daerontrent.
Ende dijen dach gebeurden, binnen Loven iiij ongevallen: d'ierste eenen soldaet
dootgesteken; tweede vieler eenen cnecht, inden gulden Voet, inde Schipstraete, van
boven doerde venstere opder straeten doot; derde wert er eenen peertruijtere doer
zijnen arm gesteken, ende het vierde was dat meester Huijbrecht Duijm, comende
geloopen naerde vesten, ter saecken vanden voers. allaerme, aende selve vesten viel
in eene popelzijn2 ter aerden doot.
In februario, wert de stadt van Aelst, in handen van den prince van Parma
overgelevert; sommighe scrijven oock dat Aelst overgelevert wert den ja decembris
1583.
Martij ija, dede de sergeant major vanden garnisoene, binnen dezer stadt Loven,
vuijten huijse van Helias Pin, appotekere, doentertijt rentmeester vande stadt, eenen
grooten mortier haelen, ende dede dijen draegen int Rat van Aventueren3, eene
vettewaerije, tot onderpant om keersse te hebben totten wachten, mits de groote
desolatie ende armoede der voers. stadt van Loven.
Den xxviija meert, es binnen Brugge, den peijs gepubliceert, die zij metten prince
van Parma gemaeckt hadden, doer den prince van Chijmaij, gouverneur van de stadt
van Brugge, die de stadt van Brugge zijne excellentie overgelevert heeft.
Aprilis xija, es IJperen, met appoinctement, overgelevert aenden prince van Parma.
Aprilis xixa, eenen grooten allaerme binnen Loven, des avents ontrent xj ende xij
ueren, en wederomme dessmorgens ontrent den iiij ueren, in welcken allaerme groote
commotie ende beroerte opde vesten was, tusschen de borgers ende den capiteijn
Psalmire, doer dijen hij eene borgere gequetst hadde, ende soude

1
2
3

In tijden van algemeenen rampspoed zoekt het volk beteekenissen in de zeldzaam
voorkomende natuurverschijnselen.
Of popelzij, beroerdheid of apoplexia
Het huis geheeten het Rad van Avonture was gestaan in de huidige Diestsche straat, linkenhoek
der Nieuwstraat.
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meester Nicolaes Foxius1 doersteken hebben, en hadde hij niet hert geweest, doer
zijne dronckenschap, waeromme de borgers sustineerden niet meer te willen waecken,
ten waere tselve aenden voers. capiteijn gecorrigeert waere. Ende Jr Rijckaert van
Pulle, schepenen dezer stadt, comende ter saecken vanden voers. allaerme, met zijnen
peerde, naerde vesten gereden, ende zijn peert van loopen niet conende ophouden,
es tselve peert, metten voers. van Pulle, met gewelt, tegens de ketene vande
Diestersche poorte, met zijne borste, geloopen met zulcken fortse soo dat het peert
daer neder ter aerden doot viel; een groot ongeluck ende verlies, want het peert meer
dan hondert guldens, soo men zeijde, weert was.
Maij xva, gouw een halster corens, xxxv st.
Junij iiija, wordden alhier, binnen Loven, opde groote merckt, eenen vrijbuetere,
een kerckdieff ende brantstichter al levende aen eenen staecke verbrant.
Junij xa, es de hertoghe van Anjou, broedere vanden coninck van Vranckerijck,
ende der staeten geconterfeijten hertoghe van Brabant, binnen Chasteau-Thirij, zeer
deerlijck gestorven; ende in zijne plaetse es gesurrogeert de prince van Orangien.
Julij vja, es de prince van Parma, met zijnen volcke, voert fort van Lilloo gecomen;
maer es daer wederomme affgetogen; niet sonder groote schaede ende verlies van
volcke.
Julij vija, wordden alhier, te Loven, opde groote merckt, zeven vrijbueters
gehanghen, die groot quaet, ontrent Loven, gedaen hadden, van moorden, rooven,
branden, brantschatten ende anderssints; ende wordden begraeven op Ste Cathelijnen
kerckhoff.
Eodem, quaemen voer Loven, int Lovenaerenbroeck, twee benden ruijteren vande
Geusen, eene met lancien ende d'andere carabijnen, nemende eenen grooten hoop
schaepen, die men zeijde wel duijsent guldens weert te wesen, ende drevense met
hen, niet tegenstaende dat ons volck vuijt getrocken was.
Julij ixa, quaemen er brieven van advertentie van zijne excellentie den prince van
Parma te Loven; ende alle vj de vendelen vande borgerije moesten dijen avent
waecken; ende men zeijde dat ons volck Lilloo beschoot, ende datter ketenen ende
flotten over tSchelt gespannen waeren, met andere gereetschap, daer ons volck over
passeerden; ende den jongen Duijm2, met zijne huijsvrouwe, wordden aldaer op zijn
speelhuijs, van ons volck, gevangen genomen.
Julij xa, zijn die vijanden, die Geusen, wederomme int Lovenaerenbroeck gecomen,
in meijninghe allen de koijen mede te drijven, gelijck zij, vija julij, de schaepen
gedaen hadden; ende ons volck, vuijttreckende, meijndense te slaene; maer den vijant
1
2

Nicolas Foxius, licenciaat in de rechten, notaris te Leuven.
Jacob Duym, geboren te Leuven, in 1547, was krijgsoverste in het leger der Staten. Na 22
maanden op het slot van Namen in echtenis gehouden te zijn geweest, werd hij mits een
aanmerkelijk losgeld op vrijen voet gesteld. Hij vestigde zich te Leyden, in 1588, alwaar hij
met zijne belgische vrienden eene Rederijkkamer tot stand bracht, onder de benaming van
de oranje Lelie, welke veel toebracht tot den opbouw der nationale litteratuur in Holland.
Duym was een nederduitsch dichter van zekere waarde, gelijk zijne uitgegevene werken
getuigen. Hij schreef insgelijks eene geschiedenis der Nederlanden en een verhaal van den
opstand tegen Philips II. Duym verbleef nog te Leiden in 1608. Het tijdstip van zijn overlijden
is ons onbekend.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

was te sterck; ende hebben ons volck overvallen, nemende den vaendraeger vanden
capiteijn Psalmire gevangen, ende noch v oft vj verslaegen.
Julij xja, zijn de vijanden wederomme ontrent Loven gecomen, ende hebben,
ontrent Perck, gevangen genomen heer Thomas van Dongelberge, boursier van Perck,
met noch eenen anderen; ende hij moeste van rantsoen geven vc Carolusgulden.
Julij xva, quam alhier de tijdinghe, binnen Loven, dat de prince van Orangien
voersekere, binnen Delft, xa julij, van eenen bourgoignon, genoempt Balthazar
Geeraerts, van Villanphan3, dootgeschoten was; ende gevangen genomen zijnde ende
gepijnt, verclaerde tzelve gedaen te hebbene vuijt devotie4; ende daer naer wert hij
gecondempneert ter doot, ende geexecuteert, xiiija julij, soo hier volght:
1. Ierst heeft men den selven aen zijne bloote voeten aengedaen twee natte lere
schoenen, ende daermede twee ueren laeten staen voer een groot vier, alsoo dat
de schoenen aen zijne voeten gecrompen zijn.
2. Ten anderen heeft men tusschen de naegelen van zijne handen ende voeten
lange naelden innegeslaegen.
3. Voerts es hij op een schavot gebracht, ende aldaer gebonden aen eenen staeck,
ende aldaer het pistolet, daermede hij den scheut gegeven hadde, in zijn aensicht
ontwee geslaeghen5.
4. Daernaer es hij ontbonden ende naeckt ontcleet, ende anderwerven wederomme
gebonden aen eenen staeck, ende zijne oogen, met eenen snutdoeck, verbonden
wesende, hebben genomen een gheloijende waefelijser ende daermede bijnaer
affgenijpt zijn hant, daermede hij den prince geschoten hadde.
5. Voerts es hij, met eene geloijende tange, vj mael genepen in zijn lichaem.

3
4

5

Eigenlijk BALTHAZAR GERARD, van Vuillafans.
Balthazar Gerard verklaarde, in zijne belijdenis of confessie, dat een jesuit van Trier en Jan
Ghery, gardiaan van het klooster der minderbroeders van Doornik, hem tot het plegen van
den moord hadden aangezet. Zie M. Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne,
6e deel, bl. 167.
Niet in zijn aenzicht geslagen, maar voor zijne oogen, door twee beulen, op eenen aanbeeld,
verbrijzeld. Zie M. Gachard, 6 deel, bl. 122.
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6. Daernaer es hij wederomme ontbonden, ende geleet zijnde op eene banck, es
zijne mannelijckheijt affgesneden; ende den buijck opgeschorpt, tot ontrent de
borste toe, ende zijn innegewant vuijtgetrocken, ende zijne beenen gereet
gemaeckt om aff te snijden.
7. Soo lange es hij levende gebleven; ende zijn hert al levende vuijtgetrocken
zijnde, hebbent hem in zijn aenschijn geworpen; waernaer hij gestorven es1.
8. Daernaer es hij ge vierendeelt, ende opde iiij hoecken vander stadt gestelt.
Alle deze tourmenten heeft hij verdraegen sonder eens aijmij te seggen oft te roepen,
oft van pijnen te verroeren, oft eens te vertrecken; ende de hant, als voeren, affgebrant
wesende, heeft daermede de gemeijnte ij oft iij cruijcen gemaeckt2; ende over zijn
hooft quam gevlogen, soomen zeijde, eene schoone sneuw witte duijve3 vliegende
naerden hemel4.
Julij xixa, wordden, te Loven, den sergeant vanden capiteijn Don Gaston, diemen
noempde den Vere, opde groote merckt, onthooft, die vele quaets gedaen hadde, soo
binnen als buijten Loven, als diveersche dochters ende vrouwen ontschaeckt ende
vercracht hebbende, ende sommighe oock, naer dijen hij zijnen wille daermede
gedaen hadde, vermoort, soomen zeijde.
Inde voers. maent van julio hebben de Geusen, doer bevel ende ordonnantie van
die van Antwerpen, de stadt van Herenthals verlaeten; ende die borgers hebben
terstont sConincx garnisoen vuijten legele ontboden ende innegelaeten.
Julij xxva, heeft de prince van Parma, met zijnen volcke, Calloo, opden vlaemschen
dijck ende Ordam, opden brabantschen dijck, innegenomen; ende daernaer, in augusto,
heeft hij het breet waeter vande Schelde, voer Antwerpen, besloten ende eene brugge
daerover gemaeckt, daer hij lange mede besich geweest hadde, om daerdoere
Antwerpen te benauwen; waeromme die van Antwerpen grooten arbeijt deden om
tselve te breken.
Augusti xvja, heeft de prince van Parma de stercke stadt van Dermonde, in
Vlaenderen, met appoinctemente innegecregen, den ven dach, naer dat hij de stadt
begonst hadde te beschieten; waeraff die van Ghendt ende van Antwerpen zeer
verslaeghen waeren.
Septembris vja, es de stadt van Vilvoorden overgelevert in handen vanden prince
van Parma.
Septembris xa, wert alhier, te Loven, gescreven dat de naevolgende pasquillen oft
refereijnen, binnen de stadt van Antwerpen, achter de straeten gestroijt waeren, te
wetene:
1

2

3
4

De standvastigheid van Gerard, gedurende deze vreede folteringen, moeten elkeen overtuigen
dat geenszins de geldzucht, maar een overdreven ijver voor de Godsdienst zijnen arm
gewapend had. Men had hem overtuigd dat hij, met den prins om 't leven te brengen, eene
daad aangenaam aan God zou verrichten.
Dit alles blijkt uit eenen brief, van 14 juli 1584, van Cornelis Aerssens, Pensionaris van
Brussel, die de terechtstelling had bijgewoond. Hij is uitgegeven door M. Gachard, 6 deel,
bl. 192.
Gelijk men zal begrijpen is er geene spraak van deze duif in de schriften der ooggetuigen
dezer afschrikkelijke terechtstelling, welke tot ons zijn gekomen.
Te Rome, in Spanje en in de katholieke Nederlanden vereerde men de gedachtenis van
Balthazar Gerard gelijk degene eens martelaars. (Zie M. Gachard, 6e deel, bl. 124.).
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Dermonde ende Vilvoorden zijn gheleghen;
Ghendt ende Bruessel hebben den arbeijt gecreghen;
Mechelen gaet op haeren tijt;
Antwerpen heeft noch wat respijt;
Lilloo maeckt hierom groot gecrijt;
Ostende ende Sluijsen,
Moeten daeromme verhuijsen.

Een ander:
D'oorloghe heeft ons een kint gesweet,
Quaede raet hiet zijnen vaedere;
Hoe langer hoe erger, dat kindeken heet;
Gebreck van wijsheijt es die ghevaedere,
Tweedrachticheijt die voester, noijt quaedere;
Sij heeft suchten te wille, dat kint wordt groot;
Den almogenden Godt, sij ons beraedere;
Want wort dat kint etende, adieu ons broot.

Septembris xja, passeerden hier, te Loven, naert quartier van Sichenen, xxvij vendelen
Spaegnaerts van der Conincklijcke Majesteijts legele.
Septembris xxa, es de stadt van Ghendt, met appoinctemente, veraccordeert metten
prince van Parma.
In septembri voers., zijnder sommighe schepen, vuijt Hollandt, ontrent Antwerpen
gecomen, ende ons volck heeft er iiij inden gront geschoten, passerende tusschen
Lilloo ende Antwerpen; waernaer de prince van Parma het schelt dede toepijlen,
ende met ketenen, touwen ende boomen overspannen ende sluijten; omdat Antwerpen
niet en soude meer gevictailleert wordden.
Septembris xxviija, quam te Loven eenen bode alhier expresselijck gesonden, bij
Vendeville, met brieven van advertentie dat meer dan tijt was, dat de gecommitteerde
der stadt van Loven bij zijne Excellentie den prince van Parma soude comen
solliciteren, om alhier, ten eeuwigen daege moghen gecrijgen de Cancelrije oft
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Raet van Brabant, de Rekencamere, het Leenhoff ende anderssints; waeromme allen
de brouwers ende andere borgers opt stadthuijs ontboden wordden, om ghelt te leenen,
tot behoeff vande reijse te doene aenden voers. prince van Parma, ter saecken voers.
Ende de borgemeester Jr Jan van Liedekercke, Jr Rijckaert van Pulle ende de
pensionaris der voers. stadt Loven, zijn derwaerts gereijst, ixa octobris daernaer;
maer en hebben niet geobtineert.
Octobris xa, passeerden, voerbij het fort van Borcht, xxiiij schepen, met ij
galleijckens, comende van Ghendt, doert verdroncken landt naer Calloo, omde Schelde
daermede te sluijten.
Den iiija novembris, begonst de prince van Parma de Schelde, bij Calloo, met
schepen ende andere gereetschap te sluijten, om Antwerpen te benaeuwen.
Eodem, wert bijde selve brugge gevangen de sone van La Noue, gouverneur van
Lilloo, in een schuijtken, meijnende van Lilloo, heijmelijck, naer Antwerpen te
vaeren.
Novembris xxvja, overvielen die van Antwerpen sConincx volck tsavents
onversients, aende brugge bij Calloo, doot slaende ontrent iijc soldaeten, ende nemende
iij van sConincx schepen.
Decembris xva, es onsen gouverneur Fabio Mataloni, mette ruijteren van Diest,
vuijt Loven, naer Vilvoorden getrocken, bijt ander volck aldaer liggende, omde stadt
van Bruessel te benaeuwen. Ende, xixa decembris daernaer, wordden vuijt Loven
gevuert, naer Vilvoorden voers., diveersch haeckgeschut, om opde sterkten, ontrent
Bruessel, te bezigghen, om alsoo Bruessel bat te benaeuwen, ende te brengen onder
de onderdaenicheijt vande C.M.

Anno 1585.
Januarij va, es Fabio, onse gouverneur, wederomme vuijt Loven naer Vilvoorden
getrocken, met alderhande provisie, soo van terwe, coren, geerste, haver, bier, broot
ende anderssints, tot onderhout vanden legele aldaer liggende, tot besluijtinge der
stadt van Bruessel; ende men deijlden den dorplieden, hier binnen Loven gevlucht,
de hellicht van hunnen graen aff, tot behoeff als voere, ende track soo derwaerts, met
vj waegenen.
Januarij viija, quam de bisschop van Mechelen1 te Loven in, van Vilvoorden, ende
wordden, des anderen dachs, vande Universiteijt, met cruijcen ende vaenen, binnen
Sinte Peeters kercke gehaelt, hoorende aldaer de hoochmisse; ende daernaer gaff hij
den volcke de benedictie.
Januarij xixa, hebben de Geusen Baetsvoert verlaeten ende in brant gesteken.
De stadt van tsHertogenbossche es vanden graeve van Hollac, aldaer gecomen
zijnde, met ontrent iijm voetcnechten ende vij benden ruijteren, des smorgens, int
opdoen vander poorten, met verraet van binnen, xixa januarij, innegenomen. Maer
zijn vande borghers, doer Godts gratie, wederomme vromelijck daer vuijtgedreven,
1

Te weten Joannes Hauchin, van Geeraertsbergen, die, in 1583, aan den kardinaal de Granvelle
was opgevolgd. Hij overleed in 1589.
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ende inde stadt verslaegen ontrent de iiijc mannen, vanden voers. graeve, ende vele
over de vesten geloopen ende gesprongen, soo te voete als te peerde, vande welcke
oock zeer veel verdroncken ende den hals braecken, met peerden met al; ende dit
geschiedde al bij voersichticheijt vanden portier, die boven opde poorte gevloden
was; ende alsoo de vijanden in quaemen, heeft hij de schockpoorte oft schockbalcken
laeten neervallen, soo dat de vijanden nu vuijt noch in en consten. Dit de vijanden
gewaer wordende, hebben hen terstont gestelt om te vlieden, soo datter groote
menichte vande vijanden bleven zijn, ende gevangen; waervan de sommighe zijn
geexecuteert geweest om van hen te weten ofter eenich verraet van binnen geweest
hadde, soomen suspiceerden. Ende daer bleven onder andere doot, gelijck men zeijde,
den broedere vanden appostaet2 ende des princen van Orangien bastaertsone, met
vele capiteijnen ende vaendraegers; ende vande borgers bleeffer doot ontrent lx,
sonder die gequetst waeren.
Februarij viija, wert alhier, binnen Loven, gepubliceert dat niemant wie hij waere,
handelen noch trafiekeren en mochte met die van Bruessel, ende dat men oock niemant
van Bruessel in genaede nemen en soude, cleijn noch groot; waerdoere datter onder
weghen Bruessel vele gehangen werden, vuijt Bruessel gevloden zijnde.
Ontrent dezen tijd, te wetene op Sinte Mathijs avent, wast Schelt voer Antwerpen,
bij Calloo, geheel gesloten, om Antwerpen te benaeuwen, ende was de brugge
daerover soo sterck gemaeckt, datter heel benden ruijteren over passeerden; ende
daer stont veel groot geschut op, ende wert genoempt die Palissade, soo datter nu
niemant vande vijanden en conste gepasseren, noch Antwerpen gevictailleert wordden;
waeromme die van Hollandt, Zeelandt ende die van Antwerpen dickwijls daerontrent
zijn gecomen, in meijninge de selve te breken; maer was al verloren arbeijt; ende
anders daer niet vuijt en richten, dan daer laetende van hunnen volcke ende schepen.

2

Ferdinand Truchzes, broeder van Gerard Truchzes, Bisschop van Keulen, die de katholieke
kerk had verlaten, en in den echt was getreden.
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Den vj meert heeft de stadt van Nijmmeghen haer begeven aende C.M., ende den ixa
meert de stadt van Doesborch.
Den xa meert, die van Bruessel, vuijtgehongert ende totten vuijtersten noot gebracht
zijnde, hebben een appoinctement metten prince van Parma gemaeckt ende gesloten,
ende zijn alsoo, doer hongersnoot, onder de gehoorzaemheijt vande C.M., hunnen
natuerlijcke heere, wederomme gecomen.
Meert xviija, trocken alhier vuijt Loven, des avents ontrent den x ueren, ij vendelen
italiaenen, j vendel duijtschen ende iiij vendelen waelen, om te trecken binnen de
stadt van Bruessel, haer opgegeven hebbende (doer armoede ende faulte van victaillie)
in handen van de C.M.; ende de Geusen ende andere soldaeten metten hunnen trocken
vuijt Bruessel, des smorgens, xixa meert, ten vj ueren; ende ons volck track
daerbinnen, eodem, ten vij ueren daernaer, waeromme die van Loven zeer blij waeren;
want de voers. soldaeten hier binnen gelegen hadden van opden Lichtdach anni 1582.
Martij xixa, trock hier vuijt Loven een groot convoij met bier, broot, terwe, coren,
geerste, havere, vleesch, ende alderhande eetwaere, wel met hondert ende meer
waegenen ende kerren ende crijwaegenen, sonder getaele, al naer Bruessel, om die
van Bruessel te versien van victaillie, die soo veraermoijt waeren dat zij het broot
custen als zijt zaegen, jae bijnaer op haere cnien daervoere laeghen van hongere.
Den xxja meert, quaemen hier, te Loven, zekere commissarissen van Bruessel om
te haelen den eerw. heere eertsbisschop van Mechelen, omde tempels ende kercken,
te Bruessel, comen te herwijen, die de Geusen al meestendeel ontwijt ende ontstucken
gesmeten hadden.
Meert xxvija, gouw een halster corens ij rhinsguldens, iij st.
Martij xxixa, meijnden Monsieur de la Motte in te nemen de stadt van Ostende;
maer doert gewelt ende resistentie van binnen, moeste hij wederomme te rugge keeren
vandaer hij comen was.
Aprilis vja ende viija, quam de tijdinghe alhier, te Loven, hoe dat die van
Antwerpen, iiija aprilis, des avents ontrent den xj ueren, een groot schip (genoempt
Fin de la Guerre) hebben laeten affdrijven naerde Palissade oft brugge bij Calloo,
sonder stuerman, toegemetst wesende met steenen ende groote sercken, ende binnen
vol poeders ende andere instrumenten, met lompen ende brandende hout daeraen
gestelt, om, op zekeren tijt, soo allenskens den poedere te comen, om alsoo comende
aen de palissade onsteken te wordden, ende de geheele palissade te vernielen ende
te destrueren. Ende die vanden legele vande C.M. tvoers. schip gewaer worddende
en wisten niet wat het was, noch wat het te bedieden hadde, ende int lesten hen
verstoutende, zijn met schuijten daeraen gevaeren ende hebbent gedampt. Binnen
middelen tijde es tvier van binnen int poedere gecomen, ende alsoo ontsteken, zulcken
gewelt ende fortse doende dat de werelt scheen te vergaen; verslaende veel van onsen
volcke ende onder andere den marquis de Roubaix ou d'Espinoij ende vele andere;
ende was soo duister, inden legele, vanden roock vanden poedere ende ander gestubbe,
dat d'een den anderen niet en zach; ende 'twaeter inde locht met gewelt gedreven
zijnde, ende wederomme ter aerden vallende, sloech vele volcx neder ter aerden; jae,
de prince van Parma selver, soomen zeijde. Soo dat ons volck niet en wist wat
bedrijven, doerde groote turbatie ende duijsterheijt; soo dat de prince van Parma
vraechde ende verlanghde naerden dach, zeggende onder andere woorden: N'en
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sera-t-il jamais jour; vraegende oft nemmermeer dach wordden en soude. Maer ten
hadde geene schaede oft hinder aende palissade gedaen.
Ten voers. tijde, naemen de Hollanders ende de Zeelanders inne de forten van
Lieffkenhoeck, Sint Anthoniushoeck ende Tervent.
Maij va, ginck men, te Loven, processie generael voerde welvaert vanden lande
ende der catholijcke religie, ende voerden prince van Parma dat hem Godt gespaeren
wilde in prosperiteijt ende lange gesontheijt.
Maij xxiiija, zach men alhier, te Loven, inde locht, eene langhe, breede,
geschakierde, witte, duijsterachtige strepe, comende vuijten oosten, treckende naerden
westen, des avents ontrent den ix ende x ueren; ende men zeijde dat het die palissade
voer Antwerpen was beteeckenende.
Den xxva maij, des avents ontrent vj ende vij ueren, hebben de vijanden van
Antwerpen, naerde palissade gesonden xij schuijten aen een vast gemaeckt, gelaeden
met steenen ende andere gereetschap van poedere, in meijninghe de palissade
daermede te brecken; ende hebben hunne andere schepen, opden nacht, doen
marcheren naerden Couwensteijntschen dijck, op d'eene zijde, ende vande andere
zijde, zijnde vijanden van Hollandt ende Zeelandt, ontrent Lilloo, hebben van gelijcken
eenieghe schepen al brandende naerde selve palissade gesonden; ende, des smorgens,
opden daegeraet, hebbense ons volck comen van ij canten bespringen, met zulcken
gewelt datse te lande gecomen zijn, ende hen daer gehouden vij oft viij ueren; ende
hebben vele diepe trancheen ende bollewercken gemaeckt, soo met wolsacken als
andere sacken, gevult met aerde, niet tegenstaende alle onse artillerije ende
harquebousiers, die affgrijsselijck onder de vijanden waeren schietende. Ende ten
lesten heeft ons volck hen soo vromelijck (bijde gratien Godts) gehadt ende gestelt
tegens de vijanden, datse, ten lesten, meester gewordden zijn, ende de vijanden
verdreven hebbende, hebben xij schepen vande vijanden inden grond geschoten,
ende
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xxvij schepen, met vele artillerije, gedampt, ende wel ontrent de ijm persoonen ende
noch wel vc pioniers van den vijant verslaeghen, ende alsoo de vijanden, thaerder
grooter schande, verlies ende schaede verjaeght; waeromme de prince van Parma
brieven aende stadt van Loven gesonden heeft, dat men ter zaecken vande voers.
victorie (die soo groot was als de C.M., in menighe jaeren, hier te lande ende
principaelijcken op dijcken gehadt hadde) soude processie generael houden, in
danckbaerheijt tot Godt almachtich vande selve victorie.
Maij xxvija, quam hier, binnen Loven, een bisschop van Italien, als legaet van
onsen heijliegen vaedere den Paus, ende was gelogeert inde abdije van Sinte
Geertruijden, ende dede de misse St Peeters, xxxa maij, doenmen processie generael
hiel, ter zaecken vande voers. victorie.
Junij iija, wordden alhier, te Loven, d'vuijtvaert gedaen voer onsen heijliegen
vaeder deii Paus Gregorius, den xiija van dijen naeme.
Junij xxviija, zijn hier, vuijt Loven, getrocken onse Lovensche soldaeten, met Jr
Peeter van Griecken, hunnen vaendraegere, ende Jr Charles vanden Tijmple, den
jonge, ende met hen eeniege Duijtschen, ende dat naert quartier van Mechelen, omden
oost aldaer te beletten inne te doen. Ende hebben allent graen voer ende ontrent
Mechelen gedestrueert, om alsoo Mechelen te benaeuwen ende te besluijten, ende
soo te brengen onder de gehoorzaemheijt vande C.M.
Julij viija, hebben die van Antwerpen iij oft iiij schepen, gelaeden met alderhande
victaillie, ende met ghelt ende geschut, naer Mechelen gesonden, ende zijn van ons
volck, onder weghen affgeworpen; waerinne zij groote menichte van peperkoecken
gevonden hebben.
Julij xvija, zijn die van Mechelen bedwonghen geweest, doer hongersnoot ende
armoede, om metten prince van Parma te appoincteren, ende hen te geven onder de
gehoorzaemheijt vande C.M.
Julij xxja ende xxviija, es den afflaet vanden gulden jaere te Loven geweest.
Augusti xja, ontfinck de prince van Parma, met groote solemniteijt, dat gulden
Vlies, bijde brugge, tot Calloo, opde Brabantsche zijde.
Augusti xiija, es de hertoghe van Aerschot op zijn slot tot Heverle gecomen, daer
hij in vele jaeren (mits den quaeden tijt) niet geweest en hadde; ende de stadt van
Loven beschanck hem met eene aeme rhinswijns.
Den xvija augusti, ziende die van Antwerpen datter gheene hope en was, om de
brugge, waermede de Schelde theelemael gesloten was, inne te nemen, oft met eenich
gewelt te breken, zijn wederomme met appoinctemente onder de gehoorzaemheijt
vande C.M. gecomen, dwelck, den xxa daernaer, aldaer wert gepubliceert; ende, den
xxvija augusti daernaer, es de voers. prince van Parma, met zijnen edeldomme vanden
lande, binnen Antwerpen gecomen, alwaer hij, met groote triumphe ende solemniteijt
ontfangen es geweest.
Septembris ija, begonst men de brugge, bij Calloo, overt Schelde, wederomme te
brecken.
Novembris ixa, begonst men de vesten van het casteel van Antwerpen wederom
op te graeven.
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Decembris vija, es de prince van Parma, van Antwerpen, binnen Bruessel gecomen,
waeromme aldaer groote genuchte bedreven wert.
Decembris viija, werdden de Spaegnaerts, doer eenen vorst van ij daegen,
onversiensende subitelijck, miraculeuselijck verlost vuijte handen van hunne vijanden,
opden Empelschen dijck, bij tsHertogenbossche, alwaer zij rontsomme int waeter
laegen, ende met ontallijcke schepen vande vijanden van alle canten omringelt ende
belegert waeren, sonder eenieghe hope van ontset te verwachten.

Anno 1586.
Januarij xa, zijn de heeren commissarissen vande stadt ende Universiteijt Loven, te
wetene Jr Augustijn Vrancx, borgemeester, Cornelis van Graven, ende den pensionaris
Willems, vander stadt weghen, ende dominus doctor Gaudanus, dominus doctor
Joannes Wamesius ende dominus doctor Philippus Swerius, van der Universiteijt
weghen van Loven, naer Bruessel getrocken, aenden prince van Parma, om zijne
excellentie te remonstreren de groote desolatie ende armoede der stadt van Loven,
hen doerde langhduerighe oorloghe, ende grooten garnisoene, dwelck zij hebben
moeten houden, aengecomen1, om, ter zaecken van dijen, vande selve zijne excellentie
eenich recompens te vercrijgen.
1

In die dagen was de toestand onzer stad allerellendigst. De Burgemeester van Schore noemt
ze ‘onse erme, gedesoleerde ende geruineerde stadt van Loven.’ Hij zegt overigens ‘dat men
dagelijcx siet, bij experientie, die stadt lancx soo meer vergaen, die ten leste geheel sal in
ruine ende vuyterste desolatie comen, ten zij de selve vander hoogerhand word geholpen.’
De Raad liet geene middelen onbeproefd om de stad uit haren staat van verval op te beuren.
Te Madrid riep men de bemiddeling in van al wie daartoe iets kon verrichten, namelijk van
den Secretaris de la Loo, den kamerling de Ranst, Doctor Tacquet, Nicolas de Champs,
Jacques Diasques, den voorzitter Damant, alsmede van Hendrik van Maelcote, gebortig van
Leuven, destijds koopman in Spanjes hoofstad.
Broeder Jan Crabbe, provinciaal der Augustijnen, was, in 1586, op het punt zich naar het
hof van Philips II te begeven, in't belang van zijne orde. Het stedelijk bestuur verzocht hem
het mededogen van den koning over Leuven te willen inroepen. Hij was gelast den vorst aan
te toonen ‘d'armoede ende benoutheijt der stadt van Loven, daer zij toe gecomen was alleene
voer, zekere jaeren, gesustineert ende gedraegen hebbende den last van sijne Majesteijts
legere, terwijle d'omliggende steden waeren afgescheijden ende gesepareert metten rebellen
van ons, daer deure de stad was zoo desperatelijck becommert ende in sulcken bederff ende
last gecomen, dat zij was daegelijcx lancx soo meer ruinerende ende vergaende, ende geheele
moest in totaele ruine voerts vervallen, ten ware promptelijck, bij zijne Majesteijt, hier inne
wordde versien.’ Hij moest er bijvoegen ‘dat dese stadt was een seminarie van alle geleerde
ende godtvruchtige persoonen, daer deure sijne Majesteijts Nederlanden ende andere soo in
geestelijcken ende weerlijcken staeten versien wordden.’
Men verlangde onderscheidene gunsten, onder anderen het vestigen, binnen onze stad, der
Kanselarij, der Rekenkamer en van 't leenhof van Brabant, alsmede het bevaarbaar maken
der Dijle van Leuven op Waver.
Om de genegenheid van Crabbe op te wekken, schonk het stedelijk bestuur hem eene som
van 100 gulden tot het koopen van een reispaard. Hij verliet zijn klooster den 6 october 1586,
drager zijnde van een verzoekschrift aan den koning, opgemaakt in den naam der Stad en
Hoogeschool van Leuven. De provinciaal begaf zich naar Spanje langs Duitschland en Italie.
Hij bevond zich te Barcelone, den 2 januari 1587. In het begin van februari werd hij, te
Madrid, door den koning in gehoor ontvangen. De vorst toonde de meeste genegenheid jegens
Leuven. De hertog van Parma kwam juist de stad te doen schatten op 600 à 700 livers, per
maand, tot onderhoud eener bende ruiters. Te vergeefs had men den landvoogd getoond dat
de stad die nieuwe schatting niet kon opbrengen. Hij bleef doof aan deze klachten. In deze
omstandigheid besloot het stedelijk bestuur den provinciaal te verzoeken het gedrag van
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Januarij xxija, zijn de brieven te hove geexpedieert voer die van Loven, nopende de
giften bij zijne excellentie den prince van Parma, de stadt van Loven gejondt, xxvija
julij 1581, vanden achterstellen vande renten den rebellen vande C.M., competerende,
in vuegen gelijck de copie daervan hier es volgende:
‘COPIE.
Sur ce que ceulx de la ville et Université de Louvain, ont faict remonstrer
à Monseigneur le Prince de Parma et Plaisance, chevalier de l'ordre de la
Toyson d'or, lieutenant, gouverneur et capitaine general pour Sa Maté es
pays de par decha, comme, passé quatre à cinq ans, sur la remonstrance
par eulx faicte, des frais, charges et dommaiges, quils pourtoyent, à
l'occasion de ceste guerre, il auroyt plu à Son Alteze leur faire don et
quitance des arrieraiges des rentes qu'ils debvoyent à ceulx tenans partie
contraire, escheoir, durant ces troubles, dont pour divers empeschemens,
distractions et incommoditez, survenues depuis, n'auraient esté expediez
les lettres sur ce requises et necessaires, pour leur asseurance, quoy
consideré, et que depuis la reduction de Flandres, Anvers, Malines et
Bruxelles, plusieurs desdicts creanciers s'estanz, durant la partialité, tenuz
avecq les rebelles, commenchent à venir, et pretendre pour le cours de
leursdictes rentes, ce les avoit occasionné de recourir à Son Alteze, pour
la supplier bien humblement, qu'icelle fut servie de leur faire despecher
les dictes lettres, en la meillieure forme, pour s'en prevaloir contreleurs
crediteurs; et d'aultre part, comme lesdicts remonstrans se treuvent
redebvables aux Estats de Brabant, de deulx parties des rentes heritables,
montans par ensamble à douze cens cinquante et cinq florins par an,
desquelles ils avoyent tousjours tenu les cours et pensions, estre aussy
comprinses audict don et quittance, ou du moins pour le temps que durrerait
Parma opzichtens Leuven den koning te doen kennen ‘met alsulcken discretie nochtans, zegt
van Schore, dat ik nijet en soude moeghen achterhaelt wordden van clachtich geweest te
zijne, ende zoe tselve zeer dangereux was voer mijnen persoon, en hebbe mij niet bestout
desen aengaenden mijnen brieffen aen mijnen heere den provinciael over te zenden, op
avontueren oft die ghevisiteert hadde geweest, waer doer ick int particulier hadde moghen
in grooten last comen, maer hebbe mijnen oudtsten sone daer mede gesonden, van hier over
Bruessel, naer Antwerpen, aan eenige coopluyden aldaer, mijne vrinden.’ Uit deze plaats
leert men hoezeer de burgemeester van Leuven voor de vraakzucht van Parma bevreesd was.
Crabbe ging tot den koning en deed hem het verzoek van Leuven kennen. Philips II ontsloeg
de stad van alle lasten welke op bevel van Parma kwamen gevraagd te worden. De provinciaal
kwam langs Italie en Duitschland naar Nederland terug. Den 26 oogst was hij te Genua; in
september te Rome. Hij kwam te Leuven aan den 10 februari 1588, en nam het noenmaal
bij den Burgemeester van Schore. Men weet dat Philips II een groot liefhebber van schilderijen
was. Het stedelijk bestuur besloot, als blijk van dankbaarheid, hem een tafereel te zenden
geschilderd door Jan Gossart of Jan van Maubeuge, vertoonende Maria met het kindje Jesus,
't welk aan de Augustijnen, van Leuven, toebehoorde. Dit tafereel, op hout geschilderd, werd,
mits eene som van 350 rhijnsgulden bekomen. Het werd naar Madrid gezonden, en was den
koning zeer aangenaam. Al deze bijzonderheden nemen wij uit eene rekening, opgemaakt
door den Burgemeester Jan van Schore, den 25 october 1590, berustende in onze archieven;
Fardenkast, littera S, nr 95.
Het tafereel door de stad van Leuven aan den koning geschonken, bevind zich nog heden in
het Museum van Madrid.
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la partialité et desunion d'Anvers et Bruxelles; toutesfois, craignant qu'il
n'en sourdict difficulté soubs couleur de dire que depuis la resunion de
Bois le Ducq, et reconsiliations de plusieurs prelatz et nobles, estants
membres desdictz estats de Brabant, lesdicts estats ne debvroyent
generalement
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estre tenus pour tenans partie, iceulx remonstrans pour avoir esclairissement
de ce avoyent aussy supplié Son Alteze de faire comprendre en quittance
les cours desdicts rentes des estats, jusques à la reduction dudict Bruxelles
et Anvers, prennant esgard, que, durant la partialité et desunion desdictz
villes, les remonstrants avoient esté necessitez de porter les mesmes paynes,
frais et charges qu'auparavant, là ou estoit allé, non seulement la pensions
annuelle des dicts rentes des estats, ains tout le surplus du revenu de la
dicte ville et Université; et de ce leur faire despescher acte en tel cas
pertinent. Sa dicte Alteze, ce que dessus consideré et veuillant que la grace
et quitance par elle faicte-cy devant, à ceulx de la dicte ville et Université
de Louvain, suppliants, sorte son plain et entier effect, leur a de nouveaul,
au nom et de la part de Sa Majesté, donné, quicte et remis, donne, quicte
et remect, de grace especialle, par cestes, tous et quelconques les arrieraiges
des rentes, qu'ilz doibvent à ceulx tenans et ayans tenu partie contraire à
Sa dicte Majesté, jusques à leurs respectives reconciliations; entre lesquelz
Sa dicte Alteze veult et entend, que ceulx escheulz et deuz ausdictz Estats
de Brabant, jusques à la reconciliation de Bruxelles, y soyent aussy
comprins et quictez, ordonnant, partant, aux commissaires et recepveurx
des annotations et à tous aultres justiciers, officiers et subjectz de Sa
Majesté qui ce peult ou pourra toucher et regarder, de se regler et conduire
suyvant ce faisant, laissant et permectant lesdictz suppliants plainement
et paysiblement jouir et user de la presente grace de don et quitance, en la
forme et maniere que dict est, sans que presentement ny à l'advenir, ilz ny
leurs successeurs et ayans cause, puissent estre inquietez, ny molestez, à
raison de ce que dessus, et qui en depend. Faict à Bruxelles, le 22e jour du
moys de Janvier, xvc octante six. Soubsigné:
“ALEXANDRE”
Et plus bas estoit escript: Par ordonnance de Son Alteze, soubsigné:
GARNIER.1’
Februarij xva, heeft de graeve van Mansvelt belegert de stadt vanden Graeve, soo
over die Maese als aen deze zijde; ende, in aprili, doer vloet van waeter, heeft den
vijant eenen dijck doer gestecken ende de stadt binnens landts met roebarssen gespijst.
Martij xija, wert hier, te Loven, gepubliceert het placcaert vanden graenen, van
tselve niet te mogen opcoopen om voerts te vercoopen, noch tselve graen eenichsints
belasten, daermede tselve verdieren mochte.
Aprilis xxva, wordden het Thoijson d'or oft gulden Vliese bijden prince van Parma,
van weghen der C.M., gegeven den graeve van Varenbon, den graeve van Egmont,
den graeve van Aerenberghe, den heere van Montigneij ende meer andere.
Den lesten aprilis, zijn de brieven te hove geexpedieert voer die van Loven, op
hunne requeste overgegeven om eenich recompens te hebben vande C.M., voer hunne
groote schaede ende verlies, die zij geduerende deze troublen gehadt ende geleden
hebben inden dienste vander voers. C.M., ende die in vuegen hier van woorde te
woorde bij copie volgen:
1

Het oorspronkelijk stuk berust nog in onze archieven, Handschrift nr 11, folio 41.
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‘COPIE.
Philippe, par la grace de Dieu, Roy de Castille, d'Aragon, de Leon, de
deux Sicilles, de Hierusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de
Tolete, de Valence, de Gallice, des Maillorcques, de Seville, de Sardaine,
de Corduve, de Corsicque, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, de Algezire,
de Gibraltar, des Isles de Canarie et des Indes tant Orientales que
Occedentales, des Isles et terre ferme de la mer oceane, Archiduc
d'Austrice, ducq de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de
Luxembourg, de Geldres et de Milan, Comte d'Habsbourg, de Flandres,
d'Artois, de Bourgoigne, de Thirol, Palatin et de Haynnault, de Hollande,
de Zelande, de Namur et de Zutphen, Prince de Zwave,
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Marquis du Sainct Empire de Rome, Seigneur de Frise, de Salins, de
Malines, de cité villes et pays d'Utrecht, d'Overyssel et de Groeninge, et
dominateur en Asie et en Afrique, à tous ceulx qui ces presentes verront
salut. Comme noz bien amez, les Maire, Bourgemestres, Eschevins et
Conseil de nostre ville de Louvain et ceulx de nostre Université illecq,
nous ont tres humblement supplié et requiz, à fin que, en respect des maulx,
pertes, et miseres, que le petit nombre des inhabitants de la dicte ville ont,
durant ces troubles, enduré pour nostre service, il nous pleust exempter
tous les membres, manants et suppostz de la dicte ville et Université, y
ayant tenu pied ferme ou suivy nostre party, ensemble leurs rentes, maisons,
terres, et tous autres biens, en quelque lieu qu'ilz soyent situez, par tout
nostre pays et duché de Brabant, de toutes et quelzconcques charges,
exactions, contributions et tailles extraordinaires, ja imposées ou à imposer
de nostre part, estats du pays, villes ou communaultz pour et à l'occasion
de ceste guerre, du moins pour le terme de trente ou quarante ans, comme
ayans ja largement furny plus que le capital de ce que pourroit porter leur
quote esdicts exactions, de maniere qu'ilz ayderont de furnir seulement à
celles creés et imposées, avecq l'accord du commun pays, consentement
et agreation de la dicte ville, avant le commencement desdicts troubles.
Et que, oultre ce, pour donner envye à plusieurs gens de bien de se retirer
en la dicte ville et par ce moyen peu à peu repeupler icelle et rebastir les
maisons et places, qui y sont tant desertes et ruynées, il nous pleust aussy
beneficier generalement tous les aultres manans de la dicte ville, presens
et advenir, de la mesme immunité et exemption que dessus, en
affranchissant leurs biens, rentes, maisons et terres, situez au territoire et
ressort dudict Louvain, ensemble toutes leurs marchandises et denrées,
des exactions et tailles, ja imposées ou à imposer par les aultres villes et
communaultez dudict pays de Brabant et de Malines, à l'occasions desdicts
troubles, et ce pour le terme de cinquante ou soixante ans, et sur ce leur
faire depescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes; SçAVOIR FAISONS,
que les choses susdictes considerées, et sur icelles eu l'advis premiers de
noz amez et feaulx les president et gens de nos comptes audict Brabant,
et consequamment des tresorier general et commis de noz domaine et
finance, Nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, inclinant
favorablement à la supplication et requeste des dits de nostre ville et
Université de Louvain, supplians, leur avons, par la deliberation de nostre
tres-chier et tres-amé bon nepveu le Prince de Parme et de Plaisance,
chevalier de nostre Ordre, lieutenant Gouverneur et Capitaine general de
nos pays de par deça, octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons
et accordons, de grace especialle, par ces presentes, tant pour eulx que
pour tous leurs manans et suppotz, qui durant ces troubles et guerres
intestines, y ont tenu pied ferme ou suivy nostre parti, exemption et
franchise des charges, exactions, cotisations et charges extraordinaires, ja
imposées ou à imposer, pour et à l'occasion de ceste guerre, sur leurs biens,
terres, rentes, maisons et aultres revenuez, situez et gisans en ladicte ville
et au banlieu d'icelle, tant seulement, sans le povoir extendre plus avant,
et ce pour ung temps et terme de douze ans, prochainement venans,

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

commencans avoir cours aujourdhuy, date de cestes, pourveu que les dicts
supplians seront tenuz, faire presenter ces mesmes originelles tant au
Conseil de nos dicts finances, qu'en nostre chambre de comptes audict
Brabant, pour illecq estre respectivement enregistrées, verifiées, et
interinées, à la conservation de nos droitz, haulteur et aucthorité, la et ainsy
quil appertiendra; si donnons en mandement, à nos tres chiers et feaulx
les Chancelier et gens de nostre Conseil en Brabant, ausdicts de nos
finances et de noz comptes audict Brabant, et à tous aultres nos justiciers,
officiers et subjectz, qui ce regardera, que de ceste nostre presente grace,
octroy d'exemption et affranchissement, pour le temps, selon et en la forme
et maniere que
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dict est, ilz facent, seuffrent et laissent les dicts de Louvain, plainement
et paisiblement joyr et user, sans leur faire mectre ou donner ny souffrir
estre faict, mis ou donné aulcung troubles, destourbir ou empeschement
au contraire; car ainsy nous plaist il. En tesmoing de ce, nous avons faict
mectre nostre seel à ces presentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le
dernier jour d'apvril, l'an de grace mil cinq cent quatre vingtz et six, de
nos regnes, à savoir de Naples et Hierusalem le xxxiije; de Castille, Aragon,
Sicille et des autres le xxxje et de Portugal le vije. Au plicque estoit escript
comme s'ensuit: Par le Roy, le Prince de Parme, gouverneur general, etc.,
Messiere Godefroy Sterck, chevalier, tresorier general, Pierre d'Overloope,
Seigneur de Hammes, Messr Benoyt Charreton, chevalier, seigneur de
Chassey, commis des finances, et aultres presents. Signé: VERREYCKEN.
Item, encore ainsy: Ces presentes lettres ont esté veues en la chambre des
comptes du Roy, nostre Sire, etc., à Bruxelles, et en suyvant le contenu
en icelles illecq enregistrées et interinées au registre des octroys, tenu et
reposant en la dicte chambre, commencant au moy de Mars xvc iiijxx et
six, marcqué des lettres: AA, foliis lj verso, lijo. Faict en ladicte chambre
des comptes, au dict Bruxelles, le ixe de may xvc quatre vingtz et sept;
soubsigné: J. DE WAELHEM. Au dos estait escript: Les chiefs tresorier
general et commis des demaine et finances du Roy nostre Sire, consentent
en tant qu'en eulx est, que le contenu au blancq de cestes soit furny et
accomply, tout ainsy et en la mesme forme et maniere que sa Majesté le
veult et mande estre faict par icelluy blancq. Faict à Bruxelles, au bureau
des dicts finances, soubs les seings manuels des dicts cheffs tresorier
general et commis, le deuxieme jour de may xvc quatre vinct et sept.
Soubsigné: CHARLES D'ARENBERG, GO. STERCK, D'OVERLOOPE, B.
CHARRETON1.
Den xvija maij, es de prince van Parma gearriveert inden legele liggende voerde stadt
vanden Graeff; ende heeft terstont de stadt doen beschieten, ende es daernaer
overgelevert inde gehoorzaemheijt vande C.M., viija junij.
Maij xxixa, begonst alhier, te Loven, eene ganginge van sommighe persoonen,
soo mans als vrouwen, gecleet wesende int wit, met cruijcen inde hant, ende gingen
des avents visiteren allen die kercken, cnielende voerde kerckdoeren, doende aldaer
hunne devotie, settende op Sinte Peeters kerckhoff allen die dootshooffden op groote
hoopen als berghen; maer ten duerde maer v oft vj daeghen.
Junij ixa, es het slot van Megem ende Batenborch overgelevert in handen vande
C.M.
Junij xxa, wordden alhier, te Loven, gepubliceert dat men alle vrijbueters ende
straetschenders vrijelijck soude mogen vangen, dootsmijten ende leveren; ende die
zulcx es doende souden van elcken hebben thien Carolusgulden.

1

Het oorspronkelijk stuk berust in onze archieven, nr 397.
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Junij xxviija, es de stadt van Venloo, met appoinctement, overgegeven aende C.M.,
ende ten selven daege passeerden hier, doer Loven, vele affuijten, schuppen,
houweelen, pieken ende andere gereetschap naerden legele.
Den lesten junij, es hier, te Loven, geweest een groot onweder van donder ende
blixem; ende de vijant van de hellen es wederomme inde were geweest, ende heeft
den torren van Sinte Cathelijnen bijnaer heel ontdeckt, ende eenich houtwerek
gebrocken; ende van daer nederdaelende lancx het clockzeel inde kercke, in forme
van eene vlamme viers, es soo voerts gevlogen tot aenden hoogen aultaer, ende aldaer
een stuck vanden voet van den beelde affgetogen hebbende, es soo voerts gevlogen
zijnde, verdwenen.
Julij ija, wordden alhier, te Loven, inde vierschaere openbaerlijck vuijtgelesen het
privilegie vanden Weesmeesteren dezer stadt, ende nu bijden raede van Brabant
geapprobeert, hoe dat geene momboirs, bij hen selven, en mogen aenveerden eenieghe
sterffhuijsen van weesen, ten zij dat zij daertoe, bijde overweesmeesters oft
overmomboirs vander stadt Loven geauctoriseert wordden, soo wel binnen als buijten,
ten waere dat zij, met goeden testamente, lieten blijcken hen tselve expresselijck
gelast te zijne.
De stadt van Nuijs, belegert zijnde vanden prince van Parma, als lieutenant
gouverneur ende capiteijn generael van zijne Conincklijcke Majesteijts Nederlanden,
es, ten versuecke vanden bisschop van Luijck, xxvja julij, met ge welt innegenomen,
ende gansch geraseert, soo metten brande als anderssints, ende den gouverneur, met
vele capiteijnen, gehangen.
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Augusti vija, es Alpen, met appoinctement, overgegeven aende C.M.
Augusti viija, es Meurs, met accoordt, overgelevert onder de gehoorzaemheijt
vande C.M.
Augusti xiiija, hebben de Geusen tot Hilvarenbeeck ontrent de xxx huijsen verbrant.
Augusti xxiiija, opt Sinte Bertholomeus dach, naer den noenen, ontrent den iij
ueren, zijn aende Bruesselschepoorte zekere peertruijteren gecomen, hen veijnsende
te wesen volck vande C.M., vragende hoe verre dat Thienen van hier te Loven was,
ende binnen middelen tijde hen ontdeckt hebbende als vijant, hebben Ghijsbrecht
Hullegaerts, aldaer de wacht hebbende, doer zijnen arm geschoten, ende soo voerts
comende tot aent portiershuijs, meijnden Gooris Loomans gevangen te nemen, hem
grijpende metten hals; maer hij met gewelt het peert van hem stootende, es int
portiershuijs gevloden, ende heeft de doere achter hem toe gesmeten, laetende inde
vijanden handen zijnen hoet ende mantel; ende eenen genoempt Hendrick Schepers
namen zij, vuijter poorten, met hen gevangen, ende zijn soo voerts vuijter poorten
gereden. Van gelijcken meijnden zij t'exploijteren aende Mechelsche poorte; maer
het wert de wachte geadverteert, soo dat de poorte gesloten wert; ende namen buijten
de poorte gevangen Jannen Huijbrechts, den sone inden Tinnenpot, ende eenen van
Dormaele totten doot toe gequetst, om dat hij niet gewillichlijcken met hen gaen en
wouden.
Septembris xja, es Duijsborch vande Geusen, met gewelt, overvallen ende
innegenomen.
Octobris xva, es de prince van Parma (gecomen zijnde vuijten legele liggende in
Gelderlandt) te Loven binnen gecomen, doerde Diestersche poorte, ontrent den avent,
ende wordden met iiij tortsen innegehaelt, ende de stadt beschanck hem met xxv
potten rhinswijns, die hij Aerden Brugmans, bode, dede proeven; ende daernaer heeft
hij daeraff gedroncken, seggende dat hij zeer goet was. Ende gaff den boden vj
silveren Philippus daelders, in specie, ende was gelogeert in sPaus collegie, ende
vertrack wederomme, xvija octobris, gevende de wachte vande poorten vj gouden
croonen.
Den lesten octobris, heeft de prince van Parma de stadt van Zutphen zeer sterck
belegert ende met gewelt gespijst.
Decembris xa, es tot Linter, bij Thienen, bloet gereghent op het ijs vande hoffgracht
van eenen edelman aldaer, ende viel opt ijs soo heet alleleens oft men met heete ijsers
daerinne gesteken hadde, dwelck bijnaer eenen voet diep int ijs sonck, soomen zeijde.

Anno 1587.
Januarij ixa, ende xiija, was den buijten raet der stadt van Loven vergaedert, om zekere
nieuwe impositie op te stellen, tot furnissement vande vjc Carolusgulden, ter maent,
daerop de stadt Loven, bij zijne excellentie de prince van Parma getaxeert was, tot
onderhout van de x ruijteren, onder den capiteijn Georgio de Crescia; waertoe de
gemeijnte niet consenteren en wilde, persisterende te willen blijven bij hunne vrijheijt
ende exemptie hen bijde C.M. verleent, ultima aprilis, anno 1586.
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Januarij xa, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de Franchoijsen het slot van
Wouw, vija januarij, hadden overgelevert aenden prince van Parma.
Januarij xvija, quam het ierste schip te Loven in, doerde groote Spuije, geweest
hebbende opde nieuwe Schipvaert van Wavere; ende wordden mette iiij stadtspelieden
innegehaelt.
Februarij xja, es het volck vande C.M. binnen Lilloo getrocken, soomen zeijde.
De coninginne van Engelandt IJsabella, om haere tijrannije over de catholijcken te
thoonen, heeft de doerluchtighe ende catholijcke princesse vrouw Marie Stuart,
coninginne van Schotlandt, opden xva februarij, tijrannelijck doen onthalsen, naer
dijen zij over de xix jaeren aldaer gevangen geweest hadde.
In februario voers., vercocht men te Bruessel eenen cabeljau xxij gulden, viij st.;
vij bollingen ix gulden ende x st.; een oestere v st.; eenen roch iiij rhinsgulden ende
xj st.
In martio zijn de staeten van Brabant, doer ordonnantie van zijne Alteze den prince
van Parma, staetsgeweijs tot Bruessel geroepen ende vergaerdert geweest, het welck
in viij oft ix jaeren niet geschiet en was.
Maij ija, gouw een halster corens te Loven, v l. v st. artoijs.
Maij xija, een halster corens v l. xj st. Eodem, een halster terwe v l. xij st.
Den va maij, es de graeve van Hohenlo gecomen vuijt Hollandt, met iiijm soldaeten,
soo te voete als te peerde, tot Empel, over de Maese, ende hebben eenen aenslach
gedaen opde stadt van tsHertogenbossche, alwaer zij, den vja maij snachts,
voerquamen, laetende, aende Hijntamerpoorte, zekere leeren met een schuijte, soo
dat zij niet vuijt en richten, doerde goede wachte vande borgers aldaer.
Den viija maij, es den vijant wederomme te rugghe gecomen op Vechel ende Erp,
alwaer vele huijslieden vanden Peel vergaerdert waeren, omden vijant te resisteeren;
maer zijn vanden vijant overvallen ende zeer vele dootgeslaegen geweest, ende
gevangen; ende daernaer Erp ende Vechel verbrant, ende het slot op rantsoen gestelt.
Maij xja, es er eenen schoonen grooten herdt voerde stadt van Loven, opt voerste
bollewerck vande Bruesselsche poorte, comen rusten, des snachts, ende int
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openen vande poorten heeft hem de wachte gevanghen, ende inde poorte te bewaeren
gestelt; ende was van Bruessel vuijter Warande gecomen, toebehoorende den prince
van Parma, waeromme hij terstont derwaerts beschickt wert.
Den xxiiija maij, heeft de graeve van Hohenlo het slot tot Loon beschoten, met
vijff stucken geschuts, ende daernaer, int appoincteren, met een ghedruijs, overvallen,
ende al de soldaeten omden hals gebracht, ende het slot affgebrandt.
Junij iiija, passeerden hier, te Loven, xxxviij vendelen voetenechten, Italiaenen
ende Spaegnaerts, comende vuijten lande van Luijck, aldaer gewintert hebbende;
ende logeerden tusschen Loven ende Vilvoorden, treckende naer Ostende ende
Sluijsen, dwelck men xxja junij soude beschieten, soomen zeijde.
Junij xa, es hier voerde stadt van Loven gecomen den lieutenant vande bende
ruijteren van Georgio de Crescia, met xiiij oft xv ruijteren vande selve bende, van
wegen zijne hoocheijt den hertoghe van Parma, (soo zij zeijden) alhier gesonden,
om te comen haelen de contributie, daerop de stadt Loven gestelt was, tot onderhout
van x ruijteren vande selve bende, waeraff de stadt quaelijck heeft connen ontlast
wordden; soo dat bevolen wordde vanden volcke des voers. Crescia niet meer inne
te laeten. Dit aenmerckende de voers. ruijteren dat de poorte van Bruessel gesloten
was, ende de wachte meest vande poorte vertrocken, mits het ierst naerden noene
was, soo zijnder v oft vj vanden selve over de vesten gecomen, waerdoere eenen
grooten allaerme in stadt quam. Ende de borgers liepen met groote menichte naerde
vesten, meijnende dat den vijant int stadt was, ende souden de voers. mijters al doot
geslaegen hebben, en hadden tgroot tusschen sprecke gedaen vanden heere
borgemeester Jr Rijckaert van Pulle, de wachtmeesters Borchgraeve ende Blijleven;
ende namen ij vande selve ruijteren gevangen; ende deden de reste wederomme over
de vesten dansen, daer zij over gecomen waeren. Dit siende de ruijteren, die buijten
gebleven waeren, hebben allen der borgers koijen ende peerden met hen ghenomen,
seggende dat se deselve niet en souden restitueren noch laeten gaen, ten waere zij
ierst ende voer al zeker wisten hen ij andere mede soldaeten levende oft doot te
wesen; waeromme den pensionaris dezer stadt, met Jr Dierick de Borchgraeve, naer
Bruessel reijsden, om tgeene voers. staet aldaer te remonstreren, ende wordden, ter
zaecken vande voers. taxatie oft contributie, bij dijen van Loven, requeste aende
C.M. gepresenteert, om daervan ontlast te wordden, de welcke C.M. te dijen eijnde
brieven sant aenden hertoghe van Parma, in date xxvija junij 1587, gelijck de selve
alhier, bij copie, van woorde te woorde volgen:
‘COPIE.
Mon bon Nepveu, Par les depesches que j'ay faict dresser sur les
remonstranses de ma ville de Louvain, congnoistrez, combien je desire le
soulagement d'icelle, et la compassion que j'ay des dommaiges et ruyne
qu'elle ha souffert, plusque nulle aultre, à l'occasion des alterations de la,
ce que j'entens vous auroit aussi meu de accorder, de ma part, à la dicte
ville, pour quelque temps, exemption de toutes impositions extraordinaires,
pour le faict de guerre, quoy nonobstant ha esté de rechief, par deça,
presentée nouvelle requeste, sur advertence que l'on aurait receu, que vous
auriez de nouveau chargé la dicte ville, à une contribution de six cens
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florins par moys, avecq commination de la faire executer, pour les troys
moys en escheuz, et oires que je ne me persuade la chose passer ainsy,
toutesfoys si avant que la necessité vous eult pressé de ainsy en ordonner,
la presente sera pour vous requerir et charger, que, en consideration de ce
que dict est, vous faictes susperseder la dicte imposition, et continuez en
droict la dicte ville l'exemption dont elle a esté beneficiée, memes que l'on
s'abstiegne de toute execution de ce que pourroit estre escheu à la dicte
cause, et auray à service agreable, qu'il en soit usé en ceste sorte, que la
dicte ville, non seulement soit exemptée de ceste charge, mais aussy par
vous advantagée en tout ce que pourra revenir au redressement, bien et
repos d'icelles. De quoy je me promectz vous porterez le soing, selon que
scavez les affaires d'icelle ville m'estre en recommandation. A tant, mon
bon Nepveu, nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. De Madrid, le
27 de Juing 1587. Soubsigné:
PHLE.
Et plus bas:
A. DE LA LOO.
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La superscription de la mesme lettre est telle comme s'ensuit:
A mon bon Nepveu le Ducq de Parme et de Plaisance, Chevalier de mon
ordre, Lieutenant Gouverneur et Capitaine general de mes Pays d'en Bas
et de Bourgoigne1.
Den iersten julij, es den vijant wederomme getrocken naer Boxtel, ende hebben het
slot, met accoordt, innegenomen ende de kercke gespolieert ende vernielt.
Den ija julij, es Eijndhoven innegenomen.
Julij iija, es den vijant gecomen voer Helmont, alwaer de vijant geresisteert wordde,
maer hebben ten lesten de stadt innegenomen, ende geplondert, ende verbrant; maer
het casteel moesten zij, met schanden, verlaeten, ende zijn alsoo terugge getrocken,
verbrandende vele kercken, huijsen ende molens.
Inde selve maent es de stadt van Deventer veraccoordeert metten hertoghe van
Parma.
Den va julij, es de stadt van Geldre gelevert (vanden gouverneur wesende een
schot) in handen van mijnheer van Houtepenne, stadthoudere van Gelderlandt, tot
behoeff vander C.M.
Julij vja, gouw een halster corens te Loven vij l. xij st. artoijs. Eodem, een halster
terwe vij l. x st. Een halster geerste v l. x st.
Julij viija ende ixa, een halster corens viij l. x st.; ende daernaer oock ix l.; een
halster terwe, eodem, ix l.; een halster geerste, vj l.; een halster spelte, v l. x st.; een
halster boeckweijt, vj l.; een halster boonen, eerten oft vitzen, vj l.; een halster
zemelen, iij l. Soo dat dusdaeniegen dieren tijt noijt gesien en es geweest in iijc jaeren
hier te voeren; ende was bij gecomen doert opcoopen vanden graenen, bij eenige
Fockers, soomen zeijde, opgecocht; want die gelt hadde cost graen genoech gecrijgen.
Den xja Julij, heeft de vijant de vrijheijt, mette kercke, van Oosterwijck verbrant.
Den xiija julij, heeft de vijant belegert de forte van Engelen, ontrent
tsHertogenbossche, ende hebben hen zeer sterck beschants, maeckende eene brugge,
over de Maese, maer de heere van Houtepenne, comende met ruijteren ende cnechten
over Vlijmen, heeft de forte ontset, ende wel vjc vanden vijant verslaegen; meijnden
oock den vijant die voers. brugge aff te nemen; maer den vijant, hebbende vele
schepen omde brugge te defenderen, hebben soo met groff geschut geschoten, dat
Mijnheere van Houtepenne, met een groff geschut geschoten wert, soo dat hij ter
aerde viel van zijnen peerde; ende zijn wederomme te rugge getrocken, ende es de
voers. heere van Houtepenne, vande voers. quetsuere, binnen den Bossche, xxa julij,
daernaer gestorven.
Julij xvija, es den vijant wederomme gecomen voert fort van Engelen, ende hebbent,
met iij stucken geschuts beschoten, ende daernaer met accoordt, xxiiija julij,
innegenomen.
Den lesten julij betaelde men tAntwerpen voer een veertel corens xxij gulden;
voer een veertel terwe xxv gulden. Ende binnen tsHertogenbossche cost een mudde
corens lxx guldens; een mudde terwe lxxx guldens; een mudde geersten xlviij guldens.
1
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Soo dat de menschen broot aeten van spueriezaet; ende daer bleven vele menschen
van honger doot, bij faulte van ghelt om graen te coopen.
Den va augusti, naer eene zeer lange belegeringhe, Sluijs met over de xvjm scheuten
swaer beschoten wesende, heeft zijne hoocheijt de hertoghe van Parma de stercke
stadt, met het casteel vander Sluijs, in genaede genomen, onder de gehoorzaemheijt
vande C.M.
Augusti xa, es de hertoghe van Parma, van Sluijs, te Bruessel innegecomen,
waeromme die van Bruessel groote blijschap maeckten.
Augusti xiija, gauw een halster corens, te Loven, xxxv stuijvers.
Septembris ultima, hebben die vrijbueters oft Geusen het huijs ter Horst2 in brant
gestecken, waerop de rentmeester vanden selven huijse (Coen genoempt) verbrandt
es.
Octobris prima, wert jouffrouwe Margriete vanden Berghe, huijsvrouwe Jr
Rijckaerts van Pulle, vande Geusen, vanden slote van Roost gehaelt, ende gevangen
geleijt naer Bergen opden Zoom; ende wert gestelt op duijsent rhinsgulden te
rantsoene.
Decembris xxiija, des avents, hebben de Geusen de stadt van Vilvoorden verrast,
de borgers geplondert, sommighe huijsen verbrant, ende daernaer terstont de stadt
verlaeten.

Anno 1588.
In juanuario, wordden de nieuwe wachte, bijde stadt ende Universiteijt van Loven
geordonneert, met vliegende vendelen op te trecken. Ende de stadt wordden bedeijlt
in vijff vendelen oft wijcken, ende tot elcken vendel twee capiteijnen ende eenen
vaendraegere; ende waeren de capiteijnen ende vaendraegers soo hier volgt, te wetene:
1. Vande Dorpstraete: Bertholomeus de Moor ende

2
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2.

3.
4.
5.

meester Jannen van Hoegaerden; daernaer in hunne plaetse Jr Charles de Brimeur
ende Glaude Masquelier, capiteijnen; ende Caerel van Maelstede, vaendraegere.
Vande Hoelstraete: Jr Philips Hueletz ende meester Jannen Bachuijsius; ende
daernaer, in plaetse van Bachuijsius,... capiteijn; ende Machiel van Ophem,
vaendraegere.
Vande groote Merckt: Jan Boijsack ende Matheus Vekemans, capiteijnen; ende
Jeremias van Dormaele, vaendraegere.
Vande Steenstraete: Willem vanden Broecke ende meester Denijs van Beringen,
capiteijnen; ende Laureijs de Win, vaendraegere.
Vande Borchstraete: meester Gielis Edelheere ende meester Jan van Eertwijck;
daernaer, in plaetse van Edelheer, Jr Willem van Duffle, capiteijnen, ende Jan
Schats, ende daernaer Goordt Lieckens, vaendraegeren. Ende trocken eerst met
vliegende vendelen op, xija januarij.

In januario, es Bon, bij Colen, innegenomen vanden volcke van Schinck, soomen
zeijde.
Januarij xva, gauw een halster corens, te Loven, xxij st.
Januarij xxvja, es de hertoghe van Parma, van Ghendt, te Bruessel innegecomen,
waeromme die van Bruessel groote blijschap maeckten.
Februarij vja, es de stadt van Gheldenaecken vande vijanden de Geusen verrast
ende berooft, ende die van den garnisoene van Herentals hebben den rooff, den vijant,
wederomme affgenomen.
Februarij xva, een halster corens te Loven, xviij st.
Februarij xixa, esser eenen grooten schoonen Hert, te Loven, innegebracht, met
schalmeijen ende trommele, bijde wachte van Loven geschoten, als gecomen zijnde
over de vesten, ontrent de Bruesselsche poorte, gejaeght zijnde vande wolven; ende
es wederomme ontrent de groote Spuije over geloopen, naerde vijvers aldaer; ende
opt ijs comende, es hij aldaer gevallen ende geschoten, ende soo innegebracht, inden
Keijsere. Ende, des anderen dachs, es hij gevuert naer Bruessel, omden hertoghe van
Parma te presenteren, geconvoijeert zijnde bijde borgers ende Jannen Boijsack,
capiteijn; ende te Bruessel comende, es hij hen met properheijt affhendig gemaeckt,
ende aenveert bijde heere van Vertijn, zeggende dat hem den hert toequame, als
opperwarantmeestere. Ende onze borgers meijnden eenich present vanden hertoghe
daervoere gehadt te hebbene; maer waeren bedrogen, waerdoere Jan Boijsack in
grooten cost quam.
Martij iiija, gauw een halster corens, te Loven, xx st.; ende een halster terwe,
eodem, ij rhinsgulden.
Martij vja, es de hertoghe van Parma, van Bruessel, wederomme naer Ghendt
getrocken, om mette commissarissen van Engelandt te tracteren van peijse, soo men
zeijde.
Martij xviija, es Waver geplondert geweest vande Geusen.
Martij xxvija, een halster corens, te Loven, vercocht xiij ½ st.
Aprilis xxviija, es den buijten raedt der stadt van Loven vergaerdert geweest, om
te furneren eenige penningen, bij belastinghe vande bieren oft anderssints, soo omde
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lasten vander stadt eensdeels te betaelen, als oock totter sollicitatie, diemen doen
soude, van wegen de voers. stadt Loven aende C.M., in Spaegnien, om van de selve
Majesteijt te vercrijgen eenige privilegien oft exemptien, daermede die van Loven
souden mogen comen vuijt hunne groote lasten ende verlies, hen doerde langduerighe
oorloge toegecomen; ende daer wert, tot behoeff van dijen, opgestelt ende
geaccordeert eenen impost van xij stuijvers op elcke aeme goets biers, ende dat
voerden tijt van eenen halven jaere1.
Maij iiija, hebben die vijanden, die Geusen, het clooster van Villers berooft, ende
zekere priesters gevangen genomen; daerna, va maij, het convoij vande wijnen ende
andere goet, comende naer Loven, affgeworpen; den wijn verquist, ende den coopman,
met viij oft ix peerden, gevangen genomen; ende den pastoor tot Hakendover, soomen
zeijde, des snachts te voren, deerlijck vermoort; dwelck grootelijck te beclaegen es
dat men de vijanden binnen landts zulcken wil, rooverije ende moordereije laet
bedrijven.
Maij xxa, passeerden alhier, doer Loven, naer Thienen, den broedere vanden
coninck van Hongarijen, ende de stadt Loven dede hem convoij, daervoere zij betaelde
xviij rhinsguldens.
Maij xxixa, wordden het gulden jaer alhier, te Loven, vercondight, ende ginck in
prima junij, met besoeckinge van iij kercken, te wetene: ja junij Sint Peeters kercke;
ija junij Sint Jacops kercke, ende iija ende iiija junij Sint Quintens kercke.
Junij viija, gauw een halster corens, te Loven, vij st.; waeromme de gemeijnte
groote blijschap maeckten, mits den grooten affslach; want het over een jaer, te
wetene viija junij 1587, soo vele guldens gauw alst nu stuijvers doet. Den Heere
almachtich zij gelooft van zijne groote liberaelheijt.
Junij xja, was den buijten raet van Loven wederomme vergaerdert, omden impost
totter sollicitatien, bijde stadt Loven te doene, aende C.M. in Spaegnien, (nopende
'tvercrijgen vande Cancelrije alhier, ende andere privilegien) te voerderen.
Junij xxija quam alhier, te Loven, binnen eenen le-

1
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gaet van wegen onsen heijliegen vaedere den Paus van Roomen1, ende de stadt
beschanck hem, xxva junij, met eene halve aeme rhinswijns; ende men sprack vele
vanden peijse van Engelandt.
Junij xxvija, gauw een halster corens, binnen de stadt van Loven, viij ½ stuijvers.
Die groote outraigie, wil ende fortse die de Geusen oft vrijbueters, hier te lande,
daegelijcx bedrijven, soo van rooven, stelen, moorden, branden, vrouwencrachten,
schouffieren van jonge dochters, brantschatten ende andere diergelijcke grouwelijcke
feijten van gewelt, vande lieden te vangen, te spannen, te cnevelen, te pijnen ende
te rantsoeneren, en waer niet wel mogelijck te bescrijven.
Den graeve van Tirolle, sone des hertoghen van Vrijborch, neve vande C.M.,
soomen zeijde, es te Bruessel, van Naemen, (bijde ruijteren des heeren van Goignij
geconvoijeert zijnde) ija julij 1588, innegecomen.
Julij xija oft xiija, wordden de stadt van Bruessel, bij eenen trompettere vande
vijanden, die Geusen, gesommeert dat die van Bruessel souden haere commissarissen
zeijnden, om met henlieden te overcomen oft te tracteren vande contributie die zij
souden begeren te geven, om hunne vaert van Bruessel vrijelijck te moeghen
gebruijcken; maer den trompettere wert gevangen gestelt, ende den hertoghe van
Parma geadverteert wat zij daermede doen souden.
Julij xxva, es den raedt der stadt van Loven vergaerdert geweest, ten versuecke
vanden heere van Bassignij ende den greffier Maes, om, vander staeten wegen, den
raet voer te houden, om te vinden eenighe middelen, om te contribueren tot het
besluijten vander revieren; maer wordden geheel affgeslaegen, blijvende de stadt
Loven bijde immuniteijt ende vrijdom haer bijde C.M. gejondt.
Augusti viija, een halster corens, te Loven, xij st.
Augusti ixa, quam de droeve tijdinghe, te Loven, dat de armeije vande C.M. opde
zee hadden gestreden, ende bataillie gehadt tegens de armeije vande coninginne van
Engelandt, in meijninghe om in Engelandt eenige havenen inne te gecrijghen,
waermede de C.M. in Spaegnien, ende de hertoghe van Parma, hier te lande, lange
besich geweest hadden, ende grooten onsprekelijcken cost daeraen gehangen. Ende
1
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de armeije vande C.M. heeft de neerlage gecregen, bij faulte (soo men zeijde) datse
bijden volcke, alhier bijden hertoghe van Parma daertoe gereet gemaeckt, niet in tijts
geassisteert en waeren; ende de C.M. schepen te diepe herwaerts in zee gecomen
waeren, soo datse, mits haere grootte, bleven opt sant zitten, ende soo gewonnen;
alwaer de C.M. eene groote onsprekelijcke schaede geleden heeft, soo van volck,
gelt, schepen als anderssints, niet om estimeren.
De vijanden die Geusen en doen anders niet dan vangen en spannen, rooven ende
stelen, moorden ende branden, vrouwencrachten ende dochters schoffieren, cnevelen
ende pijnigen, rantsoeneren ende brantschatten allen de dorpen, omde selve hunne
contributie te doen opbringen ende te betaelen; ende ten wordt bij niemanden belet;
soo dat zij vrij ende francq doert landt trecken, doende al dat hen lust ende gelieft,
sonder achterdincken.
Augusti xvija, des avents ontrent den viij ueren, hebben die geussche vrijbueters,
onse openbaere doot vijanden, de stadt van Sichenen innegenomen, int afftrecken
vande wachte, ende aldaer vele huijsen geplondert; maer den meestendeel vande
borgers waeren opt slot gevloden, om hen daerop te salveren. Ende de Geusen hebbent
wel ij oft iij ueren bestormpt, te voet ende te paerde; maer zij en constens niet
gewinnen; ende zijn soo wederomme vertrocken, met hen drijvende vele peerden;
ende vanden borgers bleeffer eenen doot, ende ij jonge gesellen gequetst.
Septembris xxija, es Bon, bij Ceulen, veraccordeert met het volck vande C.M.
Septembris xxiija, heeft de coninck, Henricus de iije van Vranckerijck, verraederlijck
binnen Bloijs vermoort den cardinael van Guise, met zijnen broedere, den hertoghe
van Guise, overste vande catholijcken in Vranckerijck, te dachvaert bijden selven
coninck aldaer, met vele andere groote heeren, bisschoppen ende prelaeten, bescreven
geweest zijnde.
Octobris xxiija, gauw een halster corens, binnen Loven, x stuijvers.
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Octobris xxviija, wert alhier, te Loven, gepubliceert, datmen den legele vande C.M.,
liggende voer Berghen opden Zoom, van alles soude victailleren.
Eodem, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat het garnisoen vande Geusen, binnen
Bergen opden Zoom, verrandert ende vernieuwt was, ende dat graeve Maurus, des
princen sone van Orangien, hunne gouverneur ende capiteijn generael van Hollandt
ende Zeelandt, selver in persoone, daerbinnen comen was; waeromme zij soo
grouwelijck met groot geschut schoten, dat te verwonderen was.
Novembris xa, es de hertoghe van Parma, vuijten legele, voer Bergen opden Zoom
liggende, te Bruessel innegecomen, ende den geheelen legele brack op, mits het
continuelijck nat weder, treckende herwaerts ende derwaerts, ende oock ontrent
Loven, doende den dorplieden groote schaede, hen beroovende van al dat hen aenstont.
Ende passeerden alhier, te Loven, viij vendelen cnechten naer Thienen, xxja
novembris. Ende niet tegenstaende ons volck vele ontrent Loven was, soo hebben
die Geusen, die vrijbueters, een schip (hier te Loven affgesteken zijnde) affgeworpen,
ende vele goet als van fruijt, havere, huijden ende anderssints int waeter geworpen;
waerdoere eenige borgers alhier groote schaede gehadt hebben.
Decembris xxvja, wordden hier, doer Loven, gebracht vj oft vij vendelen, ontrent
Wachtendonck, bij ons volck, onder den graeve van Mansvelt, aldaer den vijant
affgenomen, ende wordden gesonden aenden hertoghe van Parma.

Anno 1589.
Januarij vija, es hier, binnen Loven, van Bruessel gecomen de Marquis van Bourgauw
van Austria, des keijsers neve, hebbende brieven aende stadt van Loven, van wegen
des hertoghen van Parma, dat men hem eerlijcken souden ontfangen; ende was
gelogeert in sPaus collegie, ende de stadt beschanck hem met x stadtstoopen
rhinswijns; ende eenen genoempt Madricus, van zijnen staete, met iiij stadtstoopen
rhinswijns; ende vertrack wederomme van hier des anderen dachs.
Januarij xiija, gauw een halster corens, binnen Loven, ix ½ stuijvers.
Februarij iija, es het convoij, comende van Mechelen naer Loven, bijden vijant
affgeworpen.
Februarij xxvja, es hier vuijt Loven getrocken naer Bruessel Jr Olivier vanden
Tijmpele, geweest hebbende gouverneur tot Bruessel vande vijanden vande C.M.,
ten tijde vande rebellie vande voers. van Bruessel) ende met hem track oock Jr Denijs
vanden Tijmple, zijnen broedere, ende wordden geconvoijeert bijden volcke des
provoosts Danckaert, ende men zeijde dat hij commissie hadde vande Keijserlijcke
ende Conincklijcke Majesteijt ende oock vanden hertoghe van Beijeren ende hertoghe
van Parmen, om volck op te nemen, ten dienste vande C.M., totte oorloghe in
Vranckerijck; maer es naderhant wel contrarie gebleken, want zijnen dienste tot
behoeff vande C.M. gepresenteert hebbende ende niet aenveert zijnde, es naderhant
overgetrocken in Vranckerijck, ten dienste vanden coninck van Vranckerijck ende
van Navarren.
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Aprilis vja, es de hertoghe van Parma vuijt Bruessel getrocken naer Sinte
Geertruijdenberghe, dwelck hem corts daernaer, te wetene xa aprilis, met
Sevenberghen, tot behoeff vande C.M., wordden overgelevert, bijden capiteijnen
genoempt Neus1 ende Lanckhaer, aldaer in garnisoen liggende.
Aprilis xva, wert de stadt van Thienen, vande Geusen, wederomme innegenomen,
niet tegenstaende datter zekere Spaegnaerts in garnisoen laeghen; ende hebben eenige
huijsen berooft, ende zijn soo wederom vuijtgetrocken, met hen vuerende zekere
gevangenen.
Aprilis xxja, es de hertoghe van Parma, van Sinte Geertruijdenberghe, wederomme
te Bruessel innegecomen, waeromme die van Bruessel groote blijschappe ende
genuchte bedreven; want hij hen vuijter maeten aengenaem was.
Maij vja, es meester Jan Francq, lieutenant smeijers van Loven, met vele borgeren
der selver stadt, naer Rotselaer getrocken, omde vijanden te vervolgen, die daerontrent
gesien waeren.
Maij viija, es de hertoghe van Parma vuijt Bruessel getrocken naert Spaij2,
waeromme die van Bruessel geene groote blijschap en maeckten, want hij in sinne
was daer lange te blijven, soomen zeijde, mits zijne zieckte.
Eodem gauw een halster corens, te Loven, xiij stuijvers; ende een halster terwen
xxxiij st.
Augusti prima, es Henricus, die iije van dijen naeme, coninck van Vranckerijck,
wesende in zijn camere, tot Sint Clou, bij Parijs, van eenen Jacopijn, genoempt Bruer
Jacques Clement, in zijnen buijck gesteken, daer hij aff gestorven es.
Schinck, gedient hebbende de C.M., voer Audenaerden ende eldere, es metten
Geusen aengehangen, ter zaecken vanden gouvernemente van Audenaerden, soo
men zeijde, dwelck hij pretenderende ende begerende was vanden hertoghe van
Parma, ende eenen anderen gejont wert; waeromme hij Nijmmegem heeft meijnen
inne te nemen, xvja augusti; maer wert met zijnen

1
2

Hendrik van Kiesboom alias Neus.
of Spa.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

168
volcke cloeckelijck vuijtgedreven, ende hij es inde wallen vande veste oft de Waele
verdroncken.
Augusti xxiija, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat in Vranckerijck eenen
grooten slach geslaegen was, tusschen de catholijcken ende de partij vande Geusen,
daermede hem den coninck van Navarre was houdende, ende daer werdden vande
catholijcken verslaegen, soo men zeijde, wel tusschen de viij oft ixc mannen; dies
nochtans niet tegenstaende hebben de catholijcken de victorie ende d'overhant
behouden. Ende de cardinael van Bourbon, wesende binnen Parijs, wert coninck van
Vranckerijck verclaert, soomen alhier zeijde.
Augusti xxva, wert het slot van Hele, gelegen ontrent tsHertogenbossche, vanden
volcke vande C.M., met gewelt innegenomen, ende al vermoort datter op was.
Septembris vija, wasser eene groote commotie ende rumoer binnen Loven, tusschen
den volcke des provoosts Danckaerts ende den gebroederen Uten Lieminghen, ter
zaecken van eenen hont, bijden volcke van Danckaert, hen affgenomen, soo zij
zeijden. Ende daer wordden eenen vanden voers. provoosts volck, bijde selve Uten
Lieminghen, hersteken, waeromme allent volck van Danckaert op hen es gevallen,
ende hebben eenen vanden voers. Uten Lieminghen genoempt Jr.... Uten Lieminghen
herschoten; waerdoeregroote beroerte ende commotie onder de borgerije opstont,
ende geschapen was vele quaets daerdoere te geschieden, en hadden gedaen tgroot
tusschenspreken vande heeren vander stadt.
Septembris vija voers., gauw een halster corens, binnen Loven, xix stuijvers.
Septembris xxija, des achternoens. ontrent den vijff ueren, was den grooten
deerlijcken brant int Godtshuijs vande Wittenvrouwe, alhier binnen Loven, ende de
nonnenchoor verbranden geheel aff. Ende de geheele kercke wert ontdeckt, ende
allen de ornementen ende taefereelen wordden vuijtgedraegen; ende het schoon nieuw
steijnen huijs, met een deel vanden pandt, verbranden oock aff, met allen hun graen,
daer zij groote onsprekelijcke schaede aff hadden.
Eodem een halster corens, te Loven, xxij st.; ende een halster terwe, xxx st.
Octobris vja, een halster corens, te Loven, xxvij st.
Octobris xviija, voerden noen, ontrent den x ende xj ueren, wordden het volck
vanden provoost Danckaert, ontrent Voscappelle, vande vijanden geslaeghen, comende
van Bruessel naer Loven; ende daer bleeffer vanden selven provoost doot xxiij
persoonen, ende de lieutenant, genoempt Ruijter, met noch iiij andere gehangen aen
eenen boom aldaer, niet tegenstaende hij iijc daelders voer rantsoen boet; ende
sommighe vandes voers. provoosts volck gevloden zijnde int Vosken aldaer, hebben
de vijanden den brant int huijs gesteken, ende de selve daerinne verbrant.

Anno 1590.
Januarij xva, gauw een halster corens, alhier binnen Loven, xxvij stuijvers.
Januarij xixa, es de hertoghe van Parma, vant Spaij, wederomme binnen Bruessel
gecomen, waeromme die van Bruessel groote blijschap maeckten, want hij lange
van daer geweest hadde, te wetene vanden viija maij anno 1589.
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Februarij iija, es Rijnsberch vanden volcke vande C.M., soomen zeijde,
innegenomen.
Graeve Caerel van Mansvelt es te Loven binnen gecomen, naer dijen hij Rijnsberch
innegenomen hadde, ende de stadt van Heusden verlaeten, daer hij langen tijt voer
hadde gelegen; ende de stadt van Loven beschanck hem met xxiiij potten rhinswijns,
februarij xxa.
Martij iija, wert eenen afflaet alhier, te Loven, vercondicht, duerende ij zondaegen
achter malcanderen, ende ginck in xja martij, om Godt almachtich te bidden voert
Coninckrijck van Vranckerijck, vant selve te willen verlossen vande vijanden der
heijlieger kercken.
Martij iiija, des avents ontrent den xj ende xij ueren, hebben die Geusen van
Hollandt ende Zeelandt de stadt van Breda, met verraderije, innegenomen, te wetene
met een schip gepackt vol torven, onder de welcke waeren liggende cl gewaepende
cloecke soldaeten, al meestendeel met pijcken, die des donderdachs, daer te voeren,
voerde stadt gecomen waeren, ende alsoo daer iij daegen, metten schepen,
voergelegen; ende die van binnen hebbent schip ongevisiteert innegelaeten, zeggende,
dat sijt des anderen dachs souden visiteren; ende waeraff oorsaecke was, soomen
zeijde, eenen sergeant vanden garnisoene, die wel hittich stont en tuijsschste, ende
vant verraet wel wist, soomen suspiceerde. Ende ten selven daege soo hadde de sone
van Lancia Vecchia (wijens vaedere gouverneur van de stadt was) een groot bancquet,
opt slot, doen bereijden; ende doent nu int middel ende int beste vande feeste was,
soo hebben hen die verborgen soldaeten te were gestelt, ende zijn vuijten schepe int
casteel gecomen, ende een deel vanden volcke vanden slote vermoort, ende de
sentinelle, springende over de mueren vanden slote, heeft terstont allaerme geroepen.
Ende, binnen middelen tijde, zijn de Geusen meester vanden slote geworden, ende
graeve Maurus, des princen van Orangien sone, met zijnen volcke, niet verre vander
stadt liggende, ende naerde stadt gecomen zijnde, es met zijnen volcke, binnen de
voers. slote getoghen, al meestendeel vermoorende datter op was, behalven die
jouffrouwen, daermede zij den geheelen nacht hebben overgebracht, doende met
haer dat hen luste ende belieffde. Ende des smorgens dede de voers. graeve Maurus
een mandement vuijtroepen, soo verre men hem de stadt metter
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minnen wilde leveren, hij soude den borgeren ende den soldaeten lijff ende goet
salveren. Dit hoorende die borgers zijn allenskens, d'een voer, d'ander naer, vande
mercktnaer huijs gegaen. Dit ziende de soldaeten dat de borgers affweken, hebben
hen bij een vergaerdert, ende eene poorte vander stadt open gecregen hebbende, zijn
soo voerts vuijter stadt gevloden, sterck wesende v vendelen, die over v oft vj daegen
gemonstert waeren op ixc mannen; ende en waeren maer in getaele bevonden, inden
noot, ontrent de ijc l mannen, waeraen men wel kan merken hoe dieffelijck het geit
vande C.M. gestolen ende verquist wordt. Ende aldus zijn de voers. vijanden meester
vander stadt gewordden.
Corts hier naer zijn de voers. vijanden die Geusen, met twee benden ruijteren,
getrocken voerde stadt van Herenthals, ende hebben de selve opgeheijscht; maer hen
en wert geen gehoor gegeven dan van geschut.
Martij xxija, quam de tijdinge alhier, te Loven, datter eenen grooten slach geschiet
was tusschen de catholijcken ende de Geusen, in Vranckerijck, ende dat de graeve
van Egmont, aldaer verslaegen was, die den catholijcken ter assistentie, met zijnen
volcke, getrocken was; ende dat le Ducque de Maijenne, met Don Joan de Cordua,
te Peroenen gevloden waeren, met vele meer andere vande catholijcken, als de
neerlaege gehadt hebbende.
Martij xxiija, quam de tijdinge, alhier te Loven, dat het steken van Hulst, gelegen
int landt van Waes, van den vijanden was innegenomen, hebbende groote schaede
int landt gedaen, soo met branden als anderssints.
Martij xxvja, zijn de heeren borgemeester der stadt Loven, Jr Rijckaert van Pulle
ende Jr Jan Van Schore, metten pensionaris Willems, naer Bruessel gereijst, om te
solliciteren ontlastinge vande contributie aende ruijteren van Georgio de Crescia,
die alhier, over de vesten, eens gecomen waeren, xa junij anno 1587, als de poorten
voer hen gesloten waeren, doer dijen de hertoghe van Parma wilde datmen de
assignatie voldoen soude, niet tegenstaende dat de stadt van Loven brieven hadde
vande C.M. van datmen de stadt van alle extraordinaris lasten, imposten ende
contributien, nopende d'oorloge, vrij ende exempt soude houden; maer wordden de
selve brieven nu ierst aenden hertoghe van Parma gepresenteert.
Aprilis vja, des avents, ontrent den x ueren, wast eenen grooten allaerme, alhier
te Loven, ende den vijant was ontrent de vesten aent Nieuwerck, schietende doert
sentenelhuijsken aldaer, ende hadden een oft ij stijlen vuijtepalissade, over de
Leijgrachte, gebrocken, ende vande vijanden wasser v oft vj binnen de stadt geweest,
soomen zeijde, maer de borgerije was terstont opde beenen, soo dat de vijanden, met
schande, sonder eenich exploot te doene, hebben moeten die vlucht nemen. Ende
waeren gecomen van ontrent ter Vueren, alwaer zij de houtconvoij van Bruessel
hadden affgeworpen, ende den lieutenant daer van, genoempt Roesecoup, vermoort,
met eenieghe van zijne soldaeten. Van hier zijn zij naer Aerschot getrocken, ende
hebben aldaer eenighe huijsen ende gehuchten in brant gesteken; eenige oock
gevangen ende vermoort, soomen zeijde; ende daernaer, viija aprilis, oock een schip
goets berooft ende geplondert.
Eodem quam de tijdinge alhier, te Loven, datter drije capiteijnen vanden garnisoene,
binnen Breda geweest zijnde, ten tijde vanden innenemen, iiija martij, bijden vijant
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gedaen, tot Bruessel, onthooft waeren, eenen verbede ende den sergeant, daerop men
suspitie hadde vant verraet, gehangen.
Eodem viija aprilis, gauw een halster corens, binnen Loven, xxxiiij stuijvers.
Aprilis xa, was den brant int clooster van Sinte Merttens alhier, te Loven, recht
opden noene, waerdoere eene grooten allaerme binnen de stadt was, ende den koijstal
branden aldaer aff.
Aprilis xvja, een halster corens, te Loven, xxxvj st.
Aprilis xxvja, waeren de gecommitteerden der stadt van Loven, int capittelhuijs
van Sinte Peeters, bijde heeren vande Universiteijt, aldaer vergaerdert wesende,
versueckende van hen assistentie ende behulp tot incoop van poedere ende reparatie
vanden geschutte, tot defensie vande stadt.
Aprilis xxvija, quamen alhier, binnen Loven, om in garnisoen te liggen, xxx
ruijteren onder den capiteijn le comte Nicolo.
Maij xxa es de hertoghe van Parma subitelijck, van Bruessel, getrocken naer
Dornick oft naer Rijssel, soo men zeijde.
Maij xxvija, heeft den vijant Ghele innegenomen ende geplondert, voer gebreck
van betaelinghe van hunne contributie.
Opden lesten Maij, wesende assensioensdach, zijn de vijanden binnen de kercke
van Everberghe gecomen, haelende aldaer vuijter kercken den sone vanden heere
van Vertijn, ende hebben het heijlich Sacrament onder de voeten geworpen.
Junij prima, es de hertoghe van Parma, van Bruessel, vertrocken naer Naemen,
ende alsoo voerts naert Spaij, soomen zeijde.
Junij xviija, hebben de Geusen het clooster van Luciendaele, bij Sint Truijen,
berooft ende geplondert.
Julij vja, zijn Jr Rijckaert van Pulle ende Jr Willem de Angelis naer Bruessel
getrocken, metten capiteijn Coradijn, om rapport te doene vande visitatie, bij hen
gedaen, tot het besetten vander revieren, waertoe groote schattingen ende imposten
opgestelt ende geordonneert waeren, soo opden xxxa maij als ja junij lestleden; maer
niet al geeffectueert, als niet gedaen wesende staetsche
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wijse noch met consent vanden steden, ende wert onder andere genomen op iij
specien, te wetene: dat elck huijsgezin oock, woonende in besloten steden, ende
labeur doende ten platten lande, ter maent soude geven v st.; elck geladen schip x
rhinsguldens, ende ongeladen ij rhinsguldens ende x st.; ende van alle waegenen
ende kerren, om loon vaerende, van elck ingespannen peert ij st.; waeromme te Loven
eene vergaerderinghe gehouden wert, int Godtshuijs van Sinte Geertruijden, xvija
julij, alwaer geadviseert wert, de voers. ordonnantie van impositie niet te publiceren.
Maer des niet tegenstaenden wordden anderwerven aende voers. stadt Loven
gescreven dat zij de voers. ordonnantie souden doen publiceren; ende dijen volgende,
alhier te Loven gepubliceert, xxiija julij. Ende was de collectatie vande voers.
imposten, voerden tijt van xiiij maenden, binnen Loven, bedraegende xcxcix
rhinsguldens, die hen bijde staeten zijn geremitteert, als daerinne oock niet
geconsenteert hebbende; ende dies nochtans, niet tegenstaende, wordden ter zaecken
vande voers. imposten, bijde staeten gestelt op l rhinsguldens, ter maent, voer den
tijt als voere, beloopende vijc rhinsguldens; van welcke somme hen cl rhinsguldens
es quijt geschouden. Ende alsoo deze aengaende bij dijen van Loven betaelt vcl
rhinsguldens. Ende de capiteijnen vanden volcke, tot het besetten vande revieren,
waeren: Joan Baptista Rossa, italiaen, Jr Dierick de Borchgraeve ende Jr Franchoijs
van Halmale; ende hun volck wert genoempt die Plattekeeseters ende Zaen-Slabbers,
ende oock Waeterratten.
Julij xxvija, es de hertoghe van Parma, van Bruessel, naer Vranckerijck getrocken,
om die van Parijs te ontsetten, die vanden coninck van Navarren scherpelijck belegert
waeren, soomen zeijde.
Julij xxixa, es graeve Gaerel van Mansvelt (comende vuijten legele van voer
Nijmmeghen) te Loven binnen gecomen; ende de stadt van Loven beschanck hem
met vj stadtstoopen rhinswijns.
Augusti vja ende vija, trocken de capiteijnen Neus ende Lanckhaer, met hunne
ruijteren, alhier doer Loven, naer Vranckerijck, ter assistentie vanden volcke vande
C.M. van Spaegnien, aldaer liggende, tegens de Geusen ende den coninck van
Navarren, ende men zeijde, eodem, de stadt van Nijmmeghen zeer benaeuwt te zijne.
Augusti xiiija, was den buijten raet, te Loven, vergaerdert, om zekere middelen
oft imposten te consenteren, tot betaelinghe vanden volcke opgenomen tot besettinghe
vander revieren, dienende tot bevrijdinge vanden lande, steden ende dorpen, liggende
op deze zijde vande reviere vanden Demere; maer niet geconsenteert
Augusti xxva, des smorgens opden daegeraet, hebben de Geusen, gecomen zijnde
van Breda, met vjc peert volcx, ende xc voetenechten, de stadt van Thienen
wederomme innegenomen, ende aldaer groote moort gedaen, ende schoffieringhe
van jonge dochters, nonnen ende vrouwen, ende de stadt geplondert, ende voerts
allen de borgers ende cloosters te rantsoene gestelt, te wetene: tclooster van Cabbeke
op xc rhinsguldens; Barbelendaele op vjc rhinsgulden; de Minnebruederen op vijm
rhinsguldens, ende meer andere, soomen alhier, te Loven, zeijde. Ende hebben ij
Minnebruederen, metten hooffden nederwaerts, in eenen borrenputte geworpen, ende
van gelijcken oock vande Boogaerden, ende den voers. put met aerde gevult; ende
vele andere ontallijcke overlasten gedaen, niet wel mogelijck om scrijven. Ende
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hebben hen aldaer, inde stadt, gehouden totten lesten Augusti, sonder dat ons volck
iet daertoe gedaen heeft omden vijant te slaen; ende zijn soo, met groot goet ende
geit, wederomme naer Breda getrocken sonder eenige resistentie, hebbende vele
dorpen, ontrent Thienen geleghen, op groot rantsoen gestelt, als Hoegaerdenop xvjc
rhinsguldens; Doerne op iiijc rhinsgulden; Bevecom op iiijc rhinsgulden, ende vele
andere, soomen zeijde. Ende Ambrosius Martini was hunnen auditeur generael, ende
hunne overste waeren.... Bacx. Die van Loven hebben, binnen dezen tijt, wel op
haere hoede geweest, ende alle nachten gewaeckt wel met vj oft vijc mannen, soo
wel geestelijck als weerlijck, de stadt van Loven, rontsomme, met sentinellen wel
besettende ende goede ronde doende.
Augusti xxvja, des smorgens, opden daegeraet, ontrent den iij ueren, es alhier, te
Loven, innegecomen, om alhier binnen Loven te comen gouverneren, eenen genoempt
Don Gaston, italiaen, waeromme die vande stadt ende Universiteijt, des sondachs
daernaer, vergaerdert waeren, om te beletten het innebringen van zekeren chrijsvolcke,
dwelck men zeijde dat hij hier binnen Loven meijnden te bringen, tot secours vander
stadt; maer es belet geweest. Ende, xxvija augusti, versocht hij vande magistraet hem
de sluetels vande stadt in handen gelevert te wordden, die hem oock, des avents, ten
selven daege, gesonden ende gegeven wordden; maer heeft de selve sluetels, des
anderen dachs, wederomme den magistraet overgelevert, den selven magistraet zeer
bedanekende, vander eeren die zij hem daermede gedaen hadden, ende dat hij niet
en meijnden soo vele gelooffs bijde heeren gevonden te hebbene, zeggende dat zijse
voerts bewaeren ende distribueren souden, gelijck zijse te voeren gedaen hadden,
ende dat hij hem opde heeren vande stadt ende den innegesetenen der selver
gheheelijck was betrouwende; versocht oock vande magistraet dat allen de borgeren
vander stadt alle nachten souden waecken, soo langhe die vijanden soo diep int landt
waeren, als te Thienen noch binnen wesende; op welck versueck hem geconsenteert
wert de hellicht vande borgeren te doen waec-
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ken, waermede hij hem contenteerde, als oock genoechsaem wesende; versocht oock
dat hij, van zijnen volcke, op Sinte Peeters torren eenen soude mogen stellen totter
dachwachtte, dwelck hem geconsenteert wert; versocht oock eenige service hem
gedaen te wordden, ende oock van logijs te wordden versien. Ende wert hem voer
logijs gedaen het hoff oft de herberghe van Villers1, gelegen opde Coijstraete, alwaer
men den selven oock van redelijcke service, tzijnen goeden contentemente, heeft
versien.
Septembris prima, es de graeve Caerel van Mansvelt binnen Loven gecomen, ende
met hem quamen zekere benden ruijteren, die opde dorpen bleven, als te Beerthem,
Herent ende eldere, ende dit omde vijanden, te Thienen geweest hebbende, te slaen;
maer was al te laet; want zij des dachs te voeren vertrocken waeren, met groot goet
ende vele gevangenen. Ende alsoo was dezen tocht maer eene groote bittere
vuijtheringe vande dorpen, sonder proffijt. Ende den ija septembris, es de voers.
graeve Caerel vertrocken naer Aerschot, met zijnen volcke; ende daernaer den iija
septembris, van gelijcken Don Gaston, met het vendel van Jr Dierick de Borchgraeve,
in meijninghe de vijanden aldaer den weg te coupperen; maer was al verloren reijse.
Daernaer es de voers. graeve van Mansfelt binnen Diest getrocken, ende aldaer
wesende, hebben de vijanden, die Geusen, Stockom ende Bree berooft. Ende men
zeijde dat ons volck ende de vijanden maer eene uere van malcanderen geweest en
hadden; maer daer en wert niet gedaen; alsoo dat de vijanden, met allen den rooff
ende gevangenen, binnen Breda getrocken zijn. Daernaer es de voers. graeve Caerel
wederomme te Loven binnen gecomen, vija septembris, ende, des achternoens, naer
Bruessel getrocken; ende de stadt van Loven beschanck hem met een stuck goets
biers, dwelk hij met hem naer Bruessel voerde.
Septembris xja, es Don Gaston, van Diest, wederomme binnen Loven gekomen,
ende voerbij de stadt Loven passeerden, eodem, xxj vendelen voetenechten vanden
volcke vande C.M., ende hunne bagaisien quamen ter Hoelstraetpoorte in, passeerende
doerde stadt, xiiija septembris daernaer.
Eodem xiiija septembris, es den buijten raet der stadt van Loven vergaerdert
geweest, om te consenteren eenige middelen oft impositie tot fortificatie van deze
stadt Loven, ende daer wert geconsenteert iiij l, xvj stuijvers op elcke aeme grove
wijns, ende xxiiij stuijvers op elcke aeme goets biers, binnen deze stadt Loven, bij
gheestelijck ende weerlijck, te slijtene; ende dijen volgende oock geaccordeert, bijden
hoochweerdighen Rector dezer Universiteijt, ende dat voerden tijt van iij maenden,
innegaende octobris 1590, ende eijndende .... januarij anno 1591 daernaer volgende.
Eodem xiiija septembris, quam de tijdinghe alhier, binnen Loven, hoe dat de
hertoghe van Parma, capiteijn generael van des C.M. volckx, in Vranckerijck
ghetoghen zijnde, tegens de ongeloovighe Geusen, den coninck van Navarren, met
zijnen adherenten, liggende ontrent Parijs, de stadt van Parijs gevictailleert heeft,
ende aldaer van des coninckx volck van Navarren verslaegen wel ontrent de xijm
mannen, ende bat dan2 iijc edelen gevangen, soomen zeijde. Daernaer es de voers.
hertoghe van Parma, met zijnen volcke, getrocken voer een stedeken genoempt Saint
Lij, tselve met pracktijcken innemende, op deze manieren, te wetene: zijn volck
1
2

Later het kollegie van Villers, over de Schrijnstraat.
Bat dan, dat is meer dan.
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gecleet hebbende mette cleedere ende levreijen vande geenen voer Parijs verslaege
zijnde, vanden volcke vanden coninck van Navarren, hen veijnsende van des voers.
coninck van Navarren volckx te wesen, ende gevlucht comende van voer Parijs, ende
alsoo innegelaeten zijnde, hebben de wachte vermoort, ende hen meester vande
poorte gemaeckt. Binnen middelen tijde es de hertoghe van Parma, met zijnen volcke
aengecomen, ende hebben de stadt alsoo gheheelijck innegenomen thunne wille,
verslaende wel ontrent de xvc soldaeten; ende hebben voerts de stadt geplondert van
al dat hen aenstont, soomen alhier zeijde. Dit vernemende twee oft iij cleijne
omliggende stedekens hebben hen overgegeven onder de gehoorzaemheijt vande
C.M. van Spaegnien.
Septembris xxa, quam hier, binnen Loven, eene bende ruijteren om alhier in
garnisoene te liggen, onder den capiteijn Don Philippe de Robles, ende vertrocken
wederomme vuijt Loven, viija octobris daernaer.
Septembris xxja ende xxija, quam de tijdinghe alhier, binnen Loven, dat de hertoghe
van Parma metten hertoghe van Maijenne, met groote triumphen ende blijschappen,
binnen de stadt van Parijs waeren gecomen ende dat de Coninck van Navarren, met
zijne geussche adherenten, ende hunnen volcke, wel x mijlen van Parijs waeren
vertrocken.
Hele, bijden Bossche, es wederomme innegenomen, bijden Geusen, xxviija
septembris, soomen zeijde, dwelck graeve Caerel, liggende voer Heusden,
innegenomen hadde.
Octobris vja, passeerden hier, doer Loven, de bende van ordonnantie des hertoghen
van Aerschot, ende, viija octobris, noch eene bende groenrocken.
Die van Loven hebben, met grooter neersticheijt, de stadt Loven begonst te
fortificerene, ende aende Hooffpoorte, ter groote Spuij weerts, ende opde andere
zijde, met palissaden ende ressen versien, ontrent 1 ½ mans
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hoochde, boven de canteelen vande vesten, met vuijtsprengers van buijten, tegens
het opclummen; ende van gelijcken oock aende Perck poorte, Thiensche poorte,
cleijn Spuije, verbranden Torren, Nieuwerck ende eldere; hebben oock de Perck
poorte ende de Wijngaert poorte toegemetst, ende van binnen wel sterck, met aerde,
verbollewerckt.
In octobri begonst men te Loven aende Vuijlaeckpoorte te graeven, om eene
valbrugge aldaer te maecken; ende, ixa octobris, des achternoens, wordden den iersten
steen vander metserijen vande selve aldaer geleijt. Ende waeren alsdoen
commissarissen totter fortificatie der voers. stadt Jr Rijckaert van Pulle ende Jr Peeter
van Griecken, vanden geslachten, met Guilliam Rogghe, vande natien, vander stadt
wegen; ende meester Nicolaes Foxius, meester Jan Eertwijck ende meester Jan van
Hoegaerden, vander Universiteijt weghen van Loven; ende totter collectatie vanden
impost, geordonneert totter voers. fortificatie, wert gestelt Jan Boijsack. Ende meester
Willem Edelheer, vander stadt wegen, ende heer ende meester Matheus Boden, regent
int Vercken, vander Universiteijt wegen, waeren geordonneert totter maniantie ende
vuijtgeven vande penningen te proveneren vande voers. imposten.
Octobris xvja, heeft de hertoghe van Parma, met gewelt, innegenomen de stadt
van Corbeil.
Octobris xvija, hebben de soldaeten van Steenberghen (die vande Geusen belegert
waeren) de stadt van Steenberghen aende Geusen (sonder te verwachten eeniegen
assaut) overgegeven.
In octobri voers., heeft den Prelaet van Vlierbeke1, bij incorporatie, vercregen
vanden hove, met consent der stadt van Loven, het Godtshuijs vande Boogaerden,
alhier binnen Loven, nemende de selve Boogaerden het habijt aen van die van
Vlierbeke; ende heeft de selve Prelaet, dijen volgende, aldaer die ierste misse
gesonghen xxja octobris; ende alsoo tvoers. clooster vanden Boogaerden verandert
in eene abdije.
Octobris xxiija, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat die van Venloo hen
garnisoen hebben doen vuijter stadt vertrecken, doerde groote oultragie ende gewelt
die zij den lieden aendeden, soo van vrouwencrachten, jonge dochters schoffieren,
moorden, rooven, branden als anderssints, ende dat de magistraet vande stadt de
borgerije hebben doen bijeen, opde merckt, vergaerderen, ende de selve borgers
aldaer doen eedt doen van de C.M. goet ende getrouw te wesen; ende hebben dijen
volgende de borgers den selve eedt gedaen, soomen alhier zeijde.
Novembris prima, quamen alhier brieven aende magistraet dezer stadt Loven,
vande excellentie des graeven van Mansvelt, als lieutenant gouverneur vanden
hertoghe van Parma, in zijn absentie, daermede de stadt verbot gedaen wert geene
ruijteren noch cnechten inne te laeten, dan hebbende expresse commissie van zijne
excellentie, mits de muijterijen die zij tot vele plaetsen ende steden voerstelden.
Decembris va, es de hertoghe van Parma (vuijt Vranckerijck gecomen zijnde)
wederomme te Bruessel innegecomen; waeromme die van Bruessel groote blijschap
maeckten.
Decembris xja, de provoost Danckaert, zijnde binnen de stadt van Liere, ende de
vijanden de Geusen hen aldaer voerde stadt verthoonende, semblant maeckende
1

Librecht Schaloen, van Hulsbergen.
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omde beesten wech te drijven (gelijck zij oock deden) ende de voers. provoost
treckende, met zijn volck, vuijter stadt, naerden vijanden, es hij vande vijanden
omringelt ende gevangen genomen, ende hebben hem neus ende ooren affgesneden,
hem aendoende groote tormenten, ende daernaer hebben zij hem aenden steert van
eenen peerde gebonden, ende alsoo voerts geslijpt, ende ten lesten hebben zij hem
verbrandt.
Decembris xxiija, groote beroerte te Loven, onder de borgers, doert innelaeten
vanden volcke metten gelde, wederomme gecomen van Leeuwe, Herentals ende
eldere, tot betaelinghe vande Spaegnaerts aldaer liggende, gesonden zijnde; maer
mutineerden ende en wildent gelt niet aenveerden, dan wilden vol betaelt zijn;
waeromme de borgers geene soldaeten en wilden innelaeten, bij redene vande voers.
gemutineerde Spaegnaerts, vreesende daerdoere eenige desordre alhier te geschieden.

Anno 1591.
Januarij prima, opden jaersdach, was de groote beroerte onder de borgerije, binnen
Loven, int opcomen vande wachte, bij oorsaecke vande Spaegnaerts hier binnen
wesende, als el maestro del Campo, niette capiteijnen, vaendragers, sergeanten ende
andere officieren, vande gemutineerde Spaegnaerts, liggende binnen Diest, Leeuwe
ende Herentals, doer vreese dat zij alhier binnen eenighe muijterijen soude
voertstellen, gelijck hunne soldaeten deden, binnen de voers. steden van Diest, Leeuwe
ende Herentals; ende maeckten groot rumoer opde merckt, ende wilden de Spaegnaerts
vuijter stadt hebben, ende den sergeant major vande stadt Loven, Thomas Blijleven,
comende vanden stadthuijse opde merckt, onder de borgerije, om tusschen beijden
te spreken, heeft wederomme de vlucht moeten naert voers. stadthuijs nemen, hem
opleggende dat hij de oorsaecke was ende de Spaegnaerts, xxiija decembris 1590,
tegens hunnen danck innegelaeten hadde; maer
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wordden, doer groot tusschenspreken vande heeren van der stadt, tvoers. rumoer
geslicht, ende de borgers geappaijseert.
Eodem, passeerden hier voerbij Loven, over de Cambrugge, het volck des graeven
van Swaertsenborch.
Januarij iiija, zijn zekere gecommitteerde soo vander stadt als Universiteijt van
Loven naer Bruessel getrocken, om te excuseren d'insolentie vande borgers tegens
de Spaegnaerts, ja januarij voertgekeert, ende oock te solliciterene ontlastinghe vande
selve Spaegnaerts, welcken volgende de selve Spaegnaerts van Loven vertrocken
zijn, xiiija januarij, naer Vilvoorden, soomen zeijde.
Januarij xvija, hebben de soldaeten vander schanse van Delfziel hun overgegeven
aender Geusen zijde, sonder te verwachten eenigen assault.
Martij iija, des sondachs, wordden, ter begeerten van den heere borgemeester dezer
stadt Loven, meester Anthonis vanden Heetvelde, in alle prochien dezer stadt, bijde
pastoors, opden stoel, inde kercken, gecondicht ende gebeden, hoe dat de heeren
vande stadt Loven oft hunne gecommitteerden in alle prochien souden ommegaen,
eenen iegelijcken vermanende wat te willen geven tot maeckinghe vande nieuwe
horologie, omde uere clocke te slaen, bijde voers. stadt gecocht tegens Machielen
Ingelrams, tot Thienen, om [over de 100] Carolusgulden, wegende .... ponden, te
wetene tot iij ½ st. tpondt. Ende van gelijcken oock totten voerslaege1, die men
maecken soude vanden ouden voerslaege, dwelck Jan Herremans alias Smedelijn,
horologiemaeker dezer stadt, tegens de heeren vander stadt aenveert heeft te maecken,
tegens ij stuijvers tpont, die hij daer van soude hebben, ende dat soo wel vanden
ouden ijserwercke, bijde stadt hem vande oude horologie gelevert, als vanden nieuwen
ijsere bij hem daertoe te maecken; ende was het oudt ijserwerck wegende dwelck
hem gelevert es.....
Den iija maij, hebben die steden Zutphen ende Deventer hen, met appoinctemente,
overgegeven aende zijde vande Geusen.
Int selve jaer es den graeve Octave, wijlen broeder vanden jongen graeve van
Mansvelt, doot geschoten, met eenen scheute in zijn hooft, voer de schanse van
Nijmmeghen.
Int selve jaer es den sone vanden zeer catholijcken hertoghe van Guise
wonderlijcken verlost vuijten gevanckenisse, die vanden coninck van Navarren twee
jaeren hadden gevangen geweest, op het casteel van Tours, in Vranckerijck.
Augusti xxiiija, hebben de soldaeten van Hulst hen, met appoinctemente, aende
Geusen zijde overgegeven, ende de stadt van Hulst in hunne handen gelevert.
Int selve jaer hebben die van Nijmmeghen, doer swaer beleg, hen, met
appoinctemente, overgegeven aende zijde vande Geusen.
Decembris xvija, wordden alhier, te Loven, eenen vrijbuetere oft straetschendere,
genoempt Hendrick Verhuijsens, van Herent, onthooft opde Tomme2, buijten Sinte
Machiels poorte, dwelck wat vrempts was, want men, daer ter plaetsen, in ijc jaeren
hier tevoren geene justitie gedaen en hadde, hoewel nochtans eenige willen zeggen
dat het gerichte aldaer plach te staene, alleer de buijten vesten gemaeckt waeren.
1
2

Het voorslag was een kleine beiaard of een klein klokkenspel van een octave.
Tomme of Tombe, gelegen in het Vlamingsveld, nabij het huidige celgevang.
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Decembris xxja, brandet alhier, te Loven, ten huijse genoempt Baetsvoort3, alwaer
de jachthonden des hertoghen van Brabant plachten onderhouden te wordden, ende
branden al aff, behalven de mueren en den torren aldaer.

Anno 1592.
Februarij vija, des nachts ontrent j ende ij ueren, wast zulcken onweder van donder
ende blixem tot Thienen, soo dat den torren vande hoochkercke aldaer affbrande.
Februarij xxiiija, op Sinte Matijsdach, soo wordden binnen Loven gericht4 twee
vendelen vande jonghe gesellen binnen de selver stadt, ende de vendelen wordden
binnen de kercken van Sinte Peeters gewijdt, bij den vicaris vanden eertsbisschop,
heer ende meester Hendrick van Cuijck, die oock de misse was singende. Ende den
aultaer was daertoe gemaeckt inde choordoere vande voers. kercke, zeer costelijck,
ende den capiteijn vanden eenen vendele, te wetene vanden wijck van Sinte Peeters
ende Sinte Quintens, was jonkheer Gielis vander Vorst, ende daernaer.... Everaerts;
ende zijnen vaendraegere was Jan Baptista Zangers; ende vanden ijen vendelen, te
wetene vanden wijcke van Sinte Machiels, Sint Jacobs ende Sinte Geertruijden
prochie, was capiteijn jonkhr Ingelbert van Raveschot, ende zijnen vaendraegere was
Jan Maes, ende wordden gericht ende gewijdt opden naem vanden hoochweerdigen
heijligen Sacramente.
Aprilis vija, deden de ij vendelen vanden jonghen gesellen, te Loven, convoij den
waegenen ende voerlieden die hout ende eijcken gingen haelen, opt bosch van
Meerdael, tot behoeff vande ordre vande Capochienen, tot maeckinghe van hunne
capelle opde Biest,

3
4

Dit gebouw was gestaen aan den voet der Burgt, inde huidige Burgtstraat.
Opgericht.
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die zij aldaer begonst hadden te maecken ende funderen.
Maij prima, zijn de voers. ij vendelen jonge gesellen van Loven vuijtgetrocken
den meij haelen, ende die innebringende, hebben zij ij meijen geplant voert stadthuijs,
ende voerts voer den huijse vanden meijere, borgemeesteren, Vanden Cruijce,
Borchgraeve ende eldere; ende de stadt Loven beschanck elck vendel met eene aeme
goets biers.
Junij xxva, was keusdach, te Loven, omden nieuwen magistraet oft weth te kiesen,
ende die brouwers en wilden niet te keuse comen, zeggende haer ambacht gheen
ambacht te wesen, mits tselve geopent en ghemeijn gemaeckt was; ende alsoo maer
ix vande natien inde weth. Ende heer Eraert van Schore, riddere, wert raet gecosen
vander hooger zijden, maer en wilde niet compareren, omden eedt te doene, hem
vanden dienst excuserende; ende, dies niet tegenstaende, wert hij overborgemeester
gecosen, waeromme hij groote moijte en sollicitatien dede om daervan ontslaegen
te wesen, ende dede ierst den eedt xviija julij.
Julij xvja, trocken die ammonitiewaegens, die alhier, te Loven, bescreven waeren,
ten dienste vande Conincklijcke Majesteijt, naer Diest, ende waeren xiiij in getaele.
Ende men zeijde dat den legele vande Conincklijcke Majesteijt was voert slot van
Westerloo, ende dat Monsdragon, gouverneur vanden casteele van Antwerpen, met
xxj vendelen Spaegnaerts, was liggende tot Westmeerbeke, eene halve mijle vanden
voers. slote, ende dat het peertvolck was liggende tot Meerhout ende daer ontrent.
Julij xvija, hebben die van Steenwijck, doer swaer beleg ende menich assaut
verwachtende, den vijant dickmaels te rugge keerende, ende vele verslaende, hen
ten lesten, met appoinctemente, moeten o vergheven aende zijde vande Geusen.
Julij xviija, quam de tijdinge alhier, te Loven, dat het slot van Westerloo, met
appoinctemente, was overgegeven aende Conincklijcken Majesteijt, ende dat de
soldaeten affgetrocken waeren alleenlijck met rappier ende poignaert, laetende alle
hunne andere bagaisien ende geweer opt voers. slot; van welck appoinctement
oorsaecke was, soomen zeijde, de gouverneur van Berghen op den Zoom, die de
dochter des heeren van Peetersem, alias Merode, getrouwt hadde, want zijnen
swaegere de heere van Peetersem oorsaecke was van den innenemen vanden voers.
slote, bijden vijandt innegenomen, doer quaede toesicht, als hij ter jacht, soo men
zeijde, was rijdende. Ende wert daeromme soo haestelijck overgelevert, soomen
presumeerde, op dat de Conincklijcke Majesteijt niet en soude pretenderen de costen
die hij int wedercrijghen vanden selven slote doen soude, te vinden ende te recupereren
aen de goeden des voers. heeren van Merode oft Peetersem. Om welcke
overleveringhe vanden voers. slote die van Loven zeer blij waeren, want zij daerdore
groote schaede vanden vijanden geleden hadden, als van vangen ende spannen, ende
van hunne beesten vande vijanden dickwils genomen zijnde, te rantsoeneren.
Ten selven tijde wert oock innegenomen, tot behoeff vande Conincklijcke
Majesteijt, het slot van Bercheijck ende het slot van Tuernhout.
In septembri, hebben die van Coevoerden hen, met appoinctemente, overgegeven
aende zijde vande Geusen
Decembris vija, ginck den impost van consumptie van wijn, bier, graen, vleesch,
gesouten visch, zout ende zeep, te Loven in, voerden tijt van iij maenden, tot
furnissement der stadts van Loven, quote die zij te draegen hadde inde xxxvm ponden
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artoijs, ter maent, bijde staeten slandts van Brabant, den hertoghe van Parma
geaccordeert, tot defensie vanden selven lande, waerinne de stadt Loven getaxeert
es geweest, voerden tijt van eenen halven jaere, te verschijnen iiija......., op xijc ponden
artoijs; maer wordden bijde staeten gemodereert op viijc ponden artoijs.
Decembris xa, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de hertoghe van Parma,
gouverneur van deze Nederlanden, zeer miserabelijcken, den iija decembris, overleden
was, ende zijn doode lichaem naer Parma gevuert. Ende es in zijne plaetse
gesuccedeert totten gouvernemente vander Conincklijcke Majesteijts Nederlanden
Peeter Ernest, graeve van Mansvelt.

Anno 1593.
Novembris xxiiija, hebben de Geusen van Hollandt ende Zeelandt de stadt van
Bruggen, met verraet, meijnen inne te nemen; maer wordden affgeslaeghen.
Novembris xxixa, passeerden alhier, te Loven, zekere groote metaelen stucken
geschuts, comende van Maestricht, om naer Mechelen gevuert te wordden, maer
doert groot waeter en consten te lande niet passeren; ende wordden daeromme alhier,
opde Vischmerckt, ontladen, om alsoo te schepe naer Mechelen te vueren, ende
wordden geconvoijeert, bij xviij benden ruijteren, waervan conducteur was Don
Ambrosio Landriano, ende deden groote schaede ten platten lande, wel iij mael meer
dan de stucken weert waeren, soomen zeijde; want zij al vernielden datter buijten
was, soo van granen, hoij ende stroij als anderssints, stekende eenige pachthoeven
in brandt, beroovende voerts de huijslieden van al dat hen aenstont; ende passeerde
de voers. peerden over de Cambrugge ende de bagaigien quamen doerde stadt, de
Thiensche poorte in, ende tgheschut quam de Diestersche poorte in, doer vreese van
dat de Thiensche poort brugge souden hebben gefailliert ende innegevallen.
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Decembris iija, monsterde de voers. xviij benden ruijteren alhier, bij Loven, ontrent
den doestere van Perck, ende wordden betaelt, soomen zeijde, voer ij maenden, al
in nieuwe munte van ij ende iiij stuijvers penninghen.
Decembris xva, wordden alhier, te Loven, aende vesten vande Thiensche poorte,
eenen soldaet vanden provoost jonkhr Jans de Mol, geharquebouseert1, om dat hij
eene jonge dochtere, tot Lovenjoul, vercracht hadde.
Decembris xvja, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de vijanden dienende den
graeve Maurus, als capiteijn ende gouverneur generael van Hollandt ende Zeelandt,
de stadt van Brugge eensdeels belegert hadden, ende een fort daerontrent
innegenomen, genoempt Blanckenberghe, gelegen ontrent ij mijlen van Brugge
waeromme ons volck vande Conincklijcke Majesteijt, in alder diligentie, derwaerts
track, ende passeerden alhier, te Loven, den xvija decembris, de bende ruijteren des
capiteijns Grobbendonck, heere van Wesemael, daernaer noch, xviija decembris,
over de Cambrugghe, vij vendelen voetvolck, Engelsche, Iersche ende Schotten.
In decembri, gebeurde een groot affgrijsselijck misdaet, soomen zeijde, ontrent
Halle, bijden chrijsvolcke des princen van Chijmaij, ende hebben aldaer genomen
eene vrouwe ende die gevioleert, in presentie van haeren man; daernaer hebben zij
den selven man gevangen genomen, ende gebonden aen eenen boom, ende hebben
voerts gehaelt een jonck vercken vande moedere, ende tselve aenden hals vanden
voers. man wel stijff gebonden, soo dat utermaeten zeer was chrijsschende; dit
hoorende de moedere vanden verken es, met grooter verwoetheijt, naer den man
gecomen ende heeft hem het lichaem van boven tot beneden opgescurpt ende het
ingewant vuijtgetrocken, soo dat den man aldaer, in groote tormenten, zijn leven
geeijndt heeft; hebben oock noch sommighe andere mans de ooren ende neuse vol
poeder gesteken, ende alsoo tvier daerinne gesteken, ende vele andere tormenten,
ende degene diet voers. horribel feijt gedaen hadden zijn gevanghen ende voerts
geexecuteert.

Anno 1594.
Januarij prima, jaersdach, wesende eenen saeterdach, wordden alhier, te Loven,
processie generael gehouden metten hoochweerdighen heijligen Sacramente, in
danckbaerheijt vande schoone victorie die de armeije vande Keijserlijcke Majesteijt
gehadt hadde, xxvija november 1593, in Hongarien, tegens de Turcken, innenemende
vele stercke plaetsen ende fortressen, steden ende casteelen, ende onder andere eene
stadt genoempt Villecq; daerdoere innemende vele landts ontrent de xxx oft xl
hongersche mijlen wijt, ende ontrent xiijc soo dorpen als andere vlecken.
Januarij vija, quam de tijdinghe alhier, te Loven, dat de Coninck van Navarren,
met zijnen legele, was liggende voer de stadt van Parijs, ende dat die van Camerijck
hen oock verclaert hadden te zijn metten voers. coninck van Navarren; waeromme
allent volck vande Conincklijcker Majesteijt van Spaegnien derwaerts track soomen
zeijde.
1

Door den kop geschoten.
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Januarij vija voers., was de tijdinghe alhier, te Loven, dat Ernestus, de eertshertoghe
van Oostenrijck, de sone van keijser Maximiliaen, voerzeker tot Luxembourch
gearriveert was, om te comen alhier totten gouvernemente vander Conincklijcker
Majesteijts Nederlanden.
Januarij xiija, quamen alhier brieven aende stadt van den gedeputeerde vande
staeten, innehoudende hoe de eertshertoghe Ernestus van Oostenrijck, broeder vande
Keijserlijcke Majesteijt, tot Luxembourch, voerzeker gearriveert was, ende dat de
graeve van Mansvelt, met vele andere princen ende heeren, hem tegens gereden
waeren tot Naemen, om hem te salueren ende willecomme te heeten.
Januarij xxiiija, tijdinge, te Loven, dat de voers. Ernestus eertshertoghe van
Oostenrijck, tot Sinaij gearriveert was, alwaer de bisschop van Luijck een costelijck
bancquet hadde doen bereijden, om aldaer zijne voers. hoocheijt te salueren ende
willecomme te heeten.
Januarij xxviija, tijdinghe dat de voers. zijne hoocheijt, des dachs te voeren, te
Naemen gearriveert was, ende dat hij den xxxa januarij te Bruessel soude incomen.
Januarij xxixa, ontrent den iiij ueren naer noen, es de prince van Chijmaij, met wel
ontrent vc peerden zeer wel gemonteert, binnen Loven gecomen, met schoonen staete,
als gouverneur van Henegouwe, mette staeten vanden selven lande, om zijne voers.
hoocheijt Ernesto, eertshertoghe van Oostenrijck, tegens te rijden; dewelcke, soomen
zeijde, des avents, eodem, tot Wavere soude wesen; ende wordden de voers. peerden
gelogeert allen de stadt doere. Ende zijne excellentie was gelogeert inden Wildenman;
alwaer zij den maeltijt voer lxxx persoonen hadde doen bereijden. Ende de stadt
Loven beschanck hem met xxiiij potten rhinswijns, ende iij potten franswijns; de
Universiteijt beschanck hem met xij potten rhinswijns ende de Gulde van Sint Jooris,
waervan hij coninck geweest hadde, beschanck hem met xij potten rhinswijns, welcke
presentatie van wijnen hem zeer aengenaem geweest es;
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ende geboot dat men den wijn vande stadt wel soude bewaeren.
Januarij xxxa, es de voers. prince van Chijmaij wederomme van Loven vertrocken,
des morgens ontrent den vj ueren, treckende ter Bruesselsche poorten vuijt, alwaer
hij, onder weghen, zijne Hoocheijt Ernesto, den eertshertoghe van Oostenrijck tot
Everbergen, gerencontreert heeft, met schoone staete, de selve met groote reverentie
willecomme heetende, ende zijn soo, tzaemen, ten selven daege, ontrent den ij ueren
naerde noenen, met groote magnificentie, binnen Bruessel gecomen, alwaer de voers.
zijner Hoocheijt, met groote triumphe, es innegehaelt geweest ende ontfanghen.
Februarij xiija, wordden alhier, te Loven, bij copije gesonden de congratulatie ende
salutatie bijden gedeputeerden vande iij staeten slandts van Brabant gedaen aen zijne
Hoocheijt Ernesto, den eertshertoghe van Oostenrijck, als gouverneur ende capiteijn
generael van de landen vande Conincklijcker Majesteijt van herwaertsovere, ende
wert de selve congratulatie gedaen, in den latijne, soo die van woorde te woorde hier
volght:
COPIA.
‘Serenissime Princeps, jam dudum subditi suae Majestatis catholicae per
totam Belgiam et potissimum in hoe ducatu primaque provincia Brabantiae
expectarunt magno omnium desiderio adventum Serenitatis tuae, inpartes
istas inferiores; quem cum tandem Deus Optimus Maximus sua benignitate
et gratia dignatus sit illis largiri, non possunt minus pro munere suo deputati
trium statuum sive ordinum ejusdem ducatus, quin eo nomine surnmas
imprimis Majestati Divinae, tum quoque Majestati suae catholicae (domino
nostro) et Serenitati tuae, humillime pro hoc beneficio gratias agant; insuper
de adventu illi congratulentur et summopere gaudeant, quod nimirum
gravata non fuerit, potissimum hoe tempore hyemali iter tam longum ac
difficile aggredi et quoque conficere, ut patriam tam afflictam milleque
difficultatibus laborantem post tot tantasque clades, miserias et calamitates,
post tot quoque bella ac seditiones, sua presentia juvaret ac reficeret, uti
certo sperant omnes, humiliter et obnixe rogant atque obsecrant deputati,
nomine totius ducatus, quod ipsum quamquam quibusdam videre posset
(uti est) perdifficile, non tamen (laus superis) res Belgii adeo sunt
deploratae, nec navis ista undecunque agitata tot undis et fluctibus ita
periclitatur, quin si Serenitati tuae placuerit eaque dignata fuerit eam
dirigere illique assistere maturo consilio, authoritate atque prudentia sua
solita juxta ratum, consuetudines ac privilegia patriae, non dubium est,
quin tandem illam navem quantumvis ita fluctuatam perducet ad portum
desideratum, et patriam collapsam penitus restituet. In quem finem ipsi
deputati vicissim offerunt qua possunt humilitate atque reverentia suae
Majestati et tuae Serenitati omnem opem, omne auxilium, omneque
servitium, quale ab ipsis pro statu presenti ejusdem patriae, et juxta ratum
ac privilegia predicta, commode posset desiderari; quae insuper ut integra
inviolataque illis dignetur conservare, humillime etiam rogant eo magis
quod cum singulae provinciae sive ditiones habeant suos distinctos
gubernatores, sola Brabantia reservata est tutelae ac protectioni tuae
Serenitatis, a qua etiam sola et unica ejus spes dependet, cuique proinde
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ipsi deputati plurimum eam commendatum cupiant, orant atque obsecrant
quoque humillime.’
Op welcke voers. congratulatie ende salutatie zijne Hoocheijt den voers.
gedeputeerden heeft onder andere geantwoordt soo hier volght:
‘Ego omnibus quibuscumque modis studebo conservare vestra privilegia,
jura et libertates et non minus (Dei omnipotentis auxilio) vobis prodesse,
atque has provincias redigere ad pristinum statum, et praeterire se non
potuisse quin catholicae suae Majestati in hoc onere suscepto morem
gereret.’
Februarij xvja, zijn bijder stadt Loven gecommitteerdt jonkhr Rijckaert van Pulle,
borgemeester, jonkhr Willem de Angelis, schepenen, met meester Willem
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Willems, pensionaris der selver stadt, ende bijde Universiteijt heer ende meester
Hendrick van Cuijck, heer ende meester Machiel Du Baij, doctoren inde heijliger
Godtheijt, met heer ende meester Philips Swerius, doctor inde rechten, om
tzamenderhant te trecken naer Bruessel, ende aldaer zijne Hoocheijt Ernesto,
eertshertoghe van Oostenrijck, als gouverneur vander Conincklijcker Majesteijts
Nederlanden, te gaen salueren, congratuleren ende willecommen te heeten. Ende
vertrocken van Loven, xviija februarij, ende deden de salutatie aen zijne voers.
Hoocheijt, doer den mont van heer ende meester Philips Swerius, den xxa februarij,
ontrent den iij ueren naerden noene, inden latijne, soo die van woorde te woorde hier
bij copie volght:
COPIA:
‘Ex quo primum die Serenissimam tuam Celsitudinem in Belgium venturam
rumor increbuit, Princeps maxime, magna mox rei melioris pacatiorisque
vitae spes ac inde gaudium incredibile animos omnium occupavit. Spes
concepta primum ab eximiis illis virtutibus quae abs studio, usu,
assuetudine, jure proprio et peculiari tuae sunt, prudentia, animi
magnitudine, moderatione ac integritate, ac aliis apud omnes decantatis,
quas coram te pluribus hic predicare non est nostrae verecundiae. Tum ab
eo quod augustae vestrae domui familiare et veluti hereditarium est,
religionis catholicae tuendae, pacisque publicae componendae ac fovendae
studium. Quam memoria nostra, Germaniae diutino multorum annorum
bello, nostro huic non absimili, varie profligatae, magno ac indefatigato
studio tandem restituit inclytae memoriae avus tuus Ferdinandus. Deinde
quamvis in flagranti illo inter Germaniae principes ac ordines a religione
animorum dissidio, summa prudentia et aequanimitate sartam tectam toto
imperii sui tempore conservavit piae recordationis Maximilianus pater, et
post illum is qui nunc imperium feliciter tenet, Rudolphus frater et tu cum
eo, Princeps optime.
Ab hujus tanti boni spe, cur nobis subsiliat animus, multo maxima ratio
est: quibus quinque jam pene lustris continuo bello flagrat infelix Belgium,
eoque civili, ab annis jam tetro sexdecim tam obstinato ac pertinaci ut ne
vivus quidem dieculae aut pax aut induciae adintercalarit. Rem ab omni
etiam historiarum memoria pene inauditam, et quae posteritati prodigii
instar videbitur. Cui procurando serenissimam tuam Celsitudinem natam
a Deoque destinatam omnes autumant, in eaque una secundum Deum
Optimum Maximum ac Regem pientissimum unum constituunt feralibus
his malis discutiendis remedium.
Merito ergo de felicissimo ac exoptatissimo tuo adventu sic omnes sentiunt,
quasi ab eo sidus Belgio salutare illuxerit, sentit hic inprimis alma
studiorum Universitas, sentit senatus et populus civitatis Lovaniensis, a
quibus huc missi venimus, Serenissimae tuae celsitudim congratulatum:
simul ut gratias ei immortales ageremus, qui in tanta rerum difficultate ac
profligatione hanc provinciam bono publico suscipere voluisti. Cujus apud
homines perpetua grataque erit memoria, merces in eternitate apud Deum.
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Optamus maximopere pro voto facultas nobis ut sit pientissimis tuis
conatibus promovendis sed quando alia non possumus, quo possumus,
sedulo et sine intermissione id faciemus, ut Deum Optimum Maximum
votis publice et privatim nuncupatis exoremus: quo pietatem tuam secundet
eventu bono ad immortalis nominis sui gloriam et afflictissimi populi
solamen.
Academiam hanc nostram, sanctae romanae catholicae ecclesiae ac
religionis orthodoxae, civilis etiam status ac ordinis, totiusque reipublicae
seminarium, a majoribus tuis, gloriosae memoriae, catholicae fidei
perpetuis propugnatoribus, ad pacis artes, quae in verae pietatis ac justitiae
cultu consistunt, institutam, ut singulari studio complectaris ac erigas;
ejusque privilegia peculiari patrocinio tuearis, rogato admodum opus non
esse arbi-
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tramur: primum quod principem te non amantem solum omnis doctrinae
scimus; sed scientem etiam et doctum varie et eleganter; tum quod supra
necessarium ecclesiae ac reipublicae causam, id meruerit nostra, totiusque
populi Lovaniensis in obsequium regiae catholicae majestatis constans ac
perpetua devotio: postremo quod haec civitas, quae abs vetere praerogativa
in ducatu Brabantiae primarium locum obtinet et cujus in hoc pontissimum
civili bello semper enituit fidelitas non aliud in rebus humanis quam ab
amplificatione hujus academiae beneficium habeat.’
Op welcke voers. salutatie zijne Hoocheijt den voers. gecommitteerden der stadt
Loven, onder andere, geantwoordt heeft soo hier volght:
‘Congratulationem hanc ab academia et civitate Lovaniensi profectam,
prelibenter et gratanter accipio. Nee desinam unquam, ubi dabitur occasio,
academiae et populi Lovaniensis, et uniuscujusque vestrum studia
promovere, et vestri semper curam gerere quod certo sciam hanc esse
Regiae Majestatis voluntatem. Academiam proinde inprimis Lovaniensis
omnes et singulos vestrum singulari semper favore complectar.’
Hier mede het je capittel van dezen boecke sluijtende, 16 septembris 1594.
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Het tweede deel oft capittel van desen boecke,
Tracterende vande oudtheijt der stadt van Loven,
haere edificien ende oude strictueren; der
Kercken, Capellen, Cloosteren ende Collegien
oudtheijt; die vruchtbaerheijt vande Lovensche
landen; onder wat Bisdom die van Loven ghestaen
hebben; tregiment haerder policijen; hunnen
chrijschandel; haere groote traeffijcke vanden
wullenwercke; die commotien ende oproeringhen
binnen Loven bijde gemeijnte voertgekeert; de
schoone exellente processie vande Kermisse van
Loven, met alle haere figueren, waegenen ende
anderssints, soo hier volght; ende ierst:
Van de oudtheijt der stadt van Loven.
Wanneer oft bij wijen Loven gesticht ende gemaeckt es, en meijne ick niet van
eeniegen scrijvere, weerdich om gelooven, pertinentelijken oft sekerlijcken bescreven
te zijn. Maer de bescrijvers van deze Nederlanden, als Amandus Siriczeus1,
minnebroedere; Christianus Massaeus2, Jacobus Guisianus3 ende Joannes Marius4,
nederlandere (die hem beroempt te wezen der

1
2

Over Amand van Zierikzee leze men onze aanteekening op bl. 3.
Christianus Massaeus of Masseeuw, geboren te Warneton, den 13 mei 1469, trad in de orde
der broeders van het gemeene leven, en overleed, te Kamerijk, den 25 september 1546. Hij
liet eene kronijk van het begin der wereld tot 1540, waaraan hij vijftig jaren gearbeid had.
Zij verscheen onder den volgenden tijtel: Chronicorum multiplicis historiae utriusque
Testamenti libri xx. Antverpiae, Joan Crinitus, 1540, in-folio.

3

Jacob de Guize, Minderbroeder, te Bergen, schreef, in den loop der 14e eeuw, de jaarboeken
van Henegouw. Hij overleed in het klooster van Valencijn, den 6 februari 1398. Eene
verkorting van zijn werk verscheen te Parijs in 1531. Het volledige werk werd, in onze dagen,
door den markgraaf de Fortia, te Parijs, aan 't licht gegeven.
Eigenlijk Jean Le Maire des Belges. Hij was geboren te Bavai, rond 1473, en overleed in
1524. De man was eerst in dienst van Lodewijk XI, koning van Frankrijk, en vervolgens in
dengene van Margareta van Oostenrijk. Zijn werk, les illustrations de la Gaule, verscheen,
te Parijs, in 1512, in-folio. Daarna werd het meermaals herdrukt. Onder het geschiedkundig
oogpunt beschouwd, heeft het weinig of geene waarde. Het is veeleer een roman dan eene
geschiedenis.

4
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verlichter oft verclaerder vanden Walschlandt) hebben van Loven vele oude gesten
gescreven. Oock zijnder eenige oude chronijcken van Brabant de welcke vanden
oorspronck, affcompste ende vande coninghen van Tongheren, hertoghen van Brabant
ende vanden ouderdom van Loven groote machtighe fabelen bescrijven1, niet zeer
ongelijck van degene die de voers. Amandus ende de anderen tracteren; maerzeer
diversch, ende onder anderen scrijven zij dat Julius Cesar met Salvius Brabon, den
welcken hij gestelt hadde coninck van Tirolle, in hooch Duijtschlandt, bij Trenten,
ende oock over Tongeren ende Brabant, ende de welcke gewoonlijck was zijne
conversatie te houden te Loven; ende aldaer heeft hij des voers. Julius Cesars nichte,
genoempt Swana, te houwelijcke genomen, inde kercke vande affgoddinne Vesta,
int jaer vanden beginne des werels 5148, 51 jaeren voer Christus geboorte, in presentie
van Macedo, den grootvaeder van Alexander den Groote, ende Archadius, den oom
van Julius Cesar, gebroederen, ende Titus, Coninck van Doringhen, den neve van
Brabon. Vuijt welcken Brabon es voerscomen Carolus Brabon, ende van hem den
doerluchtigen keijser van Roomen Vespasianus; ende dat ten selven tijde de keijsere
naer Vranckerijck, doer Doringhen, ter oorlogen gereijst es, ende met hem Brabon,
Brutus ende Cassius, doer verbont bij hen tzaemen gemaeckt, ende dat zij aldaer
verslaegen wordden.
Onder andere soo scrijft Franeus Claudius dat Loven soude gebout zijn bij eenen
hertoghe vuijt Schotlandt, Lupus genoempt, ende van dijen souden die van Loven
hunnen naeme gehadt hebben Wolven oft Wolffaerts, ende welcken naem de
naecomelingen verrandert hebben in Louvain. Dit en schijnt soo verre vande waerheijt
niet te wesen, dat Loven zijnen naeme vande Wolven soude genoemen hebben, doer
dijen dat, doentertijt, in deze contreije vele wolven waeren regnerende. Oock blijcket
eens deels bijde outste poorte van Loven daer de Wolven, in steen, op gehouden
staen, ende de naem noch hedendaechs daeraff behouden heeft, te wetene die
Wolffspoorte2, ende oock vuijt tselve woordt de stadt Louvain genoempt wort, int
franchoijs; doer welcke spraecke le Louv, beteekenende Wolff, blijckt dat de Lovenaers
hier voermaels oock franchoijs gesproken hebben, want het dorp bij Loven liggende
wort oock genoempt, int franchoijs, Louvainjoul, dwelcke wilt cleijn Loven
beteekenen3.
1

2

Deze woorden toonen ons dat Boonen, bij het doorzetten zijns arbeids, de overtuiging had
gekregen, dat ettelijke kronijkschrijvers hunne lezers in dwaling hadden gebracht nopens de
eerste tijden der vaderlandsche geschiedenis.
Gelijk de meeste nederlandsche plaatsen heeft de stad Leuven hare fabelachtige historie. Al
wat in het eerste hoofdstuk van het tweede deel van het boek van Boonen over Juluis Cesar,
Brabon, Zwana, Lupus, enz., verhaalt wordt, is ongegrond. Ook de Levaci, door Cesar
vermeld, zijn geenszins de Leuvenaars, gelijk men het te onrechte heeft beweerd.
In de oudste stukken staat deze poort onder den naam van Beggijnen-Poorte vermeld, omdat
ze gelegen was in de straat leidende naar het groot Beggijnhof. Reeds in de eerste helft der
16e eeuw werd ze Wolfs-Poorte, geheeten. In een schepenakt van 1524 leest men: ‘extra
interiorem portam nuncipatam de Wolfspoorte, in vico Beghinarum.’ Akt van 23 juni 1524,

3

in 3a.
Zulks is door onderscheidene schrijvers beweerd geworden; doch, te onrechte. In eenen akt
van 1183 vindt men den naam van dit dorp onder den vorm Lovengyul; in een stuk van 1227
luidt hij Lovengule, en in een stuk van 1293 Lovensuel. Nu, het woord gule of goule heeft
de beteekenis van moeras. Lovengoul beteekent derhalve moeras van het lo of looven, en
geenszins Lovaniolum of klein Leuven. De vorm Lovenjoul is eene verbastering van den
oorspronkelijken naam dezes dorps.
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Sommighe scrijven Loven oock aldus, te wetene: Loovennen, seggende een
hoochduijtsch woordt te wesen, alleleens oft men zeijde het Vent vande Loo4, ende
dit oock niet te vergeeffs, want Loo beteekent

4

Het is de oprechte beteekenis van den naam onzer stad. Lo of loo is bosch, en ven heeft den
zin van turfgrond. Bekend is het dat in de eerste historische tijden de verhevene gedeelten
onzer stad met eiken begroeid waren, terwijl de lage gedeelten een uitgestrekt ven of turfgrond
uitmaakten. Onze vaderen gaven aan hunne stad eene benaming die te gelijk den natuurlijken
toestand haars bodems en dezes ligging aanwees. Het was toch in de laagte, op de boorden
der Dijle, dat, in den beginne, de stad zich ontwikkelde. Het oorspronkelijke Leuven verhief
zich derhalve in het lo-ven, dat is in het ven van de Lo of van het bosch, en ontving uit dien
hoofde de benaming van Loven.
Dat het woord lo of loo de beteekenis heeft van bosch leert men, onder anderen, in een
nederduitsch gedicht van de 13e eeuw, uitgegeven door wijlen hoogleeraar Serrure. In dit
stuk leest men:
‘...........
Het ghevalle, daer nu alsoe,
dat te Loeven, in die LOE,
dit lammekijn ga weiden,
ende deze man si, bider heiden,
op eenen hoghen boem ghetreden,
ende zijn goet wijf sitte beneden,
daer bi, in een scoen foreest.’
In een scoen foreest, dat is in een schoon bosch. (Vaderlandsch Museum, Ie deel, bl. 317.)
Lo, loe, loo en leu had vroeger dezelfde beteekenis, degene namelijk, van bosch. De geleerde
Wendelinus, in eene aanteekening op zijne uitgave der Salische wetten, zegt: ‘Leu sive loo,
vetere nostrâ linguâ nemus et silva est cujusmodo est universus ille tractus; qui propterea die
leu vel loe dicitur.’ (GOD. WENDELINUS, leges saliciae illustratae, Antverp., 1649, in folio,
p. 77.)
In de 14e eeuw schreef men veelal Loevene; doch, de oe had den klank van de hoogduitsche
ü. Thans zegt men nog keuning voor koning, heuning voor honing, enz. Sedert de leuvensche
Hoogeschool, die uitsluitelijk latijn schreef, den naam onzer stad, onder den vorm van
Lovanium, algemeen bekend had gemaakt, kreeg de schrijfwijze Loven de overhand. Boonen
schreef Loven en Loeven. Daar lo en leu dezelfde beteekenis heeft, mag men Loven en Leuven
schrijven.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

181
boschachtighe plaetsen, dwelcke zeer wel accordeert, want de landouwe naer den
oosten ende zuijden, niet verre vande poorten vande stadt Loven, hier voermaels al
bosch geweest es, alsoo dat men, met eenen boghe, vuijte stadt int bosch soude
geschoten hebben, dwelck die Loo genoempt wert. Dit aenmerckende hertoghe
Wencelijn van Brabant ende dat de stadt daerdoere soude moeghen beschaedicht
wordden, heeft de stadt van Loven, 25a januarij anno 1382, geconsenteert de voers.
Loo te mogen vuijtgeven tot winnende landen, op eenen erffchijs van eenen ouden
engelschen, aen hem ende zijne naecomelinghen, hertoghen ende hertoginnen van
Brabant, ende van gelijcke aende voers. stadt Loven van elcken boendere; welcken
volgende de voers. stadt, anno 1388, vande selve Loo 108 boenderen ende 35 roeden
vercocht heeft tot winnende landen, ende soo voerts op andere jaeren noch van
gelijcken. Waervuijt merckelijck blijckt vele bosch ontrent Loven geweest te zijn.
De broecken ende bempden, daer die torven vuijtgesteken wordden, wordden oock
Vennen genoempt, oock zeer wel ten propooste; want opde andere zijde vande stadt
Loven, naerden noorden ende westen, ter Vuijlaecke ende Hooffpoorte werts1, zeer
broeck- ende bemptachtich es; ende alsoo deze twee woorden tzaemen gevueght
maken Loovennen, soo dat schijnt tgeene voers. es, niet al te vergeeffs te zijne noch
gescreven te wesen.
De poorte, daer hier voere aff gescreven staet, te wetene vande Wolffspoorte,
schijnt eertijts geweest te zijne eenen affgodtstempel oft ghebeltenisse2 met eene
lancie oft spicie inde hant, vuijt welcke men mach oordeelen dat Loven zeer oudt es,
ende vande heijdensche betimmert; nochtans en isser niemant vande romeijnsche
historiescrijvers die daer eenieghe mentie aff maecken; oock den iersten
historiescrijver van Vranckerijck de welcke es geweest, over de 1200 jaeren, en scrijft
van Loven niet, die nochtans heel Duijtslandt ende Vranckerijck doerreijst heeft.
Oock vindt men bescreven dat die Borch oft het Casteel, te Loven, den hertoghe van
Brabant toebehoorende, die op d'eene zijde vuijtgeëten ende vuijtgemergelt es van
oudtheijt, ende oock sommighe poorten vander stadt, de welcke zeer oude strictueren
ende edificien zijn, souden te boven gaen vele oude auctentijcke strictueren van
Duijtslandt ende Walschlandt, dwelck in dezen zeer te verwonderen es, dat van deze
heerlijcke ende treffelijcke plaetse, daer nu Loven staet, bijde historiescrijvers soo
luttel mentie aff gemaeckt wordt. Onder andere maeckt van Loven mentie den iersten
historiescrijver van deze Nederlanden, genoempt Reginon, religieus des cloosters
van Pruijmen (gelegen boven Luijck ende Malmedie, een zeer oudt clooster) die
gescreven ende gefloreert heeft over de 600 jaeren, inde geschiedenissen vanden
jaere 884, waer vuijt wederomme te mercken es dat Loven een oude stadt es. Oock
vint men inde landouwe van Loven een oudt heerlijck monument oft strictuere,
1
2

Dat is aan de Vaart poort en aan de Naamsche poort.
Boonen wilt zeggen: versierd met de beeldenis van eenen afgod houdende eene lans in de
hand. Divaeus, die rond 1565 schreef, heeft aangeteekend: ‘in de Wolfs poort wordt gezien
een uitgehouwen afbeeldsel, ik weet niet van welk eenen afgod, met eene lans gewapend,
doch, door oudheid geheel uitgeschelferd.’ Annales lov., bl. 6. Staes schreef in 1776: ‘men
wilt dat op de voorgeroerde Wolfsbinnenpoorte, wat hooger als de twee wolven, een afbeeldsel
heeft gestaen van sekeren afgod draegende eene lancie in de hand; dat is er van, dat
hedendaegs daer nog sekeren steen te zien is, maer men kan niets ontdekken wat daer op
gesneden is geweest.’ Lovens-Nieuws, 7 deel, bl. 18.
De poort werd afgebroken in 1781. Doch, de beeldenissen der wolven zijn nog in wezen. Zij
komen voor in den hofmuur der schuilplaats van weldadigheid, Schapenstraat.
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genoempt Kesselsteijn3, gelegen opde hoochde vanden Kesselberch, buijten Loven,
dwelck soo oudt es dat de steenen die daervan vervallen liggen soo affgeten ende
affgemergelt zijn dat het schijnen ijsere plaeten te wesen, ende es hier voermaels een
sterck slot oft casteel geweest, corresponderende opde Borch, te Loven; eeniege
willen oock zeggen dat het eenen ganck gehadt heeft onder d'aerde, waerdoer men
vanden selven casteele tot inde Borch, te Loven, const gecomen, ende wederomme
vande Borch int voers. casteel van Kesselsteijn; maer oft soo es en hebben daervan
geene sekerheijt bevonden. Men bevindt dat het voers. casteel van Kesselsteijn dijen
van Chantrain toebehoort heeft, die tselve aenden hertoghe van Brabant hebben
overgegeven, in plaetse vande heerlijcke ende auctentijcke wooninghe, metter kercken,
die de selve van Chantrain, opde Borch, te Loven, noch heden zijn houdende ende
besittende. tVoers. casteel van Kesselsteijn es geweest van naeuwen ende cleijnen
inganck, alsoo datter maer eenen mensche smaels en souden connen passeren. Ende
van dezen heeft den Kesselberch zijnen naeme

3

Kesselsteijn was, in den beginne, eene kommanderij van de orde der Tempelieren, gesticht
in 1118 en afgeschaft in 1312.
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behouden1, doer wat redenen en vinde niet bescreven.
Julius Cesar, in zijn tweede boeck vande Waelen, noempt de Lovenaers aldaer
Levaci.
Petrus Apianus, in zijne Cosmographie, scrijft aldus vande stadt van Loven: onder
de Nederlanders zijn altoos die principaelste geweest, scrijft hij, het volck dat men
plach te noemen Levaci, Lovaci oft Grudii, dat zijn Lovenaers, dienaers vande
affgoden, die gelegen zijn onder de heerschappije vande Brabanders, hebbende
rontsomme hen ligghende die Vlaeminghen, die Luijckenaeren, die van Tongheren,
die van Walsch Brabant, Antwerpen, Bruessel, Mechelen, Henegouwe, Arthoijs,
Naemen, Hollandt ende Zeelandt. Ende hebben hunnen naeme gecreghen van eenen
prince genoempt Levacon, den neve van Brutus, die ierste coninck van Engelandt.
Deze Levacon wordden vuijt Engelandt verdreven, vanden coninck Brutus, zijnen
oome, ende namp zijnen toevlucht totte coninghen van de Duijtschen oft Nederlanders,
die hem eene heerlijckheijt hebben gegeven, te wetene die plaetse daer nu Loven
staet, deselve plaetse naer zijnen naeme noemende Levania oft Levonia. Ende Leo,
een coninck ende prins van Tongheren, voer ons Heeren geboerte, ontrent 380 jaeren,
heeft op deze plaetse gebout eenen tempel ter eeren van Mars, een affgodt vander
oorloghen, ende van Pluto, een affgodt ende een coninck vander hellen, bij redene
dat men deze vlecke, daer nu Loven staet, niet en const bedwinghen dan met oorloghen
ende branden, ende daeromme van dezen tijt aff hevet zijnen naeme gecreghen ende
behouden int latijn Laudanium oft Lovanium, dwelcke beteekent Loven, als dat men
op deze plaetse den voers. twee affgoden oock loeffde, eerde ende reverentie aendede.
Ende ter plaetsen daer dezen tempel soude gefundert zijn geweest, staet nu de
heerlijcke ende magnifieke oude kercke van Sinte Machiel, boven opde Hoelstraet
binnenpoorte, gelijck vele auteurs dat betuijghen; ende oock sommighe ter contrarien,
dat hij souden gestaen hebben ter plaetsen daer de kercke van Sinte Peeter nu es
staende, int middel vande stadt. De Borch, soo hij scrijft, soude gefondeert zijn 50
jaeren voer Christus, ons saelichsmakers, geboerte.
Marcus van Vaernewijck2, in zijne corte Chronijcke van Vlaenderen, scrijft dat
Loven ende Liere gesticht zijn bij eenen genoempt Lupus, een prince vande wilde
Albaenen, ende dat ontrent den jaere vanden beginne des werels 4225.
Oock scrijft hij dat, inden jaere vanden beginne des werels 4816, ten tijde als Leo,
de sone van Missenus, coninck van Belgis oft Nederlandt gecroont was, eene groote
sterckte gemaeckt wert int landt van Rethen, daer nu Bruessel staet, ende daernaer
oock tot Loven, dwelck oock bescreven staet inden Spiegel der nederlandtsche
Oudtheijt, onder 24 capitel, folio 44.
Ten anderen scrijft hij dat Menapius, een prince van de Tongroijsen, zeer gestoort
wesende, ter saecken van zekeren tractaete, gemaeckt bij Gaius Publius, inde destructie
1
2

In 't geheel niet: Kessel is de benaming van ettelijke plaatsen gelegen binnen de Nederlanden.
Marcus van Vaernewijck, geboren te Gent, den 21 december 1518, aldaar overleden den 20
februari 1569. Zijne Historie van Belgis oft Spiegel der nederlandtscher Oudtheijt verscheen,
bij Gerard Van Salenson, te Gent, in 1565, in-4. De man putte in het werk van Jacob de
Guize, die, op zijne beurt, geput had in Lucius van Tongeren, Hugo van Toul en andere
legendenschrijvers. Hij ging mede een middeleeuwsch ridderdicht op Julius Cesar te rade,
't welk slechts gedeeltelijk tot ons is gekomen. Zijn boek bevat, over de eerste tijden onzer
geschiedenis, niet anders dan verdichtselen en beuzelingen, en heeft derhalve weinig of geene
waarde. Gelijk ettelijke andere schrijvers uit die dagen liet onze Boonen zich meer dan eens
door van Vaernewijck misleiden.
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vande Romeijnen, voer Tongheren, zijne vier sonen te weten: Leonem, Godevardum,
Teutonium ende Cloadicum, met vele andere princen ende baroenen, heeft te Loven
doen comen, ende aldaer, inden tempel, voert belt van Mars, doen sweren ende
gheloven dat zij den roomschen naeme, waert in hunne macht, souden te niete
brenghen; waervuijt blijckt Loven zeer oudt te wesen; ende de outste van Brabant;
gelijck zij oock noch heden dachs voerde outste hooftstadt van Brabant gehouden
ende gereputeert wordt, ende dijen volgende allen de hertoghen van Brabant aldaer,
als inde outste hooftstadt van Brabant, als hertoghen vanden selven lande, ontfanghen
ende ghehult zijn geweest.

Vande openbaere edificien ende oude strictueren der voers. stadt van
Loven.
De Borch. aant.
CastrUM LoVanII de noVo restaUratUr.
Onder de openbaere strictueren ende edificien der stadt van Loven, soo wordt de
Borch te Loven, gelegen opde noort west zijde, voerde outste ende principaelste
gehouden. Men wilt segghen, ende gelijck oock sommighe auctentijcke scriften
innehouden, dat se van Julio Cesare gebout ende gefondeert es geweest, ontrent de
50 jaeren voer Christus geboerte, te weten inden jaere vanden beginne des werels
5147 (Vide inde Cronijcke van Vlaenderen, folio 1o; ende inde oude Cronijcke van
Brabant, folio 47, verso).
Sommighe graeven van Loven oft hertoghen van
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Brabant hebben aende outste zijde vande voers. Borch, sekere mueren ende torrens
doen aentimmeren, gelijck tselve merckelijck blijckt. Want zij hier te voeren dickwijls
hunne wooninghe daerop hebben gehouden, als hen van outs toebehoorden, ende
plaegen daerop te stellen hunnen borchgraeve oft castelleijn, diet selve, in hunnen
naem, was bewaerende; ende es de selve Borch liggende opt hoochste vande stadt,
alsoo datmen vande selve Borch de geheele stadt claerlijck oversien can, als in eene
valleije, in zulcker vuegen datmen van de selve Borch de voers. stadt Loven soude
connen bedwingen ende in subjectie houden. Ende es geweest een vuijtermaeten
sterck casteel, omde vijanden te wederstaen, ende principaellijcken ten tijde als men
die groote vervaerlijcke donderbussen niet en was vindende, ende vanden poedere
niet en wist te spreken. Die hoeven vande 13 gevrijdde persoonen, binnen den dorpe
van Berthem geleghen, zijn alle jaer elcken schuldich, aen den hertoghe van Brabant,
tot reparatie vande sloten vande voers. Borch, 6 penningen Lovens, te St Jansmisse
te betaelen, ende dat voer zekere vrijheijt bij hertoghe Hendrick van Brabant, den
1en van dijen naeme, hen, anno 1225, verleent.

tsHertoghen Eijlandt.
Boven de voers. Borch, soo hadden de hertoghen van Brabant, binnen Loven, noch
een palleijs oft hoff, gelegen ter plaetsen daer nu het clooster vande Predicaeren staet,
ende wert genoempt het Neerhoff des hertoghen van Brabant ende oock tsHertoghen
Eijlandt; op welcke plaetse hertoghe Hendrick van Brabant, den 3e van dijen naeme,
anno 1256, een kercke ende clooster heeft doen fonderen ende maecken van Sinte
Dominicus ordene, genoempt den Predicaeren, binnen welcke kercke de waepenen
vanden voers. hertoghe, met oock de waepenen van vrouw Aleijdt van Bourgoindien,
zijne huijsvrouwe, inde gelaesen vensteren, bijden selven aldaer doen maecken, noch
hedendaechs gesien wordden. De welcke hertoghe oock aldaer begraeven wert, naer
dijen hij, te Loven, op zijne Borch, ultima februarij 1260, gestorven was; oock leet
aldaer begraeven vrouwe Aleijdt van Bourgoindien, zijne huijsvrouwe, die sterff
anno 1273, den.... decembris.

Baetsfoort. aant.
Boven de voers. Borch, soo esser noch, binnen Loven, een zeer auctentijck huijs,
den hertoghen van Brabant toebehoort hebbende, ende nu den heeren van Chantrain,
genoempt Baetsfoort, alwaer de jachthonden des hertoghen van Brabant plaegen
onderhouden te wordden; ende es hier voermaels geweest, soo die oude scriften dat
betuijgen, eenen tempel daermen de affgoddinne Vesta, eene godinne des viers ende
der maeghden, de dochtere Saturni ende Opis, plach sacrifitie te doene, binnen
welcken tempel Salvius Brabon, den iersten hertoghe van Brabant, te houwelijcke
genomen heeft die edele princesse vrouw Swana, de nichte van Julius Cesar. Daernaer
est geweest den tempel van de ordene vande Templieren, welcke ordene begonst,
ten tijde van Godevaert van Buillon, anno 1096, ontrent Jerusalem; sommighe scrijven
onder den Paus Gelasius, anno 492, ende te niete gebracht, onder den Paus Clemens,
anno 1174; ende hunne cleedingen waeren witte mantels, met roode cruijsen daeroppe.
Vide Libro cronicarum, folio 147 ende 222 verso. Anno 1311 wert, int Concilie van
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Weenen, gestatuert dat men allen die goeden vande Templieren soude assigneren
den gasthuijsen binnen Jerusalem. Libro cronicarum, 221 verso.
Die hoeven vande 13 gevrijdde persoonen, gelegen binnen den dorpe van Berthem,
moeten noch alle jaer, op Sinte Mertensdach, tot onderhout vande voers. jachthonden,
aenden hertoghe van Brabant betaelen: een sister havere, eene hinne, een broot ende
eenen penning Lovens, ter saecken van zekeren vrijdom, bij hertoghe Hendrick van
Brabant, den 1en van dijen naeme, hen, anno 1225, verleent.

Die binnenvesten ende poorten vander stadt Loven. aant.
Die binnenvesten vander voers. stadt Loven, gelijck ons de auctentijcke scriften
leeren, wordden ierst gemaeckt anno 1156, hoe wel nochtans datter sommighe poorten
vele ouder schijnen te zijn, te wetene die opde
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hoochde vande stadt liggen, als de Wolffspoorte, Sinte Quintens oft Proeffstraet
binnen poorte, ende Sinte Machiels oft Hoelstraet binnen poorte, alwaer de kercke
van Sinte Machiels, anno 1105, es opgebout geweest, ende alsoo 51 jaeren ouder
dan de voers. binnen vesten; waeromme tvoers. niet geheel waer en schijnt te wesen,
want te presumeren es dat de poorten ende de vesten al op eenen tijt zijn gemaeckt
geweest. Sommighe scrijven oock dat de binnen vesten van Loven, anno 1161, eerst
begonst waeren te maecken, ende de kercke van Sinte Machiel, opde Hoelstraet
binnen poorte, anno 1165 daernaer; dwelck wel te gelooven es de voers. poorte eer
gemaeckt te zijne dan de voers. kercke.
De poorten opde andere zijde vande stadt Loven gelegen, te wetene vande
Heijliegegeest poorte, streckende naerden noorden ende westen, totte Redinghen
poorte, en schijnen soo oudt niet te zijn, als de voers. poorten, doer oorsaecke, dwelck
te gelooven es, van den waeterachtigen gront, ende overvloedicheijt van waetere,
daermede de selve zijde bevrijdt was, alleer de groote Spuije gemaeckt wordde, ende
daer zijn in alles 11 binnen poorten te wetene:
1. De Wolffspoorte.
2. De Redingen poorte.
3. De Broeckstraet oft Liemingen poorte.
4. De Minnebroederen poorte.
5. De Biestpoorte.
6. De Minnepoorte.
7. De Borchstraet binnen oft Boogaerden poorte.
8. De Steenpoorte.
9. De Heijliegegeest oft Dorpstraet binnen poorte.
10. Sint Machiels oft Hoelstraet binnen poorte, ende
11. Sinte Quintens oft Proeffstraet binnen poorte.
Van welcke voers. poorten de Heijliegegeest poorte ende de Biestpoorte, ten tijde
vande commotie vanden meijere Peeter Coutereel ende vande gemeijnte, zijn
affgeworpen geweest, anno 1360; waeraff de Biest poorte, anno 1382, wederomme
gemaeckt wordde, ende waeren daervan boumeesters oft commissarissen Hendrick
Vanijs ende Jan Colaij, ende costen de stadt Loven 278 ½ Peeters ende 25,896 l., 4
stuijvers paijements.
Anno 1363, in julio, begonst men de Schockpoorten, inde binne poorten, te Loven,
te maecken.
Ende int jaer 1402, wordden de voers. Biestpoorte gehooght ende de cappe daer
op gestelt, ende cost de stadt Loven 34 assijs Peeters ende 42339 l. 17, stuijvers
paijements. Ende de Heijliegegeest poorte wert wederomme gemaeckt, anno 1383,
ende waeren de commissarissen daervan Bastijn vanden Steene ende Goordt Roeloffs,
ende cost der stadt Loven 133 ½ Peeters ende 25,321 l., 9 deniers paijements.
Rontsomme de voers. binnen vesten staen vele schoone stercke torrens, in getaele
van 31, dienende tot defentie vande selve stadt, waervuijt men mercken kan dat
Loven, hier voermaels, eene stercke stadt geweest es, jae onwinbaer, ten tijde als
men gheene donderbussen oft geschut en was vindende. Die graeven, grachten oft
wallen ende mueren vande voers. binnevesten, van aende Heijliegegeest poorte,
treckende naerden oosten ende zuijden, totte Redingen poorte, zijn vuijter maeten
diepe ende hooghe, soo dat de stadt van dijer zijden niet lichtelijck te beclummen en
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was. De voers. binnen vestens buijten mueren gedraegen 148 ½ roeden, daeromme
staen 413 ½ bogen; de andere zijde vande voers. stadt, te wetene vande voers.
Heijliegegeest poorte, strekende naerden noorden ende westen, totte voers. Redinghen
poorte, es al meestendeel waeterachtich, doerde armen vander Dijlen, die daerontrent
hunnen loop hebben, met vele fonteijnen ende grachten. Ende was hier voermaels
de selve zijde, bijnaer al int waetere totte revieren genoempt de Voere toe; alsoo
datter maer eene plaetse in effecte te bewaeren en was, te wetene die vande
Boogaerden poorte totte voers. Heijliegegeest poorte, om datse daer soo sterck niet
en was noch soo hooghe van wallen als op de andere zijden, ende oock egeene berghen
daerbij liggende, omde selve te defenderen.
Anno 1409, 26 junij, wert overdraeghen ende geordonneert dat voertaene de
commoengemeesteren ende raet der stadt van Loven altoos tot der stadt binnen
poorten ende binnen vesten zullen versien ende doen versien, alsoo dat zij die altoos
houden zullen ende doen houden in goeden staete, ende die niet laeten vervallen
noch nievers te niet gaen in egeender manieren. (Libro 9, folio 9o).

Die laecken Halle. aant.
Der wullenweveren huijs, genoempt de Halle, staende opde Proeffstraete, wert, te
Loven, begonst te maecken anno 1317, blijckende bijde twee copere plaeten1, opde
mueren vande selve Halle staende, een heerlijcke edificie ende stuck wercx, waervuijt
merckelijck blijckt hoe machtich den handel ende de traeffijcke vanden wullenwercke
te Loven, doentertijt geweest es, ende waeren alsdoen binnen Loven over de 2000
ende 400 getouwen van wulleweveren, gelijck dat zekerlijck vuijte oude papieren
bevonden wordt; maer doer hunne

1

Geene twee koperen, maar twee steenen platen. Deze platen zijn nog in wezen.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

185
oproeringhen ende commotien vande wulleweveren, binnen Loven voertgekeert, zijn
zij allenskens vuijter stadt Loven ghebannen, ende naementlijck int jaer 1340, in
aprili, ende daernaer oock op andere jaeren.
Waerdoer, metter tijt, de neringhe ende traeffijcke vanden selven wullenwercke
geheel vergaen es. Ende indie plaetse wordden de scholen, inde selve Halle, anno
1433, gemaeckt, alwaer men den jongers ende studenten inder heijlieger Godtheijt,
inde Rechten ende Medecijnen es instruerende; welcke scholen van nieuws
wederomme te repareren de stadt Loven, anno 1564, gecost hebben 2435 l., 5 deniers
artoijs.

De Straeten.
De straeten binnen de voers. stadt Loven zijn meestendeel met steen gecauchijt, ten
tijde van hertoghe Jan van Brabant, den 3en van dijen naeme, ende van vrouwe Joanna,
zijne dochtere; ende dat ontrent den jaeren 1340, ende soo voerts totten jaeren 1382.
Ende daer te voeren en wasser maer eene gecauchijde straete, die genoempt wert de
Steenstraete, die den selven naem noch op heden soo es hebbende; ende zijn binnen
Loven vele diversche straeten waeraff de naemen vande sommighe hier volghen, te
wetene:
De Steenstraete [eerste gedeelte der Brusselschestraat].
De Wijngaertstraete [derde gedeelte der Brusselsche straat].
De Borchstraete [Mechelsche straat].
De Koijstraete ende Vuijlaecke [Vaartstraat].
De Dorpstraete [Diestsche straat].
De Hoelstraete [Thiensche straat].
De Perckstraete.
De Proeffstraete [eerste gedeelte der Naemsche straat]
Parijsstraete.
Legestraete [gedeelte der Parijsstraat].
Wierinckstraete.
Cleijn straete, bij Sinte Barberen.
Minnebruerstraete.
Pensstraete.
Slachstraete.
Predicaeren straete.
Guldemouw straete [verkeerdelijck Gulde Moutstraat].
Den Wandelwijck [Wandeling straat].
De Leije.
De Ridderstraete.
De Vetterije [Fonteinstraat].
Den Ham [Penitentienen straat].
De Schrijnstraete.
De Augustijnstraete.
De Schipstraete.
De Nieuwstraete.
De Backeleijn straete [Weezenstraat].
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De Oppendorp oft Sinte Mertensstraete.
Coniam [Koelhem].
Den dweersen Keijberch [Lepelstraat].
Den langhen Keijberch [Bogaardenstraat].
De Raevenstraete.
De Vlaeminckstraete.
De Cattestraete.
sMeijers straete.
De Muntstraete.
Den Cappellenberch [Sint Antonius Berg].
Den Ramberch.
De Broeckstraete.
De Heijliegegeest straete.
De Bieststraete [tweede gedeelte der Brusselschestraat].
De Heuvelstraete [Kollegienberg].
Den Holenwech [Kwade holle berg].
De Penninckstraete [Savoiestraat].
De Eijcken straete.
De Seelstraete.
De Craeckhoven straete.
De Cortstraete.
De Halffstraete.
Den Langenbruel [Brouwersstraat].

De Buijtenvesten. aant.
De buijtenvesten vande stadt van Loven wordden anno 1356 begonst te maecken,
blijckende bij deze rijmen, die den daet innehouden:
dIe Van LoVen VerMeerderen hVnne stadt,
op dat aLLe borgeren nerInghe Vaere te bat;
Wantse te CLeen be Vonden Is, opdat pas,
doerde groote traffIke der drapperIen dle daer Was.

Ende waeren totten voers. wercke vande buijtenvesten, bijde stadt Loven, gestelt als
commissarissen: Salomon vanden Bollenborne, Nicolaes van Dormaele, Peeter van
Rode ende Hendrick de Vroede, vande geslachten, ende Geert van Cortenaecken,
Hendrick Minninck, Aert vanden IJnde ende Jan Corneken, van de ghemeijnte. Ende
waeren de selve vesten anno 1360 volmaeckt, waervuijt merckelijck blijckt de groote
macht ende populeusheijt die die van Loven hier voermaels gehadt hebben. Ende es
te verwonderen dat, binnen soo cortten tijt, alzulcken groot stuck wercx gemaeckt
es, van zulcke groote diepe grachten, wallen ende mueren, ende van soo grooten
cirkel oft ronde, als metende int ront 2500 voeten oft duijsent roeden; ende alsoo
bijnaer de grootste vanden lande als me-
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tende grootter dan de stadt van Gent 3 roeden; grootter dan Parijs 8 roeden, grootter
dan Luijck oock 8 roeden, ende grootter dan de stadt van Coelen 18 roeden. Ende
wordden aldus ghemeten, anno 1427, ter instantie vande heeren van Nassauwen,
Berghen ende van Wesemaele.
Aende voers. buijtenvesten staen acht poorten te wetene:
1. De Diestersche poorte, anno 1358; ende van nieuws gemaeckt anno 1526.
2. De Thiensche poorte, anno 1358; die vernieuwt wordde anno 1534; ende den
ierste steen vande fundamente wert geleijt 28 maij.
3. De Perckpoorte, anno 1358; die vernieuwt wordden anno 1374, ende wederomme
vernieuwt anno 1404 ende 1407.
4. De Hooffpoorte, anno 1358; die vernieuwt wordde anno 1376, ende wederomme
vernieuwt anno 1573; naer datse bijden volcke des princen van Orangien, anno
1573, was affgebrandt.
5. De Bruesselsche poorte oft Groefpoorte, die gemaeckt wordden anno 1382,
ende ultima februarij 1383 volmaeckt; ende cost de stadt 25,238 l., 11 stuijv.
paijements.
6. De Wijngaert poorte, die gemaeckt wordden anno 1385, ende anno 1404 wert
de selve poorte gehoocht; ende den grooten hooghen steijnen boghe, daermen
over de vesten mede gaet, wert, eodem anno, oock gemaeckt.
7. Die Mechelsche poorte, anno 1348, die vernieuwt wordden anno 1395, ende
wederomme van nieuws gefundeert anno 1446, ende
8. De Vuijlaeckpoorten, wordden gemaeckt, in augusto anno 1516, ende daernaer
wederomme die eene hermaeckt anno 1573 ende 1574, naer datse, metten grooten
waetere, anno 1573, daer nedergeworpenwaeren.
Staen oock rontsomme de voers. buijtenvesten vele schoone stercke bollewercken
ende schoone steijnen torrens, die begonst wordden te maecken anno 1360, ende zijn
in getaele van 48 torrens; waeraff de 24 geheel staen, ende de andere 24 tot aende
canteelen van de vesten affgebroken, ten tijde vanden Gouverneur dezer stadt Loven,
den baron de Licques, in plaetse van reparatie bij hem aende stadt te doene, voer
zekere duijsent rhinsguldens, die hij van wegen de Conincklijcke Majesteijt daertoe
ontfangen hadde.
Ende anno 1362 wordden de mueren rontsomme de voers. buijten vesten verdinght
te maecken, waervuijt men mercken can hoe die van Loven, hier voermaels, hen
hebben versien tegens d'oorloghe, te wetene met zulcke groote, hooghe ende diepe
wallen, mueren, bollewercken ende torrens.
Onder de voers. bollewercken ende torrens opde voers. buijten vesten staende,
soo wordt voerden principaelsten gehouden dijen grooten hoogen ende vuijtermaeten
schoonen torren, staende opde voers. vesten, tusschen de Wijngaert ende de
Mechelsche poorte, genoempt Verlorencost, aant. die begonst wert te maeckene anno
1364, ende volmaeckt opde jaeren van I462-1463 ende 1469, op welcke jaeren hij
de stadt noch gecost heeft 5466 gulden, 79 plecken ende 7 st. paijements. Ende was
geconcipieert datter, tusschen elcke poorte, van gelijcken torren soude gemaeckt
wordden. Maer wort gelaeten omden grooten onsprekelijcken cost; hoe wel nochtans
datter sommige fundamenten tusschen eenighe poorten daertoe gemaeckt waeren.
Item, eenen schoonen grooten torren, tusschen de Diestersche ende Vuijlaeck
poorten, genoempt het Nieuwerck, over die Leijgracht, gevallen, meten grooten
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waetere, anno 1573, ende de brugge oft canale, over de reviere, hermaeckt anno
1598, ende den ierste steen wert geleijt 9a julij, ende costen de stadt......

Groote Spuije.
De groote Spuije1 vande Dijlen, oock gereputeert voer eene poorte oft inganck vande
stadt, ten waetere geleghen, aende voers. buijtenvesten, tusschen de Hooffpoorte
ende de Bruesselsche poorte, een exellent, schoon, sterck ende heerlijck werck,
wordden, bijde stadt Loven, 3a maij anno 1365, begonst te maecken, ende waeren
daertoe ghestelt als commissarissen van stadts wegen: Nicolaes van Dormaele,
Salomon van den Bollenborne ende Vranck Blanchaert; ende cost de stadt Loven
12,922 motoenen, 2 st. paijements; ende de voers. commissarissen hadden elcken,
voer hunne vacatien, 100 motoenen.
Anno 1465, aende Spuije verrepareert 1258 gulden, 26 ½ plecken paijements.
Ende wert de voers. groote Spuije wederomme hermaeckt ende gerepareert, anno
1467, om dwaeter vande Dijle bat te bedwinghen, ende vuijt te sluijten, ende cost de
stadt Loven alsdoen 4226 gulden. Het es te verwonderen datmen zulcken wercke in
zulcke stercke ende snelle reviere, als de Dijle es, heeft connen funderen, mits het
onsprekelijck ende overvloedich waeter dat zij bijbrenght, ende boven dijen dat de
voers. Dijle de snelste es vande andere Brabantsche revieren; soo treckt ende leijt
zij met haer noch bijnaer allen de revieren vanden walschen Brabant, soo datse de
selve elswaerts haeren loop es verbiedende ende benemende. Sij loopt soo steijgens
datse aende Vuijlaecke poorten, daer zij int middel passeert,

1

De groote sluizen, op de Nijvelsche vest, tusschen de Naamsche poort en den IJzermolen.
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ende de stadt vuijt loopt, wel 10 voeten neder oft leeger es, dan zij es aende arcke
achter tGodtshuijs van Sinte Geertruijden, binnen Loven. Ende es dijen van Loven
zeer bequaem ende proeffijtelijck, ende en connen oock niet langer met overvloet
van waetere gequelt oft beschaedicht wordden, soo wanneer de voers. Spuije, ten
behoorlijcken tijde, getrocken wordt, bij oorsaeke datse alle 24 ueren valt ende affgaet.
Alle vuijlicheijt vande stadt leijdt zij oock met haer, ende schencket lieberaelijcken
dijen van Mechelen. Opde voers. reviere vander Dijlen staen, binnen Loven, 10
molens te wetene:
1. Den Schorsmolen, toebehoorende den ambachte vande Vetters binnen Loven;
2. den Vliechmolen, bijden Gaffelmolen; 3. den Gaffelmolen aende Wolffspoorte; 4.
den Redinghen oft Rengenmolen, aende Redinghen poorte; 5. den Aamolen opde
Leije; 6. den Slach oft Smoutmolen, opde Vuijlaecke, toebehoorende den ambachte
vande Vettewaeriers, binnen Loven; 7. den Viermolen ende den Engenvliet, opde
Vuijlaecke; 8. den Sluijsmolen, toebehoorende onsen genaedigen heere de
Coninckelijcke Majesteijt van Spaegnien, als hertoghe van Brabant; 9. den
Nieuwmolen, bijde Moutmolen, inde Wandelwijck, aende Guldemouve, toebehoorende
den hertoghe van Brabant, gemaeckt anno 1364, ende plach te staen bijde Predicaeren
nederwaerts; 10. de Moutmolen, toebehoorende de voers. Conincklijcke Majesteijt,
als voere, ende gemaeckt anno 1364, in aprili, als voere.
Welcke voers. Molens selden, doerden opvloet van waetere oft groote droochte,
het maelen laeten, alsoo dat die van Loven niet lichtelijck benauwt en connen
wordden, gelijck vele andere omliggende steden, want als hunne molens 9 oft 12
daeghen staen, sonder maelen soo moeten zij hunne toevlucht nemen totte rosmolens,
windtmolens ende andere.
Anno 1421, 12 octobris, heeft de stadt van Loven vercreghen, tegens hertoghe Jan
van Brabant, te moeghen maecken eene Schipvaert, opde voers. Dijle, tusschen Loven
ende Waevere (int groot Chaerterboeck, folio 50). Ende inde selve maent van octobris,
wordden daertoe gemaeckt twee Sluijsen, eene te Heverle ende dandere te Florivaen,
omden val vande waetere te proeven.
Anno 1568, heeft de stadt van Loven, inde voers. groote Spuije, opde eene zijde,
doen maecken eenen Volmolen, omde wullelaeckenen te vollen, waervoere de selve
stadt aen onsen genaedigen heere de Conincklijcke Majesteijt, als hertoghe van
Brabant, voerde erictie vanden selven Volmoelen, jaerlijck moet betaelen twee
rhinsgulden, ende aende dekenen vande drapereijen jaerlijck twee torrens; daermen
voer betaelt twee rhinsgulden ende 2 st. Dezen molen soude zeer proffijtelijck voerde
stadt Loven zijn, waert saecke dat de traeffijcke oft neringhe vanden wullenwercke
hier, te Loven, waere, gelijck zij over de 200 ende meer jaeren geweest es.

Cleijne Spuije.
Item, staet alnoch aende voers. buijtevesten een sterck steijnen bollewerck oft torren
genoempt de Cleijne Spuije1, staende over de reviere geheeten de Voere, gelegen
tusschen de voers. groote Spuije ende de Bruesselsche poorte, ende wert, bijder stadt
Loven gemaeckt, anno 1357. Waerinne de voers. stadt heeft gemaeckt eenen
papiermolen, ende daernaer eenen poedermolen, ende wert de voers. reviere vander
Voere gepegelt, op haere behoorlijcke weijdde, in junio anno 1406, ende dijen
1

De sluis op de Voer, aan den IJzermolen.
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volgende behoort wijt te zijn 12 voeten. Staet oock opde voers. reviere eenen molen
genoempt het Voermoleken, toebehoorende......

Stadthuijs oft Raethuijs, te Loven.
Het Raethuijs oft Stadthuijs, te Loven, dwelck een heerlijck ende magnifieck stuck
wercx es, jae wel tschoonste ende constichste vanden lande, wert begonst te maecken
ende te funderen, naer dijen het oudt stadthuijs affgebroken was, des donderdachs
naer Paeschdach, anno 14482. Ende Wouter van Nethenen, als substituijt van Nicolaes
de Kersmaker, borgemeestere, met Hendrick van Lintere, oock borgemeester, leijden
onder den iersten steen eenen Wilhelmus schilt. Ende het Nieuwhuijs ende de nieuwe
Cameren, te Lamweerts3 waeren, anno 1439, daer te voeren gemaeckt; ende den
iersten steen vanden fundamente vande selve wordden geleet 31 meert 1439; ende
Jacop Uten Lieminghen ende Vranck Willemaers leijden onder

2

3

Het plan van dit weergaloos gebouw was geleverd geworden door MATHEUS DE LAYENS,
die den post van meester werkman van de metselreijen der stad waarnam van 1445 tot 1483,
toen hij overleed. De eerste steen werd gelegd den 29 maart 1448; men plaatste onder den
steen een gouden Willelmus schild, en men schonk den steenhouwers twee gulden Peeters
tot drinkgeld. De metsers ontvingen handschoenen. De teekeningen tot uitvoering der
historische beeldhouwerken werden vervaardigd door Hubert Stuerbout, schilder der stad.
Zij werden uitgevoerd door Willem Aerts, Joos Baijaert, Willem Faes, Jan van Everghem,
enz. De timmering des gebouws werd gemaakt door Willem de Beer, van Rotselaer, meester
werkman der stad.
Te Lamweerts, dat is aan de zijde van het huis het Lam.
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den iersten steen eenen gulden Peetere. Ende int jaer van 1460 wert het huijs
gemaeckt, opde Proeffstraete, daer de stadthuijsheere oft conchierge es in woonende.
Ende cost het voers. nieuw Stadthuijs de stadt van Loven, van jaere te jaere, soo hier
volght, te wetene opt jaer:
1447.

- 1765 gulden, 16 plecken, 3 st.
paijements.

1448.

- 6616 gulden, 87 pl. 1 l., 3 st. paijements.

1449.

- 4125 gulden, 25 pl. 9 st. paijements.

1450.

- 2616 gulden, 15 pl. 17 st. paijements.

1451.

- 3648 gulden, 42 pl., 17st., 6 d.
paijements.

1452.

- 2520 gulden, 19 pl., 5 st., 7 d.
paijements.

1453.

-

1454.

-

1455.

- 4084 gulden, 1 oort, 14 ½ pl. 17 l. ½ st.
paijements.

1456.

-

1457.

- 2867 gulden, 30 pl., 11 st. paijements.

1458.

- 1182 gulden, 40 ½ pl., 12 l., 13 st.
paijem.

1459.

- 1032 gulden, 21 pl., 22 st. paijements.

1460.

- 1812 gulden, 32 pl., 14 st. paijements.

1461.

- 47 gulden, 25 pl.

1462.

- 113 gulden, 2 pl., 6 st. paijements.

1463.

- 353 gulden, 15 pl., 22 st. paijements1.

Merckten binnen Loven. aant.
De Coel- ende Calckmerckt, gelegen voer het voers. Stadthuijs, oock genoempt het
Kerckhoff, daert Broothuijs plach op te staen, es eensdeels de stadt Loven gegeven,
bij hertoghe Jan van Brabant, anno 1302, ende eensdeels bijde stadt gekocht tegens
tcapittel van Sinte Peeters, anno 1432, voer 500 rhinsgulden; ende wert gecaucheijt,
naer dijen den selven ontwijt was, anno 1433.
1

Boonen geeft, volgens de rekeningen der stad, de sommen op welke van jaar tot jaar aan de
bouwing van het stadhuis besteed zijn geworden. Men zal bemerken dat hij voor de jaren
1453, 1454 en 1456 niets aanteekent. De rekeningen der stad van die jaren zijn jammerlijk
verloren. Uit het boek van Boonen blijkt het dat deze belangrijke rekeningen in 1593 reeds
verdwenen waren.
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De Groote Merckt.
De Veemerckt, daermen de beesten als koijen, ossen, peerden, verckenen ende
diergelijcken es vercoopende, es bijde stadt Loven vercregen, tegens hertoghe Jan
van Brabant, den lesten maij anno 1293.
De Vischmercht, bijde stadt vercregen tegens hertoghe Jan van Brabant, den derde
van dijen naeme, anno 1327, op Sinte Cathlijnen dach, op 20 ponden oude grooten
sjaers, daermen jaerlijcks voer betaelt 426 l. 13 st. 3 deniers artoijs.
De Houtmerckt, buijten de Steenpoorte2, streckende naerde Backeleijne, bijde stadt
vercregen tot diversche reijsen, ende besondere anno 1481.
De Calvermerckt, gelegen tusschen het Vleeschuijs ende het huijs genoempt het
Paradijs, aende Sint Peeters kercke.
De Hoijmerckt, gelegen aen Sint Peeters kercke, tusschen de Dorpstraete ende
Hoelstraete, naerde Tafelronde.
De Vogelmerckt, gelegen tusschen het stadthuijs ende de Tafelronde, voert huijs
genoempt Bloemendael3.
De Jaermerckt, ende vrijheijt der selver, es, bijde stadt Loven, vercreghen vanden
Keijsere ende hertoghe Wencelijn van Brabant, in decembri anno 1377. Ende de
stadt Loven beschanck den Keijsere ende zijne sone daervoere met 19 ½ aemen ende
6 gelten rhinswijns, ende 3 lange gemenghde laeckenen, costende tzaemen 300 ende
10 ½ motoenen.

Vande Kercken, Godtshuijzen, Cloosters, Capellen ende Collegien
binnen Loven.
Sinte Peeters kercke. aant.
Onder de heijlieghe ende ghewijdde kercken ende plaetsen, binnen Loven, soo wordt
Sinte Peeters kercke nu voerde principaelste gehouden, gefundeert bij Lambrecht
metten Baerde, graeve van Loven, ontrent den jaere 1000; ende ordineerde daertoe
seven canoniken, die Lambrecht Balderick, zijnen sone, de thiende van de Lovensche
landen gegeven heeft. Hier dore hebben hen de graeven van Loven ende hunne
naecomelinghen, hertoghen van Lothrijck ende Brabant, hier voermaels advocaten
oft voechden vande canoniken ge-

2
3

Thans de Aardappelsmarkt.
Het huis Bloemendaal was gestaan op den grond van het gebouw der hoofdwacht.
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noempt. Ende als zij, te Loven, als hertoghen van Brabant gehult ende ontfanghen
wordden, soo sweren zij ten heijliegen, dat zij de privilegien der kercke van Sinte
Peeter ende allen de kercken van Brabant onderhouden zullen; ende dat zij oock
zullen onderhouden die privilegien van den ghenen totten vrijen huijsgezinne ende
familie van Sinte Peeter voers. behoorende, gelijck hier naer breeder daeraff zal
getracteert wordden.
Ende es de overste der voers. kercke van Sinte Peeter genoempt de Proost, die,
bijnaer altezaemen, vuijten edeldomme van Brabant, bijden hertoghe van Brabant,
aldaer zijn gestelt geweest1, ende hebben proosten der voers. kercke geweest de
naevolgende persoonen2, te wetene:
(Hr Godfried van Loven, bloedverwant van Lambrecht Balderick, anno 1047.)
(Hr Godfried vanden Berghe, rond 1070.)
(Hr Henricus, rond 1080.)
(Hr Anselmus van Loven, rond 1083.)
(Hr Renso.)
(Hr Siger, rond 1129.)
(Hr Simon van Bierbeke, rond 1130.)
(Hr Hendrick van Loven, rond 1139.)
Hr Reginerius, anno 1140.
(Hr Lambrecht, rond

1145.)

Hr Sijmon, anno

1159.

Hr Vranck (van Heverle), anno

1164,

onder welcken de voers. kercke van Sinte Peeter, op Sinte Laureijs nacht, anno
1176, affbrande.
(Sint Albrecht van Loven, obiit

1192.)

(Hr Philips van Wezemale, rond

1193.)

(Hr Godefridus van Loven, obiit

1197.)

Hr Hendrick, anno

1206.

Hr Gooswijn, van Goetsenhoven, anno

1233.

1

2

‘Anno 1432, 24 augusti, wert, inden raede van Brabant, sekere vonnisse gewesen, tusschen
den Proost ende den Cantor van St Peeters, te Loven, nopende wie het peert toecompt daerop
den hertoghe van Brabant, te Loven, met incompt, als hij, te Loven, het landt ontfanckt; daer
gewesen ende vercklaert wordt dat het den cantor es competerende.’ (Boonen).
De door Boonen medegedeelde lijst der Proosten van Sint Peeter was zeer onvolledig. Wij
hebben ze volgens de uitgave der opera varia van Divaeus, aangevuld. De bijgevoegde
namen komen tusschen haakjes () voor.
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Hr Godefroijdt (van Valbeke), anno

1256.

Hr Willem Bertout, des heeren broedere van Mechelen, ende wert, anno 1293,
bisschop van Luijck gecosen; daernaer, anno 1296, bisschop van Utrecht.
(Hr Siger van Diest, obiit

1296.)

(Hr Gerard van Kuijck, anno

1296.)

(Hr C.... van Bautershem, anno

1310.)

(Hr Lambertus de Bouchout, anno

1312.)

(Hr Johannes van Kuijck, anno

1321.)

(Hr Johannes van Esschen, anno

1326.)

Hr Alaerdt van Osch, anno

1342.

Hr Nicolaes de Ghinnich, anno

1363.

Hr Jan van Luxemborch, anno

1378.

(Hr Johannes van Burgondien, obiit

1402.)

(Hr Johannes van Rotselare, obiit

1419.)

Hr Willem de sone des heeren van
Assche,

1426.

Deze es geweest de cancellier vande Universiteijt binnen Loven; ende naer hem
alle zijne naercomelingen, als heer Dominicus Bassadonis, Hr Nicolaes Ruijster,
1487, Hr Coenraet Renner, doctor in beijde rechten, 1510. Ende, in hunne absentie,
soo hebben de Dekens der voers. kercke van Sinte Peeter de selve officie, in hunnen
naem, bedient.
Ende naest den voers. Proost van Loven, soo es de Deken der voers. kercke van
Sinte Peeter, de overste vanden capitele ende Universiteijt, die, meestendeel, vuijte
goede mannen vande geslachten der stadt Loven plaegen gecosen te wordden, wijens
naemen hier volghen.

De naemen vande dekens der kercke van sinte peeter, te Loven, ende
vanden capitele3.
(Hr Menzo

1125)

(Hr Alard

1140)

(Hr Reinard

1164)

(Hr Lambrecht

1174)

(Hr Petrus

1189)

(Hr Hendrik

1197)

3

Deze lijst was onvolledig; zij is aangevuld volgens de uitgave der opera varia van Divaeus.
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(Hr Engelbert

1200)

Hr Reginerius, anno

1211

Hr Aert vander Calstren, anno

1233

(Hr Renier,
Hr Goordt Grindel, anno

1244

(Hr meester Godfried, anno

1246)

(Hr Andreas, anno

1260)

(Hr Godfried van ter Banck, anno

1269)

Hr Goordt vanden Berghe, anno

1286

(Hr en meester Arnold, anno

1290)

(Hr Hendrick Pijlijzer, anno

1293)

(Hr Johannes, anno

1299)

Hr Gielis Lisensone, anno

1300

Hr Jan van Berthem, anno

1315

Hr Jan van Siggenen, totten jaere

1343

Hr Peeter vander Calstren, decretorum
doctor, totten jaere

1384

Hr Nicolaes vander Specht, anno

1387

Hr Roeloff Corsbout, anno

1389
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(Hr Peeter vander Calstren, anno

1392)

Hr Gielis de Rijcke, anno

1396

Hr Gielis Rogge, anno

1401

(Hr Godfried van Oosterhem, obiit

1426)

Hr Geeraert Vorenbruden alias Bruijne,
anno

1426

(Hr Hendrick vander Meren, obiit

1440)

Hr Willem Bont, anno

1444

Hr Peeter vander Meren, totten jaere

1458

Hr Gielis Vrancx, totten jaere

1497

Hr Jan van Thijmo,

1497

Hr Adriaen Florentius,

1525

(Hr Nicolas Coppin, obiit

1535)

Hr Riwaert Tapperus, obiit anno

1559

Hr Michael Drutius, obiit anno

1559

Hr Maerten Rithoven, es deken
gewordden

1559

Hr Jan Molineus, doctor U.J. anno

1562

Hr Machiel du Baij, doctor inde godtheijt, 1576
Hr Hendrick Cuijck, doctor inde
heijlieghe Godtheijt, anno

1589

Inde voers. kercke van Sinte Peeter zijn de monumenten oft sepultueren vande
hertoghen van Brabant, te wetene: van Godevaert den 2en ende den 3en, ende van
hertoghe Hendrick den 1en, ende van vrouwe Machtilt, zijne huijsvrouwe, ende van
vrouw Marie, zijne dochtere. Ende het epitaphium oft opschrift des voers. hertoghe
Hendricx es aldus, te wetene:
Hic: primus: jacet: Henricus: dur: ordine: quartus: Cui: conjuur:
bina: Machthijlt: prior: inde: Maria: Prolem: septeuam: genuit: prior:
ultima: binam: Brabantinor: dur: regni: marchio: morum: Regula:
justorum: speculum: vindicta: malorum: Flos: patrie: par: ecclesie:
clipeus: viduarum: Spes: veuie: vas: mundicie: tutela: minorum.
Anno 1349, wordden het torreken van Sinte Peeters cappelle, te Loven, gemaeckt,
ende cost de stadt 48 schilden.
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Anno 1434 wordden den nieuwen choor van Sinte Peeters kercke alhier, te Loven,
gemaeckt.
Anno 1441 wordden de gestulten inden voers. choor gemaeckt, waeraff de stadt
Loven d'een hellicht betaelde ende het capitel van Sinte Peeters d'andere hellicht;
ende der stadt hellicht was 264 rijders.
Anno 1458, ultima julij, des saeterdachs snachts, verbranden de voers. kercke van
Sinte Peeter, metten torren, geheel aff, ende allen de clocken smolten; waeromme 3
andere clocken gegoten wordden, d'eene wegende 5000 ponden ende d'andere twee
tzaemen 6488 ponden.
Anno 1459, 21 maij, begonst men tfundament te graeven vanden grooten schoonen
excellenten torren aen Sinte Peeters kercke voers., ende de kercke wert wederomme
gemaeckt, met eene schoone horologie, omde uere te slaene, waertoe, anno 1462,
eene groote clocke gegoten wert, genoempt de Stormclocke, wegende 12000 ponden,
ende wert Philips genoempt.
De taefel vanden grooten heijliegen Geest, onder de prochie vande voers. kercke
van Sinte Peeter, es innegestelt [voer 1250], waervan hertoghe Jan van Brabant de
stadt van Loven de momboirije geconfirmeert heeft, anno 1306.
Anno 1498, heeft Hr Janne van Horne, bisschop van Luijck, den pastoor van Sinte
Peeters volcomen macht ende commissie gegeven te nomineren 5 oft 6 persoonen
om te wesen meesters vande huijsaermen der selver prochie, die hem schuldich zullen
zijn rekenninghe te doene

Sinte Machiels kercke. aant.
Sinte Machiels kercke, binnen Loven, es gefundert, soo eenighe scrijven, anno 1105,
ende, naer sommighe scrijvers, soo esse gefundeert anno 1165, naer dijen de poorte
aldaer ende de vesten, anno 1161, gemaeckt waeren; ende int jaer 1225 es den torren
vande selve kercke, met een groot deel vande kercke, gevallen, ende daernaer
wederomme gemaeckt1.

Sinte Quintens kercke. aant.
Sinte Quintens kercke, binnen Loven, es gebout ontrent den jaere 1200, naer dijen
de stadt Loven haere heerschappije verbreijt ende vermeerdert hadde; want daer te
voeren was de plaetse daer de voers. kercke nu staet onder de heerlijckheijt van
Heverle.

Sint Jacops kercke. aant.
Sint Jacops kercke, gelegen opde Biest, es gemaeckt geweest voert jaer van 1200,
ende wert de voers. Biest genoempt, alleer de buijten vesten ghemaeckt waeren, de
voerstadt van Loven geheeten vander Biest2.

1
2

De kerk van Sint Michiel, welke zich, in de Thiensche straat, op een gedeelte der Graan
Markt, verhief, werd afgebroken in 1781.
Het woord Biest had oudtijds den zin van uitgestrekte plaats, markt en zelfs van gehucht.
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Anno 1349, wordden het torreken op Sint Jacops capelle gemaeckt.
Anno 1350, verbrandde een groot deel vande voers. kercke.
Anno 1365, wordden totten broederschap van Sinte Huijbrecht, inde voers. kercke
van Sint Jacop, gelaeten ende gelegateert 6 mudden rocx, op zekere 8 boenders ende
i dachmael landts, gelegen bij tclooster vande Banck, buijten Loven.
Anno 1456, zijn de canoniken van 't capitele van Incourt getransfereert inde voers.
kercke van Sint Jacops.
Anno 1483, 3 octobris, es de broederschap van Sinte Huijbrecht, inde voers. kercke
van Sint Jacop, nieuwelinghen geconfirmeert, bijde pastoors vande kercke aldaer.
(Libro B., folio 207).

Sinte Geertruijden kercke ende clooster. aant.
Sinte Geertruijden cloostere heeft hertoghe Hendrick van Brabant, die eerste van
dijen naeme, gefundeert, anno 1206, 17a junij, ende zijn canoniken regulieren. Van
dezen clooster hebben proosten geweest, te wetene totten jaeren van 1449, de
naevolgende heeren, als:
Hr Vranck den 1en.
Hr Vranck den 2en.
Hr Liebrecht den 3en.
Hr Adam van Bruessel, den 4en, es gestorven anno 1248.
Hr Gooswijn Stadius, den 5en, obiit anno 1289.
Hr Hendrick van Bunsbeke, den 6en proost, es gestorven anno 1296.
Hr Aert vander Borch, den 7en, es gestorven anno 1307.
Hr Goordt van Udekem, den 8en, es gestorven anno 1320.
Hr Willem van Wilre, den 9en proost, es gestorven anno 1325.
Hr Jan Jolius, den 10en, obiit anno 1327.
Hr Hendrick vander Vueren heeft als proost geweest totten jaere 1344; ende
daernaer heeft hij den naem ende titel van abt geincorporeert ende hem
toegescreven; ende es gestorven anno 1347.
Ende zijne naecomelinghen hebben wederomme metten ouden naem te vreden
geweest, als:
Hr Hendrick van Rode, den 12en proost, es gestorven anno 1379.
Hr Lijon van Erps, den 13en, es gestorven anno 1420.
Hr Coenraet vander Balckt, den 14en proost, es gestorven anno 1420.
Hr Wouter Moliardus, den 15en, heeft proost geweest totten jaere van 1449, ende
daernaer heeft hij den naem in abt verrandert, ende, anno 1465, het abtschap
aen Hr Dierick Brachelio geresigneert; ende daernaer es hij gestorven anno
1467.
Hr Dierick Brachelius, den derden abt, bij resignatie, es gestorven anno 1488.
Hr Jan vander Moeren, den 4en abt, es gestorven anno 1514.
Hr Anthonis van Nieuwenhoven, den 5en abt, es gestorven anno 1525.
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Hr Peeter Was, den 6en abt, es gestorven anno 1552.
Hr Philips van Hosdain, den 7en abt, es gestorven anno 1569.
Hr Jan vander Lijnden, den 8en abt, es gestorven 23 januarij anno 1585.
Hr Adriaen de Beaufort, den 9en abt, es gestorven, 4a aprilis anno 1593.
Int voers. Godtshuijs van Sinte Geertruijden staet aldus van hertoghe Hendrick van
Brabant, die 1en van dijen naeme, hunnen fundateur:
Tertio nonas septembris obiit primus Henricus, Dux Lotharingie, omnium
principum formosissimus, dulcissimus, per cujus auxilium congregatio
regularium canonicorum, in ecclesia sanctae Gertrudis, extra Lovanium,
est fundata, migravit ab hac luce, anno 1235.
Anno 1326, verbranden, inde voers. prochie van Sinte Geertruijden, meer dan vjc
huijsen.
Hier heb dij nu de vijff prochiekercken der stadt van Loven, te wetene: de voers.
Sinte Peeters kercke, Sinte Machiels kercke, Sinte Quintens kercke, Sint Jacops kercke
ende Sinte Geertruijden kercke; ende alsoo de geheele stadt van Loven bedeijldt in
v deelen, die alsoo bedeijlt es geweest anno 1252.

Predicaeren. aant.
tGodtshuijs vanden Predicaeren, binnen Loven, es, anno 1228, te Loven begonst,
onder hertoghe Hendrick van Brabant, den 1en van dijen naeme, blijckende oock bij
deze latijnsche dichten oft carmenen:
Bis sex centenus, sextus decimus fuit annus,
Quod sub Dominico cepit qui predicat ordo,
Et post bis senos, incipit ista domus.

Anno 1256, heeft hertoghe Hendrick van Brabant, de iijen van dijen naeme, van zijn
hoff genoempt tsHertoghen Eijlandt, gelegen bijt huijs vande voers. Predicaeren,
eene schoone kercke doen maecken, tot behoeff vande selve Predicaeren.
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Anno 1258, in decembri, heeft de voers. hertoghe Hendrick den voers. broederen
vande Predicaeren ordene, binnen Loven, opgedraegen ende gegheven, om godtswille,
de geheele plaetse genoempt het Osenesvelt, gelegen tusschen de Dijle ende
d'Aabrugge, achter den hoff vande selve Predicaeren; om die eeuwelijck ende
erffelijck bij hen te gebruijcken, behalven dat de meesters van zijne molens, alst van
noode wesen zal, aldaer zullen moeghen aerde haelen ende resschen steken.
Anno 1305, heeft hertoghe Jan van Brabant den voers. Predicaeren, om Godtswille,
gegeven de pleijn liggende neven hunnen kerckhoff.
Anno 1344, begonst de bruederschap van ons Lieve Vrouwen, binnen de kercke
vande voers. Predicaeren.
Anno 1263, heeft vrouwe Aleijdt van Bourgoindien, als hertoginne van Brabant,
die vande Predicaeren, sanderdachs naer Paeschdach, zekere huijs gegeven, binnen
hunnen clooster staende.
Anno 1260, ultima februarij, es, te Loven, gestorven hertoghe Hendrick, de iije
van dijen naeme, ende wert begraeven int voers. Godtshuijs vande Predicaeren.
Anno 1273, es gestorven vrouwe Aleijdt van Bourgoindien, weduwe des voers.
hertoghen Hendricx, ende wert begraeven int voers. Godtshuijs vande Predicaeren,
bij haeren man aldaer.
De processie van onser Lieve Vrouwen ter Predicaeren es, te Loven, innegestelt
ende begonst anno 1496.
Dat die Predicaeren selen mogen coopen, binnen Loven, tot haers selffs drincken,
xxv aemen Lovens wijn, sonder accijse daer aff te geven, 1420 (int out
Ordonnantieboeck, folio 14) maer in dijen zij daeraff iet vercochten dat zij dan zullen
moeten accijse betaelen.

Minnebroederen. aant.
tGodtshuijs vande Minnebroederen, binnen Loven, es gefundeert anno 1228, twee
jaeren naer de doot van den heijliegen vaeder Franciscus.
Anno 1355, in junio, heeft de stadt van Loven de voers. Minnebroederen gegeven,
tot behulp vande gelaesen vensteren, in hunnen choor, l oude schilden.
Anno 1356, in octobri, heeft de stadt van Loven de Minnebroederen gegeven, tot
behulp van hunne cappelle, l oude schilden.
Anno 1536, wordden den nieuwen choor ter Minnebroederen gewijdt.
De orde vanden Minnebroederen begonst anno [1209].
De voers. Minnebroederen mogen coopen, tot haers selffs drincken, xij ½ aemen
landtwijn, opde voet van die Predicaeren, 1420 (out Ordonnantieboeck, folio 14
verso.)

Augustijnen. aant.
tGodtshuijs vande Augustijnen, binnen Loven, es begonst anno 1265, met consent
vanden Paus Clemens, die hen consenteerde te moeghen erigeren ende optimmeren
bedehuijsen, kercken, cloosters, huijsen ende cellen, in alle steden ende plaetsen hen
goet dunckende, sonder iemants wederseggen.
Anno 1270, wert den kerckhoff gewijt, ende eenen aultaer.
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Anno 1374, heeft eene deuchdelijcke jouffrouwe, tot Middelborch, haeren knecht,
Jan genoempt, eensdeels doer ghiften, eensdeels doer dreijgementen, inden vasten,
doen gaen ten heijliegen Sacramente des aultaers, ende als hij dat nutten soude, soo
geschiedde daer een openbaer miraeckel, ende de hostie veranderde in siennelijck
vleesch ende bloet, ende iij druppelen bloets vielen opde dwele den communicanten
voer geleet. Van welck miraeckel de memorie, ten voers. Augustijnen, te Loven,
gehouden wordt. Ende de processie hieraff wordden innegestelt anno 1433, diemen
noempt de processie vanden heijliegen Sacramente van Miraeckelen, ten Augustijnen.
De orde van den Augustijnen begonst anno [1266].
Die vanden Augustijnen mogen coopen, tot hun selffs drincken, xv aemen
Lovenswijn, opde voet als die der Predicaeren, 1420.

Boogaerden. aant.
tGodtshuijs vanden Boogaerden, binnen Loven, geleghen bijde Borch binnen poorte,
es gefundeert voert jaer van 1309, ende plaegen hen eertijts te generen met weven
van wullelaeckenen ende andere1.
Anno 1590, es tvoers. Godtshuijs geincorporeert bij den abt ende conventuwaelen
des Godtshuijs van Vlierbeke, met consent vanden hove ende der stadt van Loven,
ende heeft de voers. abt van Vlierbeke aldaer zijne ierste misse gesonghen, xxja
octobris 1590.

Sinte Mertens. aant.
tClooster van Sinte Merten, binnen Loven, es gefundeert anno 1433, ende den choor
aldaer volmaeckt

1

Vide in 't groot Charterbroeck, folio 20 verso, 11 jan. 1391.
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anno 1472, blijckende bij deze veersen vuijten 341en psalm van David, te wetene:
ConfItebor tIbI In eCCLesIa Magna,
In pop VLo graVI La Vdabo te.

Dat die van Sinte Mertens alle maent oft alle iiij weken mogen doen maelen iij
mudden mouts, om binnen hunnen convente te verbrouwen, sonder eenighe accijse
daeraff te geven; 13 novembri 1452, libro B., folio 44.

Chartroijsen oft Cathuijsers. aant.
tGodtshuijs vanden Chartroijsen, binnen Loven, es gefundeert anno 1489, bij vrouwe
Margriete, weduwe wijlen hertoghe Caerels van Bourgoindien ende van Brabant,
ende leijde den jen steen daervan, selver in persoone. Een schoon magnifijk clooster,
met diveersche cellen, die al naederhant meestendeel gemaeckt ende gefundeert zijn,
ende principaelijcken bij mevrouwt van Chijevre, weduwre heer Willems wijlen de
Croij.

xij Apostelen. aant.
tGodtshuijs vande xij Apostelen, binnen Loven, es gefundeert anno 1422, bij Peeter
Heijme, vande geslachten van Loven, daertoe funderende zekere goeden tot onderhout
van xij aerme manspersoonen, waervan hij de stadt van Loven de momboirije
gecommitteert heeft.

Seven Slaepers. aant.
tGodtshuijs vande heijliege Drijvuldicheijt, genoempt de Seven Slaepers, inden
langen Bruel, es te Loven gefundeert bij Jannen Keijnooghe, vande geslachten van
Loven, anno 1439, alwaer hij geordonneert heeft te woonen seven oude
manspersoonen, met eene maerte, om aldaer onderhouden te wordden; waervan hij
de rentmeesteren der stadt van Loven de momboirije gecommitteert heeft; volgende
d'ordonnantie bijde voers. Jan Keijnooghe ende den iiij rentmeesteren van de stadt
van Loven gemaeckt, prima augusti, anno 14391.

Cellebroederen. aant.
tCodtshuijs vande Cellebroederen es te Loven gefundeert [voer 1345].

Wittevrouwen. aant.
tGodtshuijs vande Wittevrouwen, binnen Loven, es gefundeert gewreest voert jaer
1240. Ende int jaer van 1252 hebbense aengenomen de ordene van Sinte Victoir,
van Parijs; ende daer te voeren wast een couvent vande bekeerde sonderssen der
ordene van Sinte Marie Magdalene, de welcke Alexander de iiije, daernaer, anno
1256, onder zijne protextie genomen heeft.
1

‘De vij slaepers gebroederen, anno 250, te Ephesien.’ (Boonen).
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Anno 1257, heeft de stadt van Loven den voers. jouffrouwen der ordene van Sinte
Victoir vuijtgegeven, in waerachtige erffnisse, de vesten, metten bogen ende andere
haere toebehoorten, soo verre hunne erffve es streckende, op eenen chijs van v st.
outchijns, de voers. stadt jaerlijcks te betaelen, saeterdachs naerde octave van Sinte
Peeter ende Pauwel.
Anno 1479, ginck de processie van Sint Joos eerst, te Loven, binnen den voers.
godtshuijse berustende.

Groot Gasthuijs. aant.
tGroot Gasthuijs, binnen Loven, inde Steenstraete, opden naem van Onser Lieve
Vrouwe ende Sinte Elisabeth, over de Dijle, es gefundeert bij hertoghe Hendrick van
Brabant, den iijen van dijen naeme, anno 12562, ten tijde als hij tGodtshuijs vande
Predicaeren stichte.
Anno 1260, in februario, hevet capittel van Sinte Peeters, te Loven, dijen vanden
voers. Gasthuijse geconsenteert eenen kerckhoff, binnen hunnen bijvanck, te moegen
maecken, om aldaer te begraeven haere susters ende de siecken aldaer stervende;
sonder anderen, dan waert saecke iemant van Sinte Peeters prochie zijne sepulture
aldaer kose, dat men die aldaer oock zal mogen begraeven; mits betaelende trecht
vanden pastoor ende der kercke van Sinte Peeters, ende anders-sints niet.
Anno 1306, heeft hertoghe Jan van Brabant de stadt van Loven de momboirije
vanden voers. grooten Gasthuijse geconfirmeert.
Anno 1368, heeft hertoghe Wencelijn ende vrouwe

2

Het gasthuis bestond vroeger; het werd rond het jaer 1080 gesticht.
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Joanna van Brabant, van gelijcken, de voers. stadt de voers. momboirije geconfirmeert.
Anno 1428, junij 16, heeft den raet der stadt van Loven verclaert dat allen de
goederen van degene die int Gasthuijs storven, mobiel ende immobiel, den selven
gasthuijse van outs zijn competerende, ende toebehoorende. (Libro B., fol. 131 verso;
vide hiervan 26 junij 1450, van halff goet, lib. B., fol. 132.)
Anno 1475, heeft de Paus geordonneert dat geene meestersse noch priorinne int
groot Gasthuijs van onse Lieve Vrouwen, opde Dijle, inde Steenstraete, te Loven,
zijn en zal, noch mogen wordden ghecosen, dan diegene die maeght es, van eerlijcken,
deuchdelijcken, reghelijcken ende staetelijcken leven; ende ofter eene gecosen waere
die zulcx niet en waere, dat die electie te niet zijn soude. Inde rekeninge anni 1475,
int capittel vande diversche vanden ijen quartiere, folio 3; ende cost de stadt xxij
ducaten int hoff te Roomen.

Groot Bagijnhoff. aant.
tGroot Bagijnhoff ende de vergaerderinghe vande Bagijnen es, te Loven, begonst
anno 1205, ende thoff wert gefundeert, onder de prochie van Sinte Quinten, met
gemeijnen consente vanden pastoor ende priesteren aldaer, anno 1250. Ende daernaer
wert de kercke aldaer begonst te maecken 1305.

Cleijn Bagijnhoff van Sinte Geertruijden. aant.
tCleijn Bagijnhoff, tegens over tGodtshuijs van Sinte Geertruijden, es gefundeert
[voer 1295].
Anno 1310, heeft heer Gielis Lisensone, deken van Sinte Peeters, de Bagijnen
vanden voers. Bagijnhove, gelegateert jaerlijcks x penninghen.
Anno 1369, heeft vrouwe Joanna, als hertoginne van Brabant, de vrijheden,
costuijmen ende goede privilegien vande devote persoonen vanden Bagijnhove van
Sinte Geertruijden geconfirmeert, hen bevelende niet te tracteren, dan met raet ende
wille vanden prochiaen van Sinte Geertruijden ende des meijers van Loven, dijen
zij belast haere momboirs ende beschermers te wesen.

Halfstraete. aant.
tGodtshuijs, opde Halfstraete, te Loven, es gefundeert anno 1415, 5a novembris, bij
jouffrouwe Elisabeth van Wesele, achtergelaeten weduwe Hendricx van Duijsborch,
laetende totter selve fundatie haere huijsen, metten wijngaerden ende alle andere
hunne toebehoorten, gelegen opde selve Halfstraete, met noch sommighe erffelijcke
goeden, tot fundatie als voere, op den naem vande xjm Maeghden, alwaer de susteren,
regularissen besloten, eeuwelijck souden leven; ende tot hunnen pater wert gestelt,
bijden bisschop van Luijck, den Prior des Godtshuijs van Bethleem.
Deze jouffrouwen plaegen hen te generen met weven van wullen ende andere
laeckenen; ende anno 1418, 20 maij, wert bijden raede der stadt Loven geordonneert
datse gestaen souden voert geheel convent met een luijdengelde1.
1

Dat is met het betalen van den last bepaald voor eenen persoon.
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Anno 1457, wordden den torren, opde kercken van den voers. Godtshuijse gericht,
ende de kercke gewijdt.

Swertte Susteren. aant.
tGodtshuijs vande Swertte Susteren, binnen Loven, es gefundeert, met consent van
Lodewijck van Bourbon, bisschop van Luijck, anno 1462, consenterende hen eene
kercke aldaer te richtene, inder eere van Sinte Augustijn, de welcke, anno 1478,
volmaeckt wesende, soo heeft se Libertus, de bisschop van [Berite, wijbisschop van
Luik, gewijd.]

Sinte Clare. aant.
tGodtshuijs van Sinte Clare, te Loven, opde Nieuwstraete, es begonst ende zijn
daerinne geleijdt de aerme jouffrouwen vanden ijen regule van Sinte Clare, in junio,
anno 1516. Deze order es begonst anno 1253.

Onser Liever Vrouwen Wijngaert. aant.
tGodtshuijs van Onser Liever Vrouwen Wijngaert, te Loven, es bijden raede der
stadt Loven, met voergaende consent vande iiij leden der selve stadt, ten versuecke
van heer Marck Cruijt, prelaet des Godtshuijs van Sinte Beernaerts, ende van Wouter
vanden Tijmple, geconsenteert, geerigeert te wordden, opden naem van Onser Liever
Vrouwen Wijngaert, inde Borchstraete, anno 1522, 26 junij, opt getal van xxx
persoonen, te wetene: xxiiij nonnen, iiij susteren, eenen pater ende eenen cappellaen,
opde vrijicheijt, voer elcken, van 1½ mudde meeis ende iiij aemen biers. Ende was
de voers. fundatie, bijden geestelijcken staet, geconsentcert, 20 aprilis, anno 1518.
De fundateurs hier van zijn heeren Wouter, Jan ende
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Lodewijck vanden Tijmple, met jouffrouwe Catherina van Oppendorp.

Annuntiaten. aant.
tGodtshuijs vande Annuntiaten, opde Biest, es, te Loven, gefundert anno 1530, op
Sinte Servaes dach.

Graeuw Susters. aant.
tGodtshuijs vande Graeuw Susters, binnen Loven, es gefundeert [voer 1450].

Jesuiten. aant.
tGodtshuijs vande Societeijt Jesu, genoempt de Jesuiten, es binnen Loven begonst
anno [1542].

Capochijnen. aant.
tGodtshuijs vanden Capochijnen1, der ordene van Sinte Franciscus, es binnen Loven
gefundeert anno 1591.

Capellen binnen Loven, ende ierst
Sinte Cathlijnen capelle. aant.
De capelle van Sinte Cathlijnen, opden Keijberch, binnen Loven, es gefundeert bij
Wouter vander Eijcken, waegenmaeckere, ter plaetsen genoempt de Dommeledicheijt,
anno 1310.
Anno 1373, inde Sincxendaegen, hebben de coninckstabels, geswoernen,
kerckmeesters, guldebruederen ende schutteren der groote Gulde van onser Lieve
Vrouwen, inde Hoelstraete, de voers. cappelle van Sinte Cathlijnen getransporteert
den choor van onser Lieve Vrouwen, aldaer, neven den choor van Sinte Cathlijnen,
westweerts, met allent recht dat zij daeraen hadden, ende ghelijck zij dijen eertijts
hadden doen maecken.
Anno 1479, 1a augusti, wert het beelt van Sinte Cathelijnen, te Loven, ierstwerven,
met processie, ommegedraeghen, geconsenteert bij Ludovicus de Bourbon, bisschop
van Luijck, 7a augusti anno 1478.

Onser Liever Vrouwen capelle inde Hoelstraete.
De capelle van onser Liever Vrouwen, inde Hoelstraete, es gefundeert bij die vander
groote Gulde [1364].

Sinte Vijfven capelle ende Gasthuijs aant.
1

Engenlijk Capucijnen.
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De capelle van Sinte Genoveva, metten Gasthuijse, inde Dorpstraete, te Loven, es
gefundeert [voer het jaer 1357].

Clerck capelle. aant.
De clerck capelle, opden naem van Sinte Anthonis, opde Veemerckt2, opden hoeck
vanden Capellenberch, es gefundeert [voer het jaer 1329].
Ende de processie van Sinte Anthonis begonst ierst anno 1539.

Sinte Eloijs capelle. aant.
De capelle van Sinte Eloij, inde Legestraete, alwaer oock Sinte Bertholomeus es
rustende, es gefundeert anno [1456].
Anno 1457, wordden den torren opde voers. capelle gericht, ende de kercke gewijdt.

Heijlich Cruijs capelle. aant.
De capelle vanden heijliegen Cruijce, over de Voere, es gefundeert [voor het jaer
1340], alwaer men Sint Jooris es besoeckende.

2

Thans St Antonius plaats.
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Sinte Barbelen capelle. aant.
De capelle van Sinte Barbara, inden Wierinck oft Cleijnstraete, es gefundeert [voor
het jaer 1278.]
Anno 1311, wordden de meestersse vanden huijse oft infirmerije van Sinte Barbelen
bekint een mudde rocx.
Anno 1484, wert het beelt van Sinte Barbelen, te Loven, ierstwerven, met processie,
ommegedraegen, xij maij.
De schole bij Sinte Barbelen, daermen de jonge maegdekens es leerende, wordden
gemaeckt, anno 1564, ende wordden het huijs gecocht tegen Catharina van den
Berghe, xxiija decembris 1562, in 3a.
De Gulde vanden Hantboge vande jongers van Sinte Barbelen es opgeset xija julij
anno 1488; libro B., folio 215.

Sinte Laureijs capelle ende gasthuijs aant.
De capelle van Sinte Laureijs, metten gasthuijse, op de Biest, es gefundeert (rond
1294).

Sinte Margrieten capelle.
De capelle van Sinte Margareta, inden Langenbruel1, es gefundeert anno 1309.

Sinte Nicolaes capelle ende gasthuijs aant.
De capelle van Sinte Nicolaes, metten gasthuijse, buijten Sinte Machiels poorte, opde
Vlaeminckstraete, es gefundeert (voor het jaer 1333.)

Sint Jans capelle. aant.
De capelle van Sint Jan, opde Borch, te Loven, es gefundeert (rond 1330.)

Andere fundatien. De Vondelinghen. aant.
De huijsen tot wooninghe vande vondelinghen, te Loven, bijde Wolffspoorte, zijn
tot behoeff vande selve vondelinghen gelaeten, bij Jannen vander Merckt, een
machtich ende rijck smit, anno 1439, ende wert zijne fundatie volbracht anno 1441;
waervan de stadt van Loven de momboirije te haerwaerts genomen heeft, ende doer
dijen halff root ende halff wit, naerde waepene van Loven, gecleet wordden, ende
bijde selve stadt oock eensdeels onderhouden wordden.
De voers. vondelinghen hebben nu hunne wooninghe inde Steenstraete, tegensovere
tgroot Gasthuijs.

Andere fundatie.
1

Thans de Brouwerstraat.
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Anno 1552, heeft meester Aert vander Halvermijlen, secretaris der stadt van Loven,
inde prochie van Sint Jacops, gefundeert seven huijskens, tot behoeff van seven
aerme oude vrouwepersoonen.

Collegien ende Scholen binnen Loven.
DE COLLEGIE VANDER GODTHEIJT es, te Loven, gefundeert, bij Lodewijck de Rijcke,
vande geslachten van Loven, anno 1442; ende voerde tweede fundatie wordt het
huijs van Meldert gedestineert, dwelck jouffrouwe Catharina Pinnock, weduwe wijlen
Liebrechts van Meldert, heere van Buedingen ende Vroedelinghen, den voers. collegie
gegeven heeft, anno 1513.
DE COLLEGIE VANDE CARMELIETEN oft onse Liever Vrouwenbroederen es, te
Loven, gefundeert bij meester Goordt van Loe, professeur inder heijliegher
Godtheijt, anno 1464, 28 decembris, met consent der stadt van Loven.
DE COLLEGIE VANDEN CRUIJSBROEDEREN es, binnen Loven, gefundeert, anno
1493.
DE COLLEGIE VAN HOUTERLE es, te Loven, gefundeert bij meester Hendrick
Houterle, anno 1496, opt onderhouden van seven jongers van Sinte Peeters
broederschap, genoempt de seven Sinte Peeters kinderen.
DE COLLEGIE VAN SAVOIJEN, inde Penninckstraete2, es gefundeert bij meester
Eustaes Chapuijs, doctor in

2

Thans de Savoiestraat.
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beijden rechten, ende raet vande Keijserlijcke Majesteijt, anno 1548.
DE COLLEGIE VANDEN PAUS es, te Loven, gefundeert bij heer Adrianus
Florentius, deken van Sinte Peeter, te Loven, ende daernaer Paus van Roomen,
den vje van dijen naeme, anno (1523.)
DE COLLEGIE VAN SINTE DONAES es, binnen Loven, gefundeert anno (1490).
DE COLLEGIE VAN HEER ENDE MEESTER MACHIEL DRUTIUS es, te Loven,
gefundeert anno 1559.
DE COLLEGIE VANDEN DAELE es, te Loven, gefundeert, anno 1569, bij (Peeter
van Dale, van Antwerpen, doctor in beide rechten, overleden in 1582).
DE COLLEGIE VAN VIGLIUS es, te Loven, gefundeert, anno 1569, bij (Viglius
de Aijta, voorzitter van den geheimen raad, overleden den 8 mei 1577).
DE COLLEGIE VAN CRAENENDONCK es gefundeert bij meester Marcelis van
Craenendonck, anno 1574.
DE COLLEGIE VAN STANDONCK es gefundeert anno (1490.)
DE COLLEGIE VAN ATRICHT es gefundeert anno (1509).
DE COLLEGIE VAN GHENT es gefundeert anno (1559).
DE COLLEGIE VAN SANCTA ANNA es gefundeert (1553).
DE COLLEGIE VAN DIEVEN es gefundeert anno (1576).
DE COLLEGIE VAN PELS es gefundeert bij (Jan Peltz van Recklinghausen,
secretaris der Hoogeschool, overleden 28 april 1584).
DE COLLEGIE VANDE DRIJ TONGHEN, inde Schipstraete, es gefundeert bij heer
Jeronimus van Busleijden, secretaris vande Keijserlijcke Majesteijt, anno 1515.
DE LELIE SCHOLE es gefundeert anno (1430).
DE BORCH SCHOLE es gefundeert anno (1456).
DE VERCKENS SCHOLE es gefundeert anno (1430).
DE VALCKSCHOLE es gefundeert (voor het jaer 1428).

Cloosters oft godshuijsen buijten der stadt van Loven, gelegen onder
de banmijle.
Clooster van Vlierbeke. aant.
tClooster van Vlierbeke heeft Godevaert, metten Baerde, hertoghe ende marckgraeve
van Lothrijck ende graeve van Loven, anno 1125, gefundeert, gevende der kercke
van Afflighem de plaetse, buijten Loven gelegen, genoempt Vlierbeke, om, bijden
abt van Afflighem, aldaer eene kercke (met Godts ende des voers. hertoghen hulpe)
opgericht te wordden, ende aldaer moniken te stellene, die, dach ende nacht, voer
des hertoghen ende der zijnen saelicheijt Gode souden bidden, maeckende vande
selve plaetse advocaet oft voecht degene die ter tijt te Loven graeve wesen soude,
die in zijne plaetse niemant en zal mogen stellen, noch voer zijne voechdije anders
hebben, dan de gebeden vande broederen, ende den eeuwigen Godts loon, den selven
broederen inder eeuwicheijt gevende vrijheijt van tolle ende van alle andere
dijergelijcke exactien, in alle zijne landen, hen toelaetende het gebruijck van zijne
bosschen, weijden ende vijvers.
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Die naemen vande Abten des voers. cloosters van Vlierbeke.
Hr Vranck, monick van Afflighem, wert ien abt van Vlierbeke, bij Loven, anno
1125.
[Everard, overleden anno 1173.
Wiger, overleden anno 1187.
Theodorus, overleden anno 1235.
Godeschalk, overleden anno 1259.
Franco van IJsche, overleden anno 1270.
Arnold 1e, van Vlierbeek, overleden anno 1276.
Arnold 2e, overleden anno 1297.
Hendrik, overleden anno 1299.
Adolph, overleden anno 1300.
Godfried, overleden anno 1302.
Willem vander Calstre, overleden anno 1324.
Goswijn, overleden anno 1335.
Walterus, overleden anno 1340.
Jan Keijnooghe, overleden anno 1352.
Willem van Nethene, overleden anno 1361.
Dierik Nagel, overleden anno 1369.
Walterus Canse, overleden anno 1382.
Radulph, overleden anno 1399.
Jacob Roelants, van Vlierbeek, overleden anno 1415.
Radulph de Keijser, overleden anno 1424.
Daniel Rogge, overleden anno 1424.
Robrecht van Berthem, overleden anno 1456.
Leonard de Griboval, overleden anno 1484.
Jan van Langrode, overleden anno 1519.
Leonard Vranckx, overleden anno 1532.
Jan van Panhuijse, 1e gemijterde abt, overleden anno 1543.
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Jacop Marotel, overleden anno 1568.
Jan Houtaert, overleden anno 1571.
Peeter Coels, overleden anno 1586.
Liebrecht Schaloen, overleden anno 1609.]

Perck. aant.
tClooster van Perck1 heeft gefundeert de voers. hertoghe Godevaert, metten Baerde,
anno 1129, hen accorderende te moegen gebruijcken de weijde van zijnen bossche
genoempt de Loo.
Anno 1140, weijnich voerde doot vanden voers. hertoghe, heeft deselve hertoghe
wederomme verclaert, hoe dat hij den heeren van Perck deselve plaetse gegeven
hadde, met zijne toebehoorten, met oock het dorpken metten huijsen ende hoeven
genoempt Vinckenbosch, gelegen weerszijden de reviere, totten moelen genoempt
Broecke, gelijckt nu es ende naemaels soude mogen wordden, met oock tdeel van
zeker dorpken ende zijne hoeven bij Leeffdaele gelegen, gelijck zij dat, met zijnder
hulpen, vercregen hebben tegens Anselmo van Havendoren; verclaerende hem daer
aene geene recht meer te competerene, ter saecken vander heerlijcke jurisdictie; den
voers. van Perck daer van vrij heeren maeckende, hen gevende oock vrijheijt van
tolle te waetere ende te lande, van alle goeden die zij coopen ende vercoopen; ende
dat men hen oock niet en zal aff nemen eenich cauchijegelt, wegegelt oft bruggegelt,
anders dan dat zij gewillichlijck begeren te geven. De esels, muijlen ende andere
bestiael vande molens vande voers. broederen, (niettegenstaende dat se bij weerlijcke
persoonen van hen gehouden wordden) wilt hij dat zij vrijelijck zullen vuijt ende in
gaen ende rijden, in alle zijne steden ende dorpen, om te brengen ende te haelen
graen ende meel. Dat men oock niemant en zal verbieden te maelen, inde voers.
molens van Perck; nemende allen de goeden die zij presentelijck besitten, ende hier
naemaels zullen mogen vercrijgen, onder zijne ende zijnre naecomelingen protectie.
Hier van waeren getuigen: Hendrick Grave, Nicolaes van Ranst, Aert van Rotselaer,
hooffmeester; Goossen van Heverle, Geeraert van Huldenberge ende meer anderen
vande familie vanden voers. hertoghe.
Deze fundatie hebben geconfirmeert Aelbrecht de ijn, bisschop van Luijck, anno
1140, ten tijde van Coenraerdus, den ijn coninck van Roomen; Fredericus, rooms
coninck, anno 1154; hertoghe Jan van Brabant, anno 1283; hertoghe Jan van Brabant
wederomme anno 1291; wederomme hertoghe Jan anno 1294; ende daernaer Albertus,
rooms coninck, anno 1298.

De naemen vande abten oft prelaeten des voers. godtshuijs van Perck
Hr Sijmon, de ierste abt, es gestorven anno 1132.
Hr Philips, de ije abt, es gestorven anno (1165).
1

‘Naerden naem van 't bosch daer bij gelegen, daer de graven van Loven haere Warande oft
Parck te houden plaegen.’ (Boonen).
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Hr Thomas, de iije abt, es gestorven anno 1166.
Hr Philips, de iiije abt, es gestorven anno (1192).
Hr Daniel, de ve abt, obiit anno (1192).
Hr Sebastiaen, de vje abt, es gestorven anno (1212).
Hr Iweijn van Bierbeke, de vije abt, es gestorven anno 1226.
Hr Hendrick, (van Brussel) de viije abt, obiit anno 1239.
Hr Alaert vander Vueren, de ixe abt, es gestorven anno 1289.
Hr Goordt van Libbeke, de xe abt, es gestorven anno 1306.
Hr Seger (van Vinkenbosch), de xje abt, obiit anno 1314.
Hr Willem van Herent, vande geslachten van Loven, de xije abt, es gestorven
anno 1316.
Hr Goordt van Aetrode, de xiije abt, es gestorven anno 1332.
Hr Hendrick van Redingen, vande geslachten te Loven, de xiiije abt, obiit anno
1339.
[Hr Jan de Steenhouwer, van Vinkenbosch, es gestorven anno 1342.]
Hr Aert van Wesenmaele, de xve abt, es gestorven, anno 1346.
Hr Nicolaes van Nijvele, de xvje abt, es gestorven anno 1361.
Hr Steven (doctor inde H. Godheid) de xvije abt, es gestorven anno 1368.
Hr Hendrick van Overbeke, de xviije abt, es gestorven anno 1391.
Hr Jan (Baldurbel) van Naemen, de xixe abt, es gestorven anno 1414.
Hr Geeraert van Goetsenhove, de xxe abt, es gestorven anno 1434.
Hr Wouter van Beringhen, de xxje abt, es gestorven anno 1463.
Hr Dierick van Tuldel, de xxije abt, es gestorven anno 1494.
Hr Aert Wijten, de xxiije abt, es gestorven anno 1515.
Hr Ambrosius van Engelen, de xxiiije abt, es gestorven anno 1543.
Hr Lodewijck vanden Bergen, vande geslachten, te Loven, de xxve abt, es
gestorven anno 1558.
Hr Caerel vander Lijnden, sone heeren Jans vander Lijnden, ridders, vande
geslachten te Loven, xxvje abt, es gestorven anno (1576).
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Hr Ambrosius Loots, de xxvije abt, obiit 1583.

Banck. aant.
tGodtshuijs vander Banck1, buijten de Bruesselsche poorte, es gefundeert anno 1197,
bij hertoghe Hendrick van Brabant, den 1en van dijen naeme, ende leijde selve, in
persoone, den iersten steen vande kercke aldaer, gevende tot behoeff vande laserissen
oft melaetsche persoonen, daer woonende, xij boenderen boschs, gelegen te
Wenckensele (of Winxel).
Anno 1306, heeft hertoghe Jan van Brabant, de stadt Loven de momboirije vande
voers. godtshuijse geconfirmeert.
Anno 1368, hebben hertoghe Wencelijn ende vrouwe Joanna van Brabant gewilt,
dat de stadt Loven momboirs stellen zal, int voers. godtshuijs, ende dat degene die
ter Banck zullen ontfanghen wordden, ende de macht hebbende, daerinne zullen
moeten brengen: een habijt tot hunnen lijve, een bedde, een paer slaepelaeckenen
ende een bedde decxel, ende niet meer van rechte; ende zal een iegelijck daer moeten
ontfangen wordden, des vande stadt Loven versocht zijnde; dat de rentmeester vander
Banck alle jaer zijne rekenninge doen zal, in presentie vanden abt van Villers, als
visiteerder vanden voers. godtshuijse; eenen vanden voers. hertoghe weghen ende
de voers. momboirs der stadt Loven oft hunne gedeputeerden; datter maer negen en
behooren te zijn ter Banck, va maij 1421; groot Chartre boeck, folio 30.

Heverle.
tSLOT OFT CASTEEL VAN HEVERLE, buijten Loven, es gemaeckt anno....
DIE PROCHIE KERCKE VAN HEVERLE es gefundeert ende gemaeckt anno....
DIE CLUIJSE DER KERCKEN VAN HEVERLE es gefundeert anno...
Anno 1470, wert de Cluijsenersse, te Heverle, des smorgens ontrent den viij ueren,
metten donder ende blixsem verslaegen, ende eensdeels verbrant.
tCLOOSTER VAN HEVERLE es gefundeert anno 1521, bij Sr Guilliam de Croij ende
Maria van Hamal, zijne huijsvrouwe, ende anno 1526 volmaeckt. Een schoon heerlijck
ende magnifijck clooster ende kercke van schoone strictuere; staende binnen de selve
kercke zeer schoone ende costelijcke monumenten ende tomben, daerinne de voers.
fundateurs begraeven liggen; hebben oock zeer vele schoone costelijcke ornamenten
van goude laeckenen, sijlvere laeckenen, beset met costelijcke peerlen ende
anderssints.
DIE CAPELLE OPDEN BLAUWEN PUT, ter eeren vande heijliege Drijvuldicheijt,
buijten de Diestersche poorte, es gefundeert anno 1442, bij eenen broedere des
Godtshuijs van Bethleem, genoempt Paulus.
DIE CAPELLE OPDEN BERCH VAN CALVARIEN, buijten de Wijngaert poorte, metten
heijliegen Graeve aldaer, ter zijden liggende, es gefundeert anno (1512).
1

Aldus genoemd omdat het de Bank of het gerecht was voorde lieden van Brabant die met de
lazerij, eene in die dagen heerschende ziekte, besmet waren.
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HET CAPELLEKEN VAN SINTE ONCOMMEREN2, buijten de Diestersche poorte, es
gefundeert (voor het jaar 1553).

Vanden steijnen brugghen binnen Loven, wanneer die gemaeckt zijn
ende bij wijen. aant.
DIE STEENBRUGGE, inde Steenstraete, es, bijde stadt van Loven, gemaeckt in maijo
anno 1334; ende daernaer wederomme hermaeckt anno 1435. Die steenbrugge viel
in, anno 1156, mits dengrooten vloet vanden watere, ende wert corts daernaer
wederomme gemaeckt.
DIE BRUGGE AENT GROOT GASTHUIJS es gemaeckt anno....
DE BRUGGE VOERDE BIESTPOORTE wordden, bijde stadt Loven, gemaeckt, anno
1382. Innegevallen, metten grooten waetere, viija januarij anno 1573; van steijnen
wederomme gemaeckt, in julio anno 1595; ende costen de stadt Loven viijc lxiij l.,
iij st. artoijs.
DE BRUGGE OVER DE VOERE, doerde Biestpoorte, wordden gemaeckt anno....
DE SCHEPBRUGGE oft VISCHBRUGGE, aende Vischmerckt, daermen naerde
Borchstraete gaet, es bijde stadt van Loven, gemaeckt in julio anno 1382.
DIE BOOGAERDEN-BRUGGE, voerde Borchbinnen poorte, inde Borchstraete,
wordden bijde stadt van Loven, gemaeckt in septembri anno 1381.
DE BRUGGE GELEGEN OVER DE DIJLE, tusschen de Borchstraete ende Halfstraete,
daermen over gaet naer de Vetterije, moet bijde gebueren aldaer gemaeckt ende
onderhouden wordden; ende wordden, ierst werven, van steijnen gemaeckt, anno
1448 (blijckende int capittele vanden divers vanden ijen quartiere der rekeninghe des
jaers 1448 voers.) alswanneer de stadt van Loven de hellicht vanden cost vande selve
brugge betaelt heeft

2

Of Sinte Wilgeforte.
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blijvende, dies niet tegenstaende, de selve voertaene ten laste vande selve gebueren,
soo van inden Bruele als dandere. (Vide int capitele vanden diversch vanden ijn
quartiere, anno 1452, in fine.)
DIE HORENBRUGGE, inde Borchstraete, wert anno 1327 gemaeckt, ende es
innegevallen anno 1369. Anno 1225 heeft hertoghe Hendrick van Brabant gedeclareert
dat de xiij mannen, te Beerthem, ter saecken vande vrijheijt van zekere xiij hoeven,
met hunne toebehoorten, aldaer geleghen, gehouden zullen zijn te maecken, ist van
noode, de twee deelen vande brugge over de Dijle, aldernaest zijne Borch gelegen,
ende dat het derde deel vande selve brugge, naer Sinte Peeters kercken weerts, die
van Nederijssche gelijckerhant moeten maecken.
Anno 1573, viija januarij, es de voers. brugge, doert groot waetere, wederomme
innegevallen, ende corts daernaer wederomme gemaeckt.
Anno 1559, in julio, wert inde Tolcamere zekere vonnisse gewesen, tusschen de
stadt van Loven ende die van Beerthem ende Nederijssche, aengaende het
onderhouden ende maecken vande voers. Horenbrugge.
DE BRUGGE OVER DE VOERE, bijde Borch, es gemaeckt anno....
DE BRUGGE VOERDE MINNEPOORTE werdt, bijder stadt van Loven, gemaeckt anno
1390, ende es anno 1395, met den grooten waeter innegevallen; ende daernaer, in
junio, int selve jaer, wederomme gemaeckt.
DE BRUGGE OVER DE VOERE, bij Sinte Margrieten capelle, inden Langenbruel, es
gemaeckt....
DE BRUGGE OVER DE DIJLE, voert Clooster vande Predicaeren, die moet het clooster
vande Predicaeren maecken ende onderhouden, ende wordden ierst van steijnen
gemaeckt, anno 1350, ende de stadt van Loven gaff hen daertoe, ter hulpen, xij
schilden.
Anno 1438, es de voers. brugge innegevallen; ende wordden wederomme gemaeckt,
anno 1439, ende de stadt Loven schanck die vande Predicaeren daertoe, vuijt
sonderlinge gratie, ende niet van rechte, xxjc ende lx plecken.
Anno 1362, wordden de trappen bijde voers. brugge, bijde stadt Loven, gemaeckt.
Anno 1402, wordden dwaeterschap bijde voers. brugge gemaeckt, bijde voers.
stadt.
DE BRUGGE VOERDE MINNEBROEDEREN POORTE, vuijt weerts, wordden bijde stadt
van Loven gemaeckt, anno 1390.
Anno 1459, es deselve brugge, doert groot waeter, innegevallen ende int selve jaer
wederomme gemaeckt.
DE BRUGGE INDE MINNEBROEDEREN STRAETE, te stadt weerts in, wordden gemaeckt
anno....
DE BRUGGE VOERDE STEENPOORTE, inde Koijstraete, over de Leijgrachte aldaer,
wordden bijde stadt van Loven gemaeckt, anno 1374.
Anno 1391, 3a januarij, es de voers. Steenpoortbrugge, doert groot waeter,
innegevallen, ende wederomme gemaeckt anno 1394.
DE BRUGGE OVER DE DIJLE, NEVEN TKERCKHOFF VAN SINTE GEERTRUIJDEN,
daermen over gaet naer de Sluijstraete ende Borchstraete, wordden gemaeckt anno....
DE BRUGGE AENDE IIIJ MOLENS, inde Koijstraete, wordden, bijde stadt, gemaeckt
anno 1434.
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DE BRUGGE OP D'VUIJLAECKE, over de Dijle aldaer, wert, bijde stadt Loven, ierst
van steijnen gemaeckt anno 1362.
Anno 1433, es de voers. brugge innegevallen ende opt zelve jaer wederomme
gemaeckt.
Anno 1563, wert de voers. brugge wederomme begonst, te maecken.
DE BRUGGE INDEN HAM wordden gemaeckt anno 1432, waeraff de stadt van Loven
den hellicht betaelde, ende d'andere hellicht de gebueren ende de gegoijdden aldaer.
(Inde rekenninge anni 1431, 30 januarij 1432).
DE BRUGGE INDE SLACHSTRAETE wordden, bijde stadt van Loven, gemaeckt, anno
1433.
DE BRUGGE AENDE HEIJLIEGEGEEST STRAETE wordden, bijde stadt, gemaeckt anno
1355.
DE BRUGGE OVER DIE VOERE, bijde Capelle vanden heijliegen Cruijce, inde
Broeckstraete, wordden, bijde stadt Loven, gemaeckt anno 1462.
DE BRUGGE OVER DIE VOERE....

Brugghen buijten Loven. aant.
DE BRUGGE TE HOVE, OVER DE BEKE1, wordden, bijde stadt van Loven, gemaeckt,
anno 1352.
DE BRUGGE TE WILSELE wordden bijde stadt gemaeckt, anno 1352; anno 1489,
wederomme van nieuws uijten gronde; siet onder de refectie vanden iijn quartiere,
folio 254 verso.
DE BRUGGE TE WEERDE, ter saecken vanden schipvaert van Wavere, wordden,
bijde stadt Loven, gemaeckt anno 1422, ende cost iiijc lxj ½ plecken.
DE BRUGGE TE CORBEKE OVER DIJLE wordden, bijde stadt, gemaeckt, tot behoeff
als voere, anno 1422, ende cost xjc xliiij plecken.
DE BRUGGE VOERT SLOT DES HEEREN VAN HEVERLE wordden, bijde stadt, ter
saecken als voere, gemaeckt anno 1422, ende cost xjc xliiij plecken.
DE BRUGGE SINT AECHTEN RODE, bijde kercke aldaer, wordden, bijde stadt Loven,
gemaeckt, tot behoeff als voere, anno 1422, ende cost xixc lxxxviij plecken; ende
deze moet de stadt altijts onderhouden tot haeren coste, volgende den accoorde daeraff
bijde stadt

1

Buiten de Naamsche-poort.
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ende die vanden dorpe van Sint Aechten Rode, xij junij anno 1422, gemaeckt.
DE SCHAEPBRUGGE TE SINT AECHTEN RODE, wordden anno 1422 gemaeckt,
waeraff de stadt Loven geloeft heeft de ij jocken, int middel vande voers. brugge
staende, te onderhouden, ende dat volgende den voers. accoorde, bijde stadt ende
die van Sint Aechten Rode, xija junij 1422, gemaeckt.
DE BRUGGE TE VINCKENBOSCH1 wordden bijde stadt Loven gemaeckt anno 1433.

Arcken ende Sluijsen binnen Loven.
DE ARCKE, achter tGodtshuijs van Sinte Geertruijden, wordden gemaeckt anno 1391,
halff ten coste vanden hertoghe van Brabant ende halff ten coste der stadt van Loven.
Anno 1409, in augusto, wordden de voers. arcke van nieuws gefundeert ten coste
als voere. Anno 1462, wert de voers. arcke wederomme van nieuws gemaeckt, ten
coste als voere.
DE ARCKE oft SLUIJSE, gelegen bijde twee torrens, achter thoff des abts van
Tongerloo2, wordden gemaeckt, anno 1439, halff ten coste vanden hertoghe van
Brabant ende halff ten coste der stadt van Loven.
DE ARCKE oft SLUIJSE, gelegen achter thuijs genoempt de Schoon Lieve Vrouwe
oft Uten Lieminghen3, wordden gemaeckt anno....
DE SLUIJSE ONDER DE BORCH wordden, anno 1463, bijden hertoghe van Brabant,
gemaeckt.

Sluijsen buijten Loven.
DE SLUIJSE TE FLORIVAEN, totter schipvaert van Wavere, wert anno 1422, bijde stadt
Loven, gemaeckt; ende de stadt betaelde aende Abdisse van Florivaen, voerde erve
daer de selve sluijs op staet, cviij grijpen.
Item, aen zekeren bempde, daer de voers. sluijse op staet, betaelde de stadt aenden
Prior van Wavere, cxl plecken. De voers. sluijse te graven cost de stadt ijmliiij plecken.
D'maecken vande ij sluijsen, staende d'eene beneden tclooster te Wavere ende
d'andere, beneden ter Saert, cost de stadt Loven vmijc plecken.

Fonteijnen binnen Loven.
DE NIJMANSBORNE, gelegen inde vesten, aende Dorpstraet binnen poorte, vuijtweerts,
mette vesten, waetere ende alle zijne andere toebehoorten, heeft de stadt Loven
gecocht, tegens Roeloff van Outheverle, ja aprilis anno 1326, tot gemeijnen behoeff
van die van Loven ende den gebueren aldaer; ende dat opden chijns van vijff ponden
erffchijns, bijde voers. stadt aenden voers. Roeloff ende zijne naecomelingen, alle
jaere, te Sint Janssmise, te betaelen ende te lossen elcken penning met xij gelijcke
penningen.
1
2
3

Het huidige gehucht van Perk.
De abdij van Tongerloo had destijds hare refugie in de Minderbroedersstraat, op den grond
van 't Justus Lipsius Kollegie.
Het hof der familie Uten Lieminghen, thans het klooster der dochters van Maria (Paridaens)
op Sint Antonius plaats.
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Anno 1404, wordden de voers. fonteijn, genoempt den Nijmansborne, bijde stadt
Loven hermaeckt.

Vande vruchtbaerheijt vande Lovensche landen ende ackers.
Inden acker oft landouwe van Loven, oft inde Lovensche landen, wast al dat nootelijck
es totten gemeijne nootdruft oft onderhoudt vande gemeijnte. Daer wast fruijt met
menichte ende van alderhande soorte, als: eertbesien, craeckebesien, salaet, waermoes,
spinnagie, coolen, raepen, pooten, pastenaecken, comcommeren, pepoenen, artichaulx
ende alderhande pottagerije, eerten, boonen ende alderhande graen, criecken, kerssen,
moerbesien, cokernoillien, pruijmen, perssen, peren, appellen, haesenoten, okernoten
ende andere dijergelijcke vruchten. Hout waster in groote menichte ende abondantie.
Van bempden ende broecken tot het weijden vande beesten ist overvloedich, op alle
canten, ende van landtwijnen oft Lovensche wijnen en isser geen gebreck. Soo dat
een iegelijck eenige neringhe oft traffijcke doende, hem lichtelijck aldaer can
onderhouden, ende besundere doerde goede excellente soete locht ende gelegentheijt
vande plaetsen ende landouwe rontsomme Loven gelegen. Die landen binnen ende
ontrent Loven gelegen, wordden van zulcke weerden gehouden dat de sommighe
wel duijsent Carolusgulden dboendere vercocht wordden, ende principalijcken die
gelegen zijn opde oost ende zuijt zijde, doer dijen datse alle jaer dobbel vruchten
draegen, te wetene graen ende raepen.
Den Lovenschen oft landtwijn es van zulcke natueren dat hij den menschen niet
lichtelijck tot kijven oft
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vechten en verweckt; nochtans ist somwijlen wel bevonden, in heete somers ende
als hij onder de honsdaegen rijpt, dat hij wel excellent ende fumeus bevonden es
geweest; alsoo datmen van eenen zulcken pot landtwijns meer soude verheught
geweest hebben, dan van twee potten rhins oft franswijns. Men seijt dat die
wijngaerders oft wijngaertlabeurders, te Loven, veel te zorgeloos ende onnaechsaem
zijn, ende datse de wijnbesien dickwijlen vande leijsteren ende andere gevochelte
laeten bederven ende affeten. Den wijngaert behoort al (eert sap daerinne compt)
geheel volbracht ende gesneden te zijn; ende est saecke dat dat niet neerstelijck gaede
geslaen en wordt, daer bij compt dat hij, in junio, niet en volbloijt, noch int beginsel
vande oostmaent niet rijp en es; dwelck nochtans onse landouwe (als voers. es, die
zeer cout es) nootelijck es. Men bevindt daegelijcx dat die gene die hunnen wijngaert
bouwen ende labeuren alst tijt es, dat zulcke wijngaerden te boven gaen alle andere
omliggende wijngaerden in vruchtbaerheijt ende goetheijt. Onse voerouders hielent
in groote estime wijngaerden te planten, ende principaelijck die vuijt Bourgoindien
gehaelt wordden, dwelck de gemeijnte niet alleenlijck goet ende proffijtelijck gedocht
en heeft, maer oock de hertoghen van Brabant selver; die hunne erven ende
geberchten, gelegen achter hunne Borch, te Loven (streckende naer zuijt west ende
Verlorencost) met wijngaert hebben doen beplanten, ende eene wijnpersse aldaer,
boven, doen erigeren ende timmeren. Vande welcke persse zij eenen steijnen boge
doen maecken hadden, die quam tot inden keldere vande voers. hunne Borch, alsoo
dat zij hunnen wijn vande voers. persse doerden voers. boge tonden inden voers.
keldere vande Borch.
Den Lovenschen wijn heeft hier voermaels zeer overvloedich geweest, doer dijen
de meestendeel vanden geberchten binnen ende ontrent Loven gelegen al met
wijngaert beplant waeren; als den Swaenenberch, Roesselberch, Kesselberch ende
andere; waerdoere men den selven zeer goeden coop hadde, ende naementlijck opde
naevolgende jaeren, te wetene:
Anno 1345, in octobri, eene gelte landtwijns cost ij ½ stuijvers paijements.
Anno 1347, in octobri, een gelte landtwijns iij st.
Anno 1348, een gelte landtwijns iij ½ st.
Anno 1349, een gelte landtwijns v ½ st.
Anno 1351, een gelte landtwijns v st.
Anno 1354, een gelte landtwijns v st.
Anno, 1358, een gelte landtwijns vj ½ st.
Anno 1359, een gelte landtwijns viij st.
Anno 1360, een gelte landtwijns x st.
Hier begint den landtwijn op te slaen ende te verdieren, ende dat doer dijen datter
vele wijngaerden, anno 1356, int maecken vande buijten vesten, waeren te niet gegaen.
Voert jaer van 1200, en wistmen te Loven niet vele van Lovensche oft landtwijnen
te spreken; want doentertijt haddense eenen dranck, die in groote estime gehouden
wert, ende was gelijck den meede nu tertijt mach wesen, wijens accijse meer
vuijtbracht dan de wijn ende bieraccijse doentertijt tzaemen deden, ende wert
citterdranck genoempt.
Nu tertijt wordden de wijngaerden zeer gedestruweert ende vuijtgeroijt, doer dijen
dat den cost diemen daeraen doet, binnen eenen jaere, op drije naevolgende jaeren,
metten proffijte vande selve wijngaerden nauwelijcx en can vervangen noch betaelt
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wordden. Sommighen willen den wijngaert het proeffijt vuijtperssen doer continuelijck
mesten, dwelck te vele gedaen, hem heel contrarie es; soo dat hij daerdoere dickwijlen
zijnen natuerlijcken smaeck verliest.
Onse voerouders, over de hondert ende meer jaeren, en hadden niet costelijcker
oft weerdiger om hunne kinderen, op hunne bruijloeften, mede te beghiften en voer
houwelijck goet te geven, dan wijngaerden; maer nu tertijt en wordter niet vielder1
noch cleijnder geacht dan wijngaert, doer dijen, geloove ick, datmen vele gelts van
wercken oft labeuren geeft, ende daerenboven niet gaede geslaen soot behoort. Hier
voermaels was geordonneert, te weten, opt jaer van 1413, den xa decembris, dat de
wijngaerders voer dachueren vanden wijngaert te labeuren, niet meer en mochten
ontfanghen noch hen gegeven wordden, dan drije pont paijements sdaechs, winter
ende somer; maer nu es den prijs vande dachueren soo gehoocht datter vele
wijngaerden daerdoere wordden vuijtgeworpen ende gedestrueert, ende men den
landtwijn zeer dier es vercoopende, te wetene den pot iiij, v ende oock vj stuijvers.
Den goeden coop vanden graenen ende andere nootelijckheden wordt daer van,
onder andere, opde naevolgende jaeren, den prijs gestelt, te weten:
Anno 1145, een Bruessels mudde terwe, xxx st.; een mudde rocx, xxvj st.; een
mudde geerste, xix st.; een mudde evene, xij st.
Anno 1196, een mudde terwe, xxvj st.; een mudde coren, xxiiij st.; een mudde
geerste, xv st.; een mudde evene, x st.
Anno 1197, een mudde terwe, lxxiiij st.; een mudde coren, lxxv st.; een mudde
geerste, xxxviij st.; een mudde evene, xxiij st.
Anno 1198, een mudde terwe, xxxvj st.; een mudde rogghe, xxxij st.; een mudde
geerste, xx st.; een mudde evene, xij st.

1

Vielder, van vil, gering.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

203
Anno 1199, een mudde terwe, xxiij st.; een mudde rogge, xij st.; een mudde
geerste, viij st.; een mudde evene, vj st.
Anno 1200, een mudde terwe, xij st.; een mudde coren, x st.; een mudde geerste,
viij st; een mudde evene oft havere, iiij st.
Anno 1316, een mudde terwe, xx st. groote; een mudde sout, xvj st. groote.
Anno 1317, ij sisteren corens, ij geiten wijns ende ij gelten, smouts tzaemen
costen xxiiij stuijvers.
Anno 1356, in januario, een wisse houts te Loven, cost xxvj st.; een pont was,
xij st. iiij d.; een pont ruete keerssen, v st.
Anno 1357, een mudde terwe, x l. p.; een mudde evene, vj l. vij st. p.; een aeme
wijns, xliij l. iiij st. p.; een pont ruete keerssen, v st. p.; een gelte present wijns,
xxx st. p.
Anno 1360, een sister terwe, v l. v st. p.; een sister corens, iiij l. x st. p.; een
mandel stroot, xx st. p.
Anno 1364, in augusto, een pont ruete keerssen, viij st. p.
Anno 1374, een sister terwe, xj l. p.; een sister weijsincx, x l. v st. p.; een sister
rogge, ix l. v st. p.; een hondert mutsaert, v st. p.
Anno 1382, een mudde corens, xxxv l. p.
Anno 1387, een sister terwe, x l. xv st. p.; een sister weijsincx, x l. p.; een sister
rogge, ix l. xv st. p.
Anno 1390, een gelte rhinswijns, v l. xij st. p.; een mudde corens, xliiij l. p.
Anno 1403, een wisse houts, v l. xij st. p.; een hondert mutsaerts, v l. xij st. p.;
een pont keerssen, xl st. p.
Anno 1410, een mudde corens, ij gulden rhins, te xxxiij plecken den gulden;
een pont keerssen, xl st. p.; een gelte rooden rhinswijn, vj plecken; een gelte
Beaenen, viij plecken.
Anno 1413, een mudde corens, xlviij plecken; een gelte rhinswijns, viij plecken.
Anno 1414, een gelte Beaenen, viij plecken.
Anno 1420, een mudde colen, x plecken; eene dachuere, v plecken; eenen riem
troijs papier, lxxxiiij plecken; een gelte rhinswijns, viij plecken; een riem
lombaerts papier, c plecken; een pont keerssen, ij plecken.
Anno 1421, eenen pot Maleveseije, x plecken; eenen pot Beaenen, v plecken;
eenen pot Lovenswijn, ij plecken; een halster corens, x plecken.
Anno 1426, in octobri, een wisse houts, ix plecken; een hondert rijs, vij plecken;
eenen steen keerssen, xix ½ plecken.
Anno 1427, in maijo, een mudde corens, ij gulden rhins, te xij plecken tstuck.
In octobri, een mudde corens, ij grijpen, tot xxxij plecken tstuck; een mudde
terwe, iij grijpen; j ½ aeme landtwijns, iij ½ grijpen; een mudde evene, xxxvj
plecken; eenen osse, in novembri, ijc xl plecken.
Anno 1428, een gelte rhinswijns, xj plecken; een gelte Maleveseije, xvj plecken.
Anno 1429, een gelte Maleveseije, xx plecken; een gelte Musschadelle, xxiiij
plecken; een gelte rhinswijns, xiiij plecken.
Anno 1431, een gelte Beaenen, viij plecken; een gelte rhinswijns, x ½ plecken,
iij st. paijem.; hondert voeten berts, xxxij plecken.
Anno 1432, eenen steen keerssen, xx plecken; een gelte Beaenen, xij plecken;
een gelte rhinswijn, x plecken.
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Anno 1433, een gelte Lovenswijn, iiij plecken.
Anno 1436, eenen steen keerssen, xxiiij plecken; een gelte Beaenen, xvj plecken;
een gelte rhinswijn, xvj plecken.
Anno 1443, in junio, een halster corens, xvj plecken.
Anno 1453, in januario, een wisse houts, xiij ½ plecken; eenen steen keerssen,
xix ½ plecken.
Anno 1456, een wisse houts, xij plecken; een paer schoenen, ix plecken; een
aeme landtwijns, iiij Peeters tot xxv stuijvers stuck.
Anno 1461, een wisse houts, xiij ½ plecken; een hondert mutsaerts, xj plecken;
eenen steen keerssen, vij stuijvers.
Anno 1462, een mudde terwe, xxiiij st.; een mudde corens, xvj st.; een wisse
houts, iiij st.
Anno 1464, een mudde terwe, xx st.; een mudde corens, xvij st.; een wisse
houts, xij plecken.
Anno 1473, een wisse houts, xiiij plecken; eenen steen ruete keerssen, xix ½
plecken.
Anno 1475, eenen steen keerssen, xix ½ plecken; een wisse houts, xiiij plecken;
hondert mutsaerts, xiiij plecken.

Dat die van Loven subject zijn geweest der kercke ende den bisschop
van Luijck.
Die van Loven en hebben hier voermaels, in geestelijcke saecken, niemant
onderworpen noch subject geweest, dan alleenlijck den bisschop ende de kercke van
Luijck, waeromme zij dickwijls gearbeijt ende gesolliciteert hebben, om daer van
ontslaegen te wesen; want zij niet minnelijck noch redelijck van hem geregeert noch
getracteert en waeren. Want soo haest als die van Loven hen int minsten misgrepen
hadden, soo worddense terstont gedreijght metten scroomelijcken ende
affgrijsselijcken blixem der excommunicatien ende ban der heijlieger kercken; ende
niet alleen die van Loven, maer oock de hertoghen van Brabant selve.
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Want naer dijen hertoghe Hendrick, anno 1212, de stadt van Luijck, om haere rebellie,
innegenomen hadden ende gansch gespolieert, soowel geestelijck als weerlijck, ende
Hugo, de bisschop van Luijck, tzelve vernomen hebbende, heeft zijnen geestelijcken
staet, te Hoije, doen vergaerderen, alwaer hij hertoghe Henrick inden ban gedaen
heeft, waerdoere groote schaede gebeurde; want als hertoghe Hendrick dit hoorde
dat in inden ban gedaen was, soo es hij, met groote menichte van volcke van
waepenen, ende onder andere in grooten getaele die van Loven ende Liere, gecomen
voer Tongheren, ende heeft de stadt innegenomen, berooft, gedestrueert ende
verbrandt. Daernaer track de selve hertoghe opt hooge velt te Schepts1, bij
Montenaecken, alwaer de bisschop van Luijck, met groote menichte van volcke,
tegens den voers. hertoghe Hendrick te velde es gecomen, daer eenen grooten slach
geviel anno 1213. Ende daer wordden wel verslaegen van hertoghe Hendrick volck
ijm mannen, al meestendeel van Loven ende Liere; want zij hunnen hertoghe alder
getrouwelijcxste bij stonden. Waerdoere hen, bijden hertoghe, zekere privilegien
gegeven wordden, diemen noempt van Sinte Peetersmanschappe, gelijck daer van
hiernaer breeder verclaert staet; ende van des Bisschops volck bleeffer oock eene
groote menichte.
Die oude registeren ende rekenninghen der stadt van Loven verhaelen hoe dat
eenige borgers van Loven, inden jaere 1381, wesende eenen dieren tijt, coren gecocht
hadden tegens die moniken van Villers, om ende voer xxxv livers paijements d'mudde,
maekende elck halster i st., ij d. iij ½ artoijs, sonder consent oft weten des abts. Om
welcke cleijne oorsaecke, de bisschop van Luijck die van Loven iiij jaeren
continuelijcken inden ban gedaen ende gehouden heeft; ende omdat die van Loven
hunne naegebueren ende omliggende steden niet schandeleus en souden wesen, soo
hebbense aenden bisschop van Luijck groote sollicitatien gedaen, hem gevende groote
giften ende gaeven, om vanden voers. ban ontslaegen te wordden, ende het beelt van
Onse Lieve Vrouwen, opden Lovenkermisdach, met processien, naerde oude
gewoonte, te mogen ommedraegen. Maer en hebben tzelven niet connen verwerven,
ende hebben die van Loven wel soo vele moijtte gedaen, aent hoff ende officiael van
Luijck, met soo groote menichte van giften ende gaven, om vanden voers. ban verlost
te wesen, als zij wel oijt hier voeren om eenige zaecken gedaen hadden. Ende quaelijck
hier van van den bisschop geabsolveert wordden, dan ten lesten bij middele van
groote sommen van gelde, die hem die van Loven gegeven hebben, boven alnoch
quijtscheldinghe van diversche erffrenten die hij aen sommighe borgers van Loven
was geldende.
Het is eenen iegelijcken kennelijck ende notoir datter niet vreesselijcker en es,
dan geslaegen te wordden metter excommunicatien oft ban der heijlieger kercken.
Daeromme, in oude tijden, en placht men dezen middele soo haest niet te gebruijcken,
dan in groote merckelijcke oorsaecken, enden ten vuijtersten noot; nu (Godt betert!)
ist soo gemeijn gewordden, datmen de menschen om eene cleijne oorsaecke oft om
cleijne schult van gelde inden ban doet ende excommunicatie der heijlieger kercken2.
Ist saecken dan dat den heijliegen Ambrosius den keijser Theodosius, met rechte
hadde vuijten Tempel gebannen, omdat hij vraecke genomen hadde over eenighe die
Thessalien bedorven ende gedestrueert hadden, wie en zal niet verwonderen dat om
1
2

Te Steppes namelijk.
Ofschoon een goed katholiek kan Boonen niet nalaten het gedrag der kerkvoogden van zijnen
tijd af te keuren, die misbruik maakten van den kerkban.
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sulcke cleijne oorsaecke, als voers. es, de stadt Loven iiij jaeren inden ban geweest
heeft, ende binnen middelen tijde, bij vraecke des abts van Villers ende toelaetinge
des Bisschops van Luijck (om soo cleijne schaede), soo menighe christen siele mach
verloren gegaen zijn.
Die voerouders en plaegen geen quaet meerder te vreesen dan den voers. ban oft
excommunicatie. Hier vuijt es gesproten, dat soo wanneer eenighen geestelijcken
persoon oft clerck, binnen Loven gequetst oft dootgeslaegen wordt, de lieutenant
sMeijers van Loven, met zijne dienaeren, van huijs te huijs, den misdadigen gaen
soecken, om alsoo, ghebleken zijnde vande diligentie, vanden voers. ban lichter oft
beter ontslaegen te wesen.
Boven des voers. es, was dit oock wel het ongoddelijckste, datse hier voermaels
malcanderen, om eenige questien oft schulden, plaegen ten campe te beroepen, lijff
om lijff, dwelck voerden bisschop van Luijck, als richtere daer van zijnde ende
daertoe te recht sittende, meestendeel gebeurden; ende ingevalle van voer hem oft
eldere daer hij den campe ordonneerde, niet te compareren, soo worddense terstont
gedreijght metten voers. ban ende excommunicatie; ende dit geschiedden daegelijcx.
Waeraff hier eenighe exemplen van daegementen ter campe volgen:
Anno 1351, in julio, wordden de schepenen der stadt van Loven, van weghen heer
Jans van Waelhem, te Luijck, voerden bisschop, ten campe geheijscht ende gedaeght.
Ende Goort den Stierebichelere track, inden naem vanden schepenen van Loven,
derwaerts, ende vacht aldaer den campe, waervoer hem de stadt Loven betaelde, xvija
augusti daernaer, xij schilden, omdat hij den campe soo vromelijck gewonnen hadde.
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Anno 1352, ixa augusti, vacht men, ter ordonnantie des bisschops van Luijck, eenen
camp, te Loven, opde Borchpleijn, waeromme allen de schutters vande stadt int
harnas waeren, ende wert eene stellaigie, voerde heeren vande stadt, opde Borch
gemaeckt, omden voers. camp daerop te siene. De plaetse daermen den camp plach,
te Loven, opde Borch, te vechtene, es nochtertijt wel te bemercken ende kennelijck,
ende es rontsomme begraeven met eené grachte, waeromme vele eijcken te staen
plaeghen, ende wert genoempt het Crijch1.
Anno 1356, in martio ende maijo, wordden, van weghen de stadt Loven, zekere
gecommitteerde naer Luijck gesonden, om aldaer te verantwoorden die Lovenaers
die aldaer ten campe gedaeght waeren.
Anno 1357, in septembri, vacht men eenen camp te Loven, opde Borch, waeromme
allen de schutters, aende poorten, de wachte hielen.
Anno 1357 voers., xj octobris, vacht men eenen camp te Loven, opde Borch.
Anno 1370, in novembri, wordden heer Jan Platvoet, heer Jan de Swerttere,
ridderen; Willem van Rode ende Loijck Uten-Liemingen, te Luijck, ten campe
geheijscht ende gedaeght van wegen Jans Hannemans.
Anno 1379, 22 decembris, wordden, van wegen de stadt van Loven, eenen bode
gesonden naer Luijck, opt genechte2 aldaer, daer de bisschop te rechte sitten soude,
om aldaer te verantwoorden die daer van Loven te campen geheijscht ende ghedaeght
waeren.
Deze maniere van campen es soo gemeijn gewordden, soo dat de hertoghen selver,
bij deze middele, vele geschillen ende oorloghen ter neder geleijt hebben, ende onder
andere, ten tijde van hertoghe Hendrick den ije, van dijen naeme, om ter neder te
leggen zekere differenten ende twist tusschen hem ende heer Hendrick, den bisschop
van Luijck, opgestaen, waeromme vele gearbeijt wert om partijen tot peijse te brengen;
ende ten lesten wert, bijden edelen vanden lande, gesloten dat men eenen camp
vechten soude, ende daermede den twist ter nederleggen; ende dat van elcke zijde
eenen genomen soude omden camp te vechten, ende degenen die victorie gekregen,
dat daer die saecken blijven souden, ende, bijde verwonnen partije, hem zijne schaede
soude wordden opgericht; daertoe malcanderen gevende xl daegen. Hertoghe
Hendrick, dit vernemende, niet willende tselve om zijnen edeldomme achterhouden,
ende merckende dat den xle dach was nakende, heeft hij gedacht wie hij totten voers.
campe soude mogen nemen, ende allomme eenen gesocht hebbende, wert hem ten
lesten geseijt dat, binnen Loven, een man was van statuere als eenen reuse ende van
zulcke sterckte dat hij eenen leeuwe soude verwinnen ende te boven gaen; maer van
bleeheijt ende vreese en was sijns gelijcks niet opde aerden. Daer naer es de hertoghe
te Loven gecomen, ende heeft den voers. man ten voers. campe versocht; hij, hem
excuserende, hevet de hertoghe geweijgert. De hertoghe heeft hem anderwerven
gebeden, dat hij emmers soo vele doen soude, dat hij met hem ghinge, ende hem den
Luijckenaren verthoonen, dwelck hij den hertoghe geconsenteert heeft; ende es dijen
1

2

Een naamlooze schrijver, die in 1626 leefde, heeft aangeteekend: ‘het Crych, sijnde een
verheven rondeel, 't welk wij op de Borchpleijn gezien hebben, maer anno 1620, bij den
geleerden Heer Ericius Puteanus, historiographus regius, geappliquert, ende met andere
partijen van den Borchpleijn, 't zijnen profijte geincorporeert, onzeker bij wat tijtel, gelijck
den voormelden heer aldaer, door eenen agent, herberghe van gasterijen houdende ende wijn
ende bier uijttappende is voor alle man.’ Handschrift onzer Bibliotheek, bl. 28:
Of op de rechtsvergadering.
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volgende, metten voers. hertoghe, naerden campe gegaen, wel gewaepent, met zijnen
schilt ende cnodde. Als nu zijne wederpartije hem was naekende, heeft hij den reuse
eenen slach opt hooft gegeven, met eene dappere vuijst. De reuse murmererende
waeromme hij hem sloech, daer hij hem int minsten niet misdaen en hadde, heeft
zijne partije hem anderwerven geslaegen. Die reuse dit merckende, heeft tot zijne
wederpartije geseijt: ‘soo verre ghij mij noch eens slaet, dat zal ick aen u vreken.’
Daernaer heeft partije hem voerde derde reijse geslaegen. Die reuse gestoort wesende,
heeft hij zijnen schilt ende stock wech geworpen, ende heeft zijnen vijant metten
halse genomen ende onder zijne voeten geworpen, ende, met vuijsten, soo geslaegen
dat hij niet beter dan doot en was.
Daernaer wert van tshertoghen wegen geroepen dat hij zijne partije vuijten perck
soude worpen, als verwonnen zijnde. Ende dat hij hem de victorie toescreve; dwelck
hij gedaen heeft. Ende heeft zijnen vijant vuijten perck geworpen, ende daernaer
thooft affgehouden. Van dezen daege aff, was deze man soo stout, dat hij geen campen
meer en ontsach noch en vreesde. Dezen was vuijten geslachte van die vander
Calstren, soo sommighen scrijven; maer andere hebben dat hij was vuijten geslachte
van die vanden Steene; want ten tijde vanden voers. Hendrick, woonden, te Loven,
eenen diemen noempde den grooten Bastiaen vanden Steene, gelijck vele schepenen
brieven dat betuijghen.
De voers. maniere van malcanderen ten campe te eijsschen oft te daeghen, heeft
hertoghe Jan de ije, van dijen naeme, anno 1306, verboden op dezen voet, te wetene:
dat niemant van binnen zijnen lande eenich poirtere van Loven te campen eijsschen
en mach noch roepen, ten waere dat beijde de partijen vechten wouden. Maer naer
zijne doot wast wederomme alleleens
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ende geschiedden daegelijcx. Daernaer heeft hertoghe Philips, de je van dijen naeme,
deze ongoddelijcke maniere van executie geheelijck verboden ende gans te niet
gedaen, ende vuijtgerooijt, mits zijne groote macht die de Luijckenaers zeer ontsaegen.
Ende geschiedden de voers. campen al meestendeel tusschen die van Loven ende
Luijck, waerdoere onder hen eene continuele vijantschap was ende twist, soo wel
tusschen den bisschop van Luijck als de Luijckenaeren. Dit aenmerckende hertoghe
Jan de iije, van dijen naeme, heeft vele moijttie ende arbeijt gedaen, om eenen nieuwen
bisschop te Loven te hebben, onder wijens jurisdictie alleenlijck die van Brabant
staen souden. Wederomme, opt jaer 1483, wert van gelijcken, te Loven, getracteert,
maer en wert niet geeffectueert; soo dat zij onder den bisschop van Luijck gebleven
zijn totten jaere 1568, alswanneer de hertoghe van Alve, als gouverneur ende capiteijn
generael vander Conincklijcke Majesteijts Nederlanden, dijen van Loven, bij brieven
vanden daet vja septembris 1568, bevolen heeft dat zij den eertsbisschop van
Mechelen, van doen voertaene, souden houden voer hunnen gheestelijcken oversten.

Hoe ende bij wijen de gemeijnte van Loven geregneert ende
gegouverneert wordt.
Naest den hertoghe van Brabant, soo heeft, te Loven, met groote aucthoriteijt
gouvernement over de gemeijnte ende innegeseten der stadt de officier genoempt de
Meijere, wijens officie es de misdadighe te beschuldighen, ticht ende aenspraecke
den selven voerde schepenen der voers. stadt te doene, den selven schepenen vonnisse
daer over te eijsschene; over contracten, voer schepenen te passeren, inden naem
vanden hertoghe, te staen, de wachte, van tshertoghen wegen, te gebiedene, des
hertoghen van Brabant recht ende de policijen ende rechten der stadt van Loven
hulpen te bewaeren, de keurachtighen te calengierene, ende hunne mishandelingen
naerde ordonnantien vande stadt, te corrigeren; tot welcken eijnde hij den
naevolgenden eedt doet:

Den eedt vanden Meijere van Loven. aant.
‘Ick gelove ende swere, ten heijliegen, ende opte heijliege evangelien, dat ick, van
nu voertaene, alsoo lange als ick Meijer te Loven zijn zal, wel ende getrouwelijck
zal houden ende verwaeren mijns genadichs Heeren recht van Brabant, ende der stadt
recht van Loven, ende eeneniegelijcken vonnisse ende recht doen alsoo wel den
aermen als den rijcken, ende gelijck maender zijn in alle saecken, sonder partije
daerinne te draeghen; des en zal ick laeten om egeen saecken, alsoo moet mij Godt
hulpen ende allen zijne heijlieghen!’

De naemen van de Over Meijers, te Loven, geweest zijnde opde
naevolgende jaeren.
Hr Lonijs van Boutershem, riddere, meijer te Loven, anno 1111.
Hr Ermfroijt van Raetshoven, riddere, anno 1119.
Hr Everaert Nobel, riddere, anno 1127.
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Wouter Uten Liemingen, anno 1136.
Dickfert Didelijn, anno 1139.
Hr Seger van Heverle, riddere, anno 1149.
Hr Boudewijn van Opelaer, riddere, anno 1163.
Hr Goort van Redingen, riddere, anno 1173.
Aert van Wesemaele, anno 1176.
Hr Aert vander Calstren, riddere, anno 1179.
Hr Goort de Duijtsche, riddere, anno 1188.
Hr Hendrick van Wilre, riddere, anno 1216.
Hr Geeraert van Leeffdaele, riddere, anno 1220.
Hr Goordt, anno 1234.
Hr Wouter van Nethenen, riddere, anno 1260.
Hr Wouter Blanckaert, riddere, anno 1264.
Wouter Corsbout, anno 1271.
Hr Aert van Wilre, riddere, anno 1276.
Hr Jan van Redingen, riddere, anno 1278.
Roeloff van Wilre, anno 1298.
Jan Blanckaert, anno 1300.
Peeter vander Calstren, anno 1301.
Everaert van Dormaele, anno 1303.
Everaert Pieders, anno 1303.
Loijck Uten Liemingen, anno 1316.
Roeloff Corsbout, anno 1322.
Sijmon Pinnock, anno 1326.
Aert van Rode, anno 1328.
Willem Cricksteen, anno 1329.
Hr Lodewijck Cricksteen, anno 1330.
Hendrick de Pape, anno 1333.
Peeter vander Eijcken, anno 1334.
Joos van Ophem, anno 1339.
Hr Hendrick van Bergen, riddere, anno 1340.
Philips van Tudekem, anno 1340.
Peeter Coutereel, anno 1348.
Hr Wouter Heremaes, riddere, anno 1354.
Gielis Lachman, anno 1354.
Willem Cricksteen, voerde ije reijse, anno 1355.
Wouter Keijnooghe, anno 1356.
Peeter Coutereel, voerde ije reijse, totten jaere 1361.
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Aert van Wilre, anno 1361.
Pauwels Herengolijs, anno 1361.
Alexander vander Hulst, anno 1361.
Hr Jan Godevaerts, riddere, anno 1363.
Hr Jan Platvoet, riddere, anno 1364.
Geeraert van Redinghen, anno 1365.
Gielis de Rijcke, anno 1366.
Hr Jan vander Calstren, riddere, anno 1368.
Geeraert van Redingen, voerde ije reijse, anno 1371.
Willem van Wilre, anno 1374.
Jan de Witte, genomen totten meijerschappe van Loven; maer die van Loven
en wilden hem niet aenveerden; ende in zijn plaetse wert gestelt Pauwel
Herengolijs, voerde ije reijse, anno 1375.
Hr Claes van Sinte Goricx, riddere, anno 1376.
Hr Jan, Borchgraeve van Montenaeken, riddere, anno 1379.
Goolijn de Vroede, anno 1389.
Merten Corsbout, anno 1399.
Raes van Graven, heere van Maleve, anno 1402.
Hr Jan vander Nieuwerstraeten, riddere, anno 1406.
Raes van Graven, voerde ije reijse, anno 1407.
Loijck Roelants, anno 1410.
Gielis vanden Berghe, anno 1411.
(Affgeset bijden hertoghe, mits vele dachten over hem bijde schepenen gedaen).
Hr Wouter van Geldenaken, riddere, anno 1413.
Hr Loijck Pinnock, riddere, anno 1415.
Hr Claes van Sinte Goricx, riddere, voerde ije reijse, anno 1415.
Hr Hendrick Taije, riddere, anno 1418.
Geeraert vander Borch, anno 1419.
Hr Loijck Pinnock, riddere, voerde ije reijse, 1420.
Raes van Graven, voerde iije reijse, anno 1423.
Hr Claes van Sinte Goricx, riddere, voerde iije reijse, anno 1426.
Hr Jan van Hoije, riddere, ije januarij, anno 1433.
Hr Claes van Sinte Goricx, riddere, voerde iiije reijse anno 1433.
Jan van Ranst, heere van Canticroode, anno 1458.
Hr Loijck Pinnock, riddere, heere van Nieuwerhorst, anno 1460.
Joncker IJvain van Corttenbach, heere van Helmont ende Keerbergen, anno
1504.
Hr Jan van Schoonvorst, riddere, heere van Schaetersbroeck, anno 1509.
Jan van Duffele, anno 1518.
Hr Adriaen Blehen, riddere, anno 1530.
Jr Franchoijs de Mol, anno 1547.
Jr Peeter van Quaderibbe, anno 1560.
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Hr Chaerles vanden Tijmple, riddere, xvija decembris anno 1574.
Hr Loijck vanden Tijmple, sone des voers. Hr Charles, met brieven van haere
hoocheden, in date xiija januarij anno 1600.
De voers. meijere es altijts gewoonlijck geweest te hebben eenen lieutenant oft
stadthouder die, achtervolgende het eerste poinct vande costuijmen van Loven,
behoort Schiltbortich ende vuijten goeden mannen van de geslachten van Loven te
wesen; gelijck zij oock altijts geweest hebben, over de iiijc ende meer jaeren. Ende
tot dijen es hij noch gewoonlijck te hebbene eenen gesworenen clerck, eenen
roijdraegere ende vijff dienaers oft vorsters, daeraff de twee gestelt wordden bijden
hertoghe van Brabant oft zijnen meijere voers., ende d'andere drije bijde geene die
tanderen tijde, van den voers. hertoghe, die ghifte daervan vercregen hebben; die
welcke allen moeten eedt doen, cautie stellen ende heure officie bedienen
naervolgende den ouden onderhouden ende statuijten daeraff zijnde.

Den Magistraet oft Raedt der stadt van Loven.
Naest de voers. meijere, soo es de magistraet oft raedt der stadt van Loven, hebbende
ende gaede slaende de policijen ende het gouvernement der voers. stadt, daervan de
twee borgemeesteren, de superintendenten ende de principaelste sijn. Ende die vanden
raede zijn in getaele van xxj persoonen; ende zijn oock binnen de voers. stadt seven
schepenen, die, in treffelijcke ende swaere saecken, oock bijden voers. raede gebeden
ende geroepen wordden. De officie vanden voers. raede is peijs ende vrede onder de
borgerije te houdene ende te maeckene, over de processen ende gedinghen onder de
borgeren opstaende ende gerijsende, met oock andere saecken (den schepenen oft
guldekenen niet aengaende) vonnissen te gevene, den meijere sijnde gebreckelijck
in zijn officie te vermaenen; de accijsen ende het innecomen vande voers. stadt gaede
te slaen ende in essie te houden. De voers. xxj persoonen totten raede, de vij schepenen
ende de viij guldekenen plaegen, van allen ouden tijden, alleenlijck vuijte goede
mannen vande geslachten gecosen te wordden, ende dat totten jaere van 1360, ten
tijde vande groote commotie Peeters Coutereel, meijere, mette gemeijnte voertgekeert;
naer welcken jaere de weth dickwijls verandert es geweest gelijck hier volght:
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De naemen vande heeren Borgemeesteren der voers. stadt, opde
naevolgende jaeren, gedient hebbende; die van allen ouden tijden
plaegen Commoengemeijers ende daernaer Commoengemeesteren
genoempt te wordden. aant.
Anno 1225.

Aert Nobel.

-

Hr Wouter de Keijsere, riddere.

Anno 1230.

Hr Wouter de Keijsere, riddere.

-

Bastijn vanden Steene.

Anno 1233.

Bastijn vanden Steene.

-

Aert vander Calstren.

Anno 1236.

Hr Roeloff van Redingen, riddere.

-

Loijck Uten Liemingen.

Anno 1239.

Hr Roeloff van Redingen, riddere.

-

Wouter Platvoet.

Anno 1240.

Bastijn vanden Steene.

Anno 1247.

Bastijn vanden Steene.

-

Hendrick van Wilre.

Anno 1255.

Hr Wouter Uten Liemingen, riddere.

-

Wouter van Nethenen.

Anno 1257.

Roeloff van Redingen.

-

Jan Uten Liemingen.

Anno 1260.

Roeloff van Redingen.

-

Hendrick van Wilre.
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Anno 1261.

Hr Wouter Blanckaert, riddere.

-

Hr Goort vanden Steene, riddere.

Anno 1263.

Loijck Uten Lieminghen.

-

Geeraert van Wilre.

Anno 1267.

Hr Aert van Wilre, riddere.

-

Aert vander Calstren.

Anno 1270.

Loijck Uten Liemingen.

-

Willem van Rode.

Anno 1282.

Henrick van Oppendorp.

-

Willem van Redingen.

Anno 1283.

Peeter vander Calstren.

-

Jan Platvoet.

Anno 1284.

Jan van Redingen.

-

Jan Hers.

Anno 1285.

Gielis Uten Liemingen.

Anno 1286.

Hr Hendrick van Oppendorp, riddere.

-

Willem vander Calstren; daernaer Roeloff
van Redingen.

Anno 1287.

Jan Heijme.

Anno 1288.

Hr Jan van Rode, riddere.

-

Jan van Redingen.

Anno 1289.

Willem van Wilre.
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-

Jan vander Calstren.

Anno 1291.

Aert Nobel.

-

Peeter vander Calstren.

Anno 1293.

Hr Erlebout vander Calstren, riddere.

Anno 1295.

Willem van Wilre, den oude.

-

Hendrick Pinnock.

Anno 1298.

Hr Henrick van Wilre, riddere.

-

Peeter vander Calstren.

Anno 1300.

Willem van Wilre.

-

Wouter Pinnock.

Anno 1303.

Willem van Wilre.

-

Roeloff van Redingen.

Anno 1304.

Hr Aert van Wilre, riddere.

-

Wouter Pinnock.

Anno 1305.

Wouter Uten Liemingen.

-

Goossen vander Calstren.

Anno 1306.

Willem van Wilre.

-

Jan van Redingen.

Anno 1307.

Hr Wouter Herenmaes, riddere.

Anno 1308.

Hendrick Godevaerts.

-

Wouter van Rode.

Anno 1309.

Peeter vander Calstren.
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Anno 1310.

Wouter Uten Liemingen.

Anno 1311.

Willem van Wilre.

-

Aert van Rode.

Anno 1312.

Goossen vander Calstren.

-

Willem vander Speecht.

Anno 1313.

Aert van Rode.

Anno 1314.

Peeter vander Calstren.

-

Loijck Uten Liemingen.

Anno 1315.

Hr Willem van Wilre, riddere.

-

Jan van Redingen.

Anno 1316.

Goossen vander Calstren.

-

Jan Edelheere.

Anno 1317.

Jan van Herent.

-

Roeloff van Redingen.

Anno 1318.

Hr Willem van Wilre, riddere.

-

Aert vander Calstren.

Anno 1319.

Roeloff van Redingen.

-

Jan Hers.

Anno 1320.

Hr Willem van Wilre, riddere.

-

Willem vander Speecht.

Anno 1321.

Jan van Herent.
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Aert vanden Steene.

Anno 1322.

Peeter vander Calstren.

-

Jan van Rode.

Anno 1323.

Hr Willem van Wilre, riddere.

-

Roeloff van Redingen.

Anno 1324.

Willem vander Speecht.

-

Loijck Uten Liemingen.

Anno 1325.

Jan van Herent alias van Herendale.

-

Roeloff van Redingen.

Anno 1326.

Jan van Wilre.

-

Loijck Uten Liemingen.

Anno 1327.

Jan Hers.

-

Wouter Evelooge.

Anno 1328.

Willem vander Speecht.

-

Jan van Wilre.

Anno 1329.

Loijck Uten Liemingen, d'oude.

-

Goort van Dormaele.

Anno 1330.

Roeloff van Redingen.

-

Jan vander Calstren.

Anno 1331.

Wouter Evelooge.

-

Bastijn vanden Steene.

Anno 1332.

Willem vander Speecht.

-

Jan van Wilre.
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Anno 1333.

Goort van Dormaele.

-

Goossen vander Calstren.

Anno 1334.

Roeloff van Redingen.

-

Wouter Evelooge.

Anno 1335.

Loijck Uten Liemingen, de jonge.

-

Loijck van Redingen.

Anno 1336.

Jan van Herent.

-

Goort van Dormaele.

Anno 1337.

Wouter Evelooge.

-

Hr Roeloff van Redingen, riddere.

Anno 1338.

Loijck van Redingen.

-

Jan van Beerthem.

Anno 1339.

Hr Jan van Rode, riddere.

-

Hr Roeloff van Redingen, riddere.

Anno 1340.

Loijck van Redingen.

-

Bastijn vanden Steene.

Anno 1341.

Hr Roeloff van Redingen, riddere.

-

Loijck Uten Liemingen, de jonge.

Anno 1342.

Jan van Beerthem.

-

Jan Hers.

Anno 1343.

Jan van Wilre.

-

Wouter de Witte.
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Anno 1344.

Jan van Beerthem.

-

Goossen vander Calstren.

Anno 1345.

Wouter Evelooge.

-

Hr Hendrick van Beerthem, riddere, obiit;
ende in zijn plaetse wert gecosen Jan van
Wilre.

Anno 1346.

Jan Hers.

-

Goossen vander Calstren.

Anno 1347.

Wouter Evelooge.

-

Jan van Wilre.
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Anno 1348.

Jan van Beerthem.

-

Jan Hers, ende wert rentmeester vanden
hertoghe, te Loven,
ende in zijn plaetse wert gecosen Hr
Vranck van Outheverle, riddere.

Anno 1349.

Wouter Evelooge.

-

Jan van Wilre.

Anno 1350.

Jan Hers.

-

Goossen vander Calstren.

Anno 1351.

Wouter Evelooge.

-

Jan van Wilre.

Anno 1352.

Jan Hers.

-

Adam vanden Steene.

Anno 1353.

Wouter Evelooge.

-

Hr Wouter Herenmaes, riddere.

Anno 1354.

Hr Jan Hers, riddere.

-

Roeloff van Redingen, Loijcxsone.

Anno 1355.

Hr Loijck van Redingen, riddere.

-

Hr Wouter Herenmaes, riddere.

Anno 1356.

Wouter Evelooge.

-

Jan vanden Graete.

Anno 1357.

Hr Jan Hers, riddere.

-

Hr Jan vander Calstren, riddere.
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Anno 1358.

Hr Wouter Herenmaes, riddere.

-

Gielis de Rijcke.

Anno 1359.

Wouter Evelooge.

-

Jan van Raetshoven.

Anno 1360.

Hr Wouter Herenmaes, riddere.

-

Hr Jan Platvoet, riddere.

De voers. ij heeren Borgemeesteren en hebben maer gedient tot in octobri 1360,
alswanneer de groote commotie, te Loven, opstont vande gemeijnte tegens de heeren
vande geslachten, ter instantie Peeters Coutereel, meijere; ende hebben allen die
vande geslachten gevangen genomen ende groot rantsoen doen geven, ende voerts
alle hunne privilegien, soo vanden Peetersmanschappe als andere, geschoort ende
verbrant. Ende Peeter Coutereel, meijere, heeft de weth verrandert, naer zijn
goetduncken; nemende daertoe de hellicht vande geslachten die, hier te voren, in
cleijne estime geweest hadden, ende de reste vande gemeijnte, ende dijen volgende
waeren commoengemeesteren:
Anno 1360.

Jan Goedertoij, vande geslachten.

-

Jan van Cumptich, vande natie.

Anno 1361.

Hendrick de Pape, vande geslachten.

-

Hendrick Andries, vande natie.

Anno 1362.

Peeter Coutereel, vande geslachten.

-

Geldolph Rogge, vande natie.

Anno 1363.

Wouter Evelooge, d'oude, vande
geslachten.

-

Aert vanden Broecke, vande natie.

Anno 1364.

Hr Jan Hers, riddere, vande geslachten

-

Jan van Cumptich, vande natie.

Anno 1365.

Wouter Evelooge, d'oude, vande
geslachten.

-

Jan van Loon, vande natie.
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Anno 1366.

Gielis de Rijcke, vande geslachten;
daernaer, in zijn plaetse, Jan vanden
Berghe.

-

Jan van Cumptich, vande natie.

Anno 1367.

Hr Jan vander Calstren, riddere, vande
geslachten.

-

Jan van Loon, vande natie.

Anno 1368, es de weth wederomme verrandert, te wetene: datter sijn souden xij
gesworenen vande geslachten, daeraff de ij commoengemeesteren, ende x vande
natien, seven schepenen ende viij dekenen vande geslachten, ende dijen volgende
waeren commoengemeijeren:
Anno 1368.

Jan vanden Berghe.

-

Loijck Keijnooghe.

Anno 1369.

Geeraert van Redingen.

-

Jan de Rijcke, obiit; ende in zijn plaetse
es gecosen Jan de Witte.

Anno 1370.

Loijck Keijnooge.

-

Nicolaes van Dormaele.

Anno 1371.

Geeraert van Redingen; daernaer, in zijn
plaetse, Roeloff Uten Lieminghen.

-

Jan de Witte.

Anno 1372.

Hr Jan vander Calstren; daernaer, in zijn
plaetse, Peeter van Nethenen.

-

Alaert De Zedelaer.

Anno 1373, tegens den keusdaeghe, heeft de hertoghe wederomme de weth
verrandert, ende geordonneert
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datter zijn souden xix gesworene vande geslachten, daeraff de ij
Commoengemeesteren zijn souden; ende daertoe ij gesworenen van de ambachten;
seven schepenen vuijten geslachten; vj dekenen vuijten geslachten ende ij dekenen
vande ambachten oft natien; ende dijen volgende waeren Commoengemeesteren:
Anno 1373.

Wouter van Nethenen.

-

Loijck Keijnooghe.

Anno 1374.

Hr Jan vander Calstren, riddere.

-

Jan de Witte.

Anno 1375.

Loijck Keijnooghe.

-

Wouter van Nethenen.

Anno 1376.

Hr Jan de Swerttere, riddere.

-

Wouter Camerlinck.

Anno 1377.

Loijck Keijnooghe.

-

Alaert de Zedelaere.

Anno 1378.

Hr Jan vander Calstren, riddere.

-

Jan de Witte, tot in septembri toe.

Daernaer es de weth wederomme, xiiija septembris 1378, bijden hertoghe
verrandert, ende heeft geordonneert datter zijn souden xj gesworenen vande
geslachten, ende daeraff eenen Commoengemeestere, x gesworene vande natiën ende
daeraff oock eenen Commoengemeestere; iiij schepenen vande geslachten, i vuijte
guldebruederen ende ij vande natien; iiij dekenen vande geslachten ende iiij dekenen
vuijte guldebruederen vande gemeijnte, vande geslachten niet wesende; ende dijen
volgende waeren Commoengemeesteren:
Anno 1378.

Hr Jan de Swerttere, riddere, vande
geslachten.

-

Wouter vander Leijden, vande natie.
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Anno 1379.

Sijmon van Overbroeck; daernaer, in zijn
plaetse,
Jan vanden Borchoven, vande geslachten.

-

Willem Hertshals, vande natie.

Anno 1380.

Hr Jan de Swerttere, riddere; daernaer, in
zijn plaetse, Goort Boijs.

-

Wouter de Zas.

Anno 1381.

Reijnier van Oirbeke.

-

Jacop in den Haese.

Anno 1382.

Hendrick van Oirbeke.

-

Jan Willemaer.

Anno 1383.

Aert van IJperen.

-

Hendrick vanden Zijpe.

Anno 1384.

Hendrick van Oirbeke.

-

Wouter de Zas.

Anno 1385.

Wouter Camerlinck.

-

Jan Stockelpot.

Anno 1386.

Aert van IJperen.

-

Wouter vanden Broecke.

Anno 1387.

Goort vanden Berge, Goortssone.

-

Geert de Grutere.

Anno 1388.

Hendrick van Oirbeke.

-

Wouter de Zas.

Anno 1389.

Goloij de Vroede.

-

Geert de Grutere.
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Anno 1390.

Loijck Pinnock.

-

Wouter de Zas.

Anno 1391.

Goort vanden Berge.

-

Jan Stockelpot, obiit; ende in zijn plaetse
quam Wouter vanden Broecke,

Anno 1392.

Goossen vander Calstren.

-

Wouter de Zas.

Anno 1394.

Wouter Camerlinck.

-

Geert de Grutere.

Anno 1395.

Goort vanden Berghe.

-

Wouter vanden Broecke.

Anno 1396.

Goossen vander Calstren.

-

Wouter de Zas.

Anno 1397.

Loijck Pinnock.

-

Hendrick van Meensele.

Anno 1398.

Goossen vander Calstren.

-

Wouter de Zas.

Anno 1399.

Loijck Pinnock.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1400.

Wouter Pinnock.

-

Wouter de Zas.

Anno 1401.

Lodewijck Pinnock.

-

Wouter vanden Broecke.
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Anno 1402.

Jan de Witte.

-

Wouter de Zas.

Anno 1403.

Lodewijck Pinnock.

-

Hendrick de Naen.

Anno 1404.

Wouter Pinnock.

-

Wouter de Zas.

Anno 1405.

Lodewijck Pinnock.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1406.

Jan vanden Huffele.

-

Claes Hoechet alias vander Rous.

Anno 1407.

Gielis de Rijcke.

-

Geert de Grutere.

Anno 1408.

Jan vanden Huffele.

-

Claes Hoechet alias vander Rous.

Anno 1409.

Wouter Pinnock.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1410.

Jan vanden Huffele.

-

Jan vander Bruggen, beckere.

Anno 1411.

Lodewijck Pinnock.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1412.

Jan vanden Huffele.

-

Claes Hoechet.
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Anno 1413.

Jan de Witte.

-

Matthijs Davijts.

Anno 1414.

Jan vanden Huffele.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1415.

Gielis de Rijcke.

-

Claes vander Rous.

Anno 1416.

Jan vanden Huffele.

-

Matthijs Davijts.

Anno 1417.

Gielis de Rijcke.

-

Hendrick de Jeude.

Anno 1418.

Jan vanden Huffele.

-

Goossen Ouderogghe.

Anno 1419.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Matthijs Davijts, inde Tessche.

Anno 1420.

Raes van Graven.

Anno 1420.

Claes Hoechet, obiit; ende in zijn plaetse
gecosen, Jan Tijbe.

Anno 1421.

Jan vanden Huffele.

-

Goossen Ouderogge.

Anno 1422.

Jan de Witte.

-

Aert Boone.

Anno 1423.

Lodewijck Roelants.

-

Goossen Ouderogge.
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Anno 1424.

Jan de Witte.

-

Hendrick de Vroede.

Anno 1425.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Everaert van Winghe.

Anno 1426.

Gielis de Rijcke.

-

Hendrick de Vroede.

Anno 1427.

Raes van Graven.

-

Peeter Willemaer, Wouterssone.

Anno 1428.

Jacop Uten Liemingen.

-

Geert van Haenwijck.

Anno 1429.

Lodewijck Roelants.

-

Wouter Cappelleman.

Anno 1430.

Jacop Uten Liemingen.

-

Andries van Voshem.

Anno 1431.

Lodewijck Roelants.

-

Everaert van Winghe.

Anno 1432.

Jacop Uten Liemingen.

-

Andries van Voshem.

Anno 1433.

Lodewijck Roelants.

-

Hendrick Wante.

Anno 1434.

Jacop Uten Liemingen.

-

Wouter Cappelleman.

Anno 1435.

Nicolaes de Keerssmaeckere.
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-

Andries van Voshem.

Anno 1436.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Hendrick Wante.

Anno 1437.

Nicolaes de Keerssmaeckere.

-

Everaert van Winghe.

Anno 1438.

Jacop Uten Liemingen.

-

Vranck Willemaer.
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Anno 1439.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Aert van Vinckenbosch.

Anno 1440.

Jacop Pinnock.

-

Jan de Prijckere.

Anno 1441.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1442.

Jacop Uten Liemingen.

-

Andries van Voshem.

Anno 1443.

Jaspar Absoloons.

-

Aert van Vinckenbosch.

Anno 1444.

Machiel Absoloons.

-

Wouter Cappelleman.

Anno 1445.

Jaspar Absoloons.

-

Vranck van Dieven.

Anno 1446.

Machiel Absoloons.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1447.

Nicolaes de Keerssmaeckere.

-

Hendrick van Lintere.

Anno 1448.

Hr Lodewijck Pinnock, riddere.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1449.

Jacop Uten Liemingen.

-

Hendrick van Lintere.
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Anno 1450.

Machiel Absoloons.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1451.

Jaspar Absoloons.

-

Hendrick van Lintere.

Anno 1452.

Jacop Uten Liemingen.

-

Laureijs van Winghe.

Anno 1453.

Nicolaes de Keerssmaeckere.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1454.

Jaspar Absoloons.

-

Vranck van Dieven.

Anno 1455.

Lodewijck Roeloffs.

-

Jan de Prijckere.

Anno 1456.

Joncker Liebrecht van Meldert.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1457.

Jacop Uten Liemingen.

-

Vranck van Dieven.

Anno 1458.

Nicolaes de Keerssmaeckere.

-

Quinten Couckeroel.

Anno 1459.

Jacob Uten Liemingen.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1460.

Lodewyck Pinnock.

-

Quinten Couckeroel.

Anno 1461.

Jacop Uten Liemingen.
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-

Jan Ouderogghe.

Anno 1462.

Nicolaes de Keerssmaeckere.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1463.

Jan vander Borch, de jonge.

-

Quinten Couckeroel.

Anno 1464.

Hr Jacop Uten Liemingen, riddere.

-

Jan Mercels.

Anno 1465.

Lodewijck Roeloffs.

-

Peeter vander Hoeven.

Anno 1466.

Lodewijck Roelants.

-

Vranck Willemaer.

Anno 1467.

Hr Jan Uten Liemingen, riddere.

-

Peeter vander Hoeven.

Anno 1468.

Hr Jacop Uten Liemingen, riddere.

-

Jan Ouderogghe.

Anno 1469.

Lodewijck Roeloffs.

-

Peeter vander Hoeven.

Anno 1470.

Lodewijck Roelants.

-

Goossen Tijbe.

Anno 1471.

Hr Jacop Uten Liemingen, riddere.

-

Jan van Thienen.

Anno 1472.

Joncker Liebrecht van Meldert.

-

Jan Ouderogghe.
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Anno 1473.

Lodewijck Roeloffs.

-

Goossen Tijbe.

Anno 1474.

Joncker Liebrecht van Meldert.

-

Jan Ouderogghe.

Anno 1475.

Lodewijck Roeloffs.

-

Gielis De Vos.

Anno 1476.

Hr Machiel Absoloons, riddere.

-

Jan Mercels.
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Anno 1477.

Jan vander Borch.

-

Laureijs van Winghe.

Anno 1478.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Aert vander Berct.

Anno 1479.

Cornelis vanden Bergen.

-

Gielis van Caverson.

Anno 1480.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Aert vander Molen alias Mercelijs.

Anno 1481.

Hr Machiel Absoloons, riddere.

-

Goossen Tijbe.

Anno 1482.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Jan van Buetsele.

Anno 1483.

Daniel Boxhoren, de jonge.

-

Peeter vander Hoeven.

Anno 1484.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Aert vanden Hove.

Anno 1485.

Daniel Boxhoren, de jonge.

-

Goossen Tijbe.

Anno 1486.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Aert vander Hoeven.

Anno 1487.

Daniel Boxhoren, de jonge.

-

Peeter vander Hoeven.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Anno 1488.

Raes van Graven.

-

Aert van Hove.

Anno 1489.

Mertten van Oppendorp, obiit; ende in
zijn plaetse es gecosen Reijnier van
Lieffkenrode.

-

Jan van Buetsele.

Anno 1490.

Hr Machiel Absoloons, riddere.

-

Aert vanden Hove.

Anno 1491.

Hendrick Pinnock.

-

Jan van Buetsele.

Anno 1492.

Goort Hermeijs.

-

Aert vanden Hove.

Anno 1493.

Gielis van Duffele.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1494.

Anthonis Absoloons.

-

Peeter vanden Zande.

Anno 1495.

Joos Uter Hellicht.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1496.

Anthonis Absoloons.

-

Peeter vanden Zande.

Anno 1497.

Raes van Graven.

-

Gielis Crol.

Anno 1498.

Reijnier van Lieffkenrode.

-

Jan van Rosmeer.
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Anno 1499.

Hr Jan Pinnock, riddere.

-

Jan van Buetsele.

Anno 1500 ende 1501.

Jan van Schoonvorst.

--

Peeter van IJssche.

Anno 1502.

Goort vanden Berghe.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1503.

Claes van Graven.

-

Willem Tijbe.

Anno 1504.

Goort vanden Berghe.

-

Gielis Crol.

Anno 1505.

Claes van Graven.

-

Willem Tijbe.

Anno 1506.

Goort vanden Berghe.

-

Gielis Crol.

Anno 1507.

Anthonis Absoloons.

-

Joos van Caverson.

Anno 1508.

Wouter vanden Tijmple.

-

Jan vanden Vekene.

Anno 1509.

Anthonis Absoloons.

-

Gielis Crol.

Anno 1510.

Lodewijck vanden Tijmple.

-

Willem Tijbe.
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Anno 1511.

Hr Jacop Uten Liemingen, riddere, obiit;
ende in zijn plaetse quam Joos
Absoloons.

-

Hendrick de Costere.

Anno 1512.

Anthonis Absoloons.

-

Joos van Caverson.

Anno 1513.

Claes van Graven.

-

Willem Tijbe.
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Anno 1514.

Anthonis Absoloons.

-

Joos van Caverson.

Anno 1515.

Glaes van Graven.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1516.

Anthonis Absoloons.

-

Joos van Caverson.

Anno 1517.

Claes van Graven.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1518.

Anthonis Absoloons.

-

Joos van Caverson.

Anno 1519.

Jan vander Borch.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1520.

Lodewijck vanden Tijmple.

-

Gielis Crol.

Anno 1521.

Wouter vanden Tijmple.

-

Lodewijck Baets.

Anno 1522.

Lodewijck vanden Tijmple, Janssone.

-

Hendrick Bericx.

Anno 1523.

Claes van Graven.

-

Jan vander Hoeven.

Anno 1524.

Raes vander Lijnden.

-

Hendrick Bericx.
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Anno 1525.

Jan Blanckaert.

-

Jan Meijs.

Anno 1526.

Lodewijck vanden Tijmple.

-

Hendrick Bericx.

Anno 1527.

Claes van Graven.

-

Hendrick Willems.

Anno 1528.

Lodewijck vanden Tijmple.

-

Jan vander Hoeven.

Anno 1529.

Claes van Graven.

-

Hendrick Bericx.

Anno 1530.

Lodewijck vanden Tijmple.

-

Jan vander Hoeven.

Anno 1531.

Claes van Graven.

-

Anthonis Berthijns.

Anno 1532.

Raes vander Lijnden.

-

Hendrick Bericx.

Anno 1533.

Claes van Graven.

-

Anthonis Berthijns.

Anno 1534.

Raes vander Lijnden.

-

Claes vander Heijden.

Anno 1535.

Jan vander Borch.

-

Anthonis Berthijns.

Anno 1536.

Jan vanden Tijmple.

-

Claes vander Heijden.
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Anno 1537.

Claes van Graven.

-

Anthonis Berthijns.

Anno 1538.

Jan vanden Tijmple.

-

Claes vander Heijden.

Anno 1539.

Claes van Graven.

-

Jan vander Hoeven.

Anno 1540.

Jan vanden Tijmple.

-

Claes vander Heijden.

Anno 1541.

Jan vander Lijnden.

-

Hendrick Huene.

Anno 1542.

Jan vander Thommen.

-

Claes vander Heijden.

Anno 1543.

Augustijn Vrancx.

-

Joos de Moor.

Anno 1544.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Nicolaes vander Heijden.

Anno 1545.

Hr Jan vander Lijnden, riddere.

-

Hendrick Luenis.

Anno 1546.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Claes vander Heijden.

Anno 1547.

Hr Jan vander Lijnden, riddere.

-

Hendrick Luenis.
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Anno 1548.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1549.

Hr Jan vander Thommen, riddere.

-

Hendrick Luenis.

Anno 1550.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1551.

Hr Jan vander Lijnden, riddere.

-

Hendrick Luenis.
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Anno 1552.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1553.

Hr Jan vander Thommen, riddere.

-

Huijbrecht van Bierbeke.

Anno 1554.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1555.

Hr Jan vander Thommen, riddere.

-

Daniel van Voshem.

Anno 1556.

Cornelis van Graven.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1557.

Hr Jan vander Lijnden, riddere.

-

Daniel van Voshem.

Anno 1558.

Mr Willem Boxhoren.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1559.

Mr Augustijn vander Borch; ende es
geworden raet in Brabant.

-

Daniel van Voshem, obiit; ende in zijn
plaetse quam Joos De Moor.

Anno 1560.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1561.

Hr Jan vander Lijnden, riddere.

-

Nicolaes vander Heijden.
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Anno 1562.

Meester Willem Boxhoren.

-

Mathijs Reijniers.

Anno 1563.

Geeraert van Griecken.

-

Nicolaes vander Heijden.

Anno 1564.

Hr Jan vanden Tijmple, riddere.

-

Peeter van Caverson, obiit; ende in zijn
plaetse quam Joos Hertshals.

Anno 1565.

Meester Jan Edelheere.

-

Jan Baerts.

Anno 1566.

Geeraert van Griecken.

-

Peeter van Kelffs.

Anno 1567.

Jan van Liedekercken.

-

Jan Baerts.

Anno 1568.

Meester Jan Roeloffs.

-

Peeter van Kelffs.

Anno 1569 ende 1570.

Jan van Liedekercken.

--

Lenaert vander Hoeven.

Anno 1571, 1572 ende 1573.

Meester Jan van Schore.

---

Machiel Goorts.

Anno 1574.

Jan van Liedekercken.

-

Liebrecht van Malcote.

Anno 1575.

Joncker Jooris van Schoonhoven, ridd.

-

Machiel Goorts.

Anno 1576.

Geeraert van Griecken.
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-

Liebrecht van Malcote.

Anno 1577.

Meester Jan Roeloffs.

-

Machiel Goorts.

Anno 1578.

Jan van Liedekercken.

-

Liebrecht van Malcote, obiit; ende in zijn
plaetse quam Jan Willems.

Anno 1579.

Willem Edelheere.

-

Machiel Goorts.

Anno 1580.

Jan van Liedekercken.

-

Willem Liebrechts.

Anno 1581.

Augustijn Vrancx.

-

Machiel Goorts.

Anno 1582.

Cornelis van Graven.

-

Jeroen Luenis.

Anno 1583.

Augustijn Vrancx.

-

Jacop van Voshem.

Anno 1584.

Jan van Liedekercken.

-

Jeroen Luenis.

Anno 1585.

Augustijn Vrancx.

-

Jacop van Voshem.

Anno 1586.

Joncker Rijckaert van Pulle.

-

Jeroen Luenis, d'oude.

Anno 1587 ende 1588.

Joncker Jan van Schore.

--

Gooris Loomans.
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Anno 1589.

Joncker Rijckaert van Pulle.

-

Willem Liebrechts.

Anno 1590.

Meester Anthonis vanden Heetvelde.

-

Floris van Hoegaerden.

Anno 1591.

Joncker Rijckaert van Pulle.

-

Willem Liebrechts.
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Anno 1592.

Hr Eraert van Schore, riddere.

-

Floris van Hoegaerden.

Anno 1593 ende 1594.

Joncker Rijckaert van Pulle.

--

Willem Liebrechts.

Schepenen te Loven.
De seven schepenen, daer hier voere van geruert es, zijn ordinaris richteren1, kennisse,
judicature ende recht hebbende over alle poirteren ende andere inwoonderen der
voers. stadt ende vrijheijt van Loven, in alle zaecken, reele, personele, mixte, civile
ende criminele, ter kennisse van ordinaris richteren behoorende; vuijtgenomen zaecken
concernerende den wullenwercke, pelterije, cremerije, maeten ende gewichten, met
des daer aen cleeft, metten keuren daeraff dependerende, die, ter ierste instantie,
naert out onderhouden, behooren ter kennisse ende judicature vande dekenen vande
drapperijen oft wullenwercke binnen de voers. stadt. Sijn oock de voers. schepenen
insgelijcx richteren van allen appelatien ende hooftvonnissen, van buijten de voers.
stadt van Loven ende vrijheijt der selver, ten resorte comende, ende oock van allen
buijten poirteren. Competeert oock de selve schepenen, met seclusie van alle andere
richteren, die kennisse ende judicature van alle questien, differenten ende processen
rijsende ende opstaende van goedinghen, erffenissen, geluften ende contracten voer
hen gepasseert, met des daeraen dependeert, ende van alle gronden van erven (egeen
leen zijnde) binnen de voers. stadt ende vrijheijt der selver gelegen; met oock van
alle hechtingen ende arrestementen binnen de voers. stadt ende vrijheijt der selver
gebeurende, met des daeraen cleeft. De voers. schepenen zijn schuldich te verclaeren
wat zaecken voer hen behooren, ende dijen volgende behoort de Meijere de selve
schepenen daerop te maenen, oft sulck feijt oft dijergelijcken thunnen vonnisse plach
te staene oft niet; ende wijsen zij dan tselve tot haeren vonnisse te staene, dat dan
dat voer hen zal gehandelt wordden, volgende den chaertre, bij hertoghe Jan van
Brabant, dijen van Loven, op Sinte Lambrechs dach anno 1306, gegeven. De voers.
schepenen plaegen, in ouden tijden, xij ende xiij jaeren continuelijck te dienen, ende
al vuijten goeden mannen vande geslachten; ende dat tot in den jaeren van 1282,
alswanneer hertoghe Jan van Brabant de stadt van Loven gelooft heeft alle jaer seven
nieuwe schepenen te stellene, vuijten goeden mannen vande geslachten alleen; ende
hebben alsoo gedient totten jaere van 1360, alwaer de gemeijnte inden dienst gecomen
es, bij oorsaecken vande groote commotie Peeters Coutereel, meijere, maekende iiij
schepenen vande geslachten ende iij vuijten natien.
Anno 1368 wederomme verrandert op seven schepenen vande geslachten, ende
van gelijcken wederomme anno 1373. Daernaer, anno 1378, 14 septembris, bij
hertoghe Wencelijn verrandert ende geordonneert iiij schepenen vande geslachten,
eenen vande guldekenen oft guldebruederen vande drapperije ende ij vande gemeijnte,
dwelck alzoo noch tegenwoordelijck onderhouden wordt.

Sinte Peetersmannen van Loven.
1

Of rechters.
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Boven de voers. schepenen ende raedt, es alnoch een gerichte, binnen de voers. stadt
van Loven, voerde Sinte Peetersmannen der selver stadt, waervan hier naer zal
getracteert wordden, ende alsoo hier maer voer memorie.

Guldekenen vande drapperije.
Es alnoch binnen Loven een gericht ende consistorie genoempt de Guldekenen vande
drappereije, ende zijn acht in getaele, die oock van alle oude tijden alleenlijck plaegen
gecosen te wordden vuijte goede mannen vande geslachten. Maer ten tijde vande
commotie Peeters Coutereel, meijere, verrandert, anno 1360.
Anno 1373 wederomme verrandert, te weten datter zijn souden vj dekenen vande
geslachten ende ij vande gemeijnte. Anno 1378, 14 septembris, bij hertoghe Wencelijn
van Brabant, wederomme verrandert op iiij dekenen vande geslachten ende iiij vande
natie oft guldebruederen, dwelck alsoo noch tegenwoordelijck onderhouden wordt.
Dese hebben, ter ierster instantie, kennisse ende judicature over alle saecken
concernerende den wullenwercke, pelterije, cremerije, maeten ende gewichten, met
des daeraen cleeft, mette keuren daeraff dependerende. Maer comen, bij appelatie,
aen den raede der voers. stadt van Loven. Anno 1311, in septembris, heeft hertoghe
Jan van Brabant de stadt van Loven, tot behoeff vande voers. guldekenen, gegeven,
d Laeckenhuijs, metten gronde daert op staet, ende de plaetse totte goten toe vander
Proeffstraeten, opden chijns van ijc livers paijements jaerlijck, behoudelijck hem
reserverende zijnen laeckenen tol; gevende oock de voers. dekenen macht te
verranderen, te vernieuwen, te hoogen ende te nederen, al tgene de Gulden aengaende
als richteren daeraff zijnde, ende dat bij raede
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vande schepenen ende gesworenen der voers. stadt van Loven; bevelende den meijere
van Loven, soo verre de voers. dekenen niet machtich genoech en waeren eeniege
saecke te richtene, hen in alles te assisteren; ordineerde oock eenen busse vande
wullenweveren binnen de voers. stadt tot zijnen behoeff, waerop hem de stadt Loven,
anno 1311 voers., leende vm pont, makende ijc ponden grooten tournoijsen. Ende
assigneerde de stadt die inne te haelen opde voers. busse vande wullenweveren,
binnen den tijt van vijff jaeren.
Anno 1327 heeft hertoghe Jan van Brabant, de iije van dijen naeme, geordonneert
ende ghewilt dat men op ij mijlen naede stadt Loven, egeene laeckenen oft wolle en
zal mogen weven, verwen, vollen noch sieden, in geender manieren, consenterende
de voers. dekenen zulcke laeckenen ende gaeren te Loven inne te haelen, sonder
wedersegghen.

Rentmeesteren der stadt van Loven die van alle oude tijden
Paijmeesters genoempt wordden.
Sijn oock binnen de voers. stadt van Loven iiij rentmeesteren om de voers. stadt
goeden ende innecomen gaede te slaene ende te regeren; ende ontfanck ende
vuijtgeven daeraff te maecken. Dese plaegen oock alleenlijck vuijte goede mannen
vande geslachten gecosen te wordden, te wetene die twee vuijten gesworene, ende
de andere twee vuijten schepenen der voers. stadt; ende hebben alsoo gedient totten
jaere 1360, alswanneer de gemeijnte oock inde maniantie es gecomen, doerde groote
commotie, te Loven, opgestaen doer Peeter Coutereel, meijere. Anno 1373
wederomme verrandert te wetene datter sijn souden ij rentmeesteren van de geslachten
vuijten schependomme, ende ij vande geslachten vuijte gesworene. Anno 1378, 14
septembris, wederomme verrandert bij hertoghe Wencelijn ende vrouwe Joanna van
Brabant, die ordonneerde, om der stadt van Loven goeden te regeren, ij goede lieden
vuijte Guldebruederen, vande geslachten niet wesende, ende ij goede lieden vande
ambachten van Loven rentmeesteren te sijne, omde stadt goeden te ontfangene ende
vuijt te geven. Ende dat alle jaere de ij van hen affgaen souden, te wetene: eenen
vande Guldenbruederen ende eenen vande ambachten, ende datter ij nieuwe
wederomme in haere plaetse souden gecosen wordden. Ende zullen deselve
rentmeesteren alle iij maenden moeten wettige rekenninghe doen, met opender doren,
voerden gemeijnen raede vander stadt endebuijten raede, ende de goede lieden vande
ambachten, al die daerbij comen willen.
Ende hebben deze rentmeesteren, tot haerder assistente, iij clercken die van alle
oude tijden de iij secretarissen1 vanden Register der stadt van Loven genoempt
wordden, wijens officie es, de voers. stadts ontfanck ende haer vuijtgeven op te
teeckenen, ende de voers. rentmeesteren rekenninghe dijen volgende te maecken
ende te formeren, soo dat behoort, met des dijen aengaet; dwelck alsoo noch
tegenwoordelijck geobserveert wordt.

Laeten vande Tolcamere des hertoghen van Brabant.
1

Geenszins secretarissen, maar klerken van het Register. - Boonen was klerk van het register
en geeft zich zelven den tijtel van secretaris.
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Boven den voers. Raet, Schepenen, Guldekenen ende Rentmeesteren, esser alnoch
binnen Loven een ander jurisdictie ende gerichte, ende die wordden genoempt die
Laeten vande Tolcamere des hertoghen van Brabandt, binnen Loven, die meestendeel
vuijte goede mannen vande geslachten van Loven en Bruessel plaegen gecosen te
wordden. Dese hebben kennisse ende judicature van zaecken den rechten des
hertoghen van Brabant concernerende, ende wert, te Loven, ierst geinstitueert 22
decembris anno 1447.

Vande Gulden.
Sijn oock binnen de voers. stadt Loven iiij Gulden in maniere van erffschutters, te
wetene: de groote Gulde vanden ouden Cruijsboge, opden naem van Ons Lieve
Vrouwen, in getaele van lx persoonen; de cleijne Gulde des voers. Cruijsboge, opden
naem van Sint-Jooris, in getaele van xlij persoonen; de Gulde van den Hantboge,
opden naem van Sinte Sebastiaen, in getaele van xl persoonen; ende de Gulde vande
Coloevriers, opden naem van Sinte Christoffel, in getaele van lxx persoonen. Maer
want hier naer vande voers. Gulden geruert wordt, alsoo hier maer voer memorie.
Boven de voers. iiij gulden zijn alnoch, binnen Loven ende vrijheijt der selver,
vijff andere cleijne Gulden vanden hantboge, genoempt: vander gebrokender pesen;
te wetene: de cleijne Gulde vander heijliegher Drijvuldicheijt, opden Blauwenput;
de cleijne Gulde van Sinte Machiel, inde Hoelstraete; de cleijne Gulde van Sinte
Quinten, opde Quintenstraete; de cleijne
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Gulde van Sint Jacop, opde Biest, ende de cleijne Gulde van Sinte Geertruijden, inde
Borchstraete; bijde stadt geconsenteert 18 augusti anno 1486, Libro B. folio 248.
Dese trocken al tzaemen ten schietspele naer Corbeke, in junio anno 1565. De Gulde
van Sinte Barbelen, bijde stadt geconsenteert anno 1488, 12 julij, Libro B., folio 215.
De voers. Gulde van Sinte Geertruijden hielt dlandt-juweel, te Loven, opde merckt,
inden meij anni 1529.
Anno 1548, hiel de voers. Gulde van Sinte Quinten het schietspel, te Loven, opde
groote Merckt.
Anno 1542, in majo, hiel de Gulde van Sint Jacop het schietspel, te Loven, opde
groote Merckt.

Cameren van Rhetorijcken.
Item, sijn binnen de voers. stadt van Loven, van alle oude tijden geweest vijff
Cameren ende vergaerderinghen van rhetorijcken: als de Roose, de Kerssouwe, de
Peeterselpooten, de Pensee ende de Lelie.
De CAMERE VANDE ROOSE, opden naem van Sinte Dorothea, es te Loven opgericht
[voor 1434].
Anno 1468, heeft de stadt van Loven den Gesellen vander Roose geschonken,
voerde schoonste persoonaigien vuijtgestelt te hebbene, ter triumphen als de hertoghen
van Brabant dlandt van Luijck tzijnen wille gebracht hadde, ende vanden schoonsten
vierene, een silvere schaele van iiij oneen ende iiij stoopen rhinswijns; noch ij silvere
lepels van ij oneen ende ij geiten rhinswijns.
Anno 1515, in julio, ten landtjuweele, naer Mechelen.
Anno 1521, in julio, trocken de gesellen vande voers. Roose ter feesten vande
Rhetorijcken naer Diest.
Anno 1531, ter feesten vande Rhethorijcken naer Bruessel.
Anno 1535, in julio, ter feesten vande Rhetorijcken naer Mechelen.
Anno 1541, in julio, ter feesten vande Rhetorijcken naer Diest.
Anno 1561, in julio, ter feesten omt landtjuweel naer Antwerpen.
Anno 1548, 27 aprilis, heeft de stadt Loven de Roose geaccordeert, voer elcken
Spele van Sinnen, iij rhinsgulden, ende van elcken Esbattemente, xx stuijvers, ende
dat omden cost vande stellaigie te vervallen1.
De CAMERE VANDER KERSSOUWEN, opden naem van Sinte Margarite, es te Loven
opgericht anno [1475].
Hunne ordonnantie staet libro B2, folio 245.
Anno 1515, in julio, trocken die vande voers. camere ten landtjuweele, naer
Mechelen.
Anno 1521, in julio, ter feesten vande Rhetorijcken naer Diest.
Anno 1531, ter leesten vande Rhetorijcken naer Bruessel.
Anno 1535, in julio, trocken de gesellen vande voers. Kerssouwencamere ter
Rhetorijckfeest naer Mechelen.
Anno 1548, 2 maij, heeft de stadt Loven den voers. gesellen geaccordeert voer
elcken Spele van Sinnen iij Gulden; ende van eenen Esbattemente xx stuijvers om
den cost vande stellaigie mede te vervallen.
1
2

Vervallen, vervullen.
Dit handschrift berust nog op onze archieven, nr 81.
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De CAMERE VANDE PEETERSELPOOTEN, opden naem van........ es te Loven opgericht
anno [1481.]
Anno 1482, 19 maij wordden den gesellen vande voers. Camere zekere ordonnantie,
bijde stadt, verleent, waernaer zij schuldich souden zijn hen te reguleren, ende moeten
ter hunnen aencomen sweren ten heijliegen den Heere ende de stadt van Loven ende
hun geselschap goet ende getrouwe te sijn.
Anno 1515, in julio, trocken die vande voers. camere ten landtjuweele naer
Mechelen.
Anno 1521, in julio, ter Rhetorijckfeest naer Diest.
De CAMERE VANDE PENSEE, opden naem van Sinte Martha, es te Loven opgestaen
[voor 1481].
Anno 1515, in julio, trocken die vande voers. camere ten landtjuweel naer
Mechelen.
Anno 1521, in julio, trocken die vande voers. camere ter rhetorijckfeest naer Diest.
Anno 1548, 2 maij, heeft de stadt Loven de voers. gesellen geaccordeert, voer elck
Spel van Sinnen iij gulden, ende van elcken Esbattemente xx stuijvers, tot behulp
vanden cost vande stellaigie; maer soo verre de iij cameren tzaemen speelden, dat
de stadt dan gestaen soude mits betalende de voers. iij gulden ende xx stuijvers eens,
voer hun allen. Libro A, opt registere, folio 180 verso.
De CAMERE VANDE LELIE, opden naem van Sinte Cathlijnen, es te Loven opgericht
anno [1482.]
Anno 1483, 8 octobris, heeft de stadt Loven de voers. camere zekere ordonnantie
verleent, daernaer zij hen souden weten te reguleren, ende moeten geloven, eer zij
aenveert wordden, trecht vande cameren te houden, ende voer incoemgelde moet hij
geven j stuijver, ende Sinte Cathlijnen eenen silveren penninck.
Anno 1515, in julio, trocken die vande voers. camere ten landtjuweel naer
Mechelen.
Anno 1521, in julio, ter rhetorijckfeest naer Diest.
Anno 1535, in julio, ter rhetorijckfeest naer Mechelen.
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Hier naer volgen de naemen vande steden ende dorpen, staende
onder d'bescrijf der stadt van Loven oft te Loven bescreven worden,
Alsoo gespecificeert, xviija augusti, anno xiiijc lxxxv, bijde commissarissen des
hertoghen van Brabant, den staeten vanden selven lande ende den gedeputeerden
van de steden, vrijheden ende dorpen van den quartiere van Loven, Thienen ende
Geldenaecken.

Meijerije van Herent.
Herent, Winxsele, Velthem, Thieldonck, Corbeke over Dijle, Nederijssche.

Meijerije van Libbeke.
Libbeke, Pellenberch, Corbeke over Loo, Lovenjoul, Dutsele, Sinte Peeters Rode,
Holsbeke, Cortelcke, Linden, Loonbeke, Wilsele.

dBewint van Aerschot.
Landorp, Rillaer, Betekum, Hamme, Sint Jooris Weerde, de stadt van Aerschot,
Messelbroeck, Testelt, Bierbeke, Mille.

tHeerschap van Wesemale.
tDorp van Wesemale.

Onder Rotselaer.
Rotselaer, Werchtere, Haeght.

dBewint van Sichenen.
Thielt, Waenrode, Miskem, Beckevoort, Houwert oft Hondert, Nieuwrode, Molenbeke
ende Wersbeke, de stadt van Sichenen.

Meijerije van Sint Aechtenrode.
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Sint Aechtenrode, Ottenborch, Nethenen, Arckennen.

Meijerije van Heverle.
Heverle, Hout Heverle, Vaelbeke, Eegenhoven, Bercxhem, Assent, Berthem, Buecken,
Belanden oft Blanden.

Smaelheeren1 onder Diest.
Meerhout, Vorst, de stadt van Diest, Hoolede, Lumpnen.

Banck van Caggevenne.
Schaffene, Sint Beernaerts Daele, Meerbeecke, Berlaer, Reijnrode.
De stadt van Thienen, de stadt van Leeuwe, de stadt van Haelen.

Meijerije van Haelen.
Winghe, Kersbeke, Beetze, Cortenaecken, Webbekem ende Assent, Doerne,
Cappellen, Zoerbempden, Glabbeke, Meensele, Aettrode, Weevere, Kiesekem, de
stadt van Landenen.

De Meijerije vande Gheeten, metten smalen heeren.
Raetshoven, Hakendevel, Laere, Elishem, Guessenhoven, Walsberghe, Wolmershem,
Overhespen, Nederhespen, Vulmershem, Overwinde, Nederwinde, Ruijmpsdorp,
Nederlandenen, Waesmont, Dormaele, Opheijlishem, Hamme, Nederheijlishem,
Waelhoven, Goitsenhoven, Ezemaele, Wanghe.

Meijerije van Cumptich, metten smalen heeren.
Cumptich, Oirbeke, Willebringen, Veertrijcke, Sinte Merttens Vissenaecken, Sinte
Peeters Vissenaecken, Butsele, Meldert, Nedervelpe, Roosbeke, Boensbeke, Binckem,
Kerckem, Boutershem, Sluijsen, Mulsteden, Opvelpe, Oplintere, Nederlintere,
Buedinghen.
De stadt van Gheldenaecken.
1

Smalheeren, kleine heeren.
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d'Baillieuschap onder Geldenaken.
Op-Geldenaecken, Dongelberghe, Bomale ende Bommelet, Pietrain, Melaing,
Herbaix, Glimes, Jaucheletz, Ste Marie-Geest, St Jans-Geest, St Remeijs-Geest,
Pietrennel.

Meijerije van Geest à Gereopont.
Geest à Gereopont, Heddegnes, Offhuijs, Foul, Rammelliez.
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Meijerije van Incourt.
Incourt, Ardennelle, Longeville, Tourenbais le St Tron, Perwez et Rosires, Reulx
Miroir, Gottignij oft Gottechin, Malevien, Opperbais, Laethuit, Tourrebesoul, Orbaix
et Oddegnes, Wastines, Ste Marie, près Opperbais, Tourenbais les Béguines,
Glattigniez.

Meijerije van Jandraing.
Jandraing, Marilles, Aijnines, Jandraingenoul, Jauche, oultre l'Eglise, Mollenbaix
St-Piere, Mont à Jauche.

Meijerije van Orp le Grand.
Orp le Grand, Pelaines, Nodewez, Libertaignes, Mares, Orp le Petit, Linchain,
Linsennel.

De banck van Hannuijt.
Villers, Putcheij, Abolens, Lens St Remij, Lens St Servaij, Grand Halleer, Cras
Avernas, Bertroijs, Avernas le Boudewijn, Lignij, Mocheroul, Petit Halleer, de stadt
van Hannuijt, de stadt van Gemblours.

Onder wijens heerschappije de stadt van Loven, van ouden tijden,
geweest is; vanden chrijshandel vandie van Loven, ende hoe
vromelijck sij de hertogen altijts, met lijf ende goet, bijgestaen
hebben; mentie makende oock van sommige graven van Loven ende
andersints.
Ten tijde als Julius Cesar in dese Nederlanden was, waeren die Levaci, dat zijn de
Lovenaers, onderdaenich den Nerven, die voer hunne hooftstadt hadden de stadt van
Dornicke, alsdoen Tornacum genoempt. Ende daernaer heeft Loven den Romeijnen,
met geheel Nederlandt toebehoort; hoewel nochtans dat de chronijcken vande
bisschoppen van Tongeren verhaelen, dat Severijn, een bisschop van Tongeren, de
sone was van graeve Messeroen van Loven. Oock scrijven de selve chronijcken dat
een graeve van Loven genoempt Porus (van een groote sieckte van Sinte Servaes
genesen zijnde) de kercken van Tongeren begift heeft mette stadt van Maestricht,
zulcx dat de voers. Sinte Servaes, binnen cortten tijde daernaer, zijn bisdom van
Tongeren naerde stadt van Maestricht vervuert heeft. Dwelck soo zeer waerachtich
niet en schijnt te zijn, datter soo lange graeven te Loven souden geweest hebben;
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maer wel mach waer zijn dat de voers. Messeroen ende Porus (van Loven geboren)
vande machtichste vanden lande geweest zijn.

Loven van den Huijnen Verwoest.
Corts naerde doot van Sint Servaes, zijn de Huijnen (een zeer vreet volck) vuijten
lande van Schitien, gecomen in Gallien, ende hebben aldaer bijnaer alle de steden
verwoest ende affgeloopen, ontrent den jaere van iiijc liij, ende onder andere de stadt
van Loven hebben zij geheelijck bedorven ende geruineert; soo datse daernaer,
sommighe hondert jaeren, heeft sonder mueren gestaen; maer nochtans altijts
bewoondt.

Vanden Franchoijsen ende sommighe Graven van Loven.
Ontrent den tijde als de Huijnen in Nederlandt waeren, oft een weijnich daer te voren,
hadden de Franchoijsen geheel Nederlandt den Romeijnen, met gewelt, affgenomen.
Ende wordden bijde coninghen vanden Franchoijsen, in hun hoff, geordonnecrt, twee
derhande officieren, te wetene: Hertoghen ende Graeven. De hertoghen waeren
gestelt, in verscheijden landen, om bewint te hebben vant gene dat den chrijch ende
de oorlogen aenginck; ende de graeven wordden gestelt om een iegelijck recht ende
vonnisse te administreren, ende de steden in goede policijen ende eendrachticheijt
te conserveren; ende hadde bij naer elcke stadt haeren graeve, die de coninghen, naer
haere goetduncken, op ende aff saten, ende verranderde naer haer genueghen; want
zij geene zekere goeden en besaeten, gelijck nutertijt de hertoghen ende graeven.
In oude chronijcken van ontrent den jaere van vc wordt bevonden datter een graeve
te Loven was genoempt Austrogisilus, onder den coninck Diederick van Austrasien;
want Loven altijts onder Austrasien es gerekent geweest, ende hoorde toe de coningen
van dijen lande, vande welcke men, in diversche cronijcken, vele bescreven vindt,
hier te lange te scrijven. De voers. Diederick was de sone van Ghlodewijck, den
iersten kerstenen coninck vande Franchoijsen; naer Diederick was coninck zijn sone
Dietbrecht; daernaer Dietbold, Dietbrechtssone; Dietbolden volghden Chlotaris zijn
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oude oom; naer hem was coninck Segebrecht; daernaer Childebrecht zijn sone, die
sterff int jaer vjc. Diederick ende Dietbrecht zijn sonen regneerden naer hem tot int
jaer van vjc xviij. Alsdoen es 'trijcke van Austrasien gecomen op haeren neve
Chlotaris, coninck van het ander deel van Vranckerijck. Ten tijde van Chlotaris was
hertoghe in Austrasien Pippijn, Karlemans sone van Haspengouwe, onder wijens
hertochdomme oock begrepen was de stadt van Loven. Dese Pippijn wordden, van
coninck Chlotaris, gestelt om bewaerder ende toesiender te zijn vanden jongen
coninck van Austrasien, Chlotaris sone, genoempt Degebrecht. Dese Pippijn sterff,
anno vjc xlvij, achterlaetende eenen sone Grimold genoempt ende ij dochteren Sinte
Geertruijt ende Begghe, die naemaels trouwde Angisele, sone van Sinte Aernout.
De chronijcken van Henegouwe verhaelen dat, ten tijde van coninck Degebrecht
ende hertoghe Pippijn, eenen genoempt Bruijnholph graeve was van Henegouwe
ende van Loven, ende scrijven dat naer hem, int graeffschap van Loven, gevolght es
Bruijnholph, zijn sone.
De chronijcken van Vlaenderen scrijven dat, in Pippijns tijden, graeve van Loven
was Burschaert, sone Liedericx, des eersten forestiers van Vlaenderen, ende zeggen
dat naer hem volghde int graeffschap Estoreed, zijn sone.
Naerde doot van Grimold, Pippijns sone, wert hertoghe in Austrasien zijn swaeger
Angisele. Deze liet achter Pippijn van Herstele, die oock, naer zijnen vadere, hertoghe
werdt. Van dezen scrijven de chronijcken van Henegouwe dat hij eenen graeve van
Loven maeckten voecht des Godtshuijs van Lobbes, ter begeerten vanden Abt
genoempt Roeloff, anno 688; maer des graeven naem en staeter niet bescreven.
De chronijcken van Luijck bescrijven dat, ten tijde vanden voers. Pippijn van
Herstele, te Loven leeffden graeve Floerbrecht, die eene dochtere hadde genoempt
Floriwine, die getrouwt hadde Sint Huijbrecht, eer hij bisschop wert; waervan zij
eenen sone hadde genoempt Floerbrecht, die, naer zijnen vadere, bisschop wert van
Luijck ende sterff anno 752.
Naer Pippijn van Herstele, wert hertoghe zijn sone Caerel Martel, onverwonnen
bastaert. Dese es grootter geweest dan eenige van zijne voersaeten, ende heeft
achtergelaeten iij sonen, te wetene: Karleman, Pippijn ende Griffoen. Karleman es
monick gewordden; Griffoen, naer dat hij tegens zijne broeders lange oorloge hadde
gevuert, es ten lesten met hertoghe Pippijn vereenicht; die hem twelff graeffschappen
in Austrasien gegeven heeft, waeraff het graeffschap van Loven een es geweest.
Deze Griffoen, naer vele moijttien ende oorlogen, die hij zijne broeders aen hadde
gedaen, es in Beijeren deerlijck vermoort, ende Pippijn wert naemaels. coninck van
Vranckerijck. Caerel de groote, zijn sone, es hem naergevolght, ende heeft oock
geheel Duijtslandt tot zijnen rijcke gevuecht, met een groot deel van Italien ende het
keijserrijcke. Naerde doot vanden grooten coninck ende keijser Caerel, es keijser
ende coninck gewordden Lodewijck de Goedertierene, zijne sone, die int jaer van
840 gestorven es; ende soo haest als hij doot was, gerees een oorloghe tusschen
Lotharis, Lodewijck ende Caerel den Caluwen, zijne kinderen. Lotharis, verwonnen
zijnde van zijnen broederen, heeft zijns vaders goeden tegens hen gedeijlt, ende heeft
voer zijn deel gehadt het keijserijck met Italien, Provencen, Bourgoignien ende het
landt van Austrasien, daer Loven onder begrepen was; ende heeft het landt van
Austrasien naer zijnen naeme Lothrijck genoempt. Binnen des voers. coninck
Lodewijcx tijden, was een graeve te Loven genoempt Heer BASTIJN DE GROOTE,
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een vroom riddere van edele affcompste, die eenen sone hadde genoempt Volckaert,
die, anno 809, bisschop van Luijck was, ende seven dochteren waervan de seven
geslachten der stadt van Loven hunnen oorspronck nemen. Ende zijne huijsvrouwe
was des graeven dochtere van Vlaenderen, de welcke voers. Bastijn, in Duijtslandt,
gestorven es ontrent den jaere 825, naer dijen hij zijne seven dochteren al aen
edelmans van Loven bestaijt ende geallieert hadde, ende met schoone heerlijcke
privilegien begift, die al ten tijde vande commotie Peeters Coutereel, meijere, anno
1360, gedestrueert, verbrant, geschoordt ende te niet gebracht zijn.
Ten tijde vanden voers. heer Bastijn de Groote, graeve van Loven, zijn de
Noortmannen ende Denen, in Nederlandt, gecomen met groote menichte van volcke,
ende hebben den meesten deel vande steden bedorven ende gedestrueert. Maer
bevindende dat de stadt van Loven bequaem was om daer haeren legel te slaen, ende
soo voerts allen de omliggende landen, naer haeren genoeghe, aff te loopen, hebben
zij hen daer wel sterck beschanst, daer mede genoech te kennen gevende, dat zij van
sinne niet en waeren Lothrijck soo haest te verlaeten. Dwelck aenmerckende Lotharis,
de keijsere, heeft zijn rijcke versaeckt, ende es int clooster van Pruijmen gaen woonen,
anno 855; alwaer hij gestorven es.
Naer zijne doot es coninck van Lothrijck gewordden Lotharis, zijn sone, onder
welck Lothrijck oock Loven begrepen was, hoewel dat het meesten deel vanden
lande vande Noortmannen ende Denen beseten was. Naer zijne doot hebben Lothrijck
onder hen ghedeijlt beijde zijn oomen te wetene: Lodewijck, coninck van Duijtslandt,
ende Caerel den Caluwen, coninck van Vranckerijck; ende onder het deel van Caerel
was geheel Brabant, met het graeffschap van Loven. Maer ontrent den jaere 880,
hebben conincx Caerels des
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Caluwen kinderen geheel haer deel van Lothrijck verloren, ende es gecomen in
handen van Lodewijck, Caerleman ende Caerel, die kinderen waeren van Lodewijck,
coninck van Duijtslandt, ende soo es Loven wederomme onder de heerschappije
vande Duijtschen gecomen. Corts hier naer zijn gestorven de lest voers.
Lodewijcxende Caerlemans gebroedere; ende haer broeder Caerel, die men den vetten
hiet, es gewordden Keijsere ende coninck van Over Duijtslandt ende van Lothrijcke,
daer Loven onder begrepen was, ende es geweest de vje keijsere. Ende alsoo de
Noortmannen ende Denen dagelijcx Vranckerijck bereden, hebben de Franchoijsen
den voers. keijsere Caerel momboir gemaeckt van haeren coninck Kaerel den
Simpelen, mits hij noch een jonck kint was; ende hebben tgeheel landt onder zijne
protecxtie gestelt.
Anno 882 heeft de voers. keijser Caerel den Vetten een groot heijr van Duijtschen
ende Franchoijsen gesonden, tegens de Noortmannen ende Denen, die te Loven
laegen, ende daegelijcx groot ghewelt deden in Lothrijck ende Vranckerijck; maer
zij en hebbense niet connen vuijt Loven verdrijven, doer dijen zij hen daer soo sterck
beschanst hadden; ende zijn daer bleven totten jaere van 895. Sommige oude scriften
houden in dat sommige poorten vande stadt Loven, bij hen gemaeckt zijn geweest,
ende onder andere de Wolffspoorte, opde welcke, van graeuwen steen, gehouden
staet een beelt van eenen affgodt, al naeckt, met een colve oft stocke inde handt;
ende wordt dese poorte, in ouden schepenen brieven van Loven, vande jaeren 1149,
ende oock vande jaeren 1200 ende voerdere, in den latijne, genoempt Porta Priapi1,
waervuijt schijnt dat zij eenen affgodt, genaempt Priapus, aldaer aenbeden, ende in
reverentie gehouden hebben.
Oock scrijven sommige dat de Proeffstraetpoorte van hunnen wercke es, daer vele
vrempde hooffden op staen, ende oock de Borch. Deze Noortmannen hebben, binnen
Loven, te niet gebracht allen de kercken, cloosters ende cappellen; want zij heijdens
waeren; ende alsoo niet te verwonderen dat te Loven geene oude kercken en zijn;
want Sint Peeters kercke die outste es, ende sedert gemaeckt.
Caerel de Vette, keijsere, ziende dat hij de Noortmannen niet en conste gedwingen,
heeft, met eenen van haeren coningen, genoempt Godfroid, verbont gemaeckt, ende
hem teenen wijve gegeven Ghijsele, coninck Lotharis dochtere, met geheel Vrieslandt,
behalven dat hij kersten soude wordden. Maer alsoo deze Godfroid naemaels
wederomme hem tegens den keijsere oprichte, es hij inde Betuwe gejaeght, ende
aldaer verslaegen. Dwelck vernemende Rollo, den capiteijn van den Noortmannen,
die tot Loven lach, es met een deel vande Noortmannen van Loven getrocken naer
Vranckerijck, alwaer hij doer (groote neersticheijt der Franchoijsen) het kersten
geloove aenveert heeft, ter instantie van Caerel den Simpele, die hem zijn dochter
te houwelijck gaff, genoempt Gilla, ende wert Robertus genoempt, naer den graeve
van Parijs, die hem vande vunten hieff. Ende wert hem gegeven, om met zijnen
volcke te bewoonen het landt van Neustrien, nu Normandijen genoempt. Dit
gebeurden ontrent den jaere van 886.
Naer dat Caerel de Vette keijsere afflijvich was gewordden, zijn de Noortmannen
ende Denen van Loven getogen naerden Rhijn, ende hebben aldaer de geheel
Rhijngouw, als rasende honden, overloopen; ende hebben aldaer Sundolph,
aertsbisschop van Mentz, ende Arnolph, een vroom capiteijn, verslaeghen. Arnolphus
1

Wij hebben de benaming van Porta Priapi in geen enkel stuk der 13e eeuw aangetroffen.
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de vije keijsere, die alsdoen, met Svendibold, coninck van Moravien, te doen hadde,
vernomen hebbende de groote tijranie die de Noortmannen ende Denen in Nederlandt
bedreven, heeft bestant met zijne vijant gemaeckt, ende es, metter haesten, met groote
menichte van volcke, naerden Rhijn gecomen.
De Noortmannen, vernomen hebbende des keijsers compste, zijn wederomme te
rugge naer Loven getrocken, alwaerse de keijser gevolght es, met alle zijne macht,
ende, opden iersten septembris des jaers 895 gebeurden eenen vreesselijcken slach,
tusschen den keijsere ende de Noortmannen, ontrent Loven, ende hoe wel de
Noortmannen, tot hunnen voerdeele, genomen hadden die broecken, bijde Dijlen
lighende, meijnende dat die beletten souden dat hen des keijsers volck van achter
niet en soude connen beringhelen, zijn zij nochtans geheelijck te neder geworpen,
ende vuijt Loven verdreven. In welcken slach die Lovenaars gevlucht zijnde geweest,
met wijlen heer Bastijn den Groote, graeve van Loven, hen zeer vromelijck gehadt
hebben; soo datter vanden keijsere vele ridders geslaegen werden. Ende de keijsere
heeft xvj vendelen, die hij den Noortmannen affgenomen hadde, gesonden naer
Beijeren, in een teecken van victorie. Siet hiervan libro cronicarum, folio 173, onder
Arnulpho vijo, anno 891.
Naer dezen slach es de keijsere, met allen zijn volck ende de Lovenaers, binnen
Loven gecomen, ende heeft terstont ander volck daerinne gestelt; ende daeraff
capiteijn gemaeckt een edelman vuijt Lothrijck genoempt Bertharis, om de Borch
ende de stadt te bewaeren, ende wederomme kercken daer inne te maecken.
Ende want deze groote victorie gebeurt was opden iersten septembris, heeft zijnen
oorspronek hier aff, dat men, opden ien sondach der selve maent, te Loven,
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groote feeste houdt diemen Kermisse noempt; ende es vandijen tijt aff altijts, met
groote genuchte, onderhouden geweest, ende naederhant met eene schoone heerlijcke
processie, met excellente historien ende waegenen verchiert, gelijck deselve hier
naer met alle haere figueren volght.
Anno 947, heeft keijser Otto, die ierste van dijen naeme, sone Henricx, den graeve
van Loven genoempt Lambrecht, die hij noempt een sterck ende vroom man te wesen,
voecht gemaeckt des Godtshuijs van Gembloulx, ten versuecke vanden abt Erluwijn
ende alle zijnder moniken. Dese graeve Lambrecht was de broedere van Reijnier
Lanckhals, graeve, ter dijer tijt, van Henegouwe; naer wijens doot deselve Reijnier
oock graeve van Loven wert ende van Bruessel.
Anno 959, wert Reijnier Lanckhals, graeve van Henegouwe ende Loven, gevangen
gestelt van Bruno, aertsbisschop van Colen ende aertshertoghe van Lothrijck, omdat
hij groote oproeringhe ende commotien gemaeckt hadde int landt van Lothrijck, ende
zijne goeden wordden tot de keijsers taefele geleet, zulcx dat Reijnier ende Lambrecht
zijn sonen hebben moeten de vlucht nemen in Vranckerijck.
Anno 973, zijn Reijnier ende Lambrecht, sgraeven Reijniers sonen, gecomen, mét
vele volcx, ontrent Henegouwe, ende hebben, bij Peroenen, verslaegen twee graeven
te wetene: Werver ende Rainaerden, omdat zij huns vaders landt hadden innegenomen.
Daernaer hebben zij sterck gemaeckt een slot, opde Haine gelegen, genoempt Bossut,
ende hebben daervuijt beginnen te rijden int landt van Lothrijcke, roovende ende
slaende op degene die den keijser Otto, den ije, aenhinghen. Maer int jaer daernaer,
es de keijser Otto, de ije, in Henegouwe gecomen, ende heeft Bossut affgeworpen,
dies nochtans niet tegenstaende en hebben de ij gebroederen niet gelaeten oorloge
te vueren in Lothrijck ende Henegouwe.
Anno 976, hebben Reijnier ende Lambrecht, gebroederen van Henegouwe, eenen
strijt verloren tegen Godefroijdt, graeve van Ardennen, ende Arnout, graeve van
Vlaenderen. Zulcx dat zij wederomme naer Vranckerijck vlieden moesten; alwaer
zij, om hen te verstercken, elck eene huijsvrouwe genomen hebben; ende graeve
Reijnier trouwde de dochtere van Hugo, graeve van Parijs; ende Lambrecht trouwde
Geerberge, dochtere Caerels, die broedere was van Lotharis, coninck van
Vranckerijck. Ende corts daernaer, doer behulp van hunne sweers, zijn zij wederomme
tot haere goeden gecomen; ende Reijnier es gewordden graeve van Henegouwe, ende
Lambrecht, bij toenaeme Metten Baerde, wert graeve van Loven.
Anno 985, wert de keijserinne des keijsers Ottens den iije huijsvrouwe, metten
brande geexecuteert, omdat zij, met valscheijt, een graeve vanden hove t'onrechte
ter justitien doen bringhen hadde, ende onthooffden; waervan ij excellente stucken
schilderije, te Loven, inde Raetscamere vanden stadthuijse staen1, waerop de
naervolgende rijmen staen:
1

Deze twee tafereelen werden geschilderd, in 1468, door Dierik Bouts, gebortig van Haarlem,
die zich, voor 1448, te Leuven had gevestigd en er in echt was getreden met Katharina vander
Bruggen alias Mettengelde, dezer stad. Hij overleed te Leuven, den 6 mei 1475, oud 75 jaren.
en werd in de kerk der Minderbroeders begraven. Bouts liet uit Katharina vander Bruggen
twee zonen. Dierik en Albrecht, schilders, en twee dochters, kloosterlingen te Dommel, in
Noord Brabant. Na de dood zijner gade was hij in tweeden echt getreden met Elisabeth van
Voshem, van Leuven, overleden rond 1505. Zie ons werk l'Ancienne école de peinture de
Louvain, bladz. 105 en vervolg.
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Alsmen negen hondert jaer gescreven heeft:
En lxxxv, naer scrifts oirconden, waer
Men Otto, den derden keijser, sien leven heeft,
Tot Roomen seer wonderlijck bevonden, daer;
Het is een spiegel tot allen stonden claer,
Voer allen richters, hoort wat hij bedreven heeft:
Doer sijnvalsche vrouwe, wilt dit doer gronden swaer,
Hij trecht mishandelt ende seer doen sneven heeft,
Want hij haer te vele geloofs gegeven heeft,
Soo dat sij sijn wijsheijt heel cost verdooven;
Een smeeckende vrouwe en wilt niet gelooven.
Dese vrouwe in liefden ontsteken was
Op eenen graeve int hoff vermaert seere,
Van Venus wercken dat allen haer spreken was,
Seggende u jonste te mij waerts baert, heere;
Hij verfuseerde haeren valschen aert teere,
Dinckende dat sij van quaden treken was;
Dus heeft sij hem bijden keijser beswaert, meere,
Van fortsen, dwelck scheen aen haer gebleken was;
Dus die keijser haestich daer aent vreken was,
En dede hem onthoofden en stortten sijn bloet;
Een groote saecke verhaest en was noijt goet.
Doen die keijser te rechte geseten was,
Quamp de vrouwe en bracht haers mans hoot daer,
En seijde, blust mijn begeerte om weten ras;
Wat verbuert die een ontschuldich bringht ter doot swaer?
Lijf en goet, sprack hij, oft hij cleijn oft groot waer.
Ghij hebt dat gedaen, en vreesdij der schanden niet?
Want ick sal hier maecken u quaet exploot claer,
Met een geloijende ijser in mijn handen, siet,

De twee door Bouts vervaardigde tafereelen versierden het stadhuis van Leuven tot op onze
dagen. Den 13 april 1827 werden zij, mits eene som van 10,000 nederlandsche gulden, aan
koning Willem Ien afgestaan. Sedert 1861 versieren zij het Koninklijk Museum van Brussel.
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Swoer sij bijden levenden Godt, sonder verbranden iet;
Dies sij allen verwondert waeren, mans en vrouwen;
Wie salse beschaemen, die op Godt betrouwen.
Den keijser dee sijn wijff examineren wel,
Opdat sij de waerheijt te rechte belijden sau,
En dede haer, metten brant, executeren fel;
Soodat hij sijn eere daer met bevrijden wau.
En sprack, ick sal voer mijn bruijt noch verblijden au,
Maer sij bleeff in haers mans liefde constant, vroet.
Doen sprack hij tot haer wilt mij castijden nau;
Sijn heeren verbaeden aen haer voert geheel landt goet;
En gaven haer vier sloten sterck en plaisant, soet,
Om sijn wijsheijt wille vermaert, seer loffelijck;
Als die wijze dolen, dolen sij groffelijck1.

Lambrecht metten Baerde, graeve van Loven, heeft Caerel, zijnen sweer, hertoghe
van Lothrijck, seer vromelijck bijgestaen inde oorlogen die hij gehadt heeft tegen
Huge, graeve van Parijs. Want deze Huge zeer arbeijdde omde croone van
Vranckerijck te ontweldigen den geslachten des grooten keijser Caerels; dwelck hij
naemaels noch doer behendicheijt vercregen heeft, ende hertoghe Caerel van hem
gevangen zijnde, es te Peroenen gestorven int jaer van 991, achterlaetende eenen
sone, Otto genoempt, die naer hem hertoghe van Lothrijck wert; ende ij dochteren,
Geerberge ende Ermgarde. Geerberge hadde getrouwt graeve Lambrecht van Loven;
ende Ermgarde hadde getrouwt graeve Aelbrecht van Naemen. Lambrecht hadde
mette voers. Geerberge te houwelijcke Bruessel, Nijvele, Vilvoorden ende Vueren,
metten dorpen daerontrent gelegen, met het schoone bosch van Sonien. Deze
Lambrecht stichte de kercke van Sinte Peeters, te Loven, ontrent den jaere van 1000,
ende gaff den canoniken de thiende vande vruchten die wassen souden binnen de
vrijheijt van Loven.
Anno 1002, es gestorven den swaeger van graeve Lambrecht, hertoghe Otto van
Lothrijck, ende alsoo hij geene kinderen achter en liet, meijnden graeve Lambrecht
ende graeve Aelbrecht van Naemen, als de naeste erffgenaemen, te comen totten
hertogdomme. Maer graeve Godevaert van Ardennen heeft soo vele gemaeckt, bijden
keijsere Hendrick, den ije van dijen naeme, dat het hertogdomme van Lothrijck
Godevaert van Ardennen, zijnen sone, t'onrechte bevolen werdt; waervuijt groote
oorloge opstont tusschen den nieuwen hertoghe Godevaert van Ardennen ende den
graeve Lambrecht, met zijne medeplegeren.
Anno 1012, heeft hertoghe Godevaert van Ardennen, met bijstant vanden keijsere
Hendrick, de stadt van Loven zeer naeuwe belegert. Maer die van Loven, verstout
zijnde doer de tegenwoordicheijt van graeve Lambrecht, hunnen oprechten heere,
hebben haere vijanden soo vromelijck het aensicht geboden, dat zij met schanden
hebben moeten de vlucht nemen, ende Loven verlaeten; laetende voerde stadt groote
menichte van volcke.
Anno 1013, alsoo Balderick, bisschop van Luijck, begonste eene groote sterckte
te begrijpen, int dorp van Hoegaerden, ende des niet aflaeten en wilde, ten versuecke
van graeve Lambrecht van Loven, es de voers. graeve Lambrecht, met eene groote
1

Deze rijmen werden vervaardigd, in 1578, door Hendrik de Muijser, facteur of dichter van
de leuvensche Rederijkkamer de Roos; zie aangehaald werk, bladz. 191.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

menichte van Lovenaers, derwaerts getrocken, ende heeft de Luijckenaers wel
dapperlijck verslaegen, ende het begonste werck ten gronde vuijt geworpen. In dese
oorloge, mits hunne groote vromicheijt ende getrouwicheijt die de edele Lovenaers
hunnen graeve bethoont hebben, ende oock inde leste voergaende oorloge, tegens
hertoghe Godevaert van Ardennen, hebben die edelen van Loven vele schoone,
heerlijcke privilegien van graeve Lambrecht vercreghen, ende binnen des voers.
graeven tijden begonst Peetersmannen te heetene; ende zijn sedert de welgeborene
van Loven genoempt geweest, als van graeven kinderen gedescendeert zijnde. Men
bevindt zekerlijck, in vele oude munimenten, dat graeve Lambrecht ende alle zijne
naecomelinghen, graeven ende hertoghen, altijts hebben den naem gevuert van
voechden der kercke van Sinte Peeters; ende dat zij oock altijts geplogen hebben,
inden eedt die zij als voechden doen, te sweren dat zij alle degene die tSinte Peeters
hooren, houden zullen in allen haeren ouden rechten ende gebruijcken, gelijck hier
naer int iiij deel oft capittel van dezen boecke breeder zal getracteert wordden.
Anno 1014, werdt de voers. graeve Lambrecht verslaegen, van hertoghe Godevaert,
in eenen strijt, bij Florines, ende wordden vandaer gevuert te Nijvele, ende aldaer
begraeven, achterlaetende drije sonen Hendrick, Lambrecht ende Reijnier. Hendrick,
des voers. Lambrechts sone ende erffgenaeme, heeft zijne residentie te Loven, opde
Borch, meestendeel gehouden, omde Luijdickers2 meer in onsach te houden, die hem
ende zijnen lande op wilden. Hij hadde groote oorloge tegens die Hollanders, ende
es, te Loven, gestorven, anno 1068. Sommige oude scriften verhaelen dat hij vanden
keijser Hendrick, den iiije van dijen naeme,

2

Luikenaars.
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gestelt es geweest, om het landt van Kernten, bij Hongarien ende Beemerlandt
gelegen, te regeren ende te gouverneren; met oock een groot deel van Oostenrijck,
ende dat daer vuijt gecomen souden zijn dat het hertogdomme van Oostenrijck eene
wapene heeft met het graeffschap van Loven1.
Anno 1137, was de keijsere Coenraet te Loven, om te beslichten d'oorloge die
begonst op te staen tusschen hertoghe Godevaert ende de Berthouwers, heeren van
Mechelen.
Anno 1138, geviel eenen slach tusschen de Brabanders ende Berthouwers, heeren
van Mechelen, ende de Brabanders verloren den slach; alwaer, onder andere, vanden
Lovenaers verslaegen wert heer Jan van Ralenbeke, riddere.
Anno 1143, geviel den grooten slach tusschen de Brabanders ende die heeren van
Grimbergen, 14 julij, ende de Brabanders hadden hertoghe Godevaert, den derde,
met eene silvere wiege, int velt bracht; ende daer wert van beijde zijden vele volcx
verslaegen, ende onder andere vande Lovenaers: Hr Jan van Lovene, riddere; Hr
Sijmon Grindel, riddere; Hr Roeloff van Erps, riddere, ende Roeloff van Redingen;
ende waeren inde selve oorloge van Loven noch onder anderen deze: Hr Meijnaert
vander Calstren, Hr Goordt vanden Steene, Hr Lonis vanden Steene, Hr Goort Uten
Liemingen, Hr Goort van Beerthem ende Hr Hendrick van Libbeke, met vele anderen.
Anno 1147, was de groote cruijsvaert vanden keijser Coenraet ende den coninck
van Vranckerijck, ende met hen trocken vande Lovenaers naert heijlich landt: Hr
Goossen van Heverle, Hr Aert van Wilre, Hr Eberwijn de Vos, Hr Raes Uten
Liemingen, Hr Lonis vanden Steene, ridderen.
Anno 1152, reijsden naert heijlich landt: Hr Vranck Nobel ende heer Otto vander
Calstren, ridderen van Loven.
Anno 1170, reijsden, ten dienste vanden coninck van Engelandt, heer Aert Grindel
ende heer Herse Uten Liemingen, ridderen van Loven.
Anno 1196, es hertoghe Hendrick, met vele duijtsche heeren, naert heijlich landt
gereijst, ende met hem trocken van Loven: Reijnaert Blanckaert, Wouter van Rode,
Goort vander Calstren, Bastijn vanden Steene, Herse Corsbout, Goort van Wilre, Jan
van Redingen, Roeloff Hers, Willem Godevaert ende vele andere.
Anno 1214, geviel den grooten slach tusschen hertoghe Hendrick van Brabant
ende Hugo den bisschop van Luijck, bijt casteel van Montenaecken, daer vele
Lovenaers, metten hertoghe waeren, en onder andere: Hr Reijnier van Loven, capiteijn;
Hr Geeraert vanden Steene, riddere; Hr Aert vander Calstren, riddere; Bastijn Uten
Liemingen, banier voerdere; Hr Goordt van Redingen, riddere, Everaert van
Oppendorp, ende ontallijcke vele andere2; ende daer bleven, van shertoghen volcke,
verslaegen ontrent de ijm mannen, al meestendeel van Loven ende Liere; ende dies
nochtans niet tegenstaende, hebben zij hunnen hertoghe, met gewelt vuijten vijanden
handen gecreghen; waerdoere ende mits hunne groote vromicheijt, hij die van Loven
vele schoone heerlijcke privilegien gegeven heeft, ende onder andere oock
geconfirmeert die schoone privilegie vande Sinte Peetersmannen.
1

Dat is gelijk het graafschap van Leuven. Inderdaad, het wapen van Leuven is gelijk aan het
wapen van Oostenrijk.

2

Goort de Vos, Hr Aert van Wilre, Wouter de Keijzere werden gevangen. (Boonen).
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Anno 1214 voers., wert alle Brabant doere vercondicht de Cruijsvaert naert heijlich
landt, ende van Loven trocken derwaerts: Heer Jan vanden Berghe, riddere; Hr Aert
van Wilre, riddere; Wouter de Keijsere, Bastijn vanden Steene, Everaert van
Oppendorp, met vele andere.
Anno 1266, geviel eenen slach tusschen die Lovenaers ende heer Wouter Berthout,
heere van Mechelen daer die Lovenaers de neerlage hadden. Ende daer werden er
vele verslaegen, ende gevangen, onder andere Hr Geeraert vanden Steene ende heer
Goordt de Colvere, ridderen.
Anno 1288, 5 junij, geviel den grooten slach tusschen hertoghe Jan van Brabant
ende de graeven van Ghelre, Luxenborch, Nassauw, Valckenborch ende andere
Overrhijnsche heeren, in welcke oorloge ontallijcke vele Lovenaers, met hertoghe
Jan, getogen waeren, ende onder anderen: Hr Wouter vanden Bisdomme, Hr Hendrick
van Bilanden, Hr Aert vanden Steene, Hr Lonis Hers, Hr Hendrick van Oppendorp,
Hr Hendrick van Wilre, Hr Willem van Redingen, Hr Massewijn van Redingen
ridderen; Aerdt vander Hoffstadt, Jan van Redingen, Willem van Wilre, Aert van
Wilre, Aert vanden Berghe, Gielis Uten Liemingen, Peeter vander Calstren, Jan van
Nethenen, ende vele andere vande welgeboorne vande geslachten van Loven. Ende
gebeurden den slach ontrent het casteel van Woeringen oft Wormpt, die hertoghe
Jan, doer assistentie vande Lovenaers, gewonnen heeft, ende daernaer het casteel
inden gront affgeworpen, ende die van Loven met schoone privilegien begift, ende,
onder andere, hen oock geconfirmeert het privilegie vande Sinte Peetersmannen.
Anno 1314, in julio, heeft hertoghe Jan te Loven dlandt ontfangen, alswanneer,
te Loven, vele edeldoms was vande geslachten van Loven, ende onder andere deze
naervolgende ridders: Hr Aert van Wilre, Hr Hendrick van Wilre, Hr Willem van
Wilre, Hr Geerdt van Wilre, Hr Vranck van Wilre, Hr Wouter Herenmaes, Hr Aert
vander Calstren, Hr Wouter vander Calstren,
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Hr Goort vander Calstren, Hr Jan Platvoet, Hr Hendrick Roelant, Hr Servaes van
Nethenen, Hr Everaert van Wencxsele, Hr Everaert Blanckaert, Hr Jan Cricksteen,
Hr Wouter van Redingen, Hr Aert van Redingen, Hr Jan van Redingen, Hr Goordt
van Redingen, Hr Wouter van Rode, Hr Jan Craije vander Hoffstadt, Hr Aert vanden
Steene, Hr Vranck Uten Liemingen, Hr Roeloff Uten Liemingen, Hr Jacop Uten
Liemingen, Hr Loijck Uten Liemingen, Hr Everaert van Oppendorp, Hr Jan de
Keijsere, Hr Henrick Pinnock, Hr Amelrijck Pinnock, Hr Willem van Rode, Hr Goossen
van Beerthem, Hr Aert van Herent, Hr Gielis van den Huffele, Hr Blanckaert de Vos,
Hr Aert Corsbout, Hr Goossen de Blijde, Hr Adam van Bommale, Hr Roeloff Roeloffs,
Hr Lonijs Hers, Hr Bastijn Camerlinck, Hr Sijmon vanden Graete, Hr Jan van
Craeckhoven, Hr Erenbout de Riddere ende ontallijcke vele andere vanden edeldomme
vande geslachten.
Anno 1315, trocken, onder andere, die naervolgende goede mannen vande
geslachten der stadt van Loven, ter assistentie vanden bisschop van Luijck: Hr Vranck
van Wilre, Hr Roeloff Uten Liemingen, Hr Hendrick Roelant, Hr Aert van Herent,
Hr Alaert vanden Steene, Hr Jan van Redingen, Hr Wouter vander Calstren, Hr Roeloff
Roeloffs, Hr Amelrijck Pinnock, ridderen; Roeloff Corsbout, Bastijn vanden Steene,
Wouter van Nethenen ende vele anderen.
Anno 1316, storven te Loven vele lieden vande pestilentien, zoo datmen er alle
daege meer dan xxx dooden ten graeve vuerde, ende onder andere storven de
naervolgende goede mannen vande geslachten: Hr Wouter Herenmaes, Hr Jan Platvoet,
Hr Jan Cricksteen, Hr Aert van Wilre, Goossen vander Quaderbruggen, Wouter vander
Calstren, Goort Uten Liemingen, Jan van Redingen, Aert van Herent, Jan de Witte,
Sijmon Minnemoon, Gielis Herenmeijs, Wouter Corsebout, Reijnier van Beerthem,
Goossen van Dormale, Wouter van Rode, Loijck Cricksteen, Hendrick vanden
Borchoven, Bastijn Keijnooghe, Geert Evelooge ende meer anderen.
Anno 1318, begonst de oorloge tusschen hertoghe Jan van Brabant ende Reijnault,
heere van Valckenborch. Ende de hertoghe, metten Brabanders, heeft Sittert
gewonnen, daer die van Loven groote eere behaelt hebben, ende wordden onder
andere vande geslachten van Loven aldaer ridders geslaegen: Hr Everaert van
Oppendorp, Hr Aert van Redingen, Hr Vranck vander Hoffstadt ende Hr Loijck Uten
Liemingen, meijere ende capiteijn vanden Lovenaers; waer ondere noch met hem
waeren vande geslachten van Loven: Hr Willem van Wilre, Commoengemeijer; Aert
van Wilre, Jan van Wilre, Roeloff Corsbout, Jan vanden Bollenborne, Loijck de Vos,
Hr Wouter de Rode, Hr Jacop Uten Liemingen, Hr Wouter van Redingen, Hr Hendrick
van Wilre, Goordt van Dormale, Hendrick vander Calstren, Jan vander Calstren
baniervoerdere; Wouter van Nethenen, Sijmon Godevaert, Loijck van Redingen,
Roeloff van Redingen, Bastijn vanden Steene, Sijmon de Meijere alias van Oppendorp
ende vele anderen, waeraff de naemen niet bevonden en wordden.
Anno 1327, es hertoghe Jan, met groote menichte van Brabanders, over Maese
getrocken, ende heeft Valckenborch belegert, ende in genade genomen, daer vande
geslachten, onder andere hem dienden, onder Hr Jan van Halen, capiteijn, deze
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naevolgende als: Hr Jan van Raetshoven, Hr Everaert Blanckaert, Hr Geert van Wilre,
Loijck van Redingen, Hendrick vander Calstren, Jan vander Calstren, Loijck
Cricksteen, Wouter Blanckaert, Aert de Swertvegere, Aert van Bollenborne, Hendrick
van Wilre, Vranck van Wilre, Goordt de Witte, baniervoerdere; Sijmon van
Oppendorp alias de Meijer, Wouter Cardinael, Jacop Lombaert, Laureijs Rogge ende
meer anderen.
Anno 1332, int aencomen vanden somere, zijn de coninck van Behem1 ende de
coninckstabel van Vranckerijck, met hunnen volcke, in Brabant gecomen, doer
Haspengouwe, ende hertoghe Jan van Brabant es hen, met groote menichte van
Brabanders, te gemoete gereijst, ende heeft zijnen legel nedergeslaegen bij Heijlishem.
Daernaer zijn de vijanden in Walsch Brabant gecomen ende hebben Hannuijt,
Geldenaecken ende vele dorpen verbrant; maer daer wert een bestant gemaeckt, soo
dat partijen, sonder slaen, van malcanderen scheijdden. In desen tocht waeren, met
hertoghe Jan, vele Lovenaers vande geslachten ende onder andere, met heer Jan
Craijen vander Hoffstadt, capiteijn: Sijmon Godevaert, Adam vanden Steene, Roeloff
Rabode, Goordt Coutereel, Peeter Platvoet, Loijck Cricksteen, Aert van Redingen,
Geeraert van Redingen, Geeraert van Wilre, Bastijn van Oppendorp, Loijck Edelheere,
Aert vander Speecht, Goordt Minnemoon, Aert vanden Berghe, Thomas van Rode,
Jan vander Calstren, Goossen vander Calstren, Loijck Heijme, Sijmon van
Crackhoven, Goordt vander Hoffstadt, banierdraegere; Aert Goedertoij, Willem
Pinnock, Aerdt de Rijcke, met ontallijcke meer anderen, hier te langhe om scrijven.
Anno 1333, begonst wederomme groote oorloge tusschen hertoghe Jan van Brabant
ende den coninck van Behem, doer welcke oorloge hertoghe Jan groote schaede
geleden heeft. Ende corts daernaer gerees oor-

1

Bohemen.
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loge tusschen den selve hertoghe Jan ende den graeve van Vlaenderen omde stadt
van Mechelen; ende hertoghe Jan dede zijnen legel leggen rontsomme Assche, alwaer
van Loven den hertoghe ten dienste getogen zijn, met heer Jan Craijen vander
Hoffstadt, onder andere: Hr Lambrecht van Nethenen, Hr Jacop Uten Liemingen,
Sijmon Godevaert, Wouter van Nethenen, Loijck van Redingen, Roeloff van
Redingen, Loijck Cricksteen, Jan vander Calstren, Aert vander Calstren, Peeter
vander Calstren, Loijck Uten Liemingen, Goordt Uten Liemingen, Wouter vander
Quaderbrugghen, Aert van Wilre, Geeraert van Wilre, Jan de Vos, Goordt vander
Hoffstadt, Wouter Cardinael ende meer anderen. Ende hertoghe Jan heeft aldaer
ridders geslaeghen van den Lovenaers, mits hunne groote vromicheijt, die zij tegens
den vijanden bedreven hebben: Sijmon Godevaert, Wouter vander Quaderbrugghen,
Loijck Cricksteen.
Anno 1339, hebben de hertoghe van Brabant ende de coninck van Engelandt, met
vele andere heeren, de stadt van Caemerijck belegert; maer daer wert een bestant
gemaeckt, alwaer metten hertoghe van Brabant van die vande geslachten waeren,
onder anderen de naevolgende te wetene: Hr Jan Craijen vander Hoffstadt, capiteijn,
Hr Wouter vander Quaderbrugghen, Hr Vranck van Wilre, Hr Willem van Wilre, Hr
Aert van Redingen, Goordt vander Hoffstadt, banierdraegere; Wouter Blanckaert,
Willem Godevaert, Reijnier Evelooghe, Sijmon de Blijde, Hendrick van Quaderibbe,
Jan vander Calstren, Jan Goedertoij, Huge van Oppelaer, Peeter Platvoet, met vele
anderen.
Anno 1340, int beginsel vanden jaere, heeft de coninck van Vranckerijck den
hertoghe van Normandijen in Henegouwe gesonden, omdat de grave van Henegouwe
den coninck van Engelandt, int voerleden jaer, geassisteert hadde; waeromme de
graeve van Henegouwe, terstont, bijstant versocht heeft aende Brabanderen,
Gelderschen, Cleeffschen ende anderen; ende zijn hem terstont van Loven getrocken,
ter assistentie, eene groote menichte van Lovenaers ende onder andere vande
geslachten van Loven: Hr Jan Craijen vander Hoffstadt, Hr Hendrick Pinnock, Hr
Wouter vander Calstren, Hr Wouter Blanckaert, Hr Jan de Vroede, Jan Platvoet,
Gielis de Rijcke, Willem Godevaerts, Goordt van Redingen, Bastijn Vorenbruden,
Loijck Uten Liemingen, Aert van Wilre, Jan van Wilre Jan vander Calstren, Gobbelijn
vander Calstren, Gielis Herenmeijs, baniervoerdere; Goordt vander Hoffstadt, Jan
van Raetshoven, Goordt de Blijde, Wouter van Nethenen, met vele anderen, dienende
den coninck van Engelandt, ter assistentie vanden voers. graeve van Henegouwe.
Anno 1346, heeft Eduwaert, coninck van Engelandt, de stadt van Calais belegert,
naer dat hij den slach tegens den coninck van Vranckerijck, bijt dorp van Cressij,
gewonnen hadde, alwaer hem vele Brabanders dienden ende onder andere van Loven,
heer Wouter vander Quaderbruggen ende Loijck Goedertoij, met vele andere.
Anno 1347, alsoo oorloge geroepen was opde Luijdickers, ter saecken dat zij
hunnen bisschop niet onderdaenich zijn en wilden, ende hij van hertoghe Jan van
Brabant bijstant versocht hadde, hebben die van Loven doen ontbieden heer Wouter
vander Quaderbruggen, riddere, voer Calais liggende, om hunnen capiteijn en de
leijtsman in deze oorloge te wesen. Ende met hertoghe Jan trocken van Loven vande
welgeborene derwaerts onder andere: Hr Willem Godevaerts. Hr Jan Godevaerts,
Geeraert van Wilre, Jan van Wilre, Willem van Wilre, Gobbelijn vander Calstren,
Absolon van Waetermaele, Jan vander Calstren, Wouter Herenmaes, Wouter
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Evelooghe, Willem Moreel van Wilre, Gielis de Rijcke, Gielis Herenmeijs,
baniervoerdere; Willem van Rode, oock baniervoedere; Jan Hers, Vranck vander
Hoffstadt, Goordt vander Hoffstadt, Willem Cricksteen, Hendrick vanden Borchoven,
Loijck Goedertoij, Hendrick van Rillaer, Jan vanden Bollenborne, Elewout de Pape,
Loijck Pinnock ende ontallijcke vele andere. Ende de Luijckenaeren, liggende voer
Arckenteele1, hoorende dat de Brabanders opde been waeren, zijn den Brabanders
te gemoete gecomen, alwaer eenen grooten slach geviel, daer de Luijdickers de
nederlage hadden, ende vele volcx verloren, ende moesten hunnen bisschop ontfangen
ende onderdaenich wesen. In deze slach waeren vande Lovenaers, bij hertoghe Jan,
ridders geslaegen: Hr Jan vander Calstren, Hr Wouter van Nethenen, Hr Wouter
Herenmaes, Hr Vranck vander Hoffstadt, Hr Willem Moreel van Wilre, Hr Jan Hers
ende Hr Hendrick vanden Borchoven.
Anno 1355, wasser zulcken edeldomme van die van de geslachten van Loven dat
te verwonderen was, ende in geene steden, doentertijt hensgelijcx, ende onder andere
waeren deze naevolgende ridders, te wetene: Hr Jan van Bourgneval, Hr Roelant van
Bourgneval, Hr Jan Hers, Hr Vranck vander Hoffstadt, Hr Loijck van Redingen, Hr
Sijmon van Redingen, Hr Roeloff van Redingen, Hr Goordt van Redingen, Hr Jan
van Redingen, Hr Jan vander Calstren, Hr Gobbelijn vander Calstren, Hr Goossen
vander Calstren, Hr Peeter vander Calstren, Hr Wouter vander Calstren, Hr Wouter
Herenmaes, Hr Jan Godevaert, Hr Loijck Uten Liemingen, Hr Goordt Uten Liemingen,
Hr Jacop Uten Liemingen, Hr Jan Uten Liemingen, Hr Geerdt vanden Steene, Hr
Bastijn vanden Steene, Hr Aert van

1

Dat is Argenteau.
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den Steene, Hr Bastijn Camerlinck, Hr Wouter vanden Graete, Hr Sijmon van Rode,
Hr Loijck Roeloffs, Hr Willem van Wilre, Willemssone, Hr Geert van Wilre,
Willemssone; Hr Geert van Wilre, Aertssone; Hr Willem van Wilre, Aertssone; Hr
Willem Moreel van Wilre, Roeloffssone; Hr Willem ende Hr Moreel, zijn sonen; Hr
Absolon van Waetermaele, Hr Wouter Pinnock, Hr Roeloff Corsbout, Hr Huge van
Oppelaer, Hr Hendrick vanden Borchoven, Hr Jan van Craeckhoven, Hr Wouter
vander Quaderbruggen, Hr Jan Platvoet, Hr Wouter de Blijde, Hr Goordt vanden
Huffele, Hr Peeter van Nethenen, Hr Loijck Roelant, Hr Aert van Wencxsele, Hr
Hendrick van Oppendorp ende meer anderen; ende daerenboven noch vanden
edeldomme vande voers. geslachten, gheen ridders wesende, wel ontrent de vijc in
getaele; waervuijt men wel considereren mach hoe machtich die van Loven hier
voermaels geweest hebben, ende in wat fleur van edeldomme niemant hensgelijxs.
Anno 1356, begonst de oorloge tusschen graeve Lodewijck van Vlaenderen ende
den Brabanders; waeromme die van Loven groote gereetschap maeckten, om te velde
te trecken; ende cochten, inden meije, lxxxvij gemeijne Donderbussen1, ende, in
junio daernaer, noch xxxvj groote Donderbussen, met lixmviijclxj clooten2 totter selve
Donderbussen; die in deze Nederlanden hier te voren in egeene oorloge gesien en
hadden geweest. Ende es de voers. graeve van Vlaenderen, met groote menichte van
volcke, nedergeslaegen ontrent Bruessel. Dit siende die van Bruessel, hebben terstont
aen die van Loven gesonden om assistentie. Ende die van Loven zijn terstont, in
grooten getaele, vuijt getrocken, ende zijn mette Bruesselaers den Vlaemingen
aengevallen3. Ende de graeve vanden Berghe heeft terstont de slachordre vande
vlaemingen gebroken; maer de heere van Assche, vuerende de groote baniere vande
Brabanders, heeft hem die laeten vande vijanden affnemen; waerdoere de Brabanders
den moet verloren, ende zijn te rugghe getoghen, ende hebben de vlucht genomen.
De vlaeminghen [de Brabanders] naervolgende hebben groote moort gedaen, ende
Bruessel, terstont, innegenomen, ende daer bleven onder andere van die van Loven
verslaeghen: Hr Gobbelijn vander Calstren, Hr Geerdt van Wilre, Aertssone; Hr
Absolon van Watermaele, Hr Jan vander Calstren, Hr Willem Moreel van Wilre, Aert
van Wilre, Willem Roelant, Jan Pinnock, Jan van Rode, Gielis vanden Huffele,
Roeloff de Witte, Sijmon Keijnooghe, Geert Evelooge, Aert van Redingen, Goordt
van Redingen, Goossen vander Calstren, ende vele andere gevanghen. Ende Willem
van Rode, baniervoerdere, hoe wel hij zeer gequetsts was, heeft nochtans zijne baniere
wel bewaert; maer heeft zijn peert achtergelaeten. Dit geschiedden 17 augusti 1356;
ende daernaer es de voers. graeve naer Loven gecomen, ende aldaer, doer vreese
innegelaeten.
Anno 1356 voers., naer dat hertoghe Wencelijn in Brabant comen was, hebben de
Vlaeminghen anderwerven den Brabanders verwonnen, bij Santvliet, in octobri,
alwaer onder andere vande Lovenaers verslaegen bleven: Wouter van Nethenen,
1
2
3

Kanonnen namelijk.
Ballen tot het schieten.
Ter wijlen dese oorloghe duerde, wordden de naervolgende goede mannen vande geslachten
gestelt inde naervolgende plaetsen, om die tegens de vijanden te bewaeren, te weten: Hr
Sijmon van Rode, riddere, tot Erps; Hr Geert van Wilre tot Meerbeke, Hr Jan Godevaert tot
Roost. (Boonen).
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Wouter vander Calstren, Loijck Cricksteen, Jan van Wencxsele, Geert vanden Steene,
Jan Absoloons, Gielis Hers ende meer andere.
Ende heer Wouter Herenmaes, riddere, wert naer den coninck van Engelandt
gesonden, om assistentie; maer wert opde zee gevangen van eenen zeeroovere, Marant
genoempt; ende de stadt van Loven moeste voer zijn rantsoen betaelen iijm jc ende
xj oude schilden, ende xxx stuijvers paijements. Ende daernaer wertter een bestant
gemaeckt.
Anno 1371, 22 augusti, geviel den grooten slach te Baeswilre, tusschen hertoghe
Wencelijn van Brabant, ende den hertoghe van Gelre ende Gulick, in welcken slach
de voers. hertoghe Wencelijn, mette de meeste edelen vanden lande, gevangen wert.
Die gemeijnte van Loven en wilden hem in dezen oorloghe niet dienen, zeggende
dat die den lande niet aen en ginck. Maer die vande geslachten van Loven hebben
hem gedient, met iij benden mijteren, onder hunne capiteijnen heer Jan Godevaerts,
heer Willem van Wilre ende Gielis de Rijcke, meijere van Loven; waeronder vande
geslachten onder andere deze naervolgende dienden, te wetene: Hr Jan van
Bourgneval, Hr Jan Pijlijser, riddere, Hr Roelant van Bourgneval, Hr Jan vander
Calstren, Hr Jan vander Calstren, de duijtschen heer, Hr Geert vander Elst, Hr Jan
Borchgrave van Montenaken, Hr Goordt van Montenaken, Hr Moreel van Wilre, Hr
Willem van Wencxsele, Hr Jan de Swerttere, Hr Wouter vander Quaderbruggen, Hr
Lonis Uten Liemingen, Hr Hendrick Pinnock, Hr Jan Platvoet, Hr Jan van Kersbeke,
Hr Jan van Waenrode, Hr Hendrick van Borchoven, Geeraert van Redingen ende Jan
de Witte, Commoengemeesters; Wouter Evelooge, Jan van Beerthem, Goordt Uten
Liemingen, Jacop Uten Liemingen, Loijck van Velthem, Jan Heijme, met Jan zijn
sone; Vranck Edelheer, Jan Edelheer, Loijck Pin-
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nock, Hendrick Pinnock, Wouter Pinnock, Loijck van Schore, Aert van Schore,
Abraen van Schore, Peeter Abraen, Jan van Dormaele, Wouter vanden Borchoven,
Jan vanden Borchoven, Hendrick vanden Borchoven, Florens vanden Borchoven,
Loijck Keijnooghe, Willem van Rode, Wouter vander Calstren, Jan van Redingen,
Gielis van Nethenen, Aert vanden Berghe, Wouter vander Lijnden, Jan de Vroede,
Sijmon van Overbroeck alias van Outheverle, Vranck vander Hoffstadt, Bastijn
vanden Steene, Alaert de Sedelaer, Jan de Rode, Loijck van Rode, Jan Rabode,
Roeloff Rabode, Gielis Herenmeijs, Peeters Herenmaes, Jan de Pape, Jan Vanijs,
Jan Gruwel, Loijck van Herent, Hendrick Pijlijser, Jan van Raetshoven, Robert van
Overdijle, Loijck Cricksteen, Loijck Heverlinck, Aert van Wilre, Jan van Wilre ende
ontallijcke vele anderen, daeraff de naemen niet bevonden en wordden. Ende bleven
van die van Loven aldaer verslaeghen: Hr Loijck Uten Liemingen, Hr Goordt vander
Elst, Hr Jan vander Calstren, de duijtsche heere; Jan Edelheere ende vele anderen
gevangen.
Anno 1386, in septembri, begonst d'oorloghe tusschen dlandt van Brabant ende
den hertoghe van Gelre, daer die van Loven hen vromelijck gehadt hebben; ende
trocken die van Loven vuijt, iija octobris, te peerde ende te voet, onder heer Jan
vander Calstren, riddere, capiteijn, ende waeren onder hen noch vande geslachten
van Loven: Hr Jan van Montenaeken, meijere; Hr Willem van Wilre, Hr Wouter
vander Quaderbruggen, Hendrick Pijlijser, Goordt Uten Liemingen, Loijck Pinnock,
Steven Smacht, Jan de Vos, Jan Uten Liemingen, Jan de Blijde, Wouter Keijnooghe,
Gielis de Rijcke, Jan de Sedelere, Peeter Platvoet ende vele anderen. Ende hebben
den Graeve belegert, maer daer wert een bestant gemaeckt, ter instantie vanden graeve
van Hollandt; ende quamen die van Loven wederomme te Loven in, xxv octobris.
Ende deze oorloge cost de stadt Loven, mette cleederen vande schutters tzaemen,
xxxiiij Peeters ende xijm iijc xlj livers, vj stuijvers paijements.
Anno 1387, in augusto, begonst wederomme d'oorloghe tusschen dlandt van
Brabant ende den hertoghe van Geldre ende de hertoghe quam, met zijn volck, in
Maeslandt, verbrandende aldaer sommige dorpen, waeromme vele volcx derwaerts
track ende onder andere van Loven: Jan vander Calstren, capiteijn, coninckstabel
vande schutters, ende heer Jan van Montenaecken, meijere; maer de gemeijnte heeft
de hertoginne gebeden dat zij Jan vander Calstren wilde wederomme te Loven doen
comen, omde stadt te hulpen bewaeren, omde quade tijdinghen, diemen zeijde, vande
ballingen. Daernaer ginck de meijere liggen te Sint Oeden Rode, met Jan Uten
Liemingen, Roeloff van Beerthem, Aert Cooman, Hendrick vanden Borchoven ende
vele andere; ende tvolck des hertoghen van Bourgoindien quam liggen te Gangel,
ende wonnen Straelen, over Maese, in novembri. Daernaer wertter wederomme een
bestant gemaeckt, dwelck niet langhe en duerde, gelijck hier naer blijcken zal.
Anno 1388, int eijnde vanden meert, werdt heer Everaert tSherclaes, riddere,
schepenen van Bruessel, te Lenneke, bij Bruessel, alsoo gewondt, vanden volcke des
heeren van Gaesbeke, dat hij voer doot te Bruessel innegebracht werdt, ter saecken
om dat hij der stadt rechten van Bruessel voerstondt, tegens den heere van Gaesbeke.
Waeromme de heeren van Bruessel, mette geheele gemeijnte, ten selven daege naer
Gaesbeke getrocken zijn, ontbiedende alle de steden van Brabant derwaerts te comen.
Ende die van Loven hebben terstont brieven gesonden aende steden van Liere,
Leeuwe, Diest, Halen, Sichenen, Aerschot, Herenthals ende anderen, dat zij terstont
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met hunnen volcke, naer Loven comen souden, om te trecken voert voers. huijs van
Gaesbeke. Ende zijn tzaemenderhant vuijt Loven getrocken, den ija aprilis 1388;
ende trocken mede onder andere van die vande geslachten te Loven: Hr Jan van der
Calstren, riddere, capiteijn; Hr Willem van Wilre, Hr Jacop Uten Liemingen, Hr
Wouter van Quaderibbe, Hr Wouter vander Quaderbruggen, Loijck Pinnock, Goordt
Uten Liemingen, Aerdt van Wilre, Jan Crupelandt, Jan ende Goordt de Pape, Bastijn
vanden Steene, Roeloff van Beerthem, Aert vanden Borchoven, Jan vander Calstren,
Wouter Keijnooghe, ende vele anderen, mette gemeijnte ende schutteren van Loven;
ende onder andere Geert de Grutere, Commoengemeester, ende Wouter vanden
Broecke, rentmeester. Ende die van Gaesbeke hebben hen, xxviija aprilis, opgegheven,
ende de Boren wordden ten gronde affgeworpen. Deze oorloge cost de stadt van
Loven xxiij Peeters ende vjm ijc xxxvij livers, viij stuijvers paijements.
Anno 1388, in majo, begonst wederomme de oorloge tusschen den hertoghe van
Gelre ende dlandt van Brabant, waeromme gesloten wert dat de Brabanders naer den
Graeve trecken souden, ende die van Loven trocken derwerts, xxixa maij, waer onder
andere vanden geslachten van Loven met trocken: Hr Jan vander Calstren, riddere,
capiteijn; Hr Jan van Bourgneval, Hr Goordt van Montenaecken, Hr Wouter vander
Quaderbruggen, Hr Willem van Wencxsele, Hr Willem van Wilre, Hr Wouter van
Quaderibbe, Loijck Pinnock, Bastijn vanden Steene, Hendrick Pijlijser, Goordt Uten
Liemingen, Roeloff van Beerthem, Peeter van Nethenen, banierdraegere; Hugo
Roeloffs, ende vele andere, mette schutteren der selver stadt. Ende hebben de stadt
vanden Graeve zeer naeuwe belegert, ende heel benaeuwt van nootdrufte. Daernaer
isser eenen grooten hoop vande Brabanders getrocken doer Ravesteijn, in Gelderlandt,
ende hebben daer begonst te
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rooven ende te brantschatten. Dit hoorende de hertoghe van Gelre, te Nijmmeghen
liggende, es met eenen cleijnen hoop ruijteren opde Brabanders gevallen, ende heeft
se verstroijt, vele verslaegen ende gevangen; ende onder andere van Loven heer Jan
van Bourgneval ende Loijck Pinnock. Als deze tijdinge inden legele gecomen es,
die voerden Graeve lach, zijn zij terstont opgebroken, ende hebben de vluchte
genomen; ende zijn ten selven daeghe tot Sint Oeden Rode gecomen, ende soo voerts
een iegelijck naer huijs; ende die van Loven quamen in, ij julij 1388. Ende cost deze
oorloge de stadt van Loven cxxvj ½ Peeters ende xxijm jc lxxxij livers, xij stuijvers
paijements. Daernaer wordden vande Geldersche, inde Kempen, vele dorpen verbrant,
waeromme derwaerts gesonden werdden xijc glavien ende ixm voetcnechten; ende
gingen liggen ten Bossche, te Osse, te Erpe, te Lith, te Uden ende in andere vlecken
daerontrent. Ende vande Lovenaers waeren capiteijnen: heer Goordt van
Montenaecken, heer Wouter vander Quaderbruggen ende heer Willem van Wilre,
ridderen.
Anno 1397, in julio, begonst wederomme de oorloge tusschen den hertoghe van
Gelre ende dlandt van Brabant; ende de hertoghe hadde groote gereetschap gemaeckt
om voerden Bosschen te comen; maer de Brabanders verrasten hem, ende trocken,
met groote macht, over de Maese, ende verbranden daer Vleijtingen ende
Auldenhoven, in septembri. Die van Loven trocken derwaerts, xxxj augusti 1397,
met alle de schutters van de stadt ende groote menichte vande geslachten, ende onder
andere: Hr Jan vander Calstren, capiteijn; Hr Wouter van Quaderibbe, Hr Jacop van
Glijmes, Hr Willem van Wencxsele, Jan de Witte, Hendrick Pijlijser, Bastijn vanden
Steene, Hendrick, Jan ende Goossen vander Calstren, Hendrick vander Calstren,
Hendricx sone; Goort de Keerssmaeckere, Jan vanden Borchoven, Loijck Pinnock,
de jonge; Jan de Haese, Jan vanden Reelen alias van Nethenen, Roeloff van Beerthem,
Jan Godevaert, Hendrick Boxhoren, Joos Absoloons, Quinten de Witte van Overloo,
Peeter van Nethenen, Vranck Uten Liemingen, Sijmon van Duijsborch, Jan Pinnock,
Sijmon Vrancx ende vele andere, ende duerde deze oorloge bijnaer den heelen wintere,
ende cost de stadt Loven clxxx assijs Peeters ende xxm jc lxxij livers, vj stuijvers
paijements.
Anno 1398, int beginsel vanden jaere, begonst wederomme de oorloge tusschen
den hertoghe van Gelre ende dlandt van Brabant, waeromme die van Brabant verbondt
maeckten met die van Luijck, om tzaemender hant naert landt van Geldre te trecken;
ende die van Loven trocken derwaerts, xixa junij, met allen de schutteren vande stadt,
ende groote menichte vande geslachten. Ende onder andere de naevolgende te weten:
Hr Jan vander Calstren, capiteijn; Hr Jan van Montenaecken, meijere; Hr Jacop Uten
Liemingen, Hr Wouter van Redingen, Hr Willem van Wilre, Hr Hendrick vanden
Steene, Hr Wouter van Quaderibbe, Ht Jan van Schoonhoven, Goossen vander
Calstren, Bastijn vanden Steene, Jan de Witte, Joos Absoloons, Quinten de Witte
van Overloo, Hendrick vander Calstren, Roeloff van Beerthem, Jan vanden
Borchoven, Peeter van Nethenen, baniervoerdere; Jan vanden Reele, Jan de Haese,
Hendrick Pijlijser, Goordt de Keerssmaeckere, ende vele andere, met alle de schutters
ende vele vande gemeijnte in groote menichte, soo te peerde als te voete. Ende zijn
soo tzaemender hant over Maese getrocken, ende zijn nedergeslaeghen voer
Nieuwerstadt, ende hebbent, xxva junij, verbrant. Daernaer trocken zij voer Remunde,
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dwelck zij souden gewonnen hebben, maer die Luijckenaers vielen den Brabanders
aff, ende trocken naer huijs. Daernaer vertrocken oock de Brabanders ende quamen,
xvija julij, voer Aken, ende verbranden aldaer de voerstadt, om datse hen gheene
victaillie en hadden laeten volghen. Van daer quamen zij naer Tricht, ende soo voerts
een iegelijck naer huijs. Ende die van Loven quamen in xxxe julij. Deze oorloghe
cost de stadt viijc xliiij assijs Peeters ende xliiijm iiijc livers, viij stuijvers paijements.
Anno 1415, 22 octobris, es hertoghe Anthonis van Brabant naer Vranckerijck
getrocken, ter oorloghen tegens die Engelschen, daer vele Lovenaers met hem trocken;
alwaer hertoghe Anthonis verslaegen wert, met deze naevolgende, te wetene: de
hertoghe vande Baeren, de hertoghe van Alencon, de graeve van Niveers, heer
Anthonis broedere; Hr Philips van Liedekercke, riddere; Hr Hendrick van Liedekercke,
riddere; Hr IJmbrecht van Edinghen, riddere; Joncker Jan van Fonteijnes, Jan van
Hildeberghen, Hr Aelman, hertoghe Anthonis hooffmeester; Hr Dierick vanden
Heetvelde, riddere, ende vele anderen; ende vande Lovenaers wordden verslaeghen:
Jan Pinnock, Aert van Redingen ende vele gevanghen ende onder andere: Raes
vanden Borchoven, Jan de Witte, de Jonghe, Jacop Uten Liemingen.
Anno 1420, ija octobris, es de graeve van Sint Pol (die bijden staeten van Brabant
Ruewaert vanden lande gemaeckt was) metten Brabanders, voer Sinte
Geertruijdenberghen, in Hollandt, getrocken, om dat heer Jan van Beijeren de stadt
hadde innegenomen, ende groote neersticheijt dede omt slot te beweldighen; ende
quamen, den xxen, voerde stadt, ende hebben tslot van alderhande nootdrufte ende
ammonitie wel versien. In deze oorloghe waeren vele Lovenaers, ende onder andere
vande geslachten: Hr Loijck Pinnock, riddere, capiteijn; Raes van Graven,
commoengemeester; Boudewijn van Graven, Engelbrecht van Graven, Hr Roelant
van Bourgneval, Hr Jannen vanden Heetvelde, riddere; Hr Wouter vanden Heetvelde,
riddere, Hr Wil-
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lem vanden Heetvelde, riddete, gebroederen, Hr Jan Boxhoren, riddere, Hr Hendrick
Pinnock, riddere; Jan de Witte, Gielis de Rijcke, Jan van Nethenen, Roeloff van
Redingen, baniervoerdere; Jan van Oppendorp, Hendrick vander Calstren, Hendrick
van Wencxsele, Peeter van Nethenen, Jacop Uten Liemingen, Jan Pinnock, Jan
Platvoet, ende vele andere. Ende deze oorloghe cost de stadt Loven, soo van
alderhande gereetschap, ter oorlogen dienende, victaillie, gaigien van den schutteren
ende anderssints xxxiiijm vjc lxxiiij plecken.
Anno 1421, quam de cardinael van Plaisancien, te Loven, ende vercondichde daer
den afflaet voerde gene die trecken souden opde ongeloovighe Hussiten, die te
Praegen waeren, ende de stadt beschanck hem met iij ½ aemen rhinswijns ende eenen
silveren vergulden cop; ende heer Hendrick vander Lec, riddere, was capiteijn vanden
Brabanders, ende met hem trocken ontrent de clxxx Lovenaers. Daernaer volghden
hem noch vele vande geslachten ende onder andere: Jacop Uten Liemingen, Wouter
Pinnock, de jonghe; Jan Pinnock, de jonghe, Loijck de Rijcke, de jonghe, Machiel
Absoloons, Gielis Vrancx, Jan Roelant, Wouter van Nethenen, Goordt vanden Berghe,
met lx peerden; ende vele andere.
Anno 1424, begonst d'oorloghe tusschen d'Engelschen ende de Brabanders, in
Henegouwe; want vrouwe Jaquelijne, hertoghe Jans huijsvrouwe (naer dijen zij
vanden hertoghe gescheijden was) haer versellet heeft met eenen anderen man, te
wetene met hertoghe Hunfroijt van Cloucestre, in Engelandt; alsoo dat de voers.
hertoghe Hunfroijt, met vele Engelschen, naer Calais es gecomen, ende soo voerts
naer Henegouwe, ende hevet geheel landt onder hem bracht, behalven eenige cleijne
stedekens als Halle ende Edinghen. Hertoghe Jan van Brabant heeft hier op raet
gehouden, metten geheelen lande, die hem al tzaemen geloeft hebben bijstant te
doene, om tvoers. landt van Henegouwe wederomme te gecrijghen. Ende terstont
heeft men alle de schutteren vanden steden gesonden tot Nijvele ende Halle. Ende
de Engelschen hadden Senneke1 ende Brain wel sterck met volck beset, ende deden
op Brabant vele schade ende besondere vuijt Braine. Daernaer es Philips de Graeve
van Sainct Pol, Ruwaert vanden lande, mette edelen ende gemeijnte van Brabant
voer Brain getrocken; ende die van Loven kosen, tot deze oorloge, den iiijen man,
ende trocken met groote menichte derwaerts, te peerde ende te voet, vija februarij
anno 1425, onder hunnen oppercapiteijn heer Lodewijck Pinnock, riddere; onder de
welcke vele vrome edelmans vuijte geslachten van Loven met trocken, ende onder
andere: Raes van Graven, meijere; Hendrick vander Calstren, Loijck Roelant, Roeloff
van Redingen, baniervoerdere; Hr Jan Boxhoren, riddere; Hendrick vanden Steene,
Loijck, Sijmon ende Jan Pinnock, Jan de Witte, de jonghe; Willem de Witte, Claes
de Keerssmaeckere, Jan ende Loijck van Oppendorp, Boudewijn van Graven, Huge,
Hendrick ende Goordt Roeloffs, Jan Absoloons, Jan van Nethenen, Goordt Vrancx,
Loijck de Rijcke, de jonghe, Jacop ende Jan Uten Liemingen, Hubrecht van
Bourgneval, Jan van den Huffele, Raes van Graven, de jonghe; Goloij ende Willem
vanden Borchoven, Sijmon ende Jan Keijnooghe, Aert de Pape, Wouter Verenogernen,
Hendrick van Hoesden, Hendrick de Vroede, Jan Snepaert, Jan de Rode, Jan vander
Borch, Jan de Zedelaer, Jan van Dorne, Joos Evelooghe, Hendrick Blanchaert, Aert
Witteman, Jan Uter Hellicht, Jan Coquelet, Claes Crupelant, Roeloff Corsbout,
Nicolaes de Grutere, Jacop van Rillaer, Goordt Herenmeijs ende meer anderen. Ende
1

Seneffe.
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hebben Brain belegert ende dickwijls beloopen; maer worden, bij die van binnen,
cloeckelijck affgedreven; maer ten lesten hebben die Engelschen hen opgegeven,
mits salverende lijff ende goet; maer vande borgers en wert niet getracteert. Daernaer
zijn de Engelschen vuijt getrocken, ende ons volck es daer binnen comen, doende
groote moort onder de borgers, ende hebben de stadt in brant gesteken. Van daer zijn
zij wederomme naer Brabant gecomen ende treckende ontrent Senneke, zijn die van
Senneke vuijtgetrocken, ende hebben, onversints, achter inden hoop geslaeghen, daer
de graeve van Sainct Pol, met die van Loven ende Bruessel, de achterhoede hadde;
alwaer dapperlijck gevochten wert, ende ten lesten quam de tijdinghe dat men
weerszijden van vechten soude ophouden, ende dat de hertoghe van Bourgoignien
ende Cloucestre eenen camp vechten souden ende tgheschil daermede beslichten,
alsoo dat de Brabanders voerts naer Brabant quamen, een iegelijck naer huijs. Ende
die van Loven quamen in vija martij. Deze oorloghe cost de stadt van Loven de
somme van cxxxijm vjc xlj plecken.
Anno 1436, in junio, lach de hertoghe van Brabant met die van Vlaenderen voer
Calais; daer van Loven den hertoghe dienden vande geslachten van Loven onder
andere: Hr Loijck Pinnock, riddere; Sijmon Pinnock, riddere; Raes vanden Borchoven,
Augustijn van den Borchoven, Goossen Uten Liemingen, Goordt van den Steene
ende meer andere, ende men ginck te Loven voerde geene die voer Calais laeghen,
viije, xve, xviije, xxije, xxvje, xxixe junij, je, ve, vije xiije, xixe, xxije, xxve ende xxviije
julij, processie generael, ende men droech tcromme Cruijs omme.
Anno 1437, gerees de swaere oorloghe tusschen den hertoghe van Brabant ende
die van Brugghe, alsoo dat
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die van Bruggen zijnder genade comen moesten; al breedere inde Chronijcke van
Brabant. In deze oorloghe dienden den hertoghe vele vande geslachten van Loven,
ende onder andere: Hr Loijck Pinnock, riddere; Loijck Roelandt, Hr Sijmon Pinnock,
riddere; Hr Jan vanden Huffele, riddere; Steven Smacht, Wouter van Nethenen, Joos
Absoloons, Machiel Absoloons, zijn sone; Hendrick vander Calstren, de jonghe;
Willem Lombaert, Wouter Wittemans, Raes vanden Borchoven, ende meer andere.
In dese commotie, te Brugge, wordden deerlijck vermoort de heere van Isle-Adam,
ende de hertoghe hadde er oock gebleven, en hadde gedaen eenen smit die de poorte
vande stadt open smeet, die de gemeijnte gesloten hadden.
Anno 1456, lach de hertoghe van Brabant voer Deventer, int Oversticht van
Uijtricht, daer hem van Loven dienden vande geslachten: Hr Jan Pinnock, riddere;
Hr Augustijn vanden Borchoven, riddere; Jan Roelant, Gielis vanden Huffele, Thomas
van Oppendorp, Loijck Pinnock ende meer andere; maer quamen wederom van daer
sonder iet te doene.
Anno 1465, geviel den slach tusschen den hertoghe van Brabant ende de princen
van Vranckerijck ontrent Montherrij, daer van Loven bij waeren: Loijck Pinnock,
meijere; Hr Jacop ende heer Jan Uten Liemingen, ridderen; Hr Augustijn vanden
Borchoven, riddere; Hr Jan van Sinte Goricx, riddere; Liebrecht van Meldert, Jan
Pinnock, Raes vanden Borchoven, Goris Vrancx, hopman vande Lovensche
voetgangers, ende meer andere.
Anno 1466, in augusto, es hertoghe Philips van Brabant, met zijnen sone, naert
landt van Naemen getrocken, met groote menichte van volcke, ende heeft Dijnant
belegert ende innegenomen, ende gansch gedestrueert, soo metten brande als
anderssints, daer onder andere vande geslachten van Loven bij waeren: Loijck
Pinnock, meijere; Hr Augustijn vanden Borchoven, riddere; Gooris Vrancx, Jan
Pinnock, Wouterssone, die aldaer riddere geslaegen wert, mits zijne groote
vromicheijt. Daernaer es de hertoghe wederomme te Loven binnen comen, ende de
stadt beschanck hem met iij aemen ende j steeck rhinswijns. Daernaer heeft hij de
Luijckenaeren bedwonghen ende Thuin innegenomen ende berooft tzijnen wille.
Anno 1467, 12 julij, wert Caerel van Bourgoindien, te Loven, als hertoghe van
Brabant ontfanghen ende gehult, ende corts daernaer quam de tijdinghe dat de
Luijckenaers inde wapene waeren, waeromme de hertoghe van Brabant derwaerts
getrocken es, ende heeft Sint Truijden, Hasselt ende Tongeren in genomen; ende de
Luijckenaers, comende om Sint Truijden te ontsetten, werdden grouwelijck gedopt.
Daernaer heeft hij de stadt van Luijck innegenomen, ende poorten ende mueren doen
affwerpen. Daer vande geslachten van Loven onder andere bij waeren: Hr Augustijn
van den Borchoven, riddere; Hr Jan Pinnock, riddere; Loijck Pinnock, meijere;
Machiel Absoloons, die riddere geslaeghen wert inden voers. slach; ende met hen
waeren allen de schutteren van Loven, met vele andere vande gemeijnte. Daernaer
es de voers. hertoghe, xxiija decembris, te Loven in gecomen, ende de stadt beschanck
hem met iij aemen, xvij steecken elseterswijn ende iij aemen, xiiij steecken Beaenen.
Ende men bedreeff groote genuchten, te Loven, soo van vierene als esbattementen.
Anno 1471, in martio, es de hertoghe van Brabant, metten geheelen lande van
Brabant, getrocken tot Corbij, voer Amiens, tegens de Franchoijsen, daer vele
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Lovenaers met hem trocken; ende den hertoghe wert totter selve oorloge geconsenteert
eene bede van cxxm rijders, eenen termijn van iij jaeren.
Anno 1472, in majo, es de hertoghe van Brabant, met zijnen ganschen legele,
getrocken in Picardijen, om den coninck van Vranckerijck te bevechten, ter begeerte
vanden broedere vanden coninck, den welcken de coninck vele landts hadde
affgenomen, ende vande Lovenaers trocken met hem, onder andere, vande geslachten:
Hr Loijck Pinnock, riddere, meijere; Gooris Vrancx, hooftman van c Lovensche
voetenechten, met vele andere; maer daer wert bestant gemaeckt.
Naer dat de hertoghe van Brabant vuijt Picardijen gescheijden was, heeft de coninck
van Vranckerijck, zijn broeders dienaers, met giften ende gaven, soo verre gebracht,
dat zij hunnen heere vergaeven; ende daernaer heeft hij zijns broeders landt onder
zijne subjetie gebracht; waeromme eenige vanden raede des voers. conincks broedere
naer Brabant gecomen zijn, doende groote clachten over den coninck, hoe dat hij
zijnen broedere soo verradelijck ende valschelijck omden hals bracht hadde. De
hertoghe, zeer ontstelt zijnde doerde doot vanden broedere des voers. coninck van
Vranckerijck, heeft eene groote armeije te voet ende te peerde doen gereet maecken,
om naer Vranckerijck te trecken, ende die van Loven dienden hem met cl peerden,
onder den graeve van Salmen, heere van Rotselaer, met vele voetvolex; waer onder
andere van die vande geslachten waeren: Hr Loijck Pinnock, riddere, meijere; Hr
Augustijn vanden Borchoven, riddere; Hr Jan van Sinte Goricx, riddere; Hr Jan
Pinnock, riddere; Hr Jan van Ranshem, riddere; Hr Merten van Wilre, riddere; Hr
Machiel Absoloons, Hr Hendrick vanden Steene, riddere; Hendrick ende Wouter van
Redingen, Peeter vanden Huffele, Jan van Oppendorp, Jan Roelant, Hugo Roeloffs,
Jan van Beerthem, Gielis ende Jacop Uten Huffele, Jacop van Dongelberghe, Wouter
van Cuijck, Goordt de Sedelaer, Jan van Lathem, Jan Oliviers, Emont Roelants, Jan
ende Loijck vander Borch, Hendrick van Daelhem, Gooris Vrancx, Steven Smacht,
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Loijck Uten Liemingen, Willem Moreel van Wilre, Jan de Hondt, Matheus van Hove,
Hendrick vanden Daele, Wouter Pinnock ende ontallijcke vele andere. Ende soo es
de hertoghe, in augusto, naer Vranckerijck getrocken met alle zijne macht ende heeft
aldaer gewonnen Nesle, Roije, Mondedier, Crotoij, opde zee, ende sommighe andere,
maer Beauvais en conste hij niet gecrijgen. Daernaer versocht de hertoghe wederomme
bijstant aen Brabant ende andere zijne landen, omde voers. steden te besetten. Welcken
volgende die van Loven terstont c voetgangers, daerondere xxxvj pijckenaeren,
derwaerts gesonden hebben, onder hunnen capiteijn Bertholomeus vanden Borchoven,
ende gingen liggen tot Crotoij; maer zij en laegen daer niet lange, mits den bestande
datter gemaeckt wert tusschen den coninck van Vranckerijck ende den hertoghe van
Brabant; alsoo dat een iegelijck naer huijs quam. Van welcke oorloge de stadt Loven
grooten cost hadde.
Anno 1472, quam heer Jan de Swaeff1, riddere, met vele volcx, binnen Loven, om
voerts te trecken opde Turcken, die in Hongarijen gecomen waeren; ende met hem
trocken vele vande geslachten van Loven, ende onder andere: Wouter Pinnock, Peeter
vanden Huffele, Loijck Uten Liemingen ende vele andere.
Anno 1473, in majo, es de hertoghe van Brabant, met vele volcx, naert landt van
Gelre getrocken, om tzelve landt hem onderdaenich te maecken; ende trock doer
Loven, xxj maij, ende de stadt beschanck hem met j ½ aeme, vj steecken Beaenen
ende iiij aemen, j steeck rhinswijns. Ende met hem trocken vele Lovenaers, onder
de capiteijnen Gooris Vrancx ende Bertholomeus vanden Borchoven; waer onder
andere vande geslachten dienden: Hr Loijck Pinnock, riddere, meijere; Hr Machiel
Absoloons, riddere, met vele andere.
Anno 1474, was groot geschil om dbisdom van Luijck tusschen heeren Robrechten
van Beijeren ende heeren Herman van Hessen. Ende de hertoghe van Bourgoignien
ende Brabant vuechde hem met heeren Robrechten van Beijeren, ende heeft tzijnder
belieften de stadt van Nuijssen belegert, ende track, met groote menichte van volcke,
derwaerts, doer Loven, xij julij 1474, ende de stadt beschanck hem met vj aemen,
vij steecken rhinswijns, tot viij gulden d'aeme. Ende met hem trocken vele Lovenaers,
ende onder andere vande geslachten van Loven: Hr Loijck ende heer Jan Pinnock,
ridderen; Hr Machiel Absoloons, riddere; Jan ende Mertten van Oppendorp, Raes
vanden Borchoven, Hugo Roeloffs, Gielis van Duffele, Joos Absoloons Joossone;
Jan van Ranshem, sone heer Jans; Emont Roelants, Peeter vander Calstren, Aert de
Witte, Goordt vanden Steene, Jan vanden Huffele, Wouter van Redingen, met vele
andere, ende de schutteren vande iij gulden der selver stadt. Ende die van Loven
stelden oock vuijt ij waegens, met viij peerden, iij waegemans, iiij pioniers, iiij
tijmmerlieden, ij busmeesters, j cuijpere ende eenen trompettere voert peertvolck
van de Lovenaers; daeraff de stadt Loven grooten cost hadde; ende ten lesten wordden
eenen peijs gemaeckt tusschen den keijsere ende den voers. hertoghe van Brabant
ende wert, te Loven, vercondicht, in novembri anno 1475, waeromme, te Loven,
groote ghenuchte bedreven wert.
Anno 1476, heeft de hertoghe van Brabant groote oorloge gehadt in Switserlandt,
ende hadde eene groote neerlaghe, ontrent de stadt van Grantson, alwaer Eduwaert
Crupelant, van Loven, gevanghen wert. Daernaer werdt de selve hertoghe anderwerven
vande Switsers verwonnen, xx junij, ontrent Murt; daer onder andere vande geslachten
1

Jan de Swaef kwam uit Brussel. Zie Divaeus, Ann. Lov., bl. 57.
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van Loven hem dienden Eduwaert Crupelant, Thomas van Oppendorp, Jan Pinnock
ende vele andere. Naer desen slach ginek de voers. hertoghe ligghen te Rivieren, in
Bourgoignien, scrijvende van daer aen dese Nederlanden dat zij hem volck ende gelt
seijnden souden; ende daer wert overdraeghen dat men des niet doen en soude, ende
dat men den hertoghe ontbieden soude dat hij vanden Switsers te beoorlogen op
houden soude; want de selve oorloghe geensints den lande aen en ghinghe. Waeromme
hij anderwerven aende selve landen dreijgelijeke brieven gescreven heeft; maer dies
niet tegenstaende en criech geene assistentie tzijnen contentemente. Daernaer heeft
hij zijn volck bij een vergaerdert ende ginck ligghen voer Nancij, alwaer hij, opden
derthien avent2, met vele van zijnen volcke verslaeghen werdt; ende de heere van
Nassauw ende Aerschot wordden, met vele andere, gevangen ghenomen.
Anno 1478, in majo, es de hertoghe van Brabant, met groote menichte van volcke,
naer Arthoijs getrocken omden coninck van Vranckerijck te bevechten. Maer soo
haest als de coninck vernam dat de hertoghe soo sterck ende soo wel gemoijt aenquam,
heeft bestant gemaeckt, ende gaff sommige sloten over als Conde, Bauchain, Bossut
ende andere; ende soo wert dese oorloghe beslicht. In desen tocht dienden den
hertoghe vele Lovenaers ende onder andere vande goede mannen vande geslachten
van Loven: Hr Loijck Pinnock, riddere, meijere, Hr Jan van Sinte Goricx, capiteijnen;
Philips Pinnock, heer Janssone; Loijck Pinnock, Amelrijcxsone; Emont Roelants,
Augustijn van Nethe-

2
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nen, Jan vanden Tijmple, Philips ende Jan Uten Hove Jan van Ranshem, Willem van
Daelhem, Jan Roelant, ende vele andere.
Anno 1479, in augusto, es de hertoghe van Brabant, met groote menichte van
volcke, voer Terwaenen getrocken, ende hevet belegert tegens de Franchoijsen. Als
hij nu eene goede wijle daervore gelegen hadde, heeft Philips van Cordes, gouverneur
van Picardijen, eenen groot hoop volcx vergaerdert, ende quam liggen te Guinegate
omden hertoghe op te lichten, maer de hertoghe heeft hem vromelijck slach gelevert,
ende alsoo de Franchoijsen hen beroempt hadden, dat zij de Bourgoignons ende
Brabanders armeloos souden naer huijs seijnden, es de hertoghe, met vc edelmans,
daeraff heer Loijck Pinnock, riddere, meijere van Loven, een was, ten strijde gecomen,
metten rechten aerm bloot, ende de hertoghe hevet velt behouden; niet sonder groot
verlies van volcke, alsoo dat de hertoghe zijn verlaeten heeft. In dese oorloghe waeren
capiteijnen vande Lovenaers Gielis van Duffele vanden voetcnechten, ende Lonijs
van Udekem vanden peertvolcke; waer ondere noch vande geslachten waeren onder
andere: Hr Augustijn vanden Borchoven, riddere; Hr Jan Pinnock, riddere; Hr Machiel
Absoloons, riddere; Jan Pinnock, Roeloff van Beerthem ende meer anderen.
Anno 1480, hadden de Franchoijsen bij naer heel Luxenborch innegenomen;
waeromme de hertoghe van Brabant groote gereetschap maeckten om derwaerts te
trecken; ende hadde bevolen in alle steden dat men eene monsteringhe houden soude
van alle mans boven de xx ende beneden de lx jaeren, ende dat men daervuijt de
vroomste kiesen soude om met hem te trecken. Ende die van Loven stelden vuijt ijc
busschieters, daer hopman aff was Gooris Vrancx; ijc spiciedragers, daer hopman
aff was Lonijs van Udekem; noch cxxviij Switsers, te voete, met noch ijc peerden,
van welck volck capiteijnen waeren: Hr Loijck Pinnock, riddere, meijere; Hr Jan van
Sinte Goricx, riddere; Hr Augustijn vanden Borchoven, riddere; Hr Coenraert vander
Meeren, riddere; Philips Pinnock ende Jan Roelant, waeronder vele vande geslachten
dienden, ende de grootste busse, die te Loven was, wordden mede gevuert, met noch
ix cerpentijnen. Ende de Switsers waeren gecleet halff blauw, halff wit, met eenen
rooden cruijce daerovere, ende hunne capiteijnen oft hopmans waeren Cornelis van
Diepenbeke ende Cornelis van Bloemendaele, metten Baerden. Als nu de hertoghe
wel versien was, es hij naer Luxenborch getrocken, ende heeft de Franchoijsen voer
Luxenborch verslaeghen; ende creech daernaer wederomme al dat hij verloren hadde.
Daernaer track hij in Hollandt ende Gelderlandt, vuerende met hem de voers. groote
busse, waermede hij vele steden in Gelderlandt, met gewelt, heeft innegenomen. Van
voerdere oorloge leest hier voeren int ierste boeck, bl. 65.

Vande policijen ende ordonnantien der stadt van Loven.
De policijen ende ordonnantien der stadt van Loven hebben hier voermaels den
vuijtlanders soo aengenaem geweest, dat de Hoochduijtschen, naerde ordonnantien
van Loven hebben hunne weth begeren te stellen, ende hunne gemeijnte daernaer te
regeren. Ende van gelijcken oock die van Bruesselen, diet selve zeer instantelijck,
anno 1421, aenden hertoghe van Brabant hebben versocht. Mij en dunckt niet dat
onse voerouders iet hebben achtergelaeten tghene eenichsints mochte aengaen de
conservatie vande catholijcke religie ende de borgerije peijselijck ende vredelijck
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onder malcanderen te houden, ende tghene de borgerije eenichsints mocht verargeren
oft tot quaet inclineren, te niet te doene. Daer was hier voermaels zulcke goede
policije te Loven, datmen metten bal niet en mocht spelen opde Borch oft eldere
sondaechs noch heijlichdaechs; ende de herbergiers ende cabarettiers en mochten
hunne herbergen niet openen, dan naerden dienst vande hoochmisse. Wasser iemandt
die pretendeerde eenige gelufte te hebbene van eenighe jonghe dochtere oft maeght,
dat moest hij bethoonen binnen xv daeghen; die iemant hadde geinjurieert die wordden
grootelijck gestraft; die eenige jonghe dochtere oft vrouwe gevioleert oft vercracht
hadde, oft iemanden onder zijne jaeren zijnde, wech geleijdt, waeren ballinghen des
landts, ende soo verre zij gecregen wordden, wert hunnen hals affgesaeght met een
houten saeghe. Een meijsken oft dochtere wechgevuert wesende, ende blijvende
opsets wils sittende bijden ghenen haer ewech gevuert hebbende, soude verbueren
allen haer goet. Was oock geordonneert watmen op bruijloften, kinderheffen, ierste
missen ende vuijtvaerden soude geven; ende niemant en mocht dat vermeerderen op
zekere penen. Als de poortclocke des avents geluijt was, en mocht niemant in
taveernen gaen, noch de herbergiers en mochten niemanden daernaer ontfangen.
Ende omde de gemeijnte te bat in ruste ende vrede te houdene soo was verboden,
dat niemant eenighe leeninghe doen en soude op woeckerije oft winninghe. Dat oock
snachts niemant en mocht met verranderde cleederen oft vermasschert aensicht achter
straeten gaen; dat oock niemant snachts en mocht brandereelen1 draegen; dat niemant
en mocht venijn vercoopen; dat geene buijtelanders oft vreempdelinghen

1
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binnen Loven en mochten woonen, wijens manieren ende conditien niet kennelijck
en waeren. Wanneer iemant, naerde doot van zijne ierste huijsvrouwe herhout, heeft
hij vande ierste kinderen gehouden, ende daernaer wederomme gehoudt, hebben de
kinderen vande ierste vrouwe, allent goet; alsoo dat de kinderen vande tweede vrouwe
daervan niet en hebben te verwachten. Van gelijck compt een man te houwen, ende
kinderen crijght, soo verre hij sterft ende zijn wijff herhouwt, zullen zijne eerste
kinderen zijn goet geheelijck genieten; ende dit volghende den chaertre hertoghe
Hendricx vanden jaere 1211. Dit is eene oorsaecke geweest, dat vele rijcke ende
treffelijcke persoonen niet en hebben herhout om hunne ierste geborenen inde voers.
gerichticheijt te laeten, als hunne alder aengenaempste.
tIs te verwonderen datmen zulcke overvloedige ende geweldige stadt, die meer
dan den hellicht was bewoont bij volders ende wullewevers (dwelck eene oproerighe
natie es) heeft connen in zulcke eendrachticheijt gouverneren ende houden, ende dat
totten jaere 1340, alswanneer zij begonst hebben hen tegens de heeren vande stadt
te stellen. Die policijen ende ordonnantie vande voers. stadt zijn overvloedich, al
naeder blijckende bijde boecken daeraff zijnde, hier te lange om scrijven, den
goetwilligen leser totte selve seijndende.

Vande getrouwicheijt van die van Loven jegens hunne heeren, de
Hertoghen, Princen ende Graeven.
Ick en geloove niet datter iemant in getrouwicheijt die van Loven te boven gaet,
gelijck de hertoghen van Brabant dat selve betuijghen, bij diversche schoone heerlijcke
privilegien bij hen dijen van Loven gegeven, daer zij verhaelen, dat zij des gedaen
hebben, doer de groote getrouwicheijt ende menichfuldighe diensten bij die van
Loven hen ende hunnen voerderen dickwijlen, met trouwen, gedaen, ende hen met
lijff ende goet altijts bijgestaen, soo in oorlogen als andere saecken, gelijck tzelve
hier voren wel blijckt, hoe vierichlijcken zij de hertoghen inde oorlogen hebben
gedient; ende selden isser twist tusschen die van Loven ende de hertoghen van Brabant
opgestaen; ende besondere maer iij te wetene anno 1267, ten tijde van hertoghe Jan
van Brabant; wederomme ten tijde van hertoghe Wencelijn ende ten derden ten tijde
van coninck Maximiliaen ende hertoghe Philips van Oostenrijck, gelijck tselve, al
naerdere bescreven es int ve capitel van desen boecke, met verhael bij wat oorsaecke
tselve is opgestaen. Ende dijes nochtans niettegenstaende zijn zij den hertoghen altijts
getrouw gebleven, tot opden dach van heden, eenen iegelijcken kennelijck, hoe
vierich zij hunne stadt, sedert den jaere xvclxxvij tegens de vijanden van de
conincklijcke Majesteijt, hunnen hertoghe, hebben bewaert, ende dat niet sonder
groote aermoede, verdriet ende verlies van goet.

d'Institutie vande heerlijcke Universiteijt te Loven1.
De voers. heerlijcke Universiteijt es te Loven innegestelt, ten tijde van hertoghe Jan
van Brabant, den iiije van dijen naeme, anno 1426, vanden welcken de stadt Loven
brieven van recommandatien gecregen hadde aenden heijliegen vader Mertten den
ve, paus van Roomen, xxja augusti 1425; met welcke brieven wert naer Roomen
1
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gesonden meester Willem Bont, scholaster van Sinte Peeters, met noch andere brieven
van recommandatien aenden graeve van Sint Pol, alsdoen te Roomen wesende, om
dijen volgende met supplicatie vanden voers. Paus te vercrijgen een Studium oft
Universiteijt tot Loven, ten eeuwigen daege, soo inde rechten, medecijnen als andere
vrije consten, geleght te wordden. Dwelck de voers. meester Willem vanden voers.
Paus vercreghen heeft, ende quam te Loven wederomme in den xxva aprilis anno
1426, ende hadde 220 daeghen vuijt geweest, waervore hem de stadt Loven betaelde
xxjm jc xx plecken; ende voert besegelen vande bulle vande voers. impetratie vande
Universiteijt, heeft de selve stadt noch betaelt xxjm ixc xlij ½ plecken. Daernaer
versocht de stadt Loven brieven vanden hertoghe van Brabant om in alle landen te
moegen vercondigen, datter eene Universiteijt te Loven geleet was. De welcke brieven
zij vercregen heeft, xxiija augusti 1426; ende terstont daernaer, te wetene xxxja augusti,
cocht de voers. stadt zekere huijs gelegen opde Nieuwstraete tot behoeff vande voers.
Universiteijt, om aldaer inde vrije consten te doceren.
Den xxja maij, anno 1427, quam de graeve van Sint Pol, te Loven in van Roomen,
ende de stadt beschanck hem met iij silveren vergulde croesen, wegende vj marck,
iij oneen ende v engelsche, doert groot behulp bij haer te Roomen gedaen, int
vercrijgen vande voers. Universiteijt.
Opden Lovenkermisdach anni 1427, in septembri, waeren allen de steden, prelaeten,
baenroetsen ende edelen van Brabant, te Loven, vergaerdert, in wijens presentie de
ierste oratie inde voers. Universiteijt gedaen wert, bij meesteren Nicolaesen van
Pruijn, een zeer geleert doctore inde rechten. Dit hoorende de bisschop ende de vij
archidiaeckenen van Luijck, ende datter vele canoniken van Luijck te Loven getrocken
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waeren, om hunne studie aldaer te vervolghen, hebben de selve canoniken, te Loven
resideerende, opstakel gedaen, ende en wilden hen hunne geheele vruchten van hunne
beneficien niet laeten genieten noch volgen; waeromme de stadt Loven naer Bruessel
sandt aenden hertoghe van Brabant, hem biddende dat hij brieven verleenen wilde
aenden bisschop ende de vij archidiaecken van Luijck, daermede hen bevolen wordden
dat zij d'Universiteijt van Loven lieten gebruijcken alsulcke privilegien als zij vanden
Paus hadden, als dat de scholieren die te Loven waeren woonende ende studerende,
haere vruchten van haere prebenden vrijelijck aldaer mogen gebruijcken, gelijck in
andere steden; welcke brieven den hertoghe dijen van Loven verleent heeft; die
terstont daernaer aenden voers. bisschop gesonden wordden.
Den iija octobris, anno 1430, wert, te Loven, de ierste doctor meester Jan van
Rijssinghen, ende was inde geestelijcke rechten; ende de stadt Loven beschanck hem
met xx geiten rhinswijns.
In decembri, anno 1430, trocken, van weghen de stadt van Loven, naer Roomen
meester Hendrick de Mera, doctor inde geestelijcke rechten, ende meester Dierick
vanden Stock om aldaer vanden Paus te vercrijgen de conservatorije ende de faculteijt
inde heijliege Godtheijt, tot behoeff vande voers. Universiteijt.
In decembri voers. resigneerde meester Willem Bont, scholaster van Loven, tot
behoeff vande Universiteijt, de rectorije die hij te Roomen vercregen hadden; waer
voer hem de stadt Loven jaerlijck gaff xxxvj gulden ende ix stuijvers.
In martio, anno 1432, wordden facultas theologiae vanden Paus Eugenio, den iiije
van dijen naeme, tot behoeff vande voers. Universiteijt vercregen, ter groote begeerten
van hertoghe Philips, van Bourgoindien ende Brabant; waervan de tijdinghe
ierstwerven te Loven bracht wert, 19 aprilis 1432, bij meester Aerden de Witte,
canonick van Sinte Lambrecht, tot Luijck, die de stadt Loven int vercrijgen vande
selve faculteijt groot behulp gedaen hadde; waervoer hem de stadt beschanck met ij
silvere vergulde potten, wegende viij marek, xxij ½ engelschen.
De overste vande voers. Universiteijt es de Rector, wijens macht ende autoriteijt
vuijter maeten groot es, ende als hij achter straeten gaet, heeft hij eenen rooden
capruijn over zijn schouderen, ende voer hem gaet eenen bedel, met eenen silveren
scheptre, ende in solemnele feesten ende acten gaender vij bedellen, met gelijcke
scheptren, voer hem, in groote magnificentie. Degene die de privilegien vande voers.
Universiteijt (die vuijter maeten schoon ende vele zijn) es bewaerende, wordt
genoempt de Conservateur vande Universiteijt, dwelck de prelaeten van Sinte
Geertruijden meestendeel bedient hebben.
De leden der voers. Universiteijt zijn vijff in getaele, te wet ene:
De faculteijt inder heijlieger Godtheijt1.
De faculteijt inde geestelijcke rechten.
De faculteijt inde weerlijcke rechten.
De faculteijt inde medecijnen, ende
De faculteijt inder arten oft vrije consten.

1

Anno 1347 wert meester Jan Caligator baechelier in theologia, ende de stadt beschanck hem
lx schilden (Boonen).
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De naemen van sommighe gheleerde mannen inde voers. Universiteijt
geresideert hebbende, ende alnoch residerende, ende ierst.
In theologia.
Meester Emerijck a Campo.
M. Gielis Valmellus.
M. Peeter a Rivo.
M. Hendrick de Campo, anno

1460.

M. Gielis Baillioeul, doctor, anno

14612

Hr Hendrick van Someren, doctor

1462.

M. Jan van Bommale, doctor

1463.

M. Jan Godthebsdeel, provinciael vande 1463.
Augustijnen doctor inde Godtheijt, anno
M. Jannen van Beetz, doctor theologiae 1471.
M. Anthonis Gratia Dei

1479.

M. Gielis de Smet, terminaris vande
Vrouwenbruers, doctor

1479.

M. Adrianus Florentius, anno

1513.

M. Jan Lenaerts, van Hasselt

1547.

M. Adam Sasboldus, minnebroedere.
M. Willem van Vianen, pastoor van Sint 1527.
Peeters, doctor anno
M. Nicolaes Coppijn, deken van St Peeter 1527.
M. Anthonis Crabbe, in theologia

1527.

M. Jan Driedon, van Turnhout

1527.

M. Peeter de Corte, in theologia, anno

1532.

M. Ruwaert Tapper, van Enchuijsen

1532.

M. Franchoijs de Campo, in theologia

1547.

M. Jan Doije alias Valencenensis

1547.

Hr ende M. Michael du Baij, doctor.
Hr ende M. Jannen Lens, doctor.
Hr ende M. Peeter vanden Eijnde, doctor, pastoor van Sint Quintens.

2

1461 wijst geenszins het jaar der doctorale bevordering van de Campo aan, maar het tijdstip
waarop hij leefde. Zulks is mede het geval met de volgende door Boonen opgegevene
jaartallen.
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Hr ende M. Hendrick Cuijck, doctor, deken van Sinte Peeters.
Hr ende M. Embertus Everaerts, doctor, pastoor van Sint Peeters.
Hr ende M. Samuel Loijaerts, doctor, pastoor van Sint Machiels.
Hr ende M. Jacop du Baij, doctor, deken van Sint Jacops.
Hr ende M. Thomas Stapletonus, doctor.

In jure canonico et civili.
Meester Jan van Reijsen, doctor inde
geestelijcke rechten, anno

1430.

M. Hendrick de Mera, doctor inde
geestelijcke rechten

1430.

M. Willem Bont, anno

1425.

Hr Coenraert vander Meeren, riddere,
doctor inde rechten

1440.

M. Gerlack Bont, doctor in beijde rechten 1456.
M. Bouwen Hendricx, anno

1462.

M. Willem van Delft, doctor inde
geestelijcke rechten

1463.

M. Robert de Lacu, doctor in beijde
rechten

1464.

M. Jan van Gronsselt, doctor inde
weerlijcke rechten

1462.

M. Raijmondt de Morliano, doctor in
beijden rechten

1474.

M. Jan Papenhoven, doctor in beijden
rechten,

1475.

M. Dierick Perssijn, van Amsterdamme, 1476.
doctor in beijden rechten
M. Steven de Lignana, doctor in beijden 1477.
rechten,
M. Jannen de Thijmo, doctor inde
geestelijcke rechten

1481.

M. Lodewijck Roelants, doctor inde
weerlijck rechten,

1483.

M. Jan Gousset, doctor in beijden rechten, 1485.
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M. Jan van Turnhout, doctor inde
weerlijcke rechten,

1485.

M. Sijmon de la Valle, doctor in beijden 1486.
rechten,
M. Peeter van Thienen, doctor in beijden 1490.
rechten,
M. Peeter l'Apostole, doctor in beijden
rechten, anno

1490.

M. Hendrick de Minorivilla, doctor inde 1490.
geestelijcke rechten,
M. Wouter vander Beken, doctor inde
weerlijcke rechten,

1500.

M. Jan Stevens, doctor inde weerlijcke
rechten,

1520.

M. Gabriel de Mera, doctor in beijden
rechten

1519.

M. Nicolaes Heems alias de Cappella,
doctor inde weerlijcke rechten

1520.

M. Jan de Haese, doctor inde weerlijcke 1520.
rechten,
M. Jan vander Heijden, licentiaet inde
rechten,

1520.

M. Jan van Wemelinghen, doctor in
beijden rechten,

1523.

M. Lodewijck van Schore, doctor in
beijden rechten,

1524.

M. Joos van Gavere, doctor in beijden
rechten,

1524.

M. Dominicus Cakaert, licentiaet inde
rechten,

1523.

M. Hermes van Winge, inde weerlijcke 1532.
rechten,
M. Anthonis Cornelaijen, inde weerlijcke 1532.
rechten,
M. Wilmarus Bernaerts, inde geestelijcke 1546.
rechten,
M. Remigius Driutus, inde weerlijcke
rechten,

1546.

M. Lodewijck Porij, inde weerlijcke
rechten,

1546.
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M. Elebeert van Leeuwe, doctor inde
rechten,

1556.

M. Jannen Wamesius, doctor inde
rechten,

1564.

M. Peeter Peckius, doctor inde rechten, 1564.
M. Machiel Herenbout, doctor inde
rechten,

1570.

M. Jannen Gevaerts, doctor inde rechten.
Hr ende M. Jan de Bievene, doctor inde
rechten.
M. Geeraert van Caverson, doctor inde
rechten.
M. Philips Swerius, doctor inde rechten.
M. Steven Weijms, doctor inde rechten.
M. Andreas de Kemmere, doctor inde
rechten.
M. Peeter Godelijn, doctor inde rechten.
M. Nicolaes Goblet, doctor inde rechten.
M. Cornelis Sijlvius, doctor inde rechten.
M. Geeraert Corselius, doctor inde
rechten.

In medicina1.
Meester Jan Inchij, licentiaet inde
medecijnen,

1476.

M. Jan Spierinck, doctor inde medecijnen, 1464.
M. Jacop Boogaert, doctor in medicinis, 1480.
M. Jan Calaber, doctor medecinae,

1501.

M. Jan vanden Heetvelde, doctor
medecinae,

1512.

M. Aert van Halle, in medicinis,

1522.

M. Lenaert Willemaers, doctor
medicinae,

1527.

M. Jan Heems, van Armentiere, doctor
medecinae,

1532.

M. Pauwel Roels, doctor medecinae,

1544.

1

Anno 1426, 23 augusti. wert M. Jan vanden Eele ontboden van Breda, om te comen lesen
in medecijnen (Boonen).
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M. Hieremias Triverius, doctor
medecinae,

1546.
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M. Willem Beernaerts, de Thileto, doctor 1550.
inde medecijnen,
M. Nicolaes Biesius, doctor medicinae, 1559.
M. Cornelis Gemma, doctor medicinae, 1569.
M. Peeter Beausaert, doctor medicinae.
M. Caerel Goossens, doctor medicinae.
M. Gabriel Aijala, doctor medicinae.
M. Jacop van Audenaerden, doctor
medicinae.
M. Jannen Wouters, doctor medicinae,
1572.
M. Peeter Rijckaerts, doctor medicinae.
M. Peeter a Swenga, doctor medicinae.
M. Thomas Fienus, doctor medicinae.
M. Geeraert van Villeers, doctor
medicinae.

In artibus.
Meester Raes van Graven, canoniek Sinte Peeters, in artibus.
M. Jan Barduicanus, regent vande Borchschoele.
M. Severius vander Hoeven.
M. Jannen Weert.
M. Hendrick Damen, licentiatus theologiae, in artibus.
M. Hendrick Hornkens, pastoor van Sint Jacops.
M. Franchoijs de Buck.
M. Barlandus, rhetor, in artibus.
M. Cornelis Weert, in artibus.
M. Werner van Nieuwmeghen.
M. Rutgeert Prijsers, regent int Vercken.
M. Willem Horpmale alias Sulrenus.
M. Matheas Ruckenbossche, licenciaete inde rechten, in artibus.
Hr ende M. Matheus Boden, licenciaet in theologia, in artibus.
Hr ende M. Jeronimus Boogaert, licentiatus theologiae, in artibus.
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Vande privilegien ende gerichticheijt van die van Loven.
De privilegien ende gerichticheden van die van Loven zijn vuijter maeten schoon
ende vele, ende want daervan, int ierste capittel van desen boecke, van eenighen
mentie gemaeckt wordde, en zal hier maer van sommige verhaelt wordden. Ende
ierst vande gene bij hertoghe Henrick van Brabant dijen van Loven verleent, anno
1211, waermede hij de stadt Loven de macht geeft een buijten man te mogen poirtre
maecken, mits betaelenden aende selve stadt iiij penningen Lovens, eens; dat een
iegelijck van stadts schult gedaeght zijnde, zal hebben xiiij daeghen om hem te
verantwoorden; soo verre eenich gekijff inde stadt gebeurde, ende den richtere ten
aengange quame, ende den twistigen vrede bevoele, die alsdan den vrede brake soude
verbeuren c schellingen; die iemanden een kinnebackslach gaven, metter haere toge
oft quaelijcken toesprake, soude verbeuren iij stuijvers aenden richtere ende ij stuijvers
aen zijne wederpartije; die iemant met scherp geweer gequetsts hadde, soude
verbeuren aenden hertoghe x taillien oft zijn hant, ende een iegelijck van zijne
medeplegeren souden verbeuren xl stuijvers; die iemanden in zijnen huijse waere
versoeckende om te evelen, wert hij doot geslaeghen, die gene die den dootslach
alsoo dede, souden vande vrienden quijt zijn, mits aenden hertoghe eens betaelende
iiij penningen Lovens; een buijten man, op eenen merckdach, een poirter te Loven
slaende, soude verbeuren xlv stuijvers; die met gewelt vuijte vierschaere ginck, zulcx
dat het recht daerdoere verachterde, hij soude verbeuren lijff ende goet aenden
hertoghe; dat men geen erven en mach verhandelen, sonder oorlove vanden hertoghe;
gheen meijere en mach zijnen heere onterven; soo verre een man compt te herhouwen
ende kinderen crijcht, soo verre hij sterft ende zijn wijff herhouwt zullen zijn ierste
kinderen zijn goet geheelijck genieten; compt iemant te sterven sonder kinderen, zal
de lancxstlevende zijn goeden, in tocht besitten, tot zijnen sterffdaege toe, ende alsdan
zalt ten naesten erffgenaemen gaen; maer soo verre hij noot heeft, des bij den gebueren
gebleken zijnde, zal hij vande selve goeden mogen vercoopen soo vele om zijne
nootdrufte daeraene te genieten; ende dat in deijlinge van erve, de outsten altoos
keuse zullen hebben, met vele meer andere poincten.
Anno 1233 heeft hertoghe Hendrick van Brabant dijen van Loven, bij privilegien,
verleent, dat, soo verre geviele dat eenich poirtere op shertoghen schult, buijten slants,
gehacht wordde oft eenichsints gehandelt buijten schepenen vonnisse, dat de stadt
ongehouden zijn soude van allen dienst aenden hertoghe, totter tijt toe dat zulcke
misbruijck verricht waere; soo verre een buijten man eenen poirtere schuldich waere,
ende daeraff te Loven (innegeroepen wesende) niet en compareerde, dat geen poirtere
alzulcke en soude mogen herbergen, sonder de stadt daeraff conde te doene, op pene
van selve inde voers schult gehouden te sijne-, ende oft de hertoghe (de clachte van
desen ontfangen hebbende, alsulcken buijtenman niet en bedwonge den poirtere te
voldoene, dat, in dijen gevalle, den Commoengemeijeren geoorloeft souden zijn,
tvolck met clockslaege ter merckt te roepen, ende tot zulcx buijtemans woonighe te
leijden, ende heuren wille met zijne goeden doen, opde verbeurte van v schellingen
voerden poirtere, die ten clockslaege niet en quame, ende van xx schellingen
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die den Commoengemeijeren niet en volghde; dat een poirtere ziende zijn
medepoirtere verdrucken, soo verre hij hem niet ter hulp en quame, soude verbeuren,
c schellingen oft een jaer zijn poirtersrecht.
Anno 1282, in augusto, heeft hertoghe Jan van Brabant dijen van Loven gelooft,
dat hij allen de gene die den poirteren van Loven iet voer zijne, schepenen geloven
souden, bedwinghen soude des te voldoene, met aentast haers lijffs ende haers goets.
Anno 1303 verclaerde hertoghe Jan van Brabant dat men gheene poirteren van
Loven, om eenich misdaet, en mach doen vueren in eenich gevanckenisse, buijten
de vrijheijt van Loven; maer datmen die handelen moet met schepenen vonnisse van
Loven.
Anno 1306, heeft hertoghe Jan van Brabant geordonneert, dat niemant van binnen
zijnen lande eenich poirtere van Loven te campe eijsschen en mach noch roepen;
datmen den poirteren van Loven handelen moet met schepenen vonnisse van Loven.
Waert saecke dat eenich heere oft richtere eenige poirteren van Loven oft vrijheijt
der selver t'onrechte rasteerde oft pande, zal de stadt aenden selven heere brieven
seijnden, om den selven poirtere te lossen, ende wilde de heere des niet doen, wilde
hij dat alzulcke heere oft richtere allen den cost, die zulcke gearresteerden poirtere
daeromme doen soude, selve soude betaelen, totten tijt toe dat hij den poirtere gelost
hadde; datmen gheene poirteren van Loven en mach vueren in gevanckenisse, buijten
de stadt Loven oft vrijheijt der selver; met vele andere poincten hier te lange om te
scrijven.
Om welcke voers. privilegien ende vrijheden, met meer andere, hebben vele
treffelijcke persoonen de poirterije van Loven aenveert; ende onder andere al de
naervolgende, te wetene:
Anno 1304.

Hendrick, heere van Heverle.

-

Hr Geeraert van Schatersbroeck, ridd.

-

Hr Guiot, heere van Beaufort.

-

Hr Hendrick van Assenrode.

-

Hr Jan van Marneffe.

Anno 1305.

Hr Aert, heere van Wesemael,
maerschalck van Brabant.

-

Hr Geeraert van Quacbeke, riddere.

-

Hr Aert van Hallebeke, met heer Jan
zijnen sone.

-

Hr Willem van Kersbeke, riddere.

-

Hr Wouter van Hamme, riddere.

-

Hr Vranck van Kersbeke, riddere.
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Anno 1316.

Hr Jan van Quaderibbe, riddere.

-

Hr Goordt van Quaderibbe, riddere.

Anno 1317.

Hr Aert, heere van Leefdaele.

Anno 1322.

Hr Willem, heere van Wesemael,
erffcamerlinck van Brabant.

Anno 1323.

Hr Jan Craije vander Hoffstadt, ridd.

Anno 1324.

r

-

Hr Aert van Vijvere, riddere.

-

Hr Goossen vande Meuwe, van Wavere.

-

Hr Wouter, heere van Lonchaing.

Anno 1325.

Hr Caerel vander Rivieren, riddere.

-

Hr Reijnier van Moriansaert, riddere.

Anno 1328.

Hr Jan van Montenaecken, riddere.

-

Hr Aert van Moriansaert, riddere.

-

Beernaert heere van Bourgneval.

Anno 1329.

Hr Jan, heere van Harbaix, riddere.

Anno 1334.

Hr Jan Meuwe, heere van Wavere.

Anno 1335.

Hr Raes van Graven, heere van Maleve
ende Tourbisoul.

Anno 1346.

Hr Willem, borchgraeve van
Montenaecken.

Anno 1348.

Hr Guij van Daveluz, heere van Lignij.

Florens Berthout, heere van Mechelen.
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Anno 1349.

Vrouwe Marie, vrouwe van Diest.

-

Vrouwe Machtilt, vrouwe van Bergen
opden Zoom.

Anno 1352.

Hr Eustasse, heere van Vertaing, senechal
van Henegouwe.

Anno 1354.

Hr Jan van Wavere, drossaert van
Brabant.

Anno 1358.

Hr Hendrick van Boutershem, heere van
Bergen opden Zoom.

-

Hr Raes vande Rivieren, heere van
Nederlintere.

-

Boudewijn van Graeven, heere van
Tourbisoul ende Maleve.

Anno 1365.

Hr Hendrick, eenige sone heere Hendricx
van Boutershem, heere van Bergen opden
Zoom.

Anno 1380.

Hr Goort van Montenaecken, riddere.

-

Hr Boudewijn Moreel van Hallaij, rid.

-

Hr Aert van Oirbaix, heer van Opperbaix.

-

Hr Jan Lanceloot, van Waelhem.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

241

Anno 1381.

Hr Geert van Jippleu, riddere

-

Hr Aert van Limaele, heere van Oirbaix.

Anno 1388.

Hr Jan heere van Witham, drossaert van
Brabant.

-

Hr Hendrick, heere van Heverle.

-

Hr Geldolph vander Lijnden, geheeten
van Winde.

-

Hr Hendrick van Meldert.

Anno 1393.

Hr Gielis, heere van Goetsenhoven.

Anno 1394.

Hr Willem van Glijmes, riddere.

Anno 1395.

Hr Werner, heere van Daveluz, riddere.

Anno 1400.

Hr Geert van Waenrode, riddere.

Anno 1402.

Hr Goort van Hannuijt, riddere.

Anno 1403.

Hr Jan, heere van Glijmes, riddere.

-

Hr Werner van Daveluz, heere van Lignij.

Anno 1404.

Hr Ondrij, heere van Rongnies.

Anno 1406.

Hr Jan van Cuijck, heere van
Hoochstraeten.

-

Hr Jan van Berlaer, heere van Helmont.

-

Hr Hendrick van Waelhain.

-

Hr Philips van Francquiniz.
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Anno 1407.

Hr Thomas, heere van Diest ende
Sichenen.

-

Hr Roelant, heere van Bourgneval.

-

Hr Jacop van Bar, te Chamont.

-

Willem van Milborch, heere van
Sevenborne ende Craenendonck.

-

Dierick, heere van Lijnden ende Duffele.

Anno 1412.

Jan van Sombreff, heere van Faverchinez.

-

Philips, heere van Geldrop.

Anno 1413.

Engelbrecht, grave van Nassauw, heere
van Leck ende Breda.

-

Hr Jan, heere van Rotselaer.

-

Hr Hendrick van Lec, heere van
Hesewijck.

-

Hr Hendrick van Diest, heere van
Rivieren.

-

Jan van Witham, heere van Boutershem.

-

Dierick van Merchem, heere van
Bockstele.

Anno 1413.

Hr Jan, heere van Witham.

-

Hr Hendrick van Witham, heere van
Beerssele.

-

Hr Everaert vander Haeghen, heere van
Goij.

-

Hr Jan, heer Wouter ende heer Willem
vanden Heetvelde.

-

Hr Robrecht van Assche, heere van
Opdorp.

-

Hr Jan Schoonjans.

Anno 1415.

Hr Hendrick, heere van Heverle.

-

Hr Hendrick van Waelhain, heere van
Villeer-Perwijn.
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Hendrick Dickbier, heere van Mierle.

-

Jan Dickbier.

-

Jan, heere van Wanghe.

-

Daniel van Waerde, heere van Digem.

-

Dierick van Mereweijden.

-

Loijck van Jippleu, heere te Blamont.

Anno 1430.

Hr Jan van Assche, heere van
Grimbergen.

-

Hr Emont van Emichoven, heere van
Chantrain.

De macht vanden Wullenweveren te Loven.
Men bevindt zekerlijcken dat die Brabanders, Vlaeminghen ende Hoochduijtschen
hen, van allen ouden tijden, hebben geneert metten laeckenhandel en de wullenwercke;
waervan blijckt, dat die van Loven altijts de principaelste hebben geweest, ende van
allen ouden tijden groote menichte van laeckenen naer Franckfoort gevuert ende
gelevert hebben. Ten tijde van hertoghe Jan van Brabant, den iije van dijen naeme,
waeren de Wullewevers te Loven in groote menichte, ende waeren alsdoen inde stadt
over de xxiiijc getouwen van Wullenweveren; waervuijt men lichtelijck can
considereren, wat menichte van volcke alsdoen, te Loven, moest wesen, als tot elck
getouw behoevende xxx oft xl handen, soo om te spoelen, te caerden, te spinnen, te
vollen als anderssints. Het es te verwonderen de groote macht die hier voermaels
vanden Wullenweveren geweest es; tot wijens behoeff de stadt van Loven, anno
1317, de Laeckenhalle, opde Proeffstraete, dede maecken, een heerlijck ende schoon
stuck wercx. Welcke neringhe allenskens heel vergaen es, doer hunne oproeringhen
ende commotien die zij dickwijlen tegens de heeren vande stadt voertstelden;
waeromme zij meestendeel vuijter stadt gebannen zijn geweest.
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Vande commotien ende oproeringhen binnen der stadt van Loven
gebeurt.
Anno 1264, geviel eenen grooten twist, te Loven, tusschen twee treffelijcke
geslachten, te wetene: de Blanckaerden ende de Colveren, genoempt Vuijten Bruele,
de welcke, naer datse onderlinghen dickwijls hadden geballicht, zijn de Blanckaerden
te hove getrocken, ende hebben de Colveren, met haeren aenhangeren, alsoo
vermaeckt aende hertoginne ende de momboiren vanden lande, dat zij bijnaer geheel
vuijtgeseijt zijn geweest; waervuijt vele quaets quam.
Anno 1340, naer dijen de heeren vande stadt Loven, van voer Dornicke gecomen
waeren, hebben de wullewevers, te Loven, eene commotie gemaeckt tegens de heeren
ende edelen der selver stadt; ende zijn, gestockt ende gestaeft, opde merckt gecomen,
willende datmen te niet doen soude den ban, bijde stadt, over sommige van hunnen
ambachte gedaen. Die heeren, dit aenmerckende hebben hen sterck gemaeckt, ende
hebben de wevers deerlijck, xa octobris, overvallen, ende vele doot geslaegen; zulcx
dat de wevers de vlucht naemen, sommighe vuijter stadt, sommighe naer huijs ende
sommighe inde kercken; alwaerse, met gewelt, vuijtgehaelt zijn geweest, ende
gejusticieert, soo metten sweerde als anderssints; ende de reste wordden vuijter stadt
gebannen. Ende corts hier naer, heeft de bisschop van Luijck de stadt van Loven
inden ban gedaen, om datse de wevers, met gewelt, vuijte kercken gehaelt hadden;
waeromme Loijck van Redingen, Aert van Wilre ende Wouter Cricksteen naer Luijck
gesonden werdden, om vanden voers. ban ontslaegen te wesen; dwelck niet en
gebeurden sonder grooten cost.
Anno 1360 was de groote commotie, te Loven, van de gemeijnte tegens de heeren
vande geslachten der selver stadt, bij toedoen van Peeter Coutereel, meijere; maer
want hier voeren, bl. 33, daeraff mentie gemaeckt wordt, alsoo hier maer voer
memorie.
Anno 1378, de wevers ende volders siende dat de hertoghe van Brabant vuijten
lande was, begonsten wederomme eene heijmelijcke conspiratie te maecken; daer
waeren onder hen sommige stoute waeghalsen, die in menige oorloge geweest hadden,
als Wouter van der Leijden, Jan van Molenbeke, Wouter de Sasse, Willem Repaert
ende meer andere. Dese roijdde de geheele gemeijnte op, seggende dat nu tijt was
dat zij souden mogen haeren staet wedercrijghen, ende inde weth comen, want die
vande geslachten niet wel eens en waeren, ende Wouter vander Leijden seijde datmen
geene commotie maecken en soude tegens den keusdaege, maer datmen eenen anderen
bequaemen tijt soude nemen, als die vande geslachten minst vermoijen daerop soude
hebben. De goede mannen vande geslachten, die vande voers. opsette vernomen
hadden, waeren zeer wel gerust dat den keusdach soo vredelijck gepasseert was.
Dwelck aenmerckende Wouter vander Leijden heeft zijn volck doen op haere hoede
zijn, ende als hij sach dat het passe gaff, heeft hij, met Jannen van Molenbeke ende
Willem Repaert, den xxa julij, eenen hoop volcx opde Merckt vergaerdert, ende
begonsten achter straeten te loopen, slaende op beckenen, ende roepende: soo wie
de gemeijnte welvaert lieff hadde, dat die van stonden aene hen souden volghen. Als
nu de geheele stadt in roeren was, zijn zij naert Raethuijs gecomen, ende hebben
allen de heeren gevangen genomen die zij daer vonden; ende Wouter vander Leijden
ende Hendrick Poortman wordden terstont, bij gemeijnen overdraege, capiteijnen
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vande stadt gemaeckt. Hr Jan vander Calstren, riddere, te Lijnden wesende, ende
hoorende vande voers. commotie es naer Aerschot getrocken, ende terstont zijn hem
gevolcht, vele vande geslachten die der gemeijnten handen ontcomen waeren, als
heer Roelant van Bourgneval, heer Willem van Wilre, heer Jan Platvoet, Geeraert
van Redingen, Jan de Witte, Hendrick Pinnock, Loijck Pinnock, Wouter Pinnock,
Wouter Uten Liemingen, Loijck Uten Liemingen, Roeloff Uten Liemingen, Goort
Uten Liemingen, Peeter van Nethenen, Daniel de Rijcke, Bastijn Baten ende meer
anderen; ende vele andere vande geslachten die in gheenen bewinde en waeren,
trocken buijten op haere hoeven; ende hielen hen daer stille. Daer waeren oock
sommigen die openbaerlijck mette gemeijnte aenhinghen als heer Jan de Swerttere,
den gebroederen van Oirbeke ende anderen. De gemeijnte hadde overdraegen witte
Capruijnen te dragen, om alsoo malcandere te bat te onderkennen. De hertoghe van
Brabant, doentertijt zijnde te IJvoijs, ende vande voers. commotie geadverteert zijnde,
es naer Brabant gecomen ende heeft, te Loven, den xiiija septembris, de weth
verrandert. Daernaer heeft hij die van de geslachten ende de gemeijnte bij een
vergaerdert, ende hen doen eet doen dat zij voertaene met malcanderen souden vreden
houden, ende die vande geslachten die buijten getrocken waeren, wordden ontboden
inne te comen; ende principaelijcken die met Jan van der Calstren tot Aerschot
waeren; maer en quaemen niet in; waeromme corts daernaer sommige schutters ende
eenighe vande gemeijnte naer Aerschot trocken, om hen te haelen, ende versochten
van die van Aerschot dat zij hen de poorten openen souden, dwelck zij weijgerden;
waeromme de voers. schutters ende gemeijnte van Loven, met fortse, meijnden inde
stadt te comen. Dit vernemende de voers. heer Jan vander Calstren, met zijne
medeplegeren, hebben onder de
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gemeijnte geschoten, ende vij herschoten, ende vele gequetst; waer vele quaets aff
quam; ende haelden daernaer Bastijn Baten, met gewelt, inde stadt ende stelden hem
in gevanckenisse.
Anno 1379, in decembri, wert Wouter vander Leijden, om sommige saecken, de
stadt aengaende, naer Bruessel gesonden, alwaer hij des snachts vermoort wordde.
Dese tijdinghe te Loven gecomen zijnde, dat Wouter vander Leijden vermoort was,
ende dat heer Jan vander Calstren ende Hr Willem van Wilre van dese moort wisten
te spreken, es de gemeijnte te gader geloopen ende hebben allen de poorten gesloten,
ende hebben voerts de merckt ende tRaethuijs innegenomen, ende hebben al die
vande geslachten ontboden opt Raethuijs te comen, doer dijen zij suspitie hadden
datse vande voers. moort oock wel wisten. Die vanden geslachten verbaest zijnde,
esser vele vuijter stadt gevloden, ende sommige zijn naert Raethuijs gegaen, die
aldaer al vande gemeijnte gevangen werdden, ende deden die den schutteren bewaeren,
ende hebbense voerts, als raesende honden, dootgeslaegen tot xiije toe, te wetene
heer Jan Platvoet, Jan de Witte, Loijck Keijnooge, Alaert de Seleere, Goordt vanden
Berghe, Hendrick de Vroede, Vranck Evelooge, Peeter de Keerssmaeckere, met
Vranck ende Hendrick zijn sonen; Vranck Edelheere, Wouter van Nethenen ende
Wouter Absoloons. Daernaer hebbense allen de goede mannen vande geslachten
gevanghen gestelt.
Anno 1380, in februario, hebben Peeter Platvoet, heer Jans sone, Jan de Witte,
Jans sone, Loijck, Hendrick ende Wouter Pinnock, gebroederen, Roeloff, Goordt
ende Loijck Uten Liemingen, Geeraert van Redingen, Loijck Cricksteen, Aert van
Wilre, Loijck Gielis ende meer andere vande geslachten van Loven, verbont gemaeckt,
dat zij allen de gene die zij vande gemeijnte, te Loven, buijten vinden souden, souden
vermoorden ende crencken waer zij consten, ende de moordadige doot van haeren
ouders ende vrienden alsoo vreken, datmer aff soude weten te spreken. Ende
vermoorden ten iersten vande gemeijnte van Loven: Jan van Hollaer, Willem van
Gempe, Wouter de Riddere, ende vele andere. Daernaer hebben zij Jannen van Grave,
een rijck man vande gemeijnte, gevangen genomen, ende hebben hem handen ende
voeten affgehouden, ende soo voerts op eene kerre naer Loven gesonden, ontbiedende
de gemeijnte, dat zij met allen de genen die zij vande gemeijnte crijgen souden, van
gelijcken doen souden.
Anno 1387 wordden, te Loven, om srechts wille, vermoort vande gemeijnte Aert
van IJperen, schepenen van Loven, waeromme de stadt Loven naer Bruessel sandt
Goordt vanden Berghe, commoengemeijere, omde hertoginne aldaer te biddene dat
zij de dootslaegers dede affnemen van Sint Geertruijden torren, daer zij op gevloden
waeren. Waerop de hertoginne antwoorde sant aen heere Jan vander Calstren,
capiteijn, hem bevelende dat hij, metten meijere, daermede doen soude alsoo hij
bevinden soude te behoorene; ende dijen volgende worddense vanden voers. torren
met gewelt gehaelt ende geexecuteert metten sweerde. Waeromme groote beruerte
onder de gemeijnte was, ende de bisschop van Luijck dede de stadt inden ban, ende
verboot den dienst godts Sinte Geertruijden te doene.
Anno 1477, begonst de gemeijnte, alle Brabant doere, op te staen tegens de heeren,
ende te Loven was een vleeschouwere, genoempt PAUWEL LUENCKENS1, met zijnen
1

PAUWEL LOENKENS of LEUNCKENS was een woelgeest van de ergste soort. Lang voor 1477,
zag hij zich in gerechtelijke vervolgingen betrokken. Hij telde eenen broeder, met name
Gaspard Leunckens, die hem in woelgeestigheid gelijk was. Den 5 december 1462
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sone genoempt den quaeden Smit; dese hadden hen gemaeckt capiteijnen vande
gemeijnte, te Loven, ende maeckten ce ende xe lieden, naer haere goetduncken, ende
den xa aprilis hebben zij sommige heeren gevangen genomen; maer de heeren vande
Universiteijt gingen tusschen beijden, soo datter geenen onraet aff en quam. Daernaer
track heer Loijck Pinnock, riddere, naerden keijsere, om hem te spreken vanden
houwelijcke tusschen vrouwe Marie ende zijnen sone Maximiliaen, die bijden keijsere
zeer eerlijck es onthaelt geweest; wantmen aldaer meijnde dat hij een vanden meesten
heeren van Nederlandt was. Ende de keijsere beschanck hem met eenen gouden cop
ende iiijm hongersche ducaten, welcke gifte hij teelemael ende noch meer daertoe
verdede in eenen maeltijt, daer hij den keijser metten heelen hove genoijt hadde. Als
hij nu den keijsere gesproken hadde, ende oorloff genomen, es hij wederomme, den
xija aprilis, binnen Loven gecomen, ende met hem quamen heer Loijck, hertoghe
van Beijeren, heer Sigemond, bisschop van Metz, ende des keijsers Cancelier, die
te Loven zeer eerlijck ontfangen zijn geweest. Daernaer es vrouwe Marie, xiiija maij,
binnen Loven gecomen, alwaer vele dachvaerden gehouden wordden, hoemen de
hertoginne ontfangen zoude. Hier en binnen en constmen de gemeijnte niet gestillen,
ende wilden in alle dachvaerden present zijn, ende aen-

veroordeelden de schepenen Pauwel en Gaspard Leunkens tot eene bedevaart naar Strasburg
en, den 19 april 1467, tot eene bedevaart naar Chyperen. (Correctien-Boek, bl. 11 en 18.)
Pauwel Leunckens was zoon van Mathias Leunckens en echtgenoot van Elisabeth Willemaers
alias van Vaelbeke, Vranks dochter. (Akten van 15 november en 12 februari, libro 1470, in
1a). Elisabeth Willemaers komt voor als weduwe van Pauwel Leunckens in eenen akt van
27 november 1480, 1a.
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hooren wat men dede. Ende Pauwel Luenckens, met eenige honderste mannen,
vermat1 hem dagelijcx te comen, inden raet vande hertoginne, willende van haer
hebben vele nieuwe privilegien. Des woensdachs, inde Sinxendaegen, heeft hij eenen
grooten hoop volcx vergaerdert opde Biestpleijn, hebbende wat quaets voer handen,
soot scheen; de heeren vander stadt geboden terstont allen de schutteren opde merckt
te comen, ende deden de Binnenpoorten sluijten. Pauwel Luenckens dit siende, heeft
de Biestpoorte open gebroken, ende es soo, met zijnen hoop, naerde merckt gecomen,
ende comende opde merckt, hebben zij allen de schutters gevangen genomen; ende
opde Borchpoorte ende Heijliegegeestpoort gestelt. Heer Jan Pinnock, riddere, Reijnier
Wijtvliet, Goort Hermeijs, Jan Marcelis, borgemeester, ende sommige anderen
wouden zij onthooft hebben; maer alsoo den beul ontloopen was, ende niemant zijnen
handel onderwinden en wouden, behielen zij haer leven. Naer desen liepen zij te
Borch waerts, ende bedwongen de hertoginne, dat zij hen vele privilegien gaff, ende
vergaff allent gene dat zij tegens haer misdaen hadden. Ende daer wordden
geordonneert dat Pauwel Luenckens, als capiteijn, alle weken vande stadt soude
trecken ij croonen; ende dat hij hebben soude xij hellebaerdiers. Daernaer naemen
zij heer Jacop Uten Liemingen gevangen, ende stelden hem opde Steenpoorte.
Naerden keusdach vanden voers. jaere, begonst de gemeijnte zeer te murmereren
op heer Loijck Pinnock, hem opleggende dat hij het volckvalscheijt wijs maeckten,
van dat des keijsers sone Maximiliaen onderwegen was, daer hij nochtans geenen
sinne en hadde herwaerts te comen, om te trouwen vrouwe Marie. Ende het quam
soo verre dat zij hem gevangen hebben, ende brachten hem opde merckt, op een
schavot, in meijninghe hem aldaer te ontlijven; maer den beul was te soecken, ende
alsoo zij hem weder inde Vroente leijdden, ende den beul van Thienen ontboden
hadden, om haeren wil te volbringhen, quam daerentusschen, des anderen daechs
smorgens, in groote haesten in, Geert van Thienen, de stadtbode, seggende dat hij
allen den nacht gereden hadde, ende des keijsers sone Maximiliaen, te Maestricht,
gelaeten. Soo haest als dese tijdinghe onder de gemeijnte was, hebben zij heer Loijck
Pinnonck, meijere, terstont los gelaeten. Den viija augusti 1477, es hertoghe
Maximiliaen binnen Loven gecomen; ende met hem quamen de eertsbisschoppen
van Metz ende Triere, heer Aelbrecht van Sassen, de hertoghe van Gulick, de
marckgraeve van Baden, ende meer andere. Ende hertoghe Maximiliaen hadde aen
een silveren harnas ende daer over een swert fluweelen bourgoijnschs cruijs, ende
alle zijne mijteren hadden eenen vossensteert hangende aen de poincten van haer
lancien. Daernaer es hij naer Gendt gereijst, ende sommighe heeren van Loven
volgden hem tot in Vlaenderen, omde bruiloft te siene, ende hem ende de hertoginne
te bidden dat zij de gemeijnte van Loven vergeven wilden, allent gene datter gebeurt
was; dwelck hij niet doen en wilde, sonder eenige die de meeste beruerte gemaeckt
hadden te straffen; maer vande stadt en begeerde hij geen beternisse. Dit vernemende
Pauwel Luenckens, heeft wederomme eene commotie gemaeckt, de gemeijnte te
kennen gevende, dat de heeren, haer besten deden om hem, ende meer andere, omden
hals te bringhen. Ende maeckten soo vele dat de ce ende de xe mannen wederomme
opgestelt wordden, ende zij begonsten te waecken. De meijere Pinnock was bijden
hertoghe, ende d'andere heeren vloden meestendeel vuijter stadt. Hertoghe
Maximiliaen dit vernemende, heeft naer Loven gesonden heer Engelbeert van
1

Vermat, van vermeten.
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Nassauw, drossaert van Brabant, met eene bende mijteren ende ij vendelen
voetenechten. Als hij nu bijde stadt quam ende binnen Loven meijnden. te comen,
hebben de gemeijnte de poorten toegesloten, ende zijn naerde vesten geloopen, ende
hebben begonst onder des voers. drossaerts volck te schieten, met zulcke furien, dat
de drossaert, met zijn volck, moest vande stadt keeren. Dit heeft de hertoghe zeer
quaelijck genomen, ende was van meijninghe tselve swaerlijck te straffene; maer de
heeren vander Universiteijt, te wetene heer ende meester Peeter de Rivo, doctor inde
Godtheijt, heer ende Mr Robrecht de Lacu, doctor in de rechten, ende heer Aert
vander Phalisen zijn tusschen beijden gegaen, ende hebben, met groote beden, den
hertoghe vermorwt, ter grooter instantie vanden heere van Berghen. Ende de hertoghe
heeft de stadt in genade genomen, behalven dat hij zijn beliefte doen soude met
Pauwel Luenckens ende zijne medeplegheren. Dit gebeurden in novembri, ende heer
Loijck Pinnock, riddere, meijere, quam terstont naer Loven, ende richte over
sommighe; maer Pauwel Luenckens, verstack hem, ende vloot naer Zeelandt. Ende
de meijere screef brieven naer, zulex dat hij gekint werdt, ende gevanghen vanden
heere van Cruijninghen; ende Cornelis van Bergen wert, van weghen de stadt Loven,
derwaerts gesonden, om tegenwoordich te wesen daermen over den selven Pauwel
Luenckens richten soude. Ende opde andere die vluchtich waeren, wordden gestelt
xxv Peeters, voerde genen diese const geleveren. Daernaer quamen allen de goede
mannen vande geslachten wederomme binnen Loven, ende hertoghe Maximiliaen
wert, te Loven, ontfangen ende gehult, den va decembris. Daernaer worddenter vele
poincten ende ordonnantie overdraeghen, dienende tot rust ende welvaert vande
gemeijnte.
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Ordonnantie vande heerlijcke ende excellente processie vande
kermisse der stadt van Loven, die ghehouden wordt opden jen
sondach, in septembri, als wanneer men het belt van Onser Liever
Vrouwen es ommedragende, met specificatie hoe die ambachten
malcanderen vervolghen, met hunne keerssen, ende oock allen de
historien, waeghenen, kemels ende andere figueren die hier figuerlijck
al sijn volgende; geordonneert int jaer ons Heeren duijsent vier
hondert ende neghentich1.
Den iersten oorspronck vande processie es geweest anno 895. Ut habetur hier voren,
bl. 223.
De vrijheijt van Loven kermisse oft jaermerckt es de stadt verleent, bijden keijsere
ende den hertoghe van Brabant, in decembri anno 1377.
Die Ambachten ende ierst:
1. Die Smeden. - 2. Die Metsers. - 3. Die Timmerlieden. - 4. Die Vleeschouwers. 5. Die Visschers. - 6. Die Vetters. - 7. Die Schoenmaeckers. - 8. Die oude
Schoenmaeckers. - 9. Die Molders. - 10. Die Backers. - 11. Die Brieders oft Brouwers.
- 12. Die Bontwerckers. - 13. Die Cuijpers. - 14. Die Blaeuverwers. - 15. tgroot
Ambacht. - 16. Die Volders. - 17. Die Lijnewevers. - 18. Die Leghwerckers. - 19.
Die Droochscheerders. - 20. Die Cleermaeckers. - 21. Die Cousmaeckers. - 22. Die
oude Cleercoopers. - 23. Die Cruijdeniers. - 24. Die Teschmaeckers. - 25. Die
Vettewaeriers. - 26. Die Ticheldeckers. - 27. Die Stroodeckers oft Pleckers. - 28. Die
Fruijteniers. - 29. Die Barbiers.
Die duivel met Sinte Machiel.
Den waeghen representerende het eerts Paradijs.
Adam, als den wederspannighen, wordt verjaeght
Vuijt dat lustich Paradijs, vol soeticheden;
Omdat hij naer Godts gebot niet en heeft gevraeght;
Dus moet hij zijnen tijt in arbeijt besteden,
Die te voren wandelde in grooter vreden.

Hier naer volghen de xxxiiij historien vande weerdighe vrouwen, in
ordonnantie gelijck zij inde processie gaen, met bediedenisse vande selve,
ende wie die behoort vuijt te stellen.
Die ierste figuere. - Die Vleeschouwers. 1

Onze omgang was veel ouder. Reeds in 1345 was de jaarlijksche processie met den meesten
luister omringd. Doch, in 1394 kreeg zij een historisch karakter door het invoeren van
volwassenen, vertoonende pro pheten, apostelen, martelaren en maagden. In 't begin der 15e
eeuw werden aen de processie vijf historische wagens toegevoegd. Elk jaar werd er wat
bijgedaan, en zoo werd onze stoet de luisterrijkste omgang des lands. Zie ons boek l'Omgang
de Louvain, 1863, in-4o, bl. 26.
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Sara zal sitten, als een eerbaer oude vrouwe, wel verchiert opde oude maniere,
hebbende in haer slincke hant drije schoon wittebrooden, ende in haer rechte hant
desen rol: Ego dedi ancillam meam in sinum tuum, quae videns quod conceperit,
despectui me habet. (Ick hebbe mijn maerte gegeven in uwen schoot, de welcke
siende dat zij bevrucht was, heeft mij veracht ende versmaet). Ende bij haer zal gaen
Abraham, hebbende in zijn rechte hant een sweert, ende inde slincke hant desen rol:
Ecce ancilla tua, in manu tua est, ut ere ea ut libet. (Siet uwe maerte es in uwe
handen, doet daermede soo u belieft). Op zijn rechte zijde zal gaen Isaac, zijn sone,
hebbende eenen bondel houts op zijn schoudere; achter Abraham ende Isaac zullen
comen twee cnechten, als dienaeren, leijende eenen esel gesaedelt ende bereet om
te rijdene, sonder iemant daerop te sittene. Voer Sara zal gaen een egiptenersse
geheeten Agar, hebbende op haeren hals broot gelaeden ende waeter, ende in haer
rechter hant desen rol: a facie Sarae dominae meae ego fugio. (Ick vlie wech van
d'aensicht van mijnder vrouwen). Ende op haer rechter zijde zal gaen eenen Engel
hebbende desen rol: Revertere ad dominam tuam et humiliare sub manibus illius.
(Keert weder tot uwer vrouwen, ende verootmoedicht u onder haer handen). Op de
slincke zijde zal gaen Ismahel. Genesis, xvj.
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Die tweede figuere. - Die Meerslieden1. Rebecca zal sitten op eenen kemele, als eene schoon jonghe maeght, verchiert met
maeghdelijcken habijte, hebbende in haer ooren gulde bellekens, ende in haer aermen
gulde plaeten, als breede schenen, ende zal hebben een steijnen cruijcke, met waetere,
op haeren aerm genegen2, oft daer iemant vuijt drincken soude, ende eenen rol in die
hant met dese scrifte: Bibe, domine mi. (Drinckt, mijn heere.) Ende bij haer zal gaen,
opde zijde daer die cruijcke genegen es, een eerbare bode met eender bussen op
zijnen boesem, geheeten: Eliezer, procurator domus Abrahae. (Eliezer, procureur
des huijs van Abraham) reijckende naer die cruijcke, ende segghende: Pauxillum
aquae mihi ad bibendum praebe ex hydria tua. (Gheeft mij een weijnich waeters om
te drincken vuijt uwer cruijcken?) Achter desen bode zullen gaen iij oft iiij knaepen
gheleerst ende gespoort. Ende achter Rebecca een oude eerbaere vrouwe Nutrix
Rebeccae (die voester van Rebecca) met iij oft iiij meijskens achter haer, draegende
silvere potten, schaelen, croesen ende andere juweelen, die Rebecca gegeven waeren
voer haeren bruijtschat. Genesis, xxiiij.

Die derde figuere. - Die Cleermaeckers. Lija zal sitten als een leelijcke vrouwe, met leepen ooghen3, nochtans wel verchiert
sijnde, ende zal hebben in haer hant vruchten geheeten meloenen, want zij, om die
vruchten, vercreech aen haer suster Rachel Jacob, haeren man, eenen nacht. Ende
dese zal hebben achter haer gaende vj sonen paer ende paer: Ruben, Simeon, Levi,
Judas, Isachar, Zabulon, ende een dochter alleen geheeten Dina. Achter deze kinderen
zal comen een maerte, gracelijck verchiert, geheeten Zelpha, ende dese maerte zal
hebben, aen elcke hant, een knechtken, Gad ende Azer; want dese ij kinderen hadde
Zelpha van Jacob. Genesis, xxx.

Die vierde figuere. - Die Schoenmaeckers. Rachel, die huijsvrouwe van Jacob, zal een vuijtnemende schoone vrouwe zijn, ende
wel verchiert; hebbende in haer handen eenen affgodt, want zij Laban, haeren vaeder,
zijnen affgodt stal, ende zal hebben achter haer gaende twee sonen geheeten Joseph
ende Benjamin. Achter haer zal oock comen een maerte geheeten Bala, hebbende ij
sonen aen haer handen, Dan ende Neptalim. Genesis, xxxj.

Die vijfste figuere. - Die Vleeschouwers, voer tweede. -

1
2
3

Of kramers, die allerhande kramerswaren verkopen.
Genegen, van nijgen.
Lepe oogen, weeke, zieke oogen.
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Thamar, die huijsvrouwe was van Judas sone, dese zal sitten, als een ledighe vrouwe,
in eenen lijnen kijdele, verchiert op die wilde maniere, hebbende in haer hant te
dweers eenen properen staff, als daer eerbaer oude lieden op rusten, daer in zal hangen
eenen rinck van goude, ende een gulden plaete, om aen den aerm te doen als een
schene, een pallem breet sijnde; ende achter haer zal comen een schepere, met eenen
hamele op zijnen hals, hebbende voer zijn hooft gescreven: Pastor Judae, die
schaepherder van Juda; ende eenen rolle in zijn hant: ubi est mulier quae sedebat in
bivio (waer es die vrouwe die sat opden cruijswech?) Achter oft bij desen herdere
zullen gaen v oft vj dorplieden, mans ende vrouwen, ende zullen hebben dezen rolle:
Non fuit in loco isto meretrix. (Op deze plaetse en heeft gheen ledighe vrouwe
geweest). Genesis, xxxviij.

Die seste figuere. - Die Cousmaeckers. Assenes, die huijsvrouwe van Joseph, zal sitten als eene groote jouffrouwe, naer die
Egiptenaers maniere, costelijck verchiert. Ende achter zullen comen twee kinderen
geheeten Manasses ende Effrain. Achter dese moeghen comen iij oft iiij
dienstvrouwen in egiptenerschen habijte. Genesis, xlj.

Die sevenste figuere. - Die Ticheldeckers. Maria, die suster van Moijses, een prophetesse, zal sitten verchiert als een eerbaer
oude vrouwe, naer die juetsche maniere, hebbende in haer slincke hant een tamborijne,
ende in die ander hant een stocxken, slaende daermede opde tamborijne; ende zij zal
singhen desen sanck: Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, equum et
ascensorem ejus dejecit in mare. (Laet ons Onsen Heere loven met sanghe, want met
glorie heeft verthoont, dat hij groot ende machtich es, aengesien dat hijt peert ende
den opsittere heeft geworpen in die zee). Ende dit salmen singen inden thoon. In
exitu Israhel de Egypto. Ende achter haer zullen comen veel vrouwen met juetschen
habijte, als pelgerinnen, hebbende oock elck een tamborijne ende een stocxken, als
vore van Maria geseijt es, ende zullen desen selven sanck naer singen, ende slaen op
die tamborijne, als Maria vuijt heeft. Exodi, xv.

Die achtste figuere. - Die Visschers. Therbis, dochtere vanden coninck vande Mooren, die huijsvrouwe was van Moijses.
Dese zal sitten als een moorinne, swert gemaeckt, verchiert zeer costelijck, als een
coninxdochtere, op die heijdensche maniere, hebbende een croone op haer hooft,
ende zal hebben in haer hant eenen rinck, met eenen steene daer een belt oft aenschijn
inne staen zal; want dit was den rinck der vergetenisse

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

247
die haer Moijses, haeren man, gaff, omdat zij zijnder vergeten soude. Achter haer
zullen comen mooren ende moorinnen als dienaeren ende dienerssen. Ecclesiastica
historia super Exodum.

Die neghenste figuere. - Die Barbiers. Sephora, die huijsvrouwe van Moijses, zal verchiert zijn als een heijdensche vrouwe,
hebbende voer haer, op een cussen liggende, een jonck kint naeckt, dwelck zij met
een schere oft steen besnijden zal; ende bij haer zal gaen een ingele, met eenen blooten
sweerde, ende aent hooft vanden kinde zal gescreven staen Eliezer. Ende achter haer
zal gaen oft comen Moijses, hebbende een roede ende die tafel vande x geboden in
zijn handen; ende bij hem zal gaen een kint aen zijn zijde, geheeten Gerson. Achter
dese moeghen comen iiij oft v kinderen. Exodi, iiijo.

Die thienste figuere. - Die Backers. Rahab, die huijsvrouwe van Salmon. Dese zal sitten gehabitueert als een ledighe
vrouwe, costelijck toegemaeckt, hebbende in haer hant een strenge zijdens oft gaerens,
oft een roode coorde, ende inde ander hant een bondel wercx, vuijt den vlasse
gehekelt, ende voer haer zullen gaen ij mans, met juetschen habijte, als bespieders
des landts, hebbende op eenen palster liggende oft hangende desen rol: Exploratores
Jherico (die bespieders vande stadt van Jerico). Achter haer zullen comen gewapende
lieden; ende die principaelste zal hebben desen rol: Educ viros qui venerunt ad te,
exploratores quippe sunt. (Brenght ons die lieden buijten die tot u comen zijn, want
het zijn bespieders). Ende Rahab zal eenen rol tot haer vuijtrecken: Cum porta
clauderetur in tenebris, et illi pariter exierunt. (Doen men die poorte vande stadt
sloot, met dijen gingen zij mede buijten de poorte.) Josue, ijo.

Die elfste figuere. - Die Vettewaeriers. Axa, die dochtere van Caleb, zal sitten op eenen ezele, verchiert als een schoon jonge
maeght, hebbende in haer handen een fonteijne loopende van waetere, met desen
rolle: Terram australem et arentem dedisti mihi, junge et irriguam. (Ghij hebt mij
gegeven drooge aerde, vueght mij nu toe vette eerde.) Ende bij haer zal gaen een out
eerbaer man, met witten haere ende baerde, wel gecleet, heetende Caleb, pater Axae.
(Caleph, die vaeder van Axa). Ende achter haer zal comen een jonckman, gewapent,
genoempt Othoniel, maritus Axae. (Othoniel, die man van Axa), hebbende ij cnaepen
achter hem gaende. Josue, xvo.
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Die twelfste figuere. - tGroot Ambacht1. Delbora oft Debora, een prophetersse, die huijsvrouwe van Lapidoth, zal sitten als
een eerbaer oude vrouwe, met een cappe, gelijck de meesters in arten2 hebben, in die
een hant hebbende eenen boeck, ende in die ander hant eenen scepter; van achter
over den sadele, over haer hooft, zal comen eenen pallemboom, want zij onder den
boom van palmen te recht sat. Ende achter haer zullen comen weduwen, weesen
ende andere arme persoonen, supplicatien hebbende in haere handen, die zij Deboram
zullen presenteren; ende somtijts zal zij aenveerden die supplicatien, ende die met
eenen brille lesen, ende dan wederomme geven, wijsende metten hooffde dat zij hen
recht zal doen. Ende dese lieden zullen hebben dese rollen: Viduae (weduwen) orphani
(weesen), miserabiles personae (schamel persoonen). Judicum, iiijo.

Die derthienste figuere. - Die Smeden. Jahel, die huijsvrouwe van Haber, zal sitten als een eerbaer vrouwe, hebbende in die
een hant eenen grooten nagele, ende in die ander hant eenen hamere, aen welcke
hant zal desen rol hangen: Veni et ostendam tibi virum quem queris. (Compt ende
ick zal u wijsen den man die ghij soeckt). Ende bij haer zal gaen een groot capiteijn
ende man van waepenen, vliende vanden strijt, wijens waepenen zullen som zijn
affgehouden ende gevallen, wijens naem es Sisara. Ende zal bloothoofts zijn,
hebbende aenden eenen slaep van zijnen hooffde thooft van eenen naeghele, ende
op d'ander zijde de poincte vanden naegele, recht of hij doer dat hooft ginge, ende
dat bloet allomme daer vuijt rijsende oft loopende. Achter haer zal comen een heerlijck
man van waepenen, met knechten achter hem, ghenoempt Barac. Judicum, iiijo.

Die vierthienste figuere. - Die Molders. Dese vrouwe, vande stadt van Thebes, zal eerbaerlijck gecleet zijn, hebbende in haer
hant een stuck van eenen molensteen, ende bij haer gaende een coninck genoempt
Abimelech, rex Sichem (Abimelech, coninck van Sichem.) Ende zal hebben op zijnen
hellem een stuck van eenen molensteen, ende bloet loopende in zijn aenschijn ende
in zijnen hals. Ende bij den coninck zal gaen zijn aertchier3, met eenen blooten
sweerde, stekende somwijlen naer die kele vanden coninck; en die coninck zal hebben
desen rol sprekende totten aertchier: Evagina gladium tuum et percute me, ne forte
dicatur quod a femina interfectus sum. (Treckt u swert vuijt, en doodet mij, opdat
men niet en segge

1
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Bestaande uit schrijnwerkers, radermakers, kuipers, stoelmakers, zeeldraaiers, potbakkers,
enz.
Of in de kunsten, bij de Leuvensche Hoogeschool.
Archer, in den zin van gerechtsdienaar gebruikt.
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dat ick van eender vrouwen waer doot geworpen.) Ende dese aertchier zal voor hem
hebben desen rol: Armiger regis (Aertchier vanden coninck), ende achter den coninck
zal comen zijn pagie, met eenen hellem ende haetse, ende daernaer zijn volck van
waepenen. Judicum, ixo.

Die vijfthienste figuere. - Die oude Schoenmaeckers. Die huijsvrouwe van Manue, moeder van Sampsom, zal eerlijck gehabilieert zijn,
ende zij zal in haer hant hebben desen rol: Vir Dei venit ad me, habens vultum
angelicum terribilis nimis. (De man Godts es tot mij gecomen, zeer vervaerlijck
zijnde, hebbende een aenschijn van eenen ingele.) Ende bij haer zal gaen eenen ingele
hebbende desen rol: Sterilis es, et absque liberis, sed concipies et paries filium. (Ghij
sijt onvruchtbaer ende sonder kinderen, maer ghij zult ontfangen ende baeren eenen
sone.) Op die ander zijde zal gaen een eerbaer man geheeten Manue, die zal hebben
desen rol: Tu es qui locutus es mulieri. (Sijt ghij die geene die mijn huijsvrouwe
gesproken hebt) oft desen rol: Quando sermo tuus fuerit completus, quid vis ut faciat
puer. (Als u woorden zullen volbracht zijn, wat zal u believen dat het kint dan doen
zal?) Judicum, xiijo.

Die sesthienste figuere. - Die Lijnewevers. Noemi, achtergelaeten weduwe van Elimelech. Dese zal sitten als eene droeve
weduwe, schreijende ende haer mesmoedelijck hebbende, met desen rol in haer hant:
Ne vocetis me Noemi, i.e. pulchram, sed vocate me Mara, i.e. amaram quia
amaritudine valde me replevit omnipotens. (En heet mij niet Noemi, dat es geseijt
schoone, maer heet mij Mara, dat es geseijt bittere, want Godt almachtich heeft mij
zeer met bitterheijt vervult). Ende achter haer zullen ghaen vele vrouwen ghechiert
als jouffrouwen, ambachtsvrouwen ende dienstboden, al gecleet naer die juetsche
maniere, hebbende desen rol: Haec est illa Noemi (dit es die schoone.) Ruth, jo.

Die seventhienste figuere. - Die Stroodeckers. Ruth, vuijt dat coninckrijck van Moab, zal sitten als eene vrouwe die oochsten gaet,
met eenen kijele ende eenen strooden hoet, ende zal hebben zangelen van gheoochste
gheerste, ende in haer hant desen rol: Unde mihi hoe ut invenirem gratiam ante oculos
tuos, et nosce me dignareris peregrinam mulierem. (Van waer compt mij dit, dat ick
gratie vonden hebbe voer u oogen, ende dat ghij u verneert te kennen een
pelgrimerse)? Achter haer zal comen een eerbaer man, geheeten Booz, ende zal
hebben in zijn hant desen rol: Audi, filia, ne vadas in alterum agrum ad colligendum,
ne recedas ab hoe loco, sed junge te puellis meis. (Hoort, dochtere, en gaet niet in
eenen anderen acker oochsten, noch en gaet niet van deser vlecken, maer schickt u
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bij mijn meijskens). Ende achter hem zullen comen pickers, met seijsenen, hebbende
voor hen desen rol: Messores Booz (maijers van Booz). Ende daernaer oochsterssen,
met sangelen van coren ende geerste, hebbende desen rol: Puellae Booz (die meijskens
van Booz). Ruth, ijo.

Die achttienste figuere. - Die Oudecleercoopers. Anna, moeder van Samuel. Deze zal sitten als een eerbaer vrouwe, staetelijck
verchiert; maer zij zal droeve zijn ende schreijden, siende naerden hemel, met desen
rol: Domine exercituum, si dederis servoe tuae sexum virilem, dabo eum Domino.
(Heere der schaere, waert saecke dat ghij u dienstmaerte gaeft een mannelijcke oore,
ick zal hem den heere opofferen). Ende bij haer zal gaen een quaet wijff geheeten
Phenenna, die haer verwijten zal haer onvruchtbaerheijt, seggende: Dominus conclusit
vulvam tuam. (Godt heeft uwen buijck toegesloten). Dese Phenenna zal hebben veel
kinderen bij haer, met offerande van schaepen in hen handen. Achter Anna zal comen
een eerbaer man geheeten Helcana ende zal Annam troosten, seggende: Numquid
non ego melior sum quam decem filii (En ben ick u niet beter dan x soenen?) Regum,
Io.

Die negenthienste figuere. - Die Bontwerckers. Michol, die dochter van Saul, den coninck, zal sitten verchiert als een coninginne,
met eene croone opt hooft, op die juetsche maniere, ende zal hebben eenen gevulden
man, zijn hooft gedeckt met een geijten vel, liggende op haeren schoot, met desen
rol: Quia ipse locutus est mihi dicens: dimitte me, alioquin interficiam te. (Want hij
sprack tot mij: laet mij gaen, oft anders ick zal u doot smijten.) En achter haer zal
comen een coninck genoempt Saul, met zijnen pagie achter hem, welcke coninck
zal seggen: Quare sic illusisti mihi et dimisisti inimicum meum ut fugeret. (Waeromme
hebt ghij met mij gespot, ende hebt mijnen vijant laeten loopen?) Bij desen coninck
zal gaen een man van waepenen, als een meijere, hebbende achter hem volck van
waepenen, als cnechten en dienaers oft vangers; ende dese zullen hebben op een
haetse: Apparitores Saul (Sauls dienstenechten), die bereet waeren om al te doene
wat hij hen bevelen soude. Io Regum, xixo.

Die twintigste figuere. - Die Huijvetters. Abigail, die huijsvrouwe van Nabal, zal sitten als een staetelijcke vrouwe, wel
costelijck verchiert, op eene muijl, hebbende in haer hant desen rol: Precedite me et
ecce ego post ter gum sequar vos. (Gaet voer ende siet ick zal ulieden achterrugge
volgen.) Ende voer
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haer zullen gaen iij oft iiij ezelen oft muijlen, met bellen inden hals, gelaeden met
brooden, v gecochte hamels, ij vaetkens met wijne, v maten brijpappe, c corven
rosijnen, ende ijc clonten vijghen. Ende achter haer zullen comen v jonghe
dienstjouffrouwen, d'een met een brootsuijcker, d'ander met eenen pot groenen
gingbeer, die derde cruijt, geleije en j pot met sucaden; die vierde een lacet met
tragien, die vijfde eenen corff met appelen van granaden oft oraengien, enz. 1o Regum,
xxvo.

Die eenentwintigste figuere. - Die Verwers. Een vrouwe van Thecua. Dese zal sitten, in swertte rouwe cleederen, als een die zeer
droeve es ende rouw draegt, ende zal hebben desen rol: Omnes morimur, et quasi
aqua dilabimur in terram. (Wij storven allegaeder, ende gelijck waeter vallen wij in
de aerde.) Ende achter haer zal comen een groot capiteijn ongewapent, geheeten
Joab, hebbende in zijn hant desen rol: Lugere te simula, et induere veste lugubri, et
ne ungaris oleo, ut sis quasi mulier, plurimo tempore lugens. (Hebt u oft ghij droeff
waert, ende doet aen rouw cleederen, alleleens oft ghij waert een vrouwe die lange
beschreijden hadde eenen dooden.) Ende achter desen capiteijn zal comen zijn familie.
IIo Regum, xivo.

Die tweeentwintigste figuere. - Die Brieders oft Brouwers. Eene vrouwe van Abela. Dese vrouwe zal sitten als een tamelijcke persoone, gracelijck
verchiert, hebbende in haer hant desen rol: Quare precipitas hereditatem Domini.
(Waeromme haeste gij u om neder te worpen die erve vanden heere.) Ende achter
haer zal comen een groot capiteijn van oorloghe, gewaepent, geheeten Joab, hebbende
desen rol: Absit, absit hoc a me, sed tradite Sibam et recedemus a civitate. (Dat moet
verre van mij zijn, maer levert ons Sibam ende wij zullen van de stadt keeren). Ende
achter hem zal comen veel volcx van waepenen, ende de voers. vrouwe zal hebben
in haer hant een manshooft affgeslaegen, presenterende dat den voers. capiteijn Joab,
enz. IIo Regum, xxo.

Die drijentwintigste figuere. - Die Fruijteniers. Bethsabee, die huijsvrouwe van David, Salmons moedere. Dese zal sitten als een
oude vrouwe, eerbaerlijck verchiert, met eender rantsen1 ende gecroont op die rantse,
hebbende costelijcke habijten, als een coninginne, met desen rol: Bene, ego loquar
pro te regi. (Wel, ick zal den coninck voer u spreken). Ende achter haer zal comen
een edelman, costelijck verchiert geheeten: Adonias, filius David regis. (Adonias,
die sone van David, den coninck) die zeggen zal: Precor, ut dicas Salomoni ut det
1

Sluier.
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mihi Abisag Sunamitem in uxorem. (Ick bidde u, dat ghij Salomon seght dat hij mij
gheve Apisag, die Sunamitinne, tot eender huijsvrouwen). En deze zal hebben zijn
pagie ende familie achter hem, enz. IIIo Regum, ijo.

Die vierentwintigste figuere. - Die Metsers. Abisag Sunamitis, die huijsvrouwe van David den coninck. Deze zal sitten als eene
schoone maeght, met hangende haere, met eender croone op haer hooft; maer zij zal
aen hebben eenen kerspenen doek2, daer die vlechten van haeren haere zullen doer
hangen, want zij gehoudt was, al en bekendense de coninck niet. Ende achter haer
zullen comen iiij oft v van des conincx Davids boden, voer haeren boesem bussen
hebbende, met eender harpen daerop, want zij in allen landen gesocht was van des
conincx Davids weghen; ende deze zullen hebben op eenen staff hangende: Nuncii
David. (Die bode van David). IIIo Regum, jo.

Die vijfentwintigste figuere. - Die Timmerlieden. Een weduwe van Sarepten. Deze zal sitten als een aerm vrouwe, simpelijck gecleet,
hebbende in haer handen twee houten, liggende in de maniere van eenen cruijce,
opdat een eijnde vanden houte zal desen rol hangen: Ecce colligo duo ligna (siet ick
versaeme ij houten). Ende op dat ander eijnde desen rol: Vivit Dominus Deus tuus,
quia non habeo panem. (Leeft u, Heere Godt, want ick en hebbe geen broot). Bij
haer houdende een hant aen haer cleederen, zal gaen een jongelinck gecleet als een
propheet, hebbende eenen walvisch in zijn hant, wijens naeme es Jonas. Ende achter
haer zal comen een propheet geheeten Helias Thesbites, ende zal aen hebben eenen
pels, metten haere vuijtwaerts, ende ghegordt met eenen rieme van witte oft geluwe
leere, ende daer over eenen witten mantel, ende een groote opgaende muetse op zijn
hooft, met eenen witten baerde, hebbende in de rechte hant een cruijcke ende in de
andere hant desen rol: Affer mihi buccellam panis. (Haelt mij wat broots). IIIo Regum,
xvijo.

Die sesentwintigste figuere. - Die Cuijpers. Die huijsvrouwe van Abdias, den propheet. Deze zal sitten als eene weduwe
gehabitueert, hebbende een vat op haeren schoot, met eenen trechtere daerin staende,
welck zij zal houden met haere slinck hant, ende een maete met olie inde rechte hant,
ghietende vande olien int vat, ende aen dat vat zal hangen dezen rol: Affer

2
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mihi adhuc vas. (Haelt mij noch een vat). Achter haer zullen comen ij jongelingen
hebbende elck een vat op haeren hals, ende dit waeren haer kinderen, die de vaeten
aenbrachten. Ende achter dese zullen comen noch vele vrouwen, met vaeten, haer
ghebuerinnen. IIIIo Regum, iiijo.

Die sevenentwintigste figuere. - Die Volders. Mulier Sunamitis. Deze vrouwe zal eerbaerlijck verchiert zijn, ende zal hebben een
doot kint op haeren schoot liggende, dwelck zij bescreijden zal. Ende achter haer zal
comen een man, Giezi geheeten, die welcke zal aen hebben eenen langhen graeuwen
tabbaert opgeschorst, ende op zijn hooft een blaeuwen topcapruijn tot opden rugge
hangende; ende hij zal belazeert1 zijn aen zijn aenschijn, ende aen zijn handen, ende
hij zal hebben in zijn hant eenen stock, gelijck een crucke; maer hij en zal daerop
niet leunen, maer dwers draeghen, ende zal altemet gaen tot bij dat kint ende leggen
den stock op dat kint. Achter desen zal comen een propheet genaempt Helizeus,
propheta (Helizeus, die propheet) gecleet met eenen swertten tabbaert, ende gegordt
met eenen ghelen rieme, daer over eenen witten mantele, met een opgaende muetse
opdat hooft, met eenen baert, ende zal in zijn hant hebben eenen waeterpot2, met
eenen totele, vol waeters, ende in die andere hant desen rol: Tolle filium tuum et filius
tuus vivit (haelt uwen sone ende hij leeft). Ende achter zullen comen v jonghers, met
swertten tabbaerts, gheel riemen ende witte mantels, vande wekken die ierste zal
draegen een bijl oft een axe, ende locht op gechiert, daer aen zal hangen: filij
prophetarum (die kinderen der propheten); die tweede eenen eerden pot vol van
wilde cruijden, ende aen den pot zal hangen desen rol: Mors in olla vir Dei (Man
Godts die doot inden pot), die derde zal hebben een mate met mele; die vierde zal
hebben twintich witte brooden, in eenen schilt, ende die vijffste zal hebben een nieuw
soutvat vol souts, enz. IIIIo Regum, iiijo.

Die achtentwintigste figuere. - Die Wijntaverniers. Die dochter van Astrages, den coninck, zal sitten als een schoon jonghe maeght,
costelijck verchiert, gecroont als een coninginne, ende vuijt haer lichaem zal wassen
eenen wijngaertranck, boven haer hooft opclimmende. Ende achter haer zal comen
den coninck, met zijnen sone, geheeten Astrages, rex Persarum. (Astrages, coninck
van Perssen). Ende bij hem zullen gaen groote geleerde meesters als meesters inde
arten. Ende die coninck zal desen rol hebben: Quid nam sibi vult hoc prodigium.
(Wat wilt dit wonderlijck dinck hebben)? Ende die meesters zullen hebben desen
rol: De utero ejus egredietur filius, qui dominabitur Asiae, et te dejiciet a regno tuo
(vuijt haeren buijck zal comen eenen sone, die dominie hebben zal over Asien, ende
hij zal u vuijt uwen rijeke stooten). Justinus, I cap.
1
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Die negenentwintigste figuere. - Die Borduerwerckers. Sara, die dochter van Raguel. Dese zal sitten als een bruijt, wel verchiert, hebbende
twee borsen, met ghelt, in haer handen. Ende voer haer zullen comen olt gaen ij als
pelegrijns oft wandelaers ende die een zal hebben vluegelen, gelijck een ingele, ende
in zijn hant eenen visch, ende voer zijn hooft desen rol: Raphael angelus (Raphael
d'ingele). Ende die andere desen rol: Thobias junior (Thobias die joncxte) leijdende
eenen hont achter hem. Naer Sara zullen comen knechten en maerten leijdende coijen,
verckenen, schaepen, gheijten ende ander vee. Thobiae, vjo.

Die dertigste figuere. - Die Schilders. Susanna, die huijsvrouwe van Joachim. Dese zal sitten als een zeer schoone vrouwe
die zeer bedroeft zal zijn, vringhende haer handen, hebbende desen rol: Ecce morior,
cum nihilhorum fecerim, quae isti maliciosi composuerunt adversum me. (Siet ick
storve, aengesien dat ick van desen niet gedaen en hebbe van dat zij van mij met
quaetheijt opleggen ende verseren). Voer haer zullen gaen ij dienstjouffrouwen, die
eene zal hebben een fiole met rooswaeter, en die andere een busse met specerije.
Achter haer zullen comen ij oude richters, als priesters vande juetsche weth, wijens
naemen zijn Sedechias en Achas, daer van den eenen zal hebben desen rol: Dimisit
puellas a se, venitque adolescens et concubuit cum ea. (Zij liet die meijskens van
haer gaen, ende doen quam daer een jongelinck, ende die sliep met haer). Ende den
anderen zal hebben steenen om Susannam te steenigen. Bij Susannam ende dese
priesters zullen loopen joden, met steenen oft zij Susannam steenighen souden. Achter
dese ouders zal comen een jongelinck geheeten Daniel, als een propheet, hebbende
eenen rol: Mundus ego sum a sanguine hujus. (Ick ben reijn van haer bloet). Ende
bij hem zullen gaen ij eerbaer mans, Joachim ende Helchias ende oock andere
vrouwen hebbende desen rol: Quid est iste sermo quem tu locutus es? (Wat es dit
dat ghij gesproken hebt)? Danielis, xiijo.

Die eenendertigste figuere. - Die Gelaesmaeckers. Anna, die huijsvrouwe vanden ouden Thobias. Dese zal sitten als een eerbaer oude
vrouwe, hebbende op haeren schoot een karoel3 om gaeren oft wolle
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te spinnen, ende zal zeer slechtelijck gecleet zijn, hebbende desen rol in haer hant:
Heu me, fili mi, ut quid te misimus peregrinari, lumen oculorum nostrorum. (Wee
mij, mijn sone, waeromme hebben wij u laeten pelgrimagie gaen, dat licht onser
oogen). Ende achter dese vrouwe zal comen een oudt eerbaer man die blint es,
geheeten Thobias senior (den ouden Thobias) ende dese zal geleijt wordden van
eenen hont oft van eenen cnecht ende zal hebben desen rol: Tace, et noli turbari,
sanus est filius noster, satis fidelis est vir ille, cum quo misimus illum. (Swijcht en
wilt u niet verslaen, onse sone es gesont, die man es getrouwe genoech, daermede
dat wij hem gesonden hebben). Thobiae, x.

Die tweeendertigste figuere. - Die Droochscheerders. Judith zal sitten zeer rijckelijck verchiert ende costelijck gehabilieert als een schoon
vrouwe, hebbende in haer rechte hant een sweert, ende in die ander hant dat hooft
van Holofernes; ende bij haer zal gaen haer cameniere, hebbende voer haer hooft
desen rol: Abra; Judith. (Die cameniere van Judith, geheeten Abra,) met eender
opender maelen1 om dat hooft van Holofernes daerinne te ontfangen. Achter Judith
zal comen die overste priester oft bisschop Joachim ende zal zeggen: Tu gloria
Jerusalem. (Ghij zijt die glorie van Jerusalem). Ende achter hem iiij priesters, daeraff
die eerste zeggen zal: Tu, letitia Jerusalem. (Ghij zijt de blijschap van Jerusalem);
die ander: Tu honorificentia populi nostri. (Ghij zijt die heerlijckheijd van onsen
volcke); die derde: Quia fecisti viriliter et confortatum est cor tuum. (Ghij hebt
mannelijck gedaen ende u herte es versterkt); die vierde: Et ideo eris benedicta in
eternum. (Ende daerom zult ghij gebenedijt zijn inde eeuwicheijt). Achter dese
priester zal comen: Ozias, princeps populi Israhel. (Ozias, prince van tvolck van
Israel), als een prince costelijck toegemaeckt, met zijnder familien, en de zal dezen
rol hebben: Benedictus est Dominus, qui te direxit in vulnera capitis principis
inimicorum nostrorum. (Gebenedijt es Godt die welcke u geordineert heeft in die
wonden vanden hoofde des princen van onse vijanden). Achter desen oft oock voere,
tusschen die princen ende den priesteren, zal gaen Achior, ende zal hebben desen
rol: Benedicta tu a Deo tuo (Gebenedijt zijt ghij van uwen Godt). Ende achter zal
comen tgemeijn volck, mans ende vrouwen, zeggende: fiat, fiat! (Laetet geschieden,
laetet geschieden)! Judith, xiijo.

Die drijendertigste figuere. - Die Teschmaeckers. Hester, die huijsvrouwe van Assuerus. Dese zal sitten costelijck verchiert ende
gecroont als eene coninginne, ende zal zijn zeer schoon van aensicht, met desen rol
inde hant: Vade et congrega omnes Judeos et orate pro me. (Gaet en vergadert allen
die joden ende bidt voor mij). Achter haer zullen comen ij jouffrouwen die haeren
sleijp zullen draegen, ende een out eerbaer man, gecleet met eenen sacke ende eerde
op zijn hooft, geheeten: Mardocheus, patruus Hester (Mardocheus, oom van Hester).
1

Maal, dat is zak.
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Ende zal hebben in die rechte hant eenen brief met eenen rooden segele, gelijck der
princen mandaten zijn, Hester dijen thoonende, ende in die ander hant desen rol:
Loquere regi pro nobis, et libera nos a morte. (Spreeckt den coninck voer ons, ende
verlost ons vander doot). Ende achter hen zullen comen vrouwen met sacken ende
aerde op hen hooft, ende groot misbaer maeckende. Hester zal noch in haer hant
hebben desen rol: Ingrediar ad regem, contra legem faciam, non vocata, tradensque
me morti et periculo. (Ick zal ingaen totten coninck, tegens de maniere doende,
ongeroepen, mij settende int perijckel des doots). Hester, iiijo et vo.

Die vierendertigste figuere. - Die Leghwerckers. Die moeder vande seven Machabeen. Dese zal sitten, eerbaerlijck gecleet, als eene
weduwe, hebbende op haer hooft een croone ende in haer hant desen rol: Fili mi,
miserere mei, qui te in utero novem mensibus portavi, enz. Mijne sonen, ontfermt
mijnder, die u ix maenden in mijn lichaem gedraegen hebbe ende aenveert die doot).
Ende inde andere hant zal zij hebben een palmrijs. Ende achter zullen comen vij
sonen, d'een naer den anderen, naer hunnen ouderdom, metten genen bij hen die hun
martiriseren zullen, naeckt, gevilt, die haere vanden hooffde, die vingeren vanden
handen gehouden, die theenen vanden voeten. Die outste zal zeggen: Parati sumus
mori magis quam patrias Dei leges prevaricari. (Wij zijn bereet liever te sterven dan
over te treden Godts ende ons ouders statuijten); die tweede zal zeggen: Non
manducabo carnes porcinas. (Ick en zal geen verkensvleesch eten); die derde: E celo
membra possideo, sed propter Dei leges, nunc haec ipsa despicio. (Mijn leden besitte
ick vuijten hemele, maer om Godts wille nu tertijt versmaede ick die); die vierde:
Potius est ab hominibus morti datos, spem expectare a Deo. (Het is beter dat wij
doot wordden geslaegen vande menschen, hope verbeijdende oft verwachtende van
Godt); die vijfste: Noli autem putare genus nostrum a Deo esse derelictum. (En wilt
niet meijnen dat ons geslacht verlaeten es van Godt;) die seste: Nos autem propter
nosmet ipsos hec patimur. (Wij lijden dese voer ons selven); die sevenste: Non obedio
precepto regis, sed precepto legis. (Ick en ben niet onderdaenich tgebot vanden
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coninck, maer tgebot vander weth). Achter dese zal comen die coninck Antiochus,
met zijnen staete, zeer heerlijck te peerde ende met lakaijen, enz. II. Machabeorum,
vijo.

Hier naer volghen die waeghens.
Den Waeghen representerende die roede van Jesse.
Den Waeghen representerende hoe Maria van Joachim ende Anna inden tempel,
te Jherusalem, gepresenteert ende opgeoffert wert. - Die xv trappen.
Den Waeghen representerende die Bootschap.
Den Waeghen representerende die Visitatie.
Den Waeghen representerende die geboerte ons Heeren Jesu Christi, genoempt
den Kersnacht.
Hier naer volghen die kemels ende andere gedierten, representerende de drije
coninghen.
JASPAR, die was coninck van Tharsen, ende van de eijlanden Agrisoula, ende die
offerde Christus mijrre, ende was die meeste man van lijve, ende hij sterff, doen hij
oudt was van 109 jaeren, opden vjen dach naer derthiendach.
BALTHASAR, die was coninck van Godonien ende van Saba, ende offerde Christus
wieroock, ende was die middelste man van lijve, ende sterff, doen hij oudt was 112
jaeren, vijff daegen naer Melchior, opden derthiendach.
MELCHIOR, die was coninck van Nubien ende van Arabien, die Christus den gouden
appel offerde, met xxx penningen, ende was die minste man van lijve; hij sterff, doen
hij oudt was 160 jaeren, opden viijen dach naer Kerssdach.
(Zeven vrouwen op ingebeelde dieren gezeten; zonder namen).
Den Waeghen representerende den Paesdach.
Den Waeghen representerende de compste vanden heijlighen Gheest oft den
Sinxendach.
Den Waeghen representerende die Opvaert van Onser Liever Vrouwen, bijder
stadt van Loven doen maecken, anno 1482, in septembri.
Den Waeghen representerende den choor der Inghelen.
De Mindebroeders, de Carmelieten oft Onse Lieve Vrouwe broeders, de Augustijnen,
Predikheeren, de Abdij van Sinte Geertruijde, de Abdij van Perck, de Abdij van
Vlierbeeck, de Schoolkinderen van St-Peeter, de Chooralen van St-Peeter, het kapittel
van St-Peeter. - Het miraculeus beeld van Maria, met de speellieden ende 4
toortsdragers. De Universiteijt: ses pedellen, de Rector magnificus, de leeraren inde
verschillende faculteijten.
Voelbaijaert, met de vier Haijmanskinderen ende coninck Caerel.

Sanck voor die vier Haijmanskinderen:
1. Compt al ter Kermis wie ghij sijt,
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Tis nu al vreucht en al jolijt;
Diemen in langhen niet en sach,
Sijn hier vergaert op eenen dach.
2. Sijt willecom nu alle ghelijck,
Heer, vrouw, en knaep, aerm ende rijck,
Wie dat sij sijn, tsij van wat staet,
Wij en begeren niemant quaet.
3. Maer wacht u wel, tot elcken keer,
Van die schouvaegers sonder leer1,
En die daer lagen dach en nacht.
Dat sij niet met en hebben bracht.
4. Hier mede sluijten wij ons liet,
Maer en vergeet d'accijse niet;
Weest dan vrolijck in sLovens pleijn,
Godt ter eeren en sijn Moeder reijn.

Nota. De vier Haijmanskinderen, onder den 15en hertoghe van Brabant, anno 500, te
weten Carolus Nason, die eene dochter hadde, Veraja genoempt, die tot eenen man
hadde een edelman vuijt Ardennen, genoempt Haijmo, waer hij van hadde iiij sonen
genoempt: Reijnault, Rogier, Olivier ende Adelaert, die men noempt die iiij
Haijmanskinderen, die een peert hadde genoempt Voelbaijaert. Auctor Amandus
Sirixzeus. - Leest die oude Cronijcke van Brabant, vande iiij Haijmanskinderen, folio
32 verso, opt eijnde.
Den grooten reuse Hercules, die sone van Amphitrion ende de schoone Alcumena;
sommige scrijven dat Hercules de sone was van Jupiter ende dat Juno daeromme op
Alcumena jalours was, ende haer meijnden, inden arbeijt van kinde, te doen sterven.
Die schoone Megera, huijsvrouwe vanden voers. Hercules, dochter vanden coninck
Creon.

Hier naer volghen de iiij Gulden der stadt van Loven.
Die Gulde vande COLOEVRIERS oft BUSSEN, op den naem van Sinte Christoffel, es
bij der stadt van Loven opgericht, in maniere van erffschutters, ixa maij,

1
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anno 15061, opt getal van xxiiij persoonen; daernaer vermeerdert opt getal van xxxij
persoonen. Ende wert hen vander stadt toegeseijt elcken, alle jaere, iiij pont salpeeters
ende viij ponden loots; ende zoo wanneer zij de wachte hielen, zouden zij hebben,
voer dach ende nacht, iiij stuijvers, ende snachs alleene iij stuijvers.
Anno 1508, 18 augusti, est voers. getal van xxxij persoonen geaugmenteert opt
getal van l persoonen.
Anno 1526, 16 maij, wert den voers. schutteren geconsenteert, hunnen papegaij
te moeghen schieten, op den torren van Sinte Cathlijnen cappelle, gelijck zij hier te
voeren gedaen hadden.
Anno 1534, 19 januarij, est voers. getal van l persoonen geaugmenteert op lxx
persoonen; ende al als vaste gesellen verclaert, 21 februarij, anno 1542.
Anno 1538, in septembri, trocken die vande voers. Gulde ten schietspele naer
Antwerpen.
Anno 1560, in junio, trocken die van de voers. Gulde ten schietspele naer Berghen
opden Zoom.
Die vande voers. Gulde hebben alle ij jaeren vande stadt Loven, tot behulp van
hunnen cleede, cxx lib., xix stuijvers, iiij deniers, daermen hen voer betaelt clxxix
l., iij stuijvers, j ½ denier artoijs.
Item, van int harnas te gaene, ter processien vanden heijliegen Sacramente ende
van Onser Liever Vrouwen, te Loven kermisse, hebben zij vande voers. stadt vij l.
artoijs. Tot behulp vande huere van hunnen hove jaerlijck vj lib., ende die hunne
schietdaegen houden hebben zij elck jaerlijck iiij stuijvers.

Die Gulde vanden Hantboge, opden naem van Sinte Sebastiaen.
De voers. Gulde es, te Loven, opgericht [voor 1335.]
Anno 1343, 18 februarij, es de voers. Gulde gestelt opt getal van xxxij persoonen;
daernaer, anno 1542, geaugmenteert op xl persoonen.
Anno 1351, in junio, trocken die vande voers. Gulde ten landtjuweele naer
Mechelen.
Anno 1356, in maij, omt landtjuweele te Bergen op den Zoom; ende de stadt gaff
hen 54 oude schilden.
Anno 1397, in junio, ten schietspele tot Overijssche, daer zij den hoochsten prijs
wonnen, te weten eenen levenden hert.
Anno 1433, 1a maij, trocken zij ten schietspele naer Antwerpen.
Anno 1438, ia maij, ten landtjuweele te Vueren.
Anno 1458, in junio, ten landtjuweele naer Bruessel.
Anno 1459, in maij, ten landtjuweele tot Gheete, in walsch Brabant.
Anno 1461, ten schietspele naer Thienen.
Anno 1463, ia maij, ten schietspele naer Geldenaecken.
Anno 1466, ja maij, ten schietspele naer Liere.
Anno 1470, in julio, hielen zij een schietspel te Loven.
Anno 1501, trocken die vande voers. Gulde vanden hantboge ten schietspele naer
Antwerpen.
1

De caerte vande voers. Gulde bijde stadt hem gegeven, 12 aprilis anno 1507. Libro B., folio
228. (Boonen). De erectie vande selve Gulde, 23 maij 1509. Libro B., folio 233. (Boonen).
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Anno 1502, ten landtjuweele naer Aerschot.
Anno 1506, trockense naerde Kempen, tegens de Franchoijsen ende de Gelderschen
ter oorlogen.
Anno 1509, ten schietspele naer Waelhem.
Anno 1511, hielen zij tgroot schietspel omt landtjuweel te Loven.
Anno 1516, ten schietspele naer Arendonck.
Anno 1518, ten landtjuweele naer Waelhem.
Anno 1521, ten landtjuweele naer Herenthals.
Anno 1525, ten schietspele naer Aerschot.
Anno 1530, ten landtjuweele naer Bruessel.
Anno 1534, hielen zij schietspel omt landtjuweel te Loven.
Anno 1534, ten landtjuweele naer Mechelen.
Anno 1538, ten landtjuweele Ste Peeters Rode.
Anno 1551, hebben zij groot schietspel omt landtjuweel, te Loven, gehouden,
xxixa aprilis.
Anno 1560, trocken die vanden voers. hantboghe ten schietspele naer Liere.
Die vande voers. Gulde vanden hantboge hebben alle ij jaeren vande stadt Loven,
tot behulp van hunnen cleede, lxxx rhinsgulden, daermen hen voer betaelt cij l., vij
st., vj d. artoijs.
Ende van int harnas te gaene, ter processien vanden heijliegen Sacramente ende
van Onser Liever Vrouwe, te Loven kermisse, iiij lib. artoijs.
Anno 1343, 18 februarij, hebben de voers. schutteren de stadt van Loven gelooft
ende gesworen, als goede kerstenen lieden, goet ende getrouwe te zijn in alle zaecken,
soo wanneer de stadt met haere baniere voer gaet, dat zij hen volgen zullen, soo
wanneer dat brant es, dat zij gewaepent op het stadthuijs zullen comen; soo verre de
stadt van Loven ende den welgeborene lieden van Loven iet toequame oft te cort
gedaen wordde, dat zij dat zullen hulpen defenderen ende wederstaen; ende dat zij,
in tijde van noode, de poorten vande stadt zullen bewaeren. Ende de stadt van Loven
gelooffde hen hunne cleederen te leveren alsoomen dat schuldich es, ende gewoonlijck
van doene; ende wanneer zij hunnen papegaij schieten, gelooffde hen de stadt
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te geven een pont groot paijements, in borse gaende1, ende als zij hen te gaeder
cleeden, een pont groot lakens paijement.

Die cleijne Gulde vanden Cruijsboghe oft Voetboghe opden naem
van Sint Jooris.
De voers. Gulde es, te Loven, opgericht [voor 1330.]
Die vande voers. Gulde zijn in getale van xlij persoonen, ende wordden vande
stadt Loven alle ij jaeren gecleet; waertoe zij plaegen te hebben lij Peeters. Daernaer,
anno 1519, ultima maij, geaugmenteert op lijcroonen, te xxiiij stuijvers tstuck; ende
nu op lxij croo nen, daermen voer betaelde cvij lib., ix st. x d. artoijs. Item, van int
harnas te gaene, ter processien vanden heijliegen Sacramente ende ter processien
van Onser Liever Vrouwe, te Loven kermisse, geeft hen de stadt Loven, tot hunnen
schinckwijn, iiij lib. Ende tot hunne camerhuere geeft hen de stadt jaerlijck xviij lib.
Die vande voers. Gulde trocken ten landtjuweele naer Mechelen, anno 1351.
Anno 1368, trocken zij ende de andere Gulden, metten hertoghe van Brabant, ten
oorloghen over de Maese, tegens den hertoghe van Geldre.
Anno 1434, 28 maij, ten landtjuweele naer Thienen.
Anno 1461, trocken die vande voers. Gulde ten landtjuweele naer Bruesselen.
Anno 1457, in augusto, ten schietspele naer Vueren ende Vilvoorden.
Anno 1470, in julio, hielen zij tschietspel, te Loven.
Anno 1506, trocken zij naerde Kempen ter oorloghen tegens die Franchoijsen ende
die Gelderschen.
Anno 1534, in junio, trocken zij ten landtjuweele naer Mechelen.
Anno 1562, 4 augustij, ten schietspele naer Rotselaer.
Anno 1433, 23 aprilis, heeft de stadt Loven den voers. schutteren van St-Jooris
Gulde gegeven de vesten, buijten Sinte Machiels poorte, tot hunnen schiethoff, ende
gaff hen noch daertoe, omden selven daertoe gereet te maecken, xcxxx plecken.
Anno 1343, 18 februarij, hebben de voers. schutteren de stadt van Loven gelooft
ende gesworen als goede kerstene lieden, goet ende getrouwe te zijn in alle zaecken,
met meer andere poincten gelijck die vanden hantboge, eodem, gelooft hebben.
Item, de stadt van Loven heeft de voers. Gulde verleent ende geconsenteert dat
zij hebben ende behouden zal, vj gesellen die zij begeren te houden, sonder iemant
vande selve vj gesellen totte groote Gulde mogen genomen te wordden, 27 meert
anno 1432. Libro B. fol. 82.

De groote Gulde vanden onden Cruijsboge oft Voetboge, opden naem
van Onser Liever Vrouwen.
De voers. Gulde vanden ouden Cruijsboghe es, te Loven, opgericht [voor 1332].
Anno 1343, 18 februarij, hebben de voers. schutteren de stadt Loven gelooft ende
gesworen, als kerstene lieden, goet ende getrouwe te zijn, in alle saecken2.
Anno 1423, in augusto, hiel de hertoghe van Brabant het schietspel opde merckt.
1
2

Gelijk het ter borze geldt of gaat.
In 't cleijn Chartreboeck, folio 52. verso, anno 1343, 18 februarij. (Boonen).
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Anno 1423, in augusto, es hertoghe Jan van Brabant gecomen bijde gemeijnder
stadt ende den buijten raede der stadt van Loven, ende begeerde eene Gulde van lx
schutteren, in deser manieren, te wetene: dat de voers. stadt alle jaer den voers.
schutteren, tot behulp van hunnen cleederen, d'een jaer geven zal xij laeckenen, van
vj ellen, tot eenen tabbaert, ende d'ander jaer iiij laeckenen, van j ½ elle tot eenen
caproen, oft xviij Peeters voer elck laecken; dat hen de stadt noch geven soude, tot
behulp van hunnen commer ende cost, iiij ponden grooten, doende de iij ponden
xxxix Peeters; dat zij, met haeren harnasch, ij mael inde processie gaen zullen, te
wetene opden heijliegen Sacramentsdach ende op Onser Liever Vrouwen dach, te
Loven kermisse, daertoe hen de stadt geven zal, telcken processie daege, iiij croonen,
tot xxiiij stuijvers tstuck; dat elck schuttere soude moegen vrijen een ambacht, dat
hij kiest, sonder zijnen cost, alsoo vrij als oft hijt om zijnen penningen gecocht hadde;
ende hier toe mach de stadt nemen, om inde voers. Gulde te zijne, die zij belieft,
behalven hij vande geslachten niet en es noch jonckere; als zij te oorlogen trecken
zullen, zullen zij hebben haer treck laeckenen, elck ij seelen ende xl plecken, dies
moeten de ij eenen cnape houden op haeren cost; 14 januarij, anno 1540; onderteekent:
COSTERE.
Dit is die ordonnantie, bijder stadt Loven, de voers. GROOTE GULDE gegeven.
Ierst geeft de voers. stadt den lx gesellen d'een jaer xij laeckenen, van ij ellen breet,
ende d'ander jaer iij
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laeckenen, elck laecken van xxv ellen, dat es elcken geselle d'een jaer vj ellen voer
eenen keerle, ende d'ander jaer j ½ elle voer eenen capruijn.
Elck laecken tot xviij rhinsgulden, geordonneert bij den raede vander stadt, xixa
junij, anno 1439, libro B., folio 225 verso.
Item, tot behulp van hunnen cost, om den gesellen van buijten mede te visiteren,
iij pont groot sjaers; voer elck pont xiij Peeters.
Item, noch geeft der voers. stadt de selven voer ij ommegangen, te weten opden
heijliegen Sacraments dach ende alsmen Onser Liever Vrouwen ommedraegt, te
Loven kermisse, elcx daechs een halff aeme rhinswijns, daeraff de ij coninckstavels
hebben, telcken ommegange, elck een gelte rhinswijn, ende de iiij gesworene elck
een quaerte, te weten ij goede mans vande geslachten, gesworenen, ende ij vande lx
gesellen, gesworenen; ende den resterenden wijn hoort den lx gesellen toe.
Item, geeft de stadt den coninckstavel vande geslachten, als de gesellen cleederen
hebben, vj ellen laeckens voer eenen keerle, ende d'ander jaer ij ellen voer eenen
caproen.
Den clerck vande Gulden d'een jaer vj ellen ende d'ander jaer 1½ elle, gelijck de
schutters hebben.
Den cock jaerlijck een elle ten selven prijse als de schutters hebben.
Item, geeft de stadt t'allen ommegange voers., elcken coninckstavel, een paer
hantschoenen, ende elcken gesworene van gelijck een paer.
Item, in tijde van noode moeten zij gereet zijn om te waecken, ende in tijde van
brande comen, met haeren bogen, pansier, pijpen, borst, hondscovel ende hoet, wel
gestoffeert, op het stadt huijs.
Item, geviele eenigen twist tusschen ij gesellen, ende daer geen open wonde en
waere, dat zullen de coninckstavels ende de gesworene richten; ende daer en heeft
de heere noch de stadt niet aene, ende daervan geef men hen bedevaert, in gelde, te
wetene van elcke mijle gaens ende comens j pleck, ende dat geit hoort de Gulden
toe, om daermede haere camer te stofferene.
Item, moet eeniegelijck gesworen schuttere schieten iij hoelspelen, t'allen xiiij
nachten, ende soo verre hij niet en dade, zal telcken reijsen verbueren ij plecken.
Item, geven de coninckstavels, gesworenen, kerckmeesters ende de lx gesellen
alle weken eene colve, om tonderhouden vrientschap ende gunst onder de voers.
gulde.
Item, en mach egeen vande lx gesellen uijte stadt trecken boven de iij daegen,
sonder consent vande coninckstavels oft vanden regimente.
Item, de voers. stadt heeft den voers. Gulde, int aennemen, verleent ende geoorlooft,
dat, zoo wanneer men iemant wilt nemen uten ambachten, ende tselve ambacht (daer
hij inne es) gecocht heeft, dat hij dan in een ander ambacht zal mogen comen, ende
dat vrijen sonder cost van incomgelde. Ende oft soo geviele dat men eenigen
leechganger kose tot eenen schuttere, ende die een ambacht aennemen woude, dat
zal hij mogen vrijen alst hem gelieft, opdat hij vande geslachten niet en waere.
Item, noch heeft de voers. stadt de Gulden verleent, soo wanneer datmen eenige
gesellen maeckt oft gemaeckt heeft, die coninckstavel es oft namaels zijn zal, dat zij
alsdan kiesen zullen uten ambachten ledichganders oft cleijne Gulde iij oft iiij, daerute
de stadt kiest, om schutter te maecken, dijen haer belieft; ende die gemaeckt zijnde,
soo geeft de stadt die over aenden coninckstavels ende regimente, om aldaer haeren
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eet te doene, te weten dat zij daer geloven ende sweren, ten heijliegen, goet ende
getrouwe te wesen, Onser Liever Vrouwen, den grooten heere St-Jooris, onsen
genedigen heere van Brabant, de stadt van Loven ende de groote Gulden; ende altijt
te hebben, in haeren huijse, een pansier, een borst, i paer pijpen, hondscovel1 ende
eenen ijseren hoet, eenen dijenen ende eenen wijntboge2, gestoffeert met haeren
toebehoorten, te welcken eijnde de coninckstavels zullen mogen ondersoeck doen.
Item, die vande voers. Gulden kiesen, eens sjaers, eenen coninckstavel vande
Geslachten, ende des anderen daechs daernaer eenen ute lx gesellen, die ij jaer lanck
vervolgens dienen.
Item, kiesen voorts ij gesworenen vande Geslachten ende ij gesworene uten lx
gesellen, die alle eedt doen als voere. Schieten oock de voers. gesellen, met alle die
inde bruederschap zijn eens sjaers haeren Papegaij, ende dijen affschiet es dat jaer
coninck vande Gulde; ende men geeft hem iiij ellen laeckens3.
Anno 1434, in aprilis, hebben die vande voers. Gulde, een heerlijck schietspel, te
Loven, gehouden, waeromme eenige accijsen vande stadt belast wordden. Libro B.,
fol. 335.
Hertoghe Jan van Brabant hield een schietspel opde Merckt, te Loven, in 1423,
en als coninck vande groote Gulde, schoot mede; ende de heere van Nassauwe was
coninck vande schutteren van Bruessel.
Anno 1457, in augusto, ten schietspele naer Vilvoorden.
Anno 1464, ten schietspele naer Nijvele.

1
2
3

Of kaproen.
Dat is een boog wiens pees met eene winde of een katrolwerk wordt opgehaald.
Uit het Ordonnantie ende eedt Boeck, onzer archieven, nr 89, folio 60.
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Anno 1466, in maij, ten schietspele naer Liere, ende hadden het schoonste incomen,
waertoe hen de stadt gaff lxxx guldens.
[Vervolg van den OMGANG].
Die boden vande Guldekenen - Die Secretaris van den Guldekenen. - Die acht
Guldekenen vander drapperijen. - Twee Boden. - Die drije Clercken vanden Registere.
- Die vier Rentmeesteren. - Die sese Secretarisen. - Die xxj Gesworenen vanden
Raede. - Die ij Pensionarisen. - Die seven heeren Schepenen. - Den heere Meijere,
met beijde die heeren Borgemeesteren. - Den Draeck, Sinte Margariete, Sint Jooris.
[Vertooning van een mijsterie, het gerecht van Salomon, opde groote Merckt voer
het Stadhuijs.]
Inde rekenninghe der stadt van Loven, vanden jaere 1495, staet aldus, folio 329,
articulo secundo: COPIJE: item, Jannen Raijbouts, die Sint Jooris was, inde processie
van Onse Lieve Vrouwen, int jaer 1492 ende 1495, voer zijnen wijn vanden Draecke
te stekene, van elcken jaere, iij stoopen rhinswijn, valet tzaemen, 17 februarij 1495,
van beijden jaeren, voerde quaerte ij st., ij gulden.
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[Platen]
Die Ambachten.

1. DIE SMEDEN.

2. DIE METSERS.
3. DIE TIMMERLIEDEN.

4. DIE VLEESCHOUWERS.
5. DIE VISSCHERS.
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Die Ambachten.

6. DIE VETTERS.
7. DIE SCHOENMAECKERS.

8. DIE OUDE SCHOENMAECKERS.
9. DIE MOLDERS.

10. DIE BACKERS.
11. DIE BRIEDERS OFT BROUWERS.
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Die Ambachten.

12. DIE BONTWERCKERS.
13. DIE CUŸPERS.

14. DIE BLAEUVERWERS.
15. 'T GROOT AMBACHT.

16. DIE VOLDERS.
17. DIE LŸNEWEVERS.
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Die Ambachten.

18. DIE LEGHWERCKERS.
19. DIE DROOCHSCHEERDERS.

20. DIE CLEERMAECKERS.
21. DIE COUSMAECKERS.

22. DIE OUDE CLEERCOOPERS.
23. DIE CRUŸDENIERS.
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Die Ambachten.

24. DIE TESCHMAECKERS.
25. DIE VETTEWAERIERS.

26. DIE TICHELDECKERS.
27. DIE STROODECKERS OFT PLECKERS.

28. DIE FRUŸTENIERS.
29. DIE BARBIERS.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

*12

ST MICHIEL EN DE DUIVEL.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE HET EERTS PARADŸS
Adam als den wederspannighen wordt verjaeght
Uuÿt dat lustich Paradijs vol soeticheden,
Om dat bij nae Godts gebot niet en heeft gevraeght,
Dus moet bij sijnen tijt in arbeijt besteden,
Die te voren wandelde in grooter vreden.
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1. DIE VLEESCHOUWERS.

2. DIE MEERSLIEDEN.

3. DIE CLEERMAECKERS.

4. DIE SCHOENMAECKERS.
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5. DIE VLEESCHOUWERS, voer tweede.

6. DIE COUSMAECKERS.

7. DIE TICHELDECKERS.

8. DIE VISSCHERS.
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9. DIE BARBIERS.

10. DIE BACKERS.

11. DIE VETTEWAERIERS.

12. 'T GROOT AMBACHT.
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13. DIE SMEDEN.

14. DIE MOLDERS.

15. DIE OUDE SCHOENMAECKERS.

16. DIE LŸNEWEVERS.
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17. DIE STROODECKERS.

18. DIE OUDE CLEERCOOPERS.

19. DIE BONTWERCKERS.

20. DIE HUŸVETTERS.
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21. DIE VERWERS.

22. DIE BRIEDERS OFT BROUWERS.

23. DIE FRUŸTENIERS.

24. DIE METSERS.
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25. DIE TIMMERLIEDEN.

26. DIE CUŸPERS.

27. DIE VOLDERS.

28. DIE WŸNTAVERNIERS.
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29. DIE BORDUERWERCKERS.

30. DIE SCHILDERS.

31. DIE GELAESMAECKERS.

32. DIE DROOCHSCHEERDERS.
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33. DIE TESCHMAECKERS.

34. DIE LEGHWERCKERS.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DIE ROEDE VAN JESSE.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE HOE MARIA VAN JOACHIM ENDE ANNA INDEN TEMPEL, TE
JHERUSALEM, GEPRESENTEERT EN OPGEOFFERT WERT.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DIE BOOTSCHAP.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DIE VISITATIE.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DIE GEBOERTE ONS HEEREN JESU-CHRISTI, GENOEMPT DEN
KERSNACHT.
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JASPAR, CONINCK VAN THARSEN.

BALTHASAR, CONINCK VAN GODONIEN.
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MELCHIOR, CONINCK VAN NUBIEN.

JONGHE MAEGT OP DEN HERT.
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JONGHE MAEGT OP DEN LUYPAERT

JONGHE MAEGT OP DEN CEMEL.
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JONGHE MAEGT OP DEN TŸGER.

JONGHE MAEGT OP DEN ARENT.
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JONGHE MAEGT OP DEN PELICAEN.

JONGHE MAEGT OP DEN DROMEDARIS.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DEN PAESCHDACH.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DE COMPSTE VANDEN HEŸLIEGHEN GHEEST OFT DEN SINCXENDACH.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DIE OPVAERT VAN ONSER LIEVER VROUWEN.
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DEN WAEGEN REPRESENTERENDE DEN CHOOR DER ENGELEN.
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DE MINNEBROEDEREN.

DE ONSER LIEVE VROUWE BROEDEREN.

DE AUGUSTYNEN.
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DE PREDICAEREN.

DE ABTDŸ VAN SINTE GEERTRUŸDEN.
DE ABTDŸ VAN PERCK.

DE ABTDŸ VAN VLIERBEECK.
DE SCHOOL VAN SINT PEETER.
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Het Capittel van St. Peeter.

DE CHORAELEN.
DE CAPELAENEN.
DE CANONNICKEN.

Onse Lieve Vrouwe van Loven.

De Universiteÿt van Loven.

DE SES BEDELLEN.
DE RECTOR MAGNIFICUS.
DE PROFESSOREN.
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VOELBAŸAERT EN DE VIER AŸMONS KINDEREN.
CONINCK CAEREL.
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DEN GROOTEN REUSE HERCULES.
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MEGERA, ECHTGENOOTE VAN DEN REUS.
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Ghilden.

DE COLOEVRIERS.

SINTE SEBASTIAENS GHILDE.
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DE CLEŸNE GHILDE VAN SINT JOORIS.

DE GROOTE GHILDE VANDEN OUDEN CRUŸSBOGE.
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DE STADTSSPELIEDEN.
DE MAGISTRAET VAN LOVEN.

DIE BODEN VANDE GHILDEDEKENEN.
DIE SECRETARIS VANDE GHILDEDEKENEN.
DIE ACHT GHILDEDEKENEN VANDE DRAPPERŸEN.

TWEE BODEN.
DIE DRŸE CLERCKEN VANDEN REGISTRE.
DIE VIER RENTMEESTEREN.
DIE SESSE SECRETARISSEN.
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DIE XXI GESWORENE VANDEN RAEDE.

DIE SEVEN HEEREN SCHEPENEN.
DEN HEERE MEŸERE, MET BEŸDE DIE HEEREN BORGEMEESTEREN.
DE NOTABELEN.

DEN DRAECK.
SINTE MARGARIETE.
SINT JOORIS.
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VERTOONING OP DE GROOTE MERCKT, NA DE TERUGKOMST VAN DEN OMGANG. (HET OORDEEL VAN
SALOMON.)
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De verschillende wapenschilden der Vorsten van Brabant, gelÿk ze in het
handschrift van Boonen voorkomen.

JULIUS BRABON (3).

OCTAVIUS (4).

GODARDUS TOT GRIMOALDUS (5-19).

ANCHISES TOT CAROLUS MARTELLUS (20 en 22).

PIPINUS VAN HERSTAL (21).

CAROLOMANUS (23).
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PIPINUS PARVUS (24).

CAROLUS MAGNUS TOT CAROLUS CALVUS (25-28).

LUDOVICUS BALBUS TOT CAROLUS (29-32).

OTTO (33).

GODEVAERT VAN BOUILLON.

GODEVAERT MET DEN BAERDE TOT HENDRICK DE IVe (34-40).

JAN I TOT JAN III (41-43).
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WENCESLAS (44).

ANTONIUS VAN BOURGONDIEN TOT PHILIPS VAN St POL (45-47).

PHILIPS DE GOEDE EN KAREL DE STOUTE (48 en 49).

MARIA VAN BOURGONDIE EN MAXIMILIAEN (50).

PHILIPS DE SCHOONE (51).

KAREL DE VŸFDE (52).

PHILIPS II (53).
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Houwelÿken der dochters van Bastÿn den Groote.

I.-uten-Lieminghen.

1.-UTEN-LIEMINGHEN.

1.-UTEN-LIEMINGHEN.

2.-NOBEL.
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uten - Lieminghen.

3. DE VOS.

4. VANDEN BOLLENBORNE.

5. CARDINAEL.

6. BLANCKAERT.

6. BLANCKAERT.

7. VAN OPPENDORP ALIAS DE MEŸERE.
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7. VAN OPPENDORP ALIAS DE MEŸERE.

8. GRUWEL.

9. BULLINSONE.

10. VAN RODE.

11. CORSEBOUT.

12. COLVERE ALIAS UTEN BRULE.

13. DE POIRTERE.
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14. VAN NETHENEN.

15. VAN HULDT.

16. GOEDERTOY.

17. LISENSONE.

18. VAN HERENT.

19. VAN ERPS.
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uten-Lieminghen.

19. VAN ERPS.

20. VAN RIELAER.

21. DE RYCKE.

21. DE RYCKE.

22. KEYNOOGHE.

23. DE RIDDERE.
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24. VAN BOMMALE.

25. DE WITTE.

26. DE SWERTVEGERE.

27. PIEDERS.

28. VAN WYCHMALE.

29. VAN OUTHEVERLE.

30. VANDEN BERGHE.
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uten-Lieminghen.

30. VANDEN BERGHE.

31. CRICKSTEEN.

32. EVELOOGHE.

32. EVELOOGHE.

32. EVELOOGHE.

33. VAN DORMALE.
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34. VANDER SPECHT.

35. SMACHT.

36. DE PAPE.

36. DE PAPE.

37. BOYS.

38. COOMAN.

39. PUYSE.
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40. VILAIN.

41. BAETE.

42. VAN VELPE.

43. VANDEN STOCKE.
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uten - Lieminghen.

44. QUINQUE.

45. VAN YPEREN.

46. DE MELCKERE.

47. VAN DUYSBORCH.

48. VAN SCHORE.

49. VAN DUFFELE.
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50. VAN LANGRODE.

51. OLIVIERS.

52. DE BUCK.

53. WAEFELAERTS.

54. VAN DAELHEM.

55. VAN ASSCHE.
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56. VAN LONGEVILLE.

57. VAN LIEDEKERCKE.

58. VANDER HEYDEN.

59. LIEVENS.

60. LE BEGGHE.
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II. - vander Calstren.

1. VANDER CALSTREN.

1. VANDER CALSTREN.

2. VAN RODE.

2. VAN RODE.

3. VANDER BIEST.

4. GODEVAERTS OFT HEEREN GODEVAERTS.
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5. DE BLYDE.

6. PLATVOET.

7. VERMERE.

8. DE SADELAERE.

9. HEYME.

9. HEYME.

10. HERS.
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11. CORSEBOUT.
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van der Calstren.

12. VAN CORBEKE.

13. VAN BEERTHEM.

14. HEVERLINCK.

15. PINNOCK.

15. PINNOCK.

16. ABRAEN.
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17. GHANS.

17. GHANS.

18. VAN GRIMDE.

19. HERENMAES.

19. HERENMAES.

20. VANDER POORTEN.

21. VAN CRACKHOVEN.
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22. DE VOS.

23. VAN RAEDTSHOVEN.

24. DE VROEDE.

25. VAN OCXELAER.

26. ROELANDTS.
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van der Calstren.

26. ROELANDTS.

27. DE SWERTTERE.

28. DE KETELERE.

29. RATTEMAN.

30. UYTER POORTEN.

31. LOENYS.
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32. HERMEYS.

32. HERMEYS.

33. DE KEERSMAECKERE.

34. ROGGHE.

35. VAN OIRBEKE.

36. VAN LUDEKEN.

37. VANDEN TYMPLE.
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38. VAN GRAVEN.

39. DE GRUTERE.

40. VAN DORNE.

41. VRANCX.

42. VANDER BORCH.

43. VAN MELDERT.

44. VAN PULLE.
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45. VANDER THOMMEN.

46. DE KETELBOETERE.

47. VAN RAVERSCHOT.
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vander Calstren.

48. DE ANGELIS.

49. VAN CAVERSON.

50. VAN TENREMONDE.

III. van Redinghen.

1. VAN REDINGHEN.

2. VAN WILRE.
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2. VAN WILRE.

3. VAN NETHENEN

4. CORSBOUT.

5. VAN RODE.

6. ROECKELOOS.

7. VAN HONSBERGHEN.

8. COUTEREEL.
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9. VAN QUADERIBBE.
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van Redinghen.

10. VAN SIGGHENEN.

11. DE KEERSMAECKERE.

12. VAN BOURGNEVAL.

13. LOMBAERTS.

14. PYLYSER.

15. BOCXHOREN.
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16. VAN WYTVLIET.

17. VAN BEERT

18. VAN LIEFKENRODE.

19. SCHUEREBROOT.

20. VAN GRIECKEN.

21. EDELHEERE.

IV. vanden Steene.
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1. VANDEN STEENE.

2. DE KEYSERE.

3. VAN RALEBEKE.

4. MINNEMOON.

5. VAN NETHENEN.

6. DE ROLENAER.
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7. DE ZEDELAERE.
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vanden Steene.

8. RABODE.

9. EVERYNSBROEDERE.

10. DE KETELERE.

11. VANDER BYEST.

12. VANDEN HUFFELE.

12. VANDEN HUFFELE.
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13. DE RIDDERE.

14. EDELHEERE.

15. VORENBRUDEN.

16. LACHMAN.

17. VAN WAETERMAELE.

18. VANDEN GRAETE.

19. CAMERLINCK.
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20. VAN VORSSELAER.

21. ABSOLOONS.

21. ABSOLOONS.

21. ABSOLOONS.

22. ROELOFFS.
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vanden Steene.

23. DE WAERSEGGERE.

24. VINCK.

25. BOTHNIA.

26. VANDER VORST.

27. VANDER BORCH.

V. Verrusalem.
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1. VERRUSALEM.

2. VANDEN BERGHE.

3. VOORLOOP

4. DE CORDELERE.

5. MEYSSONE.

6. AMELRYCXSONE.
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7. OLIVIERS.

8. VANDEN BORCHOVEN.

8. VANDEN BORCHOVEN.

9. VAN BERGHEN.
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VI. Gielis.

1. GIELIS.

2. VAN HULDEBERGHE.

3. VAN WENCXELE.

3. VAN WENCXELE.

4. DE WITTE VAN OVERLOO.

5. VAN LATHEM.
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6. WITTEMAN.

7. VANDER LYNDEN

8. VAN GELDENAECKEN.

9. VAN UDEKEM.

10. DE MERA.

VII. van Rode.

1. VAN RODE.
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2. VANDER SAELEN.

3. VANDEN BERGHE.

4. VAN LOVENE.
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van Rode.

4. VAN LOVENE.

5. GHEYLENSONE.

6. VANDER HOFSTADT.

7. VAN HERENT.

8. VAN WINGHE.

9. VAN VERTHEKE.
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10. VANDER QUAEDERBRUGGHEN.

11. EDELHEERE.

12. VAN VELTHEM.

13. VERENOGERNEN.

14. CRUPELANDT.

15. VAN SCHOONHOVEN.

16. VANDER NIEUWERSTRAETEN.
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17. UYTER HELLICHT.

18. VANDER BORCH.

19. KYPS.

20. DE LAISTRE.

21. DE LA BAUWETTE.

22. VANDEN HEETVELDE.

23. DE HULETTE.
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Hier begint het derde deel oft capittel van desen
boecke, Tracterende vande seven oude originele
Geslachten ende Peetersmans der stadt van Loven,
met alle hunne afcomelingen, met oock diegene
onder hen als geallieerde resorterende, met alle
hunne wapenen, ende specificatie in wat staete
ende op wat jaeren sij der voers. stadt Loven
gedient hebben, ende andersints, die van allen
ouden tijden genoempt sijn geweest die
welgeborenen van Loven, ende ierst:
Vanden oirspronck ende afcompste vande voers. goede mannen
vande seven gheslachten1.
Om te comen totten oirspronck ende affcompste vande voers. goede mannen vande
geslachten der stadt van Loven, soo es te wetene dat, inden jaere van viijcxv, hertoghe
van Brabant was Lodewijck de Goedertierene, de sone van Caerel den Groote, die
oock was keijsere ende coninck van Vranckerijck; de welcke hertoghe Lodewijck
binnen de stadt van Loven stelde als graeve heer BASTIJN, bij toenaeme DEN GROOTE,
een vroom riddere, van edele affcompste, die getrouwt hadde des graeven dochtere
van Vlaenderen, daeraene hij eenen sone gewan, genoempt Volckaert, ende seven
dochteren genoempt Plectrudis, Alpaidis, Betraert, Hildegarde, Ermgaert, Judith
ende Swane; welcke voers. Volckaert, des voers. graeven sone, anno viijcix, bisschop
van Luijck was, soo dat des voers. graeve mannelijcke oir ende toenaeme nu vergaen
was, mits zijnen sone was gheestelijck gewordden, ende gecosen tot het bisdom van
Luijck. De voers. graeve dit aenmerckende, ende ziende dat te Loven vele treffelijcke
edelmans waeren, heeft gedacht dat hij zijne seven dochteren daeraen soude allieren,
om alsoo zijn geslachte ende affcompste te vermenichfuldigen ende te

1

De eerste leden onzer geslachten moeten Sint Peetersmannen zijn geweest, vermits het blijkt
uit de bestaande oorkonden dat hunne nazaten de hoedanigheid van Sint Peetersman bezaten.
Men weet dat de Sint Peetersmannen de lieden waren die zich onder de bescherming der
kerk van Sint Peeter hadden gesteld. Zie onze aanteekening op het vierde kapittel van het
boek van Boonen.
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vermeerderen, ende dijen volgende heeft hij zijne voers. seven dochters geallieert
aen edelmans van Loven, gelijck hier volght, te wetene:
PLECTRUDIS aen heer EBERWIJN UTEN LIEMINGEN, riddere.
ALPAIDIS aen heer MEIJNAERT VANDER CALSTREN, riddere.
BETRAERT aen heer MEIJS VAN REDINGEN, riddere.
HILDEGARDE aen heer LONIS VANDEN STEENE, riddere.
ERMGAERT aen EBERWIJN VERRUSALEM.
JUDITH aen SALOMON GIELIS.
SWANE aen heer VRANCK VAN RODE, riddere1.
Welcke voers. seven zijne schoon sonen, hij heer Bastijn, als graeve van Loven, met
consent vanden hertogh van Brabant, zijne overheere ende prince, met vele schoone
heerlijcke privilegien heeft begift, ende onder andere, dat zij altijts, nu d'een, nu
d'andere, souden wesen vander stadts Loven regimente, met alle hunne
naecomelinghen ende geallieerden. Sulcx dat iemant vande voers. geslachten niet
wesende, ende geallieert zijnde aen eene dochtere vande voers. seven geslachten oft
van hunne naecomelingen, zijne kinderen oock zullen gehouden ende gereputeert
wordden, doer alliantie vande voers. affcompste ende geslachten2, behalven zij hen
metten ambachtshandel niet en hebben geneert, in welcken gevalle zij totten dienst
oft regimente vande voers. stadt niet en souden geadmitteert wordden; met noch vele
andere schoone privilegien soo vande Sinte Peetersmannen als andere, die al ten tijde
van Peeter Coutereel, meijere, ende de commotie vande gemeijnte, anno 1360,
geschoort, verbrant, ende te niete gedaen zijn.
Binnen des voers. graeven heeren Bastijns tijde, te wetene als Lotharis als hertoghe
van Brabandt dommineerde, zijn de Noortmannen ende Denen in Nederlandt gecomen,
dwelck aenmerckende de voers. Lotharis, ende dat zij van sinne waeren Nederlandt
soo haest niet te verlaeten, es anno 855, int clooster van Pruijmen gaen woonen,
alwaer hij gestorven es. De Noortmannen dit vernomen hebbende, hebben onder hen
overeen gedraegen, dat zij naer Loven trecken souden, ende hen aldaer wel sterck
beschansen, om alsoo tgeheel landt bat te dwingen ende aff te loopen, gelijck zij
oock gedaen hebben. Dit hoorende de voers. graeve van Loven, es met zijne gansche
1

2

Dit alles wordt door de geschiedenis gelogenstraft. Trouwens, in de jaarboeken van Luik is
er nergens spraak van eenen kerkvoogd met name Volkaert, zoon van Bastijn, graaf van
Leuven. Nogthans schijnt het verhaal van Boonen op zekeren historischen grond te berusten.
Divaeus, die onze archieven met oplettendheid had doorzocht, verklaart bijzonderheden
ontdekt te hebben over zekeren Bastijn, die tot het vanden Steens geslacht behoorde, en die,
te Leuven, verbleef onder het beheer van Hendrik II, hertog van Brabant (1235-1247). Op
zekeren dag was hij genoodzaakt zich te meten met eenen strijder uit Haspengauw. In den
beginne veinsde hij bevreesd te wezen; doch, weldra vatte hij den Haspengauwer aan en
wierp hem ten gronde. Deze Bastijn, die onze Boonen den grooten Bastiaen vanden Steen
noemt, (zie hierboven, bl. 205), liet, zegt Divaeus. zijne negen dochters den huwelijken staat
aannemen, en daaruit ontstonden, volgens gemelden schrijver, de stammen die tot het vierde
geslacht behooren. (Annales Lovan., bl. 4). Gemelde Bastijn bewoonde een huis dat zich op
den grond van ons tegenwoordig stadhuis verhief. Dit gebouw droeg nog in 1370 de benaming
van 's Heeren Bastijnshuis. Vast is het tot dezen Bastijn en geenzins tot eenen Bastijn, graaf
van Leuven, dat de door Boonen aangehaalde legende betrekkelijk is.
Deze plaats, uit het handschrift van Boonen, is overgeschreven, door den kanselier Christijn,
in zijn werk Jurisprudentia heroica, Bruxellis, 1668, bl. 58; en in zijn boekje Septem tribus
patriciae Lovanienses, 1672, bl. 3.
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familie, kinderen ende alle zijne vrienden vertrocken naer Duijtslandt, doerde groote
macht vande Noortmannen ende Denen, die hem niet mogelijck en was te wederstaen,
mits oock den vertrecke ende de doot vanden voers. hertoghe Lotharis. De
Noortmannen, nederwaerts comende, hebben groote schaede int landt gedaen, ende
zijn binnen Loven gecomen, want die Lovenaers meestendeel vertrocken waeren,
ende hebben hen, te Loven, wel sterck beschanst, maeckende aldaer eene Borch ende
sommighe poorten, waeraff de Wolffspoorte ende Proeffstraet poorte noch van hunne
wercken zijn, soo sommige oude scriften verhaelen.
Alsnu de voers. heer Bastijn de Groote, graeve van Loven, sommighe jaeren in
Duijtslandt geweest hadde, es hij aldaer gestorven, ontrent den jaere van 875, laetende
aldaer zijne seven schoonsonen aen zijne dochters geallieert, die daer, met alle hunne
affcompste, in groote estime waeren.
Arnolphus de vije Keijsere, hoorende dat de Noortmannen ende Denen in
Nederlandt soo groote schaede deden, ende daerop verbittert zijnde, es, met groote
menichte van volcke, naerden Rhijn gecomen, ende met hem quamen allen de kinderen
des voers. heeren Bastijns wijlen den Groote, graeve van Loven, met alle hunne
affcompste, om hunne oude patrimonien ende goeden wederomme, binnen Loven,
te comen besitten. Dit vernemende de voers. Noortmannen ende Denen, die tot aen
den Rhijn ghecomen waeren, dat de Keijsere, met soo groote macht, nederwaerts
was comende, zijn zij terstont wederomme te rugghe gekeert naer Loven, ende hebben
hen aldaer wel sterck beschanst, makende vele stercke bolwercken ende diepe
grachten. De Keijser, verstaende dat zij wederomme naer Loven getrocken waeren,
es met alle zijne macht naer Loven gecomen, alwaer hij de Noortmannen ende Denen
soo straffelijck bevochten heeft, dat zij ten lesten moesten die vluchte nemen, ende
Loven verlaeten; in welck
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vluchten zij in groote menichte verslaegen werden, soo datter niet vele en waeren
die de tijdinge naer huijs droegen hoe zij in Nederlandt ende besundere te Loven
gevaeren hadden. Dit gebeurden opden iersten septembris anno 895; in welcke oorloge
die voers. van Loven hen soo vromelijck gedraegen hebben, soo datter van den
Keijsere vele ridders geslaegen wordden.
Daernaer es de Keijsere, met allen zijnen edeldomme, binnen Loven getrocken,
ende met hem oock allen die edelen van Loven vande geslachten ende affcompste
des voers. graeven, wijlen Bastijns den Groote. Alwaer doentertijt groote feeste ende
genuchte bedreven wert, ende de Keijsere maeckten capiteijn van Loven, een edelman
vuijt Lothrijcke, genoempt Bertharis, omde Borch vande stadt te bewaeren, ende
kercken daerinne te maecken, die al vande Noortmannen ende Denen, mits zij heijdens
waeren, gedestruert waeren.
Van dese groote victorie wert noch hedendaechs te Loven de memorie gehouden,
opden iersten sondach van september, alswanneer men het beelt van Onser Liever
Vrouwen, met groote eere ende reverentie es ommedraegende, ende wert genoempt
de Lovensche Kermisse, op welcken dach, te Loven, groote feeste ende genuchte
bedreven wert, eenen iegelijcken kennelijck ende principaelijck die ter voers. kermisse
dickwijlen geweest hebben.
Daernaer, ontrent den jaere van 950, ten tijde van Carolus, den sone van Lodewijck
den Simpele, hertoge van Brabant, wert, te Loven, tregiment vander stadt vernieuwt
ende hij ordonneerde, datter zijn soude een officier die genoempt wordden soude die
Meijere, omde stadt van Loven, in zijnen naeme, te gouverneren; noch ordineerde
hij twee Commoengemeijeren omde gemeijne welvaert ende de policijen vande voers.
stadt gaede te slaen, ende daertoe vij schepenen die eenen iegelijcken recht ende
vonnisse, naer gelegentheijt van de saecken, ter manisse vanden voers. officier oft
anderssints, souden administreren, ende die vuijten geslachten gedescendeert van
wijlen heer Bastijn den Groote, graeve van Loven, mits hunne groote vromicheijt
ende getrouwicheijt bij hen den hertoghen altijts bewesen, ende de privilegien bijden
voers. graeven hen, met consent vanden hertoghen, toegesecht ende gelooft, ende
was d'ierste institutie dat men vuijt elck geslacht eenen schepenen plach te nemen,
te weten eenen vuijten geslachte van Uten Liemingen, eenen vander Calstren, eenen
van Redingen, eenen vanden Steene, eenen Verrusalem, eenen Gielis ende eenen van
die van Rode oft van hunne geallieerde; hier vuijt spruijt, datter noch tegenwoordelijck
altijts seven schepenen, te Loven, gemaeckt wordden. Dese ordonnantie duerde alsoo
eenige jaeren; maer naederhant est verrandert, soo dat zij indifferente gedient hebben,
maer altijts niet hooger van getaele dan van vijen, in conformiteijt vande voers.
alliantien; ende plaegen de voers. schepenen x oft xij jaeren continuelijck te dienen,
maer, anno 1267, geloeffde hertoghe Jan, de je van dijen naeme, alle jaer de schepenen
te verranderen; maer en wordden oock noch niet wel onderhouden. Dan inden jaere
van 1282 geloeffde de hertoghe van Brabant dijen van Loven alle jaer, op Sint Jans
avent, de schepenen te vernieuwen, zulcx dat de affgaende schepenen ten naesten
jaere wederomme niet en souden mogen dienen, ende die alleenlijck vuijte voers.
seven geslachten; opwelck voers. jaer van 1282 schijnt dat den raedt der stadt van
Loven ierst es innegestelt ende geordonneert, want voer datum van desen men nievers
geene vanden raedt gescreven noch genomineert en vindt, waervuijt blijckt dat de
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stadt van Loven hier voeren, alleenlijck bijden Meijere, Commoengemeijeren ende
Schepenen plach gegouverneert ende geregeert te wesen.
Om nu te achtervolgen onse materie, inde affcompste vande voers. seven geslachten
der stadt van Loven, soo zal hier vervolgens, van geslacht tot geslacht, met allen de
gene onder hen als geallieerde resorterende, met alle hunne wapenen1, ende in wat
staete, ende op wat jaeren, zij de voers. stadt gedient hebben, ende anderssints,
bescreven wordden. Ende ierst van den iersten geslachte van heer Eberwijn Uten
Liemingen, riddere.

Hier naer volght het ierste Geslacht der stadt van Loven, van Uten
Liemengen.
A. Her Eberwijn Uten Liemingen, riddere, getrouwt hebbende vrouwe
Plectruijt, de Groote, des graeven Bastijns van Loven, dochtere, leeffde anno
895.
Id. Eberwijn Uten Liemingen voer ten heijliegen lande, met Godevaert van
Builloen, anno 1096.
Id. Her Goordt Uten Liemingen, riddere, obiit anno 1122.
Id. Her Goordt Uten Liemingen, riddere, voer

1

Het blijkt uit de zegels welke aan onze oude schepenakten hangen dat de afstammelingen
van een en hetzelfde huis onzer geslachten niet altijd het zelfde wapenschild voerden. Zulks
is onzen Boonen niet ontgaan. Met de meeste nauwkeurigheid heeft hij, in zijn boek, al de
door hem gevondene schilden afgebeeld. Voor de Uten Liemingen vond hij elf van elkander
verschillende blazoenen; voor de de Rijcken acht, enz. De onderscheidene wapens van elk
huis heeft hij aangewezen door het plaatsen van hoofdletters onder de teekeningen der
schilden, en, in den tekst, aan het hoofd van de namen der mannen die ze gevoerd hebben.
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ten heijliegen lande, met Wouter van Raelenbeke, anno 1132.
Id. Wouter Uten Liemingen, meijer van Loven, anno 1136.
Id. Raes Uten Liemingen voer ten heijliegen lande, anno 1147.
Id. Her Herse Uten Liemingen trock ten dienste den coninck Hendrick van
Engelandt, om te wederstaen de rebellie vanden lande, anno 1170; ende es int
heijlich landt vande pesten gestorven, anno 1182.
Id. Goordt Uten Liemingen, schepenen der stadt Loven, anno 1187.
B. Gielis Uten Liemingen, schepenen der stadt van Loven, anno 1267, 1283,
1286, 1294, 1299; commoengemeijer anno 1285.
A. Wouter Uten Liemingen, schepenen anno 1189, 1198, 1200, 1202, 1204;
commoengemeijer, ende riddere, anno 1255.
Id. Jacop Uten Liemingen, schepenen anno 1203.
Id. Lodewijck Uten Liemingen, commoengemeijer anno 1236, 1263, 1270,
1272.
Id. Jan Uten Liemingen, commoengemeijer, anno 1257.
C. Gielis Uten Liemingen, schepenen anno 1301, 1306, 1308, 1310, 1312.
D. Wouter Uten Liemingen, schepenen anno 1302, 1304, 1307, 1311, 1313;
obiit eodem anno, ende leet tot Vlierbeke begraeven.
E. Lodewijck Uten Liemingen, commoengemeijer, te Loven, anno 1314;
schepenen anno 1313, 1315, 1322, 1333, 1341, 1349, 1352, 1355, 1357;
paijmeester 1359; Meijer van Loven, anno 1319.
F. Lodewijck Uten Liemingen, de jonge, commoengemeester anno 1329, 1341;
schepenen anno 1328, 1330, 1334, 1340, 1346, 1350, 1363, 1367, 1369; raedt
anno 1339, 1342, 1347, 1349, 1366, 1368, 1370.
Id. Lodewijck Uten Liemingen, des voers. Lodewijcx sone, wert verslaegen
inden slach te Baeswilre, anno 1371.
Id. Jacop Uten Liemingen, raedt anno 1341, 1352; paijmeester 1354.
Id. Vranck Uten Liemingen, raedt anno 1342, obiit anno 1346, ende leet
begraeven ten Augustijnen.
G. Goordt Uten Liemingen, Goortssone, schepenen anno 1377, 1383, 1390,
1392, 1397, 1404; raedt anno 1356, 1372, 1379, 1384, 1386, 1394, 1398, 1400,
1405; deken anno 1388.
Id. Goordt Uten Liemingen, Goortssone, die Vrancxsone was, obiit anno 1425,
ten Augustijnen begraeven.
Id. Jan Uten Liemingen, raedt anno 1364, 1367.
Id. Roelof Uten Liemingen, Vrancxsone, schepenen anno 1370, 1372, 1374,
1376; raedt anno 1369, 1371, 1375.
Id. Jacop Uten Liemingen woonde, anno 1407, inde Cattestraete.
H. Jacop Uten Liemingen, borgemeester, te Loven, anno 1428, 1430, 1432,
1434, 1438, 1442; schepenen anno 1423, 1425, 1429, 1431, 1433, 1439, 1443;
raedt anno 1422, 1424, 1440; deken anno 1436, 1441.
Id. Jacop Uten Liemingen, des voers. Jacops sone, borgemeester, te Loven,
anno 1449, 1452, 1457, 1459, 1464, 1467, 1468, 1471; schepenen anno 1451,
1456, 1458, 1460, 1462 (ende wert, eodem anno, van coninck Lodewijck van
Vranckerijck riddere geslaegen), 1473, 1475, 1478; deken anno 1450, 1453.
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Anno 1482, es de voers. heer Jacop Uten Liemingen, riddere, gestorven, ende
leet Ste Peeters begraeven.
Id. Her Jan Uten Liemingen, riddere, Jacops sone, ende broedere vanden voers.
Jacop, borgemeester anno 1467; schepenen anno 1474; raedt anno 1470, 1475.
Id. Jacop Uten Liemingen, Janssone, borgemeester anno 1511, et obiit eodem
anno, ende leet Sinte Quintens begraeven; schepenen anno 1510; raedt anno
1509.
Id. Joncker Jan Uten Liemingen, des voers. Jacops sone, raedt anno 1535,
1537, 1559.
Id. Joncker Anthonis Uten Liemingen, heer van Wange, raedt anno 1579,
1581, 1583, 1585.
Id. Robrecht Uten Liemingen, d'oude, raedt anno 1586.
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Hier naer volgen de goede mannen vanden geslachten der stadt van
Loven als geallieerde onder tvoers. geslacht van Uten Liemingen
resorterende met alle hunne wapenen, ierst.
Nobel.
Everaert Nobel, meijer te Loven, anno 1127.
Vranck Nobel voer ten heijliegen lande, anno 1152.
Aert Nobel, commoengemeijer anno 1225; schepenen anno 1197, 1200, 1206,
1208.
Aert Nobel, schepenen anno 1276, 1282, 1284, 1286, 1290, 1292, 1297.
Wouter Nobel, commoengemeijer anno 1294.
Lodewijck Nobel, raedt anno 1314.

De Vos.
A. Eberwijn de Vos, voer ten heijliegen lande, anno 1147.
Id. Willem de Vos, schepenen anno 1187, 1192.
Id. Goordt de Vos, schepenen anno 1213, 1283, 1291.
Id. Elewout de Vos, raedt anno 1289.
B. Loijck de Vos, schepenen anno 1312, 1314, 1318, 1320.
Id. Wouter ende Hendrick de Vos, Lodewijcx sonen.

Vanden Bollenborne.
Her Aert vanden Bollenborne, voer ten heijliegen lande, anno 1110.
Salomon vanden Bollenborne, schepenen anno 1190, 1214, 1216, 1220, 1227,
1230, 1233, 1236, 1240.
Sijmon vanden Bollenborne, schepenen anno 1196, 1209, 1215.
Wouter vanden Bollenborne, schepenen anno 1197.
Goordt vanden Bollenborne, schepenen anno 1211, 1213.
Aert vanden Bollenborne, raedt anno 1326.
Salomon vanden Bollenborne, schepenen anno 1283.
Salomon vanden Bollenborne, schepenen anno 1378, 1388; raedt anno 1354,
1358, 1369, 1372, 1374, 1376, 1379, 1382.

Cardinael.
Otto Cardinael, schepenen anno 1198, 1202.
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Wouter Cardinael, schepenen anno 1257, 1265, 1270, 1276, 1280, 1284, 1287.
[Wouter Cardinael], raedt anno 1326, 1333, 1348, 1350.
Jan Cardinael, raedt anno 1286.
Otto Cardinael, raedt anno 1334.

Blanckaert.
A. Wouter Blanckaert, schepenen anno 1187, 1205, 1212; commoengemeijer
ende ridder.
Id. Sijmon Blanckaert, schepenen anno 1208.
Id. Her Reijnault Blanckaert, voer ten heijliegen lande, anno 1196.
Id. Vranck Blanckaert, schepenen anno 1248, 1251, 1253, 1255.
B. Wouter Blanckaert, schepenen anno 1302, 1304, 1306, 1308, 1310; raedt
anno 1338, 1340.
C. Everaert Blanckaert, schepenen anno 1255, 1265.
Id. Everaert Blanckaert, raedt anno 1326.
B. Jan Blanckaert, meijere te Loven, anno 1300.
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Id. Jan Blanckaert, Janssone, raedt anno 1337, 1340.
Id. Wouter Blanckaert, Wouterssone, raedt anno 1340.
Id. Jacop Blanckaert, raedt anno 1421, 1423, 1426, 1430, 1432, 1434, 1437,
1439, 1441, 1445, 1450, 1453; deken anno 1438.
Id. Jan Blanckaert, borgemeester anno 1525; schepenen anno 1469, 71, 73,
95, 97, 99, 1503, 1512, 15, 17, 19, 21, 23, 1526; raedt anno 1466, 68, 70, 75,
77, 80, 82, 85, 91, 96, 98, 1504, 6, 8, 10, 14; deken anno 1490, 92, 94, 1505, 7,
9, 11, 20, 22, 241.
Hendrick ende Jacop, kinderen des voers. Jans, zijn sonder kinderen gestorven.

Van Oppendorp alias De Meijere.
Her Arnulphus van Oppendorp, raedt van graeve Godevaert van Loven, anno
1125.
A. Jan van Oppendorp alias de Meijere, schepenen anno 1187.
Id. Vranck van Oppendorp alias de Meijere, schepenen anno 1203, 1211,
1216.
Id. Everaert van Oppendorp alias de Meijere, schepenen anno 1240, 1245,
1246, 1251, 1258, 1261, 1263.
Id. Wouter van Oppendorp, raedt anno 1283.
B. Her Hendrick van Oppendorp, riddere, commoengemeijer anno 1286,
schepenen anno 1285.
Id. Everaert van Oppendorp, schepenen anno 1309, 1314, 1331, 1334, 1345;
raedt anno 1332, 1337, 1346.
F. Bastijn van Oppendorp, raedt anno 1333.
B. Jan van Oppendorp, raedt anno 1342.
C. Wouter van Oppendorp, raedt anno 1357; deken anno 1378.
D. Goordt van Oppendorp, raedt anno 1361, 1369; obiit eodem anno.
E. Hendrick van Oppendorp, schepenen anno 1381; raedt anno 1380.
C. Jan van Oppendorp, Wouters sone, schepenen anno 1412, 1420, 1424,
1428; raedt anno 1400, 1402, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25; deken anno
1397, 1405, 7, 11, 14, 16, 18, 22, 26.
E. Jan van Oppendorp, Hendricx sone, raedt anno 1405, 7, 9, 11; deken anno
1410.
D. Jan van Oppendorp, Goorts sone, schepenen anno 1420; raedt anno 1413,
15, 17, 19, 21, 23, 25; deken anno 1418, 22.
B. Jan van Oppendorp, van Ralebeke, schepenen anno 1416, 33, 40, 42; raedt
anno 1414, 18, 20, 27, 29, 31, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, et obiit eodem anno,
in aprili (Sinte Machiels begraeven); deken anno 1415, 30, 35, 37, 39, 44, 48,
50.
C. Jan van Oppendorp, de jonge, schepenen anno 1454, 57, 59, 63, 70, 72,
77; raedt anno 1422, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 71,
1

Boonen verwart dezen Jan Blanckaert met een vroegeren Jan Blanckaert, raad in 1466. Zie
Divaeus, bl. 23.
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73, 75, 78; deken anno 1436, 40, 43, 45, 47, 51, 53, 56, 58, 61, 67, 69, 74, 76,
79.
B. Lodewijck van Oppendorp, van Ralebeke, Janssone, raedt anno 1435, 40,
44, 46, 50, 53, 56.
C. Mertten van Oppendorp, borgemeester anno 1489; schepenen anno 1471,
79, 81, 83, 85, 88; raedt anno 1469, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86; deken anno 1473,
75, 77.

Gruwel.
Jan Gruwel, schepenen anno 1257, 1258.

Bullinsone, (bij alliantie doer die Blanckaerts).
Jan Bullinsone, schepenen anno 1248, 1255.

Van Rode.
Wouter van Rode, schepenen anno 1195, 1202.
Wouter van Rode, commoengemeijer anno 1308.
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Corsebout.
A. Everaert Corsebout, schepenen anno 1191, 1193, 1195; obiit eodem anno
95.
Id. Sijmon Corsebout, schepenen anno 1215, 1217, 1219.
Id. Wouter Corsebout, schepenen anno 1251, 1261, 1265.
B. Jan Corsebout, schepenen anno 1322.

De Colvere, genoempt Uten Bruele.
Aert de Colvere, genoempt Uten Bruele, schepenen anno 1234.
Everaert de Colvere, schepenen anno 1239, 1241, 1245, 1246, 1251, 1252,
1257, 1260.
Goordt de Colvere, schepenen anno 1263.
Lonis de Colvere, alias Uten Bruele, raedt anno 1295, 1300.

De Poirtere.
Ennekijn de Poirtere, schepenen anno 1241, 1244.

Van Nethenen.
A. Jan van Nethenen, schepenen anno 1246, 1259.
B. Jan van Nethenen, schepenen anno 1247, 1251.
C. Jan van Nethenen, schepenen anno 1265.

Van Huldt.
Jan van Huldt, schepenen anno 1259, 1261, 1263.

Goedertoij.
Jan Goedertoij, schepenen anno 1338, 1342, 1344, 1348, 1351, 1354, 1359,
1362; raedt ende paijmeester anno 1345, 1350, 1358.
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Loijck Goedertoij, raedt anno 1348.
Aert Goedertoij, schepenen anno 1381; raedt anno 1376, 1378; deken anno
1377.
Jan Goedertoij, raedt anno 1390, 92, 94, 99, 1411; deken anno 1389, 93, 97,
1408, 12, 14.
Gooris Goedertoij, raedt anno 1505, 7, 10, 12, 14, 16.

Lise ende Vorenlisensone.
A. Gielis Lise, schepenen anno 1260.
B. Gielis Vorenlisensone, de jonghe, schepenen anno 1254, 1256, 1259, 1262,
1264, 1270, 1277, 1284, 1290, 1294, 1297, 1299, 1301, 1303; obiit eodem anno

Van Herent.
Aerdt van Herent, schepenen anno 1274, 1277, 1278.

Van Erps.
A. Her Roelof van Erps, riddere, wordden verslaegen inden oorloge van
Grimberghen, anno 1144.
Id. Roelant van Erps, schepenen anno 1197.
Id. Wouter van Erps, es te Loven gestorven anno 1282.
Id. Roeloff van Erps, schepenen anno 1298, 1300, 1305, 1307; raedt anno 1304.
B. Jan van Erps, schepenen anno 1325, 1327, 1329; raedt anno 1326.
Id. Vranck van Erps, schepenen anno 1330, 1334, 1341, 1343.
Id. Roelof van Erps, raedt anno 1356.

Van Rielaer.
Otto van Rielaer, schepenen anno 1287, 1292, 1295, 1297.

De Rijcke.
A. Lodewijck De Rijcke, schepenen anno 1234, 1244.
Id. Hendrick de Rijcke, schepenen anno 1268.
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B. Otto de Rijcke, schepenen anno 1285, 1287.
Id. Aert de Rijcke, raedt anno 1341, 1347; dese
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Aert de Rijcke hadde v sonen te weten: Aert, Loijck, Gielis, Daniel ende Jan
de Rijcke.
Id. Willem de Rijcke, raedt anno 1348.
C. Gielis de Rijcke, commoengemeester anno 1358, 1366; schepenen anno
1357, 1363, 1365; raedt anno 1364; ende wert, anno 1367, meijer van Loven;
anno 1371, 22 augusti, was hij, met hertoghe Wencelijn van Brabant, inden
slach te Baeswilre, alwaer hij diende, met eene bende mijteren Lovenaers, ende
wert aldaer gevangen, ende moesten van rantsoen geven lxxxvij ½ motoenen.
Id. Hendrick de Rijcke, Gielis sone, es te Loven gestorven, anno 1387, ende
leet ten Predicaeren begraeven.
Id. Jan de Rijcke, commoengemeester te Loven, anno 1369; ende es opt selve
jaer gestorven ende ten Predicaeren begraeven; schepenen anno 1368.
Id. Willem de Rijcke, d'oude, schepenen anno 1369, 1371; raedt anno 1368,
1370, 1372.
D. Willem de Rijcke, de jonge, schepenen anno 1370, 1373; raedt anno 1369,
1371.
E. Daniel de Rijcke, raedt anno 1370.
F. Lodewijck de Rijcke, schepenen 1396, 1398, 1400; ende opt selve jaer es
hij Rentmeester van Brabant geworden, int quartier van Loven; raedt anno 1395,
1399.
G. Gielis de Rijcke, commoengemeester anno 1407, 1415, 1417; schepenen
anno 1401, 1404, 6, 8, 10, 12, 14, 16; raedt anno 1400, 1402, 9, 13; deken anno
1398, 1405.
F. Lodewijck de Rijcke, schepenen anno 1419; raedt anno 1411, 13, 15, 17,
20; deken anno 1416, 21; ende es opt selve jaer Rentmeester van Brabant
gewordden, int quartier van Loven, ende, opt jaer van 1442, heeft hij de Collegie
vande Godtheijt gefundeert.
Id. Lodewijck de Rijcke, de jonge, schepenen anno 1440, 1442, 1444, 1446;
raedt anno 1441, 43, 45, 47, 49; deken anno 1448.
G. Gielis de Rijcke, de jonge, commoengemeester anno 1426; schepenen anno
1421, 23, 25, 27, 29; raedt anno 1420, 22, 24; deken anno 1419, 28, 31.
Id. Hendrick de Rijcke, raedt anno 1541, 1543; dese hadde iij sonen te weten:
Hendrick, Jan ende Gielis de Rijcke.
H. Jan de Rijcke, Hendricx sone, schepenen anno 1553; raedt anno 1542, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 57, 60; deken anno 1545, 1547, 1561; ende es opt selve jaer
gestorven.
Id. Hendrick de Rijcke, de jonge, Hendricx sone, schepenen anno 1542, 44,
48, 50, 52; raedt anno 1545, 47, 49, 51, 53, 55; deken anno 1543, 1546, 1554.
Id. Augustijn de Rijcke, raedt anno 1563, 1565.
Id. Mr Roelandt de Rijcke, pensionaris der stadt Loven.
Id. Pauwel de Rijcke, raedt ende meijer van Herent, anno 1589, 1591.

Keijnooghe.
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A. Jan Keijnooghe, schepenen anno 1288, 1352; raedt 1337, 1351.
Id. Wouter Keijnooghe, schepenen anno 1210.
B. Wouter Keijnooghe, schepenen anno 1355; raedt anno 1350, 1358, 1374;
anno 1356 wert hij, van graeve Lodewijck van Vlaenderen, meijer van Loven
gemaeckt, naer dijen hij Loven innegenomen hadde.
A. Loijck Keijnooghe, Jans sone, commoengemeester anno 1368, 1370, 1373,
1375, 1377; schepenen anno 1369, 1371, 1376; anno 1371, 22 augusti, was hij,
met hertoghe Wencelijn van Brabant, mette andere Lovenaers, inden slach te
Baeswilre, alwaer hij gevangen wert, ende moesten van rantsoen geven lxxxv
½ mottoenen. Anno 1379, in decembri, wert de voers. Loijck Keijnooghe, vande
gemeijnte, opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen.
Id. Wouter Keijnooghe, Jans sone, raedt anno 1374.
Id. Goordt Keijnooghe, raedt anno 1404, 8, 12, 15, 23; deken anno 1407, 14,
19, 21.
Id. Jan Keijnooghe, int Peerdeken, raedt anno 1417, 20, 22, 24; deken anno
1423.
Id. Jan Keijnooghe, inde Borchstraete, schepenen anno 1438; raedt anno 1426,
29, 31, 34, 36; deken 1425, 35. Dese heeft, anno 1439, tGodtshuijs vande
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seven Slapers, inden Langenbruel, te Loven, gefundeert.

De Riddere.
Jan de Riddere, schepenen anno 1285, 1288, 1290, 1295, 1298, 1300, 1302.

Van Bommaele.
Her Bertolf van Bommaele, naert heijlich landt, anno 1118.
Loijck van Bommaele, schepenen anno 1210.
Jan van Bommaele, schepenen anno 1192.
Sijmon van Bommaele, schepenen anno 1200.
Loijck van Bommaele, schepenen anno 1307.
Peeter van Bommaele, raedt anno 1318.
Goordt van Bommaele, raedt anno 1337, 1354.

De Witte.
A. Goordt de Witte, schepenen anno 1255, 1266.
B. Jan de Witte, schepenen anno 1300, 1304, 1307; raedt anno 1292, 1295.
C. Goordt de Witte, raedt anno 1326.
Id. Wouter de Witte, commoengemeijer anno 1343; raedt anno 1351.
D. Roelof de Witte, raedt anno 1354; deken anno 1373.
Id. Roelof de Witte, Roeloffs sone, raedt anno 1355.
C. Jan de Witte, commoengemeijer, anno 1369, 1371, 1374; schepenen, anno
1370, 1375, 1377; anno 1379, in decembri, wert hij vande gemeijnte, opt
stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen.
D. Jan de Witte, Janssone1, commoengemeester anno 1402, 1411, 1413, 1422,
1424; schepenen anno 1390, 1394, 1396, 1399, 1401, 1403, 1405, 15, 17, 19,
21; raedt anno 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1397, 1400, 4, 11, 16, 18, 20;
deken anno 1395, 1423, 25, 31, 37.
E. Vranck de Witte, raedt anno 1406, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32,
34; deken anno 1409, 11, 13, 15, 19, 29, 35.
D. Jan de Witte, Janssone, schepenen anno 1432; raedt anno 1436, 38, 41, 43,
46, 48, 50, 54; deken anno 1444, 51, 53, 55.

1

Desen Jan de Witte, cum suis, hebben de doot van haeren ouderen wel dapperlijken gevroken.
Hier voren, bl. 243, sub anno 1380. (Boonen).
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E. Jan de Witte, Vrancx sone, schepenen anno 1444, 1447, 1449, 1451, 1453,
1456, 1458, 1460, 1462; raedt anno 1442, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 67;
deken, anno 1443, 46, 55, 68.
Id. Jacop de Witte, raedt anno 1437, 89, 92, 95, 97, 99; deken anno 1493.
Id. Jacop de Witte, raedt anno 1520, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; deken anno
1525, 29, 31.
Id. Jan de Witte, raedt anno 1544, 46, 48, 50, 52, 54; deken anno 1551, 53.
Id. Anthoen de Witte, raedt anno 1575, 79; deken anno 1578.

De Swertvegere.
Goordt de Swertvegere, schepenen anno 1269.
A. Wouter de Swertvegere, schepenen anno 1279, 1280.
Id. Erenbout de Swertvegere, schepenen anno 1278; raedt anno 1314.
B. Aert de Swertvegere, raedt anno 1326, 1329, 1333.
Id. Jan de Swertvegere, raedt anno 1340.
Id. Jan de Swertvegere, de jonghe, raedt anno 1376; deken anno 1375.
C. Wouter de Swertvegere, schepenen anno 1415; raedt anno 1405, 1408,
1410; deken anno 1409, 1417.
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Pieders.
Everaert Pieders, raedt anno 1285, 1322.
Jan Pieders, raedt anno 1321.
A. Goordt Pieders, schepenen anno 1322.
B. Goordt Pieders, raedt anno 1381.

Van Wijchmaele.
Goossen van Wijchmaele, raedt anno 1285.
Aerdt van Wijchmaele, raedt anno 1307; schepenen 1309.
Roelandt van Wijchmaele, raedt anno 1312.
Hr Erenbout van Wijchmaele, riddere 1289.

Van Outheverle.
Mr Roelof van Outheverle, raedt anno 1287.
Reijnier van Outheverle, raedt anno 1289
Hr Vranck van Outheverle, ridder, commoengemeijer ende paijmeester anno
1348; raedt anno 1341, 1346, 1352; obiit anno 1353, op Sint Jans avent.
Roelof van Outheverle, Vrancx sone, raedt anno 1342, 1356.
Willem van Outheverle, raedt anno 1371, 1375.
Goordt van Outheverle, geheeten van Overbroeck, deken anno 1378.
Sijmon van Outheverle, genoempt van Overbroeck, Commoengemeester
anno 1379.
Sijmon van Outheverle, genoempt van Overbroeck, de jonghe, raedt anno
1383.

Vanden Berghe.
Gielis vanden Berghe, seneschal vanden lande van Brabant, anno 1290.
A. Everaert vanden Berghe, schepenen anno 1296.
Id. Goordt vanden Berghe, schepenen anno 1310, 1312, 1317, 1319, 1321;
obiit anno 1322, 20 decembris, ende leet ten Predicaeren, int capittelhuijs,
begraeven.
Id. Goordt vanden Berghe, Goortssone, schepenen anno 1330, 1332, 1337;
raedt anno 1338.
Id. Hr Willem vanden Berghe, riddere van Winde, anno 1320.
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Id. Wouter vanden Berghe, raedt, anno 1348.
B. Jan vanden Berghe, commoengemeijer anno 1366, 1368; schepenen anno
1364, 1367; raedt anno 1363.
Id. Goordt vanden Berghe, Janssone, schepenen anno 1379; ende wordden
opt selve jaer, in decembri, vande gemeijnte, opt stadthuijs, te Loven,
dootgeslaegen; raedt anno 1374, 1377.
Id. Hendrick vanden Berghe, des voers. Goorts broedere, es anno 1383
gestorven.
Id. Goordt vanden Berghe, Goordtssone, commoengemeester anno 1387, 1391,
1395; schepenen anno 1386, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 1402, 1404; raedt anno 1383,
85, 89, 93, 97, 99, 1401, 3, 5, 7; deken anno 1382, 1384.
Id. Hendrick vanden Berghe, raedt anno 1426, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52; deken anno 1427, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51; anno 1453,
es de voers. Hendrick vanden Berghe gestorven, ende leet begraeven inde
cappelle van Sinte Cathlijnen, in den choor.
C. Peeter vanden Berghe, schepenen anno 1466, 74, 80; raedt anno 1463, 67,
69, 71, 73, 75; deken anno 1465, 68, 70, 72, 76.
Id. Goordt vanden Berghe, raedt anno 1465, 67, 69, 71, 73; deken anno 1466,
72, 74.
C. Goordt vanden Berghe, Peeterssone, raedt anno 1474, 77, 1480, 83; et obiit
eodem anno; deken anno 1475.
Id. Goordt vanden Berghe, Goortssone, schepenen anno 1485, 87, 89, 91, 95,
97; raedt anno 1475, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; deken anno 1481, 83.
Id. Mathijs vanden Berghe, schepenen anno 1483, 87; raedt anno 1476, 84,
86, 88; deken anno 1477, 80, 82, 85.
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Id. Peeter vanden Berghe, inde Lelie, raedt anno 1478, 1481.
Id. Goordt vanden Berghe, Peeterssone, borgemeester anno 1502, 1504, 1506;
schepenen anno 1503, 1505, 1507, 1509, 1511; raedt anno 1495, 1497, 1499,
1508, 1510, 1512; deken anno 1496, 1500, 1501.
Id. Geeraert vanden Berghe, Peeterssone, deken anno 1500.
Id. Augustijn vanden Berghe, schepenen anno 1508, 14, 17, 20, 24, 26, 28,
31, 33; ende es opt selve jaer, 26 januarij, gestorven, achter latende iij sonen:
Daniel, Mertten ende Anthoen vanden Berghe; raedt anno 1503, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 32; deken anno 1502, 4, 6, 10, 16, 19, 22, 30.
Id. Daniel vanden Berghe.
Id. Mertten vanden Berghe, commis van finantie, enz., es gestorven xvj junij
anno 1573, des avents ontrent den xij uren, ende wert 18 junij begraeven int
clooster van Sinte Merttens, te Loven, inden choor, ter sijde den hoogen aultaer.
Id. Anthoen vanden Berghe.

Cricksteen.
A. Wouter Cricksteen, schepenen anno 1306, 1308, 1310, 1313, 1316, 1325,
1335.
Id. Her Jan Cricksteen, riddere, raedt anno 1314, ende es, te Loven, inde groote
sterfte der pestilentien, gestorven anno 1316.
Id. Loijck Cricksteen, onder meijer, te Loven, anno 1319.
B. Wouter Cricksteen, de jonghe, schepenen anno 1323, 1331.
C. Jan Cricksteen, Loijcxsone, schepenen anno 1326, 1336.
Id. Loijck Cricksteen, Loijcxsone, des voers. Jans broedere, was inden oorloghe
van Vlaenderen, anno 1333; obiit anno 1337.
Id. Willem Cricksteen, schepenen anno 1345, 1354; raedt anno 1347, 1349;
paijmeester 1353; meijer van Loven, anno 1355.
Id. Willem Cricksteen, schepenen anno 1375.
Id. Loijck Cricksteen, schepenen anno 1376.

Evelooghe.
A. Wouter Evelooghe, schepenen anno 1309.
B. Reijnier Evelooghe, schepenen anno 1338, 1355; raedt anno 1339.
Id. Geeraert Evelooghe, raedt anno 1330.
C. Vranck Evelooghe, schepenen anno 1339.
D. Wouter Evelooghe, riddere, commoengemeijer anno 1327, 1331, 1334, 37,
45, 47, 49, 51, 53, 56, 59, 63, 65; schepenen anno 1344, 1346, 50, 52, 54, 58,
60, 64, 66, 68, 70; raedt anno 1342, ende es gestorven anno 1370, in julio,
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achterlaetende v sonen, te weten: Wouter, Hendrick, Jan, Joos ende Geeraert
Evelooghe.
E. Wouter Evelooghe, de jonge, schepenen anno 1355, 1359; raedt anno 1350.
F. Joos Evelooghe, raedt, anno 1374.
Id. Hendrick Evelooghe, raedt anno 1387.
Id. Vranck Evelooghe, raedt anno 1395, 1401, 1406, 1409, 1411, 1414, 1416,
1420.
Id. Wouter Evelooghe, Wouterssone, raedt anno 1373, 1375; deken anno 1374.
Id. Vranck Evelooghe, wordden, anno 1379, in decembri, vande gemeijnte,
opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen.

Van Dormale.
A. Everaert van Dormale, meijer, te Loven, anno 1303.
B. Goossen van Dormale, schepenen anno 1304, 1308.
A. Goordt van Dormale, commoengemeijer anno 1329, 1336; schepenen anno
1325, 1332, 1335, 1338; raedt anno 1326, 1345; deken, anno 1328; obiit anno
1345, achterlaetende ij sonen: Jan ende Wouter van Dormale.
Id. Roelof van Dormale, schepenen anno 1328.
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B. Nicolaes van Dormale, commoengemeester anno 1370; schepenen, anno
1362, 64, 66, 68, 71; raedt anno 1358, 1361, 63, 67.
D. Jan van Dormale, schepenen anno 1360.
Id. Goossen van Dormale, raedt anno 1377.
Id. Jan van Dormale, Goossenssone, raedt anno 1376; deken anno 1380.

Vander Speckt.
Willem vander Speckt, commoengemeijer anno 1320, 1332; schepenen anno
1309, 1313, 1316, 1319, 1321, 1323, 1325, 1339.
Gielis vander Speckt, raedt anno 1349, 1351.

Smacht.
A. Goordt Smacht, schepenen anno 1311; raedt 1315; obiit anno 1327, ende
leet te Wittevrouwen begraeven.
Id. Jan Smacht, schepenen anno 1374; raedt anno 1371, 1373, 1375, 1377,
1382; obiit anno 1385, achterlaetende iij sonen: Steven, Hendrick ende Jan
Smacht.
B. Steven Smacht, Janssone, raedt anno 1384, 1388.
C. Hendrick Smacht, Janssone, raedt anno 1388; deken anno 1385; obiit anno
1391.
Id. Jan Smacht, Janssone, obiit anno 1410, achterlaetende eenen sone, Jan
genoempt, die gestorven es anno 1423, achterlaetende ij sonen: Steven ende Jan
Smacht.
A. Steven Smacht, schepenen anno 1436, 1455, 1460; raedt 1429, 31, 33, 35,
37, 39, 43, 48, 50, 53, 56, 58, 62, 64; deken anno 1457, 1459.

De Pape.
A. Roelof de Pape, schepenen anno 1324, 1326, 1328.
B. Jan de Pape, schepenen anno 1339; raedt anno 1326, 1341.
Id. Hendrick de Pape, meijere anno 1335.
C. Hendrick de Pape, commoengemeijer anno 1361; schepenen anno 1360,
1362; raedt anno 1350.
Id. Wouter de Pape, raedt anno 1365.
Id. Frissien de Pape, deken anno 1378.
D. Goordt de Pape, schepenen anno 1391; raedt anno 1379, 1382, 1386, 1388,
1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400; deken anno 1383.
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Boijs.
Jan Boijs, raedt anno 1332.
Wouter Boijs, raedt anno 1344.
Goordt Boijs, raedt anno 1373, 75, 77, 81; deken anno 1374.
Goordt Boijs, de jonge, raedt anno 1378, 80, 82.

Cooman.
Aert Cooman, schepenen anno 1335.
Goordt Cooman, raedt anno 1365.
Wouter Cooman, obiit anno 1344.

Puijse.
Hertelief Puijse, schepenen anno 1342, 1347, 1349, 1351, 1353, 1358, 1360;
raedt anno 1354, 1359.
Aert Puijse, raedt anno 1321.
Goordt Puijse, raedt anno 1343.

Vilain (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe.)
Vranck Vilain, raedt anno 1342.

Baete.
Bastijn Baete, schepenen anno 1375; raedt anno 1345, 1348, 1361, 1368.

Van Velpe.
Wouter van Velpe, raedt anno 1347.
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Hendrick van Velpe, schepenen anno 1374, 1376.

Vanden Stocke.
Bellen vanden Stocke, raedt anno 1283.
Jan vanden Stocke, schepenen anno 1379; raedt anno 1374, 76, 83, 85, 87, 89,
92.
Hendrick vanden Stocke, raedt anno 1381.

Quinque.
Goordt Quinque, raedt anno 1318.
Jan Quinque, schepenen anno 1383, 1387, 1391; raedt anno 1350, 1365, 1373,
1375, 1377, 1379, 1384, 1386, 1388, 1390; deken anno 1376, 82, 85, 89;
paijmeester anno 1373, 75, 77.

Van IJperen.
Goordt van IJperen, raedt anno 1344.
Aerdt van IJperen, commoengemeester anno 1383, 1386; schepenen anno
1374, 1377, 1385, 1387; raedt anno 1375, 1378; deken anno 1376, 1380, 1384;
obiit anno 1387.

De Melckere.
Hendrick de Melckere, schepenen anno 1400; obiit eodem anno; raedt anno
1378, 81, 88, 90, 92, 94, 96, 98; deken anno 1389, 91, 93, 97, 99.
Jan de Melckere, raedt anno 1380.

Van Duijsborch.
Sijmon van Duijsborch, trock, anno 1397, in augusto, mette andere Lovenaers,
ter oorloghe tegens den hertoghe van Geldre.
Hendrick van Duijsborch, schepenen ende paijmeester anno 1360.
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Van Schore, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Hendrick van Schore, raedt anno 1380, 1382; deken anno 1381.
Lodewijck, Aerdt ende Abraham van Schore waeren, met hertoghe Wencelijn
van Brabant, anno 1371, in septembri, mette andere goede mannen vande
geslachten van Loven, inden grooten slach te Baeswilre.
Lodewijck van Schore, onder meijer, te Loven, anno 1455.
Hendrick van Schore, cocht anno 1453, in augusto, opde stadt Loven xl
rhinsgulden erfelijck, daermede onder andere de voers. stadt gecocht ende
vercregen heeft d'octroij vanden accijsen, den futseltol ende tpeertgelt, prout
inde rekeninge anni 1453, int capitele vanden divers vanden iijen quartiere, enz.
Joncker Jan van Schore, borgemeester anno 1571, 1572, 1573, 1587, 1588;
schepenen anno 1563, 1567, 1569, 1570, 1574, 1576, 1586, 1589; raedt anno
1561, 1564, 1566, 1568, 1575, 1577, 1585; deken anno 1562, 1565, 1590; maer
en begeerde op dit jaer in dese consistorie niet te compareren; es gestorven anno
1593, 13 octobris, ende wert ten Augustijnen, met schoonen staete, begraeven,
met xvj tortsen ende zijne wapenen daeraene, enz.
Her Eraert van Schore, riddere, borgemeester anno 1592; schepenen anno
1591.
Joncker Lodewijck van Schore, Janssone, raedt anno 1590, 1593.
Joncker Philips van Schore, Janssone, raedt anno 1592.

Van Duffele, (dese comen bij alliantie inde geslachten doer die van
Oppendorp).
A. Gielis van Duffele, borgemeester anno 1493; schepenen anno 1479, 1490,
1494; raedt anno 1468, 1470, 1473, 1476, 1478, 1489; capiteijn vande Lovenaers
voer Nuijssen, in octobri, anno 1474.
B. Jacop van Duffele, schepenen anno 1509, 11, 13, 15, 18; raedt anno 1507,
10, 14, 16; deken anno 1517; ridder, meijer van Loven, anno 1519, 15 maij.
C. Cornelis van Duffele, schepenen anno 1524, 26, 28, 30, 32, 34; raedt anno
1523, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; deken anno 1536, 1538.
Id. Coenraert van Duffele, raedt anno 1536, 1542; ende es opt selve jaer
gestorven, binnen Ivois tegen die Fransoisen.
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Id. Gielis van Duffele, raedt anno 1556, 58, 60, 62, 64, 66; deken anno 1559,
1561.
D. Jr Ambrosius van Duffele, schepenen anno 1571, 72, 73, 78, 85, 87, 88,
90; raedt anno 1557, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 74, 76, 79, 81, 83, 86, 89, 91,
93, 94; deken anno 1580, 82, 84, 92.
E. Jr Adriaen van Duffele, raedt anno 1561, 63, 65, 67, 69, 70.
F. Jr Willem van Duffele, Ambrosiussone, raedt anno 1587, 1588, 1592; deken
anno 1589, 1591, 1593, 1594.

Van Langrode, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Wouter van Langrode, raedt anno 1490, 1492, 1494, 1496; deken anno 1493,
1495, 1497.

Oliviers, (bij alliantie inde geslachten doer die Smachts).
Jan Oliviers, schepenen anno 1505, 1507, 1509, 1514, 1516, 1520, 1522, 1524,
1528, 1530; raedt anno 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1502, 4, 6, 8, 10, 12, 15,
17, 19, 26, 32, 34, 36; deken anno 1500, 1501, 1511, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37.
Jan Oliviers, de jonghe, schepenen anno 1536, 38, 40, 42, 45, 47, 50, 52, 54;
raedt anno 1524, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 46, 48, 53, 56, 58; deken anno 1530,
34, 39, 41, 43, 49, 51, 55, 57.

De Buck, (bij alliantie inde geslachten doer die van Langrode)
Meester Cornelis de Buck, meester Philipssone, raedt anno 1547.
Meester Franchoijs de Buck, schepenen anno 1569, 70, 74, 78; raedt anno
1561, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 77, 99; deken anno 1564, 66, 68, 76.
Meester Philips de Buck, raedt anno 1579, 1581, 83, 85, 87, 88, 90, 92; deken
anno 1580, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 94.
Jacques de Buck, raedt anno 1582.

Waefelaerts, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Hendrick Waefelaerts, raedt anno 1548, 50, 52, 54, 56, 58.
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Goordt Waefelaerts, raedt anno 1580, 84, 86.

Van Daelhem, (bij alliantie inde geslachten doer die van Uten Liemingen).
Hendrick van Daelhem, raedt anno 1498, 1502, 1504, 1506; deken anno 1499,
1503.

Van Assche, (bij alliantie inde geslachten doer die van Uten Liemingen).
Willem van Assche, schepenen anno 1513; raedt anno 1509, 11, 14, 16; deken
anno 1510, 12, 15, 17.

Van Longeville, (bij alliantie inde geslachten doer die van Duffele).
A. Nicolaes van Longeville, schepenen anno 1547, 49; raedt anno 1546, 48,
64, 66, 68, 71, 72, 73; deken anno 1569, 70, 74; obiit eodem anno; capiteijn, te
Loven, anno 1572.
B. Jr Andries van Longeville, raedt anno 1555, 57, 59, 75.

Van Liedekercken, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Jan van Liedekercken, borgemeester anno 1567, 69, 70, 74, 78, 80, 84;
schepenen anno 1568, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; raedt anno 1551, 1553,
1555, 1557, 1559, 61, 63, 65, 86; deken anno 1566, 76, 82, 87, 88.
Lodewijck van Liedekercken, Janssone, raedt anno 1576.
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Vander Heijden, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Jaspar vander Heijden, schepenen anno 1555; raedt anno 1538, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; deken anno 1541, 43, 45, 47, 51, 57, 64.

Lievens, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Berghe).
Gregorius Lievens, Augustijnssone, raedt anno 1580, 82; deken anno 1581.
Mertten Lievens, meester Janssone, raedt anno 1582, 85, 87, 88, 90, 92; deken
anno 1589.

Le Begghe, (bij alliantie inde geslachten doer die van Longeville).
Ambrosius Le Begghe alias de Mont à Jauche, sone Jr Jans, die hij hadde van
jouffrouw Barbara van Longeville, raedt anno 1580, 82, 85, 87, 88, 90; deken
anno 1591.

Hier naer volght het tweede geslacht der stadt van Loven.
Vander Calstren.
A. Her Meijnaert vander Calstren, riddere.
Id. Her Meijnaert vander Calstren, riddere, reijsde naert heijlich landt, anno
1130, ende quam wederomme, met heer Reijnier, heere van Heverle, anno 1134.
Id. Her Otto vander Calstren, riddere, trock naert heijlich landt, anno 1152.
Id. Her Goossen vander Calstren, riddere, reijsden ten heijliegen lande anno
1174.
Id. Her Aert vander Calstren, riddere, meijer, te Loven, anno 1179; ende trock
naert heijlich landt anno 1183; ende es aldaer gestorven anno 1185.
Id. Aerdt vander Calstren, commoengemeijer, te Loven, anno 1233, 1267;
schepenen anno 1189, 1200.
Id. Peeter vander Calstren, schepenen anno 1194.
Id. Roelof vander Calstren, schepenen anno 1198.
Id. Wouter vander Calstren, schepenen anno 1198.
Id. Otto vander Calstren, schepenen anno 1202.
Id. Willem vander Calstren, schepenen anno 1204.
Id. Willem vander Calstren, commoengemeijer anno 1286; schepenen anno
1241, 1244, 1246, 1250, 1252, 1254, 1256, 1259, 1267, 1269, 1274, 1276, 1280,
1284, 1287, 1289.
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Id. Wouter vander Calstren, schepenen anno 1249, 1256.
C. Vranck vander Calstren, schepenen anno 1282, 1286, 1288, 1290, 1292,
1294, 1296, 1298.
B. Peeter vander Calstren, commoengemeijer anno 1283, 1298; schepenen
anno 1292, 1297, 1304, 1306, 1308, 1315.
Id. Jan vander Calstren, commoengemeijer anno 1289.
E. Goordt vander Calstren, schepenen anno 1293, 1298, 1301, 1307.
D. Goossen vander Calstren, schepenen anno 1295, 1298, 1300, 1302, 1305,
1309, 1317, 1319; et obiit eodem anno.
Id. Jan vander Calstren, schepenen anno 1318, 20, 25, 49, 53; raedt anno 1332,
38, 42.
Id. Goossen vander Calstren, schepenen anno 1322, 1330, 1332, 1336; raedt
anno 1337.
Id. Goossen vander Calstren, de jonge, commoengemeijer anno 1344, 1346,
1350; schepenen anno 1345, 1356, 1358; raedt anno 1340, 1348, 1357.
Id. Goossen vander Calstren, commoengemeester, heeren Janssone, anno
1392, 96, 98; schepenen anno 1389, 93, 95, 97; raedt anno 1384, 86, 88, 90, 94;
deken 1399.
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F. Her Jan vander Calstren, riddere, commoengemeijer, anno 1357, 1367,
1372, 1374; schepenen anno 1337, 1348, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66, 73, 75;
raedt anno 1349, 1353, 1365; anno 1371, 22 augusti, was hij, met hertoghe
Wencelijn van Brabant, inden slach te Baeswilre, alwaer hij gevangen wert,
ende moesten van rantsoen geven iiijcxxxix mottoenen ende een quaert. Anno
1383, prima octobris, wert hij capiteijn ende leijtsman der stadt van Loven
gemaeckt; ende es gestorven anno 1399, ten Predicaeren begraeven.
Id. Her Jan vander Calstren, den ouden, heere vander Duijtscher Ordene, wert
verslaegen inden slach te Baeswilre, anno 1371, 22 augusti.
G. Aerdt vander Calstren, schepenen anno 1316, 1321.
D. Hendrick vander Calstren, schepenen anno 1334, 1339.
H. Peeter vander Calstren, schepenen anno 1336, 1338.
Id. Her Wouter vander Calstren, riddere, raedt anno 1341, 1357, 1362, 1381,
1397, 1400, 1407, 1409; deken anno 1380.
Id. Vranck vander Calstren, raedt anno 1355.
Id. Hendrick vander Calstren, schepenen anno 1360; raedt anno 1363; obiit
anno 1377, ten Predicaeren begraeven.
Id. Hendrick vander Calstren, Hendricxsone, schepenen anno 1420, 1424,
26, 28, 32, 35, 38, obiit; raedt anno 1414, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 36;
deken anno 1427, 1434.

Hier naer volgen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven, als geallieerde onder tvoers. ije geslacht van vander Calstren
resorterende, met alle hunne waepenen, enz., ende ierst:
Van Rode.
A. Gerdt van Rode, reijsde ten heijliegen lande, anno 1110.
C. Goordt van Rode, schepenen anno 1296, 1299, 1301, 1303; raedt anno
1300.
B. Willem van Rode, schepenen anno 1324, 1328, 1330.

Vander Biest.
Goordt vander Biest, schepenen anno 1192.
Sijmon vander Biest, schepenen anno 1210.
Wouter vander Biest, schepenen anno 1203.
Vranck vander Biest, schepenen anno 1219.

Godevaerts oft Herengodevaerts.
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A. Willem Herengodevaerts, trock ten heijliegen lande, anno 1196.
Id. Willem Godevaerts, schepenen anno 1233, 1239.
B. Hendrick Godevaerts, schepenen anno 1294, 1298 1300, 1302, 1307, 1309,
obiit; raedt anno 1299.
A. Her Sijmon Godevaerts, riddere, schepenen anno 1324, 1328, 1330, 1334,
obiit anno 1338; raedt anno 1329.
C. Her Willem Godevaerts, riddere, schepenen anno 1342, 1345, 1347; raedt
anno 1337, 1339, 1346.
Id. Her Jan Godevaerts, riddere, meijer te Loven anno 1363; drossaert van
Brabant anno 1368.
Vrouwe Marie Godevaerts, dochtere des voers. heeren Jans, hadde getrouwt
Bantson van Graven, heere van Maleve ende Tourbizoul, daer aen hij gewan ij
sonen Boudewijn ende Raes van Graven.

De Blijde.
A. Wouter de Blijde, schepenen anno 1209.
Id. Wouter de Blijde, schepenen anno 1337, 1344; raedt anno 1342.
Id. Aerdt de Blijde, raedt anno 1338, 1345.
B. Vranck de Blijde, schepenen anno 1338.
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Id. Sijmon de Blijde, raedt anno 1339.
Id. Goordt de Blijde, raedt anno 1340.
Id. Jan de Blijde, raedt anno 1366, 1377.
Id. Aerdt de Blijde, raedt anno 1373.

Platvoet.
A. Wouter Platvoet, Commoengemeijer anno 1239.
Id. Her Jan Platvoet, riddere, Commoengemeijer anno 1283; schepenen anno
1285, ende es gestorven inde groote sterfte, te Loven, anno 1316.
B. Her Jan Platvoet, riddere, Commoengemeijer anno 1360, ende wert, op
selve jaer, bij Peeter Couthereel, meijere, opde Borch, te Loven, gevangen geset,
met vele andere vande geslachten, gelijck hier voere breeder bescreven staet;
schepenen anno 1367, 69, 71, 77; raedt anno 1368, 70, 72, ende anno 1379, in
decembri, wert hij vande gemeijnte, opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen.
Id. Peeter Platvoet, raedt anno 1362, 1367; ende es gewordden der stadts van
Loven wisselaer.
C. Jan Platvoet, raedt anno 1418, 1421.

Vermere, (bij alliantie doer die vander Biest).
Hendrick Vermere, schepenen anno 1281, 1284, 1287.

De Sedelaere.
A. Vranck de Sedelaere, schepenen anno 1268, 1282, 1284, 1288.
B. Vranck de Sedelaere, schepenen anno 1339; raedt anno 1340.
C. Alaert de Sedelaere, Commoengemeijer, anno 1372, 1377; schepenen anno
1369, 71,73, 76; raedt anno 1367, 70, 74, ende wert, anno 1379, in decembri,
vande gemeijnte opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen.

Heijme.
A. Jan Heijme, Commoengemeijer anno 1287; schepenen anno 1283, 1288,
1291.
Id. Godevaert Heijme, schepenen anno 1285.
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Id. Jan Heijme, schepenen anno 1341; raedt anno 1315, 38, 50, 56.
Id. Jan Heijme, de jonghe, raedt anno 1368, 71, 78.
Id. Goordt Heijme, raedt anno 1332.
B. Peeter Heijme, storff, te Loven, anno 1422, ende heeft gefundeert de cappelle
vande xij Apostelen, te Loven, opde Vuijlaecke, ende daertoe gefundeert xij
arme manspersoonen, inde eere vande xij Apostelen, waervan hij den raedt der
stadt van Loven de momboirie gecommitteert heeft.

Hers.
A. Jan Hers, Commoengemeijer, anno 1284.
Id. Her Lonis Hers, riddere, raedt anno 1287, 1344.
Id. Roelof Hers, trock ten heijliegen lande, anno 1196.
Id. Gielis Hers, raedt anno 1337, 55, 58.
B. Her Jan Hers, riddere, Commoengemeijer anno 1342, 46, 48, 50, 52, 54,
57, 64; schepenen anno 1343, 45; paijmeester 1347, 51, 53, 56, 58.
Id. Willem Hers, raedt anno 1345, 63, 65.
Id. Jan Hers, raedt anno 1381.
C. wouter Hers, schepenen anno 1383, 86, 88, 90, 94; raedt anno 1384, 87, 96;
deken anno 1385, 91, 93, 95.

Corcebout, (bij alliantie doer de Blijde).
Jan Corcebout, schepenen anno 1285.

Van Corbeke.
A. Aerdt van Corbeke, schepenen anno 1249.
B. Hendrick van Corbeke, schepenen anno 1282, 1287, 1289.
A. Jan van Corbeke, schepenen anno 1283, 1287
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Van Beerthem.
A. Reijnier van Beerthem, schepenen anno 1314; raedt anno 1291.
B. Jan van Beerthem, Commoengemeijer anno 1338, 42, 44, 48; schepenen
anno 1337, 43, 45, 47, 50; raedt anno 1346, 52.
Id. Hendrick van Beerthem, schepenen anno 1338.
Id. Wouter van Beerthem, raedt anno 1351.
Id. Roelof van Beerthem, raedt anno 1398, 1400, 2, 5, 7.
Id. Roelof van Beerthem, schepenen anno 1471, 1479; raedt anno 1441, 44,
46, 49, 52, 54, 60, 62, 64, 67, 69, 72, 77, 80, 82, 84, 86, 88; deken anno 1463,
81, 83, 85.
C. Roelof van Beerthem, de jonghe, raedt anno 1456, 59, 61, 63, 65; deken
anno 1460, 62, 66, 68 70.
Id. Jan van Beerthem, Janssone, raedt anno 1491 tot in octobri, als wanneer
hij naer Naemen track om zijn residentie aldaer te houden.
Id. Jan van Beerthem, Roelofssone, raedt anno 1493.

Heverlinck.
Jan Heverlinck, schepenen anno 1296.

Pinnock.
A. Her Everaert Pinnock, riddere, leefden, te Loven anno 1235.
Id. Hendrick Pinnock, Commoengemeijer anno 1295; schepenen anno 1269,
1273.
Id. Wouter Pinnock, Commoengemeijer anno 1304.
Id. Her Amelrijck Pinnock, riddere, raedt anno 1334, 1336, 1344; deken anno
1327.
Id. Willem Pinnock, raedt anno 1327, 29, 33, 35, 42.
Id. Her Hendrick Pinnock, riddere, raedt anno 1328, 30, 32, 38, 41, 43, 46;
deken anno 1329.
Id. Her Lodewijck Pinnock, riddere, raedt anno 1331, 35, 40.
Id. Jan Pinnock, raedt anno 1334.
B. Loijck Pinnock, commoengemeester anno 1390, 93, 97, 99, 1401, 3, 5, 11;
schepenen anno 1383, 87, 89, 92, 94, 96, 98, 1402, 7, 9, 12, 14; raedt anno 1375,
86, 88, 95, 1408, 13; deken anno 1384, 1400, 4, 10, 15; obiit eodem, 11
decembris.
Id. Wouter Pinnock, commoengemeester anno 1400, 4, 9; schepenen anno
1408, 10, 16, 18, 22, 26; raedt anno 1387, 89, 91, 94, 98, 1402, 5, 17, 19, 21,
23, 25, 28; deken anno 1386, 90, 1420, 24.
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C. Her Loijck Pinnock, riddere, borgemeester anno 1419, 25, 36, 39, 41, 48;
schepenen anno 1405, 31, 35, 37, 40, 42, 44, 47; raedt anno 1404, 12, 27, 32.
D. Jan Pinnock, de jonghe, schepenen anno 1421, 23; raedt anno 1420, 22, 24;
deken anno 1425.
F. Her Sijmon Pinnock, riddere, schepenen anno 1438, 41; raedt anno 1425,
30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46.
E. Wouter Pinnock, de jonghe, schepenen anno 1428, 30, 48, 52; raedt anno
1427, 29, 31, 33, 35, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 59; deken anno 1426, 34, 43, 54,
58.
Id. Jacop Pinnock, schepenen anno 1443, 45, 47; raedt anno 1436, 38, 40, 44.
Id. Loijck Pinnock, borgemeester anno 1460; raedt anno 1458; ende wert, anno
1468, in novembri van hertoghe Caerel van Brabant, riddere geslaegen, door
zijne groote vromicheijt die hij gethoont hadde int innenemen vande stadt van
Luijck; meijer van Loven, anno 1470.
Id. Her Jan Pinnock, riddere, borgemeester anno 1478, 80, 84, 86, 99;
schepenen anno 1470, 72, 75, 81, 83, 85, 87, 98, 1500, 1, 3; raedt anno 1454,
67, 69, 71, 74, 76, 93, 96, 1502; deken anno 1494, 97.
Id. Jan Pinnock, schepenen anno 1462, 64; raedt anno 1461, 63.
A. Hendrick Pinnock, schepenen anno 1484, 86, 90, 92; raedt anno 1485, 87,
89; borgemeester 1491; deken anno 1488.
G. Amelrijck Pinnock, schepenen anno 1516, raedt anno 1513, 15, 17, 19;
deken anno 1514, 18; deze hadde ij sonen te wetene: Philips ende Lodewijck
Pinnock.
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Abraen.
Her Hendrick Abraen, riddere, schepenen anno 1300, 1302, 1305, 9, 15, 19,
25, 38, 46, 48; raedt anno 1324, 37.
Jan Abraen, raedt anno 1319.
Peeter Abraen, raedt anno 1347.

Ghans.
A. Goolijn Ghans, schepenen anno 1303.
B. Willem Ghans, raedt anno 1325.
C. Hendrick Ghans, raedt anno 1362.

Van Grimde.
Everaert van Grimde, raedt anno 1302, 10, 20.

Herenmaes.
A. Her Wouter Herenmaes, riddere, schepenen anno 1314; ende es gestorven
inde groote sterfte te Loven anno 1316.
Id. Her Wouter Herenmaes, riddere, commoengemeijer anno 1353, 55, 58,
60; schepenen ende paijmeester anno 1351; raedt anno 1349.
B. Peeter Herenmaes, schepenen anno 1381; raedt anno 1380.

Vander Poorten.
Hendrick vander Poorten, schepenen anno 1316.

Van Crackhoven.
A. Jan van Crackhoven, schepenen anno 1326, 36, 42, 44; raedt anno 1333,
47.
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B. Sijmon van Crackhoven, schepenen anno 1340, 43, 45, 47; raedt anno 1341,
46, 48.

De Vos.
Her Willem de Vos, riddere van Loven, raedt vanden hertoghe van Brabant,
anno 1203, in septembri, int maecken vanden peijse tusschen Brabant ende
Hollandt.
Jan de Vos, schepenen anno 1329; raedt anno 1326, 32, 39, 53.
Willem de Vos, Janssone, schepenen anno 1378; raedt anno 1356, 74, 77.

Van Raedtshoven.
A. Jan van Raedtshoven, commoengemeijer anno 1359; schepenen anno 1340,
46; raedt anno 1347, 51.
B. Jan van Raedtshoven, schepenen anno 1368, 72; raedt anno 1369, 71.
Id. Her Boude wijn van Raedtshoven, riddere; obiit anno 1350.

De Vroede.
Her Hendrick de Vroede, riddere, schepenen anno 1348, 64, 66, 72, 74; raedt
anno 1345, 47, 52, 58, 63, 65, 67, 70, 73, 75; deken anno 1371; ende wordden,
anno 1379, in decembri, vande gemeijnte opt stadthuijs doot geslaegen.
Gooloij de Vroede, commoengemeester anno 1389; schepenen anno 1379, 84,
88; raedt anno 1374, 76, 83, 85, 87, 91, 1404, 6, 8, 10, 12; deken anno 1373,
90.

Van Ocxelaer.
Gielis van Ocxelaer, raedt anno 1351.
Hugo van Ocxelaer, raedt anno 1337.

Roelandts.
A. Her Hendrick Roelandts, riddere, raedt anno 1309, 19.
Id. Her Loijck Roelandts, riddere, raedt anno 1343.
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Id. Wouter Roelandts, raedt anno 1356, 73, 75, 77, 87, 89, 91; deken anno
1374.
B. Goordt Roelandts, raedt anno 1372.
C. Loijck Roelandts, borgemeester anno 1423, 29, 31, 33; schepenen anno
1403, 11, 13, 17, 22, 25, 28; raedt anno 1426; deken anno 1424, 32, 34.
A. Wouter Roelandts, raedt anno 1414, 27, 30, 32, 34, 36, 38; deken anno
1431, 33, 35, 37, 39.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

276
Id. Loijck Roelandts, de jonghe, borgemeester anno 1466, 70; schepenen anno
1439, 41, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 72, 74, 76, 78; raedt anno 1434, 36, 38, 40, 42,
45, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 73, 75, 79; deken anno anno 1457, 59, 71, 80.
Id. Emondt Roelandts, raedt anno 1476, 78, 80, 82, 84; schepenen anno 1477,
81, 83.
Id. Jan Roelandts, schepenen anno 1480, 82; raedt anno 1481,84; obiit, eodem
anno, in decembri.

De Swerttere.
Gielis de Swerttere, raedt anno 1342, 50.
Her Jan de Swerttere, riddere, commoengemeester anno 1376, 78, 80, tot in
decembri, als wanneer hij uten landen van Brabant gebannen wert; raedt anno
1374, deken anno 1377, 79; ende anno 1383, in januario, wert hij, te Loven,
voort stadthuijs, gericht, metten sweerde, om sekere commotie die hij mette
gemeijnte op handen hadde.
Hendrick de Swerttere, raedt anno 1381.
Machiel de Swerttere, raedt anno 1457, 60, 1462, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,
78; deken anno 1465, 67, 69, 71, 73, 77, 79.

De Ketelere.
Her Geerdt de Ketelere, schepenen anno......; raedt anno 1344; obiit anno
1345.
Adam de Ketelere, schepenen anno 1382.

Ratteman.
Aerdt Ratteman, obiit anno......, ende leet te Wittevrouwen begraeven.
Wouter Ratteman, raedt anno 1353.

Vuijter Poorten.
Hendrick vuijter Poorten, raedt anno 1365.
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Wouter vuijter Poorten, schepenen anno 1367, 71, 84, 88, 1400, 2, 5, 8; raedt
anno 1373, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1401, 3, 6, 9; deken anno 1375,
86, 94, 96, 1404, 7, 10.

Loenijs.
Aerdt Loenijs, deken anno 1378.
Jan Loenijs, raedt anno 1380.

Hermeijs.
A. Willem Meijs, raedt anno 1351.
B. Gielis Hermeijs, schepenen anno 1372, 76; raedt anno 1375.
C. Goordt Hermeijs, schepenen anno 1489, 91, 96, 98, 1500, 1, 5, 7; raedt
anno 1471, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 1502, 4, 6; deken
anno 1479, 81, 83, 85, 87, 1503.
D. Meester Jan Hermeijs, schepenen anno 1522, 25, 31, 33, 35, 38, 40; raedt
anno 1519, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41; deken anno 1524, 27, 29, 37;
obiit 12 decembris 1541.

De Keersmaeckere.
Vranck de Keersmaeckere, Peeters sone, raedt anno 1374, 1376 (oock
paijmeester); deken anno 1373; ende wert vande gemeijnte, anno 1379, in
decembri, opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaegen, met Peeter de Keersmaecker,
zijnen vadere, ende Hendrick de Keersmaeckere, zijnen broedere.
Goordt de Keersmaeckere, schepenen anno 1395, 99, 1403, 6, 8, 10; raedt
anno 1396, 98, 1402, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; deken anno 1412, 14.
Nicolaes de Keersmaeckere, borgemeester anno 1435, 37, 47, 53, 58, 62;
schepenen anno 1432, 34, 36, 42, 46, 48, 50, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67 (et obiit
eodem anno, 6 septembris); raedt anno 1430, 33, 39, 43, 45, 49, 51, 55, 60, 64;
deken anno 1438, 1444, 1452, 1456.
Nicolaes de Keersmaeckere, de jonghe, schepenen anno 1488, 90, 93; raedt
anno 1461, 65, 69, 72, 77, 87, 89, 91, 94, 96, 98; deken anno 1492.

Rogghe.
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Jan Rogghe, schepenen anno 1406, 1409; raedt anno 1373, 79, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 97, 99, 1402, 4, 7, 10, 12, 14, 22, 26; deken anno 1375, 83, 92, 94, 96,
1405, 8, 11, 16.
Geldolf Rogghe, schepenen anno 1432; raedt anno 1429, 31, 33, 35, 37; deken
anno 1430.
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Van Oirbeke, (bij alliantie in de geslachten doer die vander Calstren).
Hendrick van Oirbeke, commoengemeester anno 1382, 84, 88; schepenen
anno 1389; raedt anno 1375, 77; deken anno 1376, 83, 90.
Reijnier van Oirbeke, commoengemeester anno 1381; schepenen anno 1380.
Joos van Oirbeke, raedt anno 1488, 94, 96, 1500, 1, 3, 5, 8; deken anno 1493,
97, 1502, 4, 6.
Joos van Oirbeke, de jonghe, raedt anno 1498, 1502, 4, 6; deken anno 1505,
7.
Roelandt van Oirbeke, raedt anno 1540, 42; deken anno 1541.

Van Ludeken1.
Reijnier van Ludeken, raedt anno 1384, 86, 92; deken anno 1382.
Peeter van Ludeken, raedt anno 1386.

Vanden Tijmple, (bij alliantie in de geslachten doer die de Vroede).
Jan vanden Tijmple, schepenen anno 1382.
Jan vanden Tijmple, Janssone, schepenen anno 1413, 17; raedt anno 1414,
29, 37, 39, 41; deken anno 1416, 18, 28, 38, 42.
Wouter vanden Tijmple, schepenen anno 1450, 52, 61, 65, 67, 69; raedt anno
1448, 51, 53, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 70; deken anno 1449, 54, 60, 63.
Jan vanden Tijmple, schepenen anno 1482; obiit in julio eodem; raedt anno
1475, 77, 79, 81; deken anno 1478.
Wouter vanden Tijmple, borgemeester anno 1508, 21; schepenen anno 1491,
96, 98, 1500, 1501, 3, 5, 7, 9; raedt anno 1492, 95, 97, 99, 1502, 4, 6, 10, 12,
14, 16, 18, 23, 25, 29, 31; deken anno 1511, 13, 17, 19, 22, 24, 28, 32.
Her Loijck vanden Tijmple, Janssone, borgemeester anno 1522, 26, 28, 30;
schepenen anno 1511, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; obiit 18 januarij;
raedt anno 1506, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24; deken anno 1507, 9.
Loijck vanden Tijmple, Wouterssone, raedt anno 1522, 24; deken anno 1523,
25; riddere geslaegen, anno 1531, van Carolus Quintus, in Sinte Peeters kercke,
te Loven.
Her Jan vanden Tijmple, riddere, Wouterssone, borgemeester anno 1544, 46,
48, 50, 52, 54, 60, 64; schepenen anno 1535, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65; raedt anno 1533, 36, 38, 40, 56, 58, 62, 66; deken anno
1534, 42, 67, et obiit eodem anno.

1

Van Luik, à Leodio.
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Her Charles vanden Tijmple, riddere, raedt anno 1555; meijere van Loven
anno 1574; ende de stadt van Loven beschanck hem met een silveren becken
ende waterpot2, wegende lxxvj oneen ende x engelschen, enz.
Jr Olevier vanden Tijmple, raedt anno 1568; daernaer es hij ten dienste vanden
prince van Orangien getrocken tegens de Conincklijcke Majesteijt, ende daernaer
geweest gouverneur vande stadt van Bruessel, ten tijde van hunne rebellie tegens
de Conincklijcke Majesteijt, enz.
Jr Denijs vanden Tijmple, raedt anno 1571, 72, 73.
Jr Charles vanden Tijmple, heeren Charlessone, schepenen anno 1587, 90,
92; raedt anno 1581, 84, 86, 89, 91, 93, 94; deken anno 1585.

Van Graven, (bij alliantie inde geslachten doer die Herengodevaerts oft
Godevaerts; want Marie Godevaerts, dochtere heeren Jans, hadde getrouwt
Bantson van Graven, heere van Maleve ende Tourbizoul, daeraen hij wan
ij sonen Boudewijn ende Raes van Graven).
A. Raes van Graven, borgemeester anno 1420, 27; schepenen anno 1410, 15,
19, 21, 23; raedt anno 1418, 47.
B. Boudewijn van Graven, schepenen anno 1426, 30; raedt anno 1419, 22, 24,
28; deken anno 1427, 29.

2

Dat is met eene zilveren kom en waterkruik.
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Id. Raes van Graven, borgemeester anno 1488, 97; schepenen anno 1492, 94;
raedt anno 1471, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 90, 95, 99; deken anno 1480, 82,
84, 86, 89, 91, 96, 1500, 1.
Id. Claes van Graven, borgemeester anno 1503, 5, 13, 15, 17, 23, 27, 29, 31,
33, 37, 39; schepenen anno 1504, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40; obiit 11 augusti; raedt anno 1491, 94, 96, 1500, 1, 7, 9, 11,
19, 21, 25, 35; deken anno 1490, 92, 95, 99, 1502, 6.
A. Cornelis van Graven, borgemeester anno 1556, 82; schepenen anno 1537,
39, 43, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85,
87, 88, 90, 92; raedt anno 1534, 36, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64,
67, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 89, 91, 93, 94; deken anno 1535, 40, 42, 45, 48,
59, 65, 86.
Id. Nicolaes van Graven, Cornelissone, raedt anno 1568, 71, 72, 73; deken
anno 1569, 70; obiit anno 1574, 27 decembris, ende leet Sinte Machiels
begraeven, voer onser Liever Vrouwen aultaer.

De Grutere, (bij alliantie inde geslachten doer die Roelants).
Nicolaes de Grutere, was, anno 1424, mette andere Lovenaers, inde oorloghen
tegens die Engelschen, in Henegouwe.

Van Dorne, (bij alliantie inde geslachten doer die van Oirbeke).
Jan van Dorne, was, anno 1424, mette andere Lovenaers, inde oorloghen tegens
die Engelschen, in Henegouwe.
Roeloff van Dorne hadde hem gereet gemaeckt, om, metten grave van Saint
Pol, te trecken naert heijlich landt, anno 1426; maer wert dese reijse
wederroepen, mits de doot van hertoghe Jan van Brabant.

Vrancx, (bij alliantie inde geslachten doer die vander Calstren).
A. Goordt Vrancx, raedt anno 1441, 43, 45, 47, 51, 56, 58, 60; deken anno
1442, 44, 46, 57, 59.
B. Gooris Vrancx, raedt anno 1471, 80, 82; obiit eodem anno.
A. Caerel Vrancx, raedt anno 1526, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46; obiit
eodem; deken anno 1532, 36, 38, 40.
Id. Augustijn Vrancx, borgemeester anno 1543, 81, 83, 85; schepenen anno
1559, 79, 82, 84, 86; raedt anno 1545, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68,
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71, 72, 73, 76, 78, 87, 88; deken anno 1548, 50, 52, 54 56, 58, 61, 63, 65, 67,
69, 70, 74, 77, 80.

Vander Borch, (bij alliantie inde geslachten doer die van Raetshoven).
Jan vander Borch, raedt anno 1459; deken anno 1454, 56, 58.
Jan vander Borch, de jonghe, borgemeester anno 1463, 77; schepenen anno
1465, 72, 76, 80; raedt anno 1466, 68, 70, 73, 75, 79, 81, 83; obiit eodem; deken
anno 1462, 64, 67, 69, 71, 74, 78.
Loijck vander Borch, schepenen anno 1492, 96, 98, 1504; raedt anno 1485,
87, 89, 91, 95, 97, 99, 1503, 5, 7, 11; deken anno 1486, 88, 90, 1506.
Jan vander Borch, borgemeester anno 1519, 35; schepenen anno 1518, 20, 22,
27, 30, 32, 34, 36, 39, 41; raedt anno 1515, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 38, 40,
42; deken anno 1516, 24, 26, 28, 37.
Gielis vander Borch, schepenen anno 1531; raedt anno 1520, 22, 26, 28, 30,
34; deken anno 1527, 35; lieutenant vanden meijere, te Loven, anno 1532.
Jr Jan vander Borch, Gielissone, raedt anno 1549, 64, 66, 68, 71, 72, 73.
Meester Augustijn vander Borch, borgemeester, anno 1559, ende es, eodem
anno, raedt in Brabant gewordden; schepenen anno 1554, 56, 58; deken anno
1555, 57.

Van Meldert, (bij alliantie inde geslachten doer die van Graven).
Jr Liebrecht van Meldert, borgemeester anno 1456,72, 74; schepenen anno
1464, 66, 68,71, 75; raedt anno 1454, 65, 67, 69, 76.

Van Pulle.
Hendrick van Pulle, raedt anno 1490, 92; deken anno 1489.
Hendrick van Pulle, raedt anno 1518, 20, 22,
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24, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; deken anno 1519, 21, 23, 26,
29, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
Jan van Pulle, raedt anno 1519, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 46, 50.
Jr Rijchaert van Pulle, borgemeester anno 1586, 89, 91, 93, 94; schepenen
anno 1583, 85, 87, 88, 90, 92; raedt anno 1584.

Vander Thommen, (bij alliantie inde geslachten doer die vander Calstren).
Her Jan vander Thommen, riddere, borgemeester anno 1542, 49, 53, 55;
schepenen anno 1532, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 56, 58, 60; raedt anno 1518, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 33, 38, 40, 51, 59, 61; deken anno 1539, 44, 47, 57, 62.
Meester Anthonis vander Thommen, raedt anno 1532.
Loijck vander Thommen, schepenen anno 1540, 44; raedt anno 1537, 39, 41,
43, 45, 47, 50, 52, 54, 56; obiit eodem anno; deken anno 1542, 46, 48, 53, 55.
Meester Loijck vander Thommen, schepenen anno 1561, 64; raedt anno 1548,
57, 59, 62, 65, 69, 70, 74, 76, 78; obiit eodem anno; deken anno 1549, 51, 60,
75, 77.
Meester Peeter vander Thommen, Loijcxsone, raedt anno 1549.
Jr Peeter vander Thommen, raedt anno 1583; drossaert van Diest, anno 1590.
Jan vander Thommen, Laureijssone, raedt anno 1584.
Jr Octaviaen vander Thommen, raedt anno....

De Ketelboetere, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Tijmple).
A. Coenraert de Ketelboetere, raedt anno 1557.
B. Olivier de Ketelboetere, schepenen anno 1571, 72, 73, 75, 78, 80; obiit
eodem, 12 januarij 1581; raedt anno 1560, 62, 66, 68, 74, 77, 79; deken anno
1567, 76.

Van Raverschot, (bij alliantie inde geslachten doer die Vrancx).
Caerel van Raverschot, schepenen anno 1580; raedt anno 1565, 67, 69, 70,
74, 78, 81; deken anno 1575, 77.
Jr Ingelbeert van Raverschot, Caerelssone, schepenen anno 1593, 94; raedt
anno 1591.
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De Angelis oft Van Engelen, (bij alliantie inde geslachten doer die Vrancx).
Meester Jheronimus de Angelis, schepenen anno 1574, 76; raedt anno 1567,
69, 70, 75, 77; deken anno 1568, 71, 72, 73.
Jr Willem de Angelis, drossaert van Heverle, enz.; raedt anno 1576, 87, 88, 90,
92; schepenen anno 1591, 93, 94; deken anno 1589.

Van Caverson, (bij alliantie inde geslachten doer die Vrancx).
Jr Willem van Caverson, Meester Geeraertssone, raedt anno 1590.

Van Termonde oft Ternemonde, (bij alliantie inde geslachten doer die
vander Borch).
Jr Joachim van Termonde, schepenen anno 1579, 81, 84; raedt anno 1578,
80, 82, 85; deken anno 1583.

Hier naer volght het derde geslacht der stadt van Loven.
Van Redingen.
A. Her Meijs van Redingen, riddere.
Id. Her Meijs van Redingen, riddere, voer ten heijligen lande, met Godevaert
van Builloen, anno 1096.
Id. Her Goordt van Redingen, riddere, meijer, te Loven, anno 1173.
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Id. Her Jan van Redingen, riddere, trock ten heijlieghen lande anno 1183;
schepenen anno 1187.
Id. Jan van Redingen, es in Arragon gestorven, anno 1285, naer dijen hertoghe
Jan Gerunde innegenomen hadde.
Id. Her Raes ende her Aert van Redingen, leefden, te Loven, anno 1186.
Id. Sijmon van Redingen, schepenen anno 1189.
Id. Berthout van Redingen, schepenen anno 1193.
Id. Aerdt van Redingen, schepenen anno 1197.
Id. Meijs van Redingen, schepenen anno 1203.
Id. Her Roeloff van Redingen, commoengemeijer anno 1236, 1239, 1257,
1260, 1272.
Id. Willem van Redingen, commoengemeijer anno 1282.
B. Jan van Redingen, commoengemeijer anno 1284, 88; schepenen anno 1289,
91, 93, 96.
Id. Her Wouter van Redingen, riddere, raedt anno 1317.
Id. Her Loijck van Redingen, riddere, Janssone, commoengemeijer anno 1338,
40, 55; schepenen anno 1317, 19, 21, 23, 30, 36, 41, 43, 49, 51, 54, 57, 59, 61;
raedt anno 1333, 42, 52, 58.
Id. Roeloff van Redingen, Loijcxsone, commoengemeijer anno 1317, 19, 23,
30, 34, 37, 39, 41, 54; schepenen anno 1318, 20, 27, 31, 33, 42, 46, 49, 53; raedt
anno 1332, 56.
Id. Roeloff van Redingen, Roeloffssone, schepenen anno 1349, 51, 1356; raedt
anno 1353.
C. Loijck van Redingen, Loijcxsone, raedt anno 1352.
Id. Sijmon van Redingen, raedt anno 1349.
Id. Geeraert van Redingen, commoengemeijer anno 1369, 71; schepenen anno
1363, 68, 70, 76, 85.
Id. Her Jan van Redingen, riddere, raedt anno 1364.
Id. Aerdt van Redingen, schepenen anno 1371.
Id. er Goordt van Redingen, riddere, schepenen anno 1365; raedt anno 1352,
64, 66; obiit eodem anno.
Id. Goordt van Redingen, raedt anno 1374.

Hier naer volgen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven als geallieerde onder tvoers. derde geslacht van van Redingen
ressorterende, met alle hunne wapenen, enz., ende ierst:
Van Wilre.
A. Her Aerdt van Wilre, riddere, trock ten heijlieghen lande anno 1147.
Id. Wouter van Wilre, schepenen anno 1190.
Id. Geerdt van Wilre, schepenen anno 1192; commoengemeijer anno 1263.
Id. Her Hendrick van Wilre, commoengemeijer anno 1260; raedt anno 1313.
Id. Her Aerdt van Wilre, riddere, commoengemeijer anno 1267; raedt anno
1314.
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Id. Willem van Wilre, commoengemeijer anno 1289; schepenen anno 1286,
88, 90, 92, 94, 97, 99, 1301.
Id. Her Willem van Wilre, de jonghe, riddere commoengemeijer anno 1323;
schepenen anno 1291, 93, 97, 1322, 24; obiit anno 1325.
Id. Her Willem van Wilre, riddere, schepenen anno 1350; raedt anno 1347.
B. Her Aerdt van Wilre, riddere, schepenen anno 1287, 89, 91, 93, 95; obiit,
inde groote sterfte, te Loven, anno 1316.
Id. Her Hendrick van Wilre, riddere, commoengemeijer anno 1298; verslaegen
inden slach voer Cortrijcke, anno 1302.
Id. Vranck van Wilre, was, met hertoghe Jan van Brabant, den derde, voer
Valckenborch, anno 1326.
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Id. Jan van Wilre, commoengemeijer anno 1326, 28, 32, 43, 45, 47, 49, 51;
schepenen anno 1319, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 44, 46, 50, 52.
C. Jan van Wilre, de jonghe, schepenen anno 1337, 41; raedt anno 1339, 42.
D. Aerdt van Wilre, schepenen anno 1336, 55; raedt 1340; meijere, in plaetse
van Peeter Couthereel, anno 1361.
Id. Her Geert van Wilre, riddere, raedt anno 1348.
Id. Her Willem Moreel van Wilre, Aertssone, commoengemeijer anno 1364;
schepenen anno 1365; raedt anno 1356, 66; meijer van Thienen anno 1367.
Id. Her Mertten van Wilre, riddere, meijer van Thienen anno 1482.

Van Nethenen.
A. Her Hendrick van Nethenen, riddere, trock ten heijliegen lande, anno 1183.
Id. Her Wouter van Nethenen, riddere, meijer van Loven anno 1260.
Id. Her Servaes van Nethenen, riddere, raedt anno 1292, 1312.
B. Her Wouter van Nethenen, riddere, schepenen anno 1303, 5, 14, 23, 26,
28, 32, 34, 40; raedt anno 1349.
Id. Her Lambrecht van Nethenen, riddere, obiit anno 1335.
Id. Jan van Nethenen, Wouterssone, raedt anno 1339, 45, 54, 56.
Id. Peeter van Nethenen, schepenen anno 1359, 61, 68; raedt anno 1353, 57,
64, 72, 76; deken anno 1377.
Id. Wouter van Nethenen, commoengemeijer anno 1373, 75; schepenen anno
1369, 72, 77; raedt anno 1366, 68, 70; deken anno 1374, ende wert, anno 1379,
in decembri, vande gemeijnte opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaeghen.
C. Wouter van Nethenen vanden Reële, schepenen anno 1386; raedt anno
1375, 95, 97, 99, 1401, 3, 6; deken anno 1376.
A. Jan van Nethenen genoempt vanden Reële, schepenen anno 1415, 17, 24;
raedt anno 1413, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 50,
52, 54; deken anno 1419, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 45, 51, 55.
Id. Wouter van Nethenen alias vanden Reële, schepenen anno 1467; raedt
anno 1430, 40, 43, 45, 47, 51, 55, 58, 65, 68, 70, 72, 80, 82; deken anno 1441,
46, 52.

Corsbout.
A. Goordt Corsbout, schepenen anno 1193.
Id. Her Herse Corsbout, riddere, trock ten heijliegen lande, met Godevaert
van Builloen, anno 1096.
Id. Her Herse Corsbout, riddere, trock ten heijliegen lande, anno 1196.
B. Wouter Corsbout1, schepenen anno 1216, 56, 79, 81, 83, 85; raedt anno
1302; meijer van Loven anno 1271.
1

Boonen verwart dezen Wouter Corsebout met eenen Wouter Corsebout van lateren dag.
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Id Jan Corsbout, raedt anno 1337.
Id. Hendrick Corsbout, schepenen anno 1202.
Id. Vranck Corsbout, schepenen anno 1204.
C. Wouter Corsbout, de jonghe, schepenen anno 1291, 93, 96, 99, 1301, 3,
11, 15.
Id. Wouter Corsbout, schepenen anno 1347; raedt anno 1382, 84.
A. Her Roeloff Corsbout, riddere, schepenen anno 1314, 16, 18, 20, 24, 27,
31, 33; raedt anno 1326, 50, 56.

Van Rode.
A. Her Jan van Rode, riddere, commoengemeijer anno 1288, 1339; schepenen
anno 1286.
B. Her Willem van Rode, riddere, schepenen anno 1370, 78; raedt anno 1377;
deken anno 1379; obiit anno 1391, ende leet ten Predicaeren, inden choor,
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begraeven, ende op zijnen serck staet dat hij xviij werff in Pruissen geweest
heeft, te oorlogen, tegen de Liefflanders ende Bettuwers, ende dat hij oock iij
mael int heijlich landt geweest heeft, enz. Hij hadde xl jaeren baniervoedere
geweest der stadt van Loven.

Roeckeloos.
Loijck Roeckeloos, raedt anno 1295, 99, 1308, 16.
Everaert Roeckeloos, raedt anno 1306.

Van Honsberghen, (bij alliantie inde geslachten doer die Corsbout).
Goordt van Honsberghen, raedt anno 1331.
Wouter van Honsberghen, raedt anno 1391, 93.

Coutereel, (bij alliantie inde geslachten doer die van Nethenen).
A. Goordt Coutereel, raedt anno 1328.
Id. Jan Coutereel, schepenen anno 1351, 53; raedt anno 1345, 52.
B. Peeter Coutereel, meijer, te Loven, anno 1348, commoengemeijer anno
1362; schepenen anno 1361, ende anno 1364, 13 maij, wert hij vuijten lande
van Brabant gebannen om zijne muijterijen, ende op hem wert gestelt 400
gulden, die hem levende oft doot voert brachte; maer anno 1369, is hij
wederomme metter stadt Loven gereconsilieert, etc.

Van Quaderibbe, (bij alliantie inde geslachten doer die van Wilre, daeraen
heer Gielis van Quaderibbe, den ouden geallieert was, ende leefde, te Loven,
anno 1267).
Her Gielis van Quaderibbe, inde Engelsche oorlogen, tegens die Franchoijsen,
anno 1338.
Hendrick van Quaderibbe, raedt anno 1339.
Her Wouter van Quaderibbe, riddere, schepenen anno 1402, 4; raedt anno
1401, 3, 5, 7, 9; obiit anno 1410; ende leet Sint Jacops, inden choor, begraeven.
Jr Peeter van Quaderibbe, meijer van Loven, anno 1560.
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Van Sigghenen.
Wouter van Sigghenen, raedt anno 1343.
Loijck van Sigghenen, schepenen anno 1340, 48.

De Keersmaeckere.
Hendrick de Keersmaeckere, schepenen anno 1348, 55, 57, 59, 61.

Van Bourgneval, (bij alliantie inde geslachten doer die van Redingen; want
heer Beernaert van Bourgneval hadde getrouwt Geertruijt van Redingen,
obiit anno 1376, ende leet, met zijne huijsvrouwe, ten Minnebruederen
begraeven).
Roeloff van Bourgneval, raedt anno 1358.
Her Jan van Bourgneval, riddere, raedt anno 1359.
Her Roelandt van Bourgneval, riddere, raedt anno 1362.

Lombaerts.
Aerdt Lombaerts, raedt anno 1363.
Willem Lombaerts, schepenen anno 1418, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 45, 48;
raedt anno 1416, 19, 21, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 49; deken anno 1420,
33, 36, 47.
Roeloff Lombaerts, raedt anno 1479, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 1502; deken
anno 1484, 88, 90, 96, 98.
Willem Lombaerts, schepenen anno 1529, 33, 35, 37; raedt anno 1514, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 31, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 69, 70, 75;
deken anno 1530, 32, 34.

Pijlijser.
Hendrick Pijlijser, schepenen anno 1373, 75, 84, 86; raedt anno 1369, 71, 74,
76, 83, 85, 93, 96; deken anno 1377, 91, 95.
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Bocxhoren.
A. Her Jan Bocxhoren, sone heere Salomons, riddere, schepenen anno 1414;
ende was eerst vuijt Bemerlandt gecomen, anno 1413, daer hij ridder was
geslaegen; raedt anno 1412, 15, 17, 19, 22, 24.
Id. Daniel Bocxhoren, raedt anno 1462, 66, 68, 84, 88, 96.
Id. Daniel Bocxhoren, de jonghe, schepenen anno 1477, 84, 86; raedt anno
1473, 75, 78, 81, 83, 85, 87, 93, 97, 1500, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27; deken anno 1474, 76, 79, 94, 1504, 10, 14, 16, 18, 20.
B. Lenaert Bocxhoren, schepenen anno 1521, 25, 27, 29; raedt anno 1502, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; deken anno 1503, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 26,
28.
Id. Meester Hector Bocxhoren, schepenen anno 1546, 48, 52, 56, 58, 62, 64,
66; raedt anno 1542, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 67; deken anno 1543,
50, 54, 59, 61.
C. Her ende Meester Willem Bocxhoren, borgemeester anno 1558, 62;
schepenen anno 1551, 55, 57, 59, 61, 63, ende es, eodem anno, raedt ordinaris
in Brabant gewordden; raedt anno 1543, 52, 54; deken anno 1544, 53, 56, 60.
Id. Lenaert Bocxhoren, meester Hectorssone, raedt anno 1578, 80.
D. Hendrick Bocxhoren, meester Hectorssone, schepenen anno 1582; raedt
anno 1579, 81, 83.
Id. Her ende Meester Philips Bocxhoren, meesterWillemssone, licentiaetinden
rechten, ende raedt ordinaris ons genaedichs heeren des Conincks, in Brabant.

Van Wijtvliet.
Jan van Wijtvliet, schepenen anno 1441, 45, 49; raedt anno 1440, 43, 46, 48,
50, 56, 59, 61, 63, et obiit eodem anno, 26 octobris.
Reijnier van Wijtvliet, schepenen anno 1459; raedt anno 1458, 60, 62, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 90; deken anno 1461, 63, 65, 67, 69, 71,
75, 78, 82, 84.

Van Beert.
Jan van Beert, schepenen anno 1456, 58, 93; raedt anno 1447, 53, 57, 63, 67,
69, 94; deken anno 1461, 64, 70.

Van Liefkenrode, (bij alliantie inde geslachten doer die van Nethenen).
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Meester Reijnier van Liefkenrode, borgemeester anno 1498; schepenen anno
1482, 84, 86, 88, 90, 92, 99; raedt anno 1483, 85, 87, 89, 91.
Jan van Liefkenrode, schepenen anno 1518; raedt anno 1510, 12, 14, 17, 19;
deken anno 1515.

Schuerebroot, (bij alliantie inde geslachten doer die Corsbouts).
Jan Schuerebroot, schepenen anno 1580, 82; et obiit eodem anno; raedt anno
1544, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 74, 76, 78; deken anno
1545, 47, 49, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 77, 81.
Jan Schuerebroot, de jonghe, raedt anno 1580.

Van Griecken, (bij alliantie inde geslachten doer die Bocxhorens).
Geeraert van Griecken, Robeertssone, borgemeester anno 1563, 66, 76;
schepenen anno 1560, 64, 67, 77; raedt anno 1554, 58, 61, 74; deken anno 1562,
65, 68, 71, 72, 73, 75.
Jr Peeter van Griecken, Geeraertssone, schepenen anno 1582, 84, 89, 92; raedt
anno 1581, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 94; deken anno 1586, 91.

Edelheere.
Meester Jan Edelheere, borgemeester anno 1565; schepenen anno 1556, 59,
62, 66, 68, et obiit eodem anno, 2 octobris; raedt anno 1555, 57, 61, 63, 67;
deken anno 1558, 60, 64.
Willem Edelheere, borgemeester anno 1579; schepenen anno 1580, 84, 86, 89,
91, 93, 94; raedt anno
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1556, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 75, 77, 82, 85, 87, 88, 90, 92; deken
anno 1567, 69, 70, 74, 76, 78, 81, 83.
Jeronimus Edelheere, schepenen anno 1578; raedt anno 1571, 72, 73, 75, 77.
Jan Edelheere, raedt anno 1580.
Meester Gielis Edelheere, Willemssone, raedt anno 1581, 83, 86, 89, 91, 93,
94; deken anno 1582, 84, 87, 88, 90, 92.
Jan Edelheere, meester Janssone, raedt anno 1583.

Hier volght het vierde geslacht der stadt van Loven.
Vanden Steene.
A. Her Lonis vanden Steene, riddere, anno 899.
Id. Her Lonis vanden Steene, anno 989.
Id. Her Aert vanden Steene, anno 1054.
Id. Her Meijnaert vanden Steene, riddere, trock ten heijlieghen lande, anno
1096.
Id. Her Goossewijn vanden Steene, naert heijlich landt, anno 1110.
Id. Her Lonis vanden Steene, track ten heijliegen lande, met keijser Coenraert,
anno 1147.
Id. Her Bastijn vanden Steene, riddere, es te Loven gestorven, anno 1171.
Id. Her Erenbout vanden Steene, track ten heijliegen lande weerts, anno 1174.
Id. Her Goordt vanden Steene, reijsde ten heijliegen lande weerts, anno 1183;
schepenen anno 1189; ende wert verslaegen inden oorloghe van Luijck, bij
Montenaecken, anno 1213.
Id. Bastijn vanden Steene1, commoengemeijer anno 1230, 33; schepenen anno
1192, 1256, 70.
Id. Her Goordt vanden Steene, riddere, commoengemeijer anno 1261.
Id. Frointen vanden Steene, raedt anno 1317.
Id. Her Alaerdt vanden Steene, riddere, raedt anno 1318.
Id. Her Bastijn vanden Steene, commoengemeijer anno 1340; schepenen anno
1320, 25, 33, 35, 41; raedt anno 1329, 42.
B. Adam vanden Steene, commoengemeijer anno 1352; schepenen anno 1337;
raedt anno 1346, 50.
C. Bastijn vanden Steene, schepenen anno 1387, 92, 99; raedt anno 1376, 79,
83, 85, 88, 91, 93, 95; deken anno 1375, 98.

1

Anno 1237 was, te Loven, eenen genoempt den Grooten Bastijn vanden Steene, wijens stature
was gelijck eenen reuse, ende sterck als een leeuw, waromme hertoge Hendrick de ije hem
bat om eenen camp te vechten tegen die vanden bisschop van Luijck, dijen hij op namp
gelijck eenen pempel ende hem ter aarde wirp ende met vuijsten doot sloech, ende alzoo den
kamp gewonnen (Boonen).
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Hier naer volghen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven, als geallieerde onder tvoers. vierde geslacht van vanden Steene
resorterende, met alle hunne waepenen, enz., ende ierst:
De Keijsere.
Bastijn de Keijsere, voer ten heijliegen lande, anno 1096.
Her Wouter de Keijsere, riddere, schepenen anno 1197, 1206, 8, 12, 16, 27;
commoengemeijer anno 1225, 30.
Reijnier de Keijsere, schepenen anno 1202.
Jan de Keijsere, raedt anno 1329.

Van Ralebeke.
Bosschaert van Ralebeke, track ten heijliegen lande, anno 1122.
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Wouter van Ralebeke, ten heijliegen lande, anno 1132.
Alaert van Ralebeke, schepenen anno 1187.
Goossen van Ralebeke, schepenen anno 1190.
Aerdt van Ralebeke, schepenen anno 1197.
Wouter van Ralebeke, schepenen anno 1210.
Meijnaert van Ralebeke, schepenen anno 1233.

Minnemoon.
Her Bastijn Minnemoon, riddere, track ten heijliegen lande, anno 1174.
Goordt Minnemoon, schepenen anno 1197.
Sijmon Minnemoon, schepenen anno 1202.
Sijmon Minnemoon, schepenen anno 1234, 36, 41, 44.
Sijmon Minnemoon, schepenen anno 1305, 7, 10, 15.
Wouter Minnemoon, schepenen anno 1316, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33.
Sijmon Minnemoon, raedt anno 1356, 67, 76.
Hendrick Minnemoon, raedt anno 1411, 13, 16.

Van Nethenen.
Her Hendrick van Nethenen, riddere, track ten heijliegen lande, met Godevaert
den derde, hertoghe van Brabant, anno 1183.
Volckaert van Nethenen, schepenen anno 1194.
Jan van Nethenen, schepenen anno 1203.
Her Blanckaert van Nethenen, riddere, schepenen anno 1247.
Wouter van Nethenen, schepenen anno 1281.

De Rolenaer.
Otto de Rolenaer, reijsde ten heijligen lande, met Godevaert den derde, hertoghe
van Brabant, anno 1183.

De Zedelaere.
A. Aerdt de Zedelaere, schepenen anno 1208.
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Id. Her Jan Uten Hove, riddere, wert gevangen int innenemen vande stadt van
Tijel, inde Betuwe, anno 1285, ende was soo gequetst dat hij corts daeraff sterf.
Id. Aerdt de Zedelaere, schepenen anno 1291.
Id. Hendrick de Zedelaere, schepenen anno 1311, 13, 17.
Id. Aerdt de Zedelaere, raedt anno 1329.
Id. Her Goolijn Uten Hove, riddere, es te Loven, gestorven, anno 1331.
B. Vranck Uten Hove alias Zedelaere, schepenen anno 1360; raedt anno 1347,
62.
Id. Anthonis Uten Hove alias Zedelaere, schepenen anno 1495, 97, 99, 1502,
6, 10, 12, 17; obiit eodem anno; raedt anno 1492, 96, 98, 1500, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15; deken anno 1514, 16.
Id. Goordt de Zedelaere, raedt anno 1471.

Rabode.
Rombout Rabode, schepenen anno 1203.
Rombout Rabode, raedt anno 1339.
Aerdt Rabode, raedt anno 1348.
Sijmon Rabode, raedt anno 1349, 60, 62.
Jan Rabode, raedt anno 1353, 65.

Everijnsbroedere.
Goordt Everijnsbroedere, schepenen anno 1216.

De Ketelere1.
Aerdt de Ketelere, schepenen anno 1234; raedt anno 1286.
Jan de Ketelere, schepenen anno 1312; raedt anno 1289

1

Ook de Ketelare.
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Vander Biest1.
Gielis vander Biest, schepenen anno 1299, 1301; raedt anno 1292, 1295.
Jan vander Biest, raedt anno 1320.

Vanden Huffele.
A. Her Jan vanden Huffele, riddere, leefde, te Loven, anno 1247.
Id. Her Jan vanden Huffele, riddere, raedt anno 1344.
B. Gielis vanden Huffele, schepenen anno 1382; raedt anno 1354.
C. Jan vanden Huffele, commoengemeester anno 1406, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
21; schepenen anno 1393, 95, 97, 1401, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 22; raedt anno 1386,
92, 94, 96, 1400, 2, 4, 23; obiit anno 1424, 30 aprilis; deken anno 1409, 13, 17.
D. Peeter vanden Huffele, raedt anno 1377, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1401, 3, 5,
7, 9, 11, 13; deken anno 1390, 92, 94, 96, 98, 1400, 4, 8, 10, 12, 15, et obiit
eodem anno, 27 septembris.
Id. Jan vanden Huffele, Janssone, schepenen anno 1425; raedt anno 1424, 41,
ende wert, opt selve jaer, riddere geslaegen; deken anno 1421; deze Jans dochtere
hadde getrouwt heer Peeter van Herbais, riddere, vande welcke die vander
Meeren, heeren van Saventhem ende Sterbeke, gesproten zijn.

De Riddere.
A. Wouter de Riddere, schepenen anno 1286, 94, 97.
B. Wouter de Riddere, de jonghe, raedt anno 1345, 47.
Id. Jan de Riddere, raedt anno 1361.

Edelheere.
A. Jan Edelheere, schepenen anno 1300, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Id. Loijck Edelheere, raedt anno 1321.
Id. Bastijn Edelheere, raedt anno 1327.
Id. Jan Edelheere, raedt anno 1340.
B. Sijmon Edelheere, schepenen anno 1304.

1

Ook vander Byest.
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Vorenbruden.
Bastijn Vorenbruden, schepenen anno 1326, 32, 34, 39, 41, 43, 52; raedt anno
1337, 40, 42.
Hendrick Vorenbruden, schepenen anno 1380; raedt anno 1359, 71, 73, 76;
deken anno 1375.
Willem Vorenbruden, raedt anno 1376, 79, 84.
Jacop Vorenbruden, raedt anno 1381; deken anno 1379.

Lachman.
Gielis Lachman, schepenen anno 1327, 46, 48, 50, 52, et obiit eodem anno;
raedt anno 1326.
Joos Lachman, raedt anno 1342.
Gielis Lachman, raedt anno 1363, 78.

Van Waetermaele.
Her Absolon van Waetermaele, riddere, raedt anno 1337, 42, 51, 56.
Hendrick van Waetermaele, schepenen anno 1343; raedt anno 1340, 48.

Vanden Graete.
Her Jan vanden Graete, riddere, commoengemeijer anno 1356; schepenen
anno 1342, 44, 47, 49, 53, 57, 59; raedt anno 1341, 48, 64.
Jan vanden Graete, opde Proefstraete, raedt anno 1372, 79.

Camerlinck.
A. Jan Camerlinck, raedt anno 1347, 49.
B. Her Wouter Camerlinck, riddere, commoengemeijer anno 1376, 85, 94;
schepenen anno 1370, 73, 75, 80, 82, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; raedt anno
1368, 74, 83, 88, 92, 96, 1398; deken anno 1377, 81, 86.
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Van Vorsselaer, (bij alliantie inde geslachten doer die vanden Steene; want
de docht ere van Bastijn vanden Steene was moedere van heer Geeraert
van Vorsselaer, verslaegen voer Mechelen, anno 1302).
Her Geeraert van Vorsselaer, riddere, was, te Loven, anno 1360, ten tijde
vande commotie Peeters Coutereel, meijere, enz.

Absoloons.
B. Hendrick Absoloons, schepenen anno 1352, 54; raedt anno 1350.
Id. Wouter Absoloons, raedt anno 1373, 77, ende wert, anno 1379, in decembri,
vande gemeijnte opt stadthuijs, te Loven, dootgeslaeghen.
A. Jan Absoloons, deken anno 1381.
C. Joos Absoloons, schepenen anno 1391, 1401, 7; raedt anno 1388, 90, 93,
95, 97, 99, 1402, 4, 6, 8, 10, 12; deken anno 1389, 92, 94, 96, 98, 1400, 5, 9.
D. Hendrick Absoloons, schepenen anno 1418; raedt anno 1411, 13, 15, 19,
21
E. Joos Absoloons, schepenen anno 1427, 30, 35, 37, 39; raedt anno 1416, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 43, et obiit eodem anno, 20 augusti; deken
anno 1421, 23, 25, 29, 32, 41.
F. Machiel Absoloons, borgemeester anno 1444, 46, 50; schepenen anno 1431,
34, 38, 41, 43, 45, 47, 49,51, 53, 55, et obiit 28 januarij; raedt anno 1429, 32,
39, 42, 48, 52, 54; deken anno 1430, 33, 40.
G. Jaspar Absoloons, borgemeester anno 1443, 45, 51, 54; schepenen anno
1440, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 57, et obiit in junio; raedt anno 1433, 35, 39, 41,
56; deken anno 1436, 42, 47, 49, 52.
Id. Joos Absoloons, schepenen anno 1451, 54, 59, 64, 69; raedt anno 1444, 47,
49, 52, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 70, 74, 76, 79, 81; deken anno 1448, 50, 58, 61,
63, 68, 73, 75.
E. Her Machiel Absoloons, riddere, borgemeester anno 1476, 81, 90; schepenen
anno 1461, 63, 73, 75, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 94; raedt anno 1458, 60, 62, 64,
66, 70, 74, 83, 85, 87, 92, 95, 97, 99, 1502, 4; deken anno 1496, 98, 1500, 1.
Id. Joos Absoloons, Joossone, schepenen anno 1470, 73; raedt anno 1471, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86; deken anno 1472, 77, 81, 83, 85, 87.
Id. Wouter Absoloons, raedt anno 1486, 88; deken anno 1487.
Id. Anthonis Absoloons, borgemeester anno 1496, 1507, 9, 12, 14, 16, 18;
schepenen anno 1493, 1504, 6, 8, 11, 23; raedt anno 1488, 91, 94, 1500, 1, 3,
5, 20, 22, 24, 27; deken anno 1492, 95, 97, 1502, 10, 13, 15, 19, 21, 25.
Id. Her Joos Absoloons, riddere, schepenen anno 1502, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, obiit 6 maij 19; raedt anno 1500, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
H. Jaspar Absoloons, schepenen anno 1542, 44, 46; raedt anno 1516, 18, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; deken anno
1538, 50, 52.
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Id. Gielis Absoloons, raedt anno 1528, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
51, 53, 56, 58; deken anno 1540.
Id. Jaspar Absoloons, raedt anno 1559, 61, 63, 74, 77; deken anno 1578.
Id. Anthonis Absoloons, raedt anno 1568; maer hij en wildent niet bedienen.
Id. Godevaert Absoloons, raedt anno 1586.

Roeloffs.
B. Hugo Roeloffs, raedt anno 1390, 92, 94, 96, 98, 1400, 2, 4, 6, 8, 27, 31, 34;
deken anno 1391, 93, 99, 1407.
C. Goordt Roeloffs, schepenen anno 1436, 52, 68; raedt anno 1423, 26, 28,
30, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; deken
anno 1424, 27, 29, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70.
A. Loijck Roeloffs, borgemeester anno 1455, 65, 69, 73, 75; schepenen anno
1446, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 81; raedt anno 1445,
47, 49, 51, 57, 61, 67, 71, 79, 82; deken anno 1472, 80.
Id. Goordt Roeloffs, Goordtssone, raedt anno 1484, 98, 1512, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 34; deken anno 1522, 28, 30.
C. Jan Roeloffs, Goortssone, raedt anno 1490, 93, 1503; deken anno 1504.
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Id. Cornelis Roeloffs, raedt anno 1504, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23; deken anno
1505, 12, 18, 20.

De Waerseggere, (bij alliantie inde geslachten doer die Absoloons).
Jan de Waerseggere, schepenen anno 1493; raedt anno 1490, 92, 94; deken
anno 1491.
Mertten de Waerseggere, raedt anno 1508, 10, 34.
Meester Jan de Waerseggere, raedt anno 1562.
Mertten de Waerseggere, raedt anno 1579, 84, 86, 89; deken anno 1585.

Vinck, (bij alliantie inde geslachten doer die Absoloons).
Aerdt Vinck, raedt anno 1539, 41, et obiit in decembri.
Aerdt Vinck, raedt anno 1571, 72, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91; deken anno
1581, 83, 85, 87, 88, 90, 92.

Bothnia, (bij alliantie inde geslachten doer die Absoloons).
Adolph Bothnia, raedt anno 1581, 83; deken anno 1585.

Vander Vorst, (bij alliantie inde geslachten doer die Absoloons).
Jr Gielis vander Vorst, raedt anno 1589, 91.

Vander Borcht, (bij alliantie inde geslachten doer die Absoloons).
Jr Anthonis vander Borcht, deken anno 1593, 94.

Hier naer volght het vijffde geslacht der stadt van Loven.
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Verrusalem1.
A. Eberwijn Verrusalem, track ten heijliegen lande, met Godevaert van
Builloen, anno 1096.
B. Godefroijdt Verrusalem, schepenen anno 1192, 94.
A. Gielis Verrusalem, schepenen anno 1200, 4, 7.
Id. Wouter Verrusalem, schepenen anno 1240, 43, 48, obiit eodem anno,
sonder eenige wettige kinderen achter te laeten, ende alsoo de naem van
Verrusalem te niet.
Id. Sijmon Verrusalem, schepenen anno 1238, 1242, 1247, obiit, oock sonder
kinderen achter te laeten.

Hier naer volghen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven, als geallieerde onder tvoers. vijfde geslacht van Verrusalem
resorterende, met alle hunne waepenen, ende ierst:
Vanden Berghe.
Her Jan vanden Berghe, riddere, schepenen anno 1198, 1212, obiit anno 1220.
Goordt vanden Berghe, schepenen anno 1220, 40, 46.
Bastijn vanden Berghe, schepenen anno 1225.

Voorloop.
Sijmon Voorloop, schepenen anno 1231, 35.
Wouter Voorloop, schepenen anno 1234, 44, 48, 50.

De Cordelere.
Hendrick de Cordelere, schepenen anno 1248.

Meijssone.
Wouter Meijssone, schepenen anno 1250, 54, 55, 60, 62, 66, 76.

Amelrijcxsone.
Godevaert Amelrijcxsone, schepenen anno 1253, 56.
1

Eberwijn Verrusalem obiit te Loven anno 912 (Boonen).
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Oliviers.
Jan Oliviers, schepenen anno 1266.

Vanden Borchoven.
A. Her Hendrick vanden Borchoven, riddere, raedt anno 1337, 40, 46.
B. Hendrick vanden Borchoven, schepenen anno 1372.
C. Jan vanden Borchoven, commoengemeester anno 1379; schepenen anno
1378, 80; raedt anno 1372, 76, 81, 83, 85; deken anno 1377, 86.
A. Hendrick vanden Borchoven, schepenen anno 1393, 1400, 6, 9, 11, 14, 16,
18, 20; raedt anno 1382, 86, 89, 91, 94, 96, 98, 1401, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27; deken anno 1388, 90, 92, 95, 97, 1408, 13.
Id. Wouter vanden Borchoven, raedt anno 1388, 90, 92, 94, 99.
C. Jan vanden Borchoven, schepenen anno 1400, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34; raedt anno 1397, 1401, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 29,
31, 35; deken anno 1404, 17, 20.
D. Jan vanden Borchoven, de jonghe, schepenen anno 1427, 29; raedt anno
1426, 28, 32, 39, 48; deken anno 1440, 49.
Id. Hendrick vanden Borchoven, Janssone, schepenen anno 1436, 38; raedt
anno 1429, 33, 37, 42, 44, 46; deken anno 1424, 26, 45.
C. Jan vanden Borchoven, raedt anno 1447, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 72; deken
anno 1452, 60.
D. Raes vanden Borchoven, schepenen anno 1455, 57, 66, 88; raedt anno 1453,
56, 58, 63, 83, 85, 87, 89; deken anno 1459, 84, 86.
Id. Her Augustijn vanden Borchoven, riddere, schepenen anno 1477, 79; raedt
anno 1478, 80.
Id. Cornelis vanden Borchoven, raedt anno 1493, 95.
Id. Jan vanden Borchoven, raedt anno 1500, 1.

Van Berghen.
A. Her Hendrick van Berghen, riddere, meijer te Loven, anno 1340.
Id. Her Reijnier van Berghen, riddere, drossaert van Brabant, anno 1419.
B. Cornelis van Berghen, borgemeester anno 1479; schepenen anno 1476, 78;
raedt anno 1454, 56, 59, 61, 63, 66, 77, 81, 85, 87; deken anno 1464, 82, 86,
88; capiteijn vande Lovenaers, met heer Machiel van Berghen, riddere, inde
oorloghen van Luijck anno 1482.
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Hier naer volght het seste geslacht der stadt van Loven.
Gielis.
A. Salomon Gielis, track ten heijliegen lande, anno 1183.
Id. Aerdt Gielis, schepenen anno 1164.
Id. Roelandt Gielis, schepenen anno 1199
B. Jan Gielis, schepenen anno 1243.
C. Goordt Gielis, schepenen anno 1249.

Hier naer volghen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven, als geallieerde onder tvoers. seste geslacht Gielis resorterende,
met alle hunne waepenen, ende ierst:
Van Huldeberghe.
Jan van Huldeberghe, schepenen anno 1280, 83.
Jan van Huldeberghe, wert verslaegen inden

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

290
slach bij Blangijs, met hertoghe Anthonis van Brabant, anno 1415.

Van Wencxele.
A. Her Everaert van Wencxele, riddere, raedt anno 1312.
Id. Her Aerdt van Wencxele, riddere, raedt anno 1357.
Id. Her Willem van Wencxele, riddere, raedt anno 1374.
B. Hendrick van Wencxele, raedt anno 1410, 12, 14, 16, 18, 37; deken anno
1413, 15.

De Witte Van Overloo.
Jan de Witte van Overloo, raedt anno 1365.
Quinten de Witte van Overloo, schepenen anno 1398; raedt anno 1393, 95,
97, 99, 1401.

Van Lathem, (bij alliantie inde geslachten doer die van Udekem).
A. Wouter van Lathem, raedt anno 1355.
Id. Jan van Lathem, leefde, te Loven, anno 1362.
Id. Wouter van Lathem, hadde een steeckspel, te Loven, opgestelt anno 1434,
met Claes de Keersmakere, Jan ende Hendrick vanden Borchoven, Loijck
Roelants, den jonghe, ende Loijck Uten Lieminghen, daertoe hen de stadt Loven
gaf 2550 plecken, ende hertoghe Philips van Bourgoindien ende Brabant quam
te Loven in, om tvoers. steeckspel te sien, 2 julij 1434.
B Jr Jan van Lathem, sone meester Jans, schepenen anno 1586; raedt anno
1569, 70, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 88.

Witteman.
A. Willem Witteman, raedt anno 1376; deken anno 1375.
Id. Jan Witteman, deken anno 1380.
B. Hendrick Witteman, raedt anno 1402.
Id. Wouter Witteman, schepenen anno 1433, 35, 37, 39, obiit eodem; raedt
anno 1432, 34, 36, 38.
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Vander Linden.
Wouter vander Linden, was, mette andere van de geslachten van Loven, inden
slach met hertoghe Wencelijn van Brabant, te Baeswilre, anno 1371, 22 augusti.
Jan vander Linden, raedt anno 1494.
Raes vander Linden, borgemeester anno 1524, 32, 34; schepenen anno 1513,
15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; raedt anno 1498, 1508, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 26, 28, 30, 36; deken anno 1509, 11.
Meester Jan vander Linden, borgemeester anno 1541, 45, 47, 51, 57, 61;
schepenen anno 1536, 38, 40, 42, 44 (riddere); 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68; raedt anno 1511, 13, 15, 17, 19, 21, 37, 39, 43, 49, 53, 55, 59,
63, 65, 67, 69, 70; deken anno 1512; dese hadde 7 kinderen te weten:
Heer Caerel vander Linden, abt tot Perck.
Heer Jan vander Linden, prelaet Sinte Gertruijden.
Loijck vander Linden.
Philips vander Linden, geallieert met jouffrouw Anna Sijmoons, genoempt la
belle Simone.
Heer Anthonis vander Linden, religieus tot Villeers, pater ter Banck.
Margriete vander Linden, geallieert aen heer ende meester Willem Bocxhoren,
raedt ordinaris in Brabant.
Anna vander Linden, geallieert aen Pauwel van Steelandt.
Anthonis vander Linden, schepenen anno 1531, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
51, 53; raedt anno 1523, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
deken anno 1533, 36; dese hadde iij kinderen te weten:
Anthonis vander Linden, geallieert aen Philippotte de Ferrij.
Geertruijt vander Linden, geallieert aen Jan de Waerseggere, ende
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Anna vander Linden, geallieert aen Lucas van der Meren, van Antwerpen.
Jacop vander Linden, raedt anno 1529, 31, 33, 35; deken anno 1532.
Raes vander Linden, raedt anno 1551.
Her Loijck vander Linden, riddere, schepenen anno 1565, 69, 70, 75, 77; raedt
anno 1564, 66, 71, 72, 73, 76; deken anno 1563, 74.
Jr Ferdinandus vander Linden, Philipssone, raedt anno 1592.

Van Geldenaecken.
Her Wouter van Geldenaecken, riddere, meijer van Loven, anno 1413.

Van Udekem.
Loenis van Udekem, raedt anno 1477, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 1500, 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; deken anno 1489, 91, 99, 1512.
Coel van Udekem, raedt anno 1508; deken anno 1498.
Lonis van Udekem, raedt anno 1530, 32, 34, 37, 39, 43, 45.

Van Meren oft De Mera, (bij alliantie inde geslachten doer die vander
Linden).
Jr Chaerles van Meren, raedt anno 1589, 91.

Hier naer volght het sevenste ende leste geslacht der stadt van Loven.
Van Rode.
A. Her Vranck van Rode, riddere, leefde, te Loven, anno 930.
Id. Her Vranck van Rode, riddere, wert verslaegen, anno 1125, int innenemen
vande stadt van Sijrien oft Tijrus. bijden Christenen innegenomen.
Id. Raes van Rode, track ten heijliegen lande, anno 1147.
Id. Aerdt van Rode, track ten heijliegen lande, anno 1183; schepenen te Loven
anno 1194.
Id. Jan van Rode, schepenen anno 1194.
Id. Goossen van Rode, schepenen anno 1212.
Id. Meijs van Rode, schepenen anno 1217, 19.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Id. Godevaert van Rode, schepenen anno 1218.
B. Hendrick van Rode, genoempt vander Steenbrugge, schepenen anno 1259,
67, 70, 79.
D. Daniel van Rode, schepenen anno 1289.
C. Aerdt van Rode, commoengemeijer anno 1311; schepenen anno 1302, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 22.
E. Hendrick van Rode, schepenen anno 1305, 10, 18, 23, 31, 36; raedt anno
1326, 37, 46, 52, 55.
Id. Hertelief van Rode, raedt anno 1318.
Id. Bertholomeeus van Rode, raedt anno 1329.
Id. Thomas van Rode, schepenen anno 1356; raedt 1347, 49, 57.
Id. Peeter van Rode, raedt anno 1358, 68, 73, 75, 77; deken 1374.
Id. Her Sijmon van Rode, riddere, raedt anno 1359.
Id. Wouter van Rode, raedt anno 1364, 72; deken anno 1376.
Id. Jan van Rode, raedt anno 1367.
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Hier naer volghen de goede mannen vande geslachten der stadt van
Loven, als geallieerde onder tvoers. sevenste ende leste geslacht van
van Rode resorterende, met alle hunne waepenen, ende ierst:
Vander Saelen.
Her Sijmon de Atrio genoempt vander Saelen, riddere, schepenen anno 1193,
1211, 16.
Goordt vander Saelen, schepenen anno 1253.
Wouter vander Saelen, schepenen anno 1203.
Vranck vander Saelen, schepenen anno 1220.

Vanden Berghe.
A. Sijmon vanden Berghe, schepenen anno 1211.
Id. Aerdt van den Berghe, schepenen anno 1267, 92, 95.
B. Hendrick vanden Berghe, schepenen anno 1293.
C. Geeraert vanden Berghe, schepenen anno 1296.

Van Lovene.
A. Boudewijn van Lovene, schepenen anno 1221, 23.
B. Her Reijnier van Lovene, riddere, capiteijn vande Lovenaers, inden oorloghe
met hertoghe Hendrick van Brabant, tegens de Luijckenaeren, voer Tongeren,
ende inden slach te Montenaeken, anno 1213.
Id. Bastijn van Lovene, schepenen anno 1244, 49, 52, 54, 66.

Gheijlensone.
Peeter Gheijlensone, schepenen anno 1250, 55, 57, 59, 84.

Vander Hofstadt.
B. Aerdt vander Hofstadt, schepenen anno 1286, 88; ende was, eodem anno,
mette andere Lovenaers, met hertoghe Jan van Brabant, ve junij, inden slach
voert casteel van Wormpt oft Woeronck, tegens de hertoghen van Gelre,
Lutzenborch, Nassau ende andere, alwaer hij groote vromicheijt thoonde,
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waerdore hertoghe Jan dijen van Loven vele schoone privilegien gegeven heeft;
ende onder ander confirmeerde hen het schoon privilegie van Sinte
Peetersmanschappe. Ende de voers. Aerdt vander Hofstadt wert riddere
geslaegen. Anno 1302, 10 julij, wert hij verslaegen, in den grooten slach, voer
Cortrijcke.
A. Vranck vander Hofstadt, schepenen anno 1313, 15, 17; raedt ende riddere,
anno 1325, 27, 51, 55; deken anno 1359.
Id. Her Jan Craijen vander Hofstadt, riddere, capiteijn ende leijdtsman van
Loven, anno 1340; obiit anno 1345.
Id. Goordt vander Hofstadt, raedt anno 1347.
Id. Willem vander Hofstadt, raedt anno 1356.
Id. Willem vander Hofstadt, raedt anno 1584.

Van Herent, (bij alliantie inde geslachten doer die van Lovene; want Jan
van Herent hadde getrouwt jouffrouwe Margriete van Lovene).
A. Jan van Herent, Janssone, commoengemeijer anno 1317, 21, 25, 36;
schepenen anno 1295, 1306, 8, 14, 16, 24, 27, 35, 40; raedt anno 1313, 28.
Id. Hendrick van Herent, raedt anno 1291.
B. Meester Wouter van Herent, schepenen anno 1305, 11.

Van Winghe.
A. Her Geldolph van winghe, riddere, wert
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verslaegen, inden grooten slach voer Cortrijcke, anno 1302, 10 julij.
Id. Everaert van Winghe, raedt anno 1380, 82.
B. Everaert van Winghe, raedt anno 1504, 6, 8, 11, 13, 10, 18, 20, 26.

Van Vertheke.
Jan van Vertheke, schepenen anno 1315, 17, 21, 23.
Otto van Vertheke, raedt anno 1382.

Vander Quaederbrugghen.
A. Goossen vander Quaederbrugghen, obiit, te Loven, inde groote sterfte,
anno 1316; Sinte Geertruijden begraeven.
Id. Her Wouter vander Quaederbrugghen, riddere, raedt anno 1335, 37;
leijtsman ende capiteijn van Loven anno 1346; obiit anno 1353; Sinte
Geertruijden begraeven.
B. Goossen vander Quaederbrugghen, schepenen anno 1374; raedt anno 1369,
71, 73, 75; deken anno 1376.
Id. Her Wouter vander Quaederbrugghen, riddere, Wouterssone, wordden,
anno 1357, gecosen, om monsterheer'te zijn vande glavien die liggen souden
opde frontieren van Brabant, tegens den hertoghe van Ghelre.

Edelheere.
A. Her Vranck Edelheere, schepenen anno 1337; raedt anno 1339.
Id. Vranck Edelheere, de jonghe schepenen anno 1353, 60, 74; raedt anno
1368, ende wert, anno 1379, in decembri vande gemeijnte opt stadthuijs, te
Loven, dootgeslaeghen.
Id. Jan Edelheere, Vrancxsone, raedt anno 1354, 58, 61, 72, 77, 81.
Id. Geerdt Edelheere, raedt anno 1359.

Van Velthem.
Loijck van Velthem, raedt anno 1355, 57.
Jan van Velthem, raedt anno 1361.
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Verenogernen.
Jan Verenogernen, raedt anno 1371, 73, 78, 80, 82; deken anno 1374, 81, 83.

Crupelandt, (bij alliantie inde geslachten doer die vander Hofstadt).
Jan Crupelandt, heer Goordtssone, ridders, schepenen anno 1373, 75, 77; raedt
anno 1374, 76.

Van Schoonhoven.
A. Her Jan van Schoonhoven, riddere, raedt anno 1401, 3, 5, 7, 9, 11, 13; obiit
anno 1413, ende in zijn plaetse wert raedt Hendrick Absoloons.
Anno 1427, hiel heer Hendrick van Schoonhoven, met her Anthonis van Bergen,
den joncheer van Rotselaer, den joncheer van Meerbais ende heer Sijmon Pinnoc,
riddere, een steeckspel, te Loven, opde merckt, ende van gelijcken anno 1455.
Id. Her Philips van Schoonhoven, riddere, drossaert van Brabant, anno 1482.
B. Her Jooris van Schoonhoven, heere van Nieuwrode, borgemeester anno
1575; schepenen anno 1565, 67, 74, 76; raedt anno 1562, 64, 66, 68, 77; deken
anno 1563.

Vander Nieuwerstraeten, (bij alliantie inde geslachten doer die van
Vertheke).
Her Jan vander Nieuwerstraeten, riddere, meijer van Loven, anno 1406.

Vuijter Hellicht.
A. Loijck Vuijter Hellicht, raedt anno 1451, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 72,
74, 77, 79; deken anno 1462, 73.
B. Joos Vuijter Hellicht, borgemeester anno 1495; schepenen anno 1496; raedt
anno 1489, 91, 93, 97, 99, 1502, 5, 13; deken anno 1494, 98, 1514.
Id. Pauwel Vuijter Hellicht, raedt anno 1543, 52.
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Vander Borch.
Hendrick vander Borch, schepenen anno 1495, 97, 99, 1502; raedt anno 1486,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 1500, 1, 3; deken anno 1487, 89, 91, 93.

Kijps, (bij alliantie inde geslachten doer die Vuijter Hellicht).
Aerdt Kijps, schepenen anno 1531; raedt anno 1520, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44; deken anno 1521, 33, 35, 37, 39, 41.

De Laistre.
Jan de Laistre, raedt anno 1545.
Goordt de Laistre, raedt anno 1574, 76.

De la Bauwette, (bij alliantie inde geslachten doer die vander Hofstadt).
Philips de la Bauwette, schepenen anno 1581; raedt anno 1578, 80, 82, 84.

Vanden Heetvelde.
Jr Anthonis vanden Heetvelde, borgemeester anno 1590; schepenen anno
1589, 91, 93, 94; raedt anno 1579, 82, 85, 87, 88, 92; deken anno 1580, 86.

De Hulette.
Philips de Hulette, raedt anno 1582, 84, 86, 89, 91, 93, 94; deken anno 1585,
87, 88, 90, 921.
1

Jan-Michiel van Langendonck heeft, in zijne uitgave der Res Lovanienses van Divaeus,
gedrukt anno 1757, de beschrijvingen medegedeeld der verschillende familiewapens welke
in het werk van Boonen voorkomen. Doch, zijne beschrijvingen zijn niet altijd juist opzichtens
de kleuren. De wapens welke in het werk van Divaeus vervat zijn, werden gesneden door J.
Catoir, van Brussel, naar de teekeningen en op kosten van den secretaris W.-A. van Dieve,
overleden in 1754.
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Boonen liet, in zijn handschrift, negen schilden in 't wit, te weten: de Swertere, van Raveschot,
de Angelis, van Caverson, van Vorselaer, vander Meren, vander Nieuwerstraten, de Lijstere
en de Hulette.
De volgende zestien liet hij ongekleurd: de Buck, de Ketelere, van Ludeken, van Pulle, vander
Tommen, de Ketelboetere, van Sichenen, de Kersmakere, Pijlijser, Boxhoren, van Ralenbeke,
van Watermale, Vinck, vander Borch, van Udekem en de la Bauwette. Al de ontbrekende of
ongekleurde schilden hebben wij voor deze uitgave doen afbeelden volgens een afschrift van
een gedeelte des werks van Boonen, vervaardigd in den loop der 17e eeuw, en dat door den
heer schepen Ad. Fonson, in 1853, aan de archieven onzer stad geschonken is geworden.
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Hier beghint het vierde ende leste deel oft
capittel van desen boecke, Tracterende vanden
vrijen huijsgesinne ende familie der kercke van
Sinte Peeters, te Loven, ende haere Sinte
Peetersmannen, die van alle oude tijden de
welgeborene van Loven sijn genoempt geweest,
enz .
1

Vanden oirspronck vande voers. Sinte Peetersmannen.
Om te comen totten oirspronck vande voers. SINTE PEETERSMANNEN2, soo es te
wetene dat, inden jaere van 1013, heer Balderic, bisschop van Luijck, eene groote
1

Dit kapittel bevat, doch verkort en met eene andere verdeeling, het werk dat Boonen, in 1592,
schreef onder den tijtel van Het Boeck van de Sinte Peetersmannen van Loven. Het laatste
werk vormt een handschrift van 62 bladers in-folio, en berust ter archieven onzer stad, nr
2049. In denzelfden band, achter den arbeid van Boonen, schreef de secretaris Willem-Antoon
van Dieve, achterkleinzoon des geschiedsschrijvers, overleden anno 1754, een Kort verhael
van de Sinte Peetersmannen der stadt Loven, hunnen oorspronck, eerteekens ende privilegien.
(17 bladers.)

2

Het was de stichting der kerk van Sint Peeter, in de laatste jaren der 10e eeuw, die de
Leuvensche SINT PEETERSMANNEN of HOMINES SANCTI PETRI deed ontstaan. Toen er, in
die dagen, eene kerk of een klooster gesticht werd, en terwijl in die kerk of in dat klooster
de geestelijke familie tot stand kwam, vormde zich rond de nieuwe instelling ook de
wereldlijke familie. Weldra met aanzienlijke eigendommen begiftigd wezende, werd de kerk
eene macht die den zwakken tegen de aanvallen van den sterken kon beschermen. De
menschen, die over het algemeen zich nog met den landbouw ophielden, en nog van elkander
verwijderd woonden, kwamen zich van lieverlede rond de nieuwe kerk of rond het nieuw
klooster nederzetten, en stelden zich onder de bescherming van het gesticht. Zij vormden de
wereldlijke familie der kerk en droegen den naam haars beschermheiligens. Zoo ontstonden
de Sint Bavosmannen, te Gent, de Sint Martensmannen, te Utrecht, de Sinte Mariasmannen,
te Doornijk, de Sinte Geertrudismannen, te Nijvel en de Sint Peetersmannen, te Leuven.
In 1205 was de instelling der Leuvensche Sint Peetersmannen in vollen bloei. Als voogd
dezer kerk, was de graaf van Leuven, later de hertog van Brabant, beschermer der Sint
Peetersmannen ‘die totten vrijen huijsgesinne des heeren hertoghen’ behoorden.
De voorrechten onzer Peetersmannen werden bekrachtigd, in 1291, door Jan den Ie, hertog
van Brabant, en, in 1355, door Wenceslas en Johanna.
Toen, bij lateren dag, ettelijke familien onzer Sint Peetersmannen, door den landbouw, de
nijverheid of den handel, rijk waren geworden, vormden zij onder elkander een soort van
patriciaat, en zoo ontstonden, met den tijd, onze geslachten, die Wenceslas en Johanna, in
een diploom van 8 februari 1362, de welgeborenen of, om de taal des tijds te spreken, de
‘waelgebornen lieden van onser stad van Lovene’ noemen. (Cleijn Charterboek, bl. 41.)
Reeds in de 15e eeuw bestonden er twee soorten van Sint Peetersmannen: tot de eerste soort
behoorden al de lieden, mans en vrouwen, geboren binnen Brabant en afstammende van de
geslachten; deze laatsten waren, volgens onze costuimen, de vrije Sint Peetersmannen; de
anderen, die tot de geslachten niet behoorden, doch, die van de oorspronkelijke lieden der
Leuvensche kerk afstamden, waren gekend onder de benaming van Buiten Sint Peetersmannen.
Dit alles blijkt ten duidelijkste uit de oorkonden door Boonen, in het 4e kapittel zijns werks
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sterckte begonst hadde te maecken, int dorp van Hoegaerden, ende des niet aflaeten
en wilde, ten versuecke van graeve Lambrecht van Loven, soo es de selve graeve
Lambrecht, met eene groote menichte van Lovenaers, derwaerts getrocken, ende
heeft de Luijckenaeren wel dapperlijck verslaeghen, ende het begonst werck ten
gronde affgeworpen; waerinne die van Loven hem grooten bijstant deden, ende mits
de

overgeschreven. Zie mede over de zaak Joh. Molanus, Hist. Lov., Ie deel, bl. 165-180, en
vooral de geleerde verhandeling van den Heer H. Lavallée, getijteld: Notice sur les Sint
Peetersmannen ou Hommes de Saint Pierre de Louvain. Bruxelles, 1854, in-8o.
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groote vromicheijt ende getrouwicheijt die die van Loven graeve Lambrechte aldaer
bethoonden, ende van gelijcken oock inden jaere 1012 voerleden gedaen hadden, als
de stadt Loven bij Godefroijdt van Ardennen belegert was, ende de vijanden
vromelijck hadden vande stadt gekeert, soo heeft de selve graeve Lambrecht die van
Loven vele schoone heerlijcke privilegien gegeven, ende onder andere die van Sinte
Peetersmanschappe1; ende van dijer tijt aff, hebben zij hen begonst Peetersmannen
te noemen, ende de welgeborene van Loven te heeten, als van graeven kinderen
gedescendeert zijnde. Men bevindt zekerlijck, in vele oude munimenten, dat graeve
Lambrecht ende alle zijne naecomelinghen, graeven van Loven ende hertoghen van
Brabant, hebben den naem ghevuert als voechden der kercke van Sinte Peeters, ende
dat zij oock altijts geplogen hebben inden eedt, die zij thunder incompste, te Loven,
doen, te sweren dat zij allen degene die Sinte Peeters hooren, houden zullen in allen
haeren ouden rechten ende gebruijcken, blijckende bijden selven eedt hier bij copie
volgende.
COPIA.
DEN VOERS. EEDT INT DUIJTSCH.
Nos N. etc. Juravimus et promittimus ad Wij N. enz. sweren ende geloven. bij dese
haec sacrosancta evangelia, quod ab isto heijlige evangelien, dat wij van nu
die in antea, erimus tideles ecclesiae
voertaene zullen getrouw wesen onser
nostrae Sancti Petri Lovaniensis, ac aliis kercke van Sinte Peeter tot Loven, ende
ecclesiis nostri ducatus Brabantiae, et
alle andere kercken ons hertochdomme
observabimus faciemusque observari jura, van Brabant, ende dat wij zullen
privilegia, statuta, consuetudines,
onderhouden ende doen onderhouden,
possessiones et libertates dictarum
alle rechten, privilegien, statuijten,
ecclesiarum, et hominum spectantium ad costuijmen, possessien ende vrijheden
familiam Beati Petri Lovaniensis
der voers. kercken ende der menschen
antedicti, prout praedecessores nostri
toebehoorende der familien van Sinte
duces ducatus Brabantiae hactenus
Peeter, te Loven, voers., ghelijck onse
voersaeten hertoghen des hertochdoms
fecerant, sic juvet nos Deus et omnes
van Brabant tot nu toe gedaen hebben;
Sancti ejus.
1

In de 15e eeuw verkeerde men in de meening dat het Sint Peetersmanschap bij diploom van
den hertog van Brabant ingesteld was geworden. In een onderzoek welk in 1516 plaats had,
verklaarde Gielis Crol, lakenmaker, woonende in het huis de Trouw, het volgende: ‘dat hij
deponent, int jaer 1497, Borgemeester vanden natien wegen was, binnen der stadt van Loeven,
ende heeft, onder d'andere, eens daer bij geweest, binnen dijen jaere, aldaer, in presentien
van seven oft acht goede mannen, die welcke hij nijet onthouden en heeft oft genoemen en
can, anders dan van wijlen Raes vanden Graeve, die doen Over-Borgemeester was, ende
wijlen Jans Vasont, doen tertijt Secretaris vander stadt, aldaer zij zeeckere privilegie gingen
doersien ende visiteren, die doen lagen inden ouden Thoren van Sinte Peeters kercke, nu
affgebroeke zijnde, ende sach aldaer, onder d'andere, eenen besegelden brieff, met eenen
grooten zegel, nijet onthouden hebbende oft daer meer zegelen aen hingen oft nijet, den
welcken brieff hij, deponent, in zijn handt namp, vragende aen Jannes Vasont wat brieve dat
dat waere; daerop hij hem antworde dat dat was het privilegie van Sinte Peetersmanschap,
welcke hoorende hij deponent, leijde den selven brief wederomme daer neder, sonder dat
die, tot dijer tijt, gelesen weerdt, nijet alsoo weetende d'inhoudt van dijen te vercleeren; ende
dijen thoren affgebroecken zijnde, zoo zijn die brieven ende privilegien vander stadt, die
daer op laegen, geleedt geweest inder selver kercken; in een gewoelfte, gestaen onder 't
Cappittel huijs; maer oft den selven brieff daer inne geleijdt is oft nijet en weet hij nijet.’
Zie Thoon voor die Sint Peetersmannen, 1516, handschrift der archieven van Leuven, bl. 38.
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alsoo hulpe ons Godt ende alle zijne
Heijlieghen.
Anno 1212, in meije, heeft hertoghe Hendrick van Brabant de stadt van Luijck,
met gewelt innegenomen, ende gansch gespolieert ende gedestrueert; hij en spaerde
mans, vrouwen, noch kinderen, geestelijck noch weerlijck, kercken noch cloosters.
Dit vernemende Hugo, de bisschop van Luijck, dede zijnen geestelijcken staet
vergaerderen tot Hoije, alwaer hij hertoghe Hendrick inden ban dede. De hertoghe
dit hoorende, es met zijnen ganschen legele voer Tongeren gecomen, verbrandende
aldaer de poorte, ende hevet tzijnen wille innegenomen. Van daer es hij wederomme
naer Luijck getrocken; maer daer niet connende in geraecken, heeft hij zijnen wech
te slincker hant genomen naer Stips, alwaer hij, bijt casteel van Montenaecken, zijnen
legele nedergeslaegen heeft. Niet verre van daer lach de bisschop van Luijck, met
de hertoghe van Lemborch, de graeven van Loon ende Naemen, met hunnen volcke;
ende hoe wel de Brabanders zeer laff waeren van hongere, want zij in ij daegen niet
vele geten en hadden, es de hertoghe, niettegenstaende, zijnen vijanden in gemoete
getrocken, alwaer eenen grouwelijcken slach gebeurde, in octobri anno 1214, ende
de graeve van Loon wert vanden peerde gesmeten, ende de hertoghe van Lemborch
nam de vluchte; maer naer dijen de graeve van Loon op een ander peert gestelt was,
ende

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

297
de Limburger wederomme, met meerderen moede, in den velde gecomen was, begonst
den Brabanderen haere cracht te begeven, van grooten hongher ende vermoijtheijt.
Ende vele wertter verslaeghen, ende vele ontliepent. Dit ziende die van Loven, Lieren
ende Santhoven, dat de hertoghe Hendrick van Brabant, haeren heere, in noode was,
hebben eenen moet genomen, ende hebben den hertoghe, met groote vromicheijt,
bijgestaen ende hem vuijten vijanden handen verlost, waeromme hij die van Loven
ende d'andere met schoone privilegien begift heeft, ende onder andere oock
geconfirmeert het privilegie van Sinte Peetersmanschappe. In dese oorloge waeren
onder andere van den welgeborene van Loven:
Hr Reijnier van Lovene, riddere, capiteijn; Hr Geeraert vanden Steene, riddere; Hr
Aert vander Calstren, riddere; Hr Goordt van Redingen, riddere; Bastijn Uten
Liemingen, baniervoerdere; Hr Aert van Wilre, riddere; Goordt De Vos, Wouter de
Keijsere, Everaert van Oppendorp ende meer anderen.
Anno 1288, ixa junij, geviel den grooten slach bijt rooffhuijs oft casteel van
Woeronck, Wormpt oft Woeringhen, gelegen tusschen Colen ende Nuijs, opden Rhijn.
Want alsoo de hertoghe Jan van Brabant, die eerste van dijen naeme, het voers. slot
van Woeringhen belegert hadde, heeft de bisschop van Colen, vele van den graeven
ende vorsten daerontrent geseten, opgeroijt omden hertoghe van Brabant
tsamenderhant op te lichten. Dwelck de hertoghe vernemende, es zijne vijanden in
gemoete getoghen; den slach was zeer vreesselijck, want de vijanden wel x tegen
een waeren. De hertoghe wert vanden peerde geslaeghen, ende moest lange te voet
vechten, mits het groot gedranghe; ten lesten heeft Aert vander Hoffstadt, een edelman
van Loven, den hertoghe op zijn peert gestelt, ende een vande vijanden verslaegen
hebbende, es de voers. Aert op desselffs peert gespronghen, ende heeft hem zeer
vromelijck gedraeghen. De hertoghe ververscht zijnde van peerde, es, met xx
edelmans, daer ondere van Loven waeren: heer Wouter vanden Bisdomme, riddere,
ende Aert vander Hoffstadt, de vijande aengevallen, met groote viericheijt, ende
hebben den standaert des graeven van Luxenborch ter aerden geslaeghen. Ende de
graeve selve wert, van heer Wouter vanden Bisdomme, met eenen sweerde dorsteken,
ende heer Waelraeff, zijnen broedere, wert verslaeghen van Aert van der Hoffstadt;
de bisschop van Colen ende de graeve van Gelre werdden gevangen genomen, ende
daer bleven van des bisschops wegen verslaegen ontrent de xc mannen ende iiijm
peerden, ende van hertoghe Jans weghen ontrent de xl, waerondere ij ridders waeren,
te wetene heer Wouter Berthout, heere van Mechelen, ende heer Aernout van Zelem.
Daernaer heeft hertoghe Jan tvoers. rooffhuijs ten gronde doen affworpen ende
destrueren. Ende alsoo es hertoghe Jan heere gewordden des hertochdoms van
Lijmborch. Van dese victorie was de voers. Aert vander Hoffstadt, doentertijt
schepenen van Loven, oorsaecke, mits het secours dwelck hij den hertoghe, met
zijnen peerde, gedaen hadde; want anderssints hadde de hertoghe inden strijt gebleven
oft ten minsten gevangen geweest, waeromme de voers. hertoghe Jan, die van Loven,
met schoone privilegien heeft begift, ende onder andere hen oock geconfirmeert de
schoone heerlijeke privilegie van Sinte Peetersmanschappe. Inde voers. oorloghe
waeren noch onder andere vande welgeborene van Loven:
Hr Hendrick van Bialanden, riddere; Hr Aert van den Steene, riddere; Hr Lonijs
Hers, riddere; Hr Hendrick van Oppendorp, riddere; Hr Hendrick van Wilre, riddere;
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Hr Willem van Redingen, riddere; Hr Massewijn van Redingen, riddere; Jan van
Redingen, Willem van Wilre, Aert van Wilre, Aert vanden Berghe, Gielis Uten
Liemingen, Peeter vander Calstren, Jan van Nethenen ende meer anderen.

Andere confirmatie ende bevestinghe der privilegien van Sinte
Peetersmannen, van Loven, gedaen bijden voers. hertoghe Jan van
Brabant, anno 1291, met dese woorden:
‘Wie dat behoort de Sente Petere, te Lovene ende t'onser vrier messeniederen, wat
dat hi geloeft, voere schepenen van onsen lande, dat willen wij, dat hi gheloefte,
ochte hijt geloeft hadde voere schepenen van vrier port, ende in andere stucken
gebrucken haeren maijssniden, alse Sente Petersliede schuldich zijn te gebrukene1.’

Anno 1355, 3a januarij, hebben hertoghe Wencelijn ende vrouwe Joanna,
als hertoghe ende hertoginne van Brabant, thunder incompste, de voers
Sinte Peetersmannen geloeft soo hier volght:
‘Voert gheloven wij hen, dat men Sente Petersmannen, ende die van Sinte
Petersmanschappe zijn, handelen sal ende houden, gelijck dat mense schuldich es

1

Cleijn Charterboeck, fol. 60 verso.
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te houdene ende te handelen, ghelijck datmen van outs herbracht heeft1.’
Welck voers. artikel alle hunne naecomelingen, hertoghen ende hertoginnen van
Brabant, thunder incompste, te Loven, oock geconfirmeert ende geloeft hebben.

Hier naer volghen diveersche brieven, bij copie, gegeven bijden Deken
ende Capittel van Sinte Peeters, te Loven, opt bethoonen van Sinte
Peetersmanschappe, met declaratie vandat de selve Sinte Peetersmannen,
boven andere menschen, in vele zijn geprivilegieert, enz.
COPIA.
VERTALING.
Universis praesentes literas visuris et
Allen dengenen die dezen
audituris, Decanus et Capitulum ecclesiae tegenwoordieghe brieven zullen zien ende
Beati Petri, in Lovanio, salutem in
hooren, den Deken ende het Capittel der
Domino. Universitati vestrae significamus kercke van Sinte Peeters, te Loven,
tenore praesentium veraciter testantes, salicheijt inden heere. Ulieden al te
quod Wilhelmus, filius AEgidij, nuper zaemen te kennen gevende, met het
personaliter Lovanii, coram nobis, in
inhout van desen tegenwoordigen brieve,
ecclesia Beati Petri praedicti. comparens waerachtelijck getuijgende, dat Willem,
dixit et juravit. tactis sacro sanctis ab eo, sone Gielis, es lestmael, in persoone, te
prout moris est, in summo altari,
Loven, voer ons, inder kercke van Sinte
praedictae ecclesiae, se hominem fore Peeters, gecompareert, heeft geseet ende
Beati Petri Lovaniensis, et ad familiam gesworen, geraeckt hebbende de
ejus se pleno jure pertinere, nee non se heijlichdommen, gelijck de maniere es,
extractum esse et processisse de familia voer den hoogen aultaer der voers.
Beati Petri Lovaniensis ex vera et debita kercke, dat hij was een Sinte Peetersman
natione videlicet hominum Beati Petri, van Loven, ende tot sijnder familie, met
qui ut non solum dictis et juramento
volle recht, toebehoorende, ende oock dat
ipsius crederemus in hac parte, testes
hij was gecomen ende gesproten vande
idoneos, videlicet Henricum de Honshem familie der kercke van Sinte Peeters, te
et Johannem AEgidij, coram nobis in
Loven, vuijt een waerachtich ende
dicta ecclesia produxit; qui sub eorum behoorlijck geslachte, te weten der
juramento, propter hoc supra dictum
mannen van Sinte Peeters. Ende omdat
altare, in choro ecclesiae praedictae. tactis wielieden niet alleen en souden gelooven
sacro sanctis, ab eisdem praestito, coram zijn woorden ende zijnen eedt, soo heeft
nobis dixerunt et deposuerunt ipsos de hij noch getuijghen bij gebracht voer ons
dicta natione Beati Petri Lovaniensis esse die bequaem waeren, te wetene: Hendrick
extractos et ad familiam Beati Petri se van Honshem ende Jan Gielis, inde voers.
pertinere, et dictum juramentum ipsius kercke van Sinte Peeters, de welcke onder
Wilhelmi verum esse, et dictum
haeren eedt daeromme inde voers. kercke,
Wilhelmum fore hominem Beati Petri
voer den hooghen aultaer, geraeckt
Lovaniensis et ad familiam ejusdem Beati hebbende de heijlichdommen, bij hen
Petri pertinere. Propter quod praedictum gedaen hebben, in ons tegenwoordicheijt,
Wilhelmum pro homine Beati Petri et ad geseet ende betuijcht, dat zielieden
1

Cleijn Charterboeck. fol. 35 verso.
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familiam Beati Petri Lovaniensis
pertinere tenemus et habemus. Et
quoniam homines Beati Petri Lovaniensis
liberi et privilegiati esse debeant, et sunt
prae aliis hominibus, hinc est quod nos
universitatem vestram rogamus,
requirimus et exoramus, quatenus ob
reverentiam Beati Petri praedicti dictum
Wilhelmum pro homine Beati Petri, de
caetero et ad familiam Beati Petri
Lovaniensis pertinentem, pleno jure,
teneatis et habeatis eundem et ea libertate
qua homines Beati Petri gaudere tenentur
ex consuetudine antiqua, approbata et
observata a tempore a quo non extat
memoria gaudere permittatis, ipsumque
contra quoscunque injuriantes defendatis.
In cujus rei testimonium sigillum capituli
nostri, quo pariter utimur, praesentibus
duximus apponendum. Datum anno
Domini millesimo trecentesimo quinto,
in die Beati Dionisij; et subtus appendet,
in viridi cera, sigillum Sancti Petri
Lovaniensis ecclesiae.

2

waeren gesproten vuijt het voers.
geslachte van Sinte Peeters, tot Loven,
ende totter familie van Sinte Peeter
behoorende, ende den eedt vanden voers.
Willem waerachtich te zijne, ende dat hij,
Willem, was een Sinte Peetersman van
Loven, ende totte familie vanden selven
Sinte Peeter behoorende; om dwelck soo
houden wij den voers. Willem voer een
Sinte Peetersman ende totte familie van
Sinte Peeter, te Loven, behoorende, ende
want de Sinte Peetersmannen van Loven
vrij ende behooren gepriviligieert te
wezen, ende zijn boven alle andere
menschen, hier omme soo est dat
wijlieden u al te zaemen zijn biddende,
versueckende ende begerende, dat
ghijlieden, ter eeren van Sinte Peeter
voers., den voers. Willem, van nu
voertaene, zult hebben ende houden voer
een Sinte Peetersman ende totte familie
van Sinte Peeter, te Loven, behoorende,
met volle recht, ende dat ghijlieden hem
zult laeten genieten ende gebruijcken de
vrijheijt die Sinte Peetersmannen van
Loven, vuijt den oude costuijme,
geapprobeert ende geobserveert, van den
tijt waeraff geen gedenkenisse en es,
altijts hebben gebruijckt, ende hem,
tegens de gene hem eenich ongelijck oft
injurie aendoende, defenderen. In
getuijchenisse der waerheijt hebben wij
den seghel van ons capittel, die wij
tzaemen gebruijcken, deze
tegenwoordieghe doen aen hangene.
Gegeven int jaer ons Heeren duijsent
drije hondert ende vijf, op Sinte Denijs
dach; ende onder hanght, in groenen
wasse, den seghel van Sinte
Peeterskercke, te Loven2.

Deze vertaling is genomen uit het Boek van de Sinte Peetersmannen van Loven, van Boonen.
De vertaling der volgende latijnsche stukken zijn insgelijks uit hetzelfde handschrift genomen.
Het scheen ons niet onbelangrijk toe deze vertalingen hier mede te deelen, welke vervaardigd
verden toen de instelling der Sint Peetersmannen nog in wezen was.
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Van gelijcke brieven, ende bijnaervan eenen inhout heeft Aerdt van Dijon,
vanden Deken ende het Capittel vercreghen, anno 1348, maer want die
conclusie anders ende seer schoon es, soo wordt de selve conclusie hier bij
copie gestelt.
COPIA.
VERTALING.
Et quoniam de consuetudine antiqua,
Ende want, van oude costuijme,
approbata et observata a tanto tempore geapprobeert ende geobserveert van dijen
quod ejus memoria non existit, homines tijt datter geen memorie aff en es, die
familiae Beati Petri liberi fuerunt et adhuc mannen van Sinte Peetersfamilie altijts
sunt prae ceteris hominibus, et in pluribus hebben vrij geweest ende noch zijn boven
privilegiati, rogamus universitatem
alle andere menschen, ende in vele
vestram in Domino et requirimus omnes geprivilegieert, bidden wij ulieden alte
et singulos ad quorum notitiam continget saemen, in den heere, ende versuecken
praesentia devenire, quatenus vos et
eenenicgelijcken ende elck besondere, tot
vestrum quolibet qui Beatissimis Petri wijen deze tegenwoordighe brieven zullen
clavibus desideratis protegi prcedictum comen, hoe dat ghij lieden ende elck van
Arnoldum ob honorem Dei, et
ulieden besondere die begheren doer
reverentiam Beati Petri, ejus apostoli, pro Sinte Peeterssluetels beschermpt te
homine Beati Petri teneatis sicut et nos a wesen, den voers. Aert, ter eeren Godts
quibuscumque injuriis et molestis fideliter ende ter eeren van Sinte Peeter, zijnen
protegere dignemini, et ipsum Arnoldum appostel, zult houden voer een Sinte
contra dicta privilegia nullatenus
Peetersman, ende zult hem, gelijck
infestare; ipsumque, in dictis libertate et wijlieden, van alle injurie ende quellingen
reverentia, quibus homines Beati Petri getrouwelijck beschermen, ende den
gaudere solent, tanquam hominem
selven Aert, tegens de voers. privilegien
ejusdem Beati Petri foveri firmiter et
in geender manieren schaedelijck wesen,
teneri. In cujus rei testimonium et
ende zult hem inde behoorlijcke vrijheijt
munimen sigillum nostrum quo pariter ende eere die Sinte Peetersmannen plegen
utimur, praesentibus duximus
te gebruijcken, als een vande selve Sinte
apponendum.
Peetersmannen, behulpich wesen,
beschermen ende vastelijck daerinne
houden. In welcker saecken
getuijchenisse ende bevestinghe, hebben
wij onsen gemeijnen seghele dese
tegenwoordieghe doen aenhanghen.

Niet seer ongelijcke brieven, maer vele cortter, hebben den onder-Deken
en de het Capittel van Sinte Peeters gegeven Jannen vander Saelen, inde
prochie van Willebringhen, anno 1382, van welcke brieven de conclusie
hier bij copie volght:
COPIA.

VERTALING.
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Ipsumque in dicta libertate fovendo
contra injuriatores quoscunque defendatis.
In cujus rei testimonium sigillum majus
dictae nostrae ecclesiae duximus
apponendum.

Ende den selven inde voers. vrijicheijt
onderhoudende, van allen die hem
ongelijck oft injurie willen doen,
beschermen. In welcker saecken
getuijchenisse hebben wij onsen grooten
seghel van onser voers. kercke hier doen
aen hanghen.

Hier naer volgen noch diveersche copijen van brieven vant verheffen ende
bethoonen van Sinte Peetersmanschappe, waervuijt oock, onder andere,
blijckt dat de selve Sinte Peetersmannen hooren totten vrijen huijsgesinne
ende familie der hertoghen ende der hertoginnen van Brabandt.
COPIA.
VERTALING.
Item, notum sit universis quod in
Item, kennelijck zij eeneniegelijcken dat,
praesentia villici Lovaniensis et hominum in tegenwoordicheijt des meijers van
Sancti Petri et ad liberam familiam
Loven, ende Sinte Peetersmannen, totten
Domini Ducis pertinentium
vrijen huijsgesinne des heeren hertoghen
infrascriptorum, personaliter constitutis behoorende, ondergescreven
Sybertus de Hulvenhout, asserens se esse persoonelijck gestelt Sijbert van
hominem Sancti Petri et ad liberam
Hulvenhout, voerzeker zeggende te zijne
familiam Domini Ducis pertinere, de
een Sinte Peetersman ende totte vrije
legitimo thoro procreatum, cupiens hoc familie oft huijsgesinne des heeren
monstrare prout sibi sufficere possit et hertoghen behoorende, van wettighen
valere, rogabat cum devotione ipsum
bedde gheboren, begerende dat te thoonen
villicum Lovaniensem quatenus monere hem genoech zijnde; badt met devotie,
vellet homines
den
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Sancti Petri et ad liberam familiam
Domini Ducis pertinentes, praedicans
qualiter et quomodo hoe monstrare
deberet, prout sibi sufficere poterit et
valere quo facto Villicus Lovaniensis
monuit dictos homines Sancti Petri et ad
liberam familiam Domini Ducis
pertinentes qualiter et quomodo idem
Sybertus hoc monstrare deberet, scilicet
ipsum Sybertum esse hominem Sancti
Petri et ad liberam familiam Domini
Ducis pertinere, de legitimo thoro
procreatum. Qui homines Sancti Petri et
ad liberam familiam Domini Ducis
pertinentes, moniti a villico Lovaniensi,
habita super his deliberatione pleniore,
judicantes dixerunt pro sententia: quod
idem Sybertus primitus, pro se et duo
secum homines Sancti Petri et ad liberam
familiam Domini Ducis pertinentes, de
legitimo thoro procreati et de progenie et
parentela ipsius Syberti, tactis sacro
sanctis, jurare deberent. scilicet dictum
Sybertum esse hominem Sancti Petri et
ad liberam familiam Domini Ducis
pertinere, et de legittimo thoro
procreatum. Quo praelato idem Sybertus.
tactis sacro sanctis, juravit primo, prout
sibi esset praeordinatum, pro se ipsum
esse hominem Sancti Petri et ad liberam
familiam Domini Ducis pertinentem, de
legitimo thoro procreatum, et hoc idem
tenuerunt cum eo testantes, tactis sacro
sanctis, jurando, Johannes Sybrechts sone
et Petrus Wyrns sone, de Hulvenhout,
homines Sancti Petri, et asserentes ad
liberam familiam Domini Ducis
pertinentes, de progenie et parentela
ipsius Syberti et de legitimo thoro
procreati, promittens idem Sybertus, quod
si in aliquo forefecisset contra Dominum
Ducem, quod hoc emendare vellet
secundum sententiam hominum Sancti
Petri et ad liberam familiam Domini
Ducis pertinentium se honorem ejus et
ejus bona firmiter obligando. In cujus rei

selven meijere van Loven, dat hij maenen
wilde Sinte Peetersmannen, totten vrijen
huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende, biddende hoe ende in wat
manieren hij dat soude moeten thoonen,
gelijck hem dat soude moeghen genoech
wesen; dwelk gedaen zijnde, de meijere
van Loven heeft gemaent de voers. Sinte
Peetersmannen. ende totte vrije familie
des heeren hertoghen behoorende. hoe
ende in wat maniere de selve Sijbert dat
soude moeten thoonen; te wetene dat hij,
Sijbert, es een Sinte Peetersman, ende
totten vrijen huijsgesinne oft familie des
heeren hertoghen behoorende, van
wettighen bedde geboren; welke Sinte
Peetersmannen ende totte vrije familie
des heeren hertoghen behoorende,
gemaent vanden meijere van Loven, hier
op gehadt hebbende volle deliberatie,
wijsende hebben geseet voer vonnisse,
dat de selve Sijbert, ierst voer hem, ende
twee Sinte Peetersmannen met hem. ende
totten vrijen huijsgesinne des heeren
hertoghen behoorende. van wettighen
bedde gheboren ende vande geslachte
ende maetschappe vanden selven Sijbert.
geraeckt hebbende de heijlichdommen,
souden moeten sweren te wetene: den
voers. Sijbert te zijne een Sinte
Peetersman ende totte vrije familie ende
huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende, ende van wettighen bedde
geboren; dwelck gedaen zijnde, de selve
Sijbert, geraeckt hebbende de
heijlichdommen, heeft gesworen, ierst,
gelijck hem voeren geordonneert es, voer
hem, dat hij es een Sinte Peetersman,
ende totten vrijen huijsgesinne des heeren
hertoghen behoorende, ende van wettigen
bedde geboren, ende dat selffste hebben
met hem gehouden betuijgende, geraeckt
hebbende de heijlichdommen, swerende
Jan, Sijbrechts sone, ende Peeter Wijrns
sone, van Hulvenhout. Sinte
Peetersmannen, voer zeker zeggende toe
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testimonium nos Ludovicus Ex
Lieminghen, villicus Lovaniens's.
Johannes de Vertheke, Johannes de
Herent, junior; Henricus de Overloo,
Ludovicus Cricksteen. subvillicus
Lovaniensis, Johannes de Mola, Henricus
Herenmeijs et Arnoldus de Cocvoert.
homines Sancti Petri et ad liberam
familiam Domini Ducis pertinentes, quia
praemissis interfuimus, nostra sigilla
praesentibus literis duximus apponenda
in testimonium omnium praemissorum.
Datum anno Domini millesimo
trecentesimo decimo nono, in die Beati
Lamberti, episcopi. Haec libro novo, G.
folio 15.

te behooren totten vrijen huijsgesinne des
heeren hertoghen, vande geslachte ende
maeschap vanden selven Sijbert; ende
van wettighen bedde geboren. Gelovende
de voers. Sijbert, waert dat hij ergens inne
gedaen hadde tegens den heere den
hertoghe, dat hij dat begeerde te beteren,
volgende den vonnisse van Sinte
Peetersmannen, ende totten vrijen
huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende; zij selven, zijne eere, ende
zijne goeden vastelijk verbindende
endeverobligerende. In welcker zaecken
getuijchenisse wij Lodewijck Uten
Liemingen, meijere van Loven; Jan van
Vertheke, Jan van Herent, de jonge;
Henrick van Overloo, Lodewijck
Cricksteen, onder meijere van Loven; Jan
vander Molen, Henrick Herenmeijs ende
Aerdt van Coevort, Sinte Peeters mannen
ende totten vrijen huijsgesinne des heeren
hertoghen behoorende. Want wij int gene
voers. tegenwoordich geweest hebben,
hebben wij onse zeghelen dese
tegenwoordighe brieven doen aen
hanghen, in getuijchenisse vant gene
voers. es. Gegeven int jaer ons Heeren
duijsent drije hondert ende neghenthiene,
op Sinte Lambrechs dach. Int boeck
metter G. f. 15.

COPIA.
VERTALING.
Item, notum sit universis quod Godefridus Item, kennelijck zij eeneniegelijcken dat
Pistor, dictus Wautbolle, de Wackersele, Goordt de Beckere, genoempt Wautbolle,
filius quondam Henrici quondam dicti de van Wackerseel, sone wijlen Henricx
Herbrugghen, in praesentia Petri. dicti de wijlen genoempt van Herbrugghen, in
Quercu, villici Lovaniensis, et hominum tegenwoordicheijt van Peeter genoempt
Sancti Petri dicens se esse hominem
vander Eijcken, meijere van Loven, ende
Sancti Petri et ad liberam familiam
Sinte Peetersmannen; seggende dat hij
Domini Ducis pertinere, cupiens hoc
was een Sinte Peetersman, totten vrijen
monstrare prout sibi sufficere poterit et huijsgesinne des heeren hertoghen
valere, rogabat cum devotione villicum behoorende, begerende dat te thoonen
praedictum ut monere vellet homines
hem genoech zijnde, badt, met groote
Sancti Petri ibidem praesentes qualiter begeerten, den meijere voers. dat hij
hoc monstrare deberet; hoc habito,
maenen wilde Sinte Peetersmannen,
Villicus praedictus ad petitionem ipsius aldaer tegenwoordich, hoe hij dat
Godefridi monuit homines Sancti Petri bethoonen moeste; dit hebbende de
qualiter
meijere
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monstrabit se esse hominem Sancti Petri
et ad liberam familiam Domini Ducis
pertinere. Qui quidem homines super hoc
moniti, habito consilio sufficienti,
judicaverunt per sententiam quod ipse
Godefridus primo per se et duo secum
homines Sancti Petri ad liberam familiam
spectantes, de progenie et parentela
ejusdem ducentes originem, ex legitimo
thoro ad sacrosancta jurabunt ipsum
Godefridum esse hominem Sancti Petri
et ad liberam familiam Domini Ducis
spectantem, de legitimo thoro
procreatum; quo facto memoratus
Godefridus, prout sibi judicatum extitit,
juravit se esse hominem Sancti Petri et
ad liberam familiam Domini Ducis
pertinere, de legitimo thoro. et hoc
tenuerunt cum ipso, ad sacrosancta
jurando, Joannes dictus Oliveri et
Gerardus dictus de Hulst, de Haecht,
dicentes ipsum Godefridum esse
hominem Sancti Petri, et ad liberam
familiam Domini Ducis pertinere, et de
progenie sua et legitimo thoro. His
interfuerunt Ludovicus dictus de
Redinghen, Joannes dictus de Wilre,
Radulphus dictus de Redinghen et
Arnoldus dictus de Wilre, homines Sancti
Petri et ad familiam liberam Domini
Ducis spectantes. Qui quidem homines
prout praemissis interfuerunt, sigilla sua
una cum sigillo ipsius villici praesentibus
literis appenderunt. Datum Lovanii, anno
Domini 1334, sabbato ante Joannis
Baptistae.

voers. gedaen, ter beden vanden selven
Goordt, heeft hij gemaent de Sinte
Peetersmannen, hoc hij dat bethoonen
soude, dat hij was een Sinte Peetersman,
ende totten vrijen huijsgesinne des heeren
hertoghen behoorende; de welcke mannen
hierop gemaent zijnde, hierop gehadt
hebbende sufficienten raedt, hebben
gewesen, doer vonnisse, dat hij Goordt
ierst doer hem, ende twee Sinte
Peetersmannen, met hem, totter vrije
familie behoorende, vuijten geslachte
ende maesschappe vanden selven
gesproten, van wettigen bedde, zullen ten
heijlieghen sweren, den selven Goordt te
zijne een Sinte Peetersman ende totten
vrijen huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende, van wettigen bedde geboren,
dwelck gedaen zijnde, de zelve Goordt,
gelijck hem dat gewesen es. heeft
gesworen dat hij es een Sinte Peetersman
ende totte vrije familie des heeren
hertoghen behoorende, van wettighen
bedde gheboren. ende dat hebben met
hem gehouden, ten heijliegen swerende,
Jan genoempt Oliviers ende Geraert
genoempt vander Hulst, van Haecht,
zeggende den selven Goordt te zijn een
Sinte Peetersman ende totten vrijen
huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende, ende van zijnen geslachte
ende van wettigen bedde. Hier hebben
over geweest Lodewijck genoempt van
Redinghen, Jan genoempt van Wilre,
Roeloff genoempt van Redingen ende
Aerdt genoempt van Wilre, Sinte
Peetersmannen ende totten vrijen
huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende. Welcke mannen, gelijck
verhaelt es. present geweest hebbende,
hebben hunne segelen, metten seghele
vanden voers. meijere, deze
tegenwoordieghe brieven aengehangen.
Gegeven, te Loven, int jaer ons heeren
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1334, saeterdaechs van Sint
Jans-Baptistendach.
COPIA.
VERTALING.
Universis et singulis praesentes literas Eeneniegelijcken ende elck besondere,
visuris pariter et audituris Wilhelmus de die dese tegenwoordige brieven zullen
Wanghe, Geldolphus de Tilia, de Winde; zien ende hooren, Willem van Wanghe,
Gerardus de Castro, Joannes dictus
Geldolph vander Lijnden, van Winde;
Marcolff, de Hakendovel, et Repo de
Geeraert vander Borch, Jan geheeten
Oerbeke, tanquam homines ligii de libera Marcolff, van Hakendovel, ende Repo
familia Sancti Petri Lovaniensis
van Oerbeecke, als plichtmannen vande
existentes, salutem cum notitia veritatis vrije familie van Sinte Peeter, te Loven,
suscriptorum. Noverit vestrum omnium wesende, saluijt, met kennisse der
discretio, quod coram nobis personaliter waerheijt vant gene hier onder gescreven
constitutus Joannes de Bost, de
staet. Kennelijck zij uwer alder discretie,
1
Wulvezeem , ostendit hodie coram nobis. dat Jan van Bost, van Wulvezeem, in
per Robertum de Bost, ejus fratrem, et onser tegenwoordicheijt, gestelt wesende,
Joannem vander Borchgracht, tanquam heeft, op heden. over ons bethoont, doer
per homines ligios de libera familia Sancti Robrecht van Bost, zijnen broedere, ende
Petri Lovaniensis existentes: qui, tactis Jan vander Borchgracht, als doer
sacrosanctis. expresse protestati fuerunt, plichtmannen vande vrije familie van
Sinte Peeter, te Loven, wezende, de
per monitionem Domini Joannis de
Ophem, militis. villici Thenensis, de jure welcke, ter maenisse van heer Jan van
Ophem, riddere ende meijere van
ac instanter ad hoc requisiti, quod
praefatus Joannes de Bost, homo ligius Thienen, hebben opentlijck ende
de libera familia Sancti Petri Lovaniensis, expresselijck betuijcht, geraeckt hebbende
de et ex recta linia. parentela, seu legitima de heijlichdommen, de welcke van rechs
weghen ende doer grooten neersticheijt
natione foret procreatus, debita etiam
sententia nostrorum hominum ligiorum zijn daertoe versocht geweest, dat de
praedictorum monitioneque dicti villici voers. Jan van Bost es een plichtman
vande vrije familie van Sinte Peeter, tot
super praemissis subsecuta, prout et
Loven, van ende vuijt de rechte linagie,
secundum quod juris ordo in talibus
maesschappe ende wettighen geslachte
dictaverit fore faciendum, nullo etiam
juris articulo in praemissis de jure debito geboren; oock bij behoorlijck vonnisse
onser voers. plichtmannen, ende oock ter
et consueto praetermisso. harum
maenisse vanden voers. meijere, opt gene
testimonio literarum nostris sigillis
sigillatarum et datarum. Datum anno a voers. es, isser gevolght gelijckerwijs het
nativitate Domini millesimo trecentesimo recht in dusdanighe saecke es vuijt
septuagesimo septimo, mensis decembris wijsende van doen te wesen, niet met
allen achterlaetende, inde voers. saecke,
die duodecima.
dat het recht belanght oft dat men van
Quas literas sigillis praedictorum
rechts weghen schuldich es te doene. In
hominum Sancti Petri sigillatus, non
abrasas, non concellatas, neque in aliqua oorconde der waerheijt soo hebben wij
sui parte suspectas, Petrus Bode, notarius, deze brieven onse segelen hier onder aen
de mandato dominorum, die 26 mensis gehangen, ende gesegelt met onsen
novembris, anno 1445, teste manu propria seghele. Gegeven int jaer der geboorten
ons heeren duijsent drije hondert seven
registravit.
1

Waarschijnlijk het hedendaagsche Wulmersom, bij Hakendover, omtrek Thienen.
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ende tzeventich, den xijen dach van
decembri.
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Welcke brieven mette segelen vande
voers. Sinte Peetersmannen besegelt, niet
vuijtgescrabt, geschoort. vuijtgedaen oft
in eenich deel vande brieve suspect
wesende, heeft Peeter Bode, notaris. doer
bevel vande heeren, den xxvjen dach der
maent van november, int jaer 1445, met
zijn eijghen handt geregistreert.
COPIA.
VERTALING.
Item, notum sit universis quod Joannes Item, kennelijck zij eeneniegelijcken, dat
vanden Scrieke. de Wespelaer, in
Jan vanden Scrieke. van Wespelaer, in
praesentia Villici et hominum Sancti Petri tegenwoordicheijt vanden Meijere ende
Lovaniensis subscriptorum, constitutus, Sinte Peetersmannen ondergescreven,
dixit et asseruit se ipsum et Henricum
gestelt, heeft geseijt ende betuijcht dat hij
vanden Scrieke, ejus fratrem, pronunc ende Henrick van den Scrieke, zijnen
apud Watermale captum, esse homines broedere (voer nu bij Waetermaele
Sancti Petri Lovaniensis, ad liberam
gevangen). zijn Sinte Peetersmannen van
familiam Dominae Ducissae Brabantiae Loven. totten vrijen huijsgesinne van mij
pertinere, et de legitimo thoro fore
vrouwe de hertoginne van Brabant
procreatos, cupiens hoc monstrare modo behoorende, ende van wettighen bedden
debito prout sibi sufficere posset et
geboren, begerende dat te thoonen, naer
valere, rogavit cum devotione Villicum behooren, hem genoech zijnde, badt, met
Lovaniensem praedictum, quatenus
devotie, den Meijere van Loven voers.
monere vellet homines Sancti Petri
dat hij maenen wilde Sinte
Lovaniensis, qualiter et quomodo
Peetersmannen van Loven, hoe ende in
antedictus Joannes pro se et dicto
wat manieren de voers. Jan, voer hem
Henrico, ejus fratre, capto. hoc monstrare ende de voers. Henrick, zijnen broedere,
deberet. Quo facto Villicus Lovaniensis gevangen, dat thoonen moesten; dwelck
ad praeces et requisitionem dicti Joannis gedaen zijnde, de meijere van Loven, ter
monuit homines Sancti Petri Lovaniensis bede ende versueck vanden voers. Jan,
ibidem praesentes qualiter dictus Joannes heeft gemaent de Sinte Peetersmannen
pro se et dicto Henrico, ejus fratre,
van Loven, daer present wezende, hoe de
monstrare deberet, se ipsum et eundem voers. Jan, voer hem ende de voers.
Henricum, ejus fratrem, esse homines
Henrick, zijnen broedere, dat thoonen
Sancti Petri Lovaniensis, et ad liberam moeste, dat hij ende den selven Henrick
familiam Dominee Ducissae pertinere, zijnen broedere, waeren Sinte
qui quidem homines Sancti Petri
Peetersmannen van Loven, ende totten
Lovaniensis super hoc moniti praehabito vrijen huijsgesinne van mijvrouwe de
consilio et delibeiatione sufficienti,
hertoginne behoorende; de welcke Sinte
dixerunt pro sententia et jure, quod dictus Peetersmannen van Loven, hierop
Joannes primo per se, et duo homines
gemaent zijnde, eerst hierop gehadt
Sancti Petri Lovaniensis secum, de
hebbende raet ende sufficiente deliberatie,
progenie et parentela dictorum Joannis et hebben geseet, voer vonnisse ende recht,
Henrici, tactis Sacrosanctis, jurare
dat de voers. Jan, ierst doer hem ende
deberent praefatos Joannem et Henricum twee Sinte Peetersmannen van Loven,
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esse homines Sancti Petri Lovaniensis,
de legitimo thoro fore procreatos. et ad
liberam familiam Dominae Ducissae
pertinere; his habitis praedictus Joannes
quemadmodum sibi praejudicatum
extiterit. tactis sacrosanctis, juravit se
ipsum et dictum Henricum, ejus fratrem.
esse homines Sancti Petri Lovaniensis.
de legitimo thoro fore procreatos, et ad
liberam familiam Dominae Ducissae
pertinere. Et hoc idem juraverunt cum
dicto Joanne ad sacrosancta Joannes
dictus Gheerts, filius Joannis quondam
Gheerts, de Wespelaer, et Wilhelmus
Kympe, dicentes sub eorum juramento
praefatos Joannem et Henricum, fratres,
esse homines Sancti Petri Lovaniensis,
de legitimo thoro fore procreatos ac de
progenie et parentela eorundem Joannis
Geerts et Wilhelmi Kympe, et ad liberam
familiam Dominae Ducissae pertinentes;
insuper, tactis sacrosanctis. juraverunt
jam dicti Joannes Gheerts et Wilhelmus
Kympe, per monitionem dicti Villici, et
sententiam hominum Sancti Petri
Lovaniensis, se ipsos esse homines Sancti
Petri Lovaniensis de legitimo thoro, de
progenie et parentela dictorum Joannis et
Henrici, fratrum, et ad liberam familiam
Dominae Ducissae pertinentes. Et nos
Joannes de Montenaken, Villicus
Lovaniensis, Ludovicus Pinnock miles,
Godefridus ex Lieminghen, Ludovicus
dictus Roelants, et Petrus Platvoet.
homines Sancti Petri Lovaniensis, qui a
praemissis interfuimus, Sigilla nostra
praesentibus duximus apponenda, in
testimonium veritatis praemissorum.
Datum anno domini millesimo
quadringentesimo sexto, in die
parasceves.

met hem, vanden geslachte ende
maesschappe vanden voers. Jan ende
Henrick. geraeckt hebbende de
heijlichdommen, souden moeten sweren,
de voers. Jan ende Henrick te zijne Sinte
Peetersmannen van Loven, van wettighen
bedde geboren, ende totten vrijen
huijsgesinne van mijvrouwe de
hertoginne behoorende; dese hebbende
de voers. Jan, gelijck hem voere
gevonnist es, geraeckt hebbende de
heijlichdommen, heeft gesworen, dat hij
ende de voers. Hendrick, zijnen broedere,
waeren Sinte Peetersmannen van Loven,
van wettighen bedde geboren, ende totten
vrijen huijsgesinne van mijvrouwe de
hertoginne behoorende; ende dat selfste
hebben, metten voers. Jan, gesworen, ten
heijliegen, Jan genoempt Geerts, sone
Jans wijlen Geerts, van Wespelaer, ende
Willem Kijmpe. seggende, onder hunnen
eedt. de voers. Jan ende Hendrick,
gebroederen. te zijne Sinte
Peetersmannen van Loven, van wettigen
bedde geboren, ende vande geslachte
ende maesschappe van de selve Jan
Geerts ende Willem Kijmpe, ende totten
vrijen huijsgesinne van mijvrouwe de
hertoginne behoorende; hierenboven
(geraeckt hebbende de heijlichdommen)
hebben gezworen de voers. Jan Geerts,
ende Willem Kijmpe, ter manisse des
voers. meijers ende vonnisse van Sinte
Peetersmannen van Loven, dat zij zelve
waeren Sinte Peetersmannen van Loven,
van wettighen bedde, vanden geslachte
ende maesschappe vanden voers. Jan ende
Hendrick. gebroederen, ende totten vrijen
huijsgesinne van mijvrouwe de
hertoginne behoorende. Ende wij Jan van
Montenaeken, meijere van Loven,
Lodewijck Pinnock, riddere, Goordt Uten
Lieminghen, Lodewijck genoempt
Roelants ende Peeter Platvoet, Sinte
Peetersmannen van Loven, want wij,
intgene voers. es, hebben overgeweest,
hebben wij onze segelen dese
tegenwoordighe
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doen aenhangen, in getuijchenisse der
waerheijt, vant gene voers. es. Gegeven
int jaer ons Heeren duijsent vier hondert
ende sesse, opden goeden vrijdach.
Anno 1340, den vjen maij, heeft Peeter van Beetse, sone wijlen heeren Willems
vanden Berghe, riddere van Winde, gethoont ende gesworen ten heijlieghen, dat hij
was een Sinte Peetersman, totten vreijen huijsgesinne des heeren hertoghen
behoorende, ende van wettigen bedde geboren, ende dat hebben met hem betuijght
ende gesworen, ten heijliegen, Jan genoempt van Raetshoven, van Houthem, ende
Jan genoempt vanden Pelle, van Houthem, oock Sinte Peetersmannen, ende van
zijnen maesschappe wesende. Coram Philips van Tudekem, meijere van Loven;
Roeloff van Redingen, Hendrick genoempt Bruele, Wouter Corsbout ende Jan vander
Calstren, de jonghe, als Sinte Peetersmannen van Loven. Haec int boeck mette G.,
folio 13, verso.
Anno 1402, heeft Mathijs Cricke, van Leerbeke, geproveert dat hij ende Aert
Cricke, zijnen broedere, gevangen te Lenneken, waeren Sinte Peetersmannen, van
den vrijen huijsgesinne vanden hertoghe van Brabant, ende van wettigen bedde.
Coram heer Jan van Montenaeken, riddere, meijere van Loven; Goordt vanden
Berghe, Wouter Pinnock, Hendrick vanden Borchoven, Gielis de Rijcke, Wouter
Uter Poorten ende Jan vanden Wijckhuijse, Sinte Peetersmannen van Loven.
Anno 1445, xja septembris, soo heeft Reijnier Rennen, van Petiroeff, gesworen
den gewoonlijcken eedt, die Sinte Peetersmannen plaegen te sweren, ende heeft hem
ende allen zijn goet onder de beschermenisse ende onder de vrijheijt der kercke van
Sinte Peeter gestelt; ende dat hij was vanden maesschappe van Sinte Peetersmannen
heeft hij met twee getuijghen bethoont te wetene: met Rombout Rennen, zijnen
broedere, ende Aert de Forie, sone Stevens de Forie; welcke getuijghen oock gesworen
hebben, dat de voers. Reijnier es geweest ende noch es vanden maesschappe van
Sinte Peetersmannen, mits zijnen vadere een Sinte Peetersman geweest es. Dit aldus
gedaen wesende, hebben de heeren vanden capittele den voers. Reijnieren ontfanghen
voer een Sinte Peetersman, ende genomen onder haerliede protecxtie ende
bescherminghe.
Anno 1446, 4e februarij, es Hendrick Sluijt, sone Hendricx Sluijts, van Wesele,
onder dbisdom van Luijck, ontfanghen totte familie van Sinte Peetersmannen, ende
heeft gesworen den ouden gewoonlijcken eedt, opden hooghen aultaer; ende dat hij
was vande waerachtige familie, ende van wettigen geslachte van Sinte Peeters, te
Loven, heeft hij bethoont met Henrick Hermans, van Wesele, ende met Geeraert,
zijnen sone, de welcke ierstwerff den gewoonlijcken eedt gedaen hebbende, opden
hooghen aultaer, als voere, hebben gesworen ende betuijght, ierst dat zijlieden selve
waeren Sinte Peetersmannen van Loven, van waerachtige familie, ende wettige natie
van Sinte Peeter; ende daernaer oock dat de voers. Hendrick was een Sinte
Peetersman. Dit aldus gedaen zijnde, heeft de selve Hendrick hem ende allen zijn
goet gestelt onder de beschermenisse ende protecxtie vanden Deken ende het Capittel
van Sinte Peeters, te Loven. Aldus gedaen, inden choor, opden hooghen aultaer der
voers. kercke, in tegenwoordicheijt van Hendrick Pickois, roeijdraegere; heer Gielis
Rode ende heer Willem van Holsbeke.
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Anno 1518, 29 decembris, heeft Thomas van Schoutbroeck alias Loijcx, sone
Willems, woonende bij Herssele, gethoont ende gesworen, ten heijliegen, dat hij was
een Sinte Peetersman van Loven, totten vrijen huijsgesinne des heeren hertoghen
van Brabant behoorende, ende van wettigen bedde geboren; ende dat hebben met
hem betuijght ende gesworen, ten heijliegen: Willem van Schoutbroeck alias Loijcx,
vadere vanden voers. Thomas, Hendrick Paridaens, sone wijlen Jans, ende Loijck
de Hooghe, sone wijlen Gielis, alle woonende bij Herssele, Sinte Peetersmannen
ende maesschap vanden voers. Thomas. Coram Jacop van Duffele, meijere van
Loven, Anthonis Absoloons, borgemeester, heer Joos Absoloons, riddere, Nicolaes
van Graven ende Jaspar Absoloons, Sinte Peetersmannen van Loven.
Item, Vincent Jacops, geboren van Gierle, bij Thurnhout, sone Gielis, heeft
gesworen dat hij was een Sinte Peetersman van Loven, totten vrijen huijsgesinne
van den hertoghe van Brabant behoorende, ende dat hebben met hem gesworen ende
betuijght Gielis Jacops, sone wijlen Jacops, vadere vanden voers. Vincent, ende
Franchen Jacops, woonende bij Poederle, oom vanden voers. Vincent. Coram Peeter
Moons, lieutenant van Peeter van Quaderibbe, meijere van Loven; meester Hector
Boxhoren, Jaspar vander Heijden, meester Jan Lievens van Coudekercke, secretaris
ende pensionaris der stadt Loven, ende Olivier de Ketelbuetere, Sinte Peetersmannen
van Loven; descembris penultima anno 1564, in 3a camera.
Item, Cornelis Verbruggen, sone wijlen Joos, heeft gethoont, bij zijnen eede, dat
Laureijs Verbruggen, zijnen sone, woonende bij Herenthals, was een Sinte
Peetersman; ende dat hebben met hem gesworen Jan Lemmens, ende Jan Piermans,
Sinte Peetersmannen, woonende bij Thurnhout. Coram Liedekercke, Roeloffs,
Schoonhoven ende Nicolaes vander Heijden; augusti xvje, anno 1567.
Item, Peeter Vekemans, sone wijlen Gielis, heeft bethoont Geeraerden
Wessenbeecx, woonende bij Vors-
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selaere, te zijne een Sinte Peetersman van Loven, ende dat hebben met hem gesworen
Jan Stijven, sone wijlen Gielis, ende Hendrick vanden Brande, sone wijlen Aerts,
woonende tot Voersselaer, oock Sinte Peetersmannen. Coram Roeloffs, Lijnden,
Lievens, Heijden, Sinte Peetersmannen van Loven; septembris xxiije, anno 1569, in
3a camera.
Item, Jan de Kinderen, sone wijlen Dionijs, woonende bij Berchem, heeft gethoont
Peeteren de Kinderen, zijnen broedere, te wesen een Sinte Peetersman van Loven;
ende dat hebben met hem gesworen Pauwel Vaes, sone wijlen Jacops, ende Jan de
Panmindere, sone wijlen Jans, woonende bij Nijlen, Sinte Peetersmannen. Coram
Roeloffs, Bucq, A. Lievens, N. Heijden; martij xxe, anno xvclxx, in 3a.
Item, Huijbrecht Voerts, sone wijlen Joos, woonende tot Westel, heeft bethoont,
dat hij was een Sinte Peetersman van Loven; ende dat hebben met hem gesworen
Pauwel Voerts, broedere des voers. Huijbrechts, ende Willem van Loeffelt, sone
wijlen Pauwels, Sinte Peetersmannen. Coram Liedekercke, Bucq, A. Lievens, Heijden;
maij ve, anno xvclxx, in 3a.
Item, Gielis Meurs, sone Jans, woonende bij Zourle, inde prochie van Westerloo,
heeft bethoont dat hij was een Sinte Peetersman van Loven; ende dat hebben met
hem gesworen Jan Meurs, vadere des voers. Gielis ende Jan Meurs, sone wijlen
Pauwels, woonende bij Herenthals. Coram Liedekercke, Ketelboetere, A. Lievens
ende N. vander Heijden; martij ultima, libro 1571, in 3a.
Item, Dierick de Wintere, sone wijlen Aerts, woonende bij Berlaer, heeft bethoont
dat hij was een Sinte Peetersman van Loven, ende dat hebben met hem gesworen
Laureijs vanden Eijnde ende Peeter Cuelemans, Sinte Peetersmannen van Loven.
Coram Bucq, Lievens, Gielis Vrancx, N. vander Heijden; martij ixe, libro 1574, in
3a.
Item, Jan van Mechelen, sone Jans ende wijlen Lijsbeth Ruts, woonende bij Casselt,
heeft gethoont dat hij was een Sinte Peetersman; ende dat hebben met hem gesworen
Jan van Mechelen, sone wijlen Jans, ende Peeter Nuijts, sone wijlen Peeters, woonende
bij Casselt, van zijnen maesschappe zijnde, ende Sinte Peetersmannen. Coram
Augustijn Vrancx, Jan vander Borch, meester Ambrosius van Duffele ende Jan
Lievens, Sinte Peetersmannen van Loven, octobris xviije, anno 1575, in 3a.
Item, Jan van Mechelen, sone wijlen Jans ende Margriete Crols, gehuijsschen,
woonende bij Casselt, heeft gethoont dat hij was een Sinte Peetersman van Loven;
ende dat hebben met hem gesworen Jan van Mechelen, sone wijlen Jans ende wijlen
Lijsbeths Ruts, gehuijsschen als zij leeffden, ende Peeter Nuijts, sone wijlen Peeters,
maesschap vanden voers. Jan, alle Sinte Peetersmannen, woonende bij Casselt. Coram
Olivier de Ketelbuetere, J. Lievens, Nicolaes vander Heijden ende A. Lievens, Sinte
Peetersmannen van Loven; octobris xlxe, anno xvclxxv, in 3a.
Item, Gommaert Peeters, sone wijlen Cornelis, woonende bij Berlaer, heeft gethoont
te zijne een Sinte Peetersman; ende dat hebben met hem gesworen Jan ende Wouter
Godevaerts, gebroederen, Sinte Peetersmannen van Loven. Coram Linden,
Liedekercke, Ketelbuetere, A. Lievens; octobris xxije, anno xvclxxv, in 3a.
Item, Wouter van Hercke, sone wijlen Merttens, woonende bij Casselt, onder tdorp
van Lichtert, heeft gethoont te zijne een Sinte Peetersman van Loven; ende dat hebben
met hem gesworen Jan van Hercke, broedere des voers. Wouters, ende Sijmon van
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Pelt, woonende bij Casselt. Coram heer Lodewijck vander Lijnden, riddere; Jan van
Liedekercken, N. vander Heijden ende A. Lievens; novembris xiiije, anno 1575, in
3a.
Item, Huijbrecht van IJsschout, sone wijlen Jans, woonende bij Casselt, heeft
gethoont dat hij was een Sinte Peetersman van Loven; ende dat hebben met hem
gesworen Jan Souwez, sone wijlen Wouters, ende Reijnier van IJsschout, broedere
des voers. Huijbrechts, van gelijck woonende bij Casselt, Sinte Peetersmannen.
Coram Graven, Ketelboetere, Heijden ende A. Lievens, Sinte Peetersmannen van
Loven; martij xixe, anno xvclxxvj, in 3a.
Item, Jaspar Peeters, sone Wouters woonende, bij Thielen, inden naem van Peeteren
vanden Daele, gevangene te Lochtelt, heeft gethoont den selven Peeteren vanden
Daele te wesen een Sinte Peetersman van Loven; ende dat hebben met hem gesworen
Jan van den Daele, sone Paesschasius, woonende bij Thurnhout, ende Jan Vekemans,
sone wijlen Jans, woonende bij Thielen, als wesende vanden maesschappe vanden
voers. Peeteren vanden Daele, oock Sinte Peetersmannen. Coram meester Jan
Roeloffs, Jan van Liedekercke, Willem Edelheer ende meester Jan Lievens, Sinte
Peetersmannen van Loven; julij prima, anno xvclxxvij, in 3a.
Item, Matheeus van Bruijschem, sone wijlen Floris, woonende onder den heere
van Lichtert, heeft gethoont, dat hij was een Sinte Peetersman, ende dat hebben met
hem gesworen Gooris Geerts, sone wijlen Jans, ende Sijmon van Pelt, sone
Willebroots, Sinte Peetersmannen, woonende inde prochie van Casselt. Coram Peeter
Moons, lieutenant, Jan van Liedekercken, Jooris van Schoonhoven, meester Franchoijs
de Bucq ende Jan Lievens, Sinte Peetersmannen van Loven; julij xxije, anno xvclxxvij,
in 3a.
Item, Hendrick Proest, sone Henrickx, woonende bij Casselt, heeft gethoont te
wesen een Sinte Peetersman
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van Loven; ende dat hebben met hem gesworen Jan van Mechelen, sone wijlen Jans,
ende Lijssbeth Ruts, gehuijsschen; ende Mertten van Mechelen, sone wijlen Jans
ende Margriete Crols, gehuijsschen, maesschap vanden voers. Hendrick Proest, ende
Sinte Peetersmannen. Coram Jan van Liedekercke, meester Franchoijs de Bucq,
Caerel van Raveschot ende Augustijn Lievens, Sinte Peetersmannen van Loven;
januarij xxiija anno xvclxxviij, in 3a.

Dat de bewoonders oft besitters vande oude gelegen ende wooninghen van
Sinte Peeter, te Loven, sijn genietende vrijheijt van beden, tallie ende alle
andere exactien den hertoghe van Brabant te doene, ende dat ter saecken
vande vrijheijt van Sinte Peeter, blijckende bij de brieven des hertoghen
van Brabant, hier bij copie volgende:
COPIA.
VERTALING.
Nos Joannes, Dei gratia, dux
Wij Jan, bijde gratien Godts, hertoghe
Lotharingiae, Brabantiae et Limburgiae, van Lothrijcke, Brabant ende Lijmborch,
notum facimus universis, quod cum ab doen condt eeneniegelijcken, dat van
antiquis temporibus retroactis mansionarii ouden tijden hier te voeren, de
in antiquis mansis Sancti Petri
bewoonders inde oude wooningen van
Lovaniensis residentes, prout nobis
Sinte Peeters, te Loven, residerende,
intelligere datum est, veraciter liberi et gelijck ons te verstaen es gegeven,
exempti esse debeant ipso jure super
waerachtichlijck vrij ende exempt moeten
eorum talliis et exactionibus nobis et
wezen (van rechtsweghen) van tollen
successoribus nostris ducibus futuris
ende exactien ons ende onse
faciendis, quemadmodum temporibus
naecomenlingen, toecomende hertoghen,
praedecessorum nostrorum Ducum esse te doene, gelijck zij ten tijde van onze
solebant, ratione libertatis Sancti Petri, voersaeten van onsen hertochdomme vrij
de quibus in parochia de Levedale
pleghen te wezen, bij redene der vrijheijt
Joannem videlicet de Dumo et
van Sinte Peeter, vande welcke inde
Ludovicum dictum Voendervoet, et
parochie van Levendaele Jan te weeten
quatuor vel circiter apud Vroyenberch, vander Haeghen ende Lodewijck
in antiquis mansis Sancti Petri
genoempt Voendervoet, ende vier oft
Lovaniensis ibidem intelleximus residere, daerontrent bij Vroijenberch, inde oude
mandamus districte praecipientes
wooninghen van Sinte Peeter, te Loven,
omnibus et singulis Anmanniis, Villicis, wij aldaer hebben verstaen te resideren,
Subvillicis et Forestariis sive praeconibus gebiedende stricktelijcken ende bevelende
nostris, caeterisque officiatis nobis
eeneniegelijcken ende elck besondere,
subditis, quatenus hujusmodi
Ammans, Meijers, Ondermeijers,
mansionariis Beati Petri in dictis mansis dienaeren oft onse doerweerderen ende
antiquis residentibus, de caetero non
alle andere officieren, onder onse
molestant super talliis et exactionibus
gehoorsaemheijt, dat ghijlieden zulcke
quibuscumque, sed ipsos ab hujusmodi bewoonders van Sinte Peeter (in de voers.
impetitionibus potius defendant,
oude wooninghen residerende), van nu
praecaventes praecise quatenus super his, voertaene gheensints en zult beswaeren
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ex parte dictorum mansionariorum, ad
nos nulla querimonia in posterum
deferatur. Presentium testimonio
literarum nostro sigillo sigillatarum.
Datum anno Domini millesimo
trecentesimo nono, in vigilia Sancti
Lamberti, episcopi.

met eenige tollen oft exactien, hoedaenich
die souden moeghen wesen; maer zultse
liever van dusdaenieghe impositien
defenderen, ulieden preciselijcken
wachtende dat van nu voertaene tot ons
gheene clachten meer en comen van
weghen de voers. bewoonders, ter
saecken voers. In gethuijchenisse van
deze tegenwoordighe brieven met onsen
seghel beseghelt. Gegeven int jaer ons
Heeren duijsent drije hondert ende negen,
op Sinte Lambrechtsdach.

Datter oock Sinte Peeterschijnsmannen zijn, blijckt vuijte copien vande
naevolgende brieven; waerhuijt oock blijckt [dat] de vrouwen oock Sinte
Peeters lieden zijn.
COPIA.
VERTALING.
Viris religiosis in Christo dilectis,
Gheestelijcke mannen in Christo bemint,
dominis Abbati monasterii Sancti
mijn heere den abt des cloosters van Sint
Trudonis, Gardiano fratrum Minorum, Truijen, den Gardiaen vande
ejusdem loci, nec non magistro Willelmo, Minnebroeders, der selver plaetze, ende
decano consilii Sancti Trudonis, decanus oock meester Willem, deken vanden raet
et capitulum ecclesiae Sancti Petri
van Sint Truijen, den Deken ende het
Lovaniensis, salutem in filio virginis
capittel der kercke van Sinte Peeters, tot
gloriosae. Ex parte Dominae Mariae,
Loven, saelicheijt inden sone vander
relictae quondam Gilberti, militis,
gloriese Maeghet, van wegen mijvrouwe
Joannis, Eobini, Gilberti, fratrum,
Marie, weduwe wijlen van Ghilbert,
Elisabeth, Mentae et aliorum liberorum riddere, Jan, Ebijn, Gilbert, gebroederen;
dictae Mariae; AEgidii de Zelleke et
Lijssbeth, Menta ende andere kinderen
Henrici, fratrum, nobis est intimatum
van de voers. Marie; Gielis van Zelleke
quod licet ipsi, prout dicunt, sint homines ende Henrick, gebroederen, ons is
Beati Petri censuales et de familia Beati gewaerschout, dat hoewel gelijck
Petri Lovaniensis existentes, quidam
zijlieden seggen, zijn chijslieden van
tamen ignorantes quanti sint privilegii Sinte Peeter ende vuijte familie van Sinte
hominum Beati Petri, eis injuriari (ut
Peeter, te Loven, gesproten; ende want
dicitur) sinuntur; unde cum nos ad
er sommighe zijn die niet en weeten van
plenum certi esse velimus an Maria, ejus wat privilegien
liberi AEgidius etiam et Henricus
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praedicti sint homines Beati Petri
censuales et de ipsius familia existentes,
vobis omnibus aut vobis domino Abbati
et Decano, si vos, Domine Gardiane,
commode non possitis interesse, aut vos
contingat abesse, committimus vos
rogantes quatenus vocatis coram vobis
hominibus Beati Petri censualibus et de
familia Beati Petri existentibus, rationis
personarum praedictarum, fide dignis, et
etiam personis eisdem se homines
asserentibus, ut est dictum veritatem ab
ipsis prius tarnen propter hoc sufficienter
juratis, scilicet tactis sacrosanctis,
diligenter inquiratis. Quam veritatem
inquisitam cum nominibus hominum
praedictorum, testimonium super
praemissis perhibentium et etiam
personarum principalium, nobis
Lovanium, quam citius poteritis, sub
sigilllis vestris patenter inscriptis, fideliter
remittatis. Et nos capitulum utimur sigillo
Domini Decani ecclesiae Lovaniensis
praedictae. Datum anno domini millesimo
ducentesimo quinto, in crastino Beatorum
Petri et Pauli, apostolorum.

dat Sinte Peetersmannen zijn, hen (gelijck
men seet) groot onrecht laet aendoen,
waeromme wij begheren, ten vollen ende
zeker te weeten oft Marie haere kinderen
Gielis oock ende Hendrick voers. oock
Sinte Peeterschijsmannen zijn, ende vuijt
sijnder familie gesproten, ulieden al te
zaemen oft uwer lieffde mijnheer den abt
ende Deken, ist saecke dat uwer lieffde,
heer Gardiaene, niet en condt bij wesen,
oft oock absent waert, committeren wij
uwer lieffden biddende dat ghijlieden zult
doen roepen, voer uwer lieffden, die
chijnsmannen van Sinte Peeter ende
vuijte familie van Sinte Peeter gesproten,
wesende van den geslachte der voers.
persoonen, weerdich om te gelooven,
betuijgende datze oock Sinte
Peetersmannen zijn, gelijck geseijt es; de
waerheijt neerstelijck van hunlieden
ondersoeckende, ierst ende voer al
gesworen hebbende, te weetene, geraeckt
hebbende de heijlichdommen, zoo dat
genoech zij, welcke onderzochte
waerheijt. mette naemen vande voers.
persoonen getuijchenisse gegeven
hebbende, opt gene voers. es, ende oock
vande principaelste persoonen, suldie ons,
zoo haest ghijlieden condt, getrouwelijck
onder uwe zeghelen, tot Loven,
overseijnden, ende wij capittel
gebruijcken den seghel van mijne heere
den Deken der kercke van Sinte Peeters,
te Loven, voers. Ghegheven int jaer ons
Heeren duijsent twee hondert ende vijf,
tzaender daechs naer Sinte Peeters ende
Sinte Paulus. appostelen dach.

COPIA.
Universis has literas visuris et audituris,
decanus et capitulum ecclesiae Beati
Petri, in Lovanio, salutem et noscere
veritatem. Noveritis quod in nostra
constituti praesentia homines probi et fide
digni juramento suo affirmaverunt
Hellewijgam de Thubeke, dictam de

VERTALING.
Eeneniegelijcken, die deze
tegenwoordighe brieven zullen zien ende
hooren, den Deken ende het Capittel der
kercke van Sinte Peeters, tot Loven,
saluijt met kennisse der waerheijt, weet
datter in onse tegenwoordicheijt zijn
gestelt geweest godtvruchtighe ende
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Antiqua Curia, nostram fore censualem
ac ad familiam Beati Petri praedicti,
nostri patroni, spectare, sub annuo censu
unius denarii Lovaniensis. Praesentium
testimonio literarum sigillo nostro
sigillatorum. Datum anno domini
millesimo trecentesimo septuagesimo
octavo, feria quarta post festum Beati
Dionisii.

geloovighe mannen, die hebben, met
haeren eedt, geaffirmeert, dat
Hellewieghe van Thubeke, genoempt van
den Ouden Raethove, is van onsen
chijnslieden ende totten huijsgesinne van
Sinte Peeter voers., onsen patroon,
behoorende, op eenen jaerlijcxschen
chijns van eenen penninek Lovens. In
ghetuijchenisse van dese
teghenwoordieghe brieven, met onsen
seghel beseghelt. Gegeven int jaer ons
Heeren duijsent drije hondert acht ende
tzeventich, vier daegen naer Sinte Denijs
dach.

COPIA.
VERTALING.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Inde naeme vande heijlieghe ongedeijlde
Universis praesentes has litteras visuris Drijevuldicheijt; eeneniegelijcken, die
et audituris, Decanus et capitulum
deze tegenwoordighe brieven zullen zien
ecclesiae Beati Petri, in Lovanio, salutem ende hooren, den Deken van Sinte
in Domino et rei subscriptae cognosces Peeters, te Loven, saelicheijt inden Heere,
veritatem. Notum esse volumus universis ende hetgene van dat hier onder verhaelt
et singulis tam praesentibus quam futuris, wordt, met kennisse der waerheijt, wij
quod dominus Gerardus, presbyter,
willen dat eeneniegelijck zal kennelijck
cappellanus ecclesiae de Bilrevelt, Juliana zijn, ende elck besondere, alzoo wel die
de Ransbeke, Beatrix de Compenrode, present als toecomende zijn, dat heer
Hermanus de Cottenhoven, Hermannus Geeraert, pristere, cappellaen der kercken
de Niel, Joannes de Vectmale, Wilhelmus van Bilrevelt, Juliane van Ransbeke,
de Hendriken, Walterus de Beverstraete, Baete van Compenrode, Herman van
Henricus de Surple, Henricus de
Cottenhoven, Herman van Niel, Jan van
Lancdorp, Gertrudis de Runckeren et ejus Vectmale, Willem van Hendriken,
sorores, sicut a fide dignis per juramenti Wouter van Beverstraete, Henrick van
sacramentum intelleximus, homines sunt Zurple, Henrick van Lancdorp, Geertruijt
censuales ecclesiae Beati Petri
van Runckeren ende haer susters, gelijck
Lovaniensis, ad ipsius familiam
wij verstaen, doer eedt ten heijliegen
pertinentes; qui quidem Dominus
sacramente van geloovige persoonen, zijn
Gerardus, Juliana, Beatrix, Hermannus, chijnslieden der kercken van Sinte
Hermannus, Johannes, Wilhelmus,
Peeters, tot Loven, ende zijnen
Waltherus, Henricus, Henricus, Gertrudis huijsgesinne toebehoorende; de welcke
et ejus sorores, descenderunt de progenie heer Geeraert, Juliane, Baete, Herman,
Oiardis et Beatricis sororum, Arnoldi, Herman, Jan, Willem, Wouter, Henrick,
Godefridi, Clarisiae, Juliame et
Henrick, Geertruijt, ende haer susters,
Ermotrudis, qui similiter, dum viverent, zijn gesproten vuijt het geslachte van
spectabant censualiter ad familiam et
Oijcken ende Baete, gesusters van Aerdt
collegium ecclesiae Beati Petri
Goordt, Clarisie, Juliaene, ende Ermgaert,
supradictae, prout in literis venerabilis de welcke van gelijcken als zij leeffden
viri domini Franconis quondam
(als chijnsliedens), waeren toebehoorende
Thesaurarii ecclesiae nostrae, ejusque
sigillo sigillatis, quibus
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fidem adhibemus, annis triginta transactis
et amplius vidimus plenius contineri. Ne
autem per longam generationis seriem et
temporis mutabilitatem ac hominum
labilem memoriam, hujus generationis
successio oblivionem accipiat,
praesentem chartulam praedictis domino
Gerardo, Julianae, Beatrici, Hermanno,
Hermanno, Johanni, Wilhelmo, Walthero,
Henrico Henrico, Gertrudi et ejus
sororibus, sigillo ecclesiae nostrae
contulimus sigillatam, eadem profitentes
et universorum notitiae declarentes
saepedictos dominum Gerardum,
Julianam, Beatricem, Hermannum,
Hermannum, Johannem, Wilhelmum,
Waltherum, Henricum, Henricum,
Gertrudem et ejus sorores cum omni
eorum progenie et successione, de familia
et collegio ecclesiae Beati Petri esse, qui
omnes et singuli censum suum capitalem
jure capitagii hactenus nobis (sicut
receptores ejusdem census bene
recognoscunt) fideliter persolverunt.
Datum anno Domini millesimo
ducentesimo septuagesimo octavo, mense
octobri.

den huijsgesinne ende vergaerderinghe
der voers. kercken van Sinte Peeters,
gelijck de brieven vanden weerdieghen
man heer Franck, hier voermaels tresorier
onser kercken, ende met zijnen seghel
beseghelt, de welcke wij gelooff geven,
dertich jaeren en de meer geleden, ende
die wij gezien hebben, volcomentlijck
innehoudenden, ende op dat doer
lanckheijt ende verranderinghe des tijdts
ende doerde crancke memorie vande
menschen, de successie van dese
generatie niet en soude vergeten wordden,
hebben wij dit tegenwoordich papier, den
voers. here Geeraert, Juliane, Baete,
Herman, Herman, Jan, Willem, Wouter,
Henrick, Henrick, Geertruijt ende haer
susters, metten seghel van onser kercken
beseghelt, claerlijck ende opentlijck
belijdende ende eeneniegelijcken
verclaerende, dese dickwijls verhaelde
heer Geeraerdt, Juliaene, Baete, Herman,
Herman, Jan, Willem, Wouter, Hendrick,
Hendrick, Geertruijt ende haer zusters,
met allen haer lieder geslachte ende
affcompste, te zijne vanden huijsgesinne
ende collegie der kercke van Sinte
Peeters, de welcke alte zaemen ende elck
besondere tot nu toe haerlieden
hooftchijns ons getrouwelijck betaelt
hebben, gelijck de rentmeesteren der
selver chijnsen zeer wel bekinnen.
Gegeven int jaer ons Heer en duijsent
twee hondert acht ende tzeventich, inde
maent van october.

Datmen degene geboren vuijt een onvrij geslachte oft slaven, mach vrij
maken ende ontbinden vanden bant de slavernijen, vuijt cracht vande
voers. privilegie vande Sinte Peeters mannen, blijckende bijde copie vanden
naervolgenden brieve:
COPIA.

VERTALING.
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Universis praesentes litteras inspecturis,
Praepositus, Decanus et Capitulum Beati
Petri, in Lovanio, salutem et scire
veritatem. Noveritis quod Domini
Gosuinus de Gotthencourt et Henricus,
frater suus, milites, Alardum de Donsart
praesentem, Divinae remunerationis
intuitu manumiserunt et ipsum a servitute
servilis conditionis, qua ipsis fuerat
obligatus, quiteclamaverunt, in Altari
Sancti Petri, in ecclesia praedicta ad
annuum censum capitis unius denarii,
supportantes eundem ac eum libertati
restituentes. In cujus rei testimonium
praesentes litteras praefato Alardo sigillo
nostro contulimus roboratas. Datum anno
Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo, feria quarta post
Dominicam Invocavit, mense martio.

Eeneniegelijcken die deze
tegenwoordighe brieven zullen zien, den
Proost, Deken ende Capittel van Sinte
Peeters, te Loven, saluijt, met kennisse
der waerheijt; sij ulieden kennelijck dat
heeren Goosswijn van Gotthencourt ende
Henrick, zijnen broedere, ridderen,
hebben Alaerden van Donsart,
tegenwoordich (de godelijcke
danckbaerheijt aengezien) los gelaeten,
ende hem vande conditie der slavernijen
(daermede hij hen verbonden was)
gequiteert opden aultaer van Sinte Peeter,
inde kercke voers., op eenen
jaerlijcxschen hooftchijns van eenen
penninck, den selven daeraff
verdraegende ende hem der vrijheijt
restituerende. In getuijchenisse van
welcke saecke soo hebben wij dese
tegenwoordige brieven den voers.
Alaerden, met onsen seghel, gegeven
ende bevesticht. Gegeven int jaer ons
Heeren duijsent drije hondert ende
vijfftich, donderdaechs naer den sondach
Invocavit der maent van meerte.

Hoe de schepenen brieven, porterijen van Loven ende Bruessel ende Sinte
Peetersmanschap, van Loven, al Brabant doere, buijten vrijen steden,
schuldich zijn voortganck te hebben.
Anthonis, bider graden Gods, hertoghe van Lothrick, van Brabant, van Lijmborch
ende marckgreve sheilichs rijcx, allen den ghenen die desen brief sullen sien, salut.
Doen cont want stoet ende dissentie opgestaen waren, tusschen onse steden van
Lovene ende van Bruessel, in deen side, ende onse stad van Antwerpen, in dandere,
om der schepenen brieven, porterien onser steden van Loven ende van Bruessel, ende
Sente Petersmanscap vande selver onser stad van Lovene, ende oick omder beleijde
wille, ende anders dat sprutende is vuten schepenen brieven voergenoempt, de welcke
schepenen brieven, porterijen ende Sente Petersmanscap onser stede van Loven ende
van Bruessel, seijden ende maintineerden, dat die schuldich waren haren ganc te
hebben, ende gevordert te worden, alle onse lant van Brabant doer, buten onsen vrijen
steden, ende dat die voertganck ende
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voerdenisse gehat hadde van also lange jaren hier voeren, dat niemant daraf der
contrarie en gedachte; darop onse stad van Antwerpen voers. dede antworden ende
seggen, dat die voers. schepenen brieven, porterien ende Sente Petersmanscap niet
schuldich en waren voertganck te hebben ochte gehouden te worden, binnen den
marckgraefscap van Rijen; dair onse stadt van Antwerpen (alsoo si seide ende meijndt)
een overste hoftstad af is; ende al waest alsoo dat de scepenen brieven, porterien
ende Sente Peetersmanscap voertganc hadden gehadt, dat dat hadde geweest sijntter
tijt dat dieselve onse stad van Antwerpen gescheijde hadde geweest van onsen lande
van Brabant, met meer woorden ende redenen die onse steden voergenoempt, in
beijden siden, dairtoe seijden ende cleedden; ende want onse steden van Loven ende
van Bruessel, ter neerstiger begeerte van ons, ons ende onsen rade opentlic ende
volcome bibracht hebben ende gethoent, dat de schepenen brieven, porterien onser
steden van Loven ende van Bruessel, ende Sente Peetersmanscap de selver onser
stad van Loven, gevordert hebben geweest ende voertganck gehadt alle onsen lant
van Brabant doer, sonder in onse vrijen steden, anders dan elck hoeerre in der sijnre,
soo eest dat wij die emmer willen ende begeren, dat onse steden van Loven ende van
Bruessel, des in haren goeden rechten, usaigen, costuimen, herbrenghen ende oude
possessien bliven, na tgroet bescheet dat si ons ende onsen rade bibracht hebben;
gethoont ende vercleert hen die alle gemeijnlic geconfirmeert hebben, ende
confirmeren, met desen tegenwordigen letteren, ende hebben voirt geloft ende geloven,
in goeder trouwen, voer ons, onse oir ende nacomelingen den selven onsen steden
van Loven ende van Bruessel haren oir ende nacomelingen, van allen den voers.
saken, gelijc si voer verclairt staen, in haren possessien ende ouden herbrengen te
houden, sonder daer tegen te doen, te doen doen, oft te laeten doen, in enigher
manieren, alle argelist hier inne vuitgescheiden; ontbieden daromme ernstelic ende
bevelen allen onsen onderseten, officieren ende dienaren, ende allen den smalen
heeren, haren dienaren ende ambachteren ons lants van Brabant, ende elken
sunderlinghe dat zij, sonder ander gebot oft bevel van ons te hebben, de scepenen
brieven, porterien ende Sente Peetersmanscap voergenampt, laten ende doen voertganc
hebben, sonder enige cror, hinder of letsel darinne te werpen, want wij dat alsoo
gedaen willen hebben. Ende des torconden hebben wij onsen segel hier aen desen
brief doen hangen. Gegeven, in onser stad van Bruessel, xj dage in meerte, int jaer
ons heeren M.CCCC. ende zeven; onder stont aldus: bij minen heere den hertoge, in
presentien van sien rade; onderteeckent: W. BONT. Haec int groot Charterboeck, te
Loven, folio 441.

Sekere articulen nopende de vrijheijt ende bethoonen van Sinte
Peetersmanschappe, van Loven, gecomprehendeert in zekere vonnisse
van wijlen hooge memorien hertoghe Philips, hertoghe van Brabant, enz.,
tusschen Jan Gordijn ende de stadt van Loven; gegeven den xxviijen aprilis,
anno xiiijclxtich.

1

Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad, nr 150.
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Touchant les hommes de Sainct Piere, mondict Seigneur declaire que les diets hommes
de Sainct Piere ne joyeront poinct de la franchise de l'hommaige de Sainct Piere,
pour les crismes et delictz par eulx commis et perpetrez, avant que ils se soyent
deuement monstrez estre hommes dudict Sainct Piere. Mais demouront lesdicts
hommes dudict Sainct Piere, pour les cas avant dictz, à la judicature et correction
des juges soubs qui ils sont demourans ou d'aultres, ausquels la cognoissance en
pourra appartenir, soit que desdictz crismes ou delictz, au paravant ladicte monstrance
faicte, lesdictz hommes de Sainct Piere ayent esté calengiez ou non.
Item, declaire mondict Seigneur que de ceulx qui se seront deuement montrez
estre hommes de Sainct Piere et depuys auront renuncié à leur franchisse demourront
à la cognoissance et judicature du bancq ou ils sont demourans, ou d'aultres juges
competens ou ils pourroient estre tirez et mis en cause. Et ne sera d'iceulx hommes
de Sainct Piere (en tant qu'il toucheroit le cas, pour lesquels ils auroient faict la dicte
renuntiation), faict aulcun renvoy auldicts de Louvain, mais seront tenus lesdictz de
Louvain, de soy de porter, de le requirer incontinent, que par ceulx dudict bancq ou
aultres qui de la chose cognoisceront leur sera certifié par lettres ou aultrement,
deuement la dicte renuntiation avoir esté faicte.
Item, et semblablement, se question ou debat se mouvoit, à scavoir se lesdicts
crismes et delictz auroient esté faictz ou commis devant ou depuys la dicte franchisse
de Sainct Piere prouvée ou se la dicte renuntiation seroit deuement faict ou non,
mondict Seigneur declaire, que dudict debat sera cogneu par les Chancellier et gens
de son conseil de Brabant, lesquelz partiez oyez, et la verité sceue, se besoing faict,
appoincteront
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sur ledict debat seulement, et, ce faict renvoyeront la cognoissance du cas et matiere
principale la ou de raison estre debvra.
Item, declaire mondict Seigneur que doresenavant, quant aulcun se vouldra prouver
estre homme de Sainct Piere, il sera tenu de le monstrer, du moins par deux tesmoings
hommes de Saint Piere, et qui soyent gens dignes de foy, lesquels affirmeront, par
leur serments, qu'ils scavent celuy (au prouffit et avantaige duquel ilz deposent),
estre yssu et descendu de gens qui estaient de la dicte franchisse, en rendant justes
et raisonnables causes de leurs depositions, et declarant la genealogie et descendue,
telle qui doibve souffrir par raison.

Wat dat men totte ornamenten Sinte Peeters plach te geven, voerden
seghel ter saeeken vande Sinte Peetersmanschap.
Voerden voers. segel vanden Sinte Peetersmanschappe plachmen, hier voeren, te
geven totte ornamenten der kercke van Sinte Peeter, binnen Loven, voer elcken segele
xxx schellingen, doentertijt ganckbaer wesende, blijckende bijde rekenninghen heeren
Vrancx Uten Lieminghen, pristere, vanden jaere 1316, daer hij rekent van vj segelen
ontfangen te hebbene negen ponden. Wederomme heer Goordt de Vroede, canonick
Sinte Peeters, doende rekenninghe vanden ornamenten, anno 1348, bekint ontfangen
te hebben van xxx Sinte Peetersmannen alsoo vele xxx stuvers, dwelck al conform
es, vant gene datter inde oude boecken der kercke van Sinte Peeters, te Loven, voert
jaer van 1335, geannoteert staet, als datmen alsdoen moesten geven, alsmen eenige
Sinte Peetersmannen den segel gaff, voerde eere vanden selven segele, xxx
schellingen, doentertijt ganckbaer wesende; hoe wel nochtans datter sommige vuijt
liberaelheijt (ende niet van rechte) meer hebben gegeven; blijckende vuijte rekenninge
van heer Goordt vander Vesten, bij hem gedaen, vanden jaere geeijnt op Sint Jans
geboorten dach, anno 1382.

Wat men den Meijere van Loven, tot behoef des Hertoghen van Brabant,
geeft voert bethoonen van Sinte Peetersmanschappe.
Anno 1408, es overdraegen, inden stadt raede van Loven, met vollen gevolghe,
aengaende Sinte Peetersmanschappe, dat soo wie voertaen trecht van Sinte
Peetersmanschappe bethoonen wilt, dat die daeraff geven zal den Meijere van Loven,
tot behoeff des hertoghen van Brabant, een pont oude groote van xx rhinsgulden.
Haec libro novo G., folio 7, verso.

Datmen Sinte Peetersmannen, van Loven, ontaementlijck niet en mach
gevanghen bringhen, met sommighe correctien over eenighe Meijers, ter
saecken vande mishandelinge ende inobedientie aende Peetersmannen.
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Item, om sulcke mesdaet ende mesgrijpen als Joannes Claus, meijere van Meerhout,
ende Goossen Merttens, vorstere van Meerhout, mesdaen ende mesgrepen hadden
tegens de heerlijckheijt ons genadichs heeren shertoghen van Brabant ende sijnre
stadt rechte van Loven, van dat zij Goossen de Voeght, die vande vrijheijt ende
vanden rechte es van Sinte Peetersmanschap, van Loven, gevangen brachten, ende
gebonden ontamelijck met zeelen, binnen Loven, op het stadthuijs, ende inde banck
aldaer voert recht, daer de Meijere ende schepenen te gedinghe saeten; dwelck noijt
gesien en was, soo es hen geset ter beternisse onsen Genaedigen Heere ende zijne
stadt: te wetene den voers. Jannen Claus een bedevaert tsint Jacops, in Galissien, en
de derwaerts te porren binnen xl dagen, ende goede waerheijt daervan te bringhen;
ende den voers. Goossen Merttens een bedevaert tot Onser Vrouwen te
Ruchemadouwe, ende derwaerts te porren binnen xl daegen, ende goede waerheijt
daervan te brengene. Coram, Lombaert, Lijnden, schepenen; julij ultima anno 1418,
Haec int Bedevaertboeck, folio 125, verso.

Van Lambrecht van Boeckele, drossate van Westerloo.
Want Lambrecht van Boeckele hem grootelijck mesdraeghen heeft, tegens de hooghe
heerlijckheijt ons genadichs heeren ende der stadt rechte van Loven, vuijt dijen dat
hij Henrick Paridaens, te Herssele, Sinte Peetersman van Loven, buijten forme van
rechte gehandelt heeft, ende inde gevanckenisse doen stellen, daeraff de stadt, met
goeden oorconden, te binnen es, soo es overdraeghen, bijden raede vander stadt, dat
de voers. drossate ter beternisse zal betaelen, binnen xl daeghen naestcomende, vier
duijsent hert steens, d'een
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hellicht daeraff te leveren opde stadt vesten, daer hem dat bewesen zal wordden;
ende dat hij vande andere hellicht sheeren moet hebben zal, in alder manieren voers.
Gepubliceert ter presentien van joncker Ywain van Corttenbach, meijere, vanden
Berghe, Crol, borgemeesteren, Hermeijs, Tijmple, Berghe, Oliviers, van Colen,
schepenen; junij, xxvij anno xvcvij. Haec int Correctieboeck der stadt Loven, folio
100.

Van Henricke Verrijt, vorstere te Herssele.
Want de voers. Henrick hem grootelijck mesdraegen heeft, enz., in dijen dat inden
aentaste ende vangene vanden voers. Sinte Peetersman, den selven onbehoorlijck
getracteert ende inde gevanckenisse wesende gekort, gestooten ende anders
ombehoorlijcke manieren tegens hem voertgestelt heeft, van allen den welcken de
stadt, met goeden oorconden te binnen es, soo es overdraegen als voere, dat de voers.
Henrick Verrijt, ter beternisse als voere, zal betaelen, binnen xl daegen naestcamende,
inde manieren voers. acht duijsent steens. Ter presentien als voere; folio 100, verso.

Van Janne Blericx, schoutet van Ghilsen.
Vuijt dijen dat Jan Blericx, schoutet van Ghilsen, Anthonise ende Cornelise
Wagemakers, ongehoude kinderen Peeters Andries Wagemakers, Sinte Peetersmans
van Loven, inde plicht ende defensie wesende desselffs Peeters, haers vaeders,
aengetast ende gevangen heeft gehadt, ende die alsoo gevangen hebbende, buijten
wegen van rechte, zeer rouwelijck ende vreesselijck gehanteert ende geduijmijsert
heeft, soo dat dbloet daervuijt ende naer gevolght es; ende daerenboven de selve
gevuert tot Breda, al ten grooten achterdeele ende in cleijnicheijt der hooger
heerlijckheijt ons genadichs Heeren, den rechten ende privilegien van dese stadt ende
de vrijheijt rechte van Sinte Peetersmanschappe der selver, gelijck den raede vande
stadt des al met goeden oorconden te binnen es, soo es den selven schoutet van
Ghilsen, ter beternisse van des voers. es, geset te doene maecken eene halve roede
muers opde stadt vesten van Loven, van gronde op te maecken, daer hem dat vander
stadt wegen gewesen zal wordden, ende van dander hellicht sheeren goeden moet te
hebben. Gepubliceert, coram Pinnock, substituijt vanden meijere, Graeven, Tijbe,
borgemeesteren, Oliviers, Berghe, schepenen; junij xxiiij, anno xvcxiiij. Haec int
Correctieboeck, folio 133.

Van N. heere van Thielborch.
Want insgelijcx N., heere van Thielborch, ende geweest zijnde Drossate van
Hoochstraeten, hem binnen den selven tijde, zijnder officien, oock grootelijck
mesdraegen heeft, tegens de hooge heerlijckheijt des Keijsers, ende deser stadt rechte
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van Loven, in dijen hij alhier bescreven zijnde, tot iij maelen ende opde correctie
vande stadt, om tontslaene Sijmoons de Roevere, Sinte Peetersman, ende niet en
heeft willen obedieren, daeraff de stadt met goeden oorconden te binnen es, es den
selven, ter beternisse van dijen gestelt te gevene ende te betaelene de som me van
twelff rijders, te xxvj stuijvers tstuck, halff ten prouffijte van den heere van
Hoochstraeten ende halff ten prouffijte van deser stadt. Gepubliceert, ter presentien
van Mol, meijere; Lijnden, Thommen, schepenen; junij xxiiije, anno xvcxliiij. Haec
int voers. Correctieboeck, fol. 245.

Datmen niemant verantwoorden en zal, met Sinte Peetersmanschappe,
deghene eenighe Jouffrouwen oft Vrouwen ontschakende tegen haeren
danck, oft eenige onbejaerde kinderen ewech leijdende.
Item, waert dat eenighe Vrouwe oft Jouffrouwe ontschaeckt worde, die crete oft
datmen metter waerheijt bevonde dat tegen haeren danck waere, ende dat zij bijden
man sittende bleeff, soo zullen, wie heur have int geheel hebben, ende haere erve
alsoo lange als zij leeft; ende naer haer doot soo zal haer erve weder gaen daer zij
schuldich es te gaene; ende soo verre zij bijden man niet sittende en bleve, soo en
zullen wij haer have noch haer erve niet hebben; ende zal dijen man, die zulcke,
schaeck dede, ende allen zijn hulperen, ende insgelijcx degene die hem weetens,
binnen onsen voers. landen, secours dede, huijssde oft hoeffde, verbeuren heur lijff
ende goet, tot eeuwigen daegen, soo verre als zij dat verbeuren moghen; ende waert
saecke dat iemant eenich onbejaert kint, het waere knechtken oft meijsken,
ontschaeckte oft ontleijdde, soo zullen die ende heur hulperen verbeurt hebben haer
lijff ende goet, sonder verdrach; ende daertegen en zal niemant verantwoorden hebben
met Sinte Peetersmanschappe, porterijen, schepenen brieven oft anders; maer die
zal men handelen naerden rechten vanden lande. Haec inde Blijde Incompste van
hertoghe Philips van Brabant, anni 1427, 23 maij, articulo 22; inde Incompste her-
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toghe Philips van Bourgoindien, anni 1430, 4 octobris; inde Incompste van vrouwe
Marie, anni 1477, 29 maij, articulo 41; inde Incompste hertoghe Philips van
Oostenrijck, anni 1494, 9 septembris, articulo 23; inde Incompste hertoghe Chaerles
den Ve anni 1514, 23 januarij, articulo 28, ende inde Incompste van hertoghe Philips,
coninck van Spaegnien, anni 1549, 5 julij, articulo 31.

Wie dat President ende Overste es van de richterstoel der vrijer familien
van Sinte Peetersmanschappe, te Loven.
Wanneeer dat nu voertaene te Loven van Sinte Peetersmannen eenich betuijchenisse,
eedt ende recht versocht wordt, dat en wordt niet meer versocht aen den deken ende
capittel van Sinte Peeters, maer alleenlijck aende Sinte Peetersmannen van Loven;
de welcke, ten versuecke vanden Meijere van Loven oft zijnen lieutenant, tzaemen
vergaerderen. Ende onder hen es President oft Overste degene die, naerden tijt, onder
de raedtsheeren vande geslachten, Borgemeester es.

Dat degene vande goede mannen vande geslachten, die Borgemeester
geweest hebben, over Sinte Peetersmanschap sitten ende segelen zullen,
boven ende voer d'andere, al waeren d'andere ouder inde weth dan zij.
Vuijt goede conden, die de stadt bijbracht es, vanden goeden mannen vande geslachten
van Loven, die daer overstaen, daer iemant thoont Sinte Peetersmanschap van Loven,
oft daermen dinght, met Sinte Peetersmannen van Loven, dat de goede mannen van
de geslachten voers., die borgemeester inde stadt geweest hebben, elck naer zijnen
ouderdom int borgemeesterschap, segelen ende sitten boven d'andere goede mannen
vande geslachten, die geen borgemeesters geweest en zijn, niet wederstaende nochtans,
dat de selve goede mannen, die gheen borgemeesters geweest en zijn, ouder zijn int
recht dan degene die borgemeesters geweest hebben; soo es overdraeghen, inde stadt
raede, met vollen gevolghe, dat dat alsoo gehouden ende geschieden zal. Gedaen, in
vollen raede, op Sint Jans geboorten dach, te wetene, den xxiiije der maent van junio,
anno 1443. Haec libro B., folio 242 verso.

Dat den raedt van Brabant gheene Sinte Peetersmannen voer hen en
behooren te rechte te betrecken.
Anno 1445, 15 februarij, reijsden de heeren Borgemeesteren, met eenige andere
heeren vander stadt raede, te Loven, aenden hertoghe van Brabant, tot Bruesselen,
om aldaer te verantwoorden eenen Sinte Peetersman van Loven, die den raedt van
Brabant voer hen te rechte betrecken wouden, wesende tegens de Blijde Incompste
ende den rechten van Sinte Peetersmannen, dwelck de voers. heeren vande stadt
Loven aen die vanden voers. raede van Brabant alsoo hebben vervolght, als dat die
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vanden raede van Brabant van hunne opset affstandt deden, ende lieten de voers.
stadt van Loven daerinne haere recht gebruijcken. Haec inde Rekenninghe der stadt
van Loven, vanden jaere 1444, int iiije quartier, onder tcapittel vande voijaigien.

Vande Binnen ende Buijten Sinte Peetersmannen, vuijt de costuijmen van
Loven, het 18 artikel
Item, es, binnen Loven, een gerichte te wetene voor Sinte Peetersmannen; ende zijn
ende wordden gereputeert voer vrije Sinte Peetersmannen, allen degene gecomen
zijnde vande geslachten van Loven, beijde mans ende vrouwen, soo geringhe zij
geboren zijn, ende genieten de privilegien den Sinte Peetersmannen competerende.
Ende die manspersoonen daer aff, oudt zijnde xxv jaeren oft gehoudt, geen ambacht
doende oft gedaen hebbende, ende hebbende den eedt, daertoe staende gedaen,
hebben, ter manisse des Meijer van Loven, kennisse, judicature ende bericht over
ende van alle Sinte Peetersmannen, beijde vande geslachten van Loven ende anderen,
van allen dengenen theuren verantwoorden staende, als huijsvrouwen, ende kinderen
in heuren plicht zijnde; boden, huerlinghen, arbeijders ende gelijcke van saecken
vuijt haeren geheeten, van heuren wegen oft in heuren dienste gedaen, in alle saecken
personele, beijde civile ende criminele, soo verre de selve Sinte Peetersmannen oft
die als voere thunnen verantwoorden staen, met rechte geport zijn, eer zij antwoorden
ende litem contesteren, begerende daeraff aldaer beticht ende met rechte gehandelt
te zijne. Behalven ende hier inne versien, dat de voers. Sinte Peetersmannen,
woonende buijten dese stadt Loven, zullen blijven ten gebuerlijcken rechte vande
bancken daer zij woonende zijn, oft haere goeden geleghen, te wetene als van straeten
te maeckene, waeter-
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loopen te ruijmene, van schaede van haerlieder beesten op ander lieden erven gedaen,
van spretersschot, van beheijmingen van goeden, vanden herdde vanden beesten,
van ordinantien van ambachten ende van ter oochst-waerheijt te moeten comen ter
plaetsen daer zij woonende zijn.

Tot confirmatie vande conclusie vanden voers. article volght hier het 53
artikel vande Blijde Incompste van vrouwe Marie, in date 29 maij 1477.
Voert willen wij dat eeneniegelijck, binnen Brabant ende buijten den vrijen steden
woonende, ende in eenighen vanden voers. steden, poerter oft Sinte Petersman, nu
ter tijt oft in toecomenden tijden, gevrijdt wesende, gebruijcken zal, in allen saecken,
zijnen halse ende haeven aengaende, die rechten vanden voers. poerterien ende Sinte
Petersmanschappe, in alle der vueghen ende manieren oft hij binnen der stadt (daer
hij poerter oft Sinte Petersman is) woenaichtich ende geseten waere; behoudelijck
dat hij gebuerlijck recht (van straeten te macken, van waeterleijen te ruijmen, die
schaeden bij heuren beesten den goeden lieden gedaen, te vergelden, den preter oft
vorster zijn schot te betaelen, die goede te beheijmen, die beesten te herddene,
ordinantien van ambachten, gelijck heuren naegebueren, te onderhouden, ende ter
oighst waerheijt, eenigen oft gemeijn waerheijt, ten hoochsten, twee werven sjaers
te moeten comen, schuldich zal zijn te onderhouden, gelijck zijnen medegebueren,
ter plaetsen daer hij geseten es, oft zijne goeden gelegen zijn1.

Vande buijten Sinte Peetersmannen, het 19 poinct vande Costuijmen van
Loven.
Item, zijn boven ende sonder de voers. Sinte Peetersmannen vande geslachten van
Loven, alnoch andere, vande geslachten van Loven niet zijnde, diemen noempt
Buijten Sinte Peetersmannen, ende zulcke begerende hen metter voers. vrijheijt te
behulpene, moeten, voer al, selve in persoon (in dijent hen doenlijck zij) compareren
ende sweren oft anderssints, bij eenighe van heuren maesschappe, geboren van
wettighen bedde, in heuren naeme ende ziele doen sweren, ten heijliegen, in sMeijers
handen van Loven, ende in presentie van iiij Sinte Peetersmannen vande geslachten
van Loven, dat zij zijn Sinte Peetersmannen van Loven ende vrije messeniersmannen
des hertoghen van Brabant, ende totten vrijen huijsgesinne des hertoghen van Brabant
behoorende, ende geboren van wettighen bedde, ende dan voerts, in presentie als
voere, bethoonen, met twee manspersoonen, oock zijnde Sinte Peetersmannen van
Loven, vrije messeniersmannen ende totten vrijen huijsgesinne des hertoghen van
Brabant behoorende, geboren van wettigen bedde, ende vanden maesschappe ende
geslachte van des voers. es, begerende de vrijheijt te aenveerdene, dat hij zulcke es,
gelijck voere geaffirmeert es, ende moeten beijde de voers. manspersoonen, allen
des voers. es, sweren, ten heijliegen, in handen des Meijers voers., in presentie als
voere, ende betaelen daernaer onsen genadighen Heere van Brabant, in handen van
1
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zijnen Meijere voers., voer het relieff ende verheffen daeraff: een pont oude groote
oft xx Carolusgulden daervoere; ende daerenboven den behoorlijcken wijn, te wetene:
den voers. Meijere ij gelten wijns, de iiij Sinte Peetersmannen elcken een gelte, den
secretaris een gelte, 's Meijers roeijdraegere een halff gelte, 's Meijers clerck een
gelte, ende voerde brieven twee gelten. Allet welcke bij hem alsoo gedaen zijnde,
wordden vanden voers. meijere, ende Sinte Peetersmannen daertoe ontfanghen, ende
moeten beijde de Sinte Peetersmannen, alsoo wel die van binnen als oock van buijten,
met allen dengenen tot heuren verantwoorde staende, gelijck voere, van allen saecke
voers., daerinne niet geantwoordt ende lis gecontesteert en es, hoe wel die voert
voers. relieff, moegent gebeurt zijn, ende oock daeraff gecalengiert oft aengesproken
zijn, met rechte vervolght ende gerenvoijeert wordden (in dijent zij versuecken)
voerden voers. Meijere ende Sinte Peetersmannen van Loven, met seclusie van allen
anderen richteren, ten waere van saecken voers. oft dat de voers. Sinte Peetersmannen
waeren woonende ende te rechte betrocken oft gevangen oft gearresteert, in d'ierste
instantie, ende niet bij leveringhe oft tweede instantie, getransporteert in eenighen
vande andere hooftsteden van Brabant.
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Dat de ghevrijdde, bij Porterijen oft Sinte Peetersmanschappe, die men
soude willen belasten met criminelen oft civilen saecken, sullen gehandelt
wordden naer de rechten vander plaetsen daer die gevrijdt sijn, volgende
het ierste artikel vande Blijde Incompste van vrouwe Marie, in date 29
maij, anno 1477, hier volgende:
Item, inden iersten geloven wij hen goede, gerechte ende getrouwe lantsvrouwe te
zijne, ende egeen cracht oft wille aen hen te doen oft te laeten gescien oft te
gedoeghen, in eeniegher manieren, ende dat wij hen noch egheenen van hen buten
vonnisse ende rechte handelen en selen, doen noch laeten handelen, onder ons noch
onder onse vasallen, baenroedsen ende edelen vanden lande; maer dat wij alle onse
prelaeten, godtshusen, baenroedsen, edelen, goede lieden ende ondersaten van onsen
steden, vriheden ende dorpen van onsen lande van Brabant ende van Over Maese,
representerende de drie staeten vanden selven onsen lande, ende elcken van hen (die
wij niet en selen moghen destitueren noch verlaeten), handelen selen ende doen
handelen, in allen saecken, negheene vutgescheiden, met vonnisse ende met rechte,
naer den rechten vanden steden ende bancken dair diegene (die men soude willen
belasten van criminelen oft civilen saecken) bij poerterien oft Sinte Pietersmanscape
gevrijdt zijn; ende andere ongevrijdde persoonen zullen gehandelt wordden, naer
den rechten vander plaetsen daer die aengetast oft van heuren mesdaet in calengien,
met rechte belast, ende gesteken werden, ende alzoo dair te rechte behooren;
behoudelick dat de porterien oft Sinte Pietersmanscappen egheen stadt grijpen en
zullen, inden steden dair vut men de gevrijdde van outs niet en heeft geplogen te
betrecken totter plaetsen van heure vrijheit; mair dat de gevrijdde, in alsulcken
steden, te rechte zullen bliven, ende met rechte gehandelt wordden, als zij aldair
bevonden ende aengetast zullen wesen; sonder dat wij oft ijemant anders van onsen
wegen, selen mogen allegeren, dat alsulcken saecken souden moghen oft moeten
betogen werden oft bliven ter kennisse vande princelickheit oft raide der selver
generael oft particulier; ten waere van mesdaden geheeten crimen lese majestatis1.

Copie onder andere vuijten advijse begrepen, te Vilvoorden, bijden edelen
van Brabant, ter eendre, ende de gedeputeerden vande steden van Loven
Bruessel ende Antwerpen, ter andere sijden, opden 3en julij, anno 1466,
ende dit vuijten xen poincte, in materie vande Sinte Peetersmannen van
Loven ende den poirteren vanden goeden steden, staende geregistreert
int Groot Privilegieboeck der stadt van Bruessel.
Is geadviseert dat als alsulcke gevrijdde vanden voers. steden, tot wat plaetsen dat
zij aengetast zullen wordden oft heuren goeden becommert, ten iersten versuecke
vande stadt, daer zij gevrijdt zijn, bij den officier vander plaetsen (daer alsulcken
aentast oft rastement geschiedt es), vuijtgelaeten ende ontslaegen zullen wordden
costeloos ende schaedeloos; behoudelijck dat de buijten gevrijdden vanden steden,
in saecken van bruecken, die ter plaetsen vanden aentaste niet gegoet en zijn, om
1
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den geheijschten bruecken te comen betaelen, cautie jucatoir selen doen, te rechte
te comen ter plaetsen daer zij gevrijdt zijn, ten daege die inde brieven genoempt zal
wordden, ende daermede gestaen. Ende oft de gevrijdde ten voers. beteeckenden
daege niet en quame, oft kennelijcke nootsaecken en hadde, dat hij, in dijen gevalle,
hem met zijne vrijheijt, in egeen saecken, behulpen en zal moghen, ter tijt dat de
buijten gevrijdde den heere van dijer saecken zal hebben voldaen, oft met recht
daeraff zal zijn gepurgeert; ende de heere zal den zelven gevrijdden oft zijne goeden
van dijer saecken moghen vervolgen, met rechte, ter plaetsen daer hij die vanden
gevrijdde zal kunnen bevinden; het en waere dat d'officier alsulcken gevrijdden
bethijen woude van criminele saecken, begaen naer d'aennemen vande porterijen oft
bethoon van Sinte Peetersmanschappe; in welcken gevalle hij dijen gevangenen oft
aengetasten ontslaen zal, oft leveren moeten, terstont naert tweetste versueck, in
handen vanden officier vande stadt daer hij gevrijdt es, opde pene van xij gulden
Rijders, ende geexecuteert te wordden. Ende de stadt zal den buijten officier zijne
costen vanden innebringhen ende de vroentcosten tot den daege vande
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iersten versuecke aen hem gedaen, verleggen, bij alzoo dat de buijten officier cautie
jucatorie die stadt doen zal (eer hij tgelt ontfangen zal), de somme te restitueren
binnen acht daegen, naer dat hij van alsulcken criminelen tichten, als hij hem opleggen
zal mogen, quijt gewesen zal worden, oft inde stadt inne te comen, ende van daer
niet te scheijden, voer dat die restitutie geschiet zal zijn, ende en selen deselve
gevrijdde bijden edelen noch hueren buijten officieren, veerden ontslaene oft
overleveren, geensints gemolesteert, gepijnt noch belast wordden; ende oft de contrarie
geschiedde, dat zal wordden vuijtgericht als daertoe behoort oft naer begrijp vande
privilegien daeraff zijnde. Ende oft de voers. buijten officier de voers. poirteren oft
Sinte Peetersmannen ende huere goeden van civile saecken niet en ontsloeghe, noch
van criminelen den gerichte vande stadt, daert versueck vuijt compt ende daer hij
gevrijdt es, niet en leverde den officier ons genadichs Heeren, in dijer stadt, metten
tweetsten versuecke aen hem gedaen, om over deselve gevrijdde, vande mesdaet
ende costen daerop loopende, bijden gerichte vander stadt, daer hij gevrijdt es, den
buijten officier cort, onvertoghen recht gedaen te wordden, ende den selven gevrijdden
niet en ontslaege, dat de buijten officier dan gevallen zal zijn terstont inde penen
voers. ende de costen daeromme gedaen, om die op zijnen persoon ende goeden
geexecuteert te wordden, inder maeten gelijck voers. staet, sonder verdrach in eenige
manieren. Nochtans zal de selve gevrijdde ende zijne goeden terstont moeten ontslaen
zijn oft gelevert moeten wordden, oft in ghebreke van dijen, zal d'officier ons
genadichs Heeren, daer hij gevrijdt es, van dijen doen heerlijcke executie, ten coste
vanden gebreckelijcken officier, alzoo voers. es. Hierinne versien, dat de voers.
gevrijdde zullen blijven ten gebuerlijcken rechte vande banck daer zij geseten oft
heure goeden gelegen zijn, te weten van straeten te maecken, van waeterloopen te
ruijmen, de goede lieden schade die heur beesten doen inde vruchten te vergelden,
den pretre zijn schot te betaelen, de goeden te beheijmen, de beesten te huedene,
ordonnantien van ambachten gelijck heure naergebueren te onderhoudene, ende ter
oost waerheijt te moeten comen. Ende oft eenighe gevrijdde hem voer wette verloeffde
in eenighe saecke moets wille, ongepoirtert, ongevrijdt ende zijne porterije oft vrijheijt
inde saecke verteghe ende de stadt daeraff de behoorlijcke kennisse hebbe, dat hij
dan zal geremitteert wordden, ten rechte vande banck, daer hij de geloofte gedaen
oft verteghen heeft, ende dit al sonder prejudijs van eens iegelijcx privilegien,
blijvende de selve in heure volle macht.

Dat d'ierste kennisse van alle schepenen brieven Sinte Peetersmannen
ende poerteren, van Loven, den wethouderen der selver stadt competeert.
Kaerele, bijder gracie Goids, roomsch keijser, altijt vermeerder tsrijcx, coninck van
Germanien, van Castilie, van Leon, van Grenade, van Arragon, van Navarre, van
Naples, van Cecillie, van Maillorcque, van Sardinie, vande eijlanden van IJndien
ende vasten lande der zeeocceane, eertshertoghe van Oostrijck, hertoghe van
Bourgoindien, van Lothier, van Brabant, van Lembourch, van Luxembourch ende
van Gelre; graeve van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoigne; palsgraeve ende van
Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, van Ferrette, van Hagneault, van Namen
ende van Zuijtphen; prince van Zwave; marckgraeve des heijlicx rijcx; heere van
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Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, vande stadt, steden ende landen van Utrecht,
Overijssel ende Groeninghen; ende dominateur in Asie ende in Affricque; allen
denghenen die desen onsen brieff zullen zien, saluijt. Wij hebben ontfanghen die
oitmoedighe supplicatie van onsen wel beminden, die Borgemeesteren, Schepenen
ende Raedt onser stadt van Loeven, innehoudende hoe dat de selve stadt, van ouden
tijden, ende bij onse voirsaeten versien es geweest van diverschen previlegien, als
ter ierster instantie kennisse ende judicature te hebbene van allen saecken ende
executien, procederende vuijt crachte van schepenen brieven van Loevene ende oick
van heure Sinte Peetersmannen ende buijten poorteren der voers. stadt, als die buijten
de zelver stadt, in lijve oft goede, gearresteert, geapprehendeert, gecommineert oft
aengesproiken ende beticht wordden; ende hoe wel, ter causen vanden beleijden
diemen voertijden, vuijt crachte vande voers. schepenen brieven, te doen plach, opde
goeden vande verobligeerden, buijten de vrijheijt onser voers. stadt van Loeven
geleghen, voertijden questie gevallen ende beleijdt es geweest, ende de selve stadt,
cortsleden, daerteghen, bij andere ende nieuwe previlegie, bij manieren van provisien,
bij ons versien es geweest, om bij manieren ende formen van mannisen opde goeden
vande verobligeerden voere de voers. schepenen van Loeven verbonden, ende oick
tegen den persoon vanden verobligeerden, ende zijne erffgenaemen te mogen
procederen, ende dierste kennisse dairaff te moghen hebben ende nemen; desen
nochtans nijet tegenstaende, wordden de selve supplianten, inde voers. huere
privilegien vander executien vande voers. heuren schepenen brieven, Sinte
Peetersmanschappe ende porterien daegelijcx geturbeert, vercort ende veronghelijckt,
bij dien dat diveersche partijen, zoo wel officieren van
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de smaelen heeren, als andere particuliere partijen, vuijt crachte vande voers.
previlegien, bescreven oft gedachvaert zijnde, hen vorderen, bij surreptien ende
obreptien, te impetreren van onsen Raide, in Brabant, brieven van cassatien, die de
selve vanden Raide opt te kennen geven van partijen gemeijnlijck verleenen ende
octroijeren, ende daermede hen supplianten dierste kennisse ende judicature benomen
wordt, die zij altijt ende van ouden tijden gehadt hebben, ende die welcke oick van
rechtsweghen hen behoirt te competerene; gemerckt partije, vuijt crachte vande voers.
privilegien, bescreven oft gedachvaert zijnde, behoirt, ter ierste instantien, te
compareren, ende aldaer te proponeren alle zijne exceptien, dilatoir, declinatoir ende
peremptoir, ende andere die hij meijnt hem te dienen, ende daerop recht te Loeven
te verwachten; ende indien alsdan partije hem bevindt gegraveert, bij eenighen
appoinctemente vanden wethouderen van Loeven, behoirt hem daeraff, in materien
van reformatien, te beclaeghen, sonder den supplianten dierste kennisse van dijen te
benemene; biddende dairomme de voers. supplianten dat ons gelieven wille, in
consideratien vanden goeden ende getrouwen diensten die zij luijden ende heure
borgeren, int bewaeren vande selver stadt, cortsleden tegen onse vijanden gedaen
ende bewesen hebben, hen te willen verleenen, in confirmatien vande voers. heure
previlegien, openen brieven ende provisie, daermede hen, supplianten, dierste kennisse
ende judicature van de executien vande voers. schepenen brieven, Sinte
Peetersmannen ende buijten poirteren der selver stadt geoctroijeert ende geconsenteert
wordde; ende dien van onsen Raide in Brabant geinterdiceert wordde, eenighe
provisie, in materie van cassatie oft schorssinghe vande ierste instantien, ter contrarie
van dien te verleenen; DOEN TE WEETENE dat wij de saecken voers. overgemerkt
ende hier op gehadt tadvijs ierst van onsen lieven ende getrouwen die Cancellier
ende luijden van onsen Raide, in Brabant, ende dairnaer van onsen lieven en de
getrouwen die Hooft President ende luijden van onsen Secreten Raide, den
voirgenoemden van Loeven supplianten genegen wesende tot huere voers. bede ende
begeerte, hebben, bij deliberatie van onse zeer lieve ende beminde zustere, die
Coninginne Douagiere van Hongrijen, van Bohemen, enz., voer ons Regente ende
Gouvernante in onsen landen van herwaertsovere geoctroijeert, geconsenteert ende
gewilleceurt, octroijeren consenteren ende willekueren, vuijt sonderlinghe gracie,
bij desen, dat zij luijden ende huere naecommers, wethouders onser voers. stadt van
Loven, zullen, van nu voertaene, hebben ende houden, dierste kennisse ende
judicatuere vande obligatien voir heurlieden bekendt ende gepasseert oick van hueren
Sinte Peetersmannen, ende buijten poirteren, naervolgende de previlegien der selver
onser stadt van Loeven, sonder dat onse Cancellier ende luijden van onsen voirs.
Raide, in Brabant, daerteghen zullen moeghen verleenen brieven van cassatien,
dwelck wij hen expresselijck verboden ende geinterdiceert hebben, verbieden ende
interdiceren, bij desen, ten waere nochtans dat, bij inspectie vande bescrijffbrieven
oft dachvaertbrieven, henluijden blijcke de selve bescrijff oft dachvaertbrieven,
gedescerneert te wesene teghens de forme vande previlegien vande supplianten oft
van deser tegenwoirdiger concessie. Ende ten eijnde datmen zulcx te bat ende
lichtelijcker weten ende bekennen mach, soo zullen de supplianten, inde bescrijff
oft dachvaertbrieven, die zijluijden in sulcke materien decerneren zullen, gehouden
wesen te narreren de qualiteijt vande persoonen die bescreven oft gedachvaert zullen
wesen, de plaitse van huerluijde woonstede ende residentie, mitsgarders de saecke
oft het delict oft de somme waeromme questie wesen zal; ten eijnde dat men weten
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mach oft de voergenoemde van Loeven dairaff de kennisse behooren te hebbene.
Ont bieden daeromme ende bevelen den voergenoemden van onsen Raide, in Brabant,
Meijere van Loeven, Amman van Bruessel, Schoutteten van Antwerpen ende vanden
Bossche ende allen anderen onsen richteren, officieren ende ondersaeten, dat zij de
supplianten van onse tegenwoordighe octroije, consente ende willekoere doen, laeten
ende gedoeghen, rustelijck ende vredelijck genijeten ende gebruijcken, cesserende
alle beletten ende wedersegghen ter contrarien, want ons alsoo gelieft. Gegeven, in
onse stadt van Bruessele, den negensten dach descembris, int jair ons Heeren duijsent
vijff hondert tween veertich, van onsen keijserrijcke 't xxiijen ende vande rijcken van
Castillien ende anderen 't xxvijen. Opde plijcke vande voers. brieve staet aldus: Bijden
keijsere in zijnen Raede, onderteekent: VERREIJCKEN. Haec int groot Chaerterboeck
der stadt van Loven, folio 227, verso1.

Dat de weduwen van Sinte Peetersmannen, van Loven, niet en sijn
gebruijckende de vrijheijt vande Sinte Peetersmanschappe, als sij vuijte
selve vrijheijt oft familie niet gesproten oft geboren en sijn.
Dit wordt bethoont met zekere vonnisse gewesen, bij schepenen van Loven, tusschen
jouffrouwe Marie Ellens, weduwe heeren Jans wijlen vander

1

Het oorspronkelijk stuk berust in de archieven der stad. Charterkast. nr 324.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

316
Thommen, ridders, verweerdersse, ende Willem van Bouchout, aenlegghere, aldaer
de voers. weduwe excipierende, sustineerde van haer te betreckene voer schepenen
van Loven, de voers. Willem niet te wesen ontfanckbaer, maer dat hij, Willem, haer
behoorde voer Sinte Peetersmannen, van Loven, te betreckene ende aen te sprekene,
als wesende eene weduwe van eenen Sinte Peetersman; daerop gewesen wert, dat
de verweerdersse, mette exceptien declinatoir, in desen geproponeert, niet en was
ontfanckbaer, ende dat de selve niet tegenstaende soude schuldich zijn voer schepenen
ten principaelen te procederen, condempnerende de voers. verweerdersse inde costen
vanden incidente ter behoorlijcke taxatien. Aldus gewesen, bij schepenen van Loven,
op den xvjen septembris, anno xvclxiiij, in prima camera.

Naemen ende toenaemen vanden goeden mannen vande geslachten der
stadt van Loven, daeraff sonderlinge memorie is gehouden van dat zij
den eedt gedaen hebben totte herlijckheijt ons genadichs heeren ende den
rechte van Sinte Peetersmanschappe van Loven1.
tRelieff vanden buijten Peetersmanschappe cost een pont outs, te wetene xx
rhinsgulden, voerden Prince oft hertoghe van Brabant. Libro G., fol. 22, 42.
Binnen Peetersmannen, vande geslachten deser stadt, zijn gewoonlijck den Meijere
ende Peetersmannen overstaende, als zij den eedt doen, tot behoeff vanden gelaege,
dwelck zij tzaemen ergerens gaende souden moegen vertheren, te geven eenen gouden
gulden, van xxviij stuvers, sonder meer.

De naemen vande voers. Peetersmannen.
Heer Lodewijck Pijnnock, riddere; Machiel Absoloons, N..... Oddaert, N..... Bollaert,
Lodewijck de Rijcke, Jacop Pinnock, Hendrick vanden Borchhoven, Jan de Witte,
Janssone; Claes de Keerssmaeckere, Goort Roeloffs, Jan van Wijtvliet, Wouter van
Nethenen, Jan de Witte, Vrancxsone; Jan van Oppendorp, Hendrick van Wincxsele,
Jan vanden Borchoven, Lodewijck Roelants, Wouter Pinnock, Joos Absoloons,
Lodewijck Roeloffs, Wouter vanden Tijmple, Jacop Blanckaert, Steven Smacht,
Lodewijck Utter-Hellicht, Cornelis van Bergen, Raes vanden Borchoven, Gooris
Vrancx, Claes de Keerssmaecker, de jonge; Reijnier van Wijtvliet, Peeter vande
Berghe, Roeloff Lombaert, Machiel de Swerttere, Wouter van Nethenen, Joos
Absoloons, filius quondam Joannis; Jan van Oppendorp, Mertten van Oppendorp,
Goort vanden Berghe, Hr Augustijn vanden Borchoven, Emont Roelants, Roeloff
van Berthem, Daniel Boxhoren, de jonge; Raes van Graven, Goort Hermeijs, Loenijs
van Udekem, Gielis van Duffle, Hr Reijnier van Lieffkenrode, Mathijs vande Berghe,
Hr Augustijn van Nethenen, genoempt van Reele; Loenijs van Udekem, Lonissone;
Hendrick Pinnock, Jan van Schoonvorst, Lodewijck vander Borch, Jan van Beerthem,
Roeloffssone; Jacop de Witte, inde Dorpstraete; Anthonis Absoloons, Wouter vanden
1

Genomen uit Het Boek vande Sinte Peetersmannen van Loven, van W. Boonen, bl. 60 verso.
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Tijmple, Hr Jaspar Absoloons, Jan vander Lijnden, Lodewijck van Schore, Jan de
Waerseggere, Aertssone; Willem van Assche, Joos Uijter Hellicht, Jan Oliviers,
Claes van Graven, Goort vanden Berge, Peeterssone; Jan Blanckaert, Hr Joos
Absoloons, riddere; Anthonis Zedelere, Jan vander Borch, Loijcxsone; Philips
Pinnock, Hendrickxsone; Dierick vander Borch, Hendrickxsone; Lenaert Boxhoren,
Danielssone; Augustijn vande Berghe, Joos van Oorbeke, d'oude; Joos van Oorbeke,
de jonge; Cornelis Roeloffs, Gooris Goederthuijs, Jan vander Beken; Andries de
Keerssmaeker.
Raes vander Lijnden, augusti xxj, anno 1509.
Peeter vanden Berge, 22 octobris anno 1509.
Mr Dierick de Costere, 4 decembris, anno 1511.
Amelrijck Pinnock, 15 junij, anno 1515.
Aert de Witte, 15 junij 1515.
Vranck vander Hoffstadt, 15 junij anno 1515.
Geeraert Pinnock, sone Amelrijcx, ultima maij, anno 1518.
Jan Henrij, sone wijlen Boudewijns, 29 januarij, anno 1522.
Gielis vander Borch, Loijcxsone, 14 junij 1526.
Helias van Schore, 20 septembris, anno 1526.
Jan Oliviers, de jonge, sone Jans, septembris 22, anno 1526.
Peeter vander Bauwetten, julij 29, anno 1530.
Jan vander Bauwetten, broeder des voers. Peeters, eodem.
Anthonis Absoloons, Anthonissone, januarij 10, 1532.
Mr Anthonis vander Thommen, Goolijnssone, prima februarij 1532.
Hr Adriaen van Blehen, meijere, junij 26, anno 1533.
Jan vanden Tijmple, Wouterssone, 3 januarij, anno 1535.
Jaspar Absoloons, octobris 26, anno 1542.
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Hendrick de Rijcke, de jonge, eodem.
Jaspard vander Heijden, eodem.
Mr Hector Boxhoren, eodem.
Jan Scheurbroot, de jonge, septembris 15, anno 1545.
Mr Jan Lievens, sone Jans ende Marie van Dijeve, maij penultima, anno 1548.
Philips vander Balct, sone wijlen Waelrants ende jouffrouw Lijssbeth van
Bonseval, augusti 30, anno 1548.
Philips van Malstede, anno 1549.
Jan van Lieckercke, anno 1549.
Reijnier de la Bauwette, Janssone, 5 decembris, anno 1550.
Hr Philips vander Bauwette ende Jan zijnen broedere, kinderen wijlen Peeters,
eodem.
Jan Du Paijs, Janssone, eodem.
Mr Willem Boxhoren, 23 septembris anno 1551.
Hendrick vanden Horricke, alias Uijter Hellicht, sone wijlen Jaspars, februarij
xv, anno 1551.
Gielis van Duffle, sone wijlen Cornelis, 29 decembris, anno 1558.
Jr Jan vanden Tijmple, sone heeren Jans, 7 januarij 1558.
Goort Hermeijs, sone wijlen Goorts, 3 junij 1561.
Lenaert van Liekercke, sone wijle Jans ende van jouffrouwe Lijssbeth vanden
Berghe, septembris 20, anno 1561.
Raes de Rijcke, eodem.
Peeter vande Baronaige, sone Caerels ende van jouffrouwe vander Hoffstadt,
septembris 23, anno 1561.
Thomas Wouters, sone wijlen Peeters ende jouffrouwe Anna vander Bauwette,
septembris xj, anno 1562.
Jan vander Hoffstadt, sone wijlen Diericx ende van Josijnen Clercx, septembris
xj, anno 1562.
Jacop Bodden, de jonge, sone Jacops ende jouffrouwe Joanna vanden Berghe,
xj septembris 1562.
Jr Jooris van Schoonhoven, sone heeren Oliviers, ridders, 23 augusti, anno 1565.
Jan vander Borch, heere van Moisique, eodem.
Mr Franchois de Bucq, eodem.
Jr Anthonis van Schoonhoven, sone wijle heere Oliviers ende van vrouwe Anna
de Harchiz, martij ix, anno 1565.
Mr Roelant de Rijcke, sone wijlen Hendrick, eodem.
Jaspar Roeloffs, sone wijlen Jaspars, eodem.
Joachim Pinnock, sone wijlen Geerts, woonende te Libbeke, xv maij 1567.
Jr Olivier ende Denijs vanden Tijmple, gebroederen, kinderen wijlen heeren
Jans, ridders, ende van vrouwe Joanna Smols, 29 aprilis 1568.
Willem vander Hoffstadt, sone wijlen Willems ende van jouffrouw Marie
Pinnock, xv maij 1568.
Peeter de la Bauwette, out ontrent xl jaeren, sonen wijlen Peeters ende van
jouffrouw Cathlijn de Hu, dochter wijlen Robrechts ende van jouffrouw............
vander Hoffstadt, v decembris, anno 1573.
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Bijlagen.
Opneming der huizen, inwoners, enz., binnen de
stad en vrijheid van Leuven, in de jaren 1597 en
1598.
Deze opneming, welke hier, volgens de oorspronkelijke oorkonden1, gedrukt wordt,
is eene allerbelangrijkste bijdrage voor de geschiedenis van Leuven. Opgemaakt toen
Boonen zijn werk kwam te voltrekken, levert zij ons een getrouw tafereel op van
den toestand onzer stad in die dagen, en mag zij beschouwd worden als een stuk
welk dit werk vervolledigt2. Men leert er tot welken staat van verval en ellende de
binnenlandsche oorlogen ons vroeger zoo bloeiend Leuven hadden gebracht. Er
bestond geene wijk, geene straat meer of men vond er huizen in puin. Niet te onrechte
mocht de burgemeester van Schore, in 1586, onze gemeente eene ‘erme, gedesoleerde
ende geruineerde stadt’ heeten. (Zie hier boven, bl. 157, n. 1).
Men verneemt uit gemelde oorkonden dat de religieusen der meeste kloosters van
den omtrek naar Leuven gevlucht waren.
Deze opneming had plaats ‘om, bij middele van dijen, te verhueden die
menichfuldighe clachten ende swaricheden dijer (die er) rijsen, ter oirsaecke vande
tauxen, zoe inde ordinarise als andere beden.’ Men vindt er de verdeeling der
parochien aangewezen gelijk ze tot in 1798 heeft bestaan. Al de straten, huizen,
kloosters, kollegien, schuilplaatsen van weldadigheid, enz., zijn er nauwkeuriglijk
opgegeven. Het bedrijf van den voornaamsten inwoner van elk huis is er vermeld.
Zulks is voor de geschiedenis van het hoogste belang. Hieruit toch leert men wat, in
die dagen, de middelen onzer bevolking waren, verneemt men wat het leven was,
binnen de eerste hoofdstad van Brabant.
Deze opneming is mede van geen belang ontbloot voor het opstellen der stamtafels
onzer familien van de tweede helft der 16e eeuw.
De pest van 1578 had onze bevolking zeer verminderd. Het is te betreuren dat in
de stukken betrekkelijk de parochien van Sint-Michiel en Sint-Jacob de opstelling
der inwoners verwaarloosd is geworden. Doch, in de stukken betrekkelijk de parochien
van Sint Peeter, Sint-Quinten en Sinte-Geertruide is de bevolking met eene zekere
nauwkeurigheid opgegeven. De parochie van Sint Peeter telde 2858 inwoners; de
parochie van Sint Quinten 912; de parochie van Sinte Geertruide 933.
Deze cijfers veroorloven ons de bevolking onzer stad te berekenen als volgt:
SINT PEETER

2858 zielen.

SINT MICHIEL omtrent

1215 zielen.

SINT QUINTEN

912 zielen.

SINT JACOB omtrent

950 zielen.

1
2

Deze stukken berusten in onze archieven, Fardenkast, litt. C., nr 50.
Boonen heeft aan deze opneming medegewerkt. Zie het stuk betrekkelijk de parochie van
Sint Quinten.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

SINTE GEERTRUIDE

933 zielen.
_____
Samen omtrent

6868 zielen.

Onder deze bevolking telde men:
1o Wereldlijke priesters, omtrent 64;
2o Kloosterlingen, omtrent 302;
3o Kloosterzusters, omtrent 308;
4o Studenten, omtrent 983.
Tot gemak van den lezer hebben wij, in deze stukken, naest de toenmalige benamingen
van verscheidene plaatsen en straten, de hedendaagsche benamingen, tusschen twee
haakjes ( ), geplaatst.
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Sint Peeters Parochie.
Specificatie vande huysen ende hersteden, by voergaende visitatie, bevonden in de
prochie van Sinte Peeters, binnen de stadt van Loeven, geschiedt by commissarissen
ende opde daeghen naerbeschreven, ende ierst:

Hoelstraete (Thiensche straat).
Ierst, Jan van Montenaecken, cleedemaecker ende biertapper, woonende in het huys
oft herberghe genoempt Romen1, by hem gehuert, met zyne huysvrouwe, drye kinderen
ende eenen student-cameriste.
Item, Bernaert de Smet, backere van zynen ambachte, bewoenende zyn eygen
huys, met huvsvrouw ende vier kinderen.
Item, Jheroen Luenis met zyne huysvrouwe, woenende in hunnen huyse, de welcke
Jheroen hier voertyden is geweest saedelmaecker van zynen ambachte, dwelck hy
mits zynen grooten ouderdomme alsnu heeft verlaeten en nyet meer en can doen; by
hem inwoenende een oude dochtere die op een camere alleen is, ende haere costen
doet.
Item, het huys genoempt den Hert, geheelyck van binnen vuytgebroecken, ende
oversulcx bevonden onbewoonbaer.
Item, Henrick van Hove, met zyne huysvrouwe, woenende in een gehuert huys,
hem generende met bier metten potte vuyt te tappen, ende vercoopen.
Item, Henry de Dijon, met zyne huysvrouwe ende twee dochters, woonden in het
huys genoempt den Sleutel, by hem gehuert; hem insgelycx generende met bier vuyt
te tappen.
Item, Henry Constant, schildere, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen,
woonende in een gehuert huys.
Item, daer neffens staet een huys onbewoent.
Item, Joris van Spaignen, bewoonende den ouden Valck, toebehoorende de heeren
van St-Berthin2, met zyne huysvrouwe, vier commensaelen, twee cameristen3,
bourssiers, eene maerte.
Item, Cornelis Brevelt, vuyt Hollandt alhier nedergeslaeghen, levende, met zyne
huysvrouwe ende vyff kinderen, op zynen goeden, ende woonde in hun eygen huys.
Item, Mr Jan van Hoegaerden, licentiaet inde rechten ende advocaet voer de
wethouderen ende andere gerichten deser stadt ende Universiteyt, bewoont, met zyne
huysvrouwe ende zes kinderen, een gehuert huys.
Item, Cathlyne Cres, wesende een arme weduwe, haer generende met spinnen,
woont in een gehuert huys, met vier cameristen-studenten.
Item, Peeter Reyniers woonende, met zyne huysvrouwe ende eenen
student-commensael, in zyn eygen huys, backer geweest zynde, ende nu levende op
zynen goeden, sonder eenige hanteringe meer te doen.
1
2
3

Dit huis was gestaan op den grond van het Brouwershuis, dat, voor het doorbreken der
Statie-straat, den linken hoek der Thienschestraat uitmaakte.
De Abdij van Sint Bertijn namelijk.
Studenten-commensalen waren leerlingen die in het huis de tafel hadden; studenten-cameristen,
waren leerlingen die alleenlijk in het huis verbleven, en elders aten.
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Item, Jan Beys, woonende inden huyse oft herberge genoempt den Spiegele, hem
toebehoorende, met zyne huysvrouwe, vyff kinderen ende drye dienstboden; hebbende
een huerpeerdt.
Item, Marie Luenis, weduwe, woonende inde herberghe genoempt de Roepoerte,
haer toebehoorende, ende generende met volck te logeren ende bier te tappen,
hebbende een huerpeerdt, met eenen cleynen jonghe voer knecht.
Item, Willem van Vryenborch, costere van Sinte Peeters kercke, woonende in een
gehuert huys, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen.
Item, Laureys Kelman, boeckdrucker, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe, twee kinderen, twee studenten-commensaelen ende alnoch twee
studenten-cameristen.

Dorpstraete (Diestsche straat).
Item, Peeter Michiels, Timmerman, woonende, met zyne huysvrouwe alleen, in zyn
eygen huys.
Item, Elizabeth vanden Vogelsanck, huysvrouwe Jans Vasseur, vaendragere inden
dienst van Zyne Majesteyt, haer generende met vettewarye, ende woonende in een
gehuert huys; belast met vyff kinderen.
Item, Anna Boogaerts, weduwe, woonende in haer eygen huys, genoempt den
Roosenhoet, geneert haer met lynwaet te vercoopen, met een dochter, in haeren coste.
Item, Willem de Hapere, smet, stadtmeester, woonende in zyn eygen huys, met
zyne huysvrouwe ende eene dochtere.
Item, Jan Hermans, slotmaeckere, oick woonende in zyn eygen huys, belast met
vrouwe ende acht kinderen.
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Item, Anna vander Hagen, weduwe, nayersse, woonende in haer huys, genoempt het
gulde Leeuwken, met haeren sone, cleermaeckere van sobere neringhe; alwaer oick
woont Mayken Vekemans, met twee cleyne kinderen, haer generende met kinderen
spellenwerck te leeren maecken.
Item, Heer ende Mr Peeter Godelinus, doctoir ende professeur inde rechten,
woonende in een gehuert huys, genoempt den Anthoenis, met zyne huysvrouwe, vyff
kinderen, vyff studenten-commensaelen, eenen knecht ende twee maerten.
Item, Bayken Snoecx ende Jasparyne de Bonines, jonghe dochters, ongehouwt,
woonende in een gehuert huys, generende haer met spinnen ende cleyn bier te tappen.
Item, Aerdt van Doirne, backer, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Daniel Bouwijns, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, bewoonende een
gehuert huys.
Item, Jan Zassenus, boeckbindere, met zyne huysvrouwe, ende drye
studenten-cameristen, woonende in hun eygen huys.
Item, Jacques van Huysen, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in
een gehuert huys; daerby woont eene arme vrouwe op eene camere.
Item, de Pedagogie vander Lelie schole, alwaer bevonden zyn, nair het verclaren
vanden Subregent, mits der absentie vanden Regent, veertig studenten, betalende
hunne costen, acht studenten doenden hunne eygene costen ende vyff oft zes om
Goidtswille, met drye maerten.

Op d'ander zyde vande Hoelstraete (Thiensche straat).
Item, Mr Jan van Wamele, notaris vanden Conservateur deser Universiteyt, woonende
in zyn eygen huys, met zyne huysvrouwe ende eenen sone, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte.
Item, Jan Verlaeken, cuyper, in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe ende drye
kinderen.
Item, Mertten de Greve, bode op Bruessele, in een gehuert huys, met zyne vrouwe
ende zes kinderen.
Item, Jehan Lheritier, cleedemaeckere, huerlinck vanden huyse daerinne hy is
woonende, met zyne huysvrouwe, twee kinderen ende eenen student aen zyne tafele.
Item, Henrick vander Maelen, schoenlappere, woont met zyne huysvrouwe alleen,
in een gehuert huys.
Item, Symon de Waerseggere, peerdtbeslaeghere, woonende, met zyne vrouwe
ende vyff kinderen, in een gehuert huys.
Item, Jooris Peeters, bewoont zyn eygen huys, met zyne vrouwe, drye kinderen
ende eenen cameriste-student; hem generende de selve Jooris met bier te tappen.
Item, Thomas Zegers, oick biertapper, woonende in zyn eygen huys, met zyne
vrouwe ende twee cleyne kinderen van maesschappe.
Item, daernaest staan twee huysen zeer vervallen ende ombewoont.
Item, Cornelis vander Bruggen, met zyne huysvrouwe ende eenen sone, bewoont
zyn eygen huys, zynde de selve Cornelis procureur voerde wethouderen ende andere
gerichten deser stadt.
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Item, Jooris Donckers, backer van zynen ambachte, met zyne huysvrouwe,
woonende in zyn eygen huys, met noch vier studenten-cameristen ende eenen
jonckman, leerende het ambacht vande schrynmaeckers.
Item, Dierick van Herssele, cleedemaecker, die bewoont, met zyne huysvrouwe,
hun eygen huys; belast met drye kinderen.
Item, Wouter Bussche, smet ende peerdtbeslaeger, woonende, met zyne huysvrouwe
ende zes kinderen, in een gehuert huys.
Item, Gielis vander Borcht, metsere, woonende in zyn eygen huys, genoempt den
Gulden Zadel, met zyne vrouwe ende drye kinderen.

Het Eykestraetken.
Item, Mr Mathys Rogge, secretaris vande Dekenye, bewoont zyn eygen huys, met
drye kinderen.
Item, die weduwe Adriaens vander Heyden, rentiere, woonende, met haere nichte
voer dienstbode, in haer eygen huys.
Item, Heer ende Mr Stephanus Weyms, doctoir inde rechten ende ordinaris
professeur inder gheestelycke rechten, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe, drye kinderen, eenen knecht ende eene maerte.

Hoymerckt (gedeelte der Margaretasplaats, palende aan de Statie straat).
Item, Nicolaes van Craenenbroeck, clerck opt stadthuys, woonende in een gehuert
huys, met zyne vrouwe ende vier kinderen.
Item, Anna van Holsbeke, weduwe ende vroevrouwe, met haer dochter
communicante1, woonende in een gehuert huys.

1

Eigenlijk Communiante, dat is te zeggen iemand die zijne eerste communie gedaan heeft.
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Item, Ryckaert de Raymaeckere, cremere, met zyne huysvrouwe ende twee dochters,
communicanten, een student-cameriste, in een gehuert huys.
Item, Anthoene Janssens, vettewarier, hem oick generende met bier te tappen, met
zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, heer Johannes Morus, priester ende capellaen van Sinte Peeters, binnen dese
stadt, in zyn eygen huys, met eene maerte.
Item, Mr Jan Blocquerye, clerck opt stadthuys, met zyne huysvrouwe, woonende
in zyn huys, met vier studenten-cameristen.
Item, Mr Jan Zassenus, zyne huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten, in
zyn eygen huys.
Item, Mr Alaert Cranevelt, licentiaet inde rechten, zyne huysvrouwe, eenen sone,
twee dochters, communicanten; daerby inwoonende Mr Francen Cranevelt, zynen
sone, met zyne huusvrouwe, alleen huyshoudende.
Item, jouffrouwe Dorothea van Dongel, weduwe, met haeren sone, communicant,
eene maerte ende drye studenten-commensaelen, in een gehuert huys.
Item, heer Eraerdt van Schore, riddere, jegenwoordelyck Borgemeester deser stadt
van Loven, zyne suster ende twee maerten, woonende in een gehuert huys.
Item, int huys daer naest woonen de Religieusen vanden GODTSHUYSE VAN
GHEMPE, in getale van negen geprofesseden ende twee nyet geprofesseden, met vier
lekesusters ende eene maerte.
Item, Mertten vander Eycken, dienende de metsers in knaepschap, met zyne
huysvrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlynen van Limborch, weduwe Mr Jacops Wouters, in zynen leven
chirurgien, woonende in een gehuert huys, met zes cameristen-studenten.
Item, Mr Willem Vos, clerck opt stadthuys ende rentmeester vanden Grooten
Heyligen Geest, bewoonende het principael huys vanden selven Heyligen Geest, met
zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Caerel de Bagynemaeckere, gezworen bode deser stadt, woonende in zyn
huys, met zyne huysvrouwe.
Item, het huys daer naest gelegen, ombewoont.
Item, Henrick van Vlasselaere, cuyper, zyne huysvrouwe ende eenen sone,
communicant.
Item, het huys daernaest, ledich ende ombewoont.
Item, Bartholomeus Gaignio, italiaen, soldaet, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, Jan Gerens, raymaeckere, met zyne huysvrouwe, haer generende met
vettewarye.
Item, Bonaventura Galopin, franchois, gevlucht van Parys, met twee sonen,
communicanten, ende zyne huysvrouwe, bewoonende een gehuert huys.
Item, int doester oft GODTSHUYS VANDE WITTEVROUWEN, bevonden xiiij
geprofessede nonnen, zesse lekesusters ende een gecleede, vyff koyen, twee jonge
ossen, twee maerten ende twee knechten.
Item, Jan Zype, een oudt arme hantwercker van spitten ende biecorven te maecken,
met zyne vrouwe, in een cleyn huysken, by hem gehuert vande Wittevrouwen.
Item, Dierick Habbart, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, in een cleyn gehuert
huysken.
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Item, Nicolaes Wouters, boeckprintere, zyne huysvrouwe, drye
studenten-cameristen; joncker Octaviaen van Tenremonde, oock op eene camere,
met eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Mr Laureys Boonen, clerck vanden Registere deser stadt, met twee dochters,
communicanten, ende eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Quinten vanden Pantgaerde, cleermaeckere, zyne huysvrouwe, bewoonende
een huys, by hem gehuert van Martha van Cauwtere, weduwe, die by hen innewoont.
Item, het huys daer naest ombewoont.
Item, Philips Everaerts, backere ende gesworen bode deser stadt, zyne huysvrouwe,
eenen sone, communicant, met hunne moeder, in een gehuert huys.
Item, Andries Corthout, procureur voerde wethouders deser stadt, hem oick
generende met bier te tappen, zyne huysvrouwe, eenen sone ende eene maerte, in
een gehuert huys.
Item, Jan Thys, hem generende met cleyn bier te tappen, ende voer de goede lieden
te waecken, met zyne huysvrouwe ende eenen sone, communicant, in een gehuert
huys.
Item, Christiaen Jacops, sayelmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Nicolaes Vleeschouwere, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe, bewoonende
hun eygen huys.
Item, Jan Bosmans, in zynen tyt lepelaer geweest zynde, huyshoudene, met zyne
dochter, communicante, in een gehuert huys.
Item, Jan Zeeldrayers, vettewaerier ende biertapper, met zyne huysvrouwe, eenen
commensael ende eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Peeter Hoeselmans, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe, in hun eygen
huys.
Item, Carel van Maelstede, barbier, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Joris Zelers, boden vanden Registere deser stadt, met zyne huysvrouwe ende
eene dochtere, communicante, in zyn eygen huys.
Item, jouffrouwe Landina Hinckaerts, met twee priesters-cameristen ende eene
maerte.
Item, Elizabeth ende Anna Mathys, jonge dochters, heur generende met kinderen
te leeren breyden, daerby Gooris Herbaix, met zyne huysvrouwe, innewoont, die in
knaepschappe den smeden ende slotmaeckers dient.
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Item, Jan de Smet, backer, met zyne huysvrouwe, bewoonende zyn eygen huys.
Item, het cleyn huysken daernaest gestaen, toebehoorende Mr Jan van Rillaer;
ombewoont.
Item, Adriaen Appelmans, hem generende met landtwyn ende bier te tappen, met
zyne huysvrouwe ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Jan Peeters, cuyper, woonende alleen in zyn huys.
Item, Jan vanden Wouwere, hoeystofferdere, zyne huysvrouwe ende drye studenten
cameristen in een gehuert huys.
Item, Anthonis vanden Pantgate, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe; daerby
woont een leerjonghe, doende zyne costen, in zyn eygen huys.
Item, Gooris Deyns, jonghman, cremere, met zyne sustere, jonghe dochtere,
communicante, in een gehuert huys.
Item, het huys daernaest gestaen; ombewoont.

Nyeuwstraete.
Item, Jan Staes, timmerman, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, woonende in een gehuert huys, toebehoorende de Collegie van
Standonck.
Item, het huys vande selve Collegie, zeer vervallen ende ombewoonbaer.
Item, de weduwe van Mr Aert van Opstal, in zynen leven secretaris deser stadt,
haer dochter, communicante, heer Merck vanden Wouwere, canonick van Sinte
Peeters kercke alhier, aende tafele vande selve weduwe, met drye studenten-cameristen
ende eene maerte.
Item, Mr Jan Ertwerck, advocaet, zyne huysvrouwe ende eene maerte, in een
gehuert huys.

Peninckstraetken. (Savoeie straat).
Item, Jan van Liedekercke, zyne huysvrouwe ende eene maerte, bewoonende zyn
eygen huys.
Item, Elizabeth Fabry, weduwe, haer generende met oude boecxkens ende
alemenacken te vercoopen; daer by op eene camer woont Jacques de Bucq.

Koystraete.
Item, Philips..................., hantwercker, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys;
houdende twee koyen.
Item, Mr Peeter Vekemans, den ouden, secretaris deser stadt, met zyne dochter,
communicante, daerby inne woont zynen sone, oick secretaris, met zyne huysvrouwe
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ende eene maerte (ende Mr Anthoen Wouters, collecteur vanden archidiaken van
Mechelen, op eene camer, doende zyns selffs costen), in zyn eygen huys.
Item, Mathys de Brier, landtmeter, met zyne huysvrouwe, houdende twee koyen,
in een gehuert huys.
Item, Philips..........., hantwercker, met zyne huysvrouwe ende eene dochter,
woonende in een gehuert huys, houdende twee koyen.
Item, het huys van Sinte Peeters kinderen1, bewoont by eene oude vrouwe, haer
generende met spinnen.
Item, Cathlyne Huens ende haere suster, jonghe dochters, haer generende met
naven, woonende in haer eygen huys.
Item, Mr Jaspar Roeloffs, in zynen tyt rintmeester vande staten, int quartier van
Loven, woonende alleen, in zyn eygen huys.
Item, Gregorius de Keersmaeckere, schrynwerckere, met zyne huysvrouwe,
woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlyne sRycke, weduwe, met twee dochters, communicanten, houdende
drye koyen, tot onderhoudt van haer ende haere kinderen; in een gehuert huys.
Item, eene arme weduwe, genoempt Eycke Geerdts, woonende in een cleyn huysken
vande Wittevrouwen.
Item, alnoch eene arme weduwe, oick woonende in een cleyn huysken vande
Wittevrouwen, haer generende met spinnen.
Item, Jan Servaes, rintmeester vande selve Wittevrouwen, bewoonende een cleyn
huysken vande Wittevrouwen, met zyne huysvrouwe ende twee jonghe studenten,
in zynen cost.
Item, Mr Henrich Cloet, secretaris deser stadt, zyne huysvrouwe, twee dochters,
communicanten, vyff studenten-commensaelen, eene maerte; in zyn eygen huys.
Item, Mr Willem vanden Wouwe, licentiaet inde rechten, zyne huysvrouwe, vier
studenten-commensaelen, eene maerte, woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Dierick Verschueren, procureur voer de wethouderen deser stadt, met
zyne vrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Henrick vander Heyden, conchierge vande herberghe des Godtshuys van
Villers, met zyne dochter ende maerte, communicanten.
Item, Carel Walraven, metser, met zyne huysvrouwe; aldaer woont eene arme
weduwe, op een camere, heuren cost winnende met nayen, woonende in een gehuert
huys.
Item, een huys daernaest staende, ombewoont.

1

Dat is het huis der Koralen van het Kapittel van Sint-Peeter.
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Item, Jehan Wourssele1, van Ingelandt, met eene maerte ende oock eene ingelssche
vrouwe, woonende op eene camere, haeren cost doende, in een gehuert huys.
Item, Mr Godefroid Reynders, secretaris deser stadt, met zyne huysvrouwe, drye
kinderen, communicanten, in een gehuert huys.
Item, Jan Fabri, boeckbindere, met zyne huysvrouwe; daerby woonende ende
apaert huyshoudende jouffrouwe Marie Absoloons, weduwe joncker Aerdts vanden
Wyngaerde, ende haeren sone, ende alnoch eenen schrynmaeckere, met zyne
huysvrouwe, met eenen student-cameriste, in een gehuert huys.
Item, Joncker Philips Huelete, te diversche reyse wethouder geweest hebbende,
zyne huysvrouwe, eene maerte ende seven studenten-commensaelen, in een gehuert
huys.
Item, heer Peeter van Maelcote, priester ende capellaen van Sinte Peeters kercke,
alhier, met zyne suster, twee studenten-commensaelen ende drye cameristen; daerby
woont Lucia vander Maelen, jonge dochter, haere costen alleen doende; in een gehuert
huys.
Item, daer neffens een huys van Mr Bartholomeus wijlen de Moor, ten gronde aff.
Item, Paesschyne vanden Vinne, weduwe, haer generende met naeyen, eene dochter,
communicante; in een gehuert huys.
Item, Jan de Laistre, gezworen bode vanden Conservateur deser Universiteyt, met
zyne huysvrouwe, in zyn eygen huys.
Item, Heer ende Mr Philips Zwerius, doctoir ende ierste professeur inde rechten,
zyne huysvrouwe, zynen sone, eenen knecht, met eene maerte, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jouffrouwe dementia van Maelcote ende Mayken Huybrechts, jonge dochters,
tsaemen huyshoudende, in een cleyn huysken vande Augustynen, ende haer generende
met nayen ende spinnen.
Item, Arnoult de Rycke, secretaris geweest zynde van Vilvoerde, zyne huysvrouwe
ende twee maerten, in een gehuert huys.
Item, Philips vanden Bossche, stadtsspeelman, met zyne huysvrouwe, woonende
in zyn eygen huys.
Item, de suster vanden heere Cardinael Haulanus2, met haere dochter, gehouwt
aen eenen ingelsschen edelman, met eenen knecht ende eene maerte; in een gehuert
huys.
1
2

Waarschijnlijk John Woersley. Zijn zoon Jan werd te Leuven geboren en te Sint Peeter
gedoopt den 18 december 1598.
Eigenlijk Willem Allen of Alanus, van Lancaster, in Engeland, tot Kardinaal verkoren, door
Sixtus den V. den 7 augusti 1587, tot aartsbisschop van Mechelen benoemd in 1591, overleden
te Rome, in 1594. Zie Foppens, Bibliotheca Belgica, I, 388.
De kardinaal had twee zusters, de eene gehuwd aan Christofel Coniers en de andere, Elisabeth,
in den echt met William Hesketh.
Zijn broeder Georges Allen, overleden den 21 Augusti 1579, was in huwelijk met Elisabeth
Westby. Deze vrouw vestigde zich, rond 1562, te Leuven, met hare drij dochters, Helena,
Catharina en Maria. De twee eersten traden inde orde van Sinte Ursula, en overleden te
Leuven, de eerste in 1603, de tweede in 1612. De derde, Maria Allen, huwde Sir Thomas
Worthington. Uit dit huwelijk werden, te Leuven, drij kinderen geboren en gedoopt te Sint
Peeter, als volgt: 1o Thomas, 19 november 1597; 2o Anna-Iohanna, 2 juli 1599; 3o Willem,
13 october 1601. Thomas Worthington overleed, te Leuven, in 1619.
Elisabeth Westby overleed insgelijks in onze stad, in 1609.
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Schrynstraete.
Item, Alydt van Willebringhen, weduwe Anthonis Lambrechts, achterwaresse; daerby
woont Jan........., leerende het ambacht vande schoenmaeckers, met zyne huysvrouwe,
daerby woont eene arme weduwe, op eene camer, haer onderhoudende met te bossch
te gaen; in een gehuert huys.
Item, Quinten vander Laenen, hantwercker; daerby innewoont Magdalena Broeck,
huysvrouwe van Lodewyck de Varsselle, soldaet onder den capitaine Conte Villers.
Item, Gielis Janssens, schoenlapper, ende zyne huysvrouwe, met eenen capellaen
van Sinte Peeters kercke, ende zyne nichte, doende zynen coste; in een gehuert huys.
Item, Philips Hanewyck, salpeterer, met zyne huysvrouwe ende eenen sone,
woonende in zyn eygen huys
Item, Gooris vanden Vinnen, cleermaeckere, woonende in een gehuert huys, met
zyne huysvrouwe.
Item, Jacques Meynaerts, schippere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, joncker Gielis Edelheere, bewoonende het huys van het Cloester van Sinte
Bernaerts, met zyne huysvrouwe ende vier commensaelen; daerby oick woonende
eenen grave van Schotlandt, met eenen knecht, ende Mr Thomas Fienus, doctoir inde
medecynen, coopende hunne costen byden voers. Edelheere, ende eene maerte.
Item, Cecilie van Balen, weduwe, haer behulpende met wasschen te gaen, in een
gehuert huys.
Item, de weduwe van Mr Franchois Bollaerts, in zyn leven pensionaris deser stadt,
met twee studenten-cameristen ende eene maerte.
Item, een huys daer naest gelegen, toebehoorende de Collegie vande drye Tongen,
ombewoont.
Item, het huys daer naest gestaen, toebehoorende den rentmeester Havens,
ombewoont.
Item, de weduwe Bartholomeus wylen de Moor,
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clerck vander stadts accyse, als hy leefde, met twee dochters, communicanten, ende
vier studenten-commensaelen; daerby innewoonen jouffrouw Eliasabeth van Schore
ende de weduwe Bartholomeus van Surple, doende huns selffs cost; in een gehuert
huys.
Item, Cornelis Pauwels, met zyne huysvrouwe, hun generende met knoppen te
maecken; woonende in een gehuert huys.

Augustynstraetken.
Item, Cathlyne, inden Boerendans, wasschersse, woonende in een cleyn gehuert
huysken.
Item, Rombout vanden Bossche, een arm schamel man, met zyne huysvrouwe
ende eene dochter, woonende in een cleyn huysken daernaest; by hem gehuert.
Item, Guillaume 'sGrooten, hantwercker, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, twee huysen, nu maer een, geincorporeert by Adriaen vanden Borre, aen
zyne erve ende huys genoempt de Handt.
Item, Cathlyne Vincents, wasschersse, woonende alleen, in een cleyn gehuert
huysken.
Item, Steven Vaeckarts, hantwercker, woonende insgelyks, met zyne huysvrouwe,
in een cleyn gehuert huysken.
Item, twee huysen den Augustynen toebehoorende; ombewoont.
Item, tGODTSHUYS VANDE AUGUSTYNEN, alwaer bevonden zyn xvij geprofessede
religieusen, drye lekebroeders ende vyff ongeprofessede jongers.
Item, Gilleyn Deurmont, hem generende met bier te tappen ende vuyt te leveren,
zyne huysvrouwe, drye kinderen van maesschappe, twee maerten, eenen knecht ende
een huerpeerdt; woonende in zyn eygen huys.
Item, Fransen Cancelliers, wageman, zyne huysvrouwe, twee kinderen,
communicanten, eenen knecht, negen peerden ende ploege labeurende tot Wincxele
ende Heverle, in alles .................... boenderen; woonende in een gehuert huys.
Item, Machiel Boogaerts, wageman, zyne huysvrouwe, drye peerden, sonder
ploegen, woonende in een gehuert huys.

Vischmerkt.
Item, Adriaen vanden Borren, woonende in zyn eygen huys oft herberghe, genoempt
de Handt, met zyne huysvrouwe, eene dochter ende maerte, communicanten, twee
knechten, twee peerden, twee koyen, drye calveren ende eene ploege labeurs.
Item, Willem Misseneels, groenvisscher, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jan Merbaix, schipper, met zyne huysvrouwe.
Item, het huys vande Augustynen, daernaest gestaen; ombewoont.
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Item, Victor Pedringo, backer, met zyne huysvrouwe, twee kinderen,
communicanten, in zyn eygen huys.
Item, Henrick Cancelliers, wageman, met zyne huysvrouwe, twee knechten, eene
maerte, vier peerden, drye koyen, ende eene ploege gaende ende labeurende tusschen
de elff ende twaelff boenderen onder Loven; woonende in zyn eygen huys.
Item, Mr Jan van Wamel, procureur voerden Rectoir deser Universiteyt, hem oick
generende met bier te tappen voerde suppoesten, eene maerte ende zes
studenten-cameristen; woonende in zyn eygen huys.
Item, Guillaume Janssens, voerman, met zyne huysvrouwe, met drye peerden,
sonder ploege oft labeurs te houdene.
Item, een huysken daernaest gestaen; ombewoont.
Item, Mertten Geerins, voerman, met zyne huysvrouwe ende vier peerden,
labeurende omtrent drye boenderen landts onder Loven, sonder meer; woonende in
zyn eygen huys.
Item, het huys Michiels van Thienen, geheel vuyt gebroken, daeraff nu tertyt eenen
schaepkoy is gemaeckt.
Item, een huys daernaest, ten gronde aff.
Item, Anneken Cancelliers, weduwe van Loyck wylen Cancelliers, wageman,
woonende, met haeren broedere jonckman, ongehouwt.
Item, daernaest een brouwcamme, toebehoorende Pauwelen de Ridder.
Item, een huys daernaest ten gronde aff.
Item, Jan de Vadder, woonende, met zyne huysvrouwe, twee kinderen ende eene
maerte, communicanten, in het huys, by hem gehuert, genoempt Berghen, hem
generende met bier te tappen ende vuyt te leveren.
Item, een huys daernaest gestaen, ombewoont.
Item, Lambrecht Meynaerts, schipper, met zyne huysvrouwe ende twee broeders,
in zynen cost.
Item, het huys genoempt de drye Heringhen, geweest hebbende een loffelycke
herberghe, ende nu tertyt ombewoont, als geheel van binnen vuytgebroken.
Item, Jan Freysens, vettewarier ende vischvercooper, met zyne huysvrouwe ende
twee kinderen, communicanten; woonende in zyn eygen huys.
Item, Jan Symoens, backer, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen huys;
daerby woont een dorpman van Roesbeke, met twee peerdekens, reysende voer vracht
op Thienen.
Item, de weduwe Jans wylen Jensema, woonende in haer eygen huys, met eene
maerte.
Item, Goort Busse, schoenmaecker, met zyne huysvrouwe ende eenen leerjongen;
woonende in een gehuert huys.
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Item, Mr Nicolaes Rombouts, clerck vande derde scryffcamer deser stadt, met zyne
schoonsustere, woonende in zyn eygen huys.
Item, Henrick Crabeels, herbergier, woonende in zyn eygen huys oft herberghe,
genoempt het Hoff van Berghen, met zyne huysvrouwe, twee knechten, twee maerten,
twee peerden, twee koyen ende eene ploege, gaende op Heverle.
Item, Lodewyck vanden Dycke, schoenlapper, met drye kinderen, communicanten,
woonende in een cleyn gehuert huysken.
Item, Jacques van Horicke, vuerende de bierkerre, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, Jehan Bertrandt, dienende in knaepschappe, met zyne huysvrouwe, woonende
in een cleyn gehuert huysken.
Item, Magdalena van Mil, weduwe Peeters de Vadder, in zyn leven schipper, met
haere dochtere, haer generende met kinderen spellewerck te leeren maecken;
woonende in een gehuert huys.
Item, joncker Triverius, ongehouwt, daerby innewoont de weduwe van Mr Thomas
Grameyde, rekenmeester in Gelderlandt, met haere dochter ende eenen sone,
communicanten, met noch vier andere jonghe ongehouwde dochters, doende haers
selffs coste; in een gehuert huys.
Item, Adriaen de Cremere, arbeyder, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Michiel van Thienen, vleeschouwere, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte; woonende in zyn eygen huys.
Item, eene brouwcamme, eertyts eene wooninghe geweest zynde, toebehoorende
Jan vander Biest.
Item, jouffrouwe Jacquelyne de Trille, weduwe Loys de Mont St-Eloy, met vier
kinderen, communicanten, woonende op een quartier vanden huyse, ende op d'ander
quartier oick a part joncker Jaspar Goedtsenhoven, met zyne huysvrouwe, twee
kinderen ende eene maerte.
Item, Nicolaes vanden Pantgate, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Franchoys van Bouckel, moldere, woonende inden Nyeuwmolen, met zyne
huysvrouwe, een knecht ende een peerdt.
Item, Guillamme de Hapere, tappende bier ende wyn, woonende int Gulde Cruys,
met zyne huysvrouwe, eene maerte ende eenen knecht; in een gehuert huys.
Item, Andries Neuckers, vischvercooper, nu tertyt rentmeester deser stadt, met
zyne huysvrouwe ende twee maerten, woonende in zyn eygen huys.

De Schipstraete.
Item, Geeraert vanden Vinne, cleermaecker, van sobere neringe, met zyne
huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Adriaen Rogmans, schoenmaeckere, ongehouwt, woonende in een gehuert
huys.
Item, Mertten vanden Putte, schippere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen
ende eene maerte, communicanten, woonende in een gehuert huys.
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Item, Andries Neuckers, vischvercooper, woonende, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Jan de Pape, oick vischvercoopere ende schoenmaeckere, woonende, met
zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, de weduwe Henrick van Vlasselaer, haer generende met visch te vercoopen,
woonende, met haer dochter ende eene maerte, in een gehuert huys.
Item, inde COLLEGIE VANDE DRYE TONGEN woont Mr Gabriel Hannaerts, priester
ende cleyn canonick van Sinte Peeters alhier, met twee arme bourssiers.
Item, Anna Herthals, weduwe wylen Peeters Deutels, woonende in haer eygen
huys, met haere dochtere, communicante, ommegaende met cremerye.
Item, Jan van Espen, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe ende eene jonge
dochtere, die aldaer woont, op een camerke a part.
Item, Pauwel van Hoevelt, met zyne huysvrouwe, cremere; daerby woont, int
achterhuys, Jan Schats, met zyne huysvrouwe.
Item, Jan van Beringen, vettewarier, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, in een gehuert huys.
Item, de weduwe Roelandts Schats, haer generende met cremerye, met haeren
vadere Michiel Goerts, eenen sone ende eene maerte.
Item, Franchois van Laere, goudtsmet, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn
eygen huys.
Item, Peeter de Poirtere, cruyenier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, in
zyn eygen huys.
Item, Jaspar de Welde, cuypere, met zyne huysvrouwe ende eene dochter, in zyn
eygen huys.
Item, Jan van Hest, laeckenvercoopere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Anneken Puenincx, huysvrouwe Ferdinandus Steveniers, soldaet, liggende
in garnisoen tot Helmont; in een gehuert huys.
Item, Jaspar van Langendonck, biertappere, woonende in een gehuert huys.
Item, Sebastiaen Wanghe, cremer, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Willem Coremans, oick cremere, in zyn huys.
Item, Carel Hullegaerts, pastybackere, woonende, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, in zyn eygen huys.
Item, Marie Cachepin, weduwe wylen Guillams
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Rogge, met twee dochters vande selve Guillamme, communicanten; vercoopende
zyde laeckenen.
Item, Peeter de Mey, backere, woonende in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte.
Item, Nicolaes van Bullestraeten, biertappere, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, in een gehuert huys.
Item, Peeter Appelmans, cruyenier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, in
een gehuert huys.
Item, Jan de Mey, backer, woonende met zyne huysvrouwe, eene nichte,
communicante, in een gehuert huys.
Item, Anthonis van Hes, schoenmaeckere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Peeter Georgernes, italiaen, soldaet geweest zynde, met zyne huysvrouwe
ende twee studenten-cameristen, in een gehuert huys.
Item, Jaspar van Thienen, beenhouwere, met zyne huysvrouwe.
Item, Andries Carels, cleermaecker, hebbende sobere neringe, met zyne
huysvrouwe, daerby, op eene camere, woont haer suster; in een gehuert huys.
Item, Liebrecht Hertshals, vettewarier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Jan vander Biest, wyntavernier, met zyne huysvrouwe, drye kinderen,
communicanten, eenen knecht, een huerpeerdt.
Item, Peeter Verlaenen, woonende int huys oft herberge genoempt den gulden
Coppe, met zyne huysvrouwe, twee kinderen, drye huerpeerden, eene maerte ende
eenen knecht.
Item, Joes Luenkens, beenhouwer, met zyne huysvrouwe, met Franssen ende
Michiel Luenkens, zyne broeders, woonende tsamen op eene camer a part, doende
hun costen a part.
Item, Peeter vander Veken, schoenlappere, met zyne huysvrouwe.
Item, de weduwe Jacques van Laer, haer generende met gebreydde coussens te
vercoopen; daerby innewoont haeren behouden sone Franchois Habbaerts, op eene
camer a part.
Item, Eduaert de Grave, cleermaeckere, hebbende eenen cleynen winckel van
sobere neringe, woonende in zyn eygen huys.
Item, Mertten de Smet, metser, met zyne huysvrouwe, haer generende met
cremerye, ende eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Adriaen de Coster, backer, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen
huys.
Item, Marie Nyen, weduwe Henrick Hertshals, met twee kinderen, communicanten;
hoystofferese, in haer eygen huys.
Item, Jan van Overbeke, cleermaeckere ende vischvercoopere, met zyne
huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten; in zyn eygen huys.
Item, Mertten Nackaerts, cuypere ende biertappere, met zyne huysvrouwe ende
eenen student-cameriste, woonende in een gehuert huys.
Item, de weduwe van Jacop Mens, in zyn leven huyckmaeckere.
Item, Cathlyne van Raveschot ende Barbara Clercx, nayerssen ende ommegaende
met cremerye, met eenen student-cameriste, in een gehuert huys.
Item, Henrick van Bierbeke, wyntaverniere, met zyne huysvrouwe, eenen knecht,
eene maerte, ende twee huerpeerden; in zyn eygen huys.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Item, Cathlyne van Schaeffvelt, weduwe Mathys de Cremere, arbeydere vande
schippers, als hy leeffde; in een gehuert huys.
Item, Lenaert Meys, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Jan Ourdts, pastybackere, met zyne huysvrouwe, een priester, met twee
studenten-cameristen, woonende in een gehuert huys.
Item, Augustyn Joos, peerdtbeslaegere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Bartholomeus van Haecht, woonende inde herberge genoempt den
Cruywagen, met zyne huysvrouwe, twee kinderen, communicanten, eenen knecht,
twee peerden houdende, eene ploege van acht boenderen, onder de stadt van Loven.

De Joodestraete.
Item, twee huysen, ombewoont.
Item, Anthonis Cocx, oudt cleercoopere, woonende in een cleyn gehuert huysken,
daernaest staende, met zyne huysvrouwe.
Item, Heer ende Mr Geraerdt van Vilers, doctoir in de medecynen, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte, woont in zyn eygen huys; daerby innewoont
jouffrouwe Cathlyne de Tenremonde, weduwe Augustyns Everaerts, met eene maerte.
Item, Heer ende Mr Andries de Kemmere, doctoir inde rechten ende ordinaris
professeur deser Universiteyt, zyne huysvrouwe, eenen student-commensael, eenen
knecht, eene maerte.
Item, inde COLLEGIE VAN DRUTIUS bevonden den President, met vier cameristen,
daeraff den eene is borssier, ende eene maerte.
Item, int huys daernaest, toebehoorende de selve Collegie, woont heer Lodewyck
Medaerts, priester ende canonick van Sinte Peeters, met Barbara ende Agnete
Medaerts, zyne susters, ende zyne nichte, communicanten.
Item, daernaest woont heer Jheronimus Wellens, priester ende capellaen van Sinte
Peeters ende president
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van Sinte Peeters kinderen, met vyff kinderen ende eene maerte.
Item, Bernaerdt de Becker, woonende in zyn huys, genoempt den Wildeman,
herberghe, met zyne huysvrouwe, twee knechten, twee maerten ende drye
huerpeerden.
Item, thuys genoempt de Galeye, staende naest Sinte Peetersschole; ombewoont.
Item, Jheroen Loenis, tegenover den Wildeman, op den hoeck, saelmaeckere, met
zyne huysvrouwe, drye kinderen, communicanten, met drye huerpeerden, woonende
in zyn eygen huys.
Item, heer Jacop Moreau, sangere van Sinte Peeters, met seven
studenten-commensaelen, vier choralen ende eene maerte, woonende in een gehuert
huys.
Item, Willem ende Augustyn Impens, gebroeders, ongehouwt, clercken op
stadthuys, woonende tsamen, met eene maerte.
Item, Rombout Loenis, saelmaeckere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten; daerby innewoont Loys de
Waerseggere, tollenaere ende zyne huysvrouwe, op eene camere.
Item, Mr Coenraedt Silvius, notaris deser Universiteyt, woonende in zyn huys,
met zyne huysvrouwe ende twee sonen, communicanten.
Item, Jan van Soetem, herbergier, woonende inde herberghe, hem toebehoorende,
genoempt den Keysere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen, communicanten, eenen
knecht, twee maerten ende twee peerden.
Item, Jan van Maelen, reysende voer d'een en d'ander om loon, met zyne
huysvrouwe; daerby woont, op eene camere eene, arme weduwe haer generende met
spinnen.

De Hallekens omtrent de kercke van Sinte Peeters.
Item, Jacop Wittebol, priester ende capellaen van Sinte Peeters, ophoudende den
priesters keldere.
Item, Maycken Scerps, jonge dochtere, woonende, in een halleken daernaest,
nayersse.
Item, een halleke daernaest, ombewoont.
Item, Thomas vander A, timmerman, woonende, met zyne huysvrouwe ende
schoonmoedere, in een ander halleken.
Item, Elizabeth Beckers, weduwe, vuytdragersse, woonende daernaest in een
halleken.
Item, Barbara vanden Berghe, weduwe Jans de Raete, woonende int halleken naest
de Tolcamere, haer generende met oude cleederen te vercoopen.
Item, Jan Snyders, boeckvercoopere, met zyne huysvrouwe, woonende opde
Merckt, in een cleyn huysken vande voers. kercke.
Item, Jan Baptista Zangrius, woonende, met zyne huysvrouwe, eenen knecht ende
eene maerte, int huysken opden hoeck vande kerckdoere van Sinte Peeters aultaer,
der selver kercke toebehoorende.
Item, Jehenne Wellens, een oude creupele vrouwe, woonende in een cleyn halleken,
opde Merckt, met haere dochter, communicante.
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Item, de weduwe Jans Janssens, groenvercoopersse, woonende aende Lange
trappen, in een halleken, met eene maerte.
Item, Mayke van Relegem, haer generende met eenen jongen, by haer
innewoonende, ende haer selffs cost doende, met lynwaedt over ende weder te dragen
op Sint Truyden, in een halleken oick de kercke aengaende.
Item, Laureys vander Tommen, biertappere, woonende int huys genoempt het
Paradys, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, tselve huys der stadt toebehoorende.
Item, Jan Huybrechts, voertyden hem geneert hebbende met cremerye, ende nu
tertyt zyne huysvrouwe met gebreydde coussens, ende haer twee kinderen,
communicanten; woonende in zyn eygen huys genoempt den Helm.
Item, Jan de Haze, biertappere ende cremere, met zyne huysvrouwe ende vyff
kinderen, communicanten,

De Merckt (De groote Markt).
Item, Geeraerdt Francq, lynwaettiere, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, in
een gehuert huys.
Item, Frederic Huybrechts, goudtsmet, woonende met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Mr Jacop Vekemans, apotecaris, met zyne moeder ende huysvrouwe, eenen
knecht ende eene maerte.
Item, Adriaen van Schutteputte, jegenwoordelyck borgemeester deser stadt,
maillonier1, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten, in een gehuert
huys.
Item, Jan van Haring, herberghier, inde herberghe genoempt den Moriaen, met
zyne huysvrouwe, eene maerte, eenen jonghe, ende int achterhuys woont eenen
genoempt Govaert vanden Berghen, met zyne huysvrouwe, met noch eenen jongman,
hem generende met diverssche coopmansschappen.
Item, Peeter de Pape, zwertvagere2, in zyn huys

1
2

Van mailenier dat is emailleur of emailleerder. De mailloniers verkochten geëmailleerde
ijzerwerken en allerlei kleine metaalwaren.
Of zwaardveger, dat is wapenmaker.
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met zyne huysvrouwe ende eenen sone, communicante.
Item, Jacop van Santvoert, schoenmaeckere, met zyne vrouwe ende eenen sone,
communicant, in een gehuert huys.
Item, op STADTHUYS woont Andries Medaert, conchierge, met zyne huysvrouwe
ende eene dochter, communicante.
Item, inde Vroente, daernaest staende, woont Aert Wouters, dienaer, met zyne
vrouw.
Item, int huys daernaest, toebehoorende de stadt, woont Henrick Petri,
huyckmaeckere, met zyne huysvrouwe.
Item, Henrick van Horenbeke, met zyne huysvrouwe, woonende op thuys vander
stadt genoempt TAFELRONDE.
Item, twee huysen ten gronde aff.
Item, Mr Mathys vander Passe, met zyne huysvrouwe, ende vyff
commensaelen-studenten, woonende in zyn eygen huys.
Item, het huys daernaest staende, ombewoont.

De Muntstraete.
Item, Peeter vanden Pangarde, houdende herberghe int huys genoempt de Sterre, by
hem gehuert, met zyne vrouwe, eene maerte ende een huerpeerdt.
Item, Anthoen Boote, gelaesmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jacop Outgaerts, backere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan vanden Poele, schoenmaeckere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende drye kinderen, communicanten.
Item, Willem Horner, salpeter1, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe, eenen kneckt, eene maerte ende een peerdt.
Item, Jan vande Werve, boeckbindere, woonende, met zyne huysvrouwe, alleen,
in een gehuert huys.
Item, Mr Dierick de Laet, licentiaet inde rechten, met zyne huysvrouwe, zes
studenten-commensaelen, ende eene maerte; woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Willem Deutels, advocaet, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende vier kinderen, communicanten.
Item, Adriaen vanden Bossche, backer, in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe,
eene arme oude vrouwe, zyne moye, ende eene dochtere, met twee
cameristen-studenten.
Item, Jan Smeyers, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Jan Geerdts, oick schoenlappere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Peeter Colibrants, bode op Antwerpen, met zyne huysvrouwe ende een van
zyne kinderen, communicant; in een gehuert huys.
1

Eigenlijk salpeterier dat is salpeterbereider.
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Item, de rintmeester Havens, met zyne huysvrouwe, vier kinderen, communicanten,
drye maerten ende eenen clerck; in een gehuert huys.

'Smeyersstraete.
Inde Pedagogie vande VERCKENSCHOLE zyn bevonden den President ende tachentich
studenten, hunne costen coopende, drye borssiers, twee knechten ende twee maerten.
In STANDONCK, de President, met vier studenten-commensaelen ende xxxij
bourssiers; daerinne gecomprehendeert zes meesters, met eene maerte.
Item, Peeter Ackermans, houtbreckere, woonende in een gehuert huys, met zynen
sone ende dochtere, communicanten.

Proeffstraete.
(Naamsche straat).
Item, Loyck Drabbe, backer, woonende, met zyne huysvrouwe, in hun eygen huys.
Item, inde cleyn COLLEGIE VANDE GODTHEYT, de President, met drye bourssiers,
eenen knechte, eene maerte.
Item, Mathys van Colen, schoenlappere, woonende alleen, in een gehuert huys.
Item, Philips van Wambersy, cuypere, met zyne huysvrouwe; daerby innewoonende
twee huysgesinnen van dorplieden, elck op eene camere a part, met eenen
student-cameriste.
Item, Frederick Bonant, cleermaeckere, woonende met zyne moedere ende sustere.
Item, Vranck de Wevere, cleermaeckere van sobere neringe, met zyne huysvrouwe,
in een gehuert huys.
Item, Loyck Doye, slootmaeckere, met zyne huysvrouwe, eene dochtere,
communicante, in een gehuert huys.
Item, inde GROOTE COLLEGIE VANDER GODTHEYT, den President, met vyfthien
commensaelen, derthien bourssiers, twee maerten ende eenen knecht.
Item, Augustijn Hoze, schoenlapper, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
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Item, Reynier Vlemincx, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe ende eenen knecht,
op een camer woonende, leerende het ambacht vande schoenmaeckers.
Item, het huys van Sinte Anne College, geheel vervallen ende ombewoonbaer.
Item, Jan Maes, drucker, met zyne huysvrouwe ende eene dochter, communicante,
in een gehuert huys.
Item, Willem Stolleman, velleblooter, woonende, met zyne huysvrouwe alleen,
in een gehuert huys.
Item, int huys oftherberghe vanden Goidtshuyse van Afflighem, nu de COLLEGE
VAN SINTE ANNE, de President, met drye bourssiers, eenen commensael, eene maerte
ende eenen knecht.
Item, Mr Thomas Blyleven, wachtmeestere, met zyne huysvrouwe, vyff kinderen,
communicanten, ende eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Cathlyne de Neur, weduwe Jans Moreau, ende twee arme huyslieden,
werckende voer de stadt, inden careelhoven, houdende camere a part.
Item, Henry Pira, met zyne huysvrouwe, hun generende met caerten te maecken
ende grove schilderyen, in een gehuert huys.
Item, Philips Hertshals, cremere, woonende, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, in zyn eygen huys.
Item, Jacques Bussen, lynwaetier ende laeckenvercooper, met zyne huysvrouwe,
drye kinderen, communicanten, ende eene maerte, in een gehuert huys; hebbende
byt selve huys het huys oft herberghe genoempt het Swert.
Item, Heylken van Thienen, weduwe, huer generende met spinnen, ende woonende
in huer eygen huys.
Item, Heylken Sondaers, eene arme vrouwe, daerby innewoont Mr Jan Virant,
pestmeester.
Item, Jan van Overbeke, vettewaerier, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten; woonende in zyn eygen huys.
Item, Jacques van Dorne, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert
huys.
Item, Floris van Hougaerden, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, woonende
in zyn eygen huys.
Item, Nicolaes vander Biest, vettewaerier ende biertappere, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Cornelis Goyvaert, cruyenier ende biertappere, woonende in zyn eygen huys,
met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, jouffrouwe Margriete vander Linden, weduwe wylen Heer ende Mr Willem
Boxhoren, in zynen leven raedt inden raede van Brabant, met haere dochtere ende
eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Glaude de Rieu, houdende herberghe, in zyn huys genoempt het Schaep,
met zyne huysvrouwe, drye kinderen, communicanten, eene maerte ende een peerdt.
Item, Silvester Lints, backer, met zyne huysvrouwe, vier studenten-cameristen, in
een gehuert huys.
Item, Jan van Gerwen, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen,
communicanten, in een gehuert huys.
Item, Gielis vanden Bossche, cuypere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
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Item, Baptista de Vleeschouwere, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe ende
eenen leerknecht, op eene camer, doende zynen cost, in een gehuert huys.
Item, Jacques Diericx, brouwere, met zyne huysvrouwe ende eene maerte,
woonende inde herberghe genoempt den Ingel.
Item, INDE DEKENYE woont Sacharias Schoerbroets, conchierge, met zyne
huysvrouwe.
Item, Robert Wagemans, vettewarier, woonende in zyn huys, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte.
Item, Jan van Arenberghe, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe ende eenen
student-camerist, in een gehuert huys.
Item, Jan van Nyversele, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, met hun suster,
jonge dochter, woonende op eene camere, in een gehuert huys, hun generende met
cremerye.
Item, de weduwe Jans Baeke, spinnersse, met twee kinderen, in een gehuert huys.
Item, Gooris Loomans, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe woonende, in zyn
eygen huys, met eene maerte.
Item, de weduwe Nicolaes de Bont, haer generende met haeren sone, met hoye te
stofferen ende vercoopen; in een gehuert huys.
Item, Michiel van Ophem, cruydniere, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
communicanten, in zyn eygen huys.
Item, Nicolaes Liebrechts, zydelaeckenvercooper, woonende in een gehuert huys,
met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, de HALLE oft SCHOLE VANDER UNIVERSITEYT, daeronder is [een] halleken,
bewoont by Cornelis Staes, barbier, met zyne huysvrouwe.
Item, in een ander halleken Henrick vander Borcht, levende op aelmoesse.
Item, Michiel van Arenberghe, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, Peeter Lambrechts, cleermaeckere, van sobere neringhe, woonende, met
zyne huysvrouwe alleen, in een gehuert huys.
Item, Adriaen vander Haeghen, laeckenvercoopere, met zyne huysvrouwe, eenen
knecht ende eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Joos Everaerts, cremere, woonende, met zyne huysvrouwe, eene maerte ende
eenen knecht, in een gehuert huys.
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Item, Mertten Wagemans, brouwer, woonende in zyn eygen huys, met eene maerte.
Item, Alexander Nyns, lynwaetier, met zyne huysvrouwe, een dochterken,
communicante, ende eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Philips Zangrius, boeckvercoopere, met zyne huysvrouwe, eene maerte, in
een gehuert huys.
Item, Jan Boogaerts, cousmaeckere, met zyne huysvrouwe, drye
studenten-cameristen, ende eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Peeter Zangrius, boeckvercoopere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Willem de Raymaeckere, laeckenvercooper, in zyn huys, met zyne
huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten.
Item, Frederick van Hunnensdael, bedel facultatis artium, met zyne huysvrouwe
ende vier kinderen, communicanten, woonende in zyn eygen huys; doende oick
apothecarye.
Item, thuys genoempt Henegouwe is voir ombewoont, ende het achter huys bewoont
by Jacques du Boys, met zyne huysvrouwe.
Item, Andries Zassenus, bedel vande faculteyt inder Godtheyt ende boeckvercooper.
Item, Jacques N................... het metsers ambacht, woonende in een gehuert huys.
Item, Peeter Thielens, scheymaeckere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Anna van Mildegreve, weduwe Jacques vanden Berghe, haer generende met
coussen te breyden; daerby woont Jacques Meys, cleermaeckere, met zyne
huysvrouwe, dochter vande voers. weduwe, in haer eygen huys.
Item, Ingel Jacops, hoeymaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen
huys.
Item, Adriaen Outgaerts, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in
een gehuert huys.
Item, Geraerdt vander Beken, boeckvercoopere, woonende in een gehuert huys,
met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Jan van Cranenbroeck, cremere, met zyne huysvrouwe ende eene dochtere,
communicante, woonende in een gehuert huys.
Item, Henrick vanden Kerckhoven, zwertvagere van eygen neringhe, met zyne
huysvrouwe, woonende in een halleken, onder de conchergerye vanden stadthuyse.

De Corttestraete.
Item, Jan Rogge, apothekere, met zyne huysvrouwe twee commensaelen ende hunne
nichte, hun dienende als maerte; woonende in hun eygen huys.
Item, Franchois vanden Baren, lynwaetier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte;
in zyn eygen huys.
Item, Anna Willems, weduwe Geraerdt Outerhoven, vercoopende potten ende
gelaesen ende andere dingen van cleyne importantie.
Item, Mr Jan Huygens, apotheker, woonende in zyn huys, met zynen sone ende
schoondochter.
Item, Jan van Dijon, leerende het backers ambachte; in een gehuert huys.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Item, Jheremias van Dormaele, zydelaecken vercooper, zyne huysvrouwe, met
eene dochter opden winckel, ende eene maerte, in zyn huys.
Item, Guillamme van Doirne, lynwaetier, woonende, met zyne huysvrouwe alleen,
in een gehuert huys.
Item, Robert Calabers, tinghieter geweest zynde van zyne hanteringe, woonende
in zyn eygen huys, met eene dochter, communicante.
Item, Jan Willems, maillonier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte; in een
gehuert huys.
Item, Franchois Stockmans, goudtsmet, met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Laureys van Ghindertaelen, laeckenvercooper, woonende, met zyne
huysvrouwe, in zyn eygen huys, met eene maerte.
Item, het huys daernaest gestaen; ombewoont.
Item, Gooris Schutteputte, laeckenvercoopere, woonende met zyne sustere, in zyn
eygen huys.
Item, Peeter Claes, laeckenvercooper, met zyne huysvrouwe, woonende in hun
eygen huys.

De groote Merckt.
(Thans de oude Markt).
Item, Jan Goessens, ketelboetere1, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Maximiliaen van Ghindertaelen, tinghietere, met zyne huysvrouwe, eenen
knecht ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Gertruydt Pin, weduwe wylen Matheus Vekemans, haer generende met
cremerye, met eene maerte; aldaer oick woont, op eene camere, Elisabeth vander
Borcht, jonge dochtere.
Item, Anna van Ravesschot, weduwe Henrick wylen van Ravesschot, haer
generende met cremerye, met drye kinderen, communicanten, in haer huys.
Item, Andries van Arenberghe, vettewariere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen,
communicanten, eene maerte, in zyn eygen huys.

1

Dat is Ketellapper.
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Item, Jan Calabers, tinghietere ende potvercoopere, in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Henrick van Dormaele, lynwaetier, woonende, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Peeter vanden Broecke, vettewarier, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen,
communicanten, eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Mertten van Horicke, lynwaetier, met zyne huysvrouwe ende eene maerte,
woonende in een gehuert huys.
Item, Philips de la Fontaine, lynwaetiere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Jan vander Smissen, stoeldrayere, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen,
communicanten, in een gehuert huys.
Item, het artilleryehuys; ombewoont.
Item, Jan de Vos, lynwaetier, woonende, met zyne huysvrouwe ende eene maerte,
in zyn eygen huys.
Item, Gooris van Ermegem, cuypere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen,
communicanten, ende een leerknecht.
Item, Jan vander Hulst, oudtcleervercoopere, met zyne huysvrouwe, eenen sone
ende eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Mertten Laureys, oudtcleervercoopere, met zyne huysvrouwe ende hunne
moeder, weduwe in hun huys.
Item, Wouter Gillon, gelaesmaeckere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, in propria domo.
Item, Jan Hussin, oudtcleervercoopere, met zyne huysvrouwe ende drye
studenten-cameristen, in een gehuert huys.
Item, Lenaert Meys, oick oudtcleervercoopere, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Victor de Joudoinge, oudtcleervercoopere, woonende in zyn eygen huys.
Item, Pauwel Huens, oick oudtcleervercoopere, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Jacques Coremans, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, met eene arme vrouwe gaende vuytwasschen, woonende op eene camere; in
een gehuert huys.
Item, Willem de Becker, oudtcleercooper, met zyne huysvrouwe, woonende in
een gehuert huys.
Item, Peeter Regardt, oudtcleercooper, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jan de Wintere, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe, eenen
student-cameriste, met noch eenen jongheman, leerende het schrynmaeckers ambachte;
in een gehuert huys.
Item, Jan vander Linden, vorster ende dienaer deser stadt, woonende, met zyne
huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Peeter vande Poele, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Joes de Pape, timmerman, met zyne huysvrouwe, ende Cathlyne de Pape,
woonende met haer soonken, op eene camere a part; in een gehuert huys.
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Item, Jan Del Taille, coelvercooper, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, int huys daernaest woont alnoch eenen ommegaende met coelen.
Item, drye huysen, daeraff de twee zyn ombewoont ende het derde is ten gronde
aff.
Item, Mr Jheroen de Weert, priester, woonende, met zyne nichte, in zyn eygen
huys.
Item, Ghysbrecht van Blemberghe, metser, met zyne huysvrouwe, in een gehuert
huys.
Item, daernaest een huys, ten gronde aff.
Item, de weduwe Matheus Munters, oudtcleervercoopersse, met drye kinderen
ende eene maerte, communicante; in haer eygen huys.
Item Quinten Bollaerts, backer, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen
huys.
Item, Andries de Pape, brouwere ende biertappere, met zyne huysvrouwe, drye
kinderen, communicanten; woonende in hun eygen huys.
Item, Geraerdt Coosmans, oudtcleercoopere, woonende, met zyne huysvrouwe,
in propria domo.
Item, Barbara Servaes, oudtcleercoopersse, met haere moeder ende drye kinderen.
Item, Goort van Doirne, oudtcleercoopere, woonende met zyne huysvrouwe, in
zyn eygen huys.
Item, Henrick Puts, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen, communicanten,
hen generende met oude cleederen; in zyn eygen huys.
Item, Henrick Nootens, oick oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe ende eenen
sone, communicant; in een gehuert huys.
Item, Huybrecht Lesens, met zyne huysvrouwe ende eenen sone, communicant,
oudtcleercoopere; in een gehuert huys.
Item, Carel Coosmans, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Adriaen Lochtmans, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe ende twee
kinderen, communicanten, in een gehuert huys.
Item, Guillamme Hellincx, bode op Namen, met zyne huysvrouwe ende vyff
studenten-cameristen, woonende in een gehuert huys.
Item, eene arme vrouwe, gaende te bossche ende daermede den cost winnende,
woonende in een cleyn gehuert huysken.
Item, Reynier Feytens, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn
eygen huys.
Item, Thomas Rycka, hoyemaeckere, met zyne huysvrouwe.
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Item, het huys daernaest, ter aerde aff.
Item, Henrick vander Haert, mandemaeckere, woonende, met zyne huysvrouwe
alleen, in zyn eygen huys.
Item, Cornelis Moels, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn
eygen huys.
Item, Geertruydt Bourgeois, weduwe Henrick Schepers, backersse, met twee
kinderen, communicanten, woonende in een gehuert huys.
Item, Peeter van Bullestraeten, oudtcleercoopere, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Jacop Ruelens, hem generende met oudtyzerwerck te vercoopen, met zyne
huysvrouwe ende drye kinderen, communicanten.
Item, Peeter de Man, blauwervere, met zyne huysvrouwe, twee kinderen,
communicanten, eene maerte, eenen knecht, woonende in hun eygen huys.
Item, Dionys Pappin, bode op Vlaenderen, met zyne huysvrouwe ende twee
kinderen, communicanten, woonende in hun huys.
Item, Jan Bollens, schoenlappere, woonende, met zyne huysvrouwe, in een gehuert
huys.
Item, een huys daernaest, ten gronde aff gebroken.
Item, Aert Smekens, mandemaeckere, met zyne huysvrouwe.
Item, Jan de Pape, timmerman, woonende in zyn eygen huys, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte.
Item, Peeter Wilthagen, cuypere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen
huys.
Item, Pauwel Molemans, mandemaeckere, woonende met zyne huysvrouwe, in
een gehuert huys.
Item, Valentyn Peeters, ketelboetere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen ende
twee knechten, communicanten, woonende in zyn eygen huys.
Item, Henrick van Roesselberch, mandemaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, het huys daernaest; ombewoonbaer.
Item, alnoch een huys ombewoonbaer, zynde het achterhuys vanden huyse
genoempt d'oude Roose.

De Seelstraete.
Item, Willem Panis, schoenlappere, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
communicanten, woonende in een gehuert huys.
Item, Christina ende Marie Guelens, jonge dochters, hun generende met lynwaet
te vercoopen.
Item, Jan Zelers, corenvercoopere, met zyne huysvrouwe, zyne nichte, jonge
dochter, ende eene maerte; in zyn eygen huys.
Item, Joes Smets, bode op Antwerpen, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende eenen sone.
Item, Bernaert Maes, boeckdruckere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, de weduwe Adolph vanden Couwtere, oudeschoenmaeckersse.
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De Craeckestraete.
Item, Jan Colibrants, bode op Antwerpen, met twee dochters, daerby woonende de
weduwe Franchois Feytens, met noch eene andere arme weduwe ende dochtere.
Item, Mr Nicolaes Goessens, promoteur vande Universiteyt, met zyne huysvrouwe,
vier studenten-cameristen ende twee maerten; in zyn eygen huys.
Item, Jehan Walha, bode op Berghen in Henegouwen, met zyne huysvrouwe,
woonende in een cleyn gehuert huysken.
Item, Geertruydt van Meerbeke, weduwe Goorts Oliviers, wascherssche, woonende
in een gehuert huys, met haeren sone.
Item, Marie Rogge, weduwe Helias Pin, in zynen leven apotheker, woonende in
huer eygen huys, met eenen sone ende eene dochtere, communicanten, ende drye
studenten-cameristen.
Item, Margriete vander Heyden, spinnersse, woonende in een gehuert huys, met
twee kinderen, communicanten.
Item, Gielis de Pape, stadtmeestere timmerman, woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlyne La Mauvaise, spinnersse, woonende in huer eygen huys, met twee
arme studenten, loopende om Goidtswille.
Item, twee arme weduwen, haer generende met hekelen, woonende in een gehuert
huys.
Item, een huys dair tegenover ter aerde affgebroken.
Item, Elizabeth van Zasse, weduwe, nayersse, met haer dochtere, communicante;
in een gehuert huys.
Item, de weduwe Peeters van Hoirne, woonende in een cleyn gehuert huysken,
haer generende met spinnen ende hekelen.
Item, Jan Frayebaert, gelaesmaeckere, met zyne huysvrouwe ende eene dochter,
communicante, woonende in zyn eygen huys.
Item, een huys daernaest, van binnen teenmael vuyt gebrocken.
Item, drye oude dochters, woonende by de anderen gaende te bossche.
Item, Bernaert Roeloffs, winnende zynen cost met te waken voerde borgers; in
een gehuert huys.
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De Cappellenberch.
(Sint Antoniusberg met een gedeelte der Sint Antoniusplaats en der
Parijsstraat).
Item, Jr Aerdt Vincx, woonende, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, jouffrouwe Helena Loyen, weduwe wylen Mr Adriaens van Schutteputte, in
zyn leven advocaet inden raede van Brabant, met vyff kinderen, communicanten,
ende eene maerte, met noch twee studenten-commensaelen, in een gehuert huys.
Item, thuys daernaest gestaen vande COLLEGIE VAN DIEVEN; ombewoont.
Item, heer Jan de Fray, priester, met zyne suster, twee commensaelen, eenen knecht
ende eene maerte; woonende in een gehuert huys.
Item, jouffrouwe Johanna van Schoonhoven, met twee nichten, eene cammeniere
ende eene maerte, woonende in een gehuert huys, met eenen jonghe.
Item, Johanna Bosschmans, weduwe Peeters vanden Broecke, woonende in een
gehuert huys, met drye studenten-cameristen.
Item, Nicolaes Damant, hantwerckere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Thibout van Eynetten, met zyne huysvrouwe, drye kinderen, communicanten,
daerby inne woonen vier diversche arme huysgesinnen, daeraff de kinderen loopen
om Goidtswille ende aelmoessen.
Item, thuys daernaest is bewoont by eenighe arme studenten.
Item, Huybrecht Vits, bode vanden rintmeester van Ey, woonende in een gehuert
huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Henrick Nys, met zyne huysvrouwe, daerby woont eene arme vrouwe,
wasschersse, in een gehuert huys.
Item, Huybrecht van Dormaele, biertappere, woonende, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte; in zyn eygen huys.
Item, thuys daernaest gestaen, ombewoont.
Item, Willem Lesens, ommegaende met gauwoelen te maecken ende vogelen te
vangen, woonende met zyne huysvrouwe, in zyn eygen huys.
Item, Wynant Claes, costhuysschere1 met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
communicanten, woonende in zyn eygen huys.
Item, eene arme weduwe van Raes van Valckenborch, woonende alleen, in een
gehuert huys.
Item, Willem Hocx, metser, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, daernaest eene arme weduwe, haer generende met spinnen, in een cleyn
gehuert huysken.
Item, Mathys Maric, biertappere, met zyne huysvrouwe, ende drye kinderen,
communicanten; in hun eygen huys.
Item, in een cleyn huysken daernaest woont Gielis Swevers, met zyne vrouwe.
Item, Henrick van Valckenborch, backere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert
huys.
Item, Peeter vande Zande, cleermaeckere van sobere neringe, met zyne huysvrouwe,
woonende in een gehuert huys.
1

Dat is kosthuishouder of tafelhouder.
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Item, Geertruydt Hertshals, weduwe Mr Paschasius vanden Hove, met eene dochtere
ende zeven studenten-cameristen, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan Boisack, rintmeester deser stadt, met zyne huysvrouwe, vyff kinderen,
eene maerte, in zyn eygen huys.
Item, Dierick Hollemans, arme hantwerckere, met zyne huysvrouwe, woonende
in een cleyn gehuert huysken.
Item, Willem de Wolff, schoenlappere, woonende in een gehuert huys, met zyne
vrouwe.
Item, Quinten Rees, hantwerckere, woonende in een gehuert huys.
Item, twee huysen daernaest, ten gronde aff.
Item, Jan de Pape, ticheldeckere, met zyne huysvrouwe ende eenen sone, woonende
in zyn eygen huys.
Item, Joos Boba, goudtsmet, met zyne huysvrouwe, eene dochtere ende eene
maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Magdalena Robbyns, weduwe, ommegaende met cleyne cremerye, woonende
in heur huys, met haere dochtere, oick weduwe, ende twee arme jongens die op eene
camere woonen, leerende een ambacht.
Item, Gielis van Vaes, knecht vande brouwers, met zyne huysvrouwe ende drye
kinderen, in een gehuert huys.
Item, Laureys vande Putte, clerck opde derde scryffcamere deser stadt, met zyne
huysvrouwe; daerby woonen Anthonis Le Hardy, met zyne huysvrouwe, Nicolaes
Le Clercq, met zyne huysvrouwe, ende alnoch eene arme spinnersse.
Item, Anthonis de Porter, met zyne huysvrouwe, acht studenten-commensaelen
ende twee maerten, woonende in een gehuert huys.
Item, Heer ende Mr Justus Lipsius, professeur, woo-
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nende in zyn eygen huys1, met zyne huysvrouwe2, zeven commensaelen, eenen knecht
ende twee maerten.
Item, jouffrouwe Anna van Eynetten, weduwe wylen joncker Jans van Schore,
met twee sonen, eene dochter ende eene maerte.
Item, Mr Jacop Gosseal, met Mr Laureys Lockemans, zyne huysvrouwe, Mr Denys
van Beringhen, schepenen deser stadt, met noch vier studenten-cameristen ende eene
maerte; in een gehuert huys.
Item, Petronella Backers, ongehouwt, haer generende met vettewarye ende coussen
te breyden.
Item, Thomas Gert, engelsche, gaende waken, woonende in een gehuert huys, met
zyne vrouwe ende twee kinderen, met noch eenen engelschen student, woonende op
eene camere.
Item, Nicolaes Nopere, schrynmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jan Schellens, ommegaende met verckens te coopen ende vercoopen, met
zyne huysvrouwe, eene maerte; in een gehuert huys.
Item, Dierick Hoze, biertapper, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
communicanten, ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Magdalena van Gaele, arme weduwe, haer generende met spinnen, in een
cleyn gehuert huys.
Item, Catharina Hullegaerts, cremersse, woonende in haer eygen huys, met
Franchois Hullegaerts, haeren broedere.
Item, Jehenne sRoovers, weduwe Michiels vanden Bossche, haer generende met
spinnen.
Item, Willem Hullegaerts, gaende coecken, met zyne huysvrouwe, woonende in
zyn eygen huys.
Item, Geldolph vander Smissen, schaillideckere, met zyne huysvrouwe alleen; in
zyn eygen huys.
Item, Jan sRyckel, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, in zyn eygen huys.
Item, Jan Schouvoet, backere, met zyne huysvrouwe, eene dochter ende eene
maerte.
Item, Victor van Woucke, schildere, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe ende zyne sustere.
Item, daertegenover drye huysen, ten gronde aff.
Item, Willem van Outgaerden, brouwere, met zyne huysvrouwe, eenen knecht
ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Cathlyne Molemans, spinnersse, woonende in een gehuert huys.
Item, Michiel Baerts, hem generende met coussen te doen maecken ende breyden,
met zyne huysvrouwe; in een gehuert huys.
Item, Margriete van Hanswyck, weduwe, Mr Wouters de Brus, haer generende,
met haere dochtere, met cameristen-studenten te houden.
1

2

De beroemde Justus Lipsius kocht dit huis, in 1594, van meester Jan Opdenbergh. Het was
gestaan in de Legestraat, thans de Parijsstraat, naast de woning van wijlen den heer D. vanden
Schrieck. Lipsius overleed in dit huis, den 23 April 1606, oud 58 jaren.
Zijne huisvrouw was Anna vanden Calstere, dochter van Lodewijk vanden Calstere,
broodbakker, te Leuven, en van Anna van Huldegaerden.
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Item, Jacop vander Smissen, slootmaeckere, woonende in een gehuert huys, met
zyne huysvrouwe, ende eenen student-cameriste.
Item, Jan de Weert, wevere, met zyne huysvrouwe ende eene arme vrouwe, haer
generende met breyden, in een gehuert huys.
Item, Peeter Notus, schoenlappere, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, thuys daernaest staende, ombewoont.
Item, twee huysen daernaest, ten gronde aff.
Item, Peeter Elscheviers, wevere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Engelbeert de Vleeschouwere, arbeydere, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Elisabeth Stevens, arme wasschersse, woonende alleen, in een cleyn gehuert
huysken.
Item, Barbele Minne, weduwe, woonende oick alleen in een gehuert huys.
Item, twee huysen daernaest, ten gronde aff.
Item, Anthoen Wouters, potbackere, woonende in een gehuert huys, met zyne
vrouwe.
Item, Elisabeth Lidams, wasschersse, woonende alleen, in een gehuert huys.
Item, twee huysen vanden Godtshuyse van Perck; ten gronde aff.
Item, Heer ende Mr Nicolaes Fraxinus, canonick van Sinte Peeters kercke, met
zynen neve, priestere ende capellaen der selver kercke, zyne suster ende eene maerte.
Item, Jheronimus Wellens, boeckvercoopere, met zyne huysvrouwe, vier
studenten-cameristen, ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Roelandt Marckaerts, timmerman, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Margriete van Voertrycke, weduwe Jans van den Bossche, spinnersse,
woonende alleen, in een gehuert huys.
Item, Margriete Coremans, wasschersse, met haere dochtere, brayersse, in een
gehuert huys.
Item, thuys daernaest, staet ombewoont.
Item, Symon Dillens, cuypere, woonende in zyn eygen huys, met vrouwe ende
zyne nichte, jonge dochtere.
Item, daertegenover drye huysen, ten gronde affgebroken.
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Item, een huysken daernaest, ombewoont toebehoorende Gilleyn Brugmans.
Item, Peeter vanden Bossche, brouwersknaep, hebbende ende woonende in zyn
eygen huys ende brouwkamme, met zyne huysvrouwe, twee peerden, eene maerte,
houdende ende labeurende drye boenderen landts alsoick eene ploech, met eenen
knecht.
Item, Barbara van Balen, backersse, met eene maerte, woonende in een gehuert
huys.
Item, Jan vander Haert, mandemaeckere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, woonende in zyn eygen huys.
Item, Nicolaes vander Haghen, schoenlappere, woonende in zyn eygen huys, met
zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Item, Jacop Vranck, brouwere, woonde in zyn eygen huys ende brouwcamme,
met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Jan Timmermans, plattynemaeckere1, met zyne huysvrouwe, woonende in
zyn eygen huys.
Item, Anna van Meldert, weduwe, haer generende met vettewarye.
Item, daertegenover een huys, ten gronde aff.
Item, Margriete van Kerrebeke, wasschersche, levende op aelmoessen met haere
drye susters.
Item, Marie van Vlasselaer, arme weduwe, haer generende met spinnen ende
brieven voer de goede lieden te dragen, met eene dochtere, woonende in een gehuert
huys.
Item, Jan de Smet, hantwercker, woonende in een gehuert huys, met eene arme
vroyevrouwe.
Item, Cathlyne Scepers, weduwe Stevens Peetermans, haer generende met cremerye
van cleyne importantie, in een gehuert huys.
Item, Anthoen Lynaert, dorsschere ende hantwerckere, met zyne huysvrouwe,
woonende in een gehuert huys.
Item, Anna van Meer, weduwe Jaspars de Pruytere, spinnersse, met eene arme
weduwe oick spinnersse, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan de Pape, ticheldeckere, woonende, met zyne huysvrouwe ende twee
kinderen, communicanten, in een gehuert huys.
Item, Quinten .............., hantwerckere, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Mertten Coosmans, herbergier ende biertappere, met zyne huysvrouwe,
eenen knecht ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Germeyn Grouwels, tinghietere, woonende, in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Christine Lesens, weduwe, nayersse, woonende in een gehuert huys, met
eene arme vrouwe.
Item, Marie Aerdts, weduwe Reyniers van Overbeke, met haere dochtere, haer
generende met nayen ende spinnen, woonende in een gehuert huys.
Item, Peeter vande Zande, nestelbeslagere, met zyne huysvrouwe ende eene
dochtere, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan Brugmans, bode vanden Borgemeester deser stadt, met zyne huysvrouwe
ende eene dochter.
1

Of platinmaker. De platinmakers stonden onder het ambacht der smeden.
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Item, Ghysbrecht Hullegaerts, biertappere, met zyne huysvrouwe ende eene
dochtere, woonende in zyn eygen huys.
Item, Bartholomeus de Hoezele, smit, woonende met zyne huysvrouwe ende twee
leerknechten, in een gehuert huys.
Item, Jacop Vuyter Hellicht, stoeldrayere, met zyne huysvrouwe ende eene dochter,
woonende in een gehuert huys.
Item, Paesschier Schips, schoenmaeckere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
vrouwe ende twee kinderen
Item, Henrick Smets, schrynmaeckere, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
met noch eenen cappellaen van Sinte Peeters, woonende op eene camere.
Item, Jan de Smet, wevere, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, een huys daernaest, ten gronde aff.
Item, Huybrecht vander Dyle, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.

Rattemanspoorte.
Item, thuys Jheroens Wellens, ombewoont.
Item, Mr Willem Edelheer, jegenwoordelyck schepen deser stadt, woonende in
zyn eygen huys, met zyne huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Mr Dierick Hanewyck, procureur opt stadthuys, met zyne huysvrouwe, twee
kinderen ende eene dorpvrouwe, in zynen cost.
Item, Barbara Hougaerts, jonge dochtere, haer generende met nayen, woonende
in haer eygen huys.
Item, Barbara Smeyers, arme weduwe, nayersse, woonende in een cleyn huysken,
by haer gehuert.

De Wierinck (Drinkwaterstraat).
Item, Marie van Goedenhuyse, spinnersse, woonende in een gehuert huys.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

337
Item, Jehanne ..............., ommegaende met groene appellen ende ander vruchten te
vercoopen.
Item, een huys tegenover, ten gronde aff.
Item, Peeter de Raymaeckere, costhuysscher, woonende in zyn eygen huys, met
zyne vrouwe.
Item, eene arme weduwe, levende op aelmoessen, woonende in een gehuert
huysken.
Item, Geertruydt Draps, weduwe Andries Vekenstyl, woonende in een gehuert
huys.
Item, Mr Geraerdt Opde Brugge, rintmeester van particuliere persoonen, woonende,
met zyne huysvrouwe, eenen sone, eenen student-commensael ende eene maerte, in
zyn eygen huys.
Item, Elisabeth van Grave, weduwe wylen Philips Coomans, in zyn leven procureur
opt stadthuys, met twee arme jongers, die aldaer comen slapen ende hun ambacht
leeren.
Item, thuys daernaest, ombewoont.
Item, Jheroen Oosters, cleermaeckere, van zeer sobere neringe, met zyne
huysvrouwe, woonende in zyn eygen huys.
Item, Geerdt de Molder, knaep inde moutmolen, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, thuys daernaest, geheel geruineert ende caducq.
Item, Floris de Smet, hantwercker, met zyne vrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, de weduwe Jans Staels, vuytdragersse, woonende in een gehuert huys, met
eene arme vrouwe, spinnersse.
Item, Marie van Goedenhuyse, weduwe Mr Joachim de Smet, schoolmeesterssche,
woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Jan vanden Calstre, procureur opt stadthuys, met zyne huysvrouwe, drye
kinderen, communicanten, ende eenen cameriste, in zyn eygen huys.
Item, daertegenover drye huysen, ten gronde aff.
Item, Jheroen de Costere, cleermaeckere, woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Jan de Prince, advocaet, met zyne dochtere ende eenen knecht; daerby
woont heer Jan Clusius, schoolmeestere van Sinte Barbele, met eene arme vrouwe.
Item, Apolonia Lups, weduwe, spinnersse, woonende in een gehuert huys, met
twee arme vrouwen, woonende elck alleen.
Item, Cornelia Clouwens, woonende alleen, in een gehuert huys.
Item, Alydt vander Meren, styversche, met eene arme oude vrouwe, levende op
aelmoessen.
Item, Gielis vander Aa, hantwerckere, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe ende eene arme vrouwe, spinnersse.
Item, de MEYSKENSSCHOLE VAN SINTE BARBELEN, daerinne woonen Geertruydt
Merttens ende Johanna Imbrechts, beyde jonge dochters, schoelmeesterssen, met
noch een jonge dochter a part.
Item, de groote schole van Sinte Barbelen.
Item, de CAPELLE VAN SINTE BARBELEN, alwaer nu tertyt bevonden zyn negen
arme vrouwen, levende op aelmoessen.
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Item, eene arme weduwe, levende op aelmoessen, in een cleyn huysken.
Item, Geraerdt Snoecx, schoenlappere ende coster vande selve capelle, woonende
in een gehuert huysken, vande voirs. capelle, met zyne huysvrouwe ende twee
kinderen.
Item, Marie Liebens, arme weduwe Jans de Meyere, spinnersse, levende op
aelmoessen, in een cleyn huysken.
Item, Jan Hougaerts, dienende de metsers, met vrouwe, levende op aelmoessen.
Item, Elisabeth vander Vorst, met Lyncken Oliviers, beyde oick levende op
aelmoessen.
Item, de weduwe Tipots, haer generende met spinnen, woonende in een gehuert
huys.

De Cleynstraete.
(Sinte Barbara straat).
Item, Jan Baltazar, sager, woonende in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Jan Boets, bode van het stadthuys, met zyne huysvrouwe ende twee
studenten-cameristen, met Margriete Stappaerts, van Campenhoudt, woonende op
eene camere.
Item, Laureys Heymans, hantwerckere, woonende, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Gooris Hoochbergen, brayere, woonende met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Willem Pinten, timmerman, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, drye cleyn huyskens, ombewoonbaer.
Item, Cathlyne van Bullestraeten, weduwe, wasschersse.
Item, thuys daernaest, ten gronde aff.
Item, Michiel Langeroy, fruytenier, woonende, met zyne huysvrouwe, in een
gehuert huys.
Item, Jaspar Vreyns, knaep vande metsers, woonende in een gehuert huys, met
zyne huysvrouwe.
Item, Gooris de Vleeschouwere, knaep vande lynewevers, woonende in een gehuert
huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Wouter van Ausseler, hantwerckere, met zyne huysvrouwe ende eene arme
vrouwe, gaende vuytwasschen ende schueren.
Item, Jan Lints, vuytroepere deser stadt, met zyne
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huysvrouwe ende eenen sone, woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlyne van Hamme, nayersse, met eene arme vrouw, levende op
aelmoessen, woonende in een gehuert huys.
Item, daernaest drye huysen, ten gronde aff.
Item, Martyne Beausart, spinnersse, woonende in haer eygen huys.

De Mindebroedersstraete.
Item, Jooris Notaris, cleermaeckere van sobere neringe, woonende, met zyne
huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Willem van Bausselen, rentier, woonende, met zyne huysvrouwe ende
dochtere, in een gehuert huys.
Item, Mr Adolph du Pret, advocaet, met zyne huysvrouwe ende sone, woonende
in een gehuert huys.
Item, thuys daernaest staende, ombewoont.
Item, jouf. Cathlyne van Bouchoult, weduwe wylen joncker Peeters van Baussele,
met haeren sone
Item, twee jonge dochters, ongehouwt, haer generende met brayen ende nayen;
woonende in een gehuert huys.
Item, jouffvrouwe Margriete vander Straeten, woonende in haer eygen huys
Item, Heer ende Mr Stapletonus, doctoir inde Godtheyt, met drye
commensaelen-studenten, ende drye knechten ende eene maerte.
Item, Henrick van Vlierden, met zyne sustere, woonende int huys oft HERBERGE
VANDEN GODTSHUYSE VAN PARCK, met eene maerte; daerby woont Jan van
Aersschot, houdende eene koye.
Item, int achterhuys vanden selven herberge woont Andries Bleys, met zyne
huysvrouwe, hebbende twee koyen ende een peerdt.
Item, Jan Pauwels, met zyne huysvrouwe, houdende twee koyen ende een jonck
vuelen, van een jaer, daer by innewoont Willem ende Jan Tumens, gebroeders,
wevers, met hunne suster.
Item, jouf. Marie Stelandt, weduwe wylen joncker Franchois de Saint Victor, met
jouffvrouwe Wachelgem, hebbende elck eene maerte; in een gehuert huys.
Item, Henry du Fraisne, rentier, met zyne huysvrouwe, zwagerinne ende twee
maerten; woonende in een gehuert huys.
Item, Heer ende Mr Cornelis Silvius, professeur inde rechten, met zyne huysvrouwe,
vier studenten-commensaelen, eenen knecht ende twee maerten.
Item, drye schoone huysen gebroken ende daeraff d'erven zyn geincorporeert byde
Minnebroederen deser stadt.
Item, int CLOOSTER VANDE MINNEBROEDERS bevonden, zoo priesters, lekebroeders
als andere, xliij geprofesseden ende derthien novitii gecleerdden; sonder te houden
eenighe labeuringe.

Den kleynen Wierick.
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(Drinkwaterstraat).
Item, Mr Roelandt de Prince, secretaris deser stadt, met zyne huysvrouwe, vier
studenten-commensaelen, ende eene maerte, woonende in een gehuert huys.
Item, Heer Raphael Gemma, priester ende onderpastoor van Sinte Peeters kercke,
woonende in zyn eygen huys, met vyff commensaelen-studenten ende eene maerte.
Item, Wouter Odunx, hantwerckere, met zyne vrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, thuys daernaest, ombewoont.
Item, Andries de Smet, metsere, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, woonende
in zyn eygen huys.
Item, Barbara de Mert, spinnersse, weduwe Jans Craen, met vier
studenten-cameristen, daeraff de drye om Goidtswille gaen.
Item, Jooris de Vos, wevere, woonende in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Nicolaes ..........., gelaesvercooper, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Cathlyne van Sulpel, weduwe, wasschersse, met eene jonghe dochter by
haer; woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlyne Keerbeeck, oick weduwe ende wasschersse, woonende in een
gehuert huys.
Item, Marie van Loetere, weduwe Gielis de Mildegreve, met twee dochters, haer
generende met wasschen ende spinnen.
Item, eene camme toebehoorende Jan van Rivieren.
Item, daernaest een huys, ten gronde aff.
Item, alnoch eene camme van Andries de Pape.
Item, Severyn ..........., met zyne huysvrouwe, waekende voer d'een en d'ander,
met Sebastiaen Boeckel, hantwercker, op een camer woonende.
Item, Margriete Gybens, weduwe Jans Willemaerts, nayersse ende spinnersse,
woonende in een gehuert huys.
Item, Cathlyne Geerts, weduwe Jans de Coninck, haer generende met poullerye
te vercoopen, met haeren sone ende dochter, met oick Elizabeth Geerts, weduwe,
haer suster, ende eene dochter, woonende op eene camere.
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De Steenstraete.
(Eerste gedeelte der Brusselschestraat).
Item, Willem Liebrechts, cremer, raedt deser stadt, met zyne huysvrouwe, drye
kinderen, communicanten; woonende in zyn eygen huys.
Item, Franchois van Laere, goudtsmit, met zyne huysvrouwe ende drye
studenten-cameristen; in een gehuert huys.
Item, Joos van Nethen, maillonier, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
communicanten; woonende in zyn eygen huys.
Item, Geldolph van Overbeke, hoyemaeckere, woonende in een gehuert huys, met
zyne vrouwe.
Item, Clara Hertshals, weduwe, cabarretiere, woonende in een gehuert huys, met
twee dochters ende eenen sone.
Item, Anna de Haze, weduwe Jans Fels, woonende in haer huys, met twee kinderen.
Item, Barbara Liebrechts, haer generende met cremerye, met eene dochtere, daerby
woont een ingelsche vrouwe, spinnersse.
Item, Henrick Herheyns, clerck opde tweede scryffcamere deser stadt, woonende
in een gehuert huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Jan van Rivieren, vettewariere ende biertappere, met zyne vrouwe ende twee
sone, woonende in zyn eygen huys.
Item, Elisabeth van Beringen, weduwe Henrick Rogge, met vier jonge dochters,
haer generende met gebreydde coussens.
Item, Gielis Snoecx, backere, woonende in zyn eygen huys, met zyne vrouwe
alleen.
Item, Peeter vanden Dycken, schoenlappere, met zyne huysvrouwe ende de weduwe
Michiels de Pape, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan Claes, beenhouwere, woonende in zyn eygen huys, met zyne huysvrouwe.
Item, Willem Claes, de jonge, cabarettiere, met zyne huysvrouwe, woonende in
een gehuert huys.
Item, Henrick van Horick, cremere ende blauwverwere, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte; ende int achterhuys woont Mr Jan de Orgelist, met zyne huysvrouwe
ende twee kinderen, communicanten.
Item, thuys daernaest, genoempt de Trouwe, ombewoont.
Item, Willem vanden Broecke, vettewarier, met zyne huysvrouwe ende drye
kinderen, eene maerte; woonende in zyn eygen huys.
Item, Joes Houwicx, biertappere, met zyne huysvrouwe, haer generende met
kinderen spellewerck maeckende, woonende in huer eygen huys.
Item, Henrick Claes, beenhouwere, woonende in een gehuert huys, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Joos van Espent, schoenmaeckere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Franchois Staes, barbier, met zyne huysvrouwe, ende twee kinderen,
communicanten.
Item, Joachim Bonant, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen;
woonende in zyn eygen huys.
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Item, Rombout Willemaerts, beenhouwere, woonende in zyn eygen huys, met
zyne huysvrouwe, drye kinderen, communicanten, eene maerte ende twee knechten.
Item, Jan Bohon, cabarettiere ende herbergiere, met zyne vrouwe ende eene maerte;
woonende in zyn eygen huys.
Item, Jan vander Beken, ballonier1, ophoudende het caetspele, achter zyn huyse,
met zyne vrouwe ende twee kinderen.
Item, Barbara Smets, nayersse, met Margriete Smets, brayersse.
Item, Jacop Hanegreve, barbier, met zyne vrouwe ende een huerpeerdt; in zyn
eygen huys.
Item, Jan vanden Bossche, schoenmaeckere, woonende, met zyne huysvrouwe, in
een gehuert huys.
Item, Mathys van Hoogenberghen, smit, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn
eygen huys.
Item, Augustyn van Langenroye, cleermaeckere, woonende, met zyne huysvrouwe,
in zyn huys.
Item, Aerdt van Langendonck, cremere, woonende in zyn eygen huys, met zyne
huysvrouwe.
Item, Peeter Trits, brouwere, hebbende eene brouwcamme, binnen zynen huyse,
met zynen huysvrouwe ende eene maerte.
Item, Jheroen Constant, bode op stadthuys, hem oick generende met biersloten te
maecken, met zyne vrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan vander Heyde, cuypere ende cleynbier tapper, met zyne vrouwe ende
drye kinderen, communicanten.
Item, Elisabeth Meus, weduwe Joes Oems, haer generende, zeer sober, met
vettewarye; daerby woon eene arme vrouwe, spinnersse.
Item, Jacques Loenis, brouwere, hebbende een brouwcamme, met zyne huysvrouwe
ende zyne moeder; in zyn eygen huys.
Item, Cathlyne Loenis, backersse, met haeren sone ende eenen student-commensael.

1

Of balmaker.
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Item, Jan Willems, maillonniere, met zyne huysvrouwe ende eenen capellaen, by
hun woonende, op eene camere.
Item, Mr Wouter Fabio, met zyne huysvrouwe, drye kinderen ende twee cameristen;
daerby woonen Lambrecht vander Eycken ende zyne huysvrouwe, alhier van Thienen
gevlucht.
Item, Peeter Bagynemaeckere, cremere, met zyne moedere, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jan Constant, slootmaeckere, met zyne huysvrouwe ende eenen knecht, in
zynen cost, woonende in een gehuert huys.
Item, Jan de Coster, schrynmaeckere, met zyne dochter ende eene oude vrouwe,
achterwaresse, woonende in een gehuert huys.
Item, Joos vander Baren, schildere, met zyne vrouwe ende eene maerte, woonende
in een gehuert huys.
Item, Jaspar de Paige, schoenlappere, met zyne vrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Loyse vanden Berghe, weduwe Geraerts Casteels, woonende by Magdalene
van Goedtsenhoven, huysvrouwe Mathys Laet, soldaet; in een gehuert huys.
Item, Bartholomeus vanden Stocke, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe,
woonende in een gehuert huys.
Item, Peeter de Vadder, leerthouwere, met zyne huysvrouwe, in een gehuert huys.
Item, Mr Jan van Grave, notaris geweest zynde van den officiael, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte; woonende in zyn eygen huys.
Item, jouf. Marie ..........., weduwe, met twee arme wasscherssen; woonende in
een gehuert huys.
Item, Mathieu Urbain, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, van buyten binnen
dese stadt voer eenige maenden gevlucht.
Item, Jacop Blehem, procureur opt stadthuys, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, Mr Jacop Sauvaige, Greffier vande Tolcamere, met zyne huysvrouwe, twee
kinderen, eene maerte ende vyff studenten-cameristen; woonende in zyn eygen huys.
Item, Willem de Mol, beenhouwere, woonende in zyn huys alleen.
Item, Henrick de Keersmaeckere, backere, met zyne huysvrouwe ende eene dochter,
in zyn eygen huys.
Item, Peeter Crabeels, backere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn eygen
huys.
Item, Jan Jenssema, cruyenier, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen, woonende
in een gehuert huys.
Item, Alydt Schuerbroot, vuytdragersse, met twee dochters, woonende in een
gehuert huys.
Item, Mr Eckius Haulanus, advocaet, met zynen sone, procureur opt stadthuys,
zyne huysvrouwe ende vier kinderen, communicanten, ende eenen student-cameriste;
woonende in hun eygen huys.
Item, Peeter Keyn, gareelmaeckere, met zyne moedere; woonende in een gehuert
huys.
Item, Mr Willem Bontia, advocaet, met zyne huysvrouwe, twee kinderen ende
eene maerte; woonende in zyn eygen huys.
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Item, Jan Drabbe, smit, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Item, Elisabeth Willems, weduwe Nicolaes vanden Gouwen, met eene dochter,
hebbende twee studenten-cameristen.
Item, Mayken vanden Berghe, vuytdragersse, woonende in een cleyn huysken
vande Vrouwebroeders.
Item, Barbara van Overbeke, weduwe Henricx Cretsaerts, nayersse, woonende in
een cleyn huysken vande selve Vrouwebroeders.
Item, Mr Laureys Boesem, procureur opt stadthuys, woonende, met zyne
huysvrouwe ende drye kinderen, in een gehuert huys.
Item, thuys daernaest, ombewoont.
Item, THUYS VANDE VONDELINGEN, alwaer zyn bevonden de moeder, de maerte
ende achthien kinderen.
Item, thuys daernaest, ombewoont.
Item, Mr Wouter vanden Wouwere, secretaris geweest zynde vanden Raede van
Brabant, met zyne huysvrouwe ende eene maerte; woonende in zyn eygen huys.
Item, Jan Boogaerts, boeckdruckere, met zyne huysvrouwe ende twee dochters,
woonende in zyn eygen huys.
Item, Elisabeth Blinckvliet, weduwe Eustaes Olimarts, met eenen molder ende
zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert huys.
Item, Andries van Berthem, wevere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, int GASTHUYS zyn bevonden de moeder, met xvij geprofesseden ende drye
nyet geprofesseden susters, twee peerdtknechten, eenen hantwercker, eenen scheper,
eenen verckenhuedere, vier peerden, twee ploegen gaende op Heverle, Bierbeke ende
andere plaetsen; zes koyen, tzestich schaepen ende xvj zieke persoonen.

De Predicarestraete.
Item, int CLOOSTER VANDE PREDICAREN zyn bevonden: den Prior ende Subprior,
acht priesters, geprofesseden conventuaelen, vier jongers geprofessyt, ende eenen
nyet geprofessyt, zeve lekebroeders ende zesse ende twintich religieuse studenten.
Item, Mr Lambrecht van Winde, procureur voerden Rectoir, woonende in zyn
eygen huys; met zyne huysvrouwe.
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Item, Mr Jan Morus, priestere woonende in PELSIUS-COLLEGIE, met zes borziers
ende eene maerte.
Item, Mr Dominicus Huens, aptheker, woonende alleen, in een cleyn huysken.
Item, Jan de Kemmere, soldaet, met zyne huysvrouwe ende moedere, gaende om
Goidtswille.
Item, Maximiliaen Adaems, armoizynker1, woonende met zyne huysvrouwe, in
een gehuert huys.
Item, Cathlyne Swert, weduwe vanden procureur Spoelberch, woonende, met
haere dochtere, eenen student-commensael ende eene maerte, in een gehuert huys.
Item, Henrica van Ysendale, nayersse, twee studenten-cameristen, ende eene
maerte, met eene arme vrouwe, op eene camere, die by haeren sone, priester zynde,
wordt onderhouden.
Item, Anna Rogge, weduwe, spinnersse, met eene arme vrouwe, haeren cost
winnende met wasschen, woonende in een gehuert huys.
Item, Loyck Beckezinne, italiaen, soldaet, actuel dienende, met zyne huysvrouwe
ende eene arme vrouwe levende op aelmoessen; woonende in hun eygen huys.
Item, Cornelia Quarebbens, spinnersse, met Martyne vander Hoffstadt, haer
generende met styven ende wasschen.
Item, Heer ende Mr Embertus Everaerts, doctoir inde Godtheyt ende over-Pastoir
van Sinte Peeterskercke, met acht studenten-commensaelen, twee maerten ende twee
knechten, woonende in een gehuert huys.
Item, Mr Jan van Riviere, schildere, met zyne huysvrouwe, eenen sone, eenen
student-cameriste ende eene maerte: woonende, in een gehuert huys.
Item, de weduwe van Cunerus van Middelbourg, met drye studenten-cameristen,
ende Mayken van Ermegem, spinnersse, op eene camere a part, woonende in een
gehuert huys.

Het Gulde Mout straetken.
(Het Guldemouwstraatje).
Item, een cleyn huysken van Mr Peeter Willems, verhuert aen eene arme vrouwe.
Item, alnoch zeven andere cleyne huyskens, neffens de anderen gestaen,
toebehoorende den voirs. Mr Peeteren, bewoont by arme persoonen ende vrouwkens,
gaende om Goidtswille ende levende vanden Heyligen Geest.
Item, Aert vanden Kerchove, knecht vande Nyeuwmolen, met zyne huysvrouwe,
woonende in een gehuert huys.
Item, Jan Coosmans, moldere, inden Moutmolen, met zyne moedere.
Item, inde COLLEGIE VANDE CARMELITEN, daernaest staende, bevonden den regent,
met acht priesters, acht jongers, twee studenten-commensaelen ende eenen
lekebroeder.

1

Dat is armozijnwever. Armozijn is, gelijk men weet, eene zijde stof.
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De Slachstraete.
Item, drye huysen, daeraff d'een is ombewoonbaer ende de andere twee zyn ten
gronde affgebroken.
Item, Jan Hersthals, beenhouwere, met Mayken Feytens, weduwe, wasschersse,
woonende op eene camer.
Item, drye cleyn huyskens daernaest, neffens de anderen, die gebruyckt wordden
voer schaepstallen.
Item, Daniel Ooms, beenhouwere, met twee dochters, woonende in een gehuert
huys.
Item, Franchois vander Hoeve, schepenen deser stadt, beenhouwer, met zyne
huysvrouwe, suster ende dochter, woonende in zyn eygen huys.
Item, eene arme vrouwe, haer generende met pensen te wasschen ende vercoopen,
woonende in een cleyn gehuert huysken.
Item, thuys vande weduwe Vlasselaer, ombewoont.
Item, in twee cleyn huyskens die tot noch toe zyn gebruyckt geweest voer
schaepstallen, woont alsnu eenen dorpman, met zyne huysvrouwe ende cleyne
kinderkens, om Goidtswille.
Item, Pauwel van Gobbelsroy, knaep vande beenhouwers, met zyne huysvrouwe
ende twee kinderen, communicanten, woonende in een gehuert huys.
Item, Dorothea Smoers, weduwe, met haere dochter, woonende in een gehuert
huys.
Item, tegenover, drye huysen ten gronde aff.
Item, Jan van Vlasselaer, meyer van diversche dorpen, met zyne huysvrouwe;
woonende in zyn eygen huys.
Item, Jacop van Vossem, raedt deser stadt, beenhouwere, met zyne huysvrouwe
ende eene maerte; woonende in zyn eygen huys.
Item, Anna Imbrechts, haer generende met spinnen, woonende alleen, in haer
eygen huys.
Item, Lenaert vander Hoeve, beenhouwer, met zyne huysvrouwe, woonende in
zyn eygen huys.
Item, Nicolaes Hanewyck, beenhouwere, met zyne huysvrouwe, woonende in zyn
eygen huys.
Item, Jan van Hoogeberghe, cleermaeckere, van zeer sobere neringe, met zyne
huysvrouwe ende sustere, die gaet en leeft op aelmoessen.
Item, alnoch twee huysen daernaest, vande welcke een schuur is gemaeckt, by
Henrick Cancelliers.
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Item, alnoch een slachuys.
Item, alnoch drye huysen, ten gronde aff.

De Penstraete.
Item, Jan van Langendonck, schoenlappere, met zyne huysvrouwe, woonende in een
gehuert huys.
Item, Jacop Laureys, caberettier, met zyne huysvrouwe, woonende in een gehuert
huys.
Item, Jaspar de Man, beenhouwere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten, woonende in zyn eygen huys.
Item, Anna Hullegaerts, weduwe Jans van Thienen, cabarettiere, woonende in een
gehuert huys.
Item, Gooris vander Veken, beenhouwere, met zyne huysvrouwe [en de] moeder
van zyne ierste vrouwe, ende eene maerte.
Item, Huybrecht Luenkens, beenhouwere, met zyne huysvrouwe, drye kinderen
ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys
Item, Mertten van Hanewyck, oick beenhouwere, met zyne huysvrouwe, twee
kinderen ende eene maerte, woonende in zyn eygen huys.
Item, Mertten Claes, beenhouwere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen,
communicanten; woonende in zyn eygen huys.
Item, Jacques Claes, beenhouwere, met zyne huysvrouwe ende eene maerte;
woonende in zyn eygen huys.
Item, Jan Hertshals, beenhouwere, met zyne vrouwe ende eene maerte; woonende
in een gehuert huys.
Item, Peeter vanden Kerckhove, beenhouwere, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, twee knechten, schepers; woonende in zyn eygen huys.
Item, Willem Claes, beenhouwere alias de weduwe, met haere dochter, in haer
eygen huys.
Item, Bayken Hertshals, weduwe Jans Luenkens, cabarettiere, met haere moeder,
ommegaende oick met pensen.
Item, Jacop van Vossem de jonge, beenhouwere, met zyne huysvrouwe, woonende
in een gehuert huys.
Item, Martha ende Mayken vanden Houte, gesusters, ommegaende met pensen
ende deyergelycken.
Item, Franchois vanden Kerckhoven, beenhouwere, met zyne vrouwe ende moeder,
woonende in zyn eygen huys.
Dese visitatie is alsoo geschiet, opden iijen, ven, vijen, viijen ende ixen january 1598,
by joncker Philips van Schore ende Willem Liebrechts, beyde raeden der voirs. stadt,
volgende de commisse hun dairtoe gegeven, byden raede der selver stadt, opden
xvijen octobris 1597; ende by my ondergeschreven als secretaris.
(Geteekend): P. VEKEMANS.
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Parochie van Sint Michiel.
Opteeckeninge vande huysen, familien ende hertsteden bevonden inde prochie van
Sinte Michiels Kercke, binnen ende buyten der stadt van Loven, eensamentlyck het
bedryff van een vegelycke familie, aigriculture ende bestial, met oyck het getal vande
affgebrocken huysen, volgende de commissie by Borgemeesteren, Schepenen ende
Raedt der voirs. stadt, den commissarissen naerbescreven gegeven, opden xvijen dach
octobris anno 1597, ende d'instructie daeraff zynde.

Hoelstraete (Thiensche straat).
Ende ierst inde Hoelstraete, opde slincke zyde aldaer de prochie voirs. begint, aende
herberge genaempt den Arent, gaende naerde Thiensche Poorte.
Mathys vanden Calster, weerdt inde herberge geheeten den Arent, proprietaeris
ende bewoonder vanden zelffven huyse, wesende alleenlyck een huysgesin oft
hertstede, weerlyck persoon ende herbergier, ende aengaende die landen oft labeur,
verclaert egheene te hebben, dan alleenelyck eenen hoff binnen deser stadt, gestaen
doer Sinte Michiels Poorte, byde herberge genaempt Thienen, daer een huys plach
op te staen, maer affgebrocken byde soldaten, hier in garnisoen gelegen hebbende.
Jan de Pundere, schrynwercker van zyne hanteringe, woonende naest den Arent,
proprietaris, ende hebbende geincorporeert ende geappliceert, tot zynen voirs. huyse,
thuys dwelck daer naest plach te staene, genaempt de Genoffle-blomme, zynde alzoo
nu de twee huysen maer een, ende maer een huysgesin, weerlyck persoon, maer
houdende drye cameristen, zonder meer, nyet laberende noch lant oft eenige beesten
hebbende oft houdende.
Daer naest, opde zelve zyde, woont Jan vander Haegen, huerlinck vanden zelven
huyse, daeraff proprietarissen zyn, voer d'een hellicht, d'erffgenaemen van Steven
Peetermans, ende van d'ander hellicht, Joos van Mens, wesende den voirs. huerlinck
een leerthouwer, ende zynde maer een familie oft huysgesin, zonder commensaelen
oft cameristen, oyck zonder lant, lantbouwinghe oft beesten.
Daer naest woont Peeter Ackermans, de jonge, alias
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Hulberghen, houtbreeckere van zyn hanteringe, huerlinck, daeraff proprietaris is de
sone van Mr Jan Schellekens, zynde maer een familie ende huysgesin, zonder
commensaelen oft cameristen ende zonder lant oft labeuringe, hebbende alleen een
koeye hem toebehoorende, de welcke hy binnen zynen huyse verclaerde op te voeden.
Volght een cleyn huysken, daer inne dat woont eene weduwe genaempt Lysbeth
Goolis, arm van qualiteyt, ende wesende onderhouden vanden Heyligen Geest van
Sinte Michiels, ende hoorende thuys toe Sinte Peeters kinderen, vuyt crachte van
zeckere rente daer voren tzelve huys geabandonneert was.
Daer naest staet een plaetse oft huysinge, geheeten het cleyn Bagynhoff, daerinne
dat plagen te staene vier huysen oft wooningen ende nu zynder maer twee, nochtertyt
imperfect ende onvolmaeckt, daerinne, in d'eene, woont eene arme weduwe, ende
es toebehoorende de voirs. plaetse oft huysinge Jooris Hoegaerts, wesende eene
familie, zonder meer.
Volght het huys genaempt den Rooden Helm, toebehoorende den voirs. Jooris
Hoegaerts, eertyts geweest hebbende eene herberge, maer nu nyet; ende wordt
bewoont by Anna vander Haegen, weduwe van wylen joncker Lodewycx van
Liedekercke, hebbende in haer huys noch eene weduwe van Peeter Moreels, geheeten
Dorothea de Witte, arm ende onderhouden van den Heyligen Geest deser prochie,
woonende op een camer aldaer; ende woont int zelve huys noch eenen timmerman,
met zyne huysvrouwe, genoempt Michiel vander Hulst, arm van menaige, alst bleecke.
Hier naer volght een huys geheel vervallen, ruineux ende ombewoont, eertyts
toebehoirt hebbende de schoonmoedere van Mr Benoist, den schermmeester, ende
nu d'erffgenaemen van Sr Augustyn Everaerts1.
Daer naest staet een cleyn steynen huysken, bewoont by eene weduwe genaempt
juffvrouwe Philipotte de Ferry, ende toebehoorende d'erffgenaemen des boven
gescreven Everaerts, wesende alleen, met haere maerte, zonder andere familie, zonder
eenige hanteringe, dan op haere renten levende.
Volght een groot steynen huys, bewoont by Dierick Cloet, in hueringe, oyck
toebehoorende den voers. erffgenaemen Everaerts, zynde alleen eene familie ende
hebbende drye cameristen-studenten, ende zonder bestiael, ende zynde een rentier.
Hier naer volght een ledige erffve, daer een huys plach op te staene, toebehoorende
den voers. erffgenaemen Everaerts.
Daer naest staet een steynen huys, geheeten de Bonnette, toebehoorende een jonge
dochter, geheeten Maeycken Huybrechts, ende bewoont by Marguerite Facuwez,
weduwe van wylen Mr Anthoen Pouillon, ende by haeren soen Mr Steven Pouillon,
clerck op het stadthuys, alhier, zonder yemanden anders in huys hebbende, ende
zonder eenige hanteringe, bestiael oft lant te hebben oft te houden.
Hier volght het huys geheeten den Wyngaertranck, bewoont ende toebehoorende
Jooris Hoegaerts, hem hanterende met vettewarye, wesende eene familie oft huysgesin
alleen, hebbende zes kinderen, doende oyck labeur van landen, toebehoorende
diverssche persoonen, naementlyck den Prelaet van Perck ende Dierick Havens, als
rentmeester vande domeynen alhier, ende diverssche anderen; maer nochtans maer
eene ploege dryvende; ende es allen tzelffve lant meestendeel buyten gelegen, opde
1

Augustijn Everaerts, heer tot Velpen, echtgenoot van Katherina van Tenremonde. Hij was
kleinzoon van Peeter Everaerts en van Maria Du Mont de Buret, en neef van Meester Willem
Everaerts, priester, een van de begunstigers der Pedagogie de Valk, te Leuven.
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Loo, ende seght een cleyn stucxken lants te labeuren, gelegen binnen deser stadt
aende Tommen2, toebehoorende de kercke van Sinte Michiels, groot omtrent drye
vierendeelen; ende het lant, dwelck hy buyten labeurt, seght, in alles te zyn, twelff
boenderen, daeraff het onderhalff boender toebehoort den Prelaet van Perck, gelegen
te Haesrode, onder Bierbeeck; verclaert noch te hueren, tegen den doctoor de Rycke,
een boender weyde gelegen inde Eycken bempden, onder Bierbeeck; item, seght hem
noch toe te behooren een dachmael bempts, gelegen int Kesselbroeck; verclaert voerts
twee peerden te hebben, hem toebehoorende, ende daermede hy labeurt, zonder te
hebben eenich ander bestiael; verclaert egheen cameristen te houden noch
commensaelen oft oyck eenich ander volck te hebben oft te houden.
Daer naest woont Jan van Dorne, eertyts geweest hebbende een cleermaeckere,
ende nu houdende de wage deser stadt, ende es thuys hem toebehoorende ende
geheeten de Creft, zynde alleen, met zyne huysvrouwe ende eenen soen, ongehouwt,
maeckende alzoo eene familie, zonder beesten, lant, cameristen oft commensaelen.
Hier naest woont Jan Cansmans alias Cancelliers, schoenmaeckere van zyn
hanteringe, huerende tzelve huys tegen Gregorius Loomans, proprietaris daeraff,
ende es thuys oyck geheeten de Creft, als het voergaende huys; zynde een familie
alleen, behoudelyk dat by hem woont, op een camer, eene achterwaresse, woonende
alleen ende doende haere costen a part; zonder dat hy ander volck in zyn huys heeft;
seght voerts te hebben, inde Perckstraete, tegen over die Poele, een

2

Of Tomben, gelegen in het Vlamingsveld. Zie hooger blad. 173.
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erffve, daer een huys plach op te staen, dwelck nochtertyt ledich leeght ende zonder
eenich proffijt daeraff te hebben.
Daer naest woont Lodewyck Smolders, backer, int huys geheeten de Violette, hem
toebehoorende, woonende alleen, met zyne huysvrouwe, ende alzoo zynde maer eene
familie; maer seght te houden drye cameristen; verclaert egheene beesten te hebben
oft te houden noch oyck eenich lant oft weyden.
Hier naer volght het PEDAGOGIUM FALCONIS, daer inne dat woonen hondert ende
vyfftich jongers, aldaer studerende, daer onder dat zyn hondert ende xxv jongers die
commensaelen zyn, ende d'anderen doen aldaer huns zelffs cost; boven die voers.
jongers, es daer eenen regent, ende daertoe noch elff meesters, de welcke meesters
gegaigeert worden vanden regent; ende en zyn daer egheen beesten, noch eenige
landen tzelve Pedagogie toebehoorende, ende onder de voers. jongers zyn wel thien
jongers die arm zyn, zonder yet te betaelen; maer zyn aldaer woonende ende levende
op aelmoessen.
Ende es te weten ende hier te noteren dat, naest het voers. collegie, hebben gestaen
drye diverssche huysen, die welcke by diverssche huysgesinnen plagen bewoont te
worden, ende nu geappliceert ende geincorporeert zyn, binnen thien jaeren
herrewaerts, totter voers. collegie, ende zyn daer nu tertyt scholen aff gemaeckt.
Aldernaest het voers. Pedagogium staet een huys toebehoorende d'erffgenaemen
wylen Peeters N ........., die bode was op Maestricht, dwelck oyck in hueringe houdt
tvoers. Pedagogium; ende wordt de winckel voer aende straete, bewoont by Niclaes
de Vleeschouwer, den jonge, cleermaeckere van zynen ambacht, gehuert by hem
tegen de weduwe des voers. Peeters, ende die reste vanden voers. huyse, gebruyckt
het voers. Pedagogie, hebbende die zelve reste van thuys affgeschiedt ende affgepleckt
vanden winckel; alzoo dat int zelve huys egheen familie en es, dan daeghs hout die
voers. Niclaes, voer aen straete, daerinne zynen winckel, zonder datter nu tertyt inne
es eenige hertstede.
Daer naest volght een huys halff ruineux, daer inne dat woont eenen wael, geheeten
Guilliam Canon, wesende een hantwercker, en hebbende eene koeye hem
toebehoorende, ende zynde een familie; maer woont in een camer vanden huyse
zeckere weduwe, met een kint, tzelve huerende, zonder eenige andere beesten, lant
oft lantbouwinge.
Daer naest woont Andries de Pundere, schrynwercker, ende zyn huysvrouwe, haer
generende met cremerye, huerende tzelve huys tegen zeckere lieden woonende tot
Sint Truyden, nyet wetende den naem van den proprietaris te noemen, wesende maer
een familie zonder cameristen, commensaelen, beesten, lant oft lantbouwinge.
Voirts woont Charles de Schoesetter, timmerman, toebehoorende thuys Guilliam
ende Cathlyne de Rayemaeckere ende consorten, wesende maer een familie, zonder
te hebben eenige beesten, lant oft lantbouwinge.
Hier naest woont, in een cleyn huysken, Jan van Wilre, zynde een hantwercker
ende dorsscher, toebehoorende d'erffgenaemen van Mevrouwe van Neeryssche, te
wetene Gottegnies, zynde maer een familie, zonder meer, ende zonder beesten, labeur,
lant oft weyden ende zonder te hebben oft te houden eenige cameristen oft
commensaelen.
Daer naest staet een schoon steynen huys, toebehoorende d'erffgenaemen van
Mevrouwe van Neeryssche, bewoont in hueringe by jouffvrouwe Jacquelyne Le
Muet, weduwe van wylen den heeren doctoors Herrebout, haer houdende over zulcx
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voer suppoest deser Universiteyt, ende alzoo genyetende vrydom van accyse,
houdende drye commensaelen, ende heeft verclaert dat, binnen haeren huysen, noch
woont D. Lombardus, doctoor inde Godtheyt, geboren van Yerlant1, die daer zyne
eygen coste is doende, met eenen knecht, den welcken cost de voers. jouffvrouwe
Muet es bereydende; verclaert, des gevraeght zynde, eygeene beesten te hebben oft
te houden, noch eenich lant binnen deser stadt te hebben, dan alleenelyck een
pachthoff te hebben haer toebehoorende, tot Blanden gelegen, aen twee pachters
vuytgegeven.
Hier naest volght het huys toebehoorende heer Cornelis van Grave, oudt wedthouder
deser stadt, wesende goet ende wel in staete, ende by hem zelffver, met zynen sone,
ongehouwt zynde, bewoont, wesende eene familie alleen, zonder cameristen,
commensaelen oft eenich ander volck aldaer a part mesnaige houdende; verclaert
egheene koeyen oft peerden te hebben oft te houden, ende inder stadt oyck egheen
lant oft weyden te hebben.
Daer naest staet een cleyn huys toebehoorende den voers. van Grave, ende in
hueringe bewoont by eenen ingelschen man, gerefugieert, genoempt Jooris Konniers,
wesende een weduwer, woonende, met hem, noch twee ingelschen in zynen cost,
wesende maer een familie, zonder eenich bestiael, lant oft lantbouwinge, ende zynde
vry van accysen, by consente ende acte vande stadt hem verleent, ende den
commissarissen verthoont.
Hier naest staet een huys, nu geheeten de geel Poorte, toebehoorende Mr Pieter
Ghys, woonende tAntwerpen, ende bewoont, in hueringe, by jouff-

1

De beroemde ierlander Petrus Lombardus, primus van Leuven, in 1575, doctor in de
Godgeleerdheid, in 1594. Daarna weerd hij Proost van Kamerijk en eindelijk aartbisschop
van Armach en primaat van Ierland. Hij overleed in 1624.
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vrouwe Anna Mersman, weduwe wylen joncker Symons de Creton1, zynde maer een
familie, te wetene: haere twee sonen ongehouwt, eene maerte ende eenen knecht,
zonder meer; verclaert oyck egheen bestiael, landt oft lantbouwinge te houden;
verclaert oyck vry te wesen van accyse, by acte vander stadt, die zy seght te hebben.
Daer naest woont Jacques Ortgert, die jonge, backer van zyn hanteringe, zynde
maer een familie ende zonder bestiael, lant, weyde oft lantbouwinge.
Vervolgens woont Jan de Pape, die jonge, een ticheldecker ende proprietaris van
tzelve huys, zynde maer eene familie; dan verclaert dat int achter huys woont eenen
hantwercker, geheeten Gielis vanden Steene, ende houdende familie a part, zonder
beesten, lant, weyde oft lantbouwinge binnen oft buyten.
Doer Sinte Michiels Poorte, opde zelve slincke zyde, naerde Thiensche Poorte,
aldernaest de Poorte van Sinte Michiels, wordt bevonden een erffve, nu ledich, daer
een huys, int beginsel van dese trouble, heeft opgestaen, ende affgebrocken by de
soldaten, in garnisoen hier gelegen hebbende, ende hoort toe de erve der kercke van
Sinte Michiels, zoo men verstaet.
Opden hoeck vande Ravestraete, aldernaest den ganck vanden Groote Gulde hoff,
es bevonden oyck gestaen te hebben een huys, t'eenemael affgebrocken, ende hoort
die ledige erve toe d'erffgenaemen Berthyns; maer zedert vercocht aen eenen buyten
man, genoempt Michiel die stroodecker, woonende onder Bierbeeck.
Op d'anderen hoeck vande Ravestraete worden bevonden gestaen te hebben,
tusschen den zelffven hoeck ende het huys nu toebehoorende Gielis de Muysere,
drye diverssche huysen, die by de soldaten teenemael zyn affgebrocken, ende noch
jegenwoordelyck die erffve ledich ende ongelabeurt liggende, ende geabandonneert
byden proprietaris, midts den commer2 daerop vuytgaende.
Naest de voers. erffve oft hoeckplaetse, woont Gielis de Muysere voers., eensdeels
proprietaris van tzelve huys, met zyne mede erffgenaemen Jans wylen van Bierbeeck,
zynde maer eene familie, hebbende drye arme cameristen, de welcke op aelmoessen
moeten leven, houdende een koeycken, hem toebehoorende, zonder meer bestiaels,
oyck egheen labeur doende, noch oyck eenich lant oft weyden binnen deser stadt
hebbende.
Daer naest woont Lambrecht Boddens, backer van zyn hanteringe, huerende tzelve
huys tegen d'erffgenaemen Jans wylen van Bierbeeck, proprietarissen vanden zelffve,
wesende maer eene familie, hebbende noch koeyen, noch peerden, noch oyck eenich
lant, weyde oft erffve, noch oyck eenich labeur doende.
Aldernaest woont Jooris Ravens, repareerder van oude schoenen, ende huerende
thuys tegen den voers. erffgenaemen van Bierbeeck, wesende maer eene familie,
hebbende nyemant met hem innewoonende, dan zyne huysvrouwe ende kinderen;
heeft egheene beesten, erffve oft bedryff van labeur.
Voerts woont Lenaert Schelleckens, cleermaecker van zynen ambacht,
toebehoorende tzelffve huys d'erffgenaemen wylen Aerdts Brabants, wesende maer
een familie oft hertstede, zonder beesten, eenige erffven, oft possessien oft labeur.
Daer naest woont Geerdt vander Haegen, hantwercker, wesende maer eene familie,
ende toebehoorende Jeremias van Dormale, hebbende twee koeyen hem
toebehoorende, zonder ander bestiael, ende houdende in hueringe zekere landen
1

Simon Creton, ridder, en Anna Meersman, zijne gade, waren reeds te Leuven gevestigd in
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gelegen binnen deser stadt, toebehoorende Aerden Coosmans, ende een ander stuck
lants, wesende tsamen in alles groot omtrent een halff boender.
Hier naest woont Vranck de Haen, vettewaerier, proprietaris van tzelve huys,
wesende maer eene familie, hebbende egheen koeyen noch peerden, noch lant, weyde
oft eenige andere erven binnen deser stadt, noch oyck labeurende oft doende labeuren.
Daer naest woont Geldolph van Thienen, lynewever, werckende met twee
getouwen, huerende thuys tegen Jacop Ruelens alias Braetpan, cock ende
oudtcleercooper, proprietaris daeraff, zynde maer eene familie, zonder bestiael oft
eenige gronden van erffven binnen deser stadt oft lantbouwinge, ende es thuys
geheeten den Cristoffel.
Hier naest zyn bevonden drye diverssche huysingen oft hertsteden, gestaen te
hebben die binnen dese troublen al affgebrocken zyn, by de soldaten, ende die erffve
noch ongebouwt ende verlaeten liggende, waeraff d'ierste affgebrocken huys es
toebehoorende d'erffgenaemen Heyms alias Vetteken, het ije ende iije draeght hem
aen Gregorius vander Veken, beenhouwer.
Daer naest woont Peeter Leunis, trompetter ende courrier deser stadt, huerende
tzelve tegen den voers. Gregorius vander Veken, wesende maer eene familie, ende
hebbende een koeycken, zonder voerder bestiael, ende zonder te hebben eenige
patrimonie oft gronden van erven.
Vervolgens woont de weduwe van Troilus vander Borcht, in zynen leven potbacker,
genoempt Magriete Yerpain, exercerende de zelffste potbackerye, ende wesende
proprietaresse vanden zelven huyse, zynde
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maer eene familie, als wesende alleen, met haere maerte, zonder bestiael oft gronden
van erffven, noch oyck labeur doende.
Daer naest es eene ledige erffve, daer een huys heeft opgestaen, ende by het
garnisoen teenemael affgebrocken, gelyck het noch es, toebehoorende, emmers hem
aendraegende, de zelve erffve Andries de Gheyt, voer gebreck van zeckere rente die
hy daerop es pretenderende.
Hier naest es noch een andere erffve, daer een huys heeft opgestaen, ende als boven
affgebrocken, by t'gaernisoen, geheeten de zelve erffve het Reepken, verlaeten voerden
chyns, ende toebehoorende eenen genaempt Ingel de Schildere.
Naest dese erffve es noch een ledige erve, daer twee diverssche huysingen hebben
opgestaen, ende insgelycx ten gronde, by de soldaten, affgebrocken, nu toebehoorende
Jacop de Coninck, emmers voer gebreck van zeckere zyne rente hem tzelve
aendraegende.
Aldernaest dese erve, totter schuere van Laureys van der Tommen, es een ledige
erffve, toebehoorende Mr Merten Berthols, schoelmeestere, daer drye diverssche
huysingen hebben opgestaen, ende ten gronde al aff gebrocken, by de soldaten alhier
in garnisoen gelegen hebbende.
Naest de voers. erve staet een schuere, met een hoffken daer achter aen,
toebehoorende Laureys vander Tommen.
Voerts woont Peeter Ginderblomme, timmerman, huerende tzelve huys, tegen
Reynier Staes, proprietaris, zynde maer eene familie, hebbende noch peerden, noch
koeyen, noch eenich bestiael, noch lant oft eenige erffve binnen deser stadt.
Daer naest woont Hendrick Molemans, die jonge, hantwercker, toebehoorende
tzelffve huys Reynier Staes, maer eene familie, zonder beesten oft gronden van
erffven binnen deser stadt.
Waer naer volght een huys, met eene schuere, bewoont by Hans Waerseggers,
labeurder ende dryvende eenen ploech buyten der stadt, huerende thuys tegen Peeter
van Aerschot; wesende eene familie ende hebbende twee koeyen hem toebehoorende,
zonder voerder bestiael, noch oyck hebbende eenige possessie oft gronden binnen
deser stadt.
Hier naer es een ledige erve, nu hoff wesende ende daerop twee diverssche
huysingen gestaen hebben, ende by de soldaten ten gronde affgebrocken, eertyts
toebehoort gehadt hebbende, beyde die voers. huysingen, Philips wylen Ruelens,
ende nu de weduwe Mr Peeters de la Hele, by coope tegen Hendrick de Waerseggere.
Naest de voers. erffve staet een huys, met zecker schuerken daeraene,
toebehoorende Jan vander Rest alias Kiexken, verhuert aen zynen soen Aerdt vander
Rest, ende zynde maer een familie oft hertstede, hebbende de voers. huerlinck twee
peerden hem toebehoorende, daer mede hy es labeurende zecker lant liggende byde
Zieke Lieden, onder Corbeeck prochien, ende toebehoorende mynheere Berthols,
woonende tot Bruggen, hebbende voerts twee koeyen hem toebehoorende, zonder
eenich voerder labeur oft bestiael.
Daer naest staet het huys bewoont by Alaert van Rengen, huerende tzelve tegen
eene vrouwe woonende tot Bruessel, proprietaresse daeraff genoempt Dorothea,
geheeten tzelve huys d'oude Caetspel, en eertyts toebehoort gehadt hebbende Gielis
wylen Beyms, bellemaeckere, wesende maer eene familie, ende hebbende vier koeyen,
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hem toebehoorende, zonder te doen eenich labeur, maer wesende een hantwercker,
zonder eenich lant oft erffve binnen deser stadt oft dese prochie te hebben.
Vervolgens woont jouffvrouwe Cathlyne Cobbelgiers, weduwe wylen Mr Peeters
de la Hele, haer het zelve huys toebehoorende, wesende maer eene familie, ende
zynde vrye van accyse, als weduwe van wylen eenen licentiaet, ende midts de
promotie van haeren soen in artibus, by haer woonende ende ongehouwt, hebbende
twee koeyen haer eygentlyck toebehoorende, zonder peerden, hebbende noch achter
desen haeren huyse, een erffve zoe hoff, lochtinge ende landt, groot in alles, omtrent
een boender, dwelck zy doet labeuren thaeren proffyte; item, verclaert noch te hebben
aen Sinte Cathlynenblock, binnen deser stadt, omtrent een halff boender landts, haer
toebehoorende, dwelck in helft winninge es houdende Hendrick Molemans, regenoten
het Dievenstraetken, ter eenre, ende jouffvrouwe Ketelboeters, ter andere zyde; item,
seght noch haer toe te behooren drve vierendeelen landts, gelegen binnen deser stadt
vryheyt ende prochie, buyten de Thiensche Poorte, gelegen tegenover het
Vinckenboschstraetken ende de Thiensche baene, loopende ter Loo weert, dwelck
oyck ter hellicht labeurt Hendrick Molemans.
Hier naest woont Jan vander Rest, labeurder oft pachter, proprietaris van tzelve
huys, ende wesende maer eene familie, hebbende twee koeyen hem toebehoorende,
ende twee peerden, daer mede hy es labeurende diverssche landen binnen deser stadt
ende sommige oyck buyten gelegen; ende ierst binnen labeurt hy drye dachmaelen
landts, toebehoorende, het halft dachmael, der kercke van Sinte Michiels, gelegen
onder dese prochie aende Tomme; ende d'ander zes vierendeelen ende noch een
dachmael, toebehoorende Robrecht Wagemans, es gelegen aende Cruystraete; ende
buyten dese stadt, onder dese prochie, labeurt hy noch, in alles, vier boenderen landts
gelegen buyten de Thiensche Poorte, eenige aende vesten, te wetene drye dachwanden,
toebehoorende Robert Wagemans, ende dat ter hellicht winninge; item, twee
boenderen ende een halff, ter hellicht oyck, toebehoorende de Bay, presi-
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dent inde Collegie van Savoye, liggende opde Loo; item, noch een dachwant,
toebehoorende Mr Jan Schelleckens, gelegen buyten de Thiensche Poorte, opden
Cortewech, in pachtinge.
Naest de voers. erffve, woont Jooris Smolders, backer van zynen ambacht, zynde
eene familie, huerende thuys tegen Pauwel de Ridder, proprietaris, zonder eenich
bestiael, erffve oft labeur, voer hem oft yemanden anders.
Hier naer es gestelt een schuere, toebehoorende Pauwel de Riddere, daer eene
hertstede op plach te staen; maer affgebrocken by de soldaten.
Volght een huys bewoont in hueringe by Geerdt Schoesetters, hem generende met
labeur, toebehoorende Pauwel de Riddere, hebbende twee koeyen hem toebehoorende
ende twee peerden, daer mede hy es labeurende diverssche landen, buyten dese stadt
ende prochie liggende, behoudelyck een dachwant lants ende es toebehoorende Jan
Cock alias Cordier, gelegen hier binnen aende Tomme, met noch eenige andere
landen, onder dese prochie liggende, buyten de Diestsche Poorte, te wetene twee
boenderen landts gelegen by Vlierbeeck, toebehoorende Jan Cock voers., ter hellicht
gehouden; item, buyten de Diestsche Poorte, aenden Blauwputte, vj vierdeelen lants,
toebehoorende Robert Wagemans, oyck ter hellicht, zonder meer.
Hier naest woont Barbara Scosters, weduwe van wylen Willem Keyen, haer
behulpende met beesten te houden, wesende maer eene familie, ende huerende thuys
tegen de weduwe de la Hele, proprietaresse, hebbende twee koeyen, haer
toebehoorende, ende voerts hebbende eenige landen in hueringe, onder dese prochie
ende gelegen buyten de Thiensche Poorte, toebehoorende den Godtshuysen van
Bethlehem, groot tzelve een boender lants; item, noch een stucxken lants, gelegen
binnen deser stadt, dwelck zy huert tegen jouffvrouwe Jacomyne Bertyns, gelegen
inde Hoelstraete, achter Hendrick van Merbeeck, zonder meer goets oft lants onder
dese prochie binnen oft buyten.
Vervolgens woont Symon Duemps, pachter oft labeurder, geheeten thuys Thoff,
gestaen opden hoeck vanden Quaeden Poel1, toebehoorende d'erffgenaemen Goerdts
wylen Bruelmans, zynde maer eene hertstede, hebbende twee koeyen hem
toebehoorende, ende daer toe noch twee peerden, daermede hy es labeurende
diverssche landen, binnen deser stadt, te wetene: een stuck van seven vierendeelen
lants, toebehoorende Mr Merten Berthols, schoelmeester, ende gelegen inde
Hoelstraete, aldernaest de schuere Laureys vander Tommen, houdende tzelve ter
hellicht; op welcke erve dat gestaen hebben eertyts drye diverssche huysen oft
woonsteden, ten gronde affgebrocken by de soldaten; item, verclaert noch hem, in
proprieteyt, toe te behooren drye vierendeelen lants, gelegen in dese prochie, aende
stadts vesten, tegenover den toren genoempt den Cromme Herent, dwelck hy zelver
es houdende, zonder yet meer te hebben, tzy weyden, bempden, lant oft bestiael.
Voerby den Quaeden Poel, lancx naerde poorte ende op den hoeck vanden voers.
poele, woont Hendrick Molemans, proprietaris, labeurder, wesende maer eene familie,
hebbende drye koeyen, hem toebehoorende, ende vier peerden, met een vuelen,
labeurende somwylen met twee ploegen, te wetene: ierst binnen dese stadt gelegen
een boender lants, gelegen tusschen de rechte straete ende de Tommestraete,
toebehoorende Jan Willems, den ouden, houdende tzelve te pacht; item, noch vyff
vierendeelen landts, toebehoorende den Jesuiten, gelegen binnen dese stadt, achter
1
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de Tomme, te geltpacht; item, buyten de Thiensche Poorte, opden Steenwech, voer
aenden wech, een boender lants ter hellicht, toebehoorende Heylcken int Gulden
Cruys; item, tegenover het voers. stuck, aenden zelven Steenwech, aen Perckgrecht,
noch thien vierendeelen lants, ende toebehoorende d'erffgenaemen Claes Berthyns,
potgietere, houdende tzelffve te pacht; item, daerby noch een halff boender lants
oyck te pacht, toebehoorende d'abdye van Perck; item, noch twee boenderen lants
toebehoorende Maeycken Luenis, weduwe ende woonende inde Roode poorte,
gelegen achter de Crucke, opde Loo, ter hellicht gehouden; item, noch twee boenderen
landts toebehoorende Jacop Zwerts; vast aen het voers. lant liggende, oyck ter hellicht
gehouden.
Daer naest woont Carel Laermans, potbacker ende proprietaris vanden huyse,
zynde maer eene familie, zonder koeyen oft peerden, maer hebbende, tegenover
zynens, omtrent de Tomme, in dese prochie gelegen, thien vierendeelen lants, hem
toebehoorende, doende dlant om salaris ende loon labeuren.
Hier naest woont eene weduwe genaempt Heylcken vander Eycken, proprietaresse
vanden zelven huyse, zynde maer eene familie, zonder te hebben eenige koeyen oft
peerden haer toebehoorende, noch bempden oft weyen onder dese prochie; dan
verclaert alleenlyck te hebben een boender lants, achter desen haeren huyse liggende,
aenden Molenstraete, dwelck in pachtinge es houdende, ter hellicht, Jan van Haven.
Daer naest heeft die voers. Heylcken noch een huysken staende, haer
toebehoorende, daer een ouden houwelyck inne woont, genaempt Jan vanden
Kerckhoff, hem generende met dersschen ende in knaepschap te
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brouwen, ende gelyck hantwerck, wesende maer eene familie, ende thuys huerende
tegen de voers. weduwe; zonder koeyen, peerden oft eenige erve.
Daer naest staet een ledige erve, daer eertyts een huys ende woonstede heeft
opgestaen, maer nu affgebrocken by de soldaten, ende toebehoorende der voers.
Heylcken; bevryt alleenlyck die voers. erffve met eenen doode muere voer aen straete.
Hier naest woont Hendrick Nys, pachter ende labeurder, huerende thuys tegen
Dierick Havens, proprietaris daeraff, wesende maer eene hertstede, hebbende
alleenlyck drye koeyen haer toebehoorende, ende drye peerden met een vuelen, daer
mede labeurende die landen des voers. Dierick Havens, gelegen in drye stucken,
buyten de Thiensche Poorte, groot in alles xxx vierendeelen lants, ende dat ter hellicht;
item, noch drye dachmaelen lants buyten de voers. poorte, al onder dese prochie,
den voers. rentmeester Havens toebehoorende, oyck ter hellicht; item, hier binnen,
aende Tomme, noch een dachwant lants, toebehoorende Emel de Pape, oyck ter
hellicht; zonder meer landts oft erffve oft eenige weyden oft bempden onder dese
prochie.
Daer naest staet een ander pachthoeve ende toebehoorende Mr Jan Ter Beecken,
bewoont by Hendrick van Merbeecke, wesende maer eene familie, hebbende zes
koeyen ende drye peerden, hem toebehoorende, labeurende, binnen dese stadt, twee
stucken lants, wesende in alles twee dachmaelen, gelegen aende Tomme,
toebehoorende Laureys vander Tommen; item, een boender landts, in drye stucken,
gelegen aen Sinte Cathlynen, toebehoorende de weduwe Ketelboeters, ter hellicht
winninge; item, achter Sinte Cathlyne, noch twee dachmaelen landts, toebehoorende
de weduwe int Reusen hooft, in hueringe; item, noch drye dachmaelen lants, buyten
de stadt, tusschen de Thienssche ende Diestsche Poorten, aende Diestsche bane,
gelegen aenden Cortenwech, toebehoorende Gregorius Loomans, houdende tzelffve
ter hellicht; item, noch drye dachmaelen landts gelegen rechts buyten de Thiensche
Poorte, daer men naer Perck toe gaet, toebehoorende den apothecaris inde Croon,
Jan Rogge, ter hellicht; item, noch drye dachmaelen lants, in twee stucken, gelegen
buyten de Thiensche Poorte, aende vesten, toebehoorende d'erffgenaemen vander
Malen, ter hellicht winninge; zonder meer landen, bempden oft weyden oft ander
labeur, onder dese prochie.
Daer naest es een ledige erffve, tegenover den Borreput, daer eertyts een huys
plach op te staen ende affgebrocken by het garnisoen, toebehoorende Mr Jan van
Rillaer, schilder; daer achter aen gelegen zyn drye vierendeelen lants, toebehoorende
den voers. Mr Jan van Rillaer.
Daer voert woont Niclaes de Breede, rentier, eertyts Cruydenier, nu oudt man,
wesende eene familie, zonder koeyen oft peerden oft eenich lant in proprieteyt oft
anders hebbende oft houdende, onder dese prochie.
Hier naest woont Geeraert Boels, glaesenschryver [of schilder], huerende thuys
tegen den voers. Niclaes de Breede, zynen schoenvaedere, wesende maer eene familie,
zonder commensaelen oft cameristen, landt oft erffve binnen deser stadt oft prochie;
dan verclaert te hebben, buyten dese stadt aen het Cappelleken vanden Blauwput,
een halff boender landts, hem toebehoorende, ende dwelck hy heeft vuytgegeven ter
hellicht; item, verclaert noch buyten de Thiensche Poorte te hebben, zes vierendeelen
lants, gelegen aenden Corttenwech, hem toebehoorende, oyck ter hellicht vuytgegeven,
zonder onder dese prochie yet meer te hebben, tzy weyden, landen oft andere erffven.
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Daer naest woont Pauwel Molemans, pachter, toebehoorende thuys zyne
huysvrouwe Lincken Steenbeecx, wesende eene familie, hebbende maer twee koeyen
ende twee peerden, hem toebehoorende, ende daer mede doende labeur, te wetene
drye vierendeelen lants, gelegen achter zyn woonhuys, hem toebehoorende, ende by
hem zelver gehouden; item, buyten dese Thiensche Poorte, aende vesten, omtrent
den gebrocken Toren oft Crommen Herent, noch een half boender lants, ende
toebehoorende de weduwe van doctor Goblet, ter hellicht by hem gehouden; item,
noch drye vierendeelen lants, tusschen de Thiensche ende Diestsche Poorten aende
vesten, ende aenden Corttenwech, toebehoorende de voers. weduwe Goblet, oyck
ter hellicht gehouden; item, noch een dachmael lants, op d'andere zyde van d'olmen,
buyten de Diestsche Poorte, over dese zyde van Vlierbeeck, tusschen den Diestsche
wech ende Loobosch, de zelve weduwe Goblet toebehoorende, ter hellicht winninge;
item, noch een halff dachmael lants daerby gelegen, hem Pauwels toebehoorende;
item, noch buyten de Thiensche Poorte, achter de Crucke, zes dachmaelen landts
toebehoorende Niclaes van Opstal, huyvetter, ter hellicht winninge, zonder yet meer
onder dese prochie.
Daer naest woont Gielis van Dorne, brouwer ende pachter, wesende maer eene
familie, welcken gront nu maer een huysinge oft habitatie en es, ende daerop dat
eertyts gestaen hebben noch vier andere diversche wooningen oft hertsteden; daeraff
die vier zyn affgebrocken, by de soldaten, ende d'ierste vande vyve genaempt was
den Oyevaert, doen toebehoorende eenen genoempt Michiel Boon, in zynen tyt
pachter; int ije huys plach te woonen Peeter Luenis; int iije woonde Hendrick Seycq,
pachter; het iiije ende ve behoorden toe Barbelen sHagen, weduwe van eenen
lanthouwer, verclaerende te hebben drye koeyen, haer toebehoorende ende drye
peerden, ende te labeuren, in alles, twee ende een halff boenderen lants, die twee
boenderen toebehoorende
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Peeter de Poirtere, inde drye Vriesen, gelegen over dese zyde de Crucke; ende het
halff boender, seght hem Gielissen toe te behooren, gelegen aende vesten, buyten de
Thiensche Poorte, zonder meer te hebben onder dese prochie.
Hier naer volght de CAPPELLE VAN ONSER LIEVER VROUWE DAER BUYTEN, daer
inne dat woont de coster, met zyne huysvrouwe alleen; behoudelycx dat, achter opde
camer, a part woont eene arme weduwe achterwaresse, zynde zonder lant, bestiael
oft eenich bedryff.
Daer naer volght de Thienssch e Poorte, alwaer dat woont die portier, met zyne
huysvrouwe, genaempt Geerdt de Pape, zonder beesten, landen oft eenige erffve,
wesende maer eene familie.
Tegen over de Cappelle, op d'ander zyde vande Hoelstraete, ende opde slincke
zyde, comende vande Thienssche Poorte, naer de binnen stadt gaende, zyn bevonden
de naervolgende huysen:
Ierst het pachthoff staende tegen over de voers. Cappelle van Onser Liever
Vrouwen, toebehoorende Dierick Havens, rentmeestere vande domeynen, in het
quartier van Loven, bewoont by Adriaen Steenberchs, pachtere, de welcke heeft zoo
koeyen zoo rinders, in alles seven beesten, hem toebehoorende, ende vier peerden,
met een vuelen; labeurende met twee ploegen de naervolgende landen onder dese
prochie gelegen: ierst, achter tvoers. pachthoff, den voers. rentmeestere toebehoorende,
onder halff boender landts, in twee stucken gelegen, ter hellicht vuytgegeven; item,
by Sinte Cathlynen Cappelle, achter Schuttershoff, een stuck lants, genoempt het
Paternostersblock, groot seven dachwanden, oyck ter hellicht; item, noch een halff
boender landts vast binnen aende Perck Poorte, opde zyde vander Tommen,
toebehoorende eenen man van Bruessel, by den voers. pachter oyck ter hellicht
gehouden.
Daer naest staet noch een pachthoff bewoont, in hueringe, by Merten Lyfftocht,
toebehoorende d'erffgenaemen van Villers, wesende maer eene familie, pachter van
zyne hanteringe, hebbende vier koeyen, hem toebehoorende, ende vier peerden, ende
labeurende, met twee ploegen, inden iersten, een boender ende vyff vierendeelen
lants, in twee stucken, gelegen aen Sinte Cathlyne Kercke, op d'een zyde vanden
Keyeberch, toebehoorende Peeter de Zangre, boeckvercooper; item, buyten deser
stadts Thiensche Poorte, op dese zyde de Crucke, een stuck van drye boenderen lants,
toebehoorende doctor de Bay, president, ende te pacht gehouden; item, opde Loo,
toebehoorende den rentmeesters Havens oft zyne Majesteyt, vyff boenderen landts,
oyck te pacht; voerder en heeft nyet onder dese prochie.
Daer naest woont, in haer eygen huys, Nellecken Hocx, weduwe Symons van
Villers, wesende maer eene familie, hebbende drye koeyen, haer eygen toebehoorende,
maer egheene peerden, ossen noch schapen, vette noch magere; hebbende omtrent
drye dachmalen landts, som daeraff achter haer huys, ende som gelegen achter Onser
Liever Vrouwe Cappelle, dwelck zy tot haeren behoeff doet labeuren; ende buyten
dese Thiensche Poorte, vast aende vesten, heeft zy noch negen vierendeelen landts,
haer oyck toebehoorende, dwelck zy insgelycx, tot haeren behoeve, doet labeuren.
Hier naest staet een verlegen erffve oft plaetse, daer eertyts een huys oft woonstede
plach op te staen, ende by de soldaten ten gronde affgebrocken, nu toebehoorende
Petronella Hocx, weduwe Symon van Villers.
Daer naest es een huysken, met een hoffken achter, gehuert ende bewoont by
Mathys van Lyere, hantwercker, tzelve huerende tegen d'erffgenaemen van wylen
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Merten vander Gelen, hebbende twee koeyen, hem toebehoorende; zonder voerder
bestiael, labeur oft bedryf.
Daer naest volght ende leght een erffve, daerop oft tusschen dat plagen te staen,
tot aen het hoecxken van de Tommestraete, acht huysen, al affgebrocken by de
soldaten, nu de geheele erffve te lande gebracht, toebehoorende Jan Willems, den
ouden, ende wordt gelabeurt by Hendrick Molemans, ter hellicht, wesende groot een
boender; maer want tzelve boender hier voren es gestelt, onder de declaratie gedaen
by Hendrick Molemans, aldus dient tzelve hier maer voer een memorie vande acht
geruineerde huysen.
Opden hoeck vande TOMMESTRAETE [Windmolenstraat], staet een ledige erffve,
nu toebehoorende Jan van Dorne, daer een huys plach op te staen, by de soldaten
geruineert.
Daer naest staet een huys toebehoorende Reynier Staes, ticheldeckere, in hueringe
bewoont by Joos Ouwers, hantwerckere, zynde maer een familie, te wetene hy,
Reynier, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen, hebbende alleenlyck eene koeye,
zonder te exerceren eenich labeur, lant noch weyden hebbende.
Hier volght noch een huys, oyck toebehoorende de voers. Reynier Staes, ende
bewoont by Philips Schoesetters, labeurder, hebbende twee koeyen ende drye peerden,
zonder meer; labeurende de landen hier naer bescreven onder dese prochie gelegen:
ierst een stuck aenden Crommen Herent, groot negen vierendeelen, binnen deser
stadt, ende noch een dachwant lants, gelegen inde Ravestraete, toebehoorende die
voers. landen Mr Jan van Rillaer, schilder, houdende allen tzelffve lant ter hellicht
winninge; ende wesende maer een familie, zonder te hebben eenich ander lant, onder
dese prochie, binnen oft buyten.
Daer naest staet noch een huys toebehoorende Willem Mathys ende bewoont by
hem, wesende eenen
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hantwercker, ende maer eene familie, hebbende twee koeyen, zonder meer.
Daer volght een erffve toebehoort hebbende den ouden Jan Goolis, daer op gestaen
hebben vier diverssche huysen, met een schoone schuere, daer achter aen, die welcke
al affgebrocken zyn, by de soldaten, ende nu behoort de zelffve erffve Peeter van
Aerschot; groot in alles omtrent een dachmael.
Hier naest es noch een ledige erve, daerop dat gestaen heeft een schoone hoeve,
met twee schueren, oyck al aff gebrocken, by de soldaten, wesende d'erffve in alles
groot omtrent een halff dachmael, nu toebehoorende Jooris van Spangen, woonende
alhier inden Ouden Valck.
Daer naest staet een huysken toebehoorende Symon Duemps huysvrouwe, bewoont,
in hueringe, by Gielis de Greve, labeurdere, alleenlyck ten eynde om van buyten
alhier, met zyne beesten ende meubelen, te comen refugeren, zonder voerder last
anders thuys te bewoonen, oft alhier wacht te houden, zynde oyck zonder bestiael
hier binnen te hebben oft eenich labeur te bedryven, alzoo dat het egheene familie
en es.
Vervolght een huys, genaempt de Stroobant, ende toebehoorende Nys de
Wyngaerdere, ende bewoont byde weduwe Claes de Greve, alleene met haer dochter,
hebbende drye koeyen haer toebehoorende, wesende maer eene familie, zonder te
hebben eenich ander lant labeur oft beesten.
Daer naest staet een huys toebehoorende Jacop Raeps, woonende tot Lovenjoul;
dienende dit huys maer voer hem tot eene refugie, zonder dat men int zelffve eenige
mesnagie oft familie houdt, dan in tyde van noode oft oploopinge.
Volght de herberge, genaempt Thienen, toebehoorende ende bewoont by Mathys
Crabbeels, herbergier, wesende maer eene familie oft huysgesin, hebbende twee
koeyen, hem toebehoorende, egheene ossen, schapen noch peerden hebbende, noch
labeur doende, noch oyck eenich lant, weyden oft andere erffve hebbende, binnen
oft buyten onder dese prochie, dan alleenlyck omtrent een dachmael lants, achter
zyn huys voers. gelegen, dwelck hy metter schuppe doet omgraeven.
Daer naest staet noch een huysken toebehoorende Floris van Hoegaerden, bewoont
ende in hueringe beseten by Jan Quiryns, een hantwercker, zynde maer eene familie,
hebbende een koeye, zonder peerden ende ander bestiael; oyck zonder labeur.
Daer naer leeght een ledige plaetse oft erve zynde groot omtrent een vierendeel,
daerop dat plach te staen een huys, by de soldaten affgebrocken, toebehoorende
Willem de Mol, beenhouwere.
Voerts volght een cleyn huysken, met een schuercken, toebehoorende den Heyligen
Geest van Sinte Michiels, ende in hueringe bewoont by Jannen Willems, loovorster1
vanden coninck, hebbende eene koeye, zonder peerden ende labeur buyten oft binnen.
Hier volght een ledige erffve nu wesende eenen hoff, toebehoorende nu Mathys
vanden Calster, daer eertyts drye diverssche huysen ende wooningen hebben
opgestaen.
Daer naest staet een huys, bewoont in hueringe by Peeter Evens, toebehoorende
Peeter vanden Kerckhove, beenhouwere, zynde maer eene familie, hebbende twee
koeyen, zonder peerden, schapen oft eenige ossen, vette oft magere; doende oyck
eghene labeur.
Nu volght eene schuere, toebehoorende Merten Wagemans, daer twee hertsteden
ende diverssche wooningen hebben op gestaen, ende by de soldaten al affgebrocken.
1

Dat is wachter van het bosch het Loo.
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Daer naest staet het huys, genaempt eertyts het Hoochhuys, in hueringe bewoont
by Hendrick de Greve, labeurder, zynde maer een familie, te wetene: zyne vrouwe
ende vier cleyne kinderen, ende hebbende twee koeyen ende twee peerden, daer
mede labeurende zeckere landen, buyten dese prochie gelegen, die over zulcx hier
nyet en worden opgeteeckent.
Aldernaest es gelegen een ledige erve, daer een huys plach op te staen, maer
affgebrocken by de soldaten, ende te vorens genoempt den Pellicaen, nu
toebehoorende joncker des Plaines.
Daer naest es noch een ledige erffve, daer oyck een huys plach op te staen,
toebehoort hebbende eertyts Geerdt den Ticheldecker, ende es d'erve nu
geabandonneert ende verlaeten, voerden commer.
Noch twee andere erffkens, daer naest, d'een neffens den anderen gelegen, daer
twee huysen eertyts op hebben gestaen, ende by de soldaten al geruineert; doentertyt
d'eene bewoont by Mathys Staes ende d'andere by Denys Neppermeys, in zyn leven
stroosnyder.
Item, daernaest zyn gestaen drye huyskens, onder een dack, toebehoorende Damiaen
Wielants, bewoont, d'ierste by den voers. Damiaen, zynde maer eene familie, zonder
bestiael, hem generende met diverssche handelingen, te wetene potbackerye ende
anderssints; het ij huysken wordt bewoont by Anthoen N............, hantwercker, zynde
maer eene familie, met eene koeye, zonder voerder; het iije es bewoont by Peeter
vander Schoonderhagen, oude cleercooper, zynde eene familie, zonder bestiael oft
eenige gronden van erffven.
Daer naest volght een ledige erffve, daer dat oyck eertyts een huys plach op te
staen, maer affgebrocken, by de soldaten, nu wordende gebruyckt by den voers.
Damiaen Wielants.
Aldernaest es eene groote erffve, eertyts diverssche
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persoonen toebehoort hebbende, en daerop gestaen hebben per ordine seven diverssche
fraeye huysingen, ende die allegader, by de soldaten, zyn affgebrocken; ende nu
wesende maer eene erffve, toebehoorende de weduwe van wylen Gielis vander
Borcht, in zynen tyt stadtsmetser; op welcke geheele erffve nu wederomme een
huysken alleene es opgericht, wesende een leugenwerck, zonder coecken, camer oft
zolder, bewoont, in hueringe, by eenen kempeneer, hebbende een koeycken zonder
voerder bestiael oft eenich labeur.
Daer naest staet het huys, geheeten de Zwaene, eertyts geweest hebbende eene
brouwerye, ende nu in hueringe gehouden by Hendrick Lambrechts, cuypere van
zynen ambacht, hebbende in zyne familie noch, in een camer, met hem inwoonende
eenen genaempt Aerdt int Vercken, weduwer, woonende alleen op zyns selffs, ende
doende zyns selffs cost; hebbende noch d'een noch d'ander eenich bestiael oft lant,
erve oft labeur.
Aldernaest staet het GASTHUYS VAN SINT NICLAES, inde welcke, nu tertyt, egeene
ziecken en logeren; dan woont int zelve Gasthuys eenen genaempt Merten Paeps,
hantwercker, huerende tzelve tegen de fabrycke van Sinte Michiels, hebbende twee
koeyckens, zonder voerder bestiael.
Daer naest staet het huysken toebehoorende heer Anthoen Loots, priestere ende
schoolmeestere van Haeght, nu bewoont, in hueringe, by Andries Verlies,
hantwerckere, zynde maer een familie; ende daerby woont een arm meyssen, die
welcke den proprietaris haer leven geduerende permitteert daer inne te woonen om
nyet; ende heeft de voers. Andries twee koeyen zonder voerder.
Voerts aldernaest woont Anthoen Wiggers, hantwercker, thuys huerende tegen
Lincken Paeps, proprietaresse, zynde aldaer twee familien, te wetene de voers.
Anthoen eene, ende de tweede eenen potbacker, geheeten Jan Schoesetters, by hem
inwoonende, ende doende zynen cost a part; ende heeft de potbacker een koeycken,
zonder ander bestiael.
Hier volght een erffve daerop gestaen hebben drye huysingen oft drye diverssche
wooningen, daeraff nu maer een in esse es, ende de andere twee zyn affgebrocken,
by de soldaten, toebehoorende de zelffve erffve d'erffgenaemen van wylen Coenraert
de Witte; ende het voers. resterende huys wordt nu bewoont by Jan van Bettenrode,
hantwerckere, zynde eene familie ende hebbende twee koeyen, zonder meer.

Vleminckstraete.
Daer naest staet het huys toebehoorende ende bewoont by Jan Nouts, hovenier, zynde
maer eene familie, hebbende eenen schoonen hoff, daer achter aen, ende hebbende
zes koeyen, egeene peerden, dan wel noch een veersch, zonder ander bestiael, zonder
labeur oft andere erffve.
Es voerts te wetene dat achter dit huys, van achter den hoeck omme, inde straete
gaende naerde Perck Poorte, inde HECKELBOOGAERT STRAETE, noch gestaen hebben
vier diverssche huysen oft wooningen, al by de soldaten affgebrocken, den zelven
Jan Nouts toebehoort gehadt hebbende.
Tegenover die voers. affgebrocken huysen, int voers. Heckelboogaerts straetken,
es noch een hoff oft erffve, daer eertyts op plach te staen een schoon huys, oyck
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geheel affgebrocken, by de soldaten, ende te vorenst oebehoorende wylen den
canoniek heere Jeronimus Boogaert.
Daer naest es oyck een erffve oft stuck lants, groot omtrent een dachmael, daerop
eertyts oyck twee huysen, met eene schuere, hebben opgestaen, oyck by de soldaten
al affgebrocken, nu toebehoorende Mr Jan van den Calster, procureur.
Tegenover de voers. erffve, op d'ander zyde vande Vlemincx straete, te wetene
op d'andere zyde van het Beldecken1, es eene erffve daer nu wordt opgericht een
huys, ende te voren twee diverssche schoone wooningen hebben geweest, beyde by
de soldaten affgebrocken, toebehoorende Jan de Haze, cruydenier.
Daer naest es een erffve, met fruytboomen beplant, daer eertyts twee huysen hebben
opgestaen, ende by de soldaten al affgebrocken, nu toebehoorende jouffvrouwe
Cathlyne Cobbelgiers, weduwe Mr Peeters de la Hele.
Hier naest es een huys, met eenen hoff daer achter aen, op welcke erffve eertyts
noch drye andere hertsteden hebben geweest, alzoo datter drye aff zyn; welck voers.
huys eiide geheele erffve nu toebehoort joncker Glaude de Ferry, ende nu, in hueringe,
wordt bewoont by Hendrick Vrouwkens, bosscher ende hantwerckere, zynde int huys
maer man ende vrouwe; ende alzoo maer een familie, zonder bestiael oft eenich lant
oft erffve onder dese prochie, tzy binnen oft buyten deser stadt.
Daer naest es noch een erffve oft hoffken, daer eertyts een huys plach op te staene,
nu gans affgebrocken by de soldaten, toebehoorende Jan van Steenwegen, coster van
Sinte Michiels.
Daer naest es noch een erffve oft hoff, den voers. Jan van Steenwegen
toebehoorende, daer oyck een huys heeft opgestaen, by de soldaten affgebrocken.
Aldernaest es noch een erffve, daerop dat eertyts oyck twee wooningen hebben
gestaen, by de soldaten al affgebrocken, ende nu toebehoorende den aultaer van

1

Te weten Beeldeken van Maria, later Onze Lieve Vrouw, in de Vlamingstraat.
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Onser Liever Vrouwen, binnen de kercke van Sinte Michiels.
Hier naest es noch eene erffve, daer oyck een schoon groot huys plach op te staen,
oyck by de soldaten geruineert, nu toebehoorende d'erffgenaemen wylen Mr
Bartholomeus de Moor.
Vervolght een erffve, eertyts toebehoort gehadt hebbende jouffvrouwe Metten
Gelde, daer eertyts vier huysen hebben opgestaen, ende oyck al by de soldaten
affgebrocken, nu toebehoorende Jan van Hoovelde alias Doesman, welcke vier huysen
stonden inde Vleminckstraete.
Daer naest es een ledige erffve, daerop een huys ende potbackerye staet, geheeten
de Vele; ende es die ledige erffve voerts nu toebehoorende d'erffgenaemen van
Anthoenis Clouwaerts.

Hoelstraete.
Naest welcke erffve van Jan van Hoovelde, gestaen inde rechte Hoelstraete, es eene
erffve daer vier diverssche huysen ende wooningen hebben opgestaen, al affgebrocken
by de soldaten, ende geabandonneert by de proprietarissen voerden commer daerop
vuyt gaende.
Daer naest staen, inde rechte straet, vande Hoelstraete gaende naer Sinte Michiels
Poorte, een huys dwelck toebehoort Jan van Hoovelde voers., ende wordt bewoont,
in hueringe, by eene weduwe genaempt Geertruydt Schoesetters, zynde maer eene
familie ende hebbende twee koeyen, zonder meer.
Daer naest staet noch een huys den voers. Jan van Hoovelde toebehoorende, ende
by hem bewoont, zynde hy eenen hantwercker, ende eene familie alleen, zonder
bestiael oft erffve.
Aldernaest staet noch een huys, dwelck twee plaegen te zyn, ende nu voer een
bewoont, by den scherprichter deser stadt, toebehoorende d'erffgenaeme Jacops
vanden Tempele.
Hier naer volght Sint Jooris hoff, bewoont by Jan Hollemans, knaepe van Sint
Jooris Gulde, wesende maer eene familie, hebbende een koeycken, zonder meer.
Volght nu de poorte van Sinte Michiels.
Doerde poorte, vast aende kercke, woont, in een huysken, de Cluysenersse van
Sinte Michiels, levende op aelmoessen, met haer maerte.
Daer naest staet het huys toebehoorende Jan van Bampst, herbergier, ende byden
zelven oyck bewoont, wesende een familie, zonder cameristen, ende zonder beesten,
oft eenige landen oft oyck hebbende andere erffven hem toebehoorende.
Daer naest staet noch een huys, den voers. Bampst toebehoorende; maer onverhuert
ende ombewoont.
Hier naest woont Jan van Steenwegen, coster van Sinte Michiels, ende
cleermaeckere van zynen ambacht, proprietaris vanden zelffven huyse, wesende
maer eene familie; dan hebbende drye cameristen, gaende scholen in Pedagogio
Porci, doende hun zelffs costen.
Daer naest staet noch een huysken, den voers. Jan van Steenwegen toebehoorende,
bewoont by eene arme weduwe, die opde aelmoessen es levende, zonder dat yemant
by haer innewoont.
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Daer naest staet de pastorye van Sinte Michiels, bewoont, nu tertyt, by den pastoor
der zelffve kercke, heer Samuel Loyaerts, doctoor inde heylige Godtheyt, wesende
maer eene familie, maer hebbende, in zyn familie, vier commensaelen-studenten,
vry van accyse, hebbende alleenlyck die voers. pastoor, een boender lants ende een
dachwant, binnen dese prochie, hem toebehoorende, het boender gelegen aende
Tomme, achter de Zwaene, gehouden by Hanssen Pauwels, ter hellicht; ende het
dachwant, aen Sinte Cathlynen, oyck ter hellicht, byde weduwe van wylen Andries
de Keersmaeckere.
Daer naest staet een huysken toebehoorende Anthoen Hollemans, ende by hem
bewoont, wesende een schoenlapper, zynde, int zelfve huys, noch een weduwe die
achter a part woont, ende op haer eygen cost, inder vuegen dat hier twee hertsteden
zyn, hoe wel die weduwe alleen es woonende, sonder yemant by haer te hebben, dan
hebbende twee koeyen haer toebehoorende.
Daer naest woont Hendrick de Pape, backer, het huys huerende tegen Jooris
Hoogaerts, proprietaris, wesende maer eene familie, zonder eenich bedryff.
Aldernaest staet een huys, dwelck twee wooningen plagen te zyne ende nu maer
een, toebehoorende Maeycken ende Paeschyncken Pangaert, gesusteren, dwelck, in
hueringe, bewoont Mr Raphael Lintermans, licentiaet inde rechten, houdende twee
commensaelen, ende zynde suppost.
Daer naest staet het huys, genaempt Vrieslant, staende opden hoeck vanden
Borreput, bewoont by Lambrecht van Nimmersheyt, bode op Vrieslant, ende hem
generende met bier te tappen, huerende tzelffve huys tegen d'erffgenaemen Jacops
vanden Tempele, zynde maer eene familie, ende houdende vier cameris
ten-pedagogisten.
Daer naest houdt hem Hilaris vande Velde, tegen over den Borreput, huerende
thuys tegen Mr Jacop Veckemans, apothicaris ende proprietaris, wesende maer eene
familie, hebbende zeckere erffven tot Cortbeecke, aldaer opgeteeckent, alzoo hy
verclaert.
Aldernaest staet een huys geheeten den Vogelzanck, bewoont by Marie Moons,
backersse, ende zynde proprietaresse, wesende maer eene familie, ende houdende
eenen camerist, geheeten meester Everard Sylvius.
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Daer naest woont Jooris vander Eycken, cleermaecker ende proprietaris, zynde maer
eene familie.
Aldernaest staet een gebrocken ombewoont huysken toebehoorende Mr Peeter de
Greve.
Daer beneffens woont Mr Peeter de Greve, licentiaet inden rechten ende proprietaris
van thuys; maer zyn int tzelve huys noch twee andere familien, te wetene: eene
weduwe aldaer bezondere woonende, genaempt jouffvrouwe Martha Oliviers1; item,
noch a part aldaer, houdt huys heer Christoffel Gielis, onderpastoor der kercke van
Sinte Michiels, ende heeft die voers. Mr Peeter de Greve, aenden Blauwput, een stuck
landts liggende groot omtrent .........,......., ter hellicht vuytgegeven aen Thomas de
Keersmaeckere.
Daer naest staet noch een huys toebehoorende Steven van Meerbeeck ende by
hem bewoont, zynde een oudt schoenmaeckere, zynde alleen, met zyne huysvrouwe
ende kinderen, ende alzoo maer eene familie.
Aldernaest staet een huys, toebehoorende Christiaen Houwyck, brouwer, in
hueringe, bewoont by Claes de Vleeschouwer, den jongen, cleermaeckere, zynde
maer eene familie.
Daer naest staet noch een huys, toebehoorende den voers. Houwyck, in hueringe
bewoont by Jacques van der Straten, cuyper; zynde maer eene familie.
Achter welck voers. huys staet noch een huys, den voers. Houwyck oyck
toebehoorende, ende verhuert aen Merten vanden Borre, timmerman, wesende alleen
met zyne vrouwe, ende alzoo eene familie.
Daer naest staet het huys toebehoorende Mr Anthoenis van Ey, rentmeester vande
beden, int quartier van Loven, zynde maer eene familie, ende hebbende vier
commensaelen, ende zynde suppost, als licentiaet inden rechten.
Daer naest es het COLLEGIE WINCKEL, alwaer es eenen President, met eenige
commensalen ende borsieren.
Daer naest staet een huys, toebehoorende ende annex tvoers. collegie, daeraff het
beneden huys es eenen winckel oft vettewarye, bewoont, in hueringe, by Magdalena
Yerpain, woonende daer alleene, met haere zes jonge kinderen.
Daer naest staet een huys, toebehoorende het voers. Collegie van Winckel, bewoont,
in hueringe, byde weduwe van wylen mynheere doctor Goblet, zynde alleen, met
haer maerte, ende verclaerende allen haere commensalen wech te gaen; ende
aengaende haer lant, onder dese prochie, es tzelffve hier voer opgeteeckent, byde
pachters, inde Hoelstraete, tzelve lant houdende; ende de voers. weduwe es vrye van
accyse, midts den staet wylen haers mans; zynde voerts zonder eenich bestiael.
Daer naest, tegenover, staet een huys geheeten den Calster Put, toebehoorende
Carel Waelraevens, stadtsmetser, bewoont, in hueringe, by Hendrick Carels,
cleermaecker, zynde alleen een familie zonder meer.
Volght een cleyn verlegen huys, ende ombewoont, toebehoorende Jenyn de Haes.
Aldernaest es noch een huys toebehoorende Mathys Tandry, raeymaeckere, ende
by hem bewoont, zynde maer eene familie.
Daer naest staet een huys toebehoorende Mr Jehan Bachusius, ende nu bewoont
by Mr Jan van Erssel, suppost, zynde maer eene familie.
1

Zij was weduwe van Frans de Buck, schepen van Leuven, overleden den 24 mei 1580.
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Vervolgens woont Mr Jan Bachusius, voers., notarius ende suppost, hoorende hem
thuys toe, wesende maer eene familie, ende houdende twee commensalen ende vier
cameristen.
Daer naest staet noch een verlegen ende ruineux huys den voers. Bachusio
toebehoorende, nu ombewoont ende daer eertyts twee huysingen opgestaen hebben.

Nyeuwstraete.
Ierst, opde zyde vande Clarissen, van beneden opwaerts naer Sinte Michiels, es een
huys, geheeten den Metaelen Clepel, toebehoorende d'erffgenaemen van wylen des
doctoirs Bieven, gedestineert tot een Collegie2, maer nochtertyt nyet geeffectuert,
zynde bewoont tzelfve huys by twee jonge dochters, die thuys bewaeren ende
hebbende eenen camerist, zonder meer.
Daer naest staet een huys toebehoorende de faculteyt vanden Aerten, daer inne
dat woonen twee gesusters, om nyet, als zynde de kinderen vanden ouden bedel inder
aerten, Mr Joos de Greve, de zelve faculteyt zeer lanck gedient hebbende, ende
genyetende vrydom van accyse; woonende by hun noch inne een jonge dochter,
zynde alzoo in effect twee familien, als houdende a part taeffel.
Hier naest staet noch een cleyn huys, bewoont, in hueringe, by eender weduwe
genaempt Jenneken, woonende alleen, met haer dochter, toebehoorende het Collegie
vande medecynen, ende zynde een familie.
Volght zecker huys gedestineert tot het COLLEGIE VANDE MEDECYNEN,
toebehoorende d'erffgenaemen van wylen doctor Breugelius, nu bewoont, in hueringe,
by doctor Stormius, suppost, ende vry van accyse; zynde in zyn huys noch twee
andere familien, die welcke a part hunnen coste doen, te wetene: Mr Maximiliaen
Danssy, met zyn dochtercken, ende noch eene ingel-

2

Te weten tot het Bergsch Kollegie.
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schen priester, doende oyck zynen cost a part, zynde hier, in effect, drye familien,
alle drye vrye van accyse.
Daer naest staet een huysken, toebehoorende der Clarissen, ende bewoont by
zecker Bagynken, genaempt Maeycken Friraert, tzelve huerende, ende woonende
alleen, int zelffve huysken.
Aldernaest staet een huys toebehoorende oyck der Clarissen, ende bewoont, in
hueringe, by Mevrouwe van Orienten1, zynde maer een familie, houdende oyck twee
koeyen, zonder meer.
Daer naest staet het CLARISSEN CLOOSTER, daer inne dat zyn dertich besloten
geprofessede Religieusen, ende vyff vuytgaende leecken, levende op aelmoessen.
Vervolgens alzoo ende comende op het kerckhoff van Sinte Michiels, staet het
huys toebehoorende Boudewyn Goff, ende nu in hueringe bewoont by jouffvrouwe
Cathlyne Vrancx, weduwe jonckers Jans wylen vander Vorst, in zynen leven drossaert
van Aersschot; zynde maer eene familie.
Van daer voerts affcomende naerde Nyeuwstraete, opde slincke zyde, staet het
collegium Bierbeekanum, bewoont by eene weduwe, genaempt Enneken Briffaerts
zynde maer een familie, ende hebbende vier koeyen, zonder meer.
Daer naest staet een huys toebehoorende den Jesuiten, ende in hueringe bewoont
by Steven Hullebergs, zager, ende met hem woont inne, noch een ander paer volcx,
op een camer, zonder bestiael oft eenich ander bedryff.
Daer aldernaest woont, in een huys, Wolffaert Houtter, duitsch van nation, ende
wesende een vivandier van het regiment van Berlaymont, huerende tzelve tegen den
regent vande Valckschole, zynde maer een familie; ende woont, op een camer aldaer,
een vrouwe weduwe, doende haere costen a part.
Volght een huys bewoont by Maeycken Hertshals, jonge dochter, alleen int huys
woonende, huerende tzelffve tegen het collegie vande Valckschole; zynde alleen
zonder andere.
Daer naest woont, in zyn eygen huys, mynheere Faure, eertyts rekenmeester in
Brabant, zynde alleen, met zyn familie, zonder bestiael, lant, erffve oft labeur,
genyetende vrydom van accyse.
Daer naest woont joncker Glaude de Ferry, zynde maer een familie, nu
toebehoorende de Valckschole; zonder bestiael, labeur, enz.
Vervolgens staet een huys toebehoorende het Collegie vanden Rechten, bewoont
by drye jonge dochters ende een meyssen, zonder meer; oyck zonder bestiael oft
eenich labeur.
Daer naest volght het COLLEGIE VANDEN RECHTEN, alwaer eenen president es, by
naeme doctor Vermy, houdende vier commensaelen ende acht bourssiers oft
cameristen, viventes propria gaudia, zonder meer.
Hier naer volght VICUS oft SCHOLA ARTIUM.
Daer naest staet het huys oft hoeckhuys dwelck toebehoort der faculteyt vande
Aerten, in hueringe bewoont by Mr Jan Tielmans, clerck opt stadthuys, zynde maer
een familie, te wetene: hy met zyne vrouwe ende vyff kinderen, zonder bestiael oft
eenige erffve.

1

Namenlijk Margareta van Oostenrijk, nicht van keizer Maximiliaan, abdis van Orienten,
onder Rummen, van 1557 tot 1604.
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De Muntstraete.
Ierst bevonden een huys toebehoorende Mr Merten Bertholz, schoelmeester, ende
by hem bewoont, noch ongehouwt zynde, maer hebbende iiij diverssche persoonen,
in diverssche cameren, met hem inwoonende, ende die huerende, alle van zeer sobere
ende cleyne macht oft qualiteyt, daeraff den eenen es eenen slaeger, hebbende een
koeycken, zonder meer.
Daer naest es het huys toebehoorende Sr Eustaes van Ampstel, gehouwt, zonder
kinderen, tzelffve bewoonende ende hebbende acht cameristen, daer doer genyetende
die voers. Eustaes vrydom van accyse, zonder bestiael oft eenige gronden van erffven,
onder dese prochie.
Daer naest woont, in een huysken, toebehoorende d'erffgenaemen van wylen Mr
Jan de Bleheyn, Roelant de Zager, wesende maer eene familie, zonder bestiael oft
labeur.
Voerts staet noch een cleyn huysken, den zelffven erffgenaemen toebehoorende,
bewoont by Hendrick de Metser, gehouwt zynde, ende hebbende drye kinderen,
zonder voerder.
Volght het huys, genaempt den Boerendans, bewoont by Melchior Oliviers,
cleermaeckere, ende toebehoorende Goerdt Busset, zynde maer een familie, zonder
meer; daer naest staet een ledich ombewoont huys, eertyts toebehoort hebbende Jan
Hermans, backer, ende nu verlaeten, ende geabandonneert voerden commer.
Van daeraff, tot opden hoeck vande Meyerstraete, es nu gestelt, by den rentmeester
Havens, een schuere, tusschen welcke erffve, oft opde plaetse van welcke schuere,
eertyts gestaen hebben vier diverssche wooningen, al affgebrocken, by de soldaten.
Tegenover den Boerendans, woont den licentiaet ende advocaet Meester Quinten
van Ermeghem, suppost ende vry van accyse, proprietaris vanden huyse, wesende
maer een familie, zonder commensalen oft cameristen, landen, bestiael oft gelycke
in dese prochie.
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'sMeyersstraete.
Inden beginne vande 'sMeyersstraete woont voer d'ierste Jan Marcelis, rentier,
gehouwt zynde, ende hebbende twee kinderen, daeraff d'een by hem woont; gelyck
noch aldaer, in huys, woont die dochter van wylen den pensionaris Mr Peeter van
Hove, proprietaresse vanden huyse, doende haeren cost a part, zonder bestiael oft
lant, onder dese prochie.
Daer naer volght het huys toebehoorende d'erffgenaemen wylen Mr Jans de
Bleheyn, ende bewoont by zyne weduwe, zynde maer een familie, zonder bestiael
oft labeur.
Volght daer naer een huys toebehoorende den zelffven erffgenaemen de Bleheyn,
daerinne dat woont, by hueringe, Symon van Overbeeck, boeckbinder, oudt man,
zynde maer een familie, houdende zes cameristen, ende daer doer verclaert vry te
zyn van accyse.
Hier naer volght het 'sPAUS COLLEGIE, inden welcken es eenen President, hebbende
nu tertyt twintich boursieren ende xxxij commensalen, ij knechten ende ij maerten,
zonder meer; vry van accys.
Ende [tot] aldaer dese prochie van Sinte Michiels, inde Meyersstraete.

De Cattestraete.
Opde zyde van het COLLEGE VAN SINT DONAES, gaende naer Sinte-Michiels, zyn
dese volgende huysen:
Ierst het huys bewoont ende toebehoerende Mr Philips de Buck, licentiaet inden
rechten, zynde maer eene familie, hebbende vier cameristen, vry van accyse als
suppost, wesende zonder bestiael ende eenich labeur.
Daer naest staet een huys bewoont by de weduwe van David wylen le Biff,
genaempt Barbe, ende toebehoerende thuys Mr Hendrick Cloet, secretaris, hebbende
twee commensalen ende haeren soen, by haer woonende, ongehouwt, maer een
geestelyck persoon wesende, ende alzoo genyetende daer doer vrydom van accyse;
zynde maer een familie, zonder bestiael oft labeur.
Daer naest staet noch een huys toebehoerende Joos Aerdts alias in Rypelmonde,
zynde een pachter, ende labeurende tot Bierbeeck; bewoont by hem als hy in stadt
compt, om te refugieren, ende verhuert tzelffve huys noch voerts aen eene weduwe,
die te Pellenberch woont.
Hier naest staet noch een erve oft ruineux huys, dwelck nochtertyt es
ombewoonbaer, dwelck hem aendraeght Hendricus van Dormael, welcke erffve oft
hoff verhuert es aen heer Gedeon sHerhendricx alias Vrientschap.
Daer naer volght het huys van Ferry oft Duffle, ende bewoont by Joncker Dierick
de Borgreeff, sergent major deser stadt, zynde maer eene familie, hebbende vier
koeyen ende een rytpeerdt, zonder meer; vry van accyse.
Daer naer staet het huys bewoont by doctor Jan Guerry, proprietaris, houdende
negen commensalen, zynde een heertstede, zonder bestialen, lant oft labeur, onder
dese prochie.
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Hier voerts es een huys dwelck eertyts toebehoort heeft wylen Mr Gielis,
schoelmeestere van Sinte Michiels, ende nu geincorporeert by den voers. doctor
Guerry, ende geappliceert tot zynen huyse, ende alzoo een heertstede te nyet gedaen.
Hier volght nu zekere erffve, daer eertyts twee huysen plagen op te staen, ende nu
al aff, nu toebehoerende Mr Jacop Veckemans, apothicaris.
Daer tegen over, op de zyde vanden Vogelzanck ende gaende opwaerts naerde
Cattestraete, staet een huys bewoont by Mr Jan van Aeth, schoelmeester van Sinte
Michiels, wesende maer eene familie, ende toebehoorende den advocaet Foxio, vry
van accys.
Daer naest woont joncker Merten Lievens, proprietaris ende met hem, noch a part,
inne Mr Jan Ryckel, vry van accyse, ende zyn alzoo daer twee familien oft
huysgesinnen.
Daer voert staet een huys toebehoorende ende bewoont by Mr Hendrick Stevens,
rentmeester van Heverle, zynde eene familie, met thien kinderen.
Daer naest staet noch een huys, dwelck een a parte wooninge plach te zyne, maer
nu geuniert ende geappliceert totten grooten huyse des voers. Stevens.
Daer naest staet noch een huys, toebehoorende d'erffgenaemen wylen Guilliams
Hannaerts, ende nu bewoont, in hueringe, by Mr Peeter Donaest, rentmeester van
eenige persoonen, ende hem draegende voer suppost, hebbende twee
cameristen-studenten, ende zynde eene familie.
Aldernaest staet een ledich ombewoont huys, dwelck noch tertyt nyet gerepareert
ende es, toebehoorende Mr Hendrick Stevens, voers.
Volght een huys oyck toebehoorende den voers. Stevens ende bewoont by joncker
Jan Masson, zynde maer eene familie.
Daer naest staet noch een huys ombewoont ende verlegen den zelffven Stevens
toebehoorende.
Vervolgens staet zecker huys toebehoorende Mr Jan Ter Beecke, gehouwt, ende
hem houdende voer suppost, houdende vyff commensalen ende drye cameristen ende
zynde een familie.
Daer naest ende naest den Borreput, staet een huys, dwelck toe te behooren plach
joncker Jooris van Schoonhoven ende onlancx vercocht aende Jesuiten, die tzelve
bewoonen, ende zynde nu over zulcx vry van accyse.
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Ravestraete.
Opde slincke zyde, commende van Sinte Michiels Poorte ende gaende naer Sinte
Cathlyne Cappelle, zyn dese huysen:
Inden iersten es aldaer, int begin vande straete, een erffve nu toebehoorende Mr
Jan Backhusius, ende waerop dat gestaen hebben elff diverssche huysen ende
wooningen, al by de soldaten, die hier, binnen Loven, in garnisoen gelegen hebben,
affgebrocken.
Daer naest es noch een erve oft hoff, daerop dat plagen te staen twee huysen,
toebehoorende Sint Joos aultaer, ter Wittevrouwen.
Volght hier naer een ledige erffve, daerop te staen plagen twee diversche schoone
Caetspelen van Pacquet, nu toebehoorende Goeris Zedeleer.
Naest de voers. erffve es noch een ledige plaetse oft hoffken, daerop dat plagen
te staene twee huysen, al affgebrocken, toebehoorende Robert Wagemans, vettewarier.
Hier naer staet een verlegen ende affgebrocken erffve daerop oyck een Caetspel
plach te staen, met eender wooninge oft huys, bewoont eertyts by Pacquet, ende nu
al affgebrocken, toebehoorende de dochter Roelants van Winde, tot Bruessel
woonende.
Volght daer naer noch een erffve toebehoorende Mr Jan van Rillaer, schilder,
daerop dat plagen te staen drye diverssche huysen, al aff.
Daer naest staet noch een erffve toebehoorende Peeter Reyniers, daerop dat oyck
plach te staen een huys.
Volght voerts een ledige erffve oft ledige plaetse daer op een schoon huys plaeg
te staen, byde soldaten al geruineert, toebehoorende Mr Jan van Rillaer, schilder.
Opden hoeck vanden Rechten Keyenberch, es een erffve daer oyck een huys plach
op te staen, byde soldaten geruineert, toebehoorende den voers. Peeter Reyniers,
backer.
Op d'andere zyde vanden Rechten Keyenberch, gaende naer Sinte Cathlynen, opde
zelve slincke zyde, es noch een huysken toebehoorende d'erffgenaemen Mr Lucas
Valckenborch oft Jan vander Hulst, oudecleercooper, bewoont, in hueringe, by eenen
hantwercker genaempt Rombout N......., houdende vier koeyen, hem toebehoorende,
zynde maer een familie.
Daer naest leecht een stuck lants toebehoorende Peeter de Zangre, boeckvercoopere;
hier voer opgeteeckent.
Ende daer naest volght het kerckhoff oft pleyne van Sinte Cathlynen Cappelle,
ende daer naer de KERCKE oft CAPPELLE VAN SINTE CATHLYNE, daer achter dat staet
de costerye der zelve kercke, bewoont, het huys by Geerdt Duermans, costere,
houdende drye koeyen hem toebehoorende, zynde eene familie.
Opde rechte zyde, vande voers. Ravestraete, comende vande Hoelstraete naer Sinte
Cathlynen kercke:
Es ierst een erffve toebehoorende tclooster vande Wittevrouwen, haer streckende
tot het straetken gaende naer deser stadts buyten vesten, ende hebben daerop gestaen
vier diverssche huysen oft woonsteden, al affgebrocken.
Daer naest het voers. straetken, staet het Paternostersblock, toebehoorende Dierick
Havens, hier voer noch eens opgeteeckent, ten huyse vanden pachter tzelffve lant
houdende; alzoo tzelfve hier maer by memorie.
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Daer naest staet den hoff vande Coleuvriers.
Naest voers. hoff, tot die Dievenstraete toe, es noch zeckere erve oft lant groot
bat dan een halff boender, toebehoorende Robert Wagemans, dwelck hy doet labeuren,
ende op welcke erffve eertyts gestaen hebben zes diverssche wooningen oft huysen,
al affgebrocken by de soldaten.
Daer naest tot aen het kerckhoff van Sinte Cathlyne, es een stuck lants groot
omtrent twee boenderen, toebehoorende Jan de Vos, dwelck hy, tot zynen behoeff,
doet labeuren, by Aerdt van Roomen.

Langen Keyenberch (Bogaarden straat).
Opden Langen Keyenberch, opde slincke zyde, affgaende naerde Dorpstraete waerts,
staet een erve oft hoff toebehoorende Mr Jan Eertwech, daerop een wooninge oft
huys plach te staen, ende by de soldaten affgebrocken.
Daer naest staet een groote erffve oft hovinge, groot omtrent een boender,
toebehoorende Mr Peeter Veckemans, d'oude secretaris, daerop gestaen hebben drye
diverssche huysen oft wooningen.
Vervolgens staet een huys toebehoorende Lambrecht Smoors, daerop tot aendes
Grooten Heyligen Geest huys, van Loven, gestaen hebben, noch twee anderen huysen,
al affgebrocken, bewoont het voers. resterende huys byden schoonsoen des voers.
Lambrechts, hem generende met schapen ende doende daer mede comenschap, ende
hebbende een cudde van hondert schapen, waer onder vette ende magere, hem
toebehoorende, zonder meer, nu tertyt.
Daer naest staet een woonhuys, met eene schuere, toebehoorende den Grooten
Heyligen Geest, bewoont, in hueringe, by een weduwe houdende ende hebbende
twee koeyen, geheeten de zelfve weduwe Lys Parys, ende zynde een familie.
Naest de schuere vanden Heyligen Geest, staet noch een huys toebehoorende den
cappellaenen van Sinte
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Peeters, bewoont by eene weduwe, hebbende drye koeyen, haer toebehoorende, ende
met haer woont noch in, een ander huysgesin, daeraff den man ommegaet met
schaepen; inder vuegen datter twee huysgesinnen zyn.
Op d'ander zyde vanden voers. Langen Keyenberch, opde rechte zyde commende
aff recht naerde Dorpstraete, staet het huys van Keystergate1 metten grooten hoff oft
boomgaert achter, nu gecocht ende bewoont byde Schotsche studenten, wesende, in
effect een collegie, daer toe gedestineert, daerinne es eenen President, met elff
studenten, mede gereckent eenen knecht met eene maerte, sittende alle die studenten
aen eene gemeyne tafele, tot gemeynen cost; vry van accyse2.
Daer naest staet een huys, toebehoorende d'erffgenaemen heeren Andries vander
Malen, in zynen tyt canonick van Sinte Peeters, bewoont, in hueringe, by Caerel
vander Rest, labeurder, zynde maer een familie, hebbende drye koeyen hem
toebehoorende, ende twee peerden daer mede labeurende zeckere landen, hier nyet
gescreven, overmidts de zelve onder dese prochie nyet en zyn liggende; ende alzoo
daeraff te onderzoecken het cohier gemaeckt vande hertstede, bevonden inde andere
prochien.
Daer naest staet een erffve oft hoff toebehoorende Christoffel Rogiers.
Volght daer naer het huys toebehoort hebbende wylen Mr Peeter Fossaert, ende
nu Rychaert de Raeymackere, den jongen, bewoont, in hueringe, by twee diverssche
huysgesinnen, daeraff den eenen man es een hantwercker oft bosscher, hebbende
eene koeye; ende d'ander man es van gelycken een bosscher, hebbende twee koeyen,
ende zynde alzoo daer twee familien.
Naest voers. huys hebben noch twee huysen gestaen, al affgebrocken; ende es de
ledige erve geappliceert totten voers. huyse van Raeymaeckere voers.
Daer naest es een erffve toebehoorende Mr Janne Schelleckens, daerop eertyts
oyck twee huysen hebben gestaen, d'eene geweest hebbende een schole voer de jonge
kinderen, al affgebrocken by de soldaten in garnisoen alhier gelegen hebbende.

Dweersen Keyenbergh (Lepelstraat).
Opde zelve zyde, inden Dweersen Keyenberch, opde rechte zyde gaende naerde
poerte, staet een schuere daer drye huysen plagen te zyne, toebehoorende d'erven
van den voers. Ryckaert de Raeymaeckere.
Daer naest staet eenen hoff, toebehoorende d'erffgenaemen Rogge, zonder
huysingen; dan heeft daerop eertyts een zomerhuysken gestaen.
1
2

Het huis van Octaviaan van Enghien, heer van Kerstergate.
Claudius de Aquaviva, generaal van het gezelschap Jesu, gelastte, bij brief, gedagteekend
uit Rome, den 21 mei 1594, zijnen ordegenoot den Schotlander Willem Creton met het
oprichten, bij de Hoogeschool van Leuven, van een Kollegie of Seminarie voor Schotlandsche
Jesuiten. Tot deze stichting kocht Jacobus Stratius, rector der Jesuiten, van de weduwe en
erfgenamen van Octaviaan van Enghien, alias van Kestergate ‘sekere groote en kleene
huysingen, met alle hunne toebehoorten, gestaen alhier, te Loven, op den Langen
Keyenberghe.’ Zulks had plaats den 20 mei 1595. Willem Creton was de eerste voorzitter
van het Kollegie, 't welk eenige jaren daarna naar Douai werd overgebracht. Den 12 november
1613 verkocht Georges Christi, voorzitter van dit sticht, het huis van Kerstergate aan Meester
Jacob Sauvage, licentiaat in de rechten.
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Aldaernaest es noch eenen hoff daer een schoon steynen huys plach op te staen,
geheeten den Roosenhoff, toebehoorende d'erffgenaemen Rogge.
Item, daer naest es noch eenen hoff daer oyck een huys plach op te staen, by de
soldaten affgebrocken, ende toebehoorende eenen ingelschen man.
Volght daer naer noch eenen hoff, daer een huys plach op te staene, met zeckere
stallingen van peerden, al affgebrocken, by de soldaten, ende toebehoorende Anneken
Candeleers.
Daer naest staet een huys, vast aenden Borreput, dwelck te voren geweest hebben
vier diverssche andere huysen, al geruineert, hoorende die geheele erve nu toe joncker
Ryckard van Pulle; int resterende huys woont eenen hantwercker, genaempt Anthoen,
zynde maer eene familie, hebbende een koeycken zonder voerder te hebben, noch
labeur doende oft by andere doen eenige doen.
Daer naest staet eenen hoff, met een schuere, dwelck toebehoort tsamen Heylcken
Berthyns, int Gulden Cruys, waer een huys plach op te staen, maer by de soldaten
al affgebrocken.
Opde slincke zyde, gaende naerde poorte, leght een verlegen erffve geabandonneert,
daeraff de erffgenaemen oft proprietaris es ombekent, verlaeten voerden commer,
daerop gestaen hebben zeven diverssche woonsteden oft huysen, al affgebrocken.
Daerby volght een huys toebehoorende Goordt de Groote, ende bewoont in
hueringe, by Joos Belleman, hantwercker, wesende maer een familie ende zonder
bestiael, lant oft labeur.
Volght hier een ledige erffve, daer twee huysen oyck plagen op te staen,
geabandonneert voerden chyns.
Daer naer een woonhuys oft huysgesin, gestaen tegen over die schuere van
Heylcken Berthyns, toebehoorende Jan van Vlasselaer, ende bewoont by Andries,
zynde hantwercker, hebbende twee koeyen ende zynde maer eene familie.
In SINTE CATHLYNEN KEYBERCH (Onze Lieve Vrouwbroeders straat) staet een
huys toebehoorende Jan de Vos, bewoont by Goerdt N........, hantwercker, hebbende
twee koeyen, zynde maer een familie.
Voerts, opde zelffve zyde, lancx tot aende kercke van Sinte Cathlynen zyn vele
erffven ombehuyst ende om-
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bewoont, zom hoff, zom lant, daer in alles hebben op gestaen acht huysen; al
affgebrocken.
Op d'ander zyde, te wetene die rechte zyde van Sinte Cathlynen Keyberch,
affgaende naerde Dorpstraete es een stuck landts, toebehoorende Peeter de Zangere,
boeckvercoopere, daerop hebben gestaen elff diverssche huysen, alle by de soldaten
affgebrocken.
Daer naest staet noch een ledige erve oft stuck lants, groot omtrent een halff
boender, toebehoorende d'erffgenamen wylen Mr Mathys van Craesbeeck, daerop
gestaen hebben acht diverssche huysen, al affgebrocken by de soldaten; dlandt houdt
nu te pacht Hendrick van Roost.
Daer vervolgens, ter plaetsen geheeten inden Bollaert, es noch een woonhuys
toebehoorende ende bewoont by Thomas de Keersmaeckere, labeurder, hebbende
twee peerden, ende twee .........., alleenlyck, zynde maer eene familie, labeurende de
landen van Mr Peeter de Greve, opden Blauwput gelegen, groot in alles omtrent de
twee boenderen, ende dat ter hellicht.
Daer naest staet een schuercken, toebehoorende den voers. Thomas Keersmaecker,
daer eertyts een huys plach op te staen, maer in dese troubelen al affgebrocken, by
de soldaten vanden garnisoen.
Opden hoeck vanden Bollaert hebben gestaen vier huysen die nu geconverteert
zyn in hovinghen.
Hier naer volght het achter huys van Peeter de Waerseggere alias Craeckenbasien,
hoeffsmit, nu bewoont by eenen hoeffsmit ende huysman, hebbende twee koeyen,
ende wesende een familie.

De Backeleyne (Weezenstraat).
Opde slincke zyde, affcommende vande Dorpstraete:
Inden iersten es het ierste huys bewoont by eene weduwe, genaempt Lincken van
Vileers, tzelve huys huerende tegen Vranck Raevoet, proprietaris, hebbende by haer
noch woonende een weduwe, genaempt Truycken, doende haeren cost a part, alzoo
dat hier zyn twee huysgesinnen, ende het lant, haer competerende, es hier voer
opgeteeckent, onder de pachtinge van Jan Vileers, haeren sone.
Daer naest staet noch een huys, toebehoorende den voers. Vranck Raevoet, ende
gebruyckt by Mr Jan Schelleckens, met zynen grooten huyse.
Daer naest staet het huys vanden voers. Mr Jan Schelleckens, by hem zelffver
bewoont, zynde suppost ende vry van accyse, ende maer eene familie, hebbende,
aen zyne taefele, acht commensaelen; zonder beesten.
Daer naest staet noch een huys, bewoont by jouffvrouw Busleyden, weduwe, zynde
alleen, met een meyssen, ende alzoo maer een huysgesin.
Daer naest volght noch een huys den voers. Mr Jan Schelleckens toebehoorende,
ende bewoont by eenen molderknecht, zynde gehouwt ende wesende maer eene
familie.
In thuysken daer naest woont eene weduwe, tzelffve huerende tegen Mr Jan
Schelleckens, proprietaris, alleen woonende, ende op haer zelffven levende.
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Daer naest staet noch een huysken toebehoorende den voers. Mr Jan Schelleckens,
ende bewoont oyck by eene weduwe alleen.
Vervolght een huys, zeer oudt wesende, ende toebehoorende tCollegie van Winckel,
bewoont, halff, by Mr Jan Schelleckens, ende halff, by een oude weduwe.
Tegen over, opde rechte zyde, staet het Collegie vande Jesuiten, daerinne dat
woonen nu alleenlyck (midts anderen coop van huysen, opde Proefstraete ende
elders), vier oft vyff paters, zynde de rest woonachtich opde Proefstraete, in Sinte
Quintens prochie, ende hadden die voers. paters, in dese straete vande Backeleyn,
geincorporeert alle die huysen vande straete, van hunnen zyde, wel tot thien in getaele,
alzoo dat, midts het voers. Collegie, dese geheele zyde maer een huysgesin en es,
zynde het voers. Collegie vry van accyse. tGhene dese paters hebben in labeur oft
bestiael es opgeteeckent onder de prochie van Sinte Quintens, als die daer exercerende.

Die Grimstraete alias Sinte Mertens straete.
Affcomende vande Dorpstraete, opde slincke zyde, es een huys toebehoorende den
voers. Jesuiten, ende bewoont by Mr Peeter Roels, zynde vry van accyse, ende suppost,
zonder labeur, beesten oft lant.
Daer naest staet het huys toebehoorende het Clooster van Sinte Mertens, bewoont
by een jonge dochter, geweest hebbende de maerte van Mynheere Latomus1; ende
met haer woonen noch vier jonge dochters, die a paert mesnage houden; alzoo dat
hier twee mesnagien zyn, ende zyn zonder lant, erffve, bestiael, enz.
Daer naer volght noch een erffve, daer drye huysen hebben opgestaen, ende nu
affgeworpen zyn, ende toebehoorende den Jesuiten, die welcke opde zelve erffve

1

Jacob Latomus, van Cambron, kanonik van Sint Peeter en latijnsch dichter, overleden, te
Leuven, den 29 juli 1596.
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gestelt hebben een galderye, tot hunnen gebruycke ende behoeve.
Daer naest plach te staen noch een groot huys, daer die Jesuiten eene brouwerye
oft cam op gestelt hebben.
Op d'ander zyde, ende zynde de rechte zyde, affcomende vande Dorpstraete naer
de bempden, staet het huys van Heer Charles vanden Temple, meyer van Loven,
zynde maer een familie ende bij hem bewoont; zyne landen zyn onder andere prochien
opgeteeckent.
Volght daer naer het CLOOSTER VAN SINTE MERTENS, alwaer zyn, den Prior mede
gerekent, xv religieusen, ende oyck mede gereckent eenen leecken broeder. Binnen
het voers. convent woonen noch vyff commensaelen; hebbende 't convent drye werck
peerden, ende labeurende, binnen deser stadt, met eene ploech, ende hebbende, zoo
als buyten deser stadt, onder dese prochie, acht boenderen, drye dachmaelen landts,
zonder meer; ende in weyden ende bempden omtrent twee boenderen; hebbende
voerts zes koeyen ende een kalff, hun toebehoorende.

Dorpstraete (Diestsche straat).
Ende ierst inde Diestsche Poorte woont Guilliam den Postillon, zynde portier vande
zelve poorte, zynde maer hy ende zyne huysvrouwe, ende alzoo een familie.
Van daer affgaende, naerde Heylich Geest Poorte, opde rechte zyde, zyn dese
huysen:
Ierst, opden hoeck vande voers. rechte zyde, staet een pachthoff geheeten
tZwyncken, toebehoorende Hendrick de Pape, ende by hem bewoont; zynde pachter,
ende alleen een familie, hebbende twee peerden, ende labeurende, met eene ploege,
ende hebbende in dese prochie, omtrent die twee boenderen landts, die hy ter hellicht
houdt, toebehoorende den rentmeester Havens, ende hebbende twee koeyen.
Achter dese hoeve, om naerde bempden te gaene, leght een erffve, nu een block
landts zynde, toebehoorende mynheere den meyer Tempel, geheeten Bloemendael,
daerop dat, voerde troublen, gestaen hebben elff diverssche huysen, al affgebrocken;
ende es d'erffve bekeert in lant.
Opde rechte straete, naest de voers. hoeve, staen noch twee diverssche huysen,
toebehoorende den voers. Hendrick de Pape, bewoont, d'een by Jan Claes,
hantwercker, hebbende twee koeyen, ende d'ander huys staet nu ledich ende
ombewoont.
Achter dese straet, innewaerts te gaen, staet de hoeve van mynheere den meyer
vanden Temple1, daerop dat woont Jan van Lanen, pachter, hebbende vier peerden,
hem toebehoorende, ende vier koeyen, ende een cudde van drye vyventwintich
schapen, om over te houden, ende labeurende, zoo binnen als buyten, onder dese
voers. prochie, in alles, omtrent thien boenderen, toebehoorende, zoo den voers. heer
meyer als de Wittevrouwen.
Inde rechte straete, wederomme voerts gaende, es een ledige erve, nu aengeslaegen
by mynheer den Meyer, daerop eertyts gestaen hebben twee diverssche woonhuysen,
by de soldaten al affgebrocken.
1

Deze hoeve bestaat nog. Zij draagt nog heden de benaming van Tempels-hof.
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Daer naest staet noch een cleyn huysken, bewoont by Jan Tielmans, ende hem
toebehoorende, metser, ende zynde maer een familie.
Hier naer volght thuys geheeten den langen Wagen, daerinne dat woont Willem
Schoesetters, zynde een hantwercker, ende een familie, hebbende twee koeyckens
hem toebehoorende, zonder voerder, ende huerende thuys.
Daer naest woont Jan de Pape, pachter van zyne hanteringe ende proprietaris,
hebbende drye peerden hem toebehoorende, labeurende, met eene ploege, ende
hebbende vier koeyen; labeurende onder dese prochie zes boenderen lants,
toebehoorende den Preeckheeren van Loven, ende den pastoor van Sinte Michiels,
dwelck lant vanden pastoor ten huyse des voers. pastoors, hier voren, noch eens es
opgeteeckent; alzoo dan hier voer memorie.
Daer naest volght een cleyn huysken, toebehoorende ende bewoont by Machiel
de Smeth alias Bieman, gaende omme met bien ende oyck een wiltschutter; zynde
maer een familie.
Hier naest staet een pachthoff, toebehoorende ende bewoont by Anthoen Godefreau,
pachter, hebbende vier peerden ende labeurende, met twee ploegen; hebbende oyck
drye koeyen; ende want hy landen labeurt buyten dese prochie gelegen, te wetene
tot Lubbeeck, worden die alzoo hier nyet opgeteeckent; maer refereert men hem tot
het cohier des voers. dorps van Lubbeeck.
Hier naest woont, in zyn eygen huys, Willem Pasteels, raeymacker, zynde maer
een familie, hebbende twee koeyen hem toebehoorende, zonder meer; hebbende oyck
twee stucxkens landts, hem toebehoorende, groot tsamen omtrent twee dachmaelen,
gelegen opden Blauwput.
Daer naest volght een cleyn huysken, den voers. Pasteels toebehoorende, bewoont
by eender waelinne, weduwe, haren cost winnende met wasschen ende schueren.
Hier naest volgen, in een reye, seven diverssche huysen, toebehoorende
d'erffgenaemen Mr Jeronimi Cloet, ende in het ierste huys woont Joos vander Veren,
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hantwercker, hebbende maer een koeye, ende zynde maer een familie; het ije es
bewoont by eene weduwe, Christyne genaempt, gaende te bossche om hout, hebbende
alleenlyck een koeycken, ende zynde eene familie; het iije bewoont Christiaen de
Raedt, plecker, hebbende twee koeyckens, zonder meer, zynde eene familie; het iiije
es bewoont by Philips, de knape van sbeckers ambacht, backer, ende zynde eene
familie; het ve wordt bewoont by Jan Cobbelgiers, hem generende met bier vuyt te
tappen, ende zynde een familie; het vje es bewoont by Daniel Stroots, loovorster,
hebbende een paer koeyckens, ende een familie; het vije bewoont Jan de Witte,
labeurder, ende hebbende twee peerden ende twee koeyen, labeurende, buyten de
Diestsche Poorte, vier boenderen landts toebehoorende den Augustynen van Loven,
ter hellicht; zynde eene familie.
Hier naer volght een schuere, toebehoorende d'erffgenaemen van wylen Jaspar
Baptista, dwelck te voren een woonstede heeft geweest, by de soldaten geruineert.
Daer naest staet een huys toebehoorende ende bewoont by Lysbeth 'sConincx,
weduwe, haer generende met brieven ende bootschappen te draegen; eene familie.
Daer aldernaest woont Thomas vander Veren, hantwercker ende bosscher, hebbende
een koeycken, zonder meer, zynde maer een familie.
Daer naest, opt Hoochhuys, woont Merten Costermans, hoeffsmet, hebbende een
paer koeyen; eene familie
Volght daer naer het cleyn huys van joncker Peter van Griecken; tzelve wordt
bewoont by Pauwel Keynen, loovorster vanden Coninck, ende hantwercker, hebbende
twee koeyen, zonder meer.
Daer naest staet het groot huys des voers. van Griecken, by hem zelffver bewoont,
zynde maer een familie, zonder bestiael, hebbende, binnen de stadt, egheene landen
oft bempden, dan alleenlyck, in alles, zoo te Kessel als opde Blauwput gelegen, zes
dachmaelen lants.
Daer naest volgen noch twee huysen den voers. van Griecken toebehoorende, nu
ierst verhuert; in d'ierste woont Hendrick de Lynenwever, zynde maer eene familie.
Alder naest woont een jonge dochter, genaempt Barbara Cuypers, tzelve huerende
tegen den voers. van Griecken, woonende int huys alleen, met een cleyn meysken.
Hier naer, aenden Borreput, staet een huys toebehoorende heer Raphael Gemma,
eertyts heere Jan van der Tommen, ende verhuert aen Servaes Godefreau, pachter,
woonende tot Velpe, ende thuys hem dienende tot een refugie alleenlyck; ende heeft
geincorporeert, tot stallinge ende schuere, die twee naeste huysen, dwelck twee
distincte wooningen plagen te zyne.
Daer naest staet het huys van Jacop Vincx, pachter, by hem bewoont, ende hem
toebehoorende, zynde maer een familie, ende labeurende, in alles, onder dese prochie,
zes boenderen lants ende een halff, daeraff die vyve boenderen liggende opde Loo,
aen het Lazarus huysken, toebehooren joncker Charles Brimeur; ende d'andere zes
dachwanden, daerby liggende, hooren toe doctor de Rycke; hebbende twee peerden,
hem toebehoorende ende noch eene koeye, zonder meer.
Daer naest staet Sinte Annenhuys, toebehoorende Magdaleen Hollandts, ende by
haer bewoont, met haren behouden soen, Hans Bruelmans, pachter, hebbende die
voers. Bruelmans twee peerden hem toebehoorende, ende labeurende die landen
naerbescreven: ierst drye dachmaelen lants, toebehoorende den advocaet Mr Willem
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Bontia, gelegen opden Blauwput; item, noch de hellicht van drye boenderen, den
zelven Bontia toebehoorende; item, noch een dachwant, toebehoorende zyn moeder
Magdalena Hollants, voers. gelegen oyck opden Blauwput; item, tot Kessel, boven
de Persse, zes vierendeelen lants der voers. Magdalena toebehoorende; noch, twee
boenderen gelegen opde Loo, toebehoorende joncker Charles Brimeur, hebbende
voerts zes koeyen, hem toebehoorende, zonder meer.
Daer naer volght het GASTHUYS VAN SINTE GENOVEVA, daerinne, nu tertyt, midts
de desolaetheyt ende ruineusheyt vande plaetse oft beyaert, egheene ziecken en zyn
oft ontfangen en worden, noch binnen xix jaeren geweest en zyn; versien het
Cappelleken alleenlyck met eenen costere, die buyten de Cappelle es woonende;
hebbende, voer het gaedeslaen vande Cappelle, omtrent de vier rinsgulden tsjaers.
Daer naest heeft gestaen een schoon groot huys, nu teenemael geruineert, ende es
d'erve in lant geconverteert, groot omtrent drye dachmaelen, toebehoorende de
weduwe Willems Lansheer.
Daer naest hebben gestaen twee huysen, geheelycken geruineert, de ledige erve
nu toebehoorende Jan Moons.
Daer achterwaerts, in het straetken, genaempt het Kinnebackstraetken, woont Jan
Moons, potbacker, zynde maer een familie, zonder beesten, hebbende, onder dese
prochie, een halff dachmael lants, inde Hoelstraete buyten Sinte Michiels Poorte, ter
hellicht vuytgegeven aen Thomas de Keersmaecker, ende buyten de Thiensche Poorte
noch vyff vierendeelen lants, oyck de ter hellicht vuytgegeven aen Andries Tesseliers.
Int zelffve straetken, achter, hebben twee huysen gestaen, by de soldaten geruineert,
daeraff de erve toebehoort Heylcken Berthyns.
Nu wederomme vervolgens, inde rechte straete, es een erve daer een huys heeft
opgestaen, nu al geruineert ende hoff zynde, toebehoorende het clooster van Sinte
Martens.
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Daer naest es noch een huys toebehoorende het voers. clooster, bewoont by Bertel
Raes, schoenlapper, ende zynde maer een familie.
Hier naest volgt noch een huys, toebehoorende het voers. clooster, gehuert by
Philips Pettens alleenlyck om te gebruycken ten tyde van refugie van Kessel, aldaer
vast woonende.
Daer naest es noch een huys aenden Borreput, oyck het voers. clooster van Sinte
Mertens toebehoorende, bewoont by Andries van Stalle, pachter, houdende ende
hebbende twee koeyen, ende labeurende, met eene ploege, buyten de Diestsche
Poorte, omtrent seven dachmalen lants, toebehoorende Jan de Vos; item, noch twee
boenderen, toebehoorende d'erffgenaemen Mr Jans Roeloffs, hebbende oyck bempden
in hueringe, gelegen te Kessel, geheeten Dabberdaens bempden, groot vyff
dachwanden, in hueringe gehouden by Hans Bruelmans; item, noch een dachmael
lants, gelegen inde Perckstraete, by hem gehuert tegen den Jesuiten, ende noch een
halff dachwant lants, gelegen buyten de Thiensche Poorte, toebehoorende
d'erffgenaemen van Assche.
Daer naest volght noch een huys, toebehoorende oyck het voers. clooster van Sinte
Mertens, bewoont, in hueringe, by Goordt de Kempeneer, hantwercker, ende
woonende by hem noch een dochter, die haere costen a part doet, levende op haer
zelven; hebbende een paer koeyen hem Goordt toebehoorende.
Daer naest staet noch een huys, toebehoort hebbende Geeraerdt Batens, ende nu
Anna Batens, zyne sustere, ende by haer bewoont, woonende by haer inne noch een
dochter, doende haeren cost a part, ende levende die voers. Anna Batens oyck op
haer zelven.
Daer naest staet noch een huys, toebehoorende ende bewoont by Willem van
Gerwen, oudt schoenmaeckere, zynde maer een familie, hebbende een koeye ende
een stuck lants, gelegen buyten de Diestsche Poorte, opde Loo, groot veertich roeden,
hem toebehoorende.
Hier naest volght een schuercken, daer eertyts een huys heeft opgestaen, nu
geruineert, toebehoorende d'erve Dominicus Huens, apothecaris.
Daer naest volgen noch twee huysen, ledich staende, ende tot nu toe ombewoont,
toebehoorende heer Charles vanden Temple, meyer van Loven.
Volgen noch twee huysen eertyts, ende nu geconverteert in een alleen, bewoont
ende toebehoorende Mr Michiel van Vilers, zynde maer een familie, hebbende een
student in zynen cost, ende hebbende, onder dese prochie, hem toebehoorende,
omtrent een boender lants, min een dachmael, gehouden d'een stuck by Hendrick de
Pape, in pachtinge, ende d'ander stuck houdt Jacop Vincx.
Daer naest volght noch een huys, bewoont by Gooris Liemans, plecker, zynde
maer een familie.
Hier naest volght noch een huys, toebehoorende jouffvrouwe Barbara vanden
Calster, ende bewoont by Anna Vreyenborch, hebbende, by haer innewoonende,
noch eenen wever a part huys houdende, ende noch een weduwe oyck a part huys
houdende; maer twee arme mesnagien.
Daer naest staet noch een huys, der voers. jouffvrouwe Barbara toebehoorende,
ende by haer zelver bewoont, woonende alleen met noch eenen dorpman, weduwer,
geheeten Jan Bosmans, die zyn coste a part doet.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Daer naest staet noch een huys bewoont ende toebehoorende Willem Gebours,
dorsscher ende hantwercker, hebbende een koeycken.
Het huys daer naest, ende geheeten de Lesseblomme, toebehoort Adriaen Jammart,
ende wordt by hem bewoont, bode van het comptoir van van Ey, zynde maer een
familie.
Het huys daer naest bewoont ende hoort toe Mr Carel Rombouts, rentmeester nu
tertyt deser stadt, zynde maer een familie ende vry van accyse; houdende vyff
commensalen, in zynen cost.
Daer naest staet een stallinge, dwelck eertyts een huys oft wooninge plach te zyne,
toebehoorende Ryckaert de Raeymaecker, den jongen.
Daer naest staet de brouwerye, genaempt den Ketel, toebehoorende den voers.
Ryckaert de Raeymaeckere, ende by hem bewoont, brouwer ende pachter, hebbende
drye peerden, ende labeurende daer mede, onder dese prochie, omtrent zes
vierendeelen lants, gelegen aende Tombe, hem toebehoorende, ende noch houdt hy,
in pachtinge, tegen Dierick Havens, omtrent twee boenderen landts, gelegen inde
Lange Loo.
Opden hoeck vande straete staet het huys dwelck toebehoort de weduwe Mertens
Verhuegden, bewoont by Willem Smeth, dienaer deser stadt, zynde maer een familie,
woonende by hem noch een meyssen, die haer zelffs cost doet.
Daer naest woont Jan Staes, barbier, proprietaris, zynde maer een familie.
Voerts woont Jan de Waerseggere, backer, oyck proprietaris, zynde maer een
huysgesin.
Daer naest woont Mr Olivier Foxius, rentmeester van diverssche persoonen, hem
nomine uxoris thuys toebehoorende, suppost, hebbende oyck in zynen cost zes
commensalen.
Daer naest woont Sr Anselmus vanden Cruyce1, rentier ende proprietaris; vry van
accyse.

1

Deze Anselmus van den Cruyce was een Antwerpenaar van geboorte. Hij was in den echt
met Catharina Daneels, van Leuven. Deze echtgenoten waren zeer godsdienstige menschen,
voorname begunstigers der Jesuiten. Hun eenig kind, Frans vanden Cruyce, overleed, te
Luik, in 1583, oud 7 jaren. Na 31 jaren in den huwelijken staat te hebben geleefd, werd de
man Jesuit en de vrouw kloosterlinge in het godshuis der Annunciaten, op de Biest alhier;
zulk had plaats in 1604. Anselmus vanden Cruyce overleed priester van het gezelschap Jesu,
den 3 januari 1619, en Catharina Daneels stierf religieuse van het Godshuis der Annuntiaten,
den 18 april 1625. Zie het boek Doorluchtich ende stichtich leven van Jouffr Catharina
Daneels, t' haren overleyden religieuse in 't clooster van de Annuntiaten, tot Loven.
Antwerpen, 1647, in-12.
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Die voers. vanden Cruyce heeft geincorporeert noch drye naestvolgende huysen,
ende tot zynen voers. huysen geappliceert; hebbende in zyn huys twee diverssche
familien, te wetene de zyne ende noch een oude jouffvrouwe, doende haeren cost a
part1.
Daer naest volght het huys, genaempt de Clocke, toebehoorende de weduwe
Willems Trits, by haer bewoont; ende met haer woont noch a part inne, op zynen
cost, haeren behouden sone, genaempt Hendrick vander Veecken, fruytenier.
Hier naest volght noch een huys toebehoorende Anthoen vander Eycken, smet van
zyne hanteringe, zynde eene familie, hebbende die zelve Anthoen noch een achterhuys,
int Backeleyn, achter zyn huys, bewoont by eene arme weduwe, alleen woonende.
Daer naest, opden hoeck, volght het huys toebehoorende den erffgenaemen van
wylen doctor Pauwel Roels, bewoont by den rentmeester van Vrouwenperck,
rentmeester van diverssche persoonen, hebbende met hem noch innewoonende eenen
man van Thienen, ende doende zynen cost a part.
Daer naer volght de Heylige Geest Poorte.
Opde slincke zyde, vande zelve Diestsche Poorte, commende vande poorte naerde
Heylige Geest Poorte, zyn de volgende huysen ende erffven:
Inden iersten het huys genaempt den Boerendans, toebehoorende Jan van Laenen
ende bewoont by Jan N......, ingelsman, hem generende met bier vuyt te tappen, zynde
maer een familie, ende zonder beesten, lant oft eenich labeur.
Daer naest volght een ledige erve, daer eertyts twee huysen hebben gestaen,
toebehoorende d'erve halff d'erffgenaemen Andries de Keersmaeckere, ende halff
Jan Verlanen voers.
Voerts staet een huys, toebehoorende d'erffgenaemen van Andries de
Keersmaeckere, bewoont by Jan van Lantbroeck, cleermaecker, zynde maer een
familie, ende hebbende een koeycken, zonder meer.
Daer naest woont Peeter Boogaerts, pachter, getrouwt hebbende de weduwe van
Andries de Keersmaeckere, toebehoorende der voers. weduwe; hebbende drye koeyen
hem toebehoorende ende twee peerden, daer mede labeurende acht boenderen lants,
onder dese prochie, toebehoorende, zoo d'erffgenaemen Jans Fels, Dierick Havens,
als Laureys vander Tommen; zynde maer eene familie.
Het naeste huys bewoont Hans vander Haegen, metser van zynen ambacht,
proprietaris, met twee zyner susters ende hebbende een paer koeyckens, ende zynde
eene familie.
Daer naest heeft gestaen een woonhuys, dwelck nu geapproprieert ende
geincorporeert es, metten lest voers. huyse, tot eenen koeystal, den zelven
erffgenaemen toebehoorende.
Daer naest volght een pachthoeve, toebehoorende den kinderen van Peeter van
Vilers, bewoont by Hans van Vilers, pachtere, hebbende drye koeyen, hem
toebehoorende ende twee peerden, daermede labeurende zeeckere landen, gelegen
buyten de Diestsche Poorte, groot in alles, negen boenderen ende een halff, ende
noch een halff boendere binnen deser stadt, aende voers. poorte gelegen; item, houdt
noch een halff boender bempts oft weyde, alle welcke voers. landen toebehooren,
1

Deze oude jouffrouwe was ‘Jouffrouwe Maria vander Heyden, weduwe weylen Jan de
Camargo, in synen tijde een treffelijck edelman.’ Zij overleed, te Leuven, in 1603. Zie Leven
van Cath. Daneels, bl. 41 en 44.
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gelyck oyck den bempt, der voers. Hans van Vilers moedere, Nelleken van Vilers
geheeten.
Daer naest staet een huys bewoont by Jan Boon, labeurder, hebbende twee peerden
ende twee koeyen, hem toebehoorende, ende behoort het huys toe Hans van Vilers,
labeurende zes boenderen lants, gelegen onder dese prochie, toebehoorende 1 ½
boender Mr Andries van Zassen, bedel; ende de reste hoort hem toe, ende oyck de
confiscatie; zynde een huysgesin.
Daer naest volght noch een huysken, daerinne woont eene weduwe, genaempt
Martha Rooymans, woonende alleen, ende hebbende een koeycken haer
toebehoorende, gelyck oyck haer toe hoort dit huysken.
Hier naer volght noch een huys, bewoont byde weduwe van Lenaert vander Aa,
proprietaresse, woonende alleen, zonder bestiael, landt oft eenige erve.
Daer naest woont scheper Jan, dorsscher, hebbende twee koeyckens, hem
toebehoorende, hoorende thuys toe Hans Carels, hacker.
Hier naest woont Hendrick van Roost, pachter, ende wesende thuys een pachthoff,
toebehoorende d'erffgenaemen Augustyns Everaerts, hebbende twee koeyen, hem
toebehoorende, ende houdende een cudde schapen om vet te maecken, van omtrent
drye xxve, welcke schapen toebehooren Peeter Spangnaerts alias vande Kerckhove;
ende hebbende vier peerden hem toebehoorende, daermede labeurende, onder dese
prochie, omtrent negen boenderen lants, toebehoorende den Heyligen Geest van
Sinte Peeters, zonder meer.
Daer naest volght een cleyn huysken, daer inne woont Jan Rouvoets, bosscher,
tzelve houdende oft
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huerende tegen Anthoen de Keersmaeckere, hebbende een koeycken hem
toebehoorende zonder meer.
Daer naest volgen twee huyskens, aen malckanderen, ende toebehoorende Jan
Moons, potbacker, bewoont alle beyde by Marcq Francq, cremer, zynde maer eene
familie.
Op de zelve voers. erve hebben noch drye diverssche huysen gestaen, al
affgebrocken, by de soldaten, daer nu eenen hoff aff gemaeckt es, comende d'erffve
tot aenden hoeck van het straetken tegenover joncker Peeter van Griecken.
Aende zyde van het straetken, opden anderen hoeck, es noch eenen hoff,
toebehoorende Hendrick vander Haert, mandemaecker, daerop oyck gestaen hebben
twee huysen, al geruineert.
Daer naest volght noch een woonhuys den voers. Hendrick vander Haert,
toebehoorende, bewoont by Hans de Smeth alias Hermans, labeurder, hebbende twee
koeyen ende twee peerden, hem toebehoorende, labeurende, onder dese prochie,
seven dachwanden lants, tot Linden gelegen, toebehoorende Jan Boogaerts, den
boeckdrucker.
Daer naest volght noch een cleyn huysken, nu ledich staende ende ombewoont,
midts den gront es contentieux.
Hier naest staet noch een huysken, toebehoorende Jan vander Geten, ledich ende
ombewoont staende.
Daer naest volgen drye huyskens, onder een dack, toebehoorende joncker Peeter
van Griecken, ende bewoont by huyslieden op caritaet levende.
Daer naest woont Peeter Nackaerts, hantwercker, hebbende twee koeyen,
proprietaris van thuys.
Hier naest staet een huys toebehoorende Mr Willem Vos, rentmeester vanden
Grooten Heyligen Geest, bewoont by Jan Bruelmans alias Feyt, labeurder ende
bosscher, hebbende twee peerden hem toebehoorende, ende labeurende omtrent twee
boenderen lants, onder dese prochie, toebehoorende d'erffgenaemen Raeymaeckers;
zynde eene familie.
Daer naest volght noch een groot huys, ende zeer oudt van edifitien, bewoont by
Cathlyne van Espen, weduwe van Franchois wylen Wens, haer generende met tappen,
ende toebehoorende het huys d'erffgenaemen van Franchois de la Roux.
Hier naer volght noch een groot huys, toebehoorende ende bewoont by Aerdt de
Pape, labeurder, hebbende twee peerden hem toebehoorende, ende labeurende vier
boenderen lants, onder dese prochie, toebehoorende Aert Coosmans ende Peeter de
Poirtere.
Daer naest es een cleyn huys toebehoorende den erffgenaemen van Marie de Pape,
ende bewoont by Aert Boon, hantwercker, hebbende die zelve Aerdt drye koeyen
hem toebehoorende, ende zynde maer een familie.
Daer naest staet een huys toebehoorende Peeter de Waersegger, hoeffsmet, by
hem oyck bewoont, ende zynde eene familie.
Daer naest volght noch een cleyn huysken, toebehoorende Peeter Reyniers, becker,
ende bewoont by Grooten Niel, bosscher, hebbende een koeye; zynde maer eene
familie.
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Hier volght den hoeck van Sinte Cathlynen Keyberch, daer dat woont Peeter N......,
oudt schoenmaecker, toebehoorende Peeter Reyniers voers., ende zynde maer een
familie.
Opden anderen hoeck vanden voers. Keyberch, inde rechte straete ende opde zelve
zyde, staet een huys genaempt Diest, toebehoorende Jan de Vos, bewoont by Jan
Carels, backer; zynde maer een mesnage.
Hier volght thuys van Merten van Meenssele, timmerman, by hem bewoont,
hebbende twee koeyen, hem toebehoorende, ende zynde eene familie.
Daer naest es thuys toebehoorende Peeter Reyniers, bewoont by Aerdt van Roomen,
labeurder, hebbende drye koeyen hem toebehoorende ende twee peerden, daermede
labeurende zeckere landen, gelegen onder dese prochie, groot, in alles, omtrent vier
boenderen, ende toebehoorende den voers. Jan de Vos ende Peeter Reyniers.
Daer naest volght noch een huys toebehoorende Jan van Vlasselaer, ende by hem
bewoont, hantwercker, hebbende drye koeyen hem toebehoorende, houdende in
hueringe, een halff boender lants, gelegen buyten de Diestsche Poorte, toebehoorende
Mr Servaes van Alem, ende noch een ander halff boender, daerby gelegen.
Item, daer naest volght noch een huysken den voers. Jan van Vlasselaer
toebehoorende, bewoont by Hans Boon, hantwercker; zynde maer een familie.
Hier naest staet het huys toebehoorende joncker Rychard van Pulle, ende by hem
bewoont; zynde maer een familie.
Daer naest volght noch een huys den voers. van Pulle toebehoorende, ende
onverhuert, maer by hem zelffs gebruyckt ende geappliceert tot zynen grooten huyse.
Daer naest woont de weduwe van Adriaen de Boon, huerlinck, tzelve huys
bewoonende, met haeren soen, ongehouwt, hebbende drye koeyen, haer
toebehoorende, ende in hueringe houdende twee parcheelckens lants, groot tsamen
omtrent een halff boender, gelegen aenden Blauwput, ende der Cappelle aldaer
toebehoorende.
Daer naest staet noch een huys, toebehoorende Hans Carels, ende bewoont by Joos
Blandemans, bosscher ende beestenslaeger, hebbende eene koeye, hem toebehoorende,
ende zynde eene familie.
Hier naest volght een erffve, daer twee huysen plagen op te staen, nu al aff, die
welcke erve in hueringe heeft die voers. Joos Blandemans.
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Daer naest volght een huys, toebehoorende ende bewoont by Mr Franchois
Vogelzanck, clerck op stadthuys, ende rentmeester vande cappellanen ende huysarmen
van Sinte Peeters; zynde maer een familie.
Hier naest woont Peeter Bosmans, proprietaris, hantwercker, hebbende twee
koeyen, hem eygentlyck toebehoorende; zynde maer een familie.
Daer naest woont Goordt de Groote alias de Smet, proprietaris, zynde eenen smet,
ende wesende eene familie.
Int naeste huys woont een ingelsman, ende toebehoorende thuys d'erffgenaemen
van Beringen, zynde maer eene familie.
Hier volght het huys toebehoorende Guilliam Boon, ende by hem bewoont, clerck
op het Register deser stadt, zynde maer een familie1.
Daer naest volght een ruineux huys, toebehoorende den voers. Boon, ombewoont,
midts de caduciteyt.
Daer naest volght het huys, daer inne woont Mathys de Brier, ende met hem Jan
de Scheper, toebehoorende oyck Guilliam Boon, hebbende die voers. Mathys ende
Jan elck een koeye, ende zynde twee familien.
Volght, opden hoeck vande leege Keyberch, ende tegen over die Ketel, een ledige
erve, daer twee huysen plagen op te staen, ende by de soldaten al affgebrocken, ende
geabandonneert voer den chyns.
Hier naest woont, in een cleyn huysken, Lysbeth Schutteput, jonge dochter,
proprietaresse, levende ende sittende op haer zelffven.
Volght noch een huys toebehoorende Peeter Schinck, cleermaecker, by hem
bewoont, zynde maer een familie.
Hier naest volgen noch twee huysen, toebehoorende de weduwe inde Clocke,
d'eene bewoont by Niclaes Coryns, metser, zynde maer een familie, ende d'ander
huys es ombewoont.
Daer naest staet noch een huys, genaempt het Craencken, toebehoorende Jan
Willems, maillonier, bewoont by Hans oft Jan Candeleers, voerman, hebbende twee
peerden ende labeurende vier boenderen lants, gelegen omtrent de Loo, toebehoorende
joncker Charles Brimeur ende Sr Anselmus vanden Cruyce; zynde maer een familie.
Daer naest staet noch een huys, bewoont by Lodewyck de Cleermaecker,
toebehoorende Dionys Lissens, ende zynde maer een familie.
Vervolgens es noch een groot huys, zynde een brouwerye, geheeten den Candeleer,
toebehoorende ende bewoont by Dionys Lissens, brouwer ende labeurder, hebbende
twee peerden hem toebehoorende, ende labeurende thien dachwanden lants, in pacht,
gelegen op den Blauwput, toebehoorende Jan van Craenenbroeck; ende noch vier
boenderen lants, gelegen by Vlierbeeck, buyten der stadt, toebehoorende 'sPaus
Collegie.
Opden hoeck vande rechten Keyberch, es noch een ledige erve, daer eertyts een
huys plach op te staen.
Daer naest woont Merten Moreels, zanger van Sinte Peeters, gehouwt ende
generende zyn huyshvrouwe haer met vettewarye, huerlinck; zynde maer eene familie.
Hier naer volght het huys toebehoorende ende bewoont by jouffvrouwe Marie de
Ponte, weduwe wylen Bernaerts vanden Stock; zynde maer een familie.
1

Willem Boonen, de schrijver der geschiedenis van Leuven, verbleef derhalve in de Diestsche
straat, eenige huizen verder dan den linkenhoek der Eierenstraat.
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Daer naest staet noch een huys, toebehoorende Jan van Erps, repareerder van oude
schoenen; ende by hem bewoont, met zyne huysvrouwe alleen; zynde eene familie.
Hier naer volght noch een cleyn huysken, oyck toebehoorende den voers. Jan van
Erps, geheeten het Paddenhuys, bewoont by eene weduwe, by naeme Cathlyne vander
Hulst, woonende alleen ende leerende cleyne kinderen breyden.
Daer naer volght het Schuttershoff.
Ende daer naer de Heylige Geest Poorte.

Buyten de stadt ende ierst opden Blauwput.
Ende es te annoteren dat opden Blauwputt eertyts gestaen hebben omtrent de xx
huysen, daer onder dat wel waren vyff treffelycke pachthoeven, die welcke huysen
ende pachthoeven teenemael ten gronde aff zyn ende geruineert, by de soldaten.
Ende alzoo die landen opden Blauwput gelegen, opgeteeckent zyn, hier voer, inde
Dorpstraete ende andere straeten, es daeromme noodeloos de zelve hier anderwerffven
te stellen.

Huffel.
Es oyck te weten dat te HUFFEL plagen te staen vier schoone pachthoeven, ende
omtrent twelff andere huysen, de welcke pachthoeven ende huysen oyck al te gronde
aff zyn.
De landen aldaer gelegen worden gelabeurt by pachters, woonende inde
Dorpstraete, ende zyn alzoo hier voer opgeteeckent; aldus hier nyet.
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Linden op de pleen.
Es alhier te noteren dat, in dit gehucht, plach te staen een pachthoff, toebehoort gehadt
hebbende Adriaen Loots, ende nu het clooster vande Augustynen, daer toe dat
behooren omtrent acht boenderen lants, liggende noch ongelabeurt, zynde het
pachthoff teenemael aff, ende hebben, in dit gehucht, voerde troublen, noch gestaen
vyff oft zes huysen, die oyck al aff zyn ende geheel geruineert.

Schoer.
Onder dit gehucht hebben gestaen, voerde troublen, omtrent x huysen die al aff zyn,
daer onder dat drye ploegen waeren; ende in alles omtrent vyff boenderen lants,
behalven het lant dwelck aldaer toebehoort d'abdye van Vlierbeeck; zynde groot
omtrent ix dachwanden, al ledich liggende.

Kessel.
Ierst de Kesselstraete, inde welcke, comende van het gehucht van Schore naer Kessele,
opde slinke zyde, stont een huys toebehoorende Vranck Rouvoet, dwelck al aff es;
hebbende aldaer by gelegen een halff boender weyde.
Daer naest plach noch een fraeye huys te staen, met omtrent twee boenderen zoo
lant, zoo weyde, toebehoort gehadt hebbende Mr Jan Opden Berch, ende nu den
raetsheer ende doctoor Maelcote, welck huys al aff es.
Hier naest plach te staen noch een schoon woonhuys oft herberge, ende geheeten
het Beldeken, nu geheel aff, toebehoorende Jan Loots; daer toe dat behoort, omtrent
een halff dachmael weye, zonder meer.
Daer by leeght een dachmael weye, eertyts lant, ende nu in hueringe vuyt gegeven
Peetere Vercautheren, tzelve huerende tegen den cock van Perck.
Daer naest light noch een dachwant, eertyts lant ende nu weyde, toebehoorende
jouffvrouwe Jacque meyne Berthyns, jonge dochter, verhuert aenden voers. Peetere
Vercoutheren.
Naest de voers. herberge geheeten d'Beldeken, heeft noch een huys gestaen al aff,
toebehoorende Adriaen vande Poele, cock van Perck, met een boogaerdecken, groot
een halff dachwant.
Hier naest heeft gestaen noch een huys, nu al aff, daerby es liggende een halff
dachwant weye, ende toebehoorende tzelve d'erffgenaemen Jans Vyts.
Daer naest leght een erve, groot omtrent zes vierendeelen, zynde weye, verhuert
aen Jan vander Geten, ende toebehoorende den kinderen van Jaspar Baptista, tsjaers
om eenen daelder.
Vervolgens leght een erve, daerop eertyts gestaen heeft een schoon huys, met een
schuere, tsamen nu al aff gebrant, toebehoorende d'erffgenaemen Jans van Kessele,
daer toe dat behooren omtrent drye vierendeelen weyden, verhuert aen Jan Peeters,
voer drye rinsguldens tsjaers.
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Daer naest volght, groot, met het winnende lant, omtrent de vyff vierendeelen,
daer huys ende hoff plach op te staene, nu al te gronde aff, toebehoorende nu Jan
vander Geten, pachter van mynheer den raetsheer Maelcot, verhuert aen Peeter
Vercoutheren, voer vyff rinsgulden tsjaers.
Hier volght het pachthoff vanden voers. raetsheere Maelcot, bewoont by Jan vander
Geten, labeurende, met eene ploege, hebbende drye peerden, hem toebehoorende,
ende zes koeyen, hebbende in pacht, vanden voers. heere, omtrent xvj boenderen
lants, huerende tboender voer een mudde graens; item, hoort dit goet noch toe omtrent
de drye boenderen weyden, oyck verhuert aenden voers. pachter, vier oft vyff jaeren
om nyet; zynde die voers. pachter een mesnagie.
Daer naest volght het gelech oft woonhuys van Jan Peeters, by hem bewoont, ende
zynde eene familie, te wetene hy met zyne huysvrouwe ende drye kinderen, hebbende
vier koeyen hem toebehoorende, ende aldaer, tot Kessel, omtrent ix vierendeelen
lants, hem toebehoorende, by hem zelver gehouden.
Hier naest staet een erffken, met een kelder, daerop een schoon huys plach te staen,
byde Geusen, ten tyde vande schalade [escalade] affgebrant1, in welcken kelder nu
woont Hendrick Mertens, proprietaris vande erffve, groot een vierendeel, hebbende
voerts vyff koeyen, hem toebehoorende.
Daer naer volght een erffve, daer een woonhuys plach op te staene, groot in alles,
zoo d'erve, boomgaert als de weyde daer toe hoorende, een halff boender,
toebehoorende d'erffgenaemen van Jan die Brieder; welcke erffgenaemen hebben
aldaer noch liggende int Kesselerenvelt een boender landts, dwelck in hueringe houdt
Hendrick Mertens, om zes rinsguldens tsjaers.
Den boomgaert vanden rentmeester Havens volght hier naer, groot een halff
boender, verhuert aen Jan vander Geten, voer xiij rinsgulden.
Daer naer volght noch eenen boomgaert ende som bempt, groot in alles omtrent
drye dachwanden, toebehoorende Michiel van Ophem, ende verhuert aen Peeter
Vercoutheren.
Hier naer volght noch eenen boomgaert, daer een

1

Te weten in 1572, tydens de verwoesting der abdij van Vlierbeek.
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huys plach op te staene, groot metter erve daertoe hoorende, omtrent drye
dachwanden, toebehoorende d'erffgenaemen van Aerdt de Deckere.
Eenen bempt groot zes vierendeelen volght daernaer, toebehoorende d'erffgenaemen
Huens, verhuert aen Jan Peeters, voer xxv stuyvers tsjaers.
Volght hier naer die erffve Mr Jans de Prince, daer op twee diverssche huyskens
ende wooningen plagen ..........., ende ten tyde vande scalade affgebrant, byde Geusen,
groot de geheele erffve, omtrent een boender, verhuert d'eene erve aen Valentyn
Geeraerts, voer xviij rinsguldens, metten berch daer tegenover, groot omtrent een
halff boender, ende d'andere erve, met oyck een hellicht vanden berge daer tegenover
liggende, es verhuert aen Hendrick Goerdts, om xxij rinsgulden, hebbende elck der
voers. ij huerlingen, twee koeyen, hun toebehoorende.
Daer naest volght een erffve, groot een halff boender, daer eertyts een wooninge
heeft opgestaen, ten tyde van Don Jehan, by de soldaten affgebrant, toebehoorende
d'erffgenaemen van Vincent wylen van Overbeeck, ende verhuert, nu tertyt, aenden
voers. Valentyn, voer omtrent drye rinsguldens tsjaers.
Volght een halff boender weye, toebehoorende Herman Bacx, vettewarier, tot
Loven, verhuert aen Philips Pettens, voer vyff rinsguldens tsjaers.
Daer naer leeght een halff boender weye, toebehoorende de weduwe Cathlyn van
Vileers alias Berincx, verhuert aenden voers. Philips Pettens, voer omtrent vyff
rinsguldens.
Volght noch een halff boender weyde toebehoorende d'erffgenaemen van Jaspar
Baptista, verhuert aen Peeter Vercoutheren, om omtrent drye rinsgulden tsjaers.
Volght noch een erve, zoo weyde zoo boomgaert, groot omtrent vyff dachwant,
toebehoorende Carel Hullegaerts, pasteybacker, verhuert aen Hendrick Mertens, voer
xiij rinsgulden tsjaers.
Tegen over opde zyde vande bergen, comende van Attenhoven, lancx die bergen
naer Loven, staet ierst een woonhuys, groot in alles, metten berch daer toehoorende,
drye dachwant, toebehoorende Merten Wagemans, ende nu bewoont by Philips
Pettens, hantwercker, huerende tzelve tsjaers, tsamen xx rinsguldens; hebbende drye
koeyen ende twee peerden; zynde maer een familie.
Volght d'erve daer een Persse1 plach op te staen, al verlegen ende verlaeten, by de
proprietarissen, voer de chynsen daer op vuyt gaende.
Volght noch een andere erve, daer oyck eene Persse plach op te staen, ende nu al
aff, verhuert by den rentmeester van Vlierbeeck, chyns daerop treckende, tsjaers voer
xxxij stuyvers, aen Jan Peeters.
Daer naest leght eene erve, groot omtrent iij vierendeelen, daer een huys plach op
te staen, ende nu al aff, ende toebehoorende doctor Leoninus, gebruyckt by Willem
Boon.
Daer by leght oft staet het huysken, toebehoorende den voers. Willem Boon, groot,
metter erve daer toe hoorende, omtrent zes vierendeelen, dwelck hy zelver houdt
ende labeurt, hebbende twee koeyen, hem toebehoorende, zynde een labeurder ende
hantwercker, zynde maer een familie.
Volght zekere erve, groot omtrent een halff boender, toebehoorende Robert
Wagemans, verhuert aen Peeter Vercoutheren, voer vyff rinsgulden tsjaers, op welcke
erve een huys plach te staen, by de soldaten geruineert.
1

Eene wijnpers namelijk.
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Hier volght het huysken oft geleechsken Peeters Vercoutheren, by hem bewoont,
groot, die zelve erffve, metten lande daer toe hoorende, in alles iij dachmaelen,
hebbende vyff koeyen ende twee peerden hem toebehoorende, ende zynde eene
mesnagie.
Hier aene leght een erffken, daerop dat oyck eertyts een huysken heeft gestaen,
ende nu al geruineert, groot omtrent drye vierendeelen, toebehoorende den voers.
Peeter Vercoutheren, by hem gehouden, som boomgaert, som weye.
Hier aene leght een erffken, groot omtrent xiij roeden, met een cleyn huysken,
bewoont by eenen scheper, geheeten Godtgaff, die tzelve huert x rinsgulden tsjaers,
ende toebehoorende Jan vander Geten, hebbende te hoeden omtrent hondert magere
schapen die welcke toebehooren Goerdt Ubus, ende legeren die schapen buyten int
clooster van Vlierbeeck.
Volght daer naer het lant toebehoorende d'erffgenaemen Aerdts de Deckere, groot
omtrent drye dachwant, daerop een wooninge oft huys plach te staen, ende nu al aff,
dwelck lant nu in hueringe heeft Peeter Vercoutheren, om een mudde corens tsjaers.
Volght een stuck lants, daerop eertyts gestaen hebben drye diverssche wooningen,
nu al aff, groot, in alles, omtrent drye boenderen, toebehoorende d'erffgenaemen van
wylen Mr Daniel De Bruyne, verpacht aen Peeter Vercoutheren.
Volght een Boomgaert, groot omtrent een boender, daer eertyts een huys oft
pachthoff heeft opgestaen, nu al aff, toebehoorende Mr Franssen Vogelzanck, verhuert
aen Hendrick van Roost.
Int Kesselvelt leght omtrent x dachwanden lants, toebehoorende tGodthuys van
Tongerloo; de vj dachwanden ende het boender Merten Wagemans.
Item, int zelve velt, noch een halff boender lants, toebehoorende d'erffgenaemen
Jans de Brieder.
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Vlierbeeck.
D'Abdye ende het Clooster es affgebrant; maer het pachthoff staet aldaer noch, daer
inne dat woont Joos van Merbeeck, labeurende, met twee ploegen, ende hebbende
vier peerden ende acht koeyen, labeurende xx boenderen lants, tzelve Godshuys
toebehoorende; item, huert van tzelve Godshuys noch iiij boenderen weye.
Item, onder de prochie van Sinte Michiels, leven vanden heyligen Geest liij
persoonen, somtyts meer gelyck tzelve blyckt vuyten rolle daeraff zynde, ende desen
Paesschen lestleden vuytgereyckt.
Aldus opgeteeckent ende getrouwelyck geannoteert, binnen de voers. prochie van
Sinte Michiels, tot Loven, by Mr Philips de Buck, licentiaet inde rechten; Gregorius
Loomans, beyde raeden, ende by, my Roelant de Prince, als secretaris respective der
stadt van Loven, specialyck om dese herdtelling ende annotatie vande huysen ende
huysgesinnen te doen ende te maecken, byden Raede der zelver stadt gecommitteert,
opden xvijen dach der maendt octobris 1597. Des toirconde es dese jegewoordige
liste oft cohier, by my onder gescreven, als secretaris, onderteeckent, op heden xxijen
may 1598.
(Geteekend): R. DE PRINCE.

Parochie van Sint Quinten.
Quoyer ende sommier onderricht vande bewoonde huysen ende
huysgesinnen, daer inne bevonden ende anderssins onder de prochie van
Sinte Quintens1, binnen de stadt van Loven, volgende de resolutie dyen
aengaende, staetsgewyse genoemen, ende te hove geconfirmeert, den
iersten septembris xcvij lestleden, om, by middele van dyen, te verhueden
die menichfuldighe clachten ende swaricheden dier rysen, ter oirsaecke
vande tauxen, zoe inde ordinarise als andere beden, ende dat ter presentie
van joncker Willem de Angelis ende Symon Lambrechts, als commissarissen
daer toe, byden raede deser stadt Loven, met Guillame Boonen, ordinaris

1

In eene aanteekening genomen uit een boek getyteld: Liber Pastoralis Sancti Quintini
Lovaniensis, geschreven, in 1549, door pastor Hendrik Damen, leest men het volgende
over de beperking der parochie van Sint Quinten:
‘De terminis parochiae Sancti Quintini.
Item, in platea Villici terminatur parochia ad puteum Collegii Papae inclusive ex uno
latere tantum versus ecclesiam Sancti Quintini; in platea dicta Proefstrate ad domum
hospitii Vallis Ducis exclusive, ubi solet tendere una platea retro sacellum Clericorum
versus Forum pecorum terminans parochiam et in Foro pecorum latus sinistrum versus
Sanctum Quintinum cum domo Vuyter Liemingen inclusive, usque ad primum pontem
in de Broeckstrate, ex utroque latere, terminat.
In platea Catti terminatur ad collegium Sancti Donatiani inclusive; in de Vleminkstrate
ad domum scholae Paedagogii Lilii inclusive.
In Parco ad Abbatiam ibidem inclusive, et ultra fluviolum usque ad hospitium Angeli
exclusive. Extra portam Hevriensem, in Hovis, extenditur parochia usque ad limites
jurisdictionis oppidi Lovaniensis.’

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

ende geswoeren clerck der voers. stadtsregistre, specialycke gedeputeert,
ende begonst vije januarii anno 1598.

Ierst in Smeyersstraete.
Ierst thuys ende hoff, met alle andere zyne toebehoorten, toebehoort hebbende vrouwe
Marie-Johanne van Schoonhoven, met hare mede erffgenamen, ende nu de COLLEGIE
VANDE SOCIETEYT JESU, binnen Loven, by coope noch met andere seven huysingen
te wetene:
Huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten, toebehoort hebbende Jr Jooris van
Schoonhoven, inde Cattestraete.
Item, thuys, inde voers. Meyersstraete, toebehoort hebbende Cathlyne Bulte,
weduwe wylen Jans Ooge alias de Cock, nu ter tyt noch bewoont by Geraert de
Vleeschouwer, timmerman van zynen ambachte, met zyne huysvrouwe ende vier
kinderen.
Item, een huysken daernaest, de voers. Cathlyne toebehoort hebbende, onbewoont.
Huys ende hoff, met alle andere zyne toebehoorten, gestaen opden hoeck der voers.
Meyersstraete, toebehoort hebbende mevrouwe de hertoginne van Aerschot.
Item, huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten, toebehoort hebbende heer ende
r
M David wylen van Sestich.
Thuys toebehoort hebbende vrouw Marie van Schoonhoven, met haere mede
erffgenaemen, tegen over de Collegie van Donaest, ende nu de voers. Societeyt, naest
het huys van Schoonhoven aldaer.
Item, huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten,
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toebehoort hebbende Mr Jannen van Erssel, te voeren Mr Thomas wylen du Mont.
Zynde de voers. Collegie sterck van ontrent de liij persoonen, zoo priesters,
studenten, religieusen als anderen, met noch eenige wercklieden, werckende om loon
in hunnen cost, ende houdende dry peerden.
De Collegie van wylen heer ende Mr Marcelis van CRAENENDONCK, alleenelyck
bewoont by eene jonge dochtere.
Thuys van heer ende Mr Niclaes Foxius, licentiaet inde rechten, by hem, met zyne
huysvrouwe ende hunnen zoene, bewoont; met noch dry commensaelen ende eene
maerte.
Thuys daernaest, den voers. Foxius toebehoorende, bewoont by Peeter van
Merbeke, met zyne huysvrouwe.
Thuysken daernaest, den selven toebehoorende, bewoont by Margriete Feynaerts,
eene arme weduwe.

Proefstraete (Naamsche straat).
Ierst, thuysken, tegens over het huys van Mevrouwe de hertoginne van Aerschot,
toebehoorende Lucas van Baeckelgem, cleermaeckere van zyn ambachte, by hem,
met zyne huysvrouwe, bewoont, met hunnen soene.
Noch een cleyn huysken daer naest, den selven toebehoorende; nyet bewoont.
Thuys daernaest, toebehoorende Lysbet Labis, weduwe Lambrecht Vreen by haer
bewoont, met eene jonghe dochtere, nayersse.
Thuys daer naest, heel geruineert ende onbewoont.
Thuys toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen Roberts de La Cousture,
bewoont by de weduwe van heer ende Mr Fransen Gevaert, in zyn leven doctoir inde
rechten; met twee kinderen ende ij maerten.
Thuys opden hoeck, inde Cattestraete, toebehoort hebbende Anthonis wylen vanden
Berghe, ende nu de COLLEGIE oft SEMINARIUM VANDE CONINCKLYCKE MAJESTEYT,
bewoont by Hr ende Mr Dominicus1, als president, met xxx persoonen, zoo priesters
als andere studenten inde heylige Godtheyt, houdende iij maerten ende ij cnapen.
Thuys opden anderen hoeck, inde Cattestraete, toebehoorende den Godtshuyse
van Perck2, bewoont by viij religieusen van Perck, met eenen dienaer ende eene
maerte.
Thuys daer tegen overe, toebehoorende Jannen Caerels, schalliedecker van zynen
ambachte, by hem met zyne huysvrouwe ende drye kinderen, bewoont.
Thuys daer by gelegen, toebehoorende d'erffgenaemen joncker Augustyn wylen
Vrancx, bewoont by Hr ende Mr Cornelis Daneels, licentiaet inde rechten, met zyne
huysvrouwe, vyff kinderen ende twee maerten.
Thuys daer naest toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen Heer ende Mr
Geraert wylen van Caverson, in zynen leven doctoir inde rechten, byde zelve weduwe
bewoont, met haeren soene, twee dochters ende eene maerte.
1
2

Dominicus Reineri, van Bolsweert, in Friesland, doctor in de Godgeleerdheid.
Het was het kollegie der Witheeren, gesticht, in 1574, door de abten van Perk, Averbode,
Grimbergen en Ninoven.
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Thuys ende hoff, met alle zyne andere toebehoorten, toebehoorende joncker Willem
de Angelis, drossaert van Heverle, by hem [bewoond] met zyne huysvrouwe, met
drye kinderen, twee commensaelen, eenen dienaer, twee maerten, twee peerden;
hebbende alnoch eenen hoff, zoo bogaert als anderssins, inde Vlaeminckstraete, groot
ontrent ij dachmaelen; doende oyck labeur, onder Corbeke van ontrent de iij oft iiij
boenderen.
Die COLLEGIE VAN ATRECHT, bewoont by Heer ende Mr Cornelis Reyniers,
Gaudanus, doctoir inde heylige Godtheyt ende deken der kercke van Sinte Peeters,
met sesse boersieren, eenen dienaer ende eene maerte.
Thuys daer naest, de collegie voers. toebehoorende bewoont by Mr Geraert de
Cornu, rentmeester der selver Collegie, met zyne huysvrouwe ende eene maerte
Thuys daer naest, toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen Heer ende Mr
Diericx van Sestich, in zynen leven doctoir inde rechten ende cancellier inden raede
van Brabant, bewoont by Mevrouw van Attenhoven en joncker Philips van Spange,
met zyne huysvrouwe ende zuster, drye caemenieren, eenen dienaer, eenen paigie,
eene maerte, een rypeert.
De COLLEGIE VANDEN DAELE, bewoont by Heer ende Mr Adam van Goor, als
president, met vyff boersieren, twee commensaelen ende twee maerten.
Thuys ende hoff, met alle andere zyne toebehoorten, toebehoorende de weduwe
ende erffgenaemen Heer ende Mr Diericx van Sestich, in zyn leven cancellier vanden
raede van Brabant, ende by de zelve weduwe3 bewoont, met haeren soene, twee
dochters, twee maerten, eenen dienaer, houdende, inde Perckstraete, twee boenderen
lants.

Cattenstraete.
De COLLEGIE VAN DONAES, voer den meestendeel staende onder de voers. prochie,
bewoont by Heer ende Meester Amant Maillaert, als president, met vier

3

Deze weduwe was Maria Morillon, dochter van Gui Morillon en zuster van Maximiliaan
Morillon, bisschop van Doornyk. Het huis 't welk zij bewoonde is thans het kollegie ten
hoogen Heuvele. Zie bl. 139.
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boursieren, twee commensaelen, eenen knecht ende eene maerte.
Een cleyn huysken daer naest staende, ledich ende onbewoont.
Thuys daer naest, toebehoorende Mr Coenraert Silvius; ledich ende onbewoont.

Perckstraete.
Huys ende hoff, met zyne toebehoorten, gestaen inde voers. Perckstraete, tegen over
den Poele aldaer1, toebehoorende Hr Raphael Gemma, onderpastoor der kercke van
Sinte Peeters, bewoont by Jan Cressens, stroydeckere, met zyne huysvrouwe, ende
vier kinderen, zoo cleyne als groote, met eene maerte, twee knechten ende vier koyen.
Huys ende hoff, metten schueren ende alle andere zyne toebehoorten,
toebehoorende Hendrick Lathouwers, pachter, ende byden zelven, met zyne
huysvrouwe, bewoont, met vyff kinderen, houdende ij peerden ende iiij koyen; doende
labeur, binnen ij boenderen, buyten vj boenderen, onder Heverle ende eldere;
houdende vj dachmalen beempts.
Een cleyn huysken aldaer nieuwelinckx gerepareert, toebehoorende Jan de Vivier,
ledich ende onbewoont.
Huys ende hoff metter schueren ende alle andere zyne toebehoorenden,
toebehoorende de Verckensschole, bewoont by Jehan de Vivier, met zyne huysvrouwe
ende twee kinderen, met eene maerte, drye koyen, twee veersen ende twee peerden,
eenen ploege; houdende onder Heverle, in pachte, thien boenderen lants,
toebehoorende den heere Prelaet van Perck.
By hem woont noch in Jan de Vivier, hantwercker, neve des voers. Jans, met zyne
huysvrouwe, twee kinderen ende eene gehuerde koye; noch woont byden selven in
Pauwel vander Eycken, met zyne huysvrouwe.
Thuys toebehoort hebbende Nicolas du Poy, ende nu Henrick van Merbeke,
bewoont by Henrick vanden Steenwege, metsere van zynen ambachte, met zyne
huysvrouwe ende drye koyen.
Thuys daernaest, toebehoorende Goeris Bollaerts, ende bewoont by Janne van
Loeven, lynewevere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Ende noch woont by hem in Peeter Fransens, met zyne huysvrouwe.
Thuys tegens overe de Vlaemincstraete, toebehoorende Henrick Nys, bewoont by
Henrick Bouwens, handtwercker, met zyne huysvrouwe ende een kindt; woonende
aldaer noch eene vrouwepersoone, weduwe.
Thuys daernaest, toebehoorende d'erffgenaemen Peeters van Kelffs, bewoont by
Jooris Pichose alias Poelmans, pachter, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen,
twee koyen ende twee peerden; doende labeur onder Heverle.
Thuysken daernaest, toebehoorende Jacques Blehen, bewoont by Colla Remy,
timmerman, met zyne huysvrouwe.
Thuysken opden eenen hoeck vande Vlaeminckstraete, toebehoorende Myvrouwe
[vanden] Cancellier Sestich, bewoont by Huybrecht Myns Heeren, met zyne
huysvrouwe ende twee kinderen.
Thuys opden anderen hoeck vande voers. Vlaeminckstraete, toebehoorende Jan
van Beckevoert, gereelmaeckere, met zyne huysvrouwe ende hunnen soene.
1

Deze poel was gelegen aan de linke zijde van den ingang der Hoorentjesstraat.
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Thuysken daernaest, toebehoorende Magdalena de Laet, by haer bewoont, met
eene koye.
Thuys genaempt Hougaerden, toebehoorende Lysbet vanden Scriecke, by haer
met haeren man, bewoont, doende neringe van bier te tappen, hebbende vier kinderen,
twee koyen, eene maerte.
Thuysken daer tegens overe, toebehoorende Jooris Hougaerts, bewoont by Laureys
Oudtjans, raymaecker, met zyne huysvrouwe, twee kinderen ende eenen leerjonghe.
Thuysken daernaest toebehoorende Jeroen Ierpain, staende ledich ende onbewoont.

Sinte Quintesstraete. (Naamsche straat).
Thuysken nevens de Proefstraet binnen Poorte, toebehoorende Barbara van
Hougaerden, bewoont by Steven Schils, cleermaecker, met zyne huysvrouwe ende
hunne dochtere.
Thuys daernaest, toebehoorende Jacop de Coninck, backere, ende by den zelven
ende zyne huysvrouwe bewoont.
Thuys daernaest, toebehoorende Peeteren Ierpain, sargiewevere ende fruytenier,
by hem ende zyne huysvrouwe bewoont, met vyff kinderen.
Thuys daernaest, toebehoorende Mr Jan van Rillaer, bewoont by Cornelis van
Lantwyck, met zyne huysvrouwe, met noch eene vrouwepersoone ende twee jonghers.
Thuys daernaest, toebehoorende den voers. van Rillaer, bewoont by Gielis
Liebrechts, weert, met zyne huysvrouwe, ende twee kinderen, met noch twee arme
studenten; doende labeur met twee peerden onder Dorne; ende by hem woont noch
in Sebastiaen van Naemen, met zyne huysvrouwe.
Thuys daer tegens overe, genoempt die Biekaer,
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toebehoorende Gooris Bollaerts, vettewarier, by den selven bewoont, met zyne
dochtere ende eene maerte.
Thuys daer tegen over, opden hoeck vanden Borrenwech, toebehoorende Reynier
de Vleesschouwer, timmerman, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen.
Thuys daer naest, opden Borrenwech, toebehoorende den voers. Reynier de
Vleesschouwer, bewoont by Lincken Hult, met haere dochtere, houdende drye koyen.
Thuys naest die Biekaere, toebehoorende Gooris Bollaerts, bewoont by Steven
Ydeletten, een oudt arm man, levende vanden Heyligen Geest ende andere aelmoessen,
met noch eene oude arme vrouwepersoone, genoempt Marie Batens.
Thuysken daer naest, den voerscreven Bollaerts toebehoorende, ende bewoont by
Lysbet Muelmans, weduwe, met vier kinderen; by haer woont noch in Barbara vanden
Kerchove, weduwe.
Eene ledige erve daernaest, onbewoont.
Thuysken daernaest, toebehoorende Hans Constant, bewoont by Huybrecht Crabbe,
handtwerckere, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen, hebbende twee koyen,
houdende een hoff inde Vlaemincstraete, groot ontrent de xxx roeden.
Huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten, gelegen tegen over de voers.
huysingen, toebehoorende den erffgenaemen Roelants wylen van Winde, bewoont
by Jaspar Bastoigne, baillieu van Dorne ende Bevecom, met zyne huysvrouwe ende
sesse kinderen, eenen dienaer, eene maerte, houdende eene koye.
Thuysken daer tegen overe, toebehoorende Mr Denys Baudechon, by hem, met
zyne huysvrouwe, bewoont.
Thuys daer naest, toebehoorende Caerel Donck, bewoont by Thomas van Linth,
handtwercker, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Thuys daer naest, toebehoorende den voers. Caerel Donck, by hem, met zyne
huysvrouwe, bewoont ende twee kinderen.
Huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten, toebehoorende de weduwe ende
erffgenaemen joncker Joachims wylen van Termonde, bewoont by Fabio Mattaloni1,
met zyne huysvrouwe ende vyff kinderen, met eenen dienaer ende twee maerten.
De COLLEGIE VAN VIGLIUS, by Heer ende Mr Peeter vanden Eynden, doctoir inde
heylige Godtheyt ende pastoor van Sinte Quintens, als president, met acht boursieren
ende twee maerten, bewoondt.
Thuys, hoff ende alle andere zyne toebehoorten, toebehoorende d'ABDYE VAN
ANEN2, bewoont by Geraert de Tomby, lantwinner, met zyne huysvrouwe, met een
kindt, eenen jonghen student, eene maerte, vyff peerden, drye koeyen.
Huys ende hoff, met zyne toebehoorten, gestaen tegen over den Goeden
Hoelenwech, toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen Mr Jeronimus wylen de
la Hault, bewoont by de selve weduwe, haeren soene ende eene maerte.
Thuys, met zyne toebehoorten gestaen opden hoeck vanden goeden Hoelenwech,
toebehoorende Jacop Swerts, bewoont by Matheus de Coninck, backere, met zyne
huysvrouwe, een kint ende eene maerte.
Thuysken daernaest, toebehoorende den voers. Jacop Swerts, onbewoont ende
gebruyckt byden voers. Swerts, als met graen, hoy ende stroot getast.
1
2

Fabio Fusco de Mataloni, de beschermer van Leuven, in 1582. Zie hooger bladz. 146.
Eigenlijk Aulne. Deze abdij was gelegen bij Thuin, in Henegauw.
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Thuysken daernaest, den zelven Jacop toebehoorende ende by hem als boven
gebruyckt.
Thuys, met zyne toebehoorten, toebehoorende het GODTSHUYS VAN BONEFF,
eensdeels bewoont by Jacop Leys, met zyne huysvrouwe ende een kint, houdende
eene koye.
Tcleyn huys daer neven gelegen, toebehoorende den voers. Godtshuyse, ende
bewoont by jouffvrouw Cornelia Willems, met eene maerte; hebbende by haer
woonende eenen commensael Mr Michiel Loessens, licentiaet.
Thuys, mette schueren ende andere zyne toebehoorten, gestaen tegen over den
voers. huyse van Boneff, toebehoorende Jacop Swerts, lantwindere, by hem met zyne
huysvrouwe bewoont, met eene maerte; houdende een rypeert ende twee koyen;
labeurende hier binnen onder de voers. prochie een boender lants; onder Heverle
ontrent xiij boenderen; onder Bierbeek ontrent ij boenderen; onder Pellenberch ontrent
x ½ boenderen; onder Loevenjoel ontrent iij boenderen.
Thuys daer naest, toebehoorende de huysvrouwe van Caerel Donck, bewoont by
Marie ende Paesschyne van Pangaert, jonghe dochters, nayerssen.
Thuys daer naest toebehoorende Peeteren Everaerts3, rentiere, by hem, met zyne
huysvrouwe, bewoont, met een kint ende eene maerte; houdende eene koye.
Huys ende hoff, mette schueren ende alle andere zyne toebehoorten, gestaen neffens
den voers. huyse, toebehoorende Jacop de Pape, lantwindere, met zyne huysvrouwe
ende vyff kinderen; houdende iij peerden ende iiij koyen, labeurende, hier binnen
Loven, ontrent v boenderen ter hellicht, ende onder Heverle ontrent vj boenderen;
eenen ploeghe.
Item, byden voers. Jacop de Pape woont noch in Charles Meuris, met zyne
huysvrouwe.
Thuys, met zyne toebehoorten, daer tegen overe,

3

Peeter Everaerts van Velpen, zoon van Jan en van Isabella de Fresne. Hij was in den echt
met Elisabeth van Nes.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

371
toebehoorende Marie Hullegaerts, weduwe wylen Jans vanden Bossche, spinnersse,
by haer bewoont, met haeren soene.
Item, int voers. huys, woont noch een mans persoon, genoempt Michiel, met zyne
huysvrouwe.
Huys ende hoff, met alle andere zyne toebehoorten, daer naest gestaen,
toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen van Bothnia, byde voers. weduwe
bewoont, met joncker Jacques van Dilbeke, heer van Attenhoven, met zyne
huysvrouwe, vier kinderen, twee maerten ende eenen dienaer.
Huys ende hoff, met alle andere zyne toebehoorten, tegen over het voers. huys
van Bothnia, toebehoorende het GODTSHUYSE VAN HEVERLE, bewoont by Aerden
Poertman, bosscher ende hantwercker, met zyne huysvrouwe ende vyff kinderen;
daer by woont noch de huysvrouw vanden hovenier des hertogen van Aersschot, met
twee kinderen.
Thuysken daer naest, toebehoorende Henrick Vorsters, handtwercker ende hovenier,
byden selven, met zyne huysvrouwe, bewoont, met drye kinderen; houdende drye
koyen, labeurende hier binnen j boender ende iij dachmalen lants.
Thuysken daernaest, toebehoorende Niclaes Symons moedere, bewoont by Cornelis
Mathys, zeeldrayere, met zyne huysvrouwe ende een kint; by hem es woonende Jan
Ruth, handtwerckere, met zyne huysvrouwe.
Huys ende hoff, metter schueren ende alle andere zyne toebehoorten, genoempt
de Vier Emers, toebehoorende Peeteren van Dorne, landtwinner, by hem, met zyne
huysvrouwe, bewoont, met twee kinderen; houdende iiij peerden; veulens ij; koyen
iiij; labeurende hier binnen j dachmael; buyten xiij boenderen, bempden iiij boenderen,
onder Heverle.
Thuysken daer naest, toebehoorende den voers. Peeter van Dorne, bewoont by
Guilliam Gorry alias Schotelman, ommegaende met houte schoetelen ende andere
rouwerck, met zyne huysvrouwe.
Thuysken daer tegens over opden hoeck, vande Nieuwstraete, toebehoorende den
soene van Mr Jan Bachuys, bewoont by Jan vander Veken, met zyne huysvrouwe
ende twee kinderen; hebbende by hem in woonende eene arme oude weduwe.
Thuysken daer naest, toebehoorende als voer, bewoont by Anne Eylettens, met
twee kinderen.
Thuys daer tegen overe, toebehoorende Peeteren van Dorne; ledich ende
onbewoont.
Thuys daer naest den selven toebehoorende, bewoont by Gielis Bouwens,
lynewever, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen.
Thuysken daer naest, toebehoorende Willem vander Meren, bewoont by Laureys
Voeremans, met zyne huysvrouwe, houdende eene koye.
Thuys daer naest, den voers. vander Meren toebehoorende, ende by hem, met zyne
huysvrouwe Barbara, met hunne dochtere, bewoont, hebbende by hem in woonen
Denys Sinau, vettewarier, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Thuysken daernaest, toebehoorende den voers. Willem vander Meren, bewoont
by Guillame Tahoing, van Geldernaecke, cruepel, met zyne huysvrouwe ende twee
kinderen; houdende eene gehuerde koye, twee cleyne peerdekens, labeurende onder
Heverle, ontrent de vyff boenderen lants, luttel min oft meer.
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Thuys, mette hoeve ende alle andere zyne toebehoorten, gestaen tegenover den
quaeden Hoelenwech, [Sneppenberg], toebehoorende Jannen van Troostenberge,
ende by hem, met zyne huysvrouwe, bewoont; met vier kinderen ende eene maerte.
Thuys daer naest, den voers. Troostenberge toebehoorende, bewoont by Baltasar
Monchoven, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen.
Een huysken daer tegen overe, toebehoorende Michielen Elincx, bewoont by
Adriaen Miles, smit van zynen ambachte, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Thuysken daernaest, toebehoorende den voers. Elincx bewoont by Jehenne
Bouwens, eene arme weduwe, met een kint.
Thuysken daer tegen overe, toebehoorende Baltasar Monchoven, onbewoont.
Thuysken tegen over het voers. huysken, toebehoorende Jannen van
Troostenberghe, bewoont by Peeter de Pape, ticheldeckere, met zyne huysvrouwe
ende een kint.
Thuys daer by gestaen, toebehoorende Michiel Elincx, schoenlappere ende
biertappere, byden zelven, met zyne huysvrouwe, bewoont, met twee kinderen.
Thuysken daer naest, den voers. Elincx toebehoorende, bewoont by Liesken
Bessemmaeckers, eene arme vrouwe.
Thuys neven den kerchoff van Sinte Quintens, toebehoorende Jheroen Crabbe,
alias Paters, onbewoont; maer met graen, hoy, stroot ende anderssints becommert.
Thuys tegen overe den kerchoff van Sinte Quintens, den Heyligen Geest van Sinte
Quintens toebehoorende, eensdeels onbewoont, ende voerts bewoont by Goevaerd
Merchten, timmerman, met zyne huysvrouwe; vyff kinderen.
Een cleyn huysken, tegens over den voers. kerchoff, toebehoorende Jan Aerts,
custer van Sinte Quintens, met zyne huysvrouwe; houdende eene koye.
Thuysken neffens den kerchoff van Sinte Quintens, naer de Hoeff Poorte,
toebehoorende Adriaen Lints, cleermaeckere, onbewoont, dan met hoy, stroot ende
koyen.
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Thuys daer tegens overe, toebehoorende voers. Adriaen Lints, ende by hem bewoont,
met zyne huysvrouwe ende eene dochtere, houdende drye koyen; labeurende onder
Heverle j dachmael en j derden deel; binnen Loven j dachmael, xliiij; bempt onder
Heverle iij dachmaelen; ende te Hove ½ dachmael.
Een cleyn huysken, neffens den vesten vande stadt, toebehoorende Jacop Swerts,
ende bewoont by Hans vanden Borre, met zyne huysvrouwe; houdende eene koye
in hueringe.
Thuys vander Hoeff Poorten, bewoont by Hendrick van Erps, schoenlapper, poortier
der zelver poorte, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen.

Den Goeden Hoelenwech. (Carmelietenberg).
D'ierste huys, opden zelven Hoelenwech, toebehoorende Peeter van Dorne, bewoont
by Hans van Herendal, handtwercker, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen,
houdende eene koye.
Thuysken daernaest, toebehoorende tGodtshuys van Boneff, bewoont by Digne
van Wasdorre, eene arme weduwe.
Thuysken daer naest, toebehoorende Mr Peeter de Zangre, bewoont by Lincken
Bellens, eene arme weduwe.
Thuys daer naest, toebehoorende den voers. de Zangre, bewoont by Mr Geraert
sGreven, schoelmeester van Sinte Quintens, binnen Loeven, met zyne huysvrouwe
ende een kint. Ende by hem woont heer Niclaes Ruelens, onder pastoor van Sinte
Quintens.
Thuys metter schueren ende alle andere zyne toebehoorten, gestaen beneden opden
hoeck vanden voers. Hoelenwech, opde Baghynen straete, toebehoorende de weduwe
Josephs Colla, ende by haer, met Adriaen Steenbroeck, haeren man, bewoont, ende
vier kinderen, eenen dienaer, twee maerten; houdende vyff koyen.
TGODTSHUYS VANDE SWERTE SUSTEREN, met alle zyne toebehoorten, zynde in
alles religieusen xvje; eene maerte, twee jonghe dochteren, eenen commensael, den
ouden heer prothonotaris, canonick van Sinte Peeters; ende int zelve Godtshuys
woont noch Peeter van Yzeren, met zyne huysvrouwe.
Den Schorssmoelen, toebehoorende d'ambacht vande Vetters, binnen Loeven,
onbewoont, en wordt nyet gebruyckt, als heel ruineux.
Baggynestraete, beginnende aent kerchoff van Sinte Quintens ende den quaeden
Hoelenwech.
Thuys neffens het straetken gaende naer den voers. kerchoff, toebehoorende het
voers. Baghynhoff, bewoont byde weduwe wylen Mr Cornelis Cloet.
Een nieuw huys, opden kerchoff van Sinte Quintens, onbewoont, toebehoorende
Gooris Merttens.
Thuys opden hoeck vanden quaeden Hoelenwech, beneden tegen overe thuys
vanden Baghynhoff voers., toebehoorende de pastorye, vanden zelven Bagynhove,
bewoont by Gooris Merttens, handtwercker, met zyne huysvrouwe ende v kinderen;
twee koyen, een veerze.
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Thuys tegen over de poirte vanden Grooten Bagynhove, met trappekens op te
ghaene, toebehoorende de Capelrye vanden zelven Bagynhove, bewoont by heer Jan
de Lengaigne, priestere, capellaen aldaer, met eene maerte ende eenen student.
Thuys daer naest, toebehoorende den Pastoir van Sinte Michiels, bewoont by
Willem Roelants, handtwercker, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen; houdende
een koye ende een veerze.
Thuys daer naest, toebehoorende Cornelis Snoecx, handtwercker ende
brouwersknaepe, by hem, met zyne huysvrouwe, bewoont ende twee kinderen;
hebbende by hem innewoonende Matthys den schailliedecker, met zyne huysvrouwe.
Thuysken daer naest, toebehoorende Geraerden Le Tombu; onbewoont.
Thuys daer naest, tegens over het Bagynhoff, den voers. Bagynhoeve
toebehoorende, bewoont heer Everardus Molengravius, pastoir vanden zelven
Bagynhove, met eene maerte.

Groot Bagynhoff.
D'ierste huysinge, neffens de poorte, vanden voers. Bagynhoeve, bewoont by
Margriete Ryckaerts ende Martyne vanden Abeele.
Thuysken daer tegens overe, comende aent straetken, bewoont by Lincken vander
Beken, met eene maerte ende een cleyn meysken.
Thuysken daer naest, bewoont by Margriete Andries, alleene.
Thuysken daer naest, bewoont by Barbara van Marienberge, houdende by haer
inwoonende vier jonghe dochterkens.
Thuys daer tegen over, bewoont by jouffvrouw Helena van Loobosch, met twee
jonghe dochterkens.
Thuysken daer naest, opden hoeck van het straetken, bewoont by Anna Ghysens.
Thuys opden anderen hoeck van het voers. straetken, bewoont by Jehenne Le Petit,
met v jonghe dochters.
Thuys daer tegen over, toebehoorende Mevrouw de Hertoginne van Aersschot,
bewoont by jouffvrouw Anne van Espen.
Thuys tegen overe tvoers. huys, bewoont by jouffvrouw Elisabeth van Liedekercke.
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Thuys daer tegen overe, bewoont by Marie Lambrechts, met eene jonghe dochtere.
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Anne van den Bossche, Marie Rutten,
Helena Cornelis ende eene jonghe dochtere.
Thuys daer naest, bewoont by jouffvrouw Jehenne Blocx, met Anne Leters.
Thuysken daer naest, by jouffvrouwen Anne, Maximiliane, Philippa ende Ursula
Goedertuys bewoondt.
Thuysken daer tegen over, bewoont by jouffvrouw Agatha van Bosschuysen, met
eene jonghe dochtere.
Thuysken daer naest, by Margriete van Mille, met een jonck dochterken.
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Thonynken van Hosden, met eene jonghe
dochtere.
Thuys daer naest, bewoont by jouffvrouwen Martyne vanden Berghe, Anne vander
Molen, Jehenne Mares ende Jehenne van Marle.
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Marie, Cecilia ende Lincken Vlemincx,
met vier jonghe dochterkens.
Thuys, metten beldeken vanden vjen val van Onsen Liever Heer Jesu Christi,
bewoont by Margarite van Schutteput, met vier jonghe dochters.
Thuysken daernaest, bewoont by Jehenne de Laet ende Barbara Raymaeckers.
Thuys daernaest, bewoont by Marie Ouderghem alleene.
Thuys inden hoeck aldaer, toebehoorende jouffvrouw Jehenne de Mares,
onbewoont.
Thuysken, opden hoeck vande Middelstraete, bewoont by Jehenne Sauvaige.
Thuysken daer tegen overe, bewoont by Marie Obiert.
Thuysken daer naest, bewoont by Marie Keynens.
Thuysken daer tegen overe, onbewoont.
Thuysken daer tegen overe, affgebrocken.
Thuysken daer tegen overe ledich ende onbewoont.
Thuysken, tegens overe het huys vanden Ingelen Boedtschap, bewoont by Belia
Roelants, met eene jonghe dochtere.
Thuysken daer naest, bewoont by Inghele ende Magdalena Pandelaers.
Thuys daer tegens overe, genaempt den Ingelen Boedtschap, bewoont by Petronella
de Witte ende Martha Goerts, met vyff jonghe dochterkens inden cost, ende noch
drye jonge dochteren, doende hun zelfs cost.
Thuysken daer naest, bewoont by Lysbet sBackers.
Thuysken daernaest, bewoont by Marie Marcelis, met vj jonge dochteren, zoe
inden cost, als hun zelffs cost doende.
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Lysbet van Ermen.
Thuysken daernaest, bewoont by Nelleken vander Straeten.
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Cathlyne Lintermans ende Cornelia
Cleynaerts, met drye jonghe dochterkens.
Thuysken, int straetken aldaer, bewoont by Lucie ende Lysbet de Moor.
Thuysken, opden hoeck van tvoers. straetken, bewoont by Lysbet van Malcote
ende Cathlyne Cloets, met noch eene vrouwe persoone.
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Thuysken daer tegens overe, bewoont by jouffvrouwen Anna Douveryns1 ende
Jehenne Cloet, met v jonge dochterkens.
Thuysken tegens overe tvoers, huysken bewoont by Marie Thomas.
Thuys tegen over de kercke aldaer, bewoont by Marie ende Anna Francq, ende
Barbara Lismans, met xx jonge dochterkens.
Thuys daer naest onderwaerts bewoont by jouffvrouwen Anne van Hamme ende
Cathlyne Borchgraeve, met eene maerte.
Thuysken over de Brugge aldaer, inden rechten straete, bewoont by Marie Switten,
met een meyssen.
Thuysken daer naest, bewoont by Cathlyne ende Anne Oudtjans, met vier jonghe
dochterkens, inden cost, ende noch twee hun selffs cost doende.
Thuys vanden Heyligen Geest vanden voers. Bagynhoeve, onbewoont.
Thuysken tegens overe het huys vanden voers. Heyligen Geest, bewoont by Lincken
Robyns ende Barbara Coccinoul, met v jonghe dochterkens, doende hun selffs cost.
Thuysken daer naest, bewoont by Pierynken Deckers, met haer dochtere, ende
noch met twee jonghe dochterkens, in haeren cost.
Thuysken daer tegen overe, bewoont by Elisabet Quennoy.
Thuysken daer tegens over, bewoont by Nelleken vander Heyden.
Thuys van CHIEVRE2 aldaer, bewoont by Marie sPapen, Barbara Bortelaers ende
Jehenne Wilthaegens.
Thuysken daer naest, onbewoont.
Thuysken daer tegens overe, genaempt het HUYS VAN LOEMELE, bewoont by
Elisabet ende Aleydt Aerts, Marie Lommels, Jehenne Wains ende Marie Betz.

1

2

Anna van Doeveryn, van Brussel, was eene vrouw van buitengewone geleerdheid. Zij vertaalde
uit het latijn de werken van den H. Ieronimus en liet nederduitsche gedichten. Deze beggijn
overleed te Leuven, den 31 januari 1625, oud 75 jaren.
Gesticht, in 1530, door Marie de Hamale, vrouwe van Chievre, in Henegauw, weduwe van
Willem de Croy; thans het huis voor Weesmeisjens.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

374
Thuysken daer tegens overe, bewoont by Margriete vande Zande.
Thuysken daer naest, onbewoont.
Thuysken daer naest, oyck onbewoont.
Thuysken daer naest, bewoont by Gertruyt ende Margriete Vekenstyl.
Thuysken, inden hoeck aldaer, onbewoont.
Thuys van FLORIVAL, bewoont by eene weduwe, om tzelve gaede te slaen.
Thuys, over de Brugge, aende Dyle, achter thuys van Chievre onbewoont.
Thuysken daer naest, bewoont by Cathlyne Backers, met eene maerte.
Thuys daer naest, bewoont by Anne Opden Berch, met eene maerte.
Thuysken daer tegens over, bewoont by Margriete ende Lysbet vanden Pantgaert,
met eene jonghe dochtere.
Thuysken daer naest, bewoont by Lysbet Wachtendonck.
Thuys met alle zyne toebehoorten, toebehoorende d'infirmerye vanden grooten
Bagynhoeve, bewoont by Barbara Vanderborch, Margriete Haeveloos als meesterssen
vander selver infirmerye, met sesse arme Baghynkens, houdende twee koeymaerten
ende eenen knecht, een peert, vyff koyen.
Thuys, metter schueren ende andere toebehoorten de voers. infirmerye
toebehoorende, bewoont by Goert Wens, bouwmeester vanden voers. Bagynhove,
met zyne huysvrouwe ende vyff kinderen; houdende iiij peerden, vyff koyen ende
cxxv schaepen; houdende in pachtinge vanden zelven Bagynhove ontrent de xxiiij
boenderen lants, luttel min oft meer, al buyten stadt gelegen, zoo onder Heverle,
Bierbeke als elders.

Bagynestraete.
Seker huys toebehoorende den Godtshuyse vande Swertte Susteren, opden hoeck
vanden Vliechmoelen, bewoont by Ermken van Mille ende Eycken Thielens, twee
arme vrouwen.
Den Vliechmolen, toebehoorende onsen genadigen heere der Conincklyke
Majesteyt, als hertoge van Brabant, bewoont by Geraert van Loetere, moldere, met
zyne huysvrouwe, ende eenen knaepe; houdende een peert.
Thuys opden hoeck vanden Borrenwech, toebehoorende Marie vanden Bossche,
bewoont by Laureys Merttens, handtwercker, met zyne huysvrouwe, houdende twee
koyen; woonende by haer in Lysbet Lints, arme weduwe, met drye kinderen; houdende
een koye.
Thuysken neffens het voers. hoechuys, toebehoorende Pauwel Crabbe, bewoont
by Barbara Swevers.
Thuysken daer naest, toebehoorende Cornelis van Waest, brouwersknaepe, ende
by hem, met zyne huysvrouwe ende drye kinderen, bewoont.
Thuysken daer naest, toebehoorende den erffgenaemen van Jehenne Coens,
bewoont by Peeter Caryns, hoevenier ende handtwercker, met zyne huysvrouwe ende
een kint.
Thuys daer tegens overe, toebehoorende Jan vander Hulst, bewoont by Peeter
Mildegrave, moldersknaepe, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen; houdende
by hem inwoonende Anne Ooms.
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Thuysken daer naest, toebehoorende Peeteren Snoecx, bewoont by Liebrecht van
Noetere, handtwercker, met zyne huysvrouwe en twee kinderen; houdende by hem
in woonende noch eene vrouwepersoone, genaempt Philippotte, met een kint.
Thuysken daer naest, toebehoorende Peeter van Dorne, bewoont by Jehan Jacops,
met zyne huysvrouwe ende vier kinderen; houdende ij koeyen.
Thuysken daer tegens overe, toebehoorende den erffgenaemen van Jehenne wylen
Coens, bewoont by Lysbet Vrancx alleene.
Den Gaffelmolen, toebehoorende Willem van Boeckele, moldere aldaer, met zyne
huysvrouwe ende hunnen soene, met eene maerte; houdende een peert ende eene
koye.
Thuysken opden hoeck vant straetken vanden voers. Gaffelmolen, toebehoorende
Henrick Pickaerts, steenhouwere, met zyne huysvrouwe; houdende drye koyen.

Schaepstraete, beginnende aan de Wolfpoerte ter stadtwert inne.
Ierst vyff cleyne huyskens, bewoont by vyff arme vrouwepersoonen, levende vanden
Heyligen Geest ende andere almoessen.
Item, noch seven gelycke cleyne huyskens, staende opde straete gaende naer de
Redinge Poorte, insgelycx als boven, bewoont by seven arme vrouwepersoonen,
levende vanden Heyligen Geest ende andere almoessen.
Het RENGEN- oft REDINGENHOFF, toebehoorende joncker Willem van Oyenbrugge,
heer van Meldert, enz., by hem met zyne huysvrouwe bewoont, ende seven kinderen.
Den Rengen oft Redingen molen, toebehoorende de Collegie vanden Daele, bewoont
by Jan Arkenteele, moldere, met zyne huysvrouwe; houdende een peert.
Item, een cleyn huysken, naest het Rengenhoff, toebehoorende den voers. heere
van Meldert, bewoont by
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Jan vanden Kerchove, moldersknaepe, met zyne huysvrouwe.
Thuys opden hoeck vanden molen, staende naerde Redingen Poorte, toebehoorende
de Cappelle van Sinte Anthonis, bewoont by Lenaert Muelemans, mandemaecker.
Thuys daer tegens overe, toebehoorende Jannen van Arkenteel, moldere, bewoont
by Mr Jannen Francq, lieutenant des heeren Meyers van Loeven, met zyne huysvrouwe
ende hunnen soene.
Thuys opden anderen hoeck vande voers. molenstraete, toebehoorende Mr Jannen
Pin, bewoont by Quinten den Hoymaeckere, met zyne huysvrouwe ende een kint.
Thuys daer naest, toebehoorende de weduwe ende erffgenaemen joncker Oliviers
wylen de Ketelboetere, ende byde selve weduwe bewoont; houdende iiij caemeristen
ende eene maerte.
Thuys daer tegens overe, toebehoorende Geeraert vander Veken, schoenlappere,
by hem met zyne huysvrouwe bewoont, met een kint.
Thuys daer naest, toebehoorende den voers. Geraert vander Veken, bewoont by
Peeteren Borchmans, met zyne huysvrouwe ende vier kinderen; houdende ij koyen.
Thuys tegen over den Roscam, toebehoorende Francen Hullegaerts, bewoont by
Troy vander Borch, potbackere, met zyne huysvrouwe, vj kinderen ende eene maerte.
Thuys genaempt den Roscam, toebehoorende Symon Lambrechts, brouwere, met
zyne huysvrouwe ende hunnen soene bewoont.

De Veemerct (Sint Antoniusplaats).
Thuys opden hoeck tegen over den Roscam, toebehoorende Loyck Scryns, lynewevere,
by hem met zyne huysvrouwe ende vyff kinderen bewoont.
Thuys daer naest, toebehoorende den voers. Loyck Scryns, bewoont by Jehan
Prea, met zyne huysvrouwe ende vyff kinderen; houdende ij peerden.
Thuys daer naest, toebehoorende Willem van Noetere, bewoont by Geraert van
Volschere, met zyne huysvrouwe ende twee kinderen.
Thuys daer naest, toebehoorende den voers. Willem van Noetere, timmerman,
ende by hem gebruyckt.
Thuys daer naest, genaempt het Reusenhooft, toebehoorende den zelven Willem
van Noeteren, ende by hem, met zyne huysvrouwe bewoont, met hunnen zoene ende
eenen knaepe.
De Halle, toebehoorende de stadt van Loeven, daer de Processie-Waeghens ende
andere stucken inne staen; onbewoont.
Thuysken daer naest, de voers. stadt toebehoorende, bewoont by Jehan Balza, met
zyne huysvrouwe, een kint ende eene koye; houdende by hem inwoonende Gielis
Clep, met noch eenen jongen student; ende Jan Clement, met zyne huysvrouwe ende
dochtere ende twee studenten.
Het huys, met alle zyne toebehoorten, genaempt de Schoone Lieve Vrouwe,
toebehoorende joncker Anthonis Uyter Liemingen, heer van Wanghe, enz., by hem,
met zyne huysvrouwe bewoont, met een kint.
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Broeckstraete.
Ierst huys ende hoff, met alle zyne toebehoorten, gestaen buyten de voers. Broeckstraet
Poorte, toebehoort hebbende de collegie vanden Daele, ende nu joncker Maximiliaen
Schyff, heer van Saert, enz., met zyne huysvrouwe ende twee kinderen bewoont;
houdende eenen knecht ende twee maerten, drye koyen ende eene veerze.
Thuys daer tegens overe, toebehoorende de PROESDYE VAN DIE VAN CHANTRAINE,
bewoont by Niclaes Wera, voerman oft kerman, met zyne huysvrouwe ende een kint;
houdende vyff peerden ende twee koyen.
Een steenen huysken, daer by gelegen, toebehoorende Mr Jan Boogaert,
boeckdruckere; onbewoont.
De camme genaempt de Broeckstraetcamme, toebehoorende Symon Lambrechts,
brouwere, onbewoont.
[Op den omslag leest men: Quoyer vande bewoonde huysen in de prochie van Sinte
Quintens, tot Loeven.]

Parochie van Sint Jacob.
Naevolgende de Commissie, byden Raede der stadt van Loeven, opden
xvijen octobris, ao xvc ende zeventnegentich, geteeckent byden secretaris
Vekemans, gegeven jonckere Gielissen vander Vorst, Willem vanden
Calstre, wethouderen, ende den secretaris Mr Hendrick Cloet, om visitatie
ende opteeckeningen te doen vande huysen, hertsteden, gronden van erven,
ploegen, peerden, koyen, ende dat binnen de prochie van Sin-
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Jacops1, alhier binnen Loeven, om te dienen tot redres vande herttellinge
naede resolutie staetgewijse, binnen de stadt van Bruesselen, genomen,
ende byden hove, prima septembris, anno 1597 geconfirmeert, mede naeder
last ende commissie volgende de geprente ende andere instructie den
voers. commissarissen gelevert, begont iija january 1598, ende
respectivelijck daerinne gevacheert de voers. maent, ende daernaer noch
in majo daernaer, tot naerder opscrijven vande wyngaerden ende
dyergelycken.

Leye.
1

De parochie van Sint Jacob werd in 1587 zeer beproefd uit hoofde van de duurte der
eetwaren. Zulks blijkt uit het volgende smeekschrift:
‘Aen Myn Eerw. Heere den Vicaris vanden Eertzbisschop van Mechelen, residerende
binnen Loven.
Verthoont en geeft, met reverentie, te kennen de Pastoir ende Heylig Geestmeesters,
in der kercke van Sint Jacops, binnen Loven, hoe dat zy den zondage lestleden vergadert
syn geweest, met de goede mannen vande prochien, den welcken sy te kennen gaven
die groote armoede en benautheyt die in vele huysen, binnen der voers. prochie is,
gemerckt die lieden al hun panden hebben vercocht om daer op te leven, mits de groote
dierten van graenen die nu langen tyt is geweest, binnen deser stadt en omliggende
landen (Godt betert) en dat den ontfanck van d'incomen des Heyligs Geest te zeer
sober is, om den armen te onderhouden, die van honger geschapen zyn geheel te
ondercomen en al stervende gaen achter straeten, ende noch meer syn sal, midts dat
men de begonste distributie nyet langer, by faulte van den ontfanck, en can
gecontinueren, ten waere dat men eenige goeden vanden Heyligen Geest vercochten,
sulckx dat daer is gesloten, om te verhueden alle voerdere inconvenienten, datmen
soude ter venten doen stellen drye diversche perceelkens van wyngaerden, gelegen
binnen deser stadt, inde Calckhovenstraete, en alnoch zekere verlegen erffken, metten
meubelen daerop staende, inde Ridderstraete, eertyts geweest zynde Heylig Geesthuys,
daeraff cleyn proffijt is te verwachten, en dat al, by zoo verre, dat mynen eerw. heere
wilt toelaeten en approberen, alsoo de supplianten wel verhoopen dat mynheere doer
compassie en bermherticheyt den armen met hunne goeden, die de goede ouders daer
toe gelaeten hebben, in haren vuytersten noot sal laeten helpen, dwelck men in goede
tyde weder mach ontspaeren, en dit al, om te verhueden alle inconvenienten die doer
de aermoede noch soude moghen comen. bidt daeromme dat mynen eerw. heere wilt
tselve consenteren, emmers totter somme van een hondert vyftich rinsgulden eens,
gemerckt byde voerouders, int jaer lvijtich (1557) alst maer vier oft vyff maenden en
was dieren tyt, by consente vanden bisschop den Heyligen Geest wel is belast met
vyffentwintich rinsgulden erffelyck, daer desen dieren tyt nyet by en is te compareren,
biddende daeromme als voere, dit doende, enz. - Onderteekent: JOHANNES VAN HAMME,
pastor ecclesiae collegialae Sancti Jacobi; T. BLYLEVEN, GREGORIUS OTTEN, J.
COUWENHOUWEN ende JOHANNES BELLENS.’
‘Op de marge stont geschreven aldus: midts de notoriteyt vande presente generale
benautheyt, wordt den supplianten geconsenteert te coop te stellen, ende op hoogen
openbaerlyck te vercoopen oft te belasten, de stucken van erven hier inne geruert,
totter somme van hondert vyftich gulden eens, en wort den selven voirts geordonneert
binnen vyffthien daegen naest de te doene exhibitie vanden staet der goeden en
innecomen vanden Heyligen Geest, hier inne gementionneert, en dit int vicariaet ons
eerw. heeren des eertsbisschops van Mechelen, hier te Loven residerende. Actum, int
voers. vicariaet, opden xxen mey, anno xvclxxxvij; my present, onderteekent: SERVATIUS
VAN ALIM.’
Dit stuk komt voor in het Register der 2e schepenenkamer van 1586, aan den 13 juni.
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Ierst de huysinge Mr Huybrechts wylen Duym, gelegen binnen deser stadt, opde
Leye, ende bewoont by zyne weduwe, haer eygen toebehoorende, innewoonende
met haer vader, Mr Jan Bellenus, licentiaet inde rechten, levende opt thenne, hebbende
de selve weduwe eenen sone; de voers. Bellenus eenen sone, beyde studenten,
houdende mede twee cameristen, ende is vry ende suppost; eene hertstede.
Item, joncker Pauwels de Rycke, meyere van Herent, jeghenwoordich in
stadtsdienst, als deken vande Drapperyen, hem houdende alleen, met zyne huysvrouwe
ende maerte, ende woont int zyne, leven op hen innecomen; 1 huysgezin.
Joncker Gielis vander Vorst, heere van Loonbeke, jegenwoordig wethouder deser
stadt, ende substituyt des heeren Borgemeesters, Heeren Eraert van Schore, ridder;
is suppost dezer Universiteyt, met zyne huysvrouwe ende maerte, levende op hen
innecomen.
TCOLLEGIE VAN RYSSELE, waervan president es Hr ende Mr Jan van Maldre, doctor
inde heylige Godtheydt, ende heeft dese Collegie zesthien boursiers, met knecht ende
maerte; suppoesten deser Universiteyt.
Naest de zelve Collegie is bevonden een ledich huys, toebehoorende meester
Wouteren Remigii, caduc ende ruineux ende zeer langen tyt ombewoont gestaen
hebbende.
Thuys toebehoorende oft gehouden op rekeninge by die huysarmeesters van Sinte
Peeters parochie alhier, bewoont by Conrardyn Bergaigne weduwe, woont alleen
zonder maerte; vuytten selven huys verhuerende eenige camers, daer twee oft drye
partyen huyslieden alleenelyck hen graenen ende andere victualien inne vluchten,
om t'ontgaen de rooveryen vande soldaten.
Naest tzelve huys, gevonden thuys toebehoorende den erffgenaemen des heeren
doctoirs Caverson; ledich ende ombewoont.
Thuys daernaest toebehoorende den voers. erffgenaemen Caverson, wordt bewoont
by Peeter Cocx, hem generende metter penne, clerck van eenige bancken onder
Loeven; heeft eenen camerist.
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Int selve huys woont, met hem inne, Mr Wouter Remigii, met zyne familie, procureur,
gepostuleert hebbende voer d'officiaelshoff, nu voer wethouderen deser stadt.
Thuys Mr Jans van Couwenhoven, vander Goes, wordt, voer een cleyn partye ende
gedoochsaemheydt, bewoont, met zyne twee sonen, den eenen daervan priester ende
suppost deser Universiteyt; de reste wordt bewoont by Don Jehan de Cordona, eene
familie, vry zynde.
Mr Laureys van Boesem, baccalauris juris, procureur postulerende voer
wethouderen deser stadt, woont int zyne, levende op zyne practycke, hebbende
jegenwoordelyck twee cameristen studenten; draeght hem als suppost deser
Universiteyt.
Tegen over tselve huys van Boesem, es een cleyn huysken oft stalleken, toecomende
den voers. huysen van Boesem, bewoont by eene arme vrouwe, op d'aelmoessen
levende.
Thuys der weduwe Cornelis Schuerbroot, by haer vercocht aen joncker Joachim
de Tenremonde; het voerhuys worde bewoont by Willem van Zurple, leerthouwere,
ende d'achterste huys byden voers. Tenremonde, die d'eene reyse hem es houdende
als soldaet, in dienst zynde, ander reyse als suppost, levende op zyn innecomen.
Henrick Bellens, plecker van zyn hanteringe, woont int huys der weduwe Mr
Franchoys de Bucq, zonder beslach, dan hy ende zyne huysvrouwe, 1.
Lyncken Boegaerts, weduwe, woonende in een gehuert huys, ende geneert haer,
met haere dochtere, op kinderen te leeren breyen, 1.
Jan Meermans, brouwer, woont in zyn huys ende brouwerye, belast met vele
kinderen ende t'achterheyden, zoo op tselve huys als camme, die daerover opt waeter
es staende; zonder peerden ende koyen.
Adriaen Barbiers, woont inden Molen, opde Leye, toebehoorende Hr ende Mr
Jacoppen du Bay, doctor inde heylige Godtheydt, president van het Collegie van
Savoyen.
Hendrick den Vocheler hem generende metten vogel te vliegen, woont in een
gehuert cleyn huysken, Severyne vander Brugge toebehoorende.
Hr Jacoppe de Rycke, priester, die redelycke middellen zoude hebben, en hadde
geweest zyne gevanckenisse, woont in een gehuert huys, toebehoorende een
vrouwepersoon, by naeme oft bynaeme de contesse van Meghem; houdt de voers.
Hr Jacop hem als suppost.
Margriet Helscheviers, weduwe, woont, met haeren zone inne, wever van zyne
hanteringe, huerende tzelve huys van het capittel van Sinte Peeters.
Huybrecht de knecht oft molendryvere vanden molen voers. opde Leye, woont in
een cleyn huysken, toebehoorende tcapittel van Sinte Peeters voers
Jacop Peeters, metsere, belast met vele kinderen, woont int thuys des voers.
capittels; met hem woont inne eenen armen hantwercker, genoech opde aelmoessen
levende.

Bieststraete (tweede gedeelte der Brusselsche straat).
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Margriet Fonteniers, weduwe, woont naest het Groot Gasthuys, haer generende met
lynwaet te vercoopen; hoort het zelve huys toe het voers. gasthuys, 1.
Opt thoeksken vande Leye, inde rechte straete, toebehoorende Olivier Hollants,
woonen eenige handtwerckers ende zagers, werkende aen tslot des heeren hertoghen
van Aerschot.
Sebastiaen vande Putte, cleermaeckere, bewoont het huys desselfs Oliviers, alder
naest, 1 hertstede.
Fransken Mandemaeckers, vroedevrouwe, bewoont een vande huysen des voers.
gasthuys, 1.
Jan Mathys, zeeldraeyer, bewoont thuys des voers. gasthuys, alder naest; hertstede,
1.
Jacques Ooms, werckende in knaepschap van schoenmaeckere, hebbende een
cleyn vettewarycken, woonende in Machiels van Ophems huys, 1.
Marie Broeck, gehouwt, wasscherssche, woont in een gehuert huysken, toecomende
liedens van Bruesselen, 1.
Daniel Hannaert, cleerlappere, woonende in zyn eygen huysken, 1.
Gielis Jacops, gareelmaeckere, woont in een gehuert huysken van Mr Jan Eertwecht,
1.
Machiel Jacops, zone des voers. Jacops, woonende tegenover zynen vader, hem
generende met bier te tappen, woont int huys Hans Pauwels, 1.
Jan van Langenroye, fruyttenier van zyne hanteringe, woont int huys Jans
Lemmens, 1.
Lyncken Breck, woont inne, met haer moeder, int huys Jans van Langenryt, eene
arme spinnersse, 1.
Jacques van Maelcote, bode, woont in zyn eygen, ende met hem woont inne Henrick
Verheyen.
Loys Gosseal, der studenten bode op Atrecht, woont in Mrs Jans van Grave huys,
1.
Vranck de Muysere, smeth van zyn hanteringe, bewoont zyn eygen huys, 1.
Niclaes vanden Zande, schilder, woont int huys Mr Jans van Grave, ende by hem
woont inne Gielis van Campenhout, armen hantwercker.
Steven vanden Kerckhove, cuypere, bewoont zyn eygen huys, 1.
Peeter Bacx, wevere, bewoont het huys Mr Jans Eertwech, 1.
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Jooris vanden Delle, backer, woont int huys Willems Panis, 1.
Henrick Marcelis, cremerye houdende, mede vetterye, bewoont het huys Adriaens
Appelmans, 1.
Jan Pauwels, hantwercker; zyne huysvrouwe houdt een cleyn cremerycke;
woonende int huys Willems Panis, 1.
De weduwe Willem Baets, wylen bode, vande vryboeters vermoort, vercocht bier,
belast met vele kinderen; woont int huys Mr Jan Bellenus, 1.
Pauwels Nest, timmerman, in knaepschap werckende, ende woont int huysken
Diericx Berckel, 1.
Thuysken daernaest wordt bewoont by eene arme weduwe geheeten Maeyken van
Belle, genoech op d'aelmoes levende, 1.
Peeter van Kessele, leerthouwere, int huys Mr Jans Bellenus, 1.
Felix vander Eycken, schoenlapper, woont int huys Mr Jans Grave, met hem woont
inne, op eene camer, Zonekens weduwe, 1.
Henrick Rouvoet, hovenier, hem, met zyne huysvrouwe, houdende in zyn eygen
wooninge, 1.
Daer naest woont, in een halleken, met Pauwels de Vos, portier vande Biest Poorte,
eene jonge dochter.
Philips Otten, brouwer, inden Blauwen Oyenvaert, woont int zyne, zonder beesten
oft anders beslach, 1.
Joncker Antheunis vander Borcht, wethoudere, woont in een gehuert huys,
toebehoorende den erffgenaemen van Hr Jans de Kemmere, houdende den voers.
vander Borcht hem als suppost deser Universiteyt ende edelman, 1.
Naest tselve huys woont Anna van Ermbegem, eene arme weduwe, hebbende een
koycken; thuys hoort toe de voers. erffgenaemen, 1.
Tegenover, inden selven Cortten Bruel, woont een arme jonge dochter, zieckelyck,
levende op d'aelmoessen, int huysken Jans Huygens.
Henrick Scherps, deser stadt bode, blint ende oudt xc jaeren ende daer over, woont
in zyn eygen, maer levende op d'aelmoessen.
Thuysken des voers. Scherps, daernaest, wordt bewoont by Leys den schoenlappere,
een hertstede, 1.
Hr ende Mr Augustyn de Rycke, doctor inde rechten, woont inne, met zyne moye,
jonge dochtere; met hem oyck zynen broeder, student ende suppost deser Universiteyt.
Aert Lechy, bode van het comptoer vande beden, woont in een gehuert huys,
toebehoorende den deurwaerder Otto van Meenssele, 1.
Geert van Breedzyp, hantwercker, woont in een gehuert huys, toebehoorende den
kinderen Vullincx, 1.
Wouter Crols, brouwer, inden cleynen Beer, woont in een gehuert huys,
toebehoorende den kinderen Andries de Costere, houdende voerdere geen beslach
dan twee koyen, 1.
Jan van Diepenryck, schoenlappere; zyne huysvrouwe houdt winckel van cremerye,
ende bewoont zyn huys in hueringe vande kinderen Vullinckx, 1.
Jan van Langendonck, brouwer, in knaepschap meest brouwende, woont int zyne;
belast met een deel stomme ende innocente kinderen, 1.
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Joncker Charles van Raveschot, impotent, vande geslachten; woont int zyne ende
op zyn innecomen levende, hem houdende voer suppost deser Universiteyts; hebbende
eene koye.
Mr Franchois vanden Casteele, rentmeestere ende woont int zyne, hem houdende
suppost ende bedienende rentmeesterschappe.
Cathlyne Ydinga, arme weduwe jonckers Peeters van Winge, bewoont haer caduc
huys ende erve.
Amel de Coninck, hantwercker, woont in een cleyn verworpen huysken, in
hueringe, 1.
Loyck de Costere, arbeyder ende hantwercker, woont, met zyne vrouwe, in een
cleyn huysken, 1.

De Voere.
Den Tervenmolen van Jan Boisack, staende over de Voere, bewoont by Gielis, sone
desselfs Boisack, byden selven Boisack onlancx te leene ontfange vanden hertoge
van Aerschot, 1 hertstede.
Machiel de Wael, houtclievere, woont in een arm huysken ende leeft op aelmoessen.
THUYS VAN SINT TRUYEN1, bewoont by die van den GODTSHUYSE VAN
CORTTENBERGE, ende hier binnen gevlucht, zynde sterck twintich jouffvrouwen ende
neghen zusteren religieusen, vier maerten, x oft xij knechten, de welcke knechten
hen voer den meestendeeltyts houden buyten tot Corttenberge, ende houden in hennen
cost xiij jonge dochters, die zy leeren, ende hen costen aldaer coopen; houdende hier
twee koyen, eene veerse, zonder eenich voerder bewint, dan wel daer ter plaetse in
hen Godtshuys, ende huerende den voers. huysinge vanden heere Prelaet van
Vlierbeke.

Minderbroederstraete.
TGodtshuys vande zesse ARME MANNEKENS, gefundeert by wylen den president
HEYLWEGEN, levende op tgene hen ter aelmoessen gelaten es.
Willem vanden Calsteren, fruytenier, bewoont zyne

1

Later het klooster der Engelsche Nonnen, op de voer.
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huysinge ende hertstedeken, met zyne huysvrouwe; houdt een koycken.
Joeris Goirts, woonende int huys tgene men noempt Vulcanus, mandemaecker van
zyne hanteringe; ende zyne huysvrouwe gaet omme met fruyt, 1.
Eustaes vander Heyden, hovenier, woont in een gehuert huys, toecomende den
voers. gehuysschen, ende houdende eene koye, 1.
Joncker Loyck van Schore, vande geslachten, Guldedeken, houdende eenen
commensael, suppost deser Universiteyt, woont int huys doctors Zwerius.
Int achterhuys desselfs van Schore woont joncker N. Croeningen, die zynen naem
weygerde te declareren, zeggende onder ander woerden velen dat hy suppost was
vande Universiteyt, ende aldaer opgeschreven.
Daer tegen overe staen twee huysingen genoech caduc, bewoont by diversche
arme liedens, op d'aelmoessen levende, met oyck eenen Jan Grael genoempt, armen
vocheler.
De Heere Rynevelt, met zyne familie, woont int zyne, eertyts THUYS VAN
TONGERLOO, houdt wagen ende rypeerdt ende koyen.
Daer tegenover staen twee cleyn huyskens, toecomende den voers. Godtshuyse
vanden Cruysbroederen, die bewoont worden met arme vrouwkens op aelmoessen
levende.
D'erve metten bempt Willems van Bausselle, daer een schoon huys plach op te
staen, by de soldaten affgebrocken, ende houdt drye vierendeelen.
tCOLLEGIE VANDE CRUYSBROEDERS, met eenen President, drye cameristen, cock,
ende jongen, zonder eenich beslach, als zy verclaerden; supposten, 1.
Voer int selve Collegie, int voerhuys, woont Mathys Vellens, labeurder, houdende
drye peerden opde baene te bossch rydende, zonder koyen, 1.

Broeckstraete.
Goert de Hertoge, strootsnydere, woont inde huysinge ende erve wylen Hr Matheus
Boden, regent was inde Verckensschole, ende houdt twee koyen.
Jan Stassart, schilder, woont int zyne, inde bleequerye.
Machiel Wera, kerreman, woont in een gehuert huys toebehoorende de weduwe
Switten, ende houdt twee koyen.
Daernaest, inde huysinge der selve weduwe, woont eenen armen hantwercker,
geheeten Jehan de Wael.
Jacop Coppens, arme hantwercker, woont in een gehuert huys, houdt een peertken
ende eene koye; d'erve is achter groot ontrent een dachmael, 1.
De reste vande huysingen vande selve straete zyn al affgeworpen.
D'erve van joncker Jan Liedekercke, die in hueringe houdt Wynant Claes, is groot
drye dachmael ende is wyebempt.
Thofken Franchois Hullegaerts ij vierendeelen.
Een beempdeken toebehoorende de capelle vanden Heyligen Cruyce, groot omtrent
ij dachmalen.
D'erve oft hoff Jans van Zoethem, ontrent een halff boender.
D'erve daer de zeven arme Goidtshuyskens plagen te staen, zyn oft mogen groot
zyn een halff vierendeel.
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THEYLICH CRUYS CAPELLE heeft een stucxken erve van een halff dachmael.
Peeter van Cotthem heeft aldaer een erffve die geamoveert is, daer huys op plag
te staen, daeraff de steenen zyn geamoveert; den rentmeester Havens heeft daeraff
d'administratie, emmers tbewint vande materialen, de reste amoveren die van
tGodtshuys vande Capucynen, als hen gejont, ut dicitur.
Over twater Mr Jan Opden Berch, omtrent drye dachmalen bempts.
Jan Willems, een bempdeken van een dachmael.
Huybrecht vander Male, een halff vierendeel.
Mr Willem Edelheere, omtrent drye dachmalen, daer huysen op plagen te staen.

Inde rechte Bieststraete (tweede gedeelte der Brusselsche straat).
Willem Mertens woont ende houdt zyn woonstede tot Eegenhove, hebbende hier
thuys gecocht, geheeten den Vossensteert, alwaer hy het zyne is vluchtende.
Thuys daernaest is ledich ende ruineux.
Vranck van Ermbegem, cleermaeckere, woont in een gehuert huys, toebehoorende
Adriaen vanden Nyevermolen, 1.
Henrick van Halen, schoenmaeckere, woont in zyn eygen huys, 1.
Jan van Dorne, brouwere, daerby cuypere, woont inde Tersse, zyn eygen camme,
zonder eenich bestiael, beslach oft labeur te houden, 1.
Severyn vander Bruggen woont int zyne, rentmeester ende voerts solliciteerdere,
1.
Peeter Goelens, hantwercker, mede vercoopende bier, woont int huys Willems
van Langendonck, 1.
Joes Quisthout, backer, woont in zyn eygen huys, 1.
Laureys Smets, hantwercker, woont in een gehuert huys, 1.
Willem van Langendonck, brouwer, woont int zyne, houdende labeur, met vier
peerden, ende heeft in pachtinge eenige landen, zonder beempden, daeraf te Herent,
int Lanckvelt eendeels onder Wincksele
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ende Heverle, tsamen ontrent de xxx ½ dachmalen, toebehoorende zoo den Heere
Prelaet van Vlierbeke, Ter Banck, joncker Pauwels de Rycke, den Heyligen Geest
van Sint Jacobs, jouffvrouwe Marie de Tassis, Ravenschot ende den Heyligen Geest
van Herent, daeraf hy specificatie zal doen, indien het noodig zy; ende heeft twee
koyen, zonder voerder beslach, een hertstede.
Rombout Waelpots, cuyper; zyne huysvrouwe geneert haer met jonge kinderen te
houden, leerende breyen; woonen in hen eygen, 1.
Peeter vander Baren, gelaesmaecker, ende zyne huysvrouwe houdt vettewarye,
ende woonen int thenne, 1.
Pauwels Coosmans, cleermaeckere, woont in een gehuert huys, 1.
Carel Merbeys, raymaecker, woont inden Pelgrim, toebehoorende Gielis Snoecx,
1.
Jeroen de Zagere, met zyne arme moeder, woont int huys Peeters vanden Broecke,
genoech levende op d'aelmoessen.
Jan de Vleeschouwer, backere, woont in een gehuert huys, toebehoorende den
voers. vanden Broecke, 1.
Hr Henrick.............., pastor van Bergen, by Campenhout, woonende in thuys doctor
Rycke, met zyne arme moedere, 1.
Dierick.........., costere van Sint Jacops, cleermaeckere, woont in een gehuert huys,
1.
Loys van Weversberghe, hantwercker, woont op den Kerckhoff van Sint Jacops.
Wouter de Pleckere, daer neven, in huttekens van huyskens daer gestelt, in forme
van lazarushuyskens, ende genoech op d'aelmoessen levende.
Remy de Smeth, cassydere, woont in een gehuert huys der erffgenaemen Vullincx,
1.
Hendrick Coosmans, hantwercker, woont, van gelycken, in een huys der
erffgenaemen Vullincx; houdt eene koye, 1.
Mr Gregoris Otten, rentmeester van Vlierbeke, suppost deser Universiteyt, als
rentmeester mede vande collegie van Dieve; houdt mede labeur; item, vier peerden;
zesse koyen; houdt twee ploegen; in labeur xxxvj boenderen alle onder de baenderye
van Heverle; item, twee boenderen beempts van dyen van den Godtshuyse van Perck,
onder Heverle; item, drye boenderen beempts oyck onder Heverle, de collegie van
Winckel toebehoorende; ende hier binnen Loven een dachmael lants toebehoorende
de weduwe Mr Huybrechts wylen Duym, 1 hertstede.
Joes Goolyns, hantwercker, woont int huys Glaude de Rieu, ende heeft 2 koyen,
1.
Pierre de Fromont woont in het zyne, houdt labeur van een halft boender, onder
Heverle, toebehoorende den pastoor van Sint Jacops; een vierendeel van een dachmael,
onder Herent; eene bempt van drye dachmalen, onder Heverle; heeft drye peerden,
eene koye, rydende voerden meestendeele te bossche om houdt, 1.
Jan van Liedekercke, hantwerckere, woont int huys der erffgenaemen joncker
Augustyn Vrancx, heeft eene koeye, 1. Ende metten voers. Liedekercke woont noch
inne Loyck Stuckens, oyck hantwercker, heeft mede eene koye, 1.
Henrick Clouwens alias Keerens woont int huys jouffvrouw Loyse vander Vorst,
pachtere, houdt iiij peerden, twee veulens, vyff koyen; labeurende op Heverle de
landen der collegie van Winckel, als ten eerste negen boenderen vande zelve collegie;
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zeven boenderen toebehoorende tGodtshuys vander Banck; zesse boenderen
toebehoorende d'erffgenaemen vander Vorst, al onder Heverle; verclaert egheen
beempden in hueringe te hebben, ende dat hy hem voerts geneert om vracht varende.
Die vanden GODSHUYSE VANDER BANCK, hier binnen Loven gevlucht, hebbende
in hueringe thuys joncker Gielis vander Vorst, opde Biestpleyn gestaen, zyn zesse
religieusen geprofesseden, eene novicie ende eenige jonge dochters, cleyne kinderen,
vier knechten, ende drye jongers, drye maerten, vyff peerden, vyff koyen, twee rinders
ende twee ploegen, daermede zy hen eygen landen verclaren te labeuren, voer zoo
vele zy vermogen, inder maete van omtrent den xxxix boenderen, daeraff de meeste
deel zyn gelegen onder Heverle ende, naer hen goetduncken, onder Wincxele ende
Loeven, omtrent de xiij boenderen; profiterende omtrent den vj boenderen beempts,
vuyt meer andere die onder water zyn liggende.
Margriete van Thienen woont daernaest in een gehuert huysken, 1.
Mertten van Weversberghe, arm oudt man, wevere, woont in een cleyn huysken.
Daernaest woont een arme vrouwe in een cleyn huysken, levende op d'aelmoessen.
Weder nu keerende inde rechte BIESTSTRAETE.
Jan de Coninck, metser, woont int huys Cathelyne Crols, 1.
Jouffvrouw Marie Switten, weduwe jonckers Jans vander Vorst, heere van
Loenbeke, woont in een gehuert huys, toebehoorende doctor Guilliame van Opstal,
medecyn; woont inne met haeren zone, student, ende alzoo hen houdende voer
suppost; levende op haer innecomen.
Hr Jan Francisci, priester, canoninck van Sint Jacops, woont int huys des heeren
van Marle, ende houdt den zone desselfs heeren van Marie, met zyne knechten ende
andere zesse studenten, zynde commensalen, suppost, vry.
Jr Jan de Borchgrave, blint oudt edelman, inne woonende, met zyne dochter,
levende op thenne; hem houdende voer suppost.
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Den heere Deken van Sint Jacops, woonende int huys van Vrouwen-Perck, by hem
onlancx vercregen, houdt eenen camerist alleenlyck, met zyne maerte, suppost, alsoo
vry.
Jeremias Hasseleer, lynenwevere, woont in zyn eygen huysken, 1.
Betteken, costersse van Sint Jacops, met eene jonge dochter, tsamen inne woonende,
1.
Daer tegen over, twee jonge dochters, vuyt Hollant gevlucht, hen generende met
wasschen.
Cathlyne Coosmans, jonge dochter, in haer eygen huysken woonende.
Mayken ende Christina Roelants, jonge dochters, school houdende, woonende in
een gehuert huys.
Peeter Roeckeloes woont daernaest, hantwercker; woont in een gehuert huys, ende
houdt eene koye.
Daer tegen over tGODTSHUYS VANDE ZEVEN ARME VROUWKENS, gesticht by Mr
Aert wylen van Halvermylen, levende in aelmoes.
Machiel Schots, opden Blyenhoeck, hantwercker, ende aldaer bier tappende, woont
int zyne, 1.
Peeter van Aerschot, inden Molensteen, leeft opt zyne, 1.
Metten selven Peeter woont inne Machiel Quistenberch, die houdt twee peerden,
varende om vracht, hebbende twee koyen ende twee calveren, 1.
De weduwe Merckx Zegers woont in haer eygen huysken, 1.
Henrick Momboirs, hantwerckere, woont in zyn eygen huysken, ende heeft twee
koyen, 1.
Urssele Bloemarts, arme weduwe, bewoont een cleyn huysken, toebehoorende
doctors Caversons erffgenaemen, 1.
Thuys Cornelia Walravens wordt bewoont by Lambrecht Bloems, metser, houdt
eene koye, 1.
Andries Nots bewoont, in hueringe, thuys eertyts jonckers Peeters van Griecken;
gaet omme met vee te handelen ende houdt vyff koyen, 1.
Joeris Timmermans, pachter van Termunck, die vanden Godtshuyse van Perck
toebehoorende, hier binnen alleenlyck zyn vertreck ende vlucht nemende, hem met
zyn bestiael buyten houdende, 1.
Willem Zueteboetere, hantwercker, woont in een gehuert huysken ende houdt eene
koye, 1.
Jan de Haes, pachtere, houdt vier peerden ende twee koyen, houdende labeur onder
Heverle van ontrent xvj boenderen, ten aerde, vj toebehoorende liedens van Bruessel,
daervan rentmeester is Jacques de Blehen.
tGODTSHUYS VANDE CELLEBROEDERS, ende zyn vier broeders, geen bedryff
houdende; binnen int henne woont Willem Langermes, hantwercker.
Vranck van Merbeke woont in stadts Wyngaert Poorte, houdt eene koye.
De huysinge ende erve geheeten tPlacet, bewoont by Mevrouwe van Hougrefert
[of Nortmitford, uit Engeland], by haer vercregen vanden Chevalier Saint Victore;
haeren concherge is Thomas Robert, ende houdt twee koyen.
tPlacet, met zyne ommeliggende wyngaerden, hoff, plantzoenen ende andere erve,
houdt omtrent den drye boenderen, zoo hoff, wyngaert, plantsoen, crieckelryen ende
anderssins.
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THUYS VAN GRUENENDALE, desolaet ende caduc, bewoont by Lysbeth weduwe
Lambrechts de Vos, 1.
Jan Vranckx bewoont thuys daer naest, zeer ruineux, ende houdt eene koye, 1.
SINTE LAUREYS GASTHUYS, ende int woonhuys woont Willem Nest, op last vande
zieken oft passanten pelgrims hen gerief te doen.
Margriet Giessels, arme weduwe, schole houdende, hebbende eene koye, hertstede
1.
Jacop Quaentrol, woont in een arm ende desolaet huysken, levende op
d'aelmoessen.
Hilaris Oomkens, alhier gevlucht, woont inde huyskens van Sint Jacops, ende
houdt twee koyen, zonder verder bedryff, 1.
Niclaes Hoelaer woont in zyn huysken ende leeft op d'aelmoessen.
De ledige erve van Mr Bartholomeus wylen van Herbergen, daer eertyts op plagen
te staen huysingen, by de soldaten geruineert.
Inde BOUTHERSHEN STRAETE (Kabotermansstraat), woont de sone Mr Jans wylen
Dynchelroux, cuyper, woont met zyne moeder inne, ende houdt twee koyen, 1.
Adriaen vander Nyeuwermolen, hoevenier, woont, voer een deel, int zyne, ende
d'andere erve heeft hy in hueringe, ende houdt twee koyen, 1.
Peeter Deckers woont int huys in hueringe, ende houdt twee koyen, 1.
Den Hert, opde Biestpleyn, bewoont byde weduwe Jans Goessens, backersse en
bier tappende, ende huert tselve van Jan van Ghyssele, metser, woont te Bruessel;
houdt een koye, 1.
Henrick Molemans, rollenaer opde bane, ende hem generende met hoevenieryen,
houdt drye peerden ende eene koeye; houdt labeur onder Heverle, totte quantiteyt
van omtrent iij boenderen, toebehoorende..........; ende omtrent twee boender, onder
Loeven, toebehoorende diverssche persoonen.
Mertten Cardinaels, hantwercker, woont in zyn eygen huys, ende houdt eene koye,
1.
Jan van Schutteput, tapt bier ende houdt taverne, werckende in knaepschap van
brouwen; woont in zyn eygen huys.
Jan van Dorne, hantwercker, woont int huys Jans van Gerwe.
TGODTSHUYS VANDE ANNUNTIATEN zyn in getalle, zoo binnen religieusen als
buyten zusters, viertich,
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houdende twee koyen, zonder voerder eenich bedryff, ende, by faulte dat zy van
thenne, in Hollant ende elders, nyet en kunnen ontfangen, moeten leven by assistentie
der goede lieden in aelmoessen.
De weduwe Peeters Zegers, inde Groeffstraete (Tervuersche straat), woont in haer
eygen, ende houdt eene koye ende alsoo hertstede, 1.
De weduwe Jans Minne, arm, ende houdt eene koye; woont in haer erve, meer
belast dan het weerdich is.
Daernaest in een huysken, by forme van een hutteken, woont een arme weduwe
ende leeft op d'aelmoes.
Jan Melis, smeth, woont int zyne, hebbende daerop zyn erve nu geset eene nyeuwe
wooninge, by de soldaten, inde troublen, affgebrocken, 1.
Jan van Gerven, backer, biervercooper ende herberg houdende, woont in zyn eygen
huys, ende houdt twee koyen.
Hendrick van Balen woont in zyn eygen huysinge, hoevenier, houdt eene koye.
Jan van Merbeke, hoevenier, woont in thuys Cathelyne van Balen, tgeene hy in
hueringe bezit; een koye.
Helias Nest, hoevenier, woont int huys Joes Boba, ende heeft eene koye, 1.
Goris Crabbe, hoevenier, woont int zyne, houdt een koye, 1.
Henrick Ylen, varende om loon, ende heeft ij peerden ende woont int zyne, hier
binnen van buyten gevlucht, 1.
Bernaert Raymaeckers woont int huys Henrick Ylen, hantwercker, 1.
De weduwe Augustyn Nest woont int huys Henrick Kerreds, 1.
Marie Vrancx, gewoont hebbende, voer deze troublen, opde Groeff, nu binnen
dese stadt, aende poorte, daer zy een huysken heeft gestelt, ende geneert haer met
bier te tappen ende backersse, zonder beesten, 1.
Willem N., molder, bewoont het huys Anneken inden Draeck, nyeuwelyck aende
Poorte gestelt, ende houdende drye koyen, 1.
Willem Vrancx, portier vande Bruesselsche poorte.
Jacques Meynaerts, tavernier, woont aende Poorte, int huys Gabriels Batens, 1.

Heyliggeest straete.
Dierick van Vlasselaer, hantwerckere, woont in zyn eygen huysinge; houdt eene
koye, 1.
Joncker Charles van Heylweghen woont in zyn huysinge, zonder eenich beslach,
levende op zyn innecomen, 1.
Jouffvrouw Christyne van Poederbeke, weduwe joncker Charles van Busleyden,
woont daernaest, 1.
TGODTSHUYS VANDE CAPUCYNEN, zyn acht oft negen religieusen, levende op
d'aelmoessen.
Bernaert de Vos, hoevenier, woont int zyne, houdt eene koye, 1.
Joes Dogge, hantwercker, woont int huys Aerts Coosmans ende houdt een koye,
1.
De ophoff Jans vander Biest ende werdden thuysken daeraff bewoont by de weduwe
de Witte; houdt een koye, 1.
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Thomas Mirecat, arm hantwercker, ende heeft eene koye, 1.
Aert van Merbeke bewoont het huys joncker Thybouts van Eynatten, ende houdt
ij koyen, 1.
Daernaest staen de twee Heylig Geest huyskens, ende worden bewoont by twee
arme weduwen ter aelmoessen levende.
Mertten de hoevenier woonende inden hoff ende huysinge Mr Jans van Grave,
ende houdt eene koye.
Jaspar den Knecht van Sint Joeris Gulde, woont, met zyne moedere inne, inde
huyskens toecommende de Capellen vanden Heyligen Cruyce, op de Voere, 1.
Nicolaes Moelemans woont inde huysinge vanden hoff Jeremias van Dormale, op
de Voere
TGODTSHUYS VANDE CHARTROISEN zyn sterck van derthien heeren religieusen,
acht broeders leecken, vuytgangers, twee knechten, vier peerden ende een rypeert;
zonder koyen; twee ploegen, daertoe xxxiiij oft xxxv boenderen lants, als zy
verklaeren hen toe te hooren; ende houden in labeuringe de landen der Collegie van
Atrecht, vier boenderen; item, vyff boenderen beempts hen toebehoorende, ende
nopens eenige andere percheelen van goederen omtrent desen quartiere gelegen,
staen achter int eynde deser, andere liedens toebehooren.
Comende nu doerde MINNEPOORTE, in dese prochie van Sint Jacops.
Gielis de Vleeschouwer, leerthouwer, woont in zyn eygen huys, belast met vele
kinderen, 1.
Jan vanden Steene, kerreman, houdt twee peerden, gheen labeur, ende woont int
huys geheeten Sinte Annenhuys, 1.
Hr ende Mr Jacop van Haecht, doctor inde rechten, houdt vyff commensalen, woont
int huys Mr Jacops de Cuypere, suppost.
Willem van Merbeke daernaest, arm hantwercker, ende houdt twee koyen, 1.
Jan van Schoenderhagen, schoenmaeckere, woont, met twee arme weduwen inne,
in huysinge, caduc ende verlaten, doerde belastinge ende caduciteyt.
Hans Peeters, arm hantwercker, genoech van gelycken.
Lenaert Bacx, costere van Sinte Margriete Capelle, ende woont voeren int huysken
toebehoorende de selve Cappelle, lynewevere van zyne hanteringe.
Hans Timmermans, zyn huys in hueringe bewoonende, houdt eene koye, 1.
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Cornelis vander Vorst bewoont thuys Claes van Opstal; heeft een koye, 1.
Anthoen de Beckere, huyvetter, woont int huys Joes Everarts, 1.
Cathelyne van Beerthem, arme weduwe, woont int haere, 1.
Laureys Stoffels, plecker, 1.
Jacques N...., cruepel ende arm, op d'aelmoessen levende.
Steven van Dormaele, die men heet Metten Timmerman; heeft een koye, 1.
Cornelis Loomans, stamelere, knecht vande huydevetters, 1.
Vranck van Merbeke, hantwercker, woont int huys der weduwe Cornelis
Schuerbroet; houdt ij koyen, 1.
Thuys wylen Aert Vincx wordt gehouden voer eene schuere die Willem van
Langendonck gebruyckt, ende en is anders nyet bewoont.
Joncker Guillaume Bernart, edelman, woont int zyne, levende, met zyne familie,
op zyn innecomen, zonder bedryft, 1.
Thuysken desselfs Bernarts, daernaest, wordt bewoont by eene jonge dochter, by
naeme Marie de Riddere, 1.
De huysinge metten hoff, wyngaerd, enz. vande Boelhaghe, toebehoorende Cornelis
Neuckers, ende wordt by nymanden particulierlyck bewoont, houdt ontrent een halff
boender, in plantsoen, wyngaerdt ende hoff, 1.
Henrick Minnen, oudt man, hoevenier, bewoont thuys der erffgenaemen joncker
Augustyn Vranckx, 1.
Philips de Pyper woont int huysken ende hoff Machiels wylen vander Heyden,
hantwercker.
Item, den hoff ende boomgaert Mr Diericx van Berckel, groot....
De schuere ende huysinge Mr Gregorius Otten, nu bewoont by arme liedens, op
d'aelmoessen levende.
De posten naerde visitatie geopteert tot huysen, worden bewoont.
Den hoff Mr Guillaume Vrancx, laeckenvercooper, groot ontrent.........

Overstraete, op d'ander zyde.
Item, den hoff nu lant Peeter Claes is groot 1 ½ vierendeel.
Tlant daer neffens Peeters vanden Broecke is groot een dachmael.
De weduwe Mr Huybrecht Duym, een dachmael lants, dat houdt den rentmeester
Otten.
Achter de Boelhage, opde vlecke geheeten den Mispeleer, zyn bevonden de
naebeschreven percheelen van goeden, wyngaerden, plantsoene:
Dierick van Merbeke, wylen wyngaert, nu lant, een vierendeel.
Hans vande Poele, schoenmaeckere, een vierendeel wyngaert.
Niclaes van Opstal, wyngaert, een vierendeel.
D'erffgenaemen joncker Augustyns wylen Vranckx, wyngaert iiij vierendeelen.
Lant daerby iij vierendeelen.
Hr Aert van Balen, capellaen van Sinte Peeters, wyngaert, ij vierendeelen.
Maximiliaen Berchmans, plantsoen, een vierendeel.
Cornelis Neuckers, crieckelrye, een vierendeel.
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Willem vanden Calsteren, plantsoen, een halff vierendeel.
Joncker Mertten Lievens, genoech verlegen plantsoen, ij vierendeelen.
Laureys Heymans, met Henrick van Horenbeke, lant 1 ½ vierendeel.
D'erffgenaemen Joes Boogaerts, lant j vierendeel.
Cornelis Neuckers, wyngaert, j vierendeel.
De selve, lant, j vierendeel.
Willem vanden Calsteren, plantsoen, j vierendeel.
Aert van Merbeke, plantsoene, j vierendeel.
Henrick Rouvoet, lant, ij vierendeelen.
Jan Spoelberch, lant, ij vierendeelen.
D'erffgenaemen Meynaerts, lant, iiij vierendeelen.
Goeris Loomans, wyngaert, een vierendeel.
Deselve, lant daerby, een vierendeel.
Boven ende neffens tPlacet, opde Calckumstraete:
Tierst de weduwe Henrick Schepers, j vierendeel wyngaert, tgene Joes Houwyck
in hueringe houdt, j vierendeel.
Ryckaert de Raymaecker, wyngaert, een halff vierendeel.
D'erffgenaemen Anthuenis Bertthyns, wyngaert, ij vierendeelen.
Ryckaert de Raymaecker, alnoch wyngaert, ij vierendeelen.
Willem vanden Broecke, wyngaert, een vierendeel.
WYNGAERT STRAET, nopens de hoevens ende wyngaerden, zoomen van boven de
poorte, opde slincke hant, gaet naer stadt inne.
Hans de Vadder, plantsoen, ij vierendeelen.
Olivier Hollands, lant, te voeren wyngaert, j vierendeel.
Joncker Andries van Duffle, lant ende plantsoen, j vierendeel.
Hans van Gerwen, wyngaert, j vierendeel.
Anthoon van Herre, schoenmaeckere, plantsoen, j vierendeel.
Goeris Zedeleers, wyngaert, ij vierendeelen.
Machiel van Thienen, wyngaert, j vierendeel.
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tGodtshuys vande Wittevrouwen, lant, iij vierendeelen.
De vrouwe van Hougrefert, lant, ij vierendeelen.
Jouffvrouw Philippotte de Ferry, lant, 1 ½ vierendeel.
De vrouwe van Hougrefert, voers., lant, 1 ½ vierendeel.
Margriet Ourogge, wyngaert ende plantsoene, i vierendeel.
Peeter vanden Broecke, wyngaert, 1 ½ vierendeel.
Lysken Schuerbroet, wyngaert, 1 ½ vierendeel.
D'erffgenaemen Mr Lucas vander Meeren ende jouffvrouw Anna vander Linden,
lant ende plantsoen, twee vierendeelen.
tGroot Gasthuys, wyngaert, ix vierendeelen.
D'erffgenaemen Daniels vander Heyden, zoo wyngaert, plantsoen als lant, iij
vierendeelen.
Ursule Bloemarts, hoff ende lant, vj vierendeelen.
Carel Rombouts, wyngaert, 1 ½ vierendeel.
Jan Boogaerts, wyngaert, j vierendeel.
tGodtshuys van Sinte Merttens, wyngaert, i vierendeel.
Jouffvrouw Maria Absoloens, wyngaert, i vierendeel.
Lysken Opstal, weduwe Jans de Vos, wyngaert, i vierendeel.
Den Heyligen Geest van Sint Jacops, wyngaert, i vierendeel.
Aert van Langendonck, erve zoo hoff, boogaert ende lant, 1 ½ dachmael.
Over d'ander zyde vande poorte, ende zoo naer de veste.
Glaude de Rieu, lant, vj dachmalen.
Jan van Valckenberch, wyngaert, iij vierendeelen, lant, ij vierendeelen.
De zelve Valckenberch, over straete, wyngaert, ij ½ vierendeelen.
Pauwel de Ridder, lant, iij dachmalen.
Adriaen van Schutteput, jegenwoordich Borgemeester, wyngaert, 1 ½ vierendeel.
Daernaest doctor du Bay, jegenwoordich Rector, wyngaert, i vierendeel.
Philips de Fontaines, wyngaert, i vierendeel.
Niclaes van Opstal, wyngaert, i vierendeel.
D'erffgenaemen Jans Moens, wyngaert, i vierendeel.
Jouffvrouw Marie de Wyngaerde ende jouffvrouw Loyse vander Vorst, wyngaert,
ij vierendeelen.
Pauwels de Riddere, lant ende plantsoen, iij vierendeelen.
Machiel Joeris, wyngaert, 1 ½ vierendeel.
Jan Schats, lant, 1 ½ vierendeel.
Niclaes van Opstal, wyngaert, i vierendeel.
Dierick van Merbeke, wyngaert, i vierendeel.
Jan Boisack, crieckelrye, xviij royen.
Jan Ooge, wyngaert, ij vierendeelen.
Mynheer du Bay, wyngaert, i vierendeel.
Heylken vander Eycken, wyngaert, i halff vierendeel.
Hans van Gerwen, crieckelrye, wyngaert, iij vierendeelen.
Peeter de Pape, wyngaert, i vierendeel.
Daniel wylen vander Heyden, nu Jooris Goirts, lant, wyngaert ende plantsoen, iij
vierendeelen.
Jacop Braetpanne, wyngaert, i vierendeel.
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Joncker Goedsenhovens, lant, i vierendeel.
Jan vande Broecke, lant, ij vierendeelen.
De weduwe Daniels de Bruyne, plantsoen, 1 ½ vierendeel.
tHeylich Sacraments van Sinte Peeters, een block zoo lant als plantsoen, v
dachmaelen.
tGodshuys der Annuntiaten, lant comende achter aen hen Godshuys, i boender.
Henrick van Bierbeeke, lant, 1 ½ vierendeel.

Mennenstraete.
Machiel van Thienen, zoo hoff als boegaert, ij vierendeelen.
Joeris Hoegaerts, hoff, ij vierendeelen.
Machiel van Ophem, erve zoo lant, hoff als beempt, een halff boender.
Buyten de stadt, ter plaetsen geheeten den Bollenslach, onder dese prochie van
Sint Jacops:
Peeter de Pape, van voeren wyngaert, nu hoff, ij vierendeelen.
Helias Nest, nu hoff, ij vierendeelen.
Dierick van Vlasselaer, lant, ij vierendeelen.
Joes Boba, lant, 1 ½ vierendeel.
Nicolaes van Opstal, lant, ij vierendeelen.
De weduwe Mr Daniel de Bruyne, lant, i vierendeel.
Germain Grouwels, lant, i vierendeel.
Wouter Crols, lant, i vierendeel.
Peeter Trits, lant, iiij vierendeelen.
Jan vander Linden, lant, een halff vierendeel.
Gielis Crabbe, lant, j ½ vierendeel.
Dierick van Vlasselaer houdt vande Annuntiaten lant, 1 dachmael.
Gielis Crabbe, lant, xviij royen.
Guillaume vanden Calsteren, lant, i vierendeel.
Jouffvrouw Marie Absoloens, lant, xviij royen.
Jeremias van Dormale, lant, ij vierendeelen.
Doctor Rycke, lant, i vierendeel.
Vranck van Meerbeke, lant, i vierendeel.
D'erffgenaemen Mr Diericx de Vriese, daeraff Jan van der Hulst tbewint heeft,
lant, v ½ vierendeelen.
Den Heere Prelaet van Vlierbeke, lant, i vierendeel.
Jan van Dorne, lant, i vierendeel.
Jan de Vos, lant, xviij royen.
Hans vander Haert, wyngaert, xviij royen.
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Joncker Goidsenhoven, lant, ij vierendeelen.
Cornelis Neuckers, lant, i vierendeel.
Henrick Minne, wyngaert, xviij royen.
Helias Snoecx, lant, xviij royen.
Mr Dierick van Berckel, lant, i ½ vierendeel.
Lysbeth Lambrechts, alias Vos, lant, xviij royen.
Peeter Flerincx, lant, iiij ½ vierendeelen.

Carenberch.
D'erffgenaemen Jans van Ermbegem, lant, i ½ vierendeel.
Jan Pauwels, lant, iij vierendeelen.
tGodshuys van Perck, lant, een halff boender.
Staes vander Heyden, lant, iiij vierendeelen.
Ter plaetsen geheeten Steenken, i boender.
Jouffv. Loyse vander Vorst, lant, ij vierendeelen.
Floris van Hoegaerden, lant, ij vierendeelen.
Willem Lanckneuse, lant, i vierendeel.
tGodshuys van Perck, i vierendeel.
Joes Quisthout, i vierendeel.
Den Heyligen Geest van Sint Jacops, i ½ vierendeel.
Berbel Minnen, i vierendeel.
Jouffvrouw van Dieven, i ½ vierendeel.
Peeter van Dorne, i vierendeel.
Marie inde Croene, i vierendeel.
Mr Willem Edelheere, i vierendeel.
D'erven Grouwels, ij vierendeelen.
Joncker Thybout van Eynatten, i ½ vierendeel.
tGodtshuys van Groenendaele, ij vierendeelen.
Henrick Rouvoet, i ½ vierendeel.
tGodtshuys vande Halfstraete, ij vierendeelen.
Remy Bollaerts, i vierendeel.

Banckstraete.
tGroot Gasthuys, lant, eertyts wyngaert, ij vierendeelen.
Mr Jan van Grave, hoff, ij ½ vierendeelen.
Doctor Ryck, wyngaert, j ½ vierendeel.
Hr Jan, wyngaert, j ½ vierendeel.
Nicolaes Opstal, lants comende aende Heylig Geest straete, v dachmaelen.
Chartroisen, wyngaert ende lant, iij vierendeelen.
Mr Dierick van Berckel, lant, ij vierendeelen.
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Aldus gedaen, in vuege voers., byde voers. commissarissen totter voers. visitatie
ende opteeckeninge gevacheert, ende den raede deser stadt overgeleyht, ende de
selve besomminge, voer zoo vele in hen is, ende daerinne gehandelt te hebben naer
vermogen, desen 25 mey 1598.
Geteekend: H. CLOET.

Parochie van Sinte Geertruide.
Heirttellinge, gedaen bij joncker Guilliam van Duffle ende Adriaen
Lochtmans, beyde raedt, met Mr Govaerden Reynders, secretaris der stadt
van Loven, inde maent van januario, anno xvcxcviij, ende dat vande ghenen
die gelegen zyn inde prochie van Sinte Geertruyden.

Vuylake met een deel van der Koystraet (tweede gedeelte der Vaartstraat).
De weduwe Mrs Daniels de Bruyne bewoont, by hueringe, die huyssinge van joncker
Godefroidt de Laistre, levende op haer renten, ende heeft in haren coste haere drye
broeders, ende twee maerten, ende houdt drye koyen, hebbende eenen schoonen
boomgaert, daerby den Raemhoff, ende eenen boomgaert Philips van Haecht.
Daernaest, in eene verlegen erffve, toebehoorende de weduwe van Anderlecht,
woont eenen armen lynenwevere.
Hercules Des Portes woont in zyn eygen, met zyne huysvrouwe ende twee maerten.
Hubert Vaultseul, houdende die Lombaerden, met zyne huysvrouwe, eenen knaepe,
twee maerten.
Jan N., ticheldeckere, met zyne huysvrouwe ende zynen sone, bewoont het cleyn
huys van d'abdye van Sinte Geertruyden.
tGroothuys der selver Abdye is onbewoont.
Willem de Bosschere, doende egheene neringe, woont inde huyssinge vande abdye
van Averboden, met zyne huysvrouwe, hebbende eene maerte ende twee koyen.
Olivier vander Schueren, hem generende met biertappen ende latten te vercoopen,
met zyne huysvrouwe ende verhuert eene camere aen eenen hantwercker, met zyne
huysvrouwe.
Christoffel Luenis, met zyne huysvrouwe ende eene dochtere, rydende ende gaende
om loon.
Geeraerdt van Surple woont in zyn eygen, met zyne huysvrouwe, hen generende
met bier te tappen ende wat cleyne cremerye.
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Thuys van Bartholomeus van Surple is onbewoont.
Adriaen van Thienen, hem generende met particuliere rentmeesterschappen, woont
in zyn eygen, met zyne huysvrouwe zyne moeder ende eene maerte.
Geerdt Huens woont in zyn eygen, hem generende met brouwen, ende zyne
huysvrouwe.
Reynier van Eeckhout, lynewevere, met zyne huysvrouwe, woont by hueringe.
Henrick Ackermans, met zyne huysvrouwe, bewoont by hueringe thuys van
Pauwels van Hooivelde.
Joes van Haecht, met zyne huysvrouwe, met noch eene arme vrouwe van buyten,
ende eene koye, woonende by hueringe inde huyssinge Adriaens Lints.
Mr Jan vander Stegen, chirurgyn, met zyne huysvrouwe ende eene maerte, woont
in zyn eygen, hebbende eenen schoonen boomgaert.
Merten Mertens bewoont, in hueringe, een cleyn huysken van Meester Jan vander
Stegen, met zyne huysvrouwe.
Marie Ingels, weduwe, bewoont een cleyn huysken daernaest, by hueringe.
Jan vanden Broecke, schoenmaker, bewoont, by hueringe, zekere huyssinge van
Adriaen Lints, met zyne huysvrouwe, met noch eene arme vrouwe.
Niclaes Meynaerts, hem generende met in knaepschappe te wercken aende
schepenen, met zyne huysvrouwe, bewoonende by hueringe een huys toebehoorende
Geerdt van Surple.
Adriaen Lints, brouwere, inden Cardinael, bewoont zyn eygen, met zyne
huysvrouwe ende eene maerte.
Willem Cappels, inde Blauwe handt, met zyne huysvrouwe, hen behelpende met
bier te tappen, bewoonen hun eygen.
Cathlyne vanden Dycke, weduwe Ghysbrechts..., met haer moeder, bewoonende
een cleyn gehuert huysken.
Clara vander Heyden, weduwe Symoons de Laet, bewoont, met haere arme
kinderkens, een cleyn huysken.
Henrick Leemans, molder in knaepschappe, ende zyne huysvrouwe, bewoonende
een huysken van Margriete Smoutkens.
Margriet Smoutkens alleene bewoont haer eygen huysken, daernaest.
Henrick de Ryckere, backere, hem oyck generende met bier te tappen, bewoont,
met zyne huysvrouwe, thuys Henrick de Smet.
Thuys daernaest wordt gebruyckt by Jan Peeters, van Kessele, woonende te Kessele.
Die weduwe Adriaens Juypers alleene, bewoont haer eygen huys, genaempt den
Draeck.
Jan de Wilde, ticheldeckere, met zyne huysvrouwe, bewoonen thuysken daernaest,
toebehoorende den Godshuyse vanden Augustynen.
Hans Vaseurs, handtwerckere, hebbende zyne huysvrouwe ende twee koyen,
bewoont thuysken daernaest, toebehoorende den voers. Godtshuyse.
Jan Vogel, bewoont thuys van Aerdt van Pere, moldere, hebbende huysvrouwe,
vier koyen, drye veersen.
tGODTSHUYS VANDE TWELFF APOSTELEN wordt bewoont by twee arme oude
persoonen.
Die Slachmolen wordt bewoont by Willem Egmans ende zyne huysvrouwe.
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Jan Meynaerts, schippere, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe ende eenen
sone.
Guillam Clairret, hem generende met bier te tappen, met zyne huysvrouwe,
bewoonen by hueringe thuys genaempt Zeelandt.
Glaude Masquelier, rentmeester van Wesemale, zyne huysvrouwe, drye kinderen,
zyne schoonmoeder, eene maerte, drye koyen, bewoont zyn eygen, genaempt thuys
van Freussen.
Den portier vande Udelake Poorte, zyne huysvrouwe, eene dochtere, drye koyen.
Jan N., alias Liedekercke, handtwercker, bewoont die huyssinge der weduwe
Matheus de Muntere, met zyne huysvrouwe.
Aerdt van Pere, moldere, bewoont, by hueringe, die molen van Meester Peeter
Vekemans, met zyne huysvrouwe, eenen knecht, eene maerte, vier koyen, een kalff,
twee peerden, ende houdt eene halffe ploege.

Achter Sinte Geertruyen.
Twee huysen vanden voers. Godtshuyse, beyde ledich.
Daer tegenover Gielis van Waest, brouwer in knaepschappe, met zyne huysvrouwe.
Thuys van het cleyn Bagynhoff wordt bewoont by heer Iheronimus Swinnen,
pastoor vanden Baghynhove van Aersschoth, met drye Baghynen.
Int CLEYN BAGHYNHOFF xxiiij wooningen, daeraff die thien bewoont wordden by
gheestelycke dochters ende die xiiij by weduwen ende jonge dochters; twee koyen.
Joncker Jan Glaviman, rentier, met zyne huysvrouwe ende maerte.
Daernaest eene arme vrouwe.

Sluysstraete.
Inden iersten een ledich huysken.
Conraert Thys, handtwercker.
Niclaes van Meldaert, velbloetere, met zyne huysvrouwe.
Joes Ingels, timmerman, met zyne huysvrouwe, woont in een huysken van heer
Aerdt Luytens.
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Jan Ramps, schaepherdere, met zyne huysvrouwe.
Jan Staels, zegere, met zyne huysvrouwe, bewoonen thuys van Jan de Bus.
Jacop de Doye, timmerman, ende zyne huysvrouwe, bewoonen thuys van Peeteren
de Wael.
De weduwe Goerdts Helscheviers ende haere dochtere, hun generende met breyen.
Heer Aerdt Luytens, priester, cappellaen van Sinte Peeters, bewoont zyn eygen,
met de weduwe Loycx vander Meren, haere dochter ende eene maerte.
Willem van Conincxloo, handtwercker, bewoont, by hueringe, een vande huyskens
van Vranck Rouvoet.
Niclaes Symoons, molder, met zyne huysvrouwe, twee knaepen, twee peerden,
bewoonen die Sluysmolen, toebehoorende zyne Majesteyt.
Den boomgaart van Cranevelt.
Jan N., handtwercker, met zyne huysvrouwe, gebruycken twee cleyne huyskens
daer tegenover.
Thuys, metter perssen, Mr Jans Schelckens, bewoont Aerdt Luenis, met zyne
huysvrouwe, eenen sone, een maerte, twee koyen, labeurt ende doet labeuren xiij
vierendeelen wyngaerts, ende sesse dachmalen landts.
Die weduwe Jans Boone, met haere dochtere, ende met een arm meyssen, bewoont
die huyssinge der weduwe Mr Aerdts van Opstal.
Opde BORCHT, Cornelis Gommers, pachter, met zyne huysvrouwe, twee peerden,
twee koyen, een runder, drye calveren, labeurt.........
tGodtshuys van Bethleem labeurt, onder Herent, ende is aldaer overgedragen, als
alhier alleenlyck gevlucht.
Int Casteel vande Borcht, seigneur Mocquet, met zyne huysvrouwe, twee maerten,
twee knaepen, twee jouffvrouwen, twee koyen.
Onder de Borcht, int huys van Vranck Loomans, twee weduwen, twee dochters,
twee koyen, een kalff.
Opden Vileersberch1 twee jonge dochters, drye koyen, een runderken.
Carel in Boutsvoert, hovenier oft handtwerckere, met zyne huysvrouwe; twee
koyen.
Jan Rogge, wyngaerdere, woonende inde persse van Jacop van Vosshem, met zyne
huysvrouwe.

Op de Leye.
De huysvrouwe Hans Blare, lynewever, ende is ewech geloopen, met twee arme
kinderen, latende die weduwe belast.
Int selve huys, twee manspersoonen werckende in knaepschappe, elck met eene
vrouwe.
Marie Stierkens, weduwe Balthasars Puttemans, haer generende met eene koye;
by haer noch eenen schalliendecker.
Int cleyn huys van doctor Peeters Ryckaerts, twee jonge dochters hun generende
met wasschen, schueren ende spinnen.
1

Eigenlijk Villersberg. Het was een wijngaard, met eene kleine hoeve, toebehoorende aan de
abdij van Villers
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Int groot huys van doctor Peeters voers., joncker Ambrosius van Duffle, zyne
huysvrouwe, haeren sone, met eene maerte.
Mr Leonardus Olivery, met zyne huysvrouwe, eenen sone, eene maerte ende drye
studenten-commensaelen.
Mr Aerdt Peeters, schoelmeester, met zyne huysvrouwe.
Jaspar de Schepere, handtwercker, met zyne huysvrouwe.
Peeter de Witte ende zyne huysvrouwe, hun generende met labeur ende om loon
te ryden, met wagen ende twee peerden, vyff koyen, labeurt onder Loven, by hueringe,
twee dachmaelen; in eygendomme een dachmael; ende Wiltsele, sess dachmalen by
hueringe, drye dachmalen als proprietaris, ende onder Herent, als proprietaris, oyck
drye dachmalen.

Lange Bruele (Brouwersstraat).
Die COLLEGIE VAN GHENDT alias DEL VAULX, de regent, eene maerte ende vier
studenten.
Jan Ooge, metsere, met zyne huysvrouwe, eenen leerjongen ende een cameristken.
Joos Boogaerts, bedel vande faculteyt der medecynen, hem generende, doer zynder
huysvrouwe, met coopmanschappe van fruyte; in alles aldaer vyff communicanten.
Anthonis Nieuman, handtwercker, oudt blint man, hebbende huysvrouwe ende
twee koyen.
Aerdt de Pipere, oudt arm man, levende op aelmoessen.
Franssen Boon, bewoont, by hueringe, thuys van Merten Dinchebroicx, hovenier
oft handtwercker, met zyne huysvrouwe, drye kinderen communicanten, eene koye.
Thuys daernaest wordt gebruyckt by Henrick Berthels, pachtere, die houdt zyne
peerden te Wiltsele, ende is aldaer labeurende, ende labeurt, onder Loven, drye
dachmalen landts, toebehoorende myne vrouwe Gonsaga; gebruyckt alnoch, onder
Loven, te Wiltsele, haer huys ende hoff, met een boender landts, op Loven, opden
Driessche; labeurt noch onder Wiltsele, in hueringe, vyff boenderen ende is aldaer
overdragen.
Thuys van Merten Peetermans is ledich, onder die annotatie.
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Christiaen Houwyck, brouwere, inde Vier Heymskinderen, zyne huysvrouwe ende
eene maerte.
Dierick van Meerbeke, hovenier, met zyne huysvrouwe, eene koye, ende int selve
huys, op eene camere, eene creupele vrouwe.
Franssen van Thienen, wyngaerdere, met zyne huysvrouwe; eene koye.
Peeter Flericx, inde Ridderstraete, wyngaerdere, met zyne huysvrouwe.

Vetterye (Fonteinstraat).
Andries Crols, leertouwere, huyvettere; met zyne huysvrouwe.
Laureys de Win, schoenmaeckere; met zyne huysvrouwe.
Niclaes van Opstal, huyvettere, bewoont, zyn eygen; zyne huysvrouwe, maerte
ende twee kinderen.
Maximiliaen Berckmans hem generende met pachtmeester van Thienen te zyn;
zyne huysvrouwe, eene koye.
Mertten Haze, wesende een huysman, labeurende met twee peerden, hebbende
huysvrouwe, eenen jongen; twee koyen.
Jan Bovier, van Wiltsele, labeurende met twee peerden; hebbende huysvrouwe,
maerte, sesse koyen.
Goerdt de Leeuw, handtwerckere, met zyne huysvrouwe, eene koye.
Niclaes de Muntere, brouwer inden Pereleer, zyn eygen; met huysvrouwe ende
eene maerte.
Gielis vanden Bossche, handtwerckere, met zyne huysvrouwe, eene koye.
Die weduwe Jans Paige, haer behelpende met wasschen.

Op de Halfstrate.
Heer Steven Jacops, onderpastoor van Sinte Geertruyden, met eene Bagyne ende
eene maerte.
tGODTSHUYS VANDER HALFFSTRATEN, lxx religieusen, thien boden; twee studenten.
Int selve Godtshuys, Mr Servaes Alin, met zyne huysvrouwe.
Steven Bacx, lynewevere, met zyne huysvrouwe.
Die weduwe Goeris Pannebrugge, haer generende met lyneweven, doer eenen
knecht. Int selve huys die huysvrouwe van Frederick Plaviers, die van haer is
geloopen, haer generende met breyen.
Jacop Lynewever, met zyne huysvrouwe.
Lambrecht Hose, handtwerckere, met zyne huysvrouwe, met noch eene arme
vrouwe.
Marie de Muysere, haer generende met cleermaecken, met noch eene arme vrouwe.
Hans de Beckere, handtwerckere, met zyne huysvrouwe.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Borchstrate, beginnende aen de Vischbrugge (Mechelsche straat).
Elisabeth vander Beken, haer geneert hebbende met vettewarye, is gestorffen in haer
eygen huys; ende wordt alsnu bewoont byde maerte.
Gielis vanden Plassche, brouwere, zyne huysvrouwe, eenen knecht, eene maerte;
houdt vyff peerden, daermede hy vaert om loon, ende labeurt onder Heverle drye
boenderen; onder Loven twee boenderen ende onder Herent twee boenderen, al in
pachting; heeft noch twee koyen ende twee runderkens.
Herman Bacx, vettewarier, met zyne huysvrouwe, ende noch eenen anderen
communicant, bewoonen een huys vande armen van Sinte Geertruyden, ende
gebruycken noch een ledich huys vande Augustynen, staende daer tegenover.
Ida Synens alleene; bewoont haer eygen.

In de Werffen.
Henrick van Eeckhout, ommegaende met vangen ende vercoopen van gruenen vissche,
met zyne huysvrouwe, ende by hem noch eene arme vrouwe.
Mathys Jutens ende zyne huysvrouwe, hun behelpende met varen van vrachten,
daertoe hebbende twee peerden ende kerren.
Machiel Jhesus, met zyne huysvrouwe, werckende aende vrachtwagens ende
schepen.

Borchstrate (Mechelsche straat).
Sebastiaen Peeters, cuypere, ende zyne huysvrouwe bewoonen een huys vande
weduwe vander Vorst.
Bertel de Doye, sloetmaker, met zyne huysvrouwe, bewoont thuys van Peeter de
Doye.
Henry Monjoye, bode op Cameryck, met eene maerte, twee cameristen; bewoonen
thuys van Joachim van Melle.
Franssen Costermans, smet, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe.
Jan oft Hennen Bont, ende zyne huysvrouwe, wercken aende vrachte van schepen
ende wagen om loon.
Maximiliaen Lismans ende zyne huysvrouwe, hen behelpende met ewat cremerye
te vercoopen.
Olivier Steenaerts, brouwer, inden Hasenwint, met zyne huysvrouwe ende eene
maerte, bewoont zyn eygen.
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Cornelis van Maelcote, cleermakere, met zyne huysvrouwe, bewoonen, in hueringe,
thuys vande weduwe Anthonis van Winxele, ende metter selve weduwe.
Huybrecht Stockmans, handtwercker aen schepen ende vracht wagens, met zyne
huysvrouwe; noch eene arme weduwe met twee kinderen.
Niclaes Hullegaerts, scheymaeckere, ende zyne huysvrouwe, bewoonende hun
eygen.
Willem Bisschops, plattynmakere, alleene, bewoont zyn eygen; de post obiit.
Jan Wellens, lynewever, ende drye slechte weduwen, bewoonen, in hueringe, den
Alboom.
Carel Huens, handtschoenmaker, met zyne huysvrouwe, bewoont thuys meesters
Laureys van Maelcote.
Cornelis vander Weerdt, handtschoenmaker; met zyne huysvrouwe, bewoont thuys
van Reynier de Vleeschouwere.
Mathys Haveloos, handtschoenmaker, zyne huysvrouwe, eenen knecht, met noch
eene weduwe, bewoonen thuys van Mr Jooris Roberts.
Jooris Peeters, schoenlapper, ende zyne huysvrouwe, bewoonen oyck een gehuert
huys.
Daernaest eene weduwe ende eenen knecht, die aldaer winckel houdt van
schoenlappery.
Guillam Flericx, brouwere, inde Roede Poerte, met zyne huysvrouwe, twee
maerten; twee koyen.
Peeter Hoze, schoenmakere, met zyne huysvrouwe, bewoont oyck een huys van
r
M Joeris Roberts.
Die weduwe Jaspars Lints, sonder eenige neringe, bewoont, by hueringe, een huys
alleene.
Ursule Crabbeels, weduwe, met haer dochtere, bewoont haer eygen, mette weduwe
vander Heyden, al sonder neringe; twee cameristen.
Jooris van Langenhoven, cleermaeckere, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe
ende drye cameristen.
Mayken Hamaels, haer suster, eenen student ende noch eenen anderen, aldaer eene
camer huerende.
Hans Rouvoet, schoenlappere, ongehouwt, woont int Rosbeyaert, als proprietaris.
Item, de huysvrouwe van eenen soldaet, genaempt Andries de Clercq, liggende te
Sluyse; haere moedere ende drye cameristen.
Joos van Ghele, brouwere, inden Rooden Leeuwe, vaerende om loon, hebbende
huysvrouwe, twee dochteren, drye cameristen, ses peerden, drye koyen; houdende
labeur van omtrent negen boenderen; onder Loven alleenlyk ontrent thien dachmalen.
Pauwels de Waerseggere, backere, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe.
Jan Bridziels, schildere, met zyne huysvrouwe.
Mr Loyck Huens bewoont het huys vande Borchschole, met zyne huysvrouwe,
drye knechten, eene maerte ende acht commensaelen.
Jan Stockmans, raymakere, zyne huysvrouwe, eenen jongen.
Twee huysen van Mr Leonaerdt Olivery, d'eene wordt bewoont by Lynken
Robrechts, eene arme vrouwe; d'andere by Henrick de Witte, dienaer van Heverle,
ende zyne huysvrouwe.
PEDAGOGIUM CASTRI, sterck in getale van lxxtich.
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Door die binnen Poorte1.
TGODTSHUYS VAN VLIERBEKE2, negen religieusen, negen boden, vier peerden, ses
koeyen, labeurt, onder Loven, met twee ploegen.
Hans Huens, handtschoenmakere, met zyne huysvrouwe.
Laureys vande Poele, raymaeckere, met zyne huysvrouwe, eenen knaepe, eene
maerte bewoont zyn eygen.
Aerdt vanden Berge, cleermaeckere, met zyne huysvrouwe, inde huyssingen van
Vlierbeke.
Hans den Cock van Vlierbeke, met zyne huysvrouwe, inde huyssingen voers.
Rombout Veldeneer, wyngaerdere, met zyne huysvrouwe, bewoont thuys van eene
jouffvrouwe van Bruessele.
Willem van Surple, schrynwerckere, met zyne huysvrouwe; ad idem.
Adriaen Thielmans, schoenlapper, met zyne huysvrouwe, eene dochtere; ad idem.
Pauwels de Metsere, met zyne huysvrouwe.
Jan Wilthagen, cuyper, met zyne huysvrouwe.
Henrick Wilthagen, cuyper, met zyne huysvrouwe.
Geerdt van Langendonck, brouwer, inde Warande, met zyne huysvrouwe.
Het hoochuys van Valckenborch, ledich.
Joseph vander Eycken, vettewarier, met zyn huysvrouwe; bewoont zyn eygen.

In de huysingen van Sinte Geertruiden.
De weduwe Jans de Cock, haer generende met spinnen; die weduwe Henrick
Hazenberchs; twee weduwen van soldaten; al by een.

1
2

De Borch-binnen Poort, namelyk. Zij was gestaan aan de tweede brug, in de Mechelsche-straat.
Later het klooster der Oratorien, in de Mechelsche straat.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

390
Anthoen Symons, brouwer in knaepschappe, met zyne huysvrouwe ende met eene
arme weduwe.
Peeter Charles, schaelliendeckere, met zyne huysvrouwe.
Die weduwe Niclaes Maes, levende op haer goet, met eene maerte.
Franssen de Witte, droechscheerdere, met zyne huysvrouwe; met noch eenen
buyten man, op eene camere.
De weduwe Goerdts van Potsuynsberge, haer generende met spinnen.
De weduwe Jans Bridziels ende haere dochtere; hun generende met spinnen.
Henrick van Langendonck, brouwer, inden Grooten Beer, met zyne huysvrouwe.
Peeter Smets, handtwerckere, met zyne huysvrouwe.
Merten Staes, timmerman, met zyne huysvrouwe ende suster.
De weduwe Jans de Vos en doet gheen handel; met een meysken alleen woonende
om goedtswille.
De weduwe Anthonis Suetkens, haer generende met nayen, met een jonck meysken.
Christiaen Baten, backere, met zyne huysvrouwe.
Henrick vander Molen, ticheldeckere, met zyne huysvrouwe.
Cathlyne N..., meestersse van Sinte Barbelen.
Jacop Berckmans, fruytenier, met zyne huysvrouwe, eene maerteken, mette
dochtere Jans Schuerbroets.
Anneken Hoeffmeers, jonge dochter, haer generende met spinnen.
Maximiliaen Berckmans, fruytenier, met zyne huysvrouwe.
Jan de Costere, schrynwerckere, hem oyck generende met cremerye, met zyne
huysvrouwe.
Thuys daerachter ledich.
tGODTSHUYS VAN SINTE GEERTRUYDEN, seven religieusen, achthien boden, twee
ploegen, labeurt onder Loven, ten aerde, achthien boenderen.
Sebastiaen van Balen, backere, ende, by faulte van neringe, handtwercker ende
wyngaerdere, met zyne huysvrouwe.
Henrick van Froenhoven, met zyne huysvrouwe, twee peerden; labeurt buyten de
Mechelssche poerte, ontrent seven boendere lants, daeraff die vyff zyn onder Herent,
ende die twee onder Loven; hem oyck generende met bier tappen.
Die weduwe Peeters vander Hulst, handtschoenmaeckersse, met haere maerte,
bewoont haer eygen.
Michiel vanden Dycke, cleermakere, met zyne huysvrouwe.
Jan Symoens, handtwerckere, met zyne huysvrouwe, ende houdt drye boenderen
landts opden Roesselberch.
Jan Maes, brouwere, int Hoeffyzer, zyne huysvrouwe, met eene maerte bewoont
zyn eygen.
Mathys de Proest, rentier, met zyne huysvrouwe, ende eene maerte, bewoont zyn
eygen.
Paesschier Back, lynewevere, met zyne huysvrouwe ende thuys vol kinderen.
Niclaes vander Hagen, potbackere, zyne huysvrouwe, eenen knecht die zyn ambacht
leert.
Vranck Rouvoet bewoont zyn eygen, ommegaende met plantsoen, hebbende
huysvrouwe ende eene maerte.
Die weduwe Hermans van Meerbeke, bewoont haer eygen, met haer dochtere,
haer generende met bier tappen.
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Pauwels de Vos, de jonge, metsere, zyne huysvrouwe ende de weduwe Peeters
van Leempoele.
Jan van Valckenborch, rentier, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe, eenen
sone, drye commensalen; drye maerten; twee koyen.
Cornelis van Diest, wyngaerdere, zyne huysvrouwe, eene arme blinde vrouw;
labeurt omtrent drye vierendeelen wyngaerts, op sHertogen wyngaert.
De weduwe vanden raetsheer Boon, haere moeder ende twee maerten.
Jan van Haecht, met zyne huysvrouwe, hem generende met coopmanschappe van
houte.
Jan vanden Broeck, d'oude, ende Jan vanden Broeck, den jongen, met zyne
huysvrouwe, suster ende eene maerte.
Peeter Conincx, zyne huysvrouwe, eene maerte, vier koyen, een kalff, twee peerden
ende labeurt negen oft thien boenderen landts, eenige onder Loven en Herent, ende
eenige onder Wiltsele.
Gielis van Werde, lynewevere, ende zynen vader, elck met zyne huysvrouwe.
Lambrecht N.........., handtwercker, met zyne huysvrouwe.

In den Ham (Penitentienen straat).
Mr Anthonis vanden Heetvelde, heer van Thieldonck, zyne huysvrouwe, haer moeder
ende eene maerte.
Joncker Charles de Brumeur, zyne huysvrouwe, haere moedere ende eene maerte.
tGODTSHUYS VAN VROUWENPERCK, xvj jouffvrouwen, twee scholieren, maerten
ende knaepen, tsaemen in getalle, binnen Loven, xxxtich, ende buyten xxvjtich.
tGODTSHUYS VANDE GRAUWESUSTEREN van Mechelen, genaempt Bethleem, sterck
xij nonnen; al tsamen xix; oyck eene koye.
De weduwe Peeters Storms, haer generende met schole te houden.
Anthonis van Leeuwe, handtwercker, zyne huysvrouwe, ende twee koyen.
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Borchstrate (Mechelsche straat).
Joachem Luenis, wyngaerdere in dachueren, ende van zyn eygen thien roeyen; met
zyne huysvrouwe.
Hendrick de Leeuwe, handtwerckere, met zyne huysvrouwe, labeurt metten haeck
een vierendeel lants onder Herent.
Henrick de Coninck ende zyne huysvrouwe, hen generende met labeur, twee
peerden, vyff koyen, twee ruders, eene maerte; labeurt buyten de Mechelssche Poorte
met eene ploech.
Item, int selve huys, den pastoor van Wiltsele en den rentmeester van
Vrouwenperck, met zyne huysvrouwe.
Joncker Jaspar Roeloffs, zyne moedere, zyne huysvrouwe, eenen jonge van zyne
maechschappe ende eene maerte.
De weduwe Joos van Meldaert ende haere dochtere, hun generende met vettewarye.
Jan Baptista Asterges, majordome van het spaensch Gasthuys, zyne huysvrouwe,
drye maerten, twee koyen, een kalff.
Dionys de Wyngaerder, brouwer, inden Horen, zyne huysvrouwe, eene maerte.
De weduwe Cornelis de Pape, haer generende met cremerye, eene maerte.
Henrick Putmans, hem generende met bier te tappen, zyne huysvrouwe, sone ende
dochtere.
Thuys van Thomas wylen Huens, aende Horenbrugge; ledich.
Merten Coomans, clerck van Herent, zyne huysvrouwe, twee kinderen
communicanten.
Jaspar Tritsmans hem generende met pachterye, doer andere; zyne huysvrouwe,
eene maerte; eene koye ende een kalff, in zyn eygen.
tGODTSHUYS VAN ONSER LIEVER VROUWEN WYNGAERDE, onder de Borch,
communicanten xxv ende drye koyen.
Geerdt Crabbe alias Paters, van Herent, bewoont zyn eygen, met zyne huysvrouwe.
Mr Henrick van Diependael, met zyne maerte, bewoont zyn eygen, rentier ende
labeurt een vierendeel wyngaerts, binnen, ende twee vierendeelen buyten.
Ghysbrecht vande Poele, ticheldecker, met zyne huysvrouwe.
Aldaer naest Mathys van den Putte, wesende eenen huysman van buyten.
Steven de Smet, hantwercker, met zyne huysvrouwe; twee koyen.
Dierick van Essche, pachter, met zyne huysvrouwe, drye peerden, drye koyen,
twee kalveren, labeurt xv boenderen landts, den meestendeel onder Loven, ende de
reste onder Herent.
Geerdt Goerdts, pachtere, met zyne huysvrouwe, twee peerden, daermede
labeurende xiiij boenderen landts, twee daeraff onder Loven ende de reste onder
Herent ende Wiltsele; drye koyen.
Geerdt de Minne, schoenlappere, met zyne huysvrouwe; noch eene arme vrouwe
ende eene koye.
Vranck Wynants, wyngaerder, met zyne huysvrouwe, ende labeurt vier vierendeelen
wyngaerts op sHertogen wyngaert.
De weduwe van Vranck Loemans, eene maerte, eenen knaepe, drye koyen, drye
peerden, labeurt xv dachmalen landts aende Wyngaert Poerte, ende onder den
Roeselberch acht boenderen.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

Augustyn vander Sypen, molder, onder de Borch, met zyne huysvrouwe, twee
knaepen, eene maerte eene dochtere, drye peerden; labeurt onder Loven ende Herent
met eene ploech; twee koyen.
Carel de Roevere, backere, met zyne huysvrouwe.
Lambrecht Rogge, inde Persse van Bethleem, wyngaerdere, met zyne huysvrouwe;
ende labeurt onder halff vierendeel wyngaerts op sHertogen wyngaert, onder halff
vierendeel aende persse van Vosshem, een vierendeel plantsoen, al onder Loven,
ende een dachmael landts opden Roesselberch.
Jan Speelberch, in sHertogen Persse, mette huysvrouwe, eene maerte, wyngaerdere,
labeurt vj oft vij, boenderen wyngaerts op sHertogen wyngaert.
Peeter Coopman, zyne huysvrouwe, eenen knaep, eene maerte, inde huyssinge
van Bethleem, zynde vje, acht koyen, drye kalveren, drye peerden, twee veulens;
labeurt buyten de Mechelssche Poorte.
Somma familien oft hertsteden: ijcxxx.
Communicanten, vjcxj; daerinne nyet begrepen die Cloesters noch Collegien.
Opden Heyliegen Geest, xl.
Cloosters, daerinne begrepen Bethleem, vij.
Ploegen, xxij.
Peerden, xlviij.
Ossen, nihil.
Koyen, veulens ende veersen, cxxv.
Brouweryen, xij.
Biertapperyen, vij.
Watermolens, iiij.
Wyngaerden, te wetene: sHertogen wyngaert, lxj ½ vierendeelen.
Van Vosshem, vij vierendeelen.
Van Zwanenberch, xxviij vierendeelen; daer innebegrepen het plantsoen.
Nota: dat die thiende vande Biest ende vande Mechelssche Poorte, respectievelyck
beginnen ende scheyden aenden derden cantele van Verlorencost naerde Mechelssche
poorte ende opt straetken vanden ouden Roesselberch, streckende totten Roesselberch,
alwaer is eene beke oft leybeke die van Diependale aff-
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compt ende loopt naer Wiltsele, totter Dylen, aen welcke beke scheydt die vryheyt
van Loven.
Op welcke voers. quartiere Dierick van Essche labeurt die goeden van jouffvrouw
Buslyden, ter quantiteyt van iiij ½ boenderen; ende opde zyde vande thiende vande
Biest, van zyn eygen goed, vj dachmalen;
Labeurt op Herent, v boenderen;
Op Wiltsele, i dachmael.
Peeter de Witte, onder den Boxhoren, iij dachmalen;
Onder Wiltsele ende Herent, x boenderen.
Gielis vande Plassche aen het Lasarushuys, buyten de Mechelssche Poort, ij
boenderen; onder Herent, ij boenderen; onder Heverle, iij boenderen.
Peeter vuyter Hellicht alias Coopman labeurt, onder den Roesselberch, de goeden
vanden Godtshuysen van Bethleem, ter quantiteyt van ix boenderen; onder Herent,
ix boenderen; onder Wiltsele, onder halff dachmael.
tGodtshuys van Sinte Geertruyden labeurt ten aerde xviij boenderen.
tGodtshuys van Vlierbeke, soe onder tvoers. quartier als van Vlierbeke, met twee
ploegen.
Cornelis Gommers, opde Borcht, labeurt, onder tvoers. quartiere op Loven, viij
boenderen; onder Herent, iij boenderen.
Henrick van Froenhoven, opt voers. quartier, ij boenderen; onder Herent, v
boenderen.
Peeter Conincx labeurt, opt voers. quartier, onder Loven, iij boenderen; onder
Herent, ij boenderen; onder Wiltsele, ij boenderen.
Henrick de Coninck, onder Loven, ij boenderen; onder Herent, vyff dachmalen;
onder Wiltsele, een boender.
Jaspar Tritsmans, onder Loven, v dachmalen; onder Wiltsele, x dachmalen; onder
Herent, 1 ½ dachmael.
Goerdt Goerdts labeurt, opt voers. quartier, onder Loven, ij boenderen; onder
Herent ende Wiltsele, xij boenderen;
De weduwe van Vranck Leemans labeurt, onder den Roesselberch, viij boenderen;
aende Wyngaert Poorte, i dachmael.
Augustyn vander Sypen, molder, labeurt, onder Loven, vj boenderen; onder Herent,
x boenderen.
Jan vander Biest opt voers. quartier, onder Loven, ij boenderen; onder Herent, ½
boender.
Henrick, int hoff van Bergen, buyten d'Ulake Poorte, v dachmalen.
Aerdt van Pere, molder, labeurt, onder Loven, j boender.
Niclaes Symoens.....
Henrick Bertels labeurt, opt voers. quartier, onder Loven, vij dachmalen; onder
Wiltsele, v boenderen.
Merten Haze, onder Loven, ij boenderen; onder Herent, iij boenderen.
Jan Bruer, labeurt die landen van wylen Jr Jan van Schore, ter quantiteyt van ontrent
v boenderen; onder Wiltsele, j boender.
Joos van Ghele labeurt ix boenderen, daeraff de thien dachmalen zyn gelegen
onder Loven, ende die reste meer onder Heverle.
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Sinte Mertensbempden, mette gegoede rontomme, tot over de Dyle, als te wetene
onder andere de weduwe Mathias de Muntere, Adriaen vanden Borre, Glaude
Masquelier, heer Charles vanden Temple, Jan vanden Broecke, Niclaes van Opstal,
Heer Jan d'Austriche ende diverssche anderen, in beempden, landen ende plantsoen,
compt ter quantiteyt van omtrent xxviij boenderen.
Geteekend: G. REYNDERS.
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Oud kronijkje van Leuven, voortgezet, in 1573, door Pauwel van den
Bossche, Prior van Sint Marten.
[Het kronijkje dat wij hier mededeelen werd, ten jare 1587, door Pauwel van den
Bossche, monnik van het klooster van Sint Marten, overgeschreven uit een handboekje
toebehoorende aan Nicolaas Berwouts, klerk ten stadhuize van Leuven. Het komt
voor in eenen band miscellanea, afkomstig uit de Bibliotheek van Sint Marten, welk
thans in de Bibliotheek van Burgundie, te Brussel, bewaard wordt; nrs 8084-8107
van den Inventaris.
Pauwel van den Bossche, de afschrijver van het kronijkje, was een leuvenaar van
geboorte. Zeer jong trad hij in het klooster van Sint Marten en gaf er blijken van
bekwaamheid. De man vervulde eerst den post van prior van het vrouwenklooster
der Augustijnerssen van Croix à Lens. Den 30 juli 1562 werd hij, met algemeene
stemmen, tot prior van Sint Marten verkoren. Na het nederleggen dezer waardigheid,
in 1577, besteedde hij zijnen tijd aan het vertalen in het nederduitsch van werken
van Bellarminus en anderen en aan het afschrijven van belangrijke stukken.
De miscellanea, waar het kronijkje in voorkomt, zijn allen door zijne eigene hand
geschreven.
De man overleed jubilarius, den 4 december 1592, oud meer dan 80 jaren1.
Het manuaelken, waarin het kronijkje voorkwam, behoorde, als gezegd is, aan
Nicolaas Berwouts, zoon van Peeter Berwouts en van Barbara vande Putte, beide
overleden voor den 13 juli 15552. Ten jare 1541 werd hij bij onze hoogeschool als
leerling aangenomen. Na den tijtel van meester in de kunsten bekomen te hebben,
werd hij ‘gesworen clerc der middelschryff camere deser stadt3.’ Reeds in 1547 was
hij in bediening. De man die, in 1556, op de Backelein, thans de Weezenstraat,
verbleef, was gehuwd met Digna Meys4, van Leuven. Deze vrouw schonk hem
verschillende kinderen, onder anderen Maria Berwouts die de gade werd van Meester
Jan de Kemmere, en die, in 1610, te Leuven verbleef. Toen was meester Nicolaas
Berwouts overleden5.
Het gedeelte van het kronijkje betrekkelijk tot de jaren 1573-1587, is door Pauwel
van den Bossche zelven opgesteld.
Daar het stukje, vooral in het laatste gedeelte, eenige wetenswaardige en tot dus
verre onbekende bijzonderheden oplevert, hebben wij raadzaam gevonden het hier,
als een aanhangsel aan het werk van Boonen, te laten drukken. Eenige jaartallen,
voor de vroegere tijden, waren er onjuist in afgeschreven; wij hebben deze misslagen
volgens de eventijdige stukken hersteld.]
1
2

Handschrift van prior J.Th. Bosmans en archieven van het klooster van Sint Marten.

3

Akt der schepenen van 27 november 1563, in 2a.
Wij bezitten een exemplaar van het boek: Den Bueckelere des gheloofs, door Claes Grenier,
overghestelt in duijtsche door Claes Zeghers, gheprint tot Loven, in de Borchstrate, in den
Lupaert, bij Anthonis Maria Bergaigne, 1551, in-12. Op het schutblad van dit werk leest

4

Akt der schepenen van 11 juli 1555, in 2a.

men: ‘Desen boeck hoert toe Dingnen Meys, huysvrouwe van Mr Claes Berwouts, woonende
tot Loeven, in de Backeleynstrate, anno xvclxij, stilo Leodiensis, in februario.’ Dit boek, na
deel gemaakt te hebben van de Bibliotheek der Jesuiten, te Brussel (1646), werd later het
eigendom van G.-J. Enoch, hoogleeraar te Leuven, overleden in 1790.
5

Akt der schepenen van 21 juli 1610, in 2a.
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Extraict vut een hantboecxken oft manuaelken inhoudende vele diversche
oude geschiedenissen, toebehoorende Meestere Claes Berwouts,
schepenen-clerck op stadhuys, binnen Loeven, onder meer anderen nopende
de stadt Loeven.
Anno xclv, was Loeven voer dyerste reyse verbrant.
tClooster van Perck wordden ghefundeert, by Godevaert, den hertoghe van
Lotrycke, marckgrave des heylichrycx ende grave van Brabant, anno xjcxxix.
Die ije hertoghe Godevaert sterff anno xjcxliiij, ende leet begraven in Sinte Pieters
kercke, tot Loeven, ter zuyt zyde.
Die iije hertoghe Godevaert, die inde Wiege hinck, sterff int jaer ons Heer xjclxc
ende wordt begraven, te Loeven, in Sinte Pieters kercke, ter noort zyde.
Anno xjclvj was den groeten vloet tot Loeven, dat die Steenbrugge brack.
tClooster van Vlierbeke es ghefundeert, buyten Loeven, anno xjcxxv, kalendas
septembris.
Anno xjclxv was Sinte Machiels kercke begonst, binnen Loeven.
Anno xjclxxvj, op Sinte Laureys avont, was heel Loeven, met Sinte Pieters kercke,
verbrant, voer de tweede reyse.
Anno xjcxcviij, vercocht men, binnen Loeven, een mudde terwen v ½ stuvers.
Anno xijcxij, heeft hertogh Henrick van Brabant de stadt van Ludick ghewonnen
ende berooft, opden Ascensie dach, dwelck doen was die vindinghe des Heyligen
Cruyces, ende es te Loeven begraven.
Anno xijcxiij, opden xiij octobris, waeren, te Montenaken. die van Loeven vande
Luykenaers gheslaegen.
Anno xijcxxj was, te Loeven, tgroot water, alsoo dattet quam tot aen Sinte Pieters
kerckhoff, op Sinte Gregorius dach; dit was den ijen vloet.
Anno xijcxxv, es die kercke ghevallen van Sinte Machiels prochie.
Int selve jaer wordden tfir Magrietken vercracht ende vermoort, te Loeven, ende
dit deden die vleeschouwers.
Int jaer xiijcxlj, dede hertoghe Jan Lilloo bedycken, dat wel liiij jaeren toeghevloeit
gheweest hadde.
Anno xiijclviij, op Onser Liever Vrouwen avont, den xxiiij meerte, werdden die
buyten vesten, te Loeven, aengheleyt, ende die arbeyders wonnen tsdaegs eenen
botdraegher, mans en vrouwen.
Item, int jaer xiijclxxv waeren te Loeven xxxc ghetouwen; ende elck maeckte ter
weken twee lakenen.
Anno xiijclxxviij, waren die heeren van Loeven ter vinsteren vut tstadthuys
gheworpen, inde pycken, xvj oft xvij persoonen, byde rebelle borgers.
Anno xiijclxxx lach hertogh Wenseleyn voer Loeven, met zynder armeyen; maer
wordden met appoinctement inneghelaeten.
Int jaer ons Heeren xiiijc ende xxvj wordden, te Loeven, de Universiteyt ghefundeert
van hertoghe Jan van Bourgoigne, den yersten dach november.
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Int jaer ons Heeren xiiijcliij wordden tCruys ghestelt op Sinte Ghertruyen torren,
te Loeven; opden xix november.
Int jaer ons Heeren xiiijclviij, verbrande Sinte Pieters kercke, binnen Loeven, de
iij reyse; ende wordden den torren op stadthuys ghemaeckt ende vele clocken
ghegoten.
Int jaer ons Heeren xiiijclix, begonst men den torren van Sinte Pieters te maecken,
ende Claes de Keersmaker, bourgemeester, met Quinten Cockeroel............., ende
werdden twee cloeken opden kerckhoff ghehanghen. Deze Claes heeft vele duechden
der stadt ghedaen, ende noyt gheen nieuwe zaeken opghebracht teghen die clercken.
Godt ghedencke zynder ziele!
Int jaer xiiijcxlv, was die Borchpoorte, te Loeven, vernyeuwt.
Int jaer xiiijcxlviij was het stadthuys, te Loeven, begost, ende Claes de Keersmaker
leyde den yersten steen.
Int jaer xiiijclxxvij, waeren die heeren ende die schutters, te Loeven, int harnas,
opde merckt, teghen de ghemeynten, ende die ghemeynte, met Pauwel Luenkens,
behielen d'overhant, des goensdaechs inde Sinxendaghen. Des anderdaechs was
vrouwe Marie ontfangen, te Loeven, als hertoginne van Brabant.
Int selve jaer waren die heeren, te Loeven, weder teghen de ghemeynte. Ende
Pauwel Luenkens dede een stellinge maecken voer tstadthuys, te Loeven, om de
heeren daerop te onthalzen.
Int jaer xvc ende xviij, was den grooten brandt op den Blauwenputte, buyten ende
binnen Loeven, in den mey.
Item, die zweetende sieckte was, te Loeven, ontrent Sinte Michielsdach, anno
xvcxxix.
Item, die Diestsche poorte, te Loeven, wordden ghefondeert anno [1531].
Item, die Thiensche poorte anno [1533].
Item, Marten van Rossem, met Longevael, was voer Loeven anno xvcxlij, augusti
2a.
Anno xvclxvj, tsondaechs, voer Sint Jansmisse, begonst men, t'Antwerpen, int
openbaer te preken Calvinus leeringe.
Int selve jaer, opden viijen july, werdden den twist tusschen die ghemeynten, opde
Meirbrugge, t'Antwerpen, gheslicht, by den prince van Oraigne. Desen prince werdden
herschoten, te Delft, anno 1584, july x.
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Op Sinte Laureysdach, int selve jaer, brack men de beelden in Vlaenderen;
tsHertoghen bosch, xxij augusti daer nae, ende, xxiij augusti daer nae, deden zy van
ghelycke tot Ghent, tot Mechelen ende tot Hanswyck.
Anno xvclxvij, quam le duc d'Alve in Nederlandt.
tCrucifix boven die choorduere, int groot Baghynhoff, werden metten donder
ghebroken.
Anno xvclxxiij was, te Loeven, tgroot water opden derthien dach1, dat d'Uylake
poorte ende het Nieuwe werk, over die Leyegrachte, omme vielen, met vele andere
huysen.
Anno xvclxxviij, es een groot stuck van Sinte Pieters torre ghevallen, opden xixen
dach february.
Int selve jaer was, te Loeven, groote sterfte zoo dat opden xviijen ende xixen augusti,
op Sinte Machiels kerckhoff, begraven wordden tseventich lycken, by naem ende
toenaem ghetelt.
Anno xvclxxx ende daer ontrent, was t'Antwerpen die Consistorie vande
wethouwers, neghen mannen, drye vande Calvinisten, drye Martinisten ende drye
Catholycken. Maer int jaer van xvclxxxiij werdden die catholycken wtghestooten,
ende werden al tsamen Calvinisten ende Martinisten, totten jaere xvclxxxv, dat die
stadt van Antwerpen onderghinck, met dat schip ghenaempt: la fin de la guerre, het
eynde der oorloghe, het welck was hondert ende thien voeten lanck ende lx voeten
breet.

Lied2.
LOVEN, NU ARM EN SONDER GOET, SAL
LOVEN GODTS NAEM DIET WONDER DOET AL.
Op die wijse:
O Godt, wij dancken dijnre goet.
Komt al die binnen Loven woont,
Wilt loven Godt alleene,
Die ons zijn hulp van boven thoont,
Al zijn ons verdiensten cleene:
Hij heeft zijn goetheijt aen ghesien,
Niet naer ons boosheijt gedaen mitsdien,
Dies loven wij onsen Heere, Heere.
Sdaechs, nae Sint Simon Juden dach,
Tjaer dusent vijf hondert tweentachtich,
Rontsom, oost, west, noort, suden, lach
Godts vijandt seer fel en machtich:
Sij hadden ons leven voorwaer, int lijf,
En had Godt belet niet haer bedrijf,
Dies loven wij onsen Heere, Heere.
1 Te weten den 13 januari.
2 Dit lied, gedrukt op een afzonderlijk blad, is door Pauwel vanden Bossche in zijn handschrift
ingelascht geworden.
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Sij quamen als briesschende leeuwen, snel,
Als bijen, rontsom ons swermen,
Haer opset en haer schreeuwen fel,
Was moorden sonder ontfermen:
Maer die wonder daden alleene doet,
Dee dat zij hadden geene moet,
Dies loven wij onsen Heere, Heere.
Laet varen alle ijdelheijt,
Wilt in Godts vruechde springhen,
Die ons was recht ter tijt bereijt,
Wilt van zijn duechden singhen:
Ten is gheen menschen werck geweest;
Maer Gods, die noch zijn kerck geneest,
Dies loven wij onsen Heere, Heere.
Wij willen blijven onder daen
Godt tot zijn hoochste glorij,
Den Paus en Coninck, sonder waen,
Sullen wij dan voort singhen victorij:
Godt is der catholijcken Godt,
Die alle ketters ghelijck bespot,
Dies loven wij onsen Heere, Heere.

Prince.
Al lijden wij wat teghen spoet,
Met Godt en onsen Prinsche,
Laet ons zijn toe geneghen soet,
Tot Godt en alle minsche:
Godt ons dan wel beschermen sal,
En voeden ons en ons armen al,
Dat LOVEN blijf loven den Heere, Heere.
AMEN.

† Ghebedt.
Heer, om u eer verlost ons van sonden, plaghen.
Ende gheeft ons doch vrede in onsen daghen:
Want daer en is doch niet eene meer,
Die voor ons vecht dan ghij alleene, Heer.

Die Brusselers, metter heyrcrachte, tsmorgens ten zes uren, zyn ghecomen voor
Loven, tot op de vesten; maer zyn vervaert gheweest van Godt alleene, d'alderbeste.
Den quaden tyt metter oorloghe, in Brabant, Vlaenderen ende allen dese
Nederlanden, es begonnen int jaer xvclxvj, vervolgende totten jaere hier naer
bescreven.

Eetwaren.
Anno xvclxxxvj, ontrent Lichtmisse, vercocht men, te Loven, een halster coorens,
iij rhinsgulden, iiij stuvers.
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Een halster terwen, iij rhinsgulden, v en vj stuvers.
Een halster ghersten, 25, 32 stuvers.
Een liber boter, 6, 7, 8, 10 stuvers.
Eenen pot Rhynswyns, 12, 14 stuvers.
Eenen pot raepsmouts, 13, 14 stuvers.
Een liber rintvleesch, 3, 4 stuvers.
Een liber hamele vleesch, 12, 15 stuvers
Een paer mansschoenen, 30, 40 stuvers.
Een halster souts, 7, 11 rhinsgulden.
Eenen pot hongeertsche wyn, 4, 5 stuvers.
Eenen pot landtwyn, 3, 2 ½ stuvers.
Een eije dat versch was, 4 stuvers, voer die ziecken.
Een hinne, 18, 20, 25 stuvers.
Een liber ruete kerssen, 7, 10 stuvers.
Een liber was, 14 stuvers.
Een vettekoye, 20, 30, 40, 50, 52, 60 rhinsgulden.
Een melckkoye, 39, 40, 50.
Een werckpeert, 50, 60, 70, 80, 100, 120 rhinsgulden.
Een ame ghemeyn biers, 3, 5, 6, 7 rhinsgulden.
Een paer huysduyven, niet crychbaer.
Een paer kieckenen, niet crychbaer, xv, xx stuvers.
Een vet vercken, 30, 34, 35, 40 rhinsgulden.
Eenen vetten hamel, 8, 9, 10, 18 rhinsgulden.
Een paer veltduyven, 6, 7 stuvers.
Eenen mutzaert, 1 stuver.
Een ame landtwyns, 12 rhinsgulden.
Een liber zepe, 7 stuvers.

Die dachuren van de arbeyders.
Eenen schaellendecker tsdaegs, 18 stuvers.
Eenen tiegheldecker tsdaegs, 15, 16, 18.
Eenen plecker, 9, 10 stuvers.
Eenen timmerman, 12 stuvers.
Eenen bosscher voer de maend, 4 rhinsgulden.
Twee zegers tsamen, 28 stuvers.

Die van Leefdaele, buyten Loven, by Berthem, hebben, in eenen pyppe, xiiij wolven
ghevangen, ontrent Sinte Pauwels dach, datter grooten sneeuwe lach, ende al tsamen
verbrant.
Des maendaechs inden vastenavont [1586] heeft [onze] procurator vercocht een
kalf dat maer xxiiij uren out en was, xxiiij stuvers.
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Die wilde beesten zyn binnen Loven van zelfs ghecomen: eenen grooten hert, tot
op Sinte Quintens kerckhoff; eenen wolf tot in Sinte Merttens bempden; wilde
verckens ende vossen dickmael zynder ghesien.
Des maendaechs, inde Cruysdaeghen, vercocht men, te Loven, een halster corens
iiij rhinsgulden, iiij, v, vj, x stuvers; op Sinxenavont, v rhinsgulden.
Op Sint Jacops dach, xxv july, hadden wy, over tafel, nieuwe broot, van nieuwen
cooren, met haeste ghedorsschen.
Den lesten dach july hebben die wolven, inder bempden by de schure van Sinte
Merttens, binnen Loven, inder nacht, een peert verbeten ende by nae al opgheten.
Den 6 dach augusti vercocht men, binnen Loven, een halster corens iiij rinsgulden
ende daer omtrent.
Inder nacht, tusschen 18 ende 19 augusti, hebben die wolven aen ons clooster,
inden bempt, ons voelen verbeten van xv maenden, dat zeer schoon was.
Den zelven nacht was gheboren de jonghe dochtere Anna, (van) mynsheere vanden
Temple, onse ghebure1.
Den xvj dach te voren, inder nacht, hadden die wolven opde veeweye, by Sinte
Quintens, noch 4 peerden zeer ghebeten; maer het vyfste esser af ghestorven.
Thalster corens cocht men, te Loven, iiij rhinsgulden, v, vj stuvers, omnium
Sanctorum.
Opden 27 augusti hebben die vrybuters die wachte binnen die Borchpoorte
beschaemt, zeer ghequetst ende twee ghevanghen met gheleyt; den soene inden
Tinnenpot ende den cock van Sinte Ghertruyen.
Anno xvclxxxvij, opden xix meerte, Paeschdach, groote vorst met sneeuwe. tHalster
corens noch al ontrent iiij rhinsgulden, min ij, iij oft iiij stuvers. Maer op den 8 may
vercocht men thalster coorens, v rhinsgulden, xj stuvers.
Prima may grooten vorst. Opden 14 may thalster slechte gherste iij rhinsgulden,
x stuvers.
Opt eynde vanden may thalster terwen, v rhinsgulden xix stuvers.
Den vjen july thalster rogge, vj rhinsgulden, xix stuvers; vij rhinsgulden x stuvers,
die terwe; een terwen broot van iiij libers iij ½ vierendeelen, xiij stuvers.
Den viij july thalster rogge, viij rhinsgulden; oock ix rhinsgulden.
Den xxx july thalster nieuwe coren, vj rinsgulden; het out vij rhinsgulden.
Den vij augusti hadden wy nieuwe broot inden refter.
tGodtshuys vander Halfstraete heeft aen broot, cooren, utghegeven alleene, sonder
het mouwt, van Alderheylighe 1586 tot den 23 dach may 1587, twaelf hondert
keysersgulden. Op desen tyt was die familie aldaer, tCouvent metten pater, zoo buyten
ende binnen, xlvj persoonen, behoevende daeghelycx een halster corens tot broot
alleene.

1

Anna vanden Tympel, dochter van Karel vanden Tympel, meijer van Leuven, en van Anna
Nunnez Perez. Zij werd gedoopt in Sint Michiels kerk, den 17 augusti 1586. Karel vanden
Tympel woonde in Sint Mertensstraat, naast het klooster van Sint Marten.
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Anno 1587, den 28 january, werdden vande vrybueters ghevanghen onsen prior
Augustinus Bastyns1, op den wech, comende van Mechelen nae Loven; nochtans
opden wech nae Campenhout, meynende alle pericelen te schouwen, ende es vanden
zelven ghebonden gheleyt tot Berghen op Zoom, ende aldaer in miserabele
ghevangenisse ghehouden, tot opden xv aprilis, maken tsaemen 2 maenden ende 29
daeghen; midts betaelende voer zyn rantzoen 727 rinsgulden. Maer werdden vanden
Gouverneur der zelver stadt wederomme bezwaert, inder vueghen dat hy yerst thuys
comen es int clooster, nae vele moeyten ende grooten cost, van Mechelen, opden 29
may, met convoy van 8 soldaten, tot Herent, het welcke was vrydach tsavonts,
makende tsamen den tyt van zyne continuele absentie 4 maenden, 3 weecken ende
noch luttel daeghen.
Opden xx juny, anno 1587, werdden, int Godtshuys van Sinte Mertens, die unie
oft die vereeninghe ghesloten by heer Marcellus Lentius, prior superior capituli
domusquae Windeshemensis, vanden twee cloosteren Throon, by Herentals, ende
Sinte Mertens, binnen Loven, midts vele redenen, prout in instrumento per Wamele
desuper confecto.
xxj junii, que fuit dominica 3a post octavo Trinitatis, finita summa missa per
Priorem superiorem, Priore Bethlemitico dyacono, et nostro Augustino Bastyns
subdyacono, convenerunt Troniani quondam cum Martinianis simul in domo capitulari
ubi nobis praesentibus Troniani omnes renovarunt obedientiam, in manus Prioris
dicti Augustini, qua data iterum inthronizatus est in templum, cum solemni
decantatione Te Deum laudamus, creatus est novus superior, novus procurator et
novum sigillum cum hac inscriptione: S. Canonicorum reg. Throni Beatae Mariae
et S. Martini, in Lovanio.
Opden lesten dach july, inder nacht, hebben die vrijbueters, metter nacht, overvallen
het clooster van Perck, buyten Loven, meynende den abt te vangen, maer hebben
ghefailgeert; hebben nochtans zeven peerden ghenomen. Die groote stormclock
sloech, binnen Loven, inde midder nacht.
Anno xvclxxxviij, opden ij dach aprilis, cocht men, te Loven, thalster rogge, ix, x
stuvers, ende voerts totten oogst toe, ten redelycken prys. Godt zij gedanckt van
alles!
Ontrent Sint Jansmisse thalster corens vij oft viij stuvers, die vitzen thalster ij.
EINDE.

Byvoegsel. - De Pest van 1578.
[Tot Loven2 begint een wonderlycke ende een vreeselycke sterfte van de peste, in
augusto 1578, duerende tot inden mey 1579, alswanneer zy begost te cesseren, als
hier naer volght.
1
2

Augustijn Bastyns, van Zichem, 17e prior van Sint Merten, overleden in het klooster van
Jericho, te Brussel, den 14 juni 1602.
Dit verhaal over de pest van 1578, dat wij hier inlasschen, is geschreven door eenen inwoner
van Leuven, die alles met eigene oogen heeft gezien. Het kwam voor in een handschrift welk,
voor 1795, in de bibliotheek van het klooster der onze Lieve Vrouwbroeders voorhanden
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Tot Loven begint de voers. grouwelycke sterfte te cesseren, God zy gheloft! Ick
hebbe het ghetal van de overleden wel doorsocht en veel partyen hier op geexamineert,
dewelcke overeen quamen, datter wel waren ghestorven, tsedert de voers. maent
augusti, tot de quantiteyt van vyftigh duysent menschen, binnen dese stadt van Loven;
och wat verschrickelycke en wonderlycke afflictien en benauwtheden dat de borghers
van Loven doen gheleden hebben, en waere met menschen goet verstandt niet te
spreken, noch te gheloeven, van die het niet ghesien en hebben. Die doode menschen
en siecken laghen achter straeten met grooten ghetalle. Inder nacht werden de dooden
op de kerckhoven ghebraght, d'een naeckt, d'ander in syn cleederen, d'ander in kisten,
dat de persoonen, daer toe ghestelt, die niet konden begraven, hoo wel die met grooten
ghetalle in groote cuylen tsamen gheworpen waren, dat men die smorghens inden
dach daer noch vont ligghen, tot vele int ghetalle, en principalyck altyt int breken
van de mane en alst mistich weder was. Die kerckhoven waren te cleyn om plaetse
te vinden voor cuylen te maken, soo dat tot begravenisse was gheordonneert Sinte
Catheleynen kerckhof. Daer maeckte men cuylen daer 20 persoonen tseffens in
gheworpen werden. D'ander plaetse was by Sinte Barbelen capelle, de derde in eenen
boomgaert, inde Vettery, de vierde aende vesten by de Steenpoorte; boven dat men
de dooden noch begraefden in hoven en huysen. Die straeten waeren des nachts soo
zeer begaen als daeghs, met dooden naer den kerckhove te draghen en te vuren. Daer
waeren kerren die over en weder ghingen, alle nachten, om de dooden te vergaderen,
die soo gheladen waeren dat de huysen en brugghen, met het passeren, inder waerheyt,
merckelyck daeverden. Den eenen vriendt en konde den anderen niet byghestaen,
midts in sommighe huysen al sieck was en uytstorff. Boven dien dat er xxiiij vendelen
knechten en iiij bende ruyters, tot Loven, noch al in garnisoen laghen, met groote
menichte van heure wyven, concubienen ende kinderen,

was. De hier medegedeelde tekst draagt aan het einde: Concordat cum originali, quod attestor
F. GERMANUS A MONTE CARMELO, Procur. Carm. Lovan. Deze kloosterling was, in 1688,
overste der onze Lieve Vrouwbroeders alhier. Hij zag in de kerk van zijn klooster, ten jare
1678, de sterfte van 1578, door het houden van eene achtdaagsche plechtigheid, herdenken.
Zie hooger, bl. 139, not. 3.
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die de borghers sulcken grouwelycken overlast deden, van te willen hebben alle
saken naer heuren appeteyt; inden voorleden winter werden er soo afgebroken als
uytghebroken en inhabitabel ghemaeckt ontrent twee duysent huysen, soo veel
persoonen declareren, en dat om op de wacht, voor de soldaten, vier te maecken en
oock in heure huysen. Nu kan een ieghelyck wel dencken hoe sy metten huysraet en
met den borghers goet ghehandelt hebben. Het waer certayen1 ongheloofelyck te
schryven voor den ghenen die int lyden niet en syn gheweest, jae, men soude de
waerheyt niet derven schryven van den overlast doen en naemaels gheschiet in een
landt ofte plaetse daer eenen koninck van sulcken goeden naem domineerden, alwaer
noyet en was notabel misdaet. Och! hoe salich zyn die onnoooselen, die sonder
oorsaken der voers. oorloghen sulcks gheleden hebben, ende de dood onschuldelyck
daeromme ghestorven; en hoe onsaligh moeten die heeren gheestimeert worden die
sulcks laten gheschieden, twistigh zynde om heuren boosen moet te blusschen. Ick
spreke hier oock met passie, want ick ten mynen laste hadde ses soldaten, daer af de
vier ghehoudt zynde, hadden hun vrouwen en kinderen by hen, en d'ander twee
onghehoudt. Myn lieve moeder sterft, ten mynen huyse, den 6 september, en tsedert
storven vier van myne kinderkens, als alles die ick hadde, uytghenomen Philipken,
den outsten, die ick tot Halle, uyt den brandt, bestelde; dat was mynen
allerlieffelycksten pandt, en deerlyck te verliesen de selve kinderen van goeden aert.
Ende de sieckte en was noyet uyt mynen huyse ten tyde van ses weken, sonder onder
de voers. kinderen ofte soldaten en heure aenhangheren te regneren, binnen mynen
huyse, tot half maye, en meer daer naer, alswanneer dat Jeronymus, mynen lieven
broeder, ten mynen huysen regnerende, met de peste beladen, op dien tyt oock storf,
maer buyten mynen huyse, ten Swerte Susters. God wille zyne ziele ghenadich zyn,
mynder kinderen, ouders en alle gheloovighe zielen.]

1

Dat is certainement.
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Kronijk van Leuven, van 1599 tot 1766, opgesteld door Willem
Leunckens.
[Het stuk dat wij hier laten volgen is eene brok uit eene leuvensche kronijk geschreven
in de verledene eeuw. Deze brok kan, in zekeren zin, beschouwd worden als een
vervolg op het eerste boek van het werk van Boonen.
Gemelde kronijk werd opgesteld, in 1755, door WILLEM LEUNCKENS, leeraar in
de rechten bij onze hoogeschool. Deze man werd te Leuven geboren, den 8 maart
1700. Na de scholen van het kollegie der H. Drijvuldigheid te hebben bijgewoont,
werd hij leerling bij onze hoogeschool. Tot licentiaet in beide de rechten bevorderd
zijnde, bekwam hij den post van leeraar ad decretales en eene kanonisdij in het
kapittel van Sint Peeter. Hij werd insgelijks tot voorzitter van het Winkelskollegie
verkoren, eene betrekking welke hij tot algemeene voldoening vervulde. De man
overleed, te Leuven, den 3 april 1773.
Leunckens schreef zijne kronijk in 1755, en heeft ze tot 1766 voortgezet. Zij draagt
den volgenden tijtel: Cronycke der stadt Loven, waer in eeden der in gesetenen, liste
der Magistraeten, Collegien, Cloosters, troubelen van die van Loven, de vij geslachten
van Loven, de Universiteyt, Gildekens, etc., getrocken uyt oude memorien ende
verscheyde historieschryvers, vergadert by GUILIELMUS LEUNCKENS, J.U.L., anno
1755.
Zijne bouwstoffen over de gebeurtenissen in de vroegere tijden putte hij in de
werken van Miraeus, Haraeus, Butkens, enz. Hij schijnt het werk van Boonen ook
te hebben gezien.
Het gedeelte zijner kronijk handelende over de tijdstippen welke de 16e eeuw
voorafgingen, heeft weinig of geene waarde in tegenwoordigheid der gelijkslachtige
werken welke wij bezitten. Doch, het gedeelte betrekkelijk tot de 17e en, vooral, tot
de 18e eeuw levert voor de geschiedenis van Leuven een zeker belang op. Dit gedeelte
beslaat de bladzijden 382 tot 857. Men vindt er wetenswaardige inlichtingen, niet
alleen over de gebeurtenissen, maar tevens over de zeden en gewoonten van die
tijden. Het is in dit gedeelte dezer kronijk dat men bijzonderheden ontmoet omtrent
de verschillende aankomsten te Leuven van Maria-Elisabeth en van Karel van
Lorreinen, over den intrede binnen onze stad van Lodewijk den XVen en den marchalk
van Saxen, over academische plechtigheden, over het graven der Vaart, enz.
Dit gedeelte van het werk van Leunckens, heeft voor ons des te meer belang, daar
wij voor de tijdstippen van 1594 tot 1747, geene andere plaatselijke kronijk bezitten.
Het handschrift van Leunckens maakte vroeger deel der bibliotheek van den heer
advocaat P.-M. Lints, zoon van J.-F. Lints, laatsten secretaris der oude hoogeschool
van Leuven. Op de verkooping der boeken van dezen rechtgeleerde, den 27 april
1878, werd het, op voorstel van den heer schepen A. vander Seypen, door het stedelijk
bestuur, voor onze archieven aangekocht.
Gelijk het met de meeste kronijken uit die dagen het geval is, laten taal en spelling
veel te wenschen over. Wij hebben de spelling zoo veel mogelijk behouden. Doch,
in 't belang der duidelijkheid, zijn wij genoodzaakt geweest aan de woordvoeging
hier en daar eene kleine wijziging toe te brengen].
In 1595, is, by Jan Bievene, doctor in de rechten, gefondeert het Berghs-Collegie.
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In 1597, is de schole van den Valck, gheel vergaen synde, weder in staet gestelt, door
Carel Tackoen.
In 1598, den 3 junii, naer dat de plaetse iv jaren gevaceert hadde, is cancelier van
d'Universiteyt geworden Gregorius ab Austria (of van Oostenryk), neef van den
keyser Maximiliaen, camerlinck ende aelmoysenier van Albertus, die naer xxij jaeren
dese plaetse bedient te hebben, is gestorven, tot Brussel, anno 1619, den 19 februarii.
Hy is begraven in de kercke van Sinte Peeters alhier, voor den grooten autaer.
In 1599, den 5 september, quamen Albertus en Isabella naer Brusselen, ende den
24 november naer Loven. Den 25 november, op Sinte Catharinendagh, zyn zy tot
Loven geinaugureert, inder maniere als volgt1: voor eerst zyn tot aen den eersten
mylsteen te gemoet gegaen de voornaemde hertogh ende hertoginne alle de
edelluyden, aen het hooft hebbende den hertogh van Aerschot, die het compliment,
in den naem der edele heeren, aflegde. De groote kloeke luydende, zoo zyn, ten thien
ueren, uytgetrokken alle de edelluyden, gevolght voor eerst van alle de geestelycke
orders, die in Sinte Peeters kercke versamelt waeren, met hunne kruysen ende vendels,
te weten: de Capucinen, de Mindebroeders, de Augustynen ende dan het capittel van
Sinte Peeters, aen het hooft hebbende den doorluchtigen Heer Proost Gregorius ab
Austria (of van Oostenryk). Dan kwamen die van de abdyen van Sinte Geertruyen,
Parck ende Vlierbeeck, met hunne respective Prelaeten; daerop volgden die Basceliers
der theologie, rechten ende medicynen, met brandende fackels; daernaer die Heeren
doctors der Universiteyt, in hun gewaet, ende den Heer Rector magnificus, heer
Thomas Fienus, doctor in de medicynen, met alle die staffen door die bedels
gedraegen. Hier naer volgde, met hunne tabbaerden ende met brandende fackels, die
van Sinte Christophels Gilde, van Sinte Sebastiaens Gilde, van Sinte Jooris Gilde
ende van de Groote Gilde.
Daernaer kwamen de heeren van het stedelyk bestuer inde volgende orde:
De dekeny: Mathias Rogge, secretaris, Jan vanden Broecke, Joos Bobba, Heer en
Meester Denys van Beringen, licentiaet in beyde rechten; Jan Boysac, Hr Philips van
Schore, Hr Antonius vander Borcht, Hr Gilles vander Vorst, heer van Loonbeek; Hr
Willem van Duffle; de klerken van het Register: Meester Lodewyk Huens, Willem
Boonen, Meester Laurens Boonen; de Rentmeesters: Gregorius Loomans, Cornelius
Nuekers, Jan van Valckenborch, Karel Rombouts; de pensionnarissen en
secretarissen: Mr Michel van Villers; Mr Willem van Caverson; Hr en Mr Peeter
Vekemans, pensionnaris en secretaris; Mr Roeland de Prince, Mr Willem Willems,
pensionnaris en secretaris; Mr Godfried Reynders; Raedsleden: Adriaen van
Schutteput, Willem Liebrechts, Hr en Mr Peeter de Greve, J.U.L., Hr en Mr Philips
de Buck, J.U.L., Hr Gaspar Roelofs; Hr Willem van Engelen, Hr Karel vanden Tympel;
de schepenen uyt de natien: Andries de Pape, Karel van Maelstede, Lambertus Rogge,
Jeremias van Dormale, Jan Moons, Bernard de Smet, Geeraert vander Beken, Jan
van Overbeke, Jan Ooge, Frans vander Hoeven, burgemeester; de schepenen uit de
geslachten: Hr Denys uyter Hellicht, Hr Daniel van Assche, Hr Lodewyk van Schore,
Hr Octaviaen vander Thommen, heer van Oplinter; Hr Pauwel de Rycke, Hr Philips
1

De bijzonderheden over de inhuldiging der aartshertogen Albert en Isabella, heeft Leunkens
genomen uit het werk van Johannes Bochius, secretaris van Antwerpen, getijteld: Historica
narratio profectionis et inaugurationis serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellae
Austriae archiducum. Antwerpiae, 1602, in-folio.
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Heuleth, Hr Merten Lievens, Hr Peeter van Griecken, Hr Arnold Vincx, Hr Willem
Edelheer, Hr Richard van Pulle; Meyer: Hr Karel vanden Tympel, ridder; Jan Baptiste
van Spoelberch, ridder, onder-meyer.
Voor de magistraet waeren alle die boden ende anderen van de streep, met
tabbaerden. Men quamp alsoo naer Terbanck, waer men die hertoghen vondt in de
kercke, die gepalleert was. Opden autaer was het teecken van het Heyligh Cruys,
hetwelck van eeuwen tot dien eynde aldaer bewaert was, het welck Aleidis van der
Linden, priorinne des selven cloosters, gaff aen den doorluchtigen Hr Proost ab
Austria, die hetselve aen de infante Isabella ende dan aen den aertshertogh Albertus
te kussen gaff.
Dit gedaen zynde, soo quamp den Hr Rectoor magnificus, met alle zynen swiet,
ende wierp hem voor de voeten van den hertoghe ende hertoginne, maeckende, in
den naem van de Universiteyt ende den geestelycken staet, een compliment over den
geluckigen intreê.
Opde selve wyse ende maniere presenteerde Carel vanden Tympel, hooft Meyer
van Loven ende ridder, de roede van justitie aen haere hoogheden. Den Heer
borgemeester, Richard van Pulle, presenteerde die sleutels ende dede het compliment.
Dit gedaen zynde, soo quam men weder naer de stadt; voor eerst de clergé, die van
het capittel; alsdan die van de Universiteyt. Daer naer volgde de cavalerie van
Grobbendonck ende de lyffwachte van de Prinssen oft aertshertogen, met een groot
gevolgh van hovelingen ende prinssen. Alsdan volgden die heeren vande Magistraet,
met den Raet van Staete, met alle die hofbedienden, den hertogh van Aerschot, den
prins van Orangie, den hertogh van Aumale, legaet des konincks van Spagnien; den
heer Nuntius Apostolicus, dry heros d'armes, met
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die wapenen van Burgundie, Brabant ende Artois.
Dan volgde den meyer van Loven, met de roede van justicie; daer naer den eersten
heros d'armes den grave van Solre, bloetshooft, hebbende een bloot sweert op den
schouder. Daerop volgde haere doorluchtighe hoogheden op witte peerden geseten,
gekleet in blauw silvere laecken, wesende die aertshertoginne opde rechter handt
van den aertshertogh, verciert met costelycke juweelen, onder eenen rooden damasten
dee, met goude frengien, gedraegen door ses raeden der stadt Loven, te weten die
heeren: Pauwel de Rycke, Lodewyck van Schore, Carel vanden Tympel, Guiliam ab
Angelis, Philips de Buck ende Gaspar Roelofs. Dan volgde verscheyde waeghens
ende cheesen, met edele jouffvrouwen ende vele musicaele instrumenten ende
musicanten. Aen den inganck vande poorte1 waeren vier colonnen triumphael,
prachtigh opgerecht, staende elck op een vierkantighe taefel, met verscheyde
opschriften en emblemata.
Aen de Biest Poorte2 was eene arcke van 12 voet breet ende 18 voet hoogh, volgens
de regels der architecture, konstigh uytgewerckt, hebbende aenden voet twee postueren
die eene lauwerkroon presenteerden.
Een weynich voorder stont een arcke triumphael van 12 voeten breet ende 12
voeten hoogh, ende inde huysen, daer by, waeren musicanten die wonder wel speelden.
Opde Steenbrugge stonden twee pedestaelen; opde eerste stondt Salvius Brabon,
den eersten hertogh van Brabant, ende opde andere Swana, zyne ghemalinne; de
geheele brugh maeckte eenen porticus, waerin stonden alle die naemen van die
hertoghen van Brabant ende die jaeren dat zy hadden geregeerd: Carel, 900;
Lodewyck, het jaer 915; Carel, int jaer 931; Otho, int jaer 991; Godefroid, met den
Baerde, anno 1108; Godefroid den II, anno 1140; Godefroid, inde Wieghe, anno
1143; Hendrick den I, 1186; den II, 1235; den III, 1248; den IV, 1260; Jan den eersten
1267.
Aen het eynde der selve brugghe stont een arcke triumphael, hoogh 24 voeten,
breet 16 ende diep 20 voeten, met vier calonnen van voor, ende diergelycke vier van
achter, ondersteunt, zeer schoon gepalleerd, met verscheyde bediedenissen.
Voorders waeren alle de huysen gepalleerd tot opde Merckt; oock was georneert
den intree vande kercke.
Voor de kercke van Sinte Peeters schreden die hertogh ende hertoginne van hunne
peerden, en werden van beyde de borgemeesters ingeleden, en van den Proost ende
deken van het capittel inde choor gebracht (hier tegen protesteerde den Aertsbisschop
van Mechelen die zulcks hem pretendeerde toe te komen). De gebeden, met de
gewoonelycke ceremonien gedaen zynde, hebben zy voor Sinte Peeters ende andere
kercken van Brabant, inde handen vanden Proost, den naervolgende eedt gedaen:
‘Wy, Albertus ende Isabella-Clara-Eugenia, enz., sweren ende beloven dat wy van
desen daeghe, als voordesen, sullen getrouw blyven aen onse kercke van Sinte Peeters,
tot Loven, als oock aen de andere kercken van ons hertoghdomme van Brabant, ende
dat wy sullen onderhouden ende doen onderhouden die wetten, privilegien, statuetten
ende oude gewoonten, als oock de possessien, immuniteyten ende vryheden der selve
kercken, ende de persoonen wesende van die familie van Sinte Peeters, binnen Loven,
in der maniere dat onse voorsaeten, die hertoghen van Brabant, hebbe gedaen, soo
helpt ons Godt ende alle Godts lieve Heyligen.’
1
2

Thans de Tervuersche Poort.
Deze binnen poort was gestaan aan den Handbooghof, in de Brusselsche straat.
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Daer naer wiert den Te Deum gesongen. Dit gedaen zynde, zyn zy te peerdt
geschreden, ende hebben den theater aen de slincke zyde gelaeten, die voor het
stadtshuys stondt, lanck 100 voeten ende 12 voeten breet, met een gestoelte van 36
voeten van beyde kanten, met gemackelycke trappen, beset ende schoon georneert.
Den theater was met roodt laecken becleet, vermengelt met menighe schoone figueren,
emblemata, enz., wesende een goude laecke voor de deure aen den troon. Op desen
theater verwachten die heeren Staeten van Brabant hunne hertogen, de welcke opden
theater comende, soo stondt den hertogh van Aerschot op, maeckende eene diepe
reverentie, vermits men hun niet en hadde te gemoet gegaen, over 50 jaeren, wesende
de inauguratie van Philippus II, noch en wist men niet oft anders geschiet te zyn, by
oude memorie. Recht over was noch eene logie, breet 60 voeten ende 8 voeten diep,
om dese inauguratie gemackelyck te kunnen sien. Oock was er een arcke triumphael
die de straete die naer de Halle leydt teelmael bekleede; den voet van dese arcke was
24 voeten hoogh ende de zyde kanten waeren 20 voeten ende den door ganck was
van 12 voeten; de tweede elevatie was van 36 voeten.
Oock was de geheele Hal zeer schoon georneert. Ende toen die Princen voor de
eerste verbeelding quaemen, soo presenteerde eene maeght die sleutels, met eene
dichte van opdracht. Er wierden verscheyde schoone carmina gesongen, met
begeleyding van musicale instrumenten.
Aen de Jesuiten, alwaer het clooster seer wel gepalleert was, wierden er oock
eenige carmina aen haere hoogheden gepresenteert.
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Voor het Collegie van Dael, alwaer het hoff was van den Prins, was, by de stadt,
eene schoone arcke gestelt, hoogh 10 voeten ende 16 voeten diep, met eenen troon
daer boven van 30 voeten.
Voor de Binne Poorte1 was een arcke triumphael, hoogh 36 voeten ende 18 breet,
steunende op twee magnifique colonnen, enz.
De hertoghen in het paleys gekomen zynde, soo maeckte men vuerwercken ende
vreughtteekenen de geheele stadt door; oock wierdt er een spel opde merckt gespeelt.
Den dagh daer naer zyn de heeren Staeten, met alle de andere princen, in order,
uyt het Paus Collegie, naer het paleys gereden, ende hebben den hertogh ende
hertoginne naer de kercke geleyd, om geinaugureert te worden. Vooraff gingen die
hovelingen, met die edellieden, de magistraeten ende staeten op deser wyse:
Franciscus van Hauthem, borgemeester van Thienen, met Jacob van Ranst, secretaris
aldaer; Joost van Haelwyck, schepen van Leeuw; Cornelis vanden Avoirt, greffier;
Eustachius Juerart, borgemeester van Nyvel, Paulus Roels, meyer; Natalis Faulconnier,
pensionnaris der selver stadt; Melchior van Cortbempde, borgemeester en Joachim
van Postel, secretaris van Lier; den rentmeester generael der staeten, met zynen
clerck; Arnoldus van Breugel, president des Raets van sHertogen Bosch, met Guiliam
Reys, pensionnaris; Hendrick Schot, pensionnaris van Antwerpen, met Jan van Brecht,
raet aldaer; Eduard vander Dilfft, ridder, met Hendrick van Halmale, ridder ende
borgemeester; Egidius Martini, pensionnaris van Brussel, met Carel van Laethem,
tresorier, Egide van Busleyden, ridder, raet, met Hendrick van Dongelbergh,
borgemeester; dan volgden Guiliam Willems, pensionnaris van Loven, Jan van
Schore, raet, Guiliam de Angelis, schepen en Richard van Pulle, borgemeester, als
gedeputeerden van de vier hooftsteden van Brabant. Daernaer volgden de heeren de
Aiseau ende Everberghe, de barons van Bassigny, Grimbergen ende Wesemael; den
prins ende grave van Arenbergh, marquis van Bergen op Zoom; de prins van Oranje,
den hertogh van Croy ende Aerschot; de Prelaeten van Sinte Geertruye, Everbode,
Dilighem, Tongerloo, Heylisshem, Grimbergen, Villers, Vlierbeeck; de bisschoppen
van sHertogen Bosch, Antwerpen, met den aertsbisschop van Mechelen; de heros
d'armes; Carel vanden Tympel ende de grave van Solre, met den blooten degen. Dan
volgde de aertshertoginne, op een wagen, rydende aen de slincke handt den hertogh,
te peerdt, beyde int silver gekleet.
In de choor saeten de Staeten, op den rechten kant, ende aen de lincker zyde de
edelluyden, met de hovelingen; den dienst dede den Prelaet van Perck, als
archicappellaen, ende wierdt naer de Evangelie, een oratie, in het latyn, gedaen door
Jacob de Bay, doctoor in de heylige Godtheyt. Den dienst geeyndicht zynde, soo
gingen zy naer den voorgemelden theater, alwaer de twee Hoogheden, twee trappen
hooger als d'anderen saeten, onder eenen gouden troon; daer rontom stonden de
staeten, den gesant van den catholycken koninck, den hertogh d'Aumale, marquis
van Havrez, den grave van Mansveld, den grave van Disegem, den president
Richardot, Assonville en Damant, cancellier van Brabant; aen de lincke zyde waeren
de staetsjouffvrouwen. Alsdan vermaende den cancelier de heeren om wat reden
dese vergaerderinge geschiede, seggende dat haere hoogheden bereet waeren ende
wilden de oude privilegien der Blyde Incomste bewaeren, ende den gewoonelycken
eedt daer over doen; hun vermaenende dat zy het zelve van hunnen kant oock souden
1

Te weten de Sint Quintens binnen Poort, welke gestaan was op de Naamsche straat, aan den
Hoogen Heuvel.
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doen. Daerop wierdt de Blyde Incomste, met de hand van haere hoogheden
onderteekent, ende met den segel van haeren vader beset, voorgelesen door den
audiencier. Dan stelde men eene bancke, met goude laeken ende goude kussens,
bekleet, waarop men den missael nederlegde. Den aertsbisschop stond van den eenen
ende den cancelier van den anderen kant. Deze vielen, in den naem der staeten, op
hunne knien, ende den audiencier las de formul van den eedt in het vlaemsch ende
latyn, tot aen die woorden: soo help my Godt! Toen quam de Serenissime Infante,
knielende ende raeckende, met de handt, het Evangelie, en deed den eedt, hetwelck
van den aertshertogh separaet geschiede. Alsdan, de staeten door den cancelier
vermaent zynde, wierdt, by den audiencier, de formul van den eedt voorgelezen in
het vlaemsch ende latyn, den welcken wierdt gedaen door de geestelycke ende
weerelycke heeren Staeten. Daerop wierdt by de schaere geroepen dat de hertoghen
lanck mogten leven. Vervolgens, wierdt door den greffier van de staeten, in den naem
der selven, aen de prinsen een compliment van dancksegginge gedaen, waerop zy
zeer gracieuselyck hebben geantwoordt. Daer naer deden zy den eed aen die
gedeputeerden van de steden, hier voor gemelt. Vervolgens riepen haer hoogheden
den heer Richard van Pulle, borgemeester; Theodoor de Borgrave ende Guilliam de
Angelis; deze op hunne knien gevallen zynde, raeckten dry mael den degen die den
grave van Solre voordroeg, ende wierden aldus, door haere hoogheden, ridders
gemaeckt. Dit geeyndicht zynde, wierden zy met de selve cortege ende in hetselve
order, naer hun paleys geleyt. Ende savonds wierden, by die van de magistraet, naer
oude gewoonte, dry vergulde beeckers, met
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rhinschen wyn gevult, ende daer by Lovensche handtschoenen, aen haere hoogheden
present gedaen.
Den dagh daer naer soo is den Hr Rector magnificus, met de professoren van de
Universiteyt, ten hove geweest, ende heeft de princen gecomplimenteert, die eenige
ueren besteet hebben om te sien een kleyn spel, hetwelck de studenten uyt den Valck
uytwerckten. Naer den middagh, hebben die doorluchtige hoogheden bygewoont het
basceliers dispuet inde Godtheydt, gedaen by den sone van den president Richardot,
ende hebben den selven sien bascelier formeel creeren, ontfangende gracieuselyck
de handtschoen die, volgens gewoonte, hun by den defendent gepresenteert wierdt.
Daer naer zyn zy gegaen naer de schole alwaer Justus Lipsius de historieles gaff.
Deze, hun met een magnifiek compliment ontfangen hebbende, gaf zyne les met
groote eloquentie in de presentie van dese prinsen, ende tot verwonderingh ende
genoege van geheel het hoff.
Van daer zyn zy gaen besichtigen de tomben der familie van den hertogh van
Aerschot, in het clooster van Heverle, alhier, ende zyn naedemael splendidelyck
getracteert, op het casteel van den voorschreven hertogh aldaer. Daerop zyn zy naer
Brussel getrokken.
In 1600 is tot conservateur der Universiteyt gekosen Lodewyck van Eynatten,
prelaet van Sinte Geertruyen. Hy overleed den 1 mey 1626.
In 1605, is by Ernest, hertogh van Baieren ende prins ende bisschop van Luyck,
gefondeert het Luycks-Collegie.
In 1606, is den toren van Sinte Peeters kercke gevallen1; ende is dat jaer gestorven
Justus Lipsius, historieschryver, wanneer men dit cronicon schreeff:
OMNIA

CADUNT.

In 1609, zyn gefondeert de cloosters der Carmelieten sonder schoenen oft
ongeschoenden, op de Sinte Quintens straet ende tot Placet, by de Wyngaert poorte.
In 1609, is door Philippus den III, koninck van Spangien, gefondeert het collegie
van Sint Antonius de Padua of der Iersche Mindebroeders ende hebben daervan den
eersten steen, met hunne eygene handen, geleyt den hertogh Albertus ende de
hertoginne Isabella.
In 1609, den 13 mey, is het capittel van Sinte Peeters geincorporeert in de
Universiteyt van Loven.
In 1611, is Jacobus a Castro, eerst pastoor tot Linden, by Loven, naerdemael
pastoor van het groot Begynhoff alhier, doctoor in de heylige Godtheyt, president
van het Groot Collegie, verkoren tot bisschop van Ruremonde. Hy sterft den 24
februari anno 1639.
In 1611, den 7 augusti, is Joannes Malderus, doctor inde heylige Godtheydt,
konincklycken professor, by Mathias Hovius, aertsbisschop van Mechelen gewyt tot
bisschop van Antwerpen. Hy fundeerde een collegie te Loven, en overleed den 21
october anno 1633.
In 1614, is by Jacobus de Bay, doctor inde Godtheydt, gefondeert het Bay-Collegie.
In 1615, den 9 mey, werd Nicolaus Soesius, raedsheer tot Mechelen, bisschop van
'sHertogen Bosch. Hy sterft den 22 augusti 1622.
1

Geenszins in 1606, maar den 22 december 1603. Zie Louvain monumental, bl. 189.
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In 1616, is het Collegie vande schoone Lieve Vrouw [anders het Hollandsch
kollegie] gefondeert ende tot Loven getransporteert, uyt eene fondatie die tot Keulen
was.
In 1617, is by Joannes Roberti, abt van Floreff, begonst het Collegie van Floreff.
Oock is dat jaer gebouwt het clooster der paters Lieve Vrouwbroeders.
In 1617, hebben Albertus ende Isabella gedeputeert den eerweerdighsten heer
Joannes Drusius, prelaet der abdye van Perck, ende Steven van Craesbeke, doctor
in de rechten ende raedtsheer van den Raede van Brabant, tot het visiteren der
Universiteyt van Loven. Dese heeren commissarissen hebben een reglement van 152
artickels gemaeckt, welck byden hertogh aengenomen is, ende geprobeert zynde, is
die visitatie gepubliceert, in de saele der paters Augustynen, den 5 september 1617,
ter presentie der Universiteyt, die daerover vergadert was.
In 1618, is by Pauwel Hubens gefondeert het Sint Michiels Collegie ende
vermeerdert by Laureys Zoenius, int jaer 1651.
In 1618, den 1 september, is door Antonius van Beringen, prior van Groenendael,
ende Joannes Petersem, prior van Betlehem, begonst het regulieren Collegie.
In 1619, is by Joannes Milius, doctor in de rechten, gefondeert het Collegie Milii
oft van Luxembourg.
In 1619, is in de plaetse van Gregorius ab Austria, als cancelier der Universiteyt,
gesuccedeert Cajus-Antonius Hopperus, die daer toe de survivantie hadde bekomen
(naer doode van Gregorius) van Albertus en Isabella, den 2 februari 1617. Deze is
gestorven in 1634.
In 1621, is den nieuwen Verloren Cost, tegen over de Capucinen, by Jaspaer de
Paep, gerepareert, ende bynaer van nieuw geerigeert, ende werdt van oude tyden
geheeten de Bollenborne.
In 1621, is by Edmundus Huyn, gefondeert het Duyts-Collegie ofte Ordinis
Teutonici.
In 1621, den 23 december, werd geinaugureerd als aertsbisschop van Mechelen,
Jacobus Boonen, Lovenaer, S.T.L. Hy sterft den 30 junii 1655.
In 1622, Henricus, grave van Nassau ende prins Oranje, de Dyle gepasseert zynde,
verbrande en ver-
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woeste alle de dorpen tot by de stadt toe, het welck die van Loven siende, hebben
alle die borgers, studenten, jae oock de monicken, aenstonts de wapens aengenomen
tot het bewaeren hunner stadt; het welck den grave van Nassau gewaer wordende,
is dry daegen daer naer, met zyn leger, vertrocken.
In 1622, den 22 februari, zyn de Costuymen van Loven, ter puyen van het stadthuys,
gepubliceert.
In 1623, is by Eugenius Matheus, aertsbisschop van Dublin, gefondeert het Iersch
Collegie.
In 1625, is by Nicolaus Zoesius, bischop van 'sHertoghen Bosch, gefondeert het
Bosch Collegie ofte Willebrords Collegie.
In 1625, is begonst het collegie der Iersche Predikheeren.
In 1626, ten tyde van den jubilé van de 200 jaerige erectie der Universiteyt, is
gestorven den Rector magnificus Henricus Zoesius, doctor in de rechten ende
professor ad pandectas. Hy werd in d'uyterste magnificentie begraven.
In 1626, is by de Universiteyt gekosen voor Conservateur Guiliam Fabricius, van
Nymegen, en anno 1634 Antonius Hopperus, proost van Sinte Peeter.
In 1627, hebben de Wittevrouwen hunne kercke begonnen aff te breken ende eene
nieuwe te bouwen, die voltrocken was 1629.
In 1628, den 23 januari, hebben die van de stadt aen den Eerw. Hr Leunckens,
Plebaen van Sinte Peeters kercke, by provisie, toegestaen 100 guldens sjaers voor
zyne wooninge.
In 1629, is by Edmundus Jouvent, prelaet van Aulne, het Collegie van Aulne
begonst.
In 1631, zyn tot Loven gekomen de Paters van het Oratorie.
In 1633, is by Franciscus van Hove gefundeert het Collegie patrimonium Christi.
In tzelfde jaer, is by Jan van Malderen, vyfden bisschop van Antwerpen, gefundeert
het Collegie Malderi.
In 1635, den 28 october, werd Cornelius Jansenius, doctor in de H. Godtheydt,
professor der H. Schriftuer, bisschop van Yperen; hy sterft den 6 may 1638.
In 1634, is tot conservateur der Universiteyt gekosen Joannes de Robles. Hy sterft
den 18 meert 1558. Den voorschreven Joannes-Franciscus de Robles is, den 11
october anno 1654, geworden bisschop van Yperen.
In 1635, hebben de Hollanders, beneffens de Franschen, de stadt belegert,
denckende dat soo zy van de selve konden meester wesen, het gedaen soude zyn met
de catholyken, in Nederlandt, om dat de Universiteyt hun te dapper inden wegh was;
doch door de kloeckmoedigheyt der borgers, studenten ende monicken, hebben zy,
naer een belegh van thien daegen, de stadt moeten verlaeten. Naer het belegh der
stadt, is de pest gevolght.
In 1639, is by Ernestina de Ligne, weduwe wylen Joannes grave van Nassau,
gefondeert het Collegie van Franciscus de Paula of van de Miniemen.
In 1640, is door het capitel van Zepperen begonst het Collegie der Bogaerden.
In 1650, is gestorven den heer Rector der Universiteyt, Sebastianus Stockmans,
doctor in de Heylige Godtheyt, professor ende president van het Paus Collegie. Hy
is in de uyterste magnificentie begraeven, gelyck geschiet is by de dood van den heer
Rector van Buggenhout.
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In 1650, zyn door den prelaet de Pape, tot Perck, gebouwt alle de stallingen,
remisen, enz.
In 1651, den 11 januarii, naer dat die van Sinte Joris Gilde hun hadden partich
gemaeckt tegens het out gebruyck oft possessie van preëminentie in het afftrecken
van het stadthuys naer de processie, ende in het gaen van de selve processie, ende
dat zy wilden van de merckt eerst afftrecken ende inde processie de leste plaets
hebben, het welcke de Groote Gilde toecompt, heeft het hoff hier op, naer diversche
procedueren, recht doende, aen die van de Groote Gilde verleent brieven van
reintegratie, by hun versocht, ende verclaert dat het geruert proces daer mede komt
te cesseren, condemnerende die van Sint Joris Gilde in alle de kosten. Door de
voorschreve brieven van reintegratie, int jaer 1651, by Philippus, koninck van Spaenie,
van Castilie, enz., in zynen souvereynen raede van Brabant, tot Brussel, verleent,
wordt expresselyck bevolen, aen den eersten deurwaerder, daertoe versocht, dat hy
die van de groote Gilde zal reintegreren ende menteneren, met verbot aen alle andere
Gilden van aen dese contrarie iet te doen, op strickte pene; welcke questie blyckt uyt
dese brieven geresen te zyn, omdat die van Sint Joris Gilde, op Sinte Peeters dach
1650, door een nieuw opset hen hadden vervoordert, voor de elevatie ende ordinarie
usantie, van hunne camer aff te trecken ende te nemen de voortochte ende alsoo te
prevenieren die van de groote Gilde, welcke hadden gecauseert groote confusie ende
schandael, soo dat se, met groot desorder, door malcanderen zyn gedrongen in de
processie, niet tegenstaende den opper Borgemeester riep: haltla! haltla! tegen die
van Sint Joris Gilde. Soo dat door dese brieven is gewesen dat die van de groote
Gilde worden gementeneert in hunne oude possessien ende vredelyck gebruyck van
te hebben den voortocht ende preëminentie in alle stadtsprocessie, ende in alle
vergaderingen, voor alle andere Gilden deser stadt Loven, gelyck het gewoonelyck
is te geschieden, naer de elevatie van die hoechmisse, die gedaen wordt in Sinte
Peeters kerck, alswanneer de trommelen worden geslaen, ende die van de groote
Gilde, vergeselschapt zynde van den heer Meyer ende onsen heere borgemeestere,
ende andere onser heeren onser
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stadt van Loven, den stadthuyse zullen aftrecken, eer de andere Gilde van hunne
camers mogen afftrecken.
In 1652, den 6 meert, heeft Winand de la Margelle, abt van Sinte Geertruyde, by
Innocentius den x, Paus van Roomen, vercregen het recht van eenen myter te draegen,
voor hem ende zyne naerkomelingen; vervolgens is desen den eersten gemyterden
Prelaet van die abdye.
In 1653, is gefondeert het Weesenhuys voor meyskens ende jongens door (Jacob
Santvoort, doctor in de rechten en deken van Sint Jacob).
In 1654, den 10 october, hebben die vanden ouden Cruysboogh, inden raet van
Brabant een proces gewonnen tegen die van Sint Joris Gilde, ende zyn die lesten
gecondemneert in twee derde deelen der kosten, ende om op geender manieren te
mogen voeren den ouden Cruysboogh, het zy op deuren, vensters, kleederen der
keersdraegers, enz., op pene van 100 goude realen, ten behoeve van zyne Majesteyt,
met verbot van het hoff niet meer te vermoeylycken met sulcke slechte saecken.
In 1655, is de halffmaen buyten de poort gemaeckt.
In 1658, de plaetse van Joannes-Franciscus Robles den viij cancelier der
Universiteyt, is gesuccedeert Carel de Hovine, sone van den president van den
geheymen raedt van zyne Majesteyt Carel den II.
In 1658, is by de Universiteyt tot conservateur gekosen Winand de la Margelle,
den eersten gemyterden abt van Sinte Geertruyde, alhier; wesende van de staeten
van Brabant, baron van Esden, enz. Hy sterft 1664.
In 1660, is by Bernaerdt van Heck gefondeert het Collegie van Villeers.
In 1660, is gefondeert door joncker de Buck, het Godtshuys, voor arme
manspersoonen, by de Capucienen.
In 1661, is by die van de faculteyt der arten gebouwt het nieuw Collegie.
In 1662, is by Philippus IV, koning van Spanie en hertogh van Brabant, gemaeckt
het reglement over d'administratie der goederen van de stadt Loven.
In 1662, is gebouwt, door den heer de Pape, abt, de refuge van Perck, recht over
de Mindebroeders.
In 1664, is by de Universiteyt tot conservateur gekosen Maximiliaen baron van
Leefdael, prelaet van Sinte Geertruyde abdye. Hy sterft 1668.
In 1665, is door den heer doctor van Vianen gemaeckt den nieuwen grooten bouw
in het Paus Collegie, waer toe de selve heer president gaff aen het collegie 15448
guldens, willende dat het collegie daer voor zal houden twee leesmeesters, licentiaeten
in de H. Godtheydt, de welcke moeten hebben die taefel van den president, ende
ieder eenen knecht, soo haest zy hun doctoraet zullen gedaen hebben. Dese fondatie
is gheschiet ter acceptatie der heeren proviseurs van hetselve collegie ten jaer 1676,
den 29 december, voor den notaris Jacobus Goffaert; de proviseurs waeren: Joannes
Cobbelgiers ende Gerardus van Werm.
In 1665, is by twee geestelycke dochters, van Horenbeek, in de Jesuiten kercke,
gemaeckt ons Livrouwen autaer, die oock aen die paters lieten eenige huysen in de
Katten straet.
In 1666, is cancelier der Universiteyt geweest Eugeun de Velasco, grave de Zalasar,
sone van Jan, ridder van het Gulde Vlies; maer verliet, naer vier jaeren, den
geestelycken staet, ende resigneerde in faveur van Ferdinand-François de Trasignies;
naerdemael geworden bisschop van Dornick, ende behielt de proostdye. Naer zyne
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doot, is de plaetse bekomen by Maximilianus-Antonius-Christophorus-Ferdinandus,
prince van Nassau.
In 1666, den 24 februari, is gesongen d'eerste misse in de nieuwe kercke der paters
Jesuiten.
In 1666, is er een additioneel by het voorschreve reglement, vanden jaer 1662,
gevoegd ende alnoch een ander in het jaer 1675.
In 1667, hebben de borgers, studenten ende monicken de wercken oft halffmaenen
gemaeckt buyten de Perck, Thiensche ende Diestersche poorten.
In 1668, is by de Universiteyt tot conservateur gekosen Claudius-Franciscus de
la Vieuville, den derde gemyterden prelaet van Sinte Geertruyde.
In 1671, den 24 april, is Franciscus de Baillencourt, oud president van het Winckels
collegie, raedtsheer tot Mechelen, geworden bisschop van Bruggen. Hy sterft den 8
november 1681.

Règlemens pour l'Université et la ville de Louvain au fait des logemens des
gens de guerre, par son Ex. le comte Monteré.
Son Excellence ayant eu rapport des representations de ceux de la ville et Université
de Louvain, et de leur different et conference, tenue par leurs députés, sur le fait de
logement de la gendarmerie, y étant ou qui y pourra cy-apprès entrer en garnison,
déclare que tous Bourgois et manans de la dite ville, qui sont logeables, soyent
premierement logés, et puis, lorsque le nombre de la garnison excedera celluy qui
poura être logé sur les dites logeables, seront aussi logés les affranchis de la ville et
les suppôts non gradués de l'Université conjoinctement, et de même apprès ceux du
Magistrat servant, consistant en trente huit personnes, et les autres suppôts de
l'Université et docteurs, ordonnant son Excellence à tous ceux qu'il appartiendra de
selon ce se regler.
Fait à Bruxelles, le 29 de novembre 1673, signé: le COMTE MONTERÉ; plus bas:
par ordonnance de son Excellence (Signé): VERREYCKEN.
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In 1676, is de Halle verhooght, welke by die van de stadt aen de Universiteyt verkocht
was, voor xxiij duisent guldens, los gelt, volgens acte daer van gepasseert. Nota. Dat
de Universiteyt te voorens de principaelste plaetsen in gebruyck hadde, sonder
eygendom; d'andere plaetsen waeren voor de heeren der Drapperye. Den trap tot de
scholen is oock gemaeckt in 1676.
In 1676, is by de magistraet van Mechelen gefundeert het Mechels Collegie.
In 1677, is Franciscus van Horenbeke, deken van Sinte Peeters alhier, gecosen tot
bisschop van Gent
In 1677, 9 meert, zyn andermael geconfirmeert de exemptie by die van de stadt
gegeven aen het capittel van Sint Jacobs.
In 1682, is er aerdbevinge alhier geweest, den 18 ende 20 september, waer by
verscheyde schouwen ende mueren ingestort zyn.
In 1685, den 3 mey, is gemaeckt, by de stadt, een liste in de welcke stondt hoe
veel een ieder voor medionaet soude moeten betaelen, ten behoeve der stadt, als
wanneer hy bekomt eenige officie der selve stadt, ende is desen liste, met eenige
moderatie, geapprobeert van den hove, den 9 februarii 1705, ende luyt aldus:

Den Heer buyten pensionnaris

Guldens.
6000-0-0

Den Heer binnen pensionnaris

2500-0-0

De secretarissen van de scryffcamers ider 1000-0-0
De greffiers, ieder

3000-0-0

Den rentmeester van den H. Geest

4000-0-0

Den secretaris der weescamer

200-0-0

Den secretaris des draperye

1000-0-0

Den conscerge van het stadthuys

800-0-0

Den conscerge der laecke halle

600-0-0

Den bode van den register

400-0-0

De stadtsboden, ieder

50-0-0

De boden van de draperye, ieder

50-0-0

Den bode van Loven op Brussel

1000-0-0

Den bode van Loven op Antwerpen

50-0-0

Den bode van Loven op Mechelen

50-0-0

Den bode van Loven op Naemen

25-0-0

Den bode van Loven op Gent

25-0-0

De portiers der Brusselsche, Heversche, 50-0-0
Thiensche ende Diestersche poorten,
ieder
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De portiers van de Doolachsche ende van 50-0-0
de Mechelsche poorten, ieder
Den syger der gewichten ende gemeten 400-0-0
Den syger der ellen ende copere
gewichten

50-0-0

Den syger van de vaten ende houte
gemeten

100-0-0

Den meter van alle gesaeght hout, enz.

400-0-0

Den telder van het claphout

100-0-0

Den telder van de schalien

50-0-0

Den ceurmeester van de hop

100-0-0

De mynmeesters van den visch, ieder

200-0-0

Den eycker van de mudsaerden

50-0-0

De facteurs der vraghtwagens op Brussel, 300-0-0
Mechelen, enz., ieder
De procureurs, ieder

100-0-0

Den chirugsyn van het gasthuys

100-0-0

De clercke van de fouriers

150-0-0

Den belleman

300-0-0

In 1690, is op Sinte Barbara kerckhoff gemaeckt de begraeffplaetse van de
gereformeerden.
In 1690, den 14 november, hebben hun doctoraat inde rechten gedaen
Joannes-Adolphus Tonsern van Munster, in Wesphalie, Joannes-Franciscus Hereys,
van Mechelen, by Maestricht, Joannes-Baptista Wauckier, van Brugge,
Joannes-Antonius vanden Goedenhuysen, van Loven; Lambertus de Loneux, van
Gruné, by Herve; hier over als primarissen presideerden Guilielmus Blanche, canonist,
ende Ignatius de la Hamayde. Toen vondt men hier byeen residerende 12 doctors in
de rechten, waeronder was den grooten canonist van Espen.
In 1691, den 30 december, werd Guilielmus de Bassery, konincklycken professor
der canonicke rechten, bisschop tot Bruggen. Hy sterft den 18 juni, anno 1706.
In 1692, is, in de generaele promotie, primus van de philosophie geweest Thomas
Martin, gebortigh van Loven; maer was onbekent den dagh van de promotie, mits
hy casueel tot Loven geboren was.
In 1694, in den vastenavondt, is het beldt van ons Lievevrouwe, met groote
solemniteyt, op den autaer gestelt, by de paters Jesuiten.
In 1696, heeft den keyser Carel den VI, den 17 december, gemaeckt een nieuw
ordonnantie raekende den keus der magistraet van Loven.
In 1697, is het Collegie van de Engelsche Predickeeren op de Kraecken-straet
begonst.
In 1697, is by d'Universiteyt voor conservateur gekosen Martinus Steyaert, deken
van het capittel van Sinte Peeters, doctor der H. Godtheydt, vicaris van
'sHertogenbosch.
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In 1700, den 1 januarii, begint den tarif in Vranckeryck ende Nederland.
In 1702, is, by de stadt op de oude Merckt, gemaeckt de pompe van Sint Jan.

Règlement emané, le 2 Novembre, de S.E. le marquis de Betmar.
Sa Majesté ayant eu rapport des difficultés qui se rencontrent sur le fait du logement,
entre ceux du magistrat de la ville de Louvain, et ceux de l'Université de la dite ville
sur l'intelligence de divers réglements, qui ont été decretez sur la quote, que ceux de
la dite Université devront loger en cas de surcharge, et vou-
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lant donner une règle fixe, pour qu'il n'y ait à l'avenir aucun embaras à l'entrée des
troupes, par advis de son Conseil et à la délibération de son commandant général de
ce pays, ordonné et reglé, ordonne et règle, par cette, qu'à l'advenir ceux de la dite
ville de Louvain devront loger seuls deux mille fantassins et cincq cent chevaux,
qu'au cas qu'il y ait plus de cavallerie ou plus d'infanterie, un cavalier serat estimé
pour deux fantassins, et deux fantassins pour un cavalier; que ceux de l'Université
dans l'excrescence par dessus les deux mille fantassins et cinq cent chevaux devront
loger sur ceux de leur corps, un cinquième dans la dite excrescence, lequel partage
se ferat sur le nombre du pied de liste, et point sur les effectifs, quoyque l'un et l'autre
ne devront loger que les effectifs, et les recruts des corps et compagnies de leur quote
et part, lorsque les dites recruts arriveront, que s'il y a de l'excrescence à l'entrée de
la garnison, il sera au choix de ceux de la dite Université, de prendre pour sa quote
et part, tel corps ou telles compagnies dudit corps, qu'ils trouveront convenir; que si
l'excrescence arrive par l'augmentation de la garnison, ils seront obligés de prendre
lors leur quote et part dans les troupes qui entreront de renfort. Ceux du magistrat
dudit Louvain logeront chaque corps et chaque compagnie dans les mêmes quartiers
ou les plus prez qu'il sera possible, et les officiers dans les mêmes quartiers des
soldats, pour qu'ils puissent être à la main, pour l'ordre et la discipline, le tout sur les
revues et à la participation et direction des commissaires de guerre, qui seront établis
dans la dite ville, pour la police des troupes; et les officiers, qui seront en semestre
doivent être logez comme présents, pour y tenir leurs équipages. Ordonnant Sa
Majesté tant à ceux du magistrat de Louvain, qu'à ceux de la dite Université de se
regeler et conformer ponctuellement selon ce. Fait à Bruxelles, le deuxième de
novembre mil sept cent et deux. Etait signé: MARQUIS DE BETMAR; plus bas signé:
CLARISS; et en bas étoit écrit: Règlement pour ceux de la ville de Louvain et ceux de
l'Université de la dite ville, au fait des logemens.
In 1705, is gebout de capelle in de Vleminckstraet, door den Heer Marcelis, pastoor
van Sint Michiels parochie, ende men stelde er die jaerschriften:
IN HONOREM SANCTAE DEI GENITRICIS. ACCEDAMUS.
MARIA AFFLICTIS SOLATIA DABIT.
In 1708, is gebout het capelleken aen Sint Quintens kerckhoff.
In 1708, is den steenwegh van Loven op Brussel begonst, door de heeren staeten
van Brabant, ende was voltrocken in 1710. Tot het doorsnyden van den bergh, aen
de Brusselsche poort, hebben niet alleen alle de monicken, maer oock de studenten
gewerckt.
In 1709, is de kauw van Dry Koningen dagh begonst, met soo een felte, dat het
op den avondt regende, als wanneer de soldaeten in quamen van Gendt, hunne
kleederen vol ys waeren; waerover sy soo stercke vueren in de huysen maeckten, dat
men voor brandt vreesde. Den dagh daer naer, te weten op Dry Koningen dagh, vondt
men verscheyde menschen bevrosen; onder andere eene soldaetevrouw, met een
suygende kindt, sittende op eenen wagen, was bevrosen; maer het kindt leefde nogh.
Desen kauw heeft over de ses weken, in volle felte, geduert, soo verre dat alle de
rivieren toe waeren, ende dat men op de Dyle, onder een tente, een verken brade.
Den kauw ons een wynich verlaeten hebbende, deden de groote regens de waters
swellen; maer op Sint Joseph dagh, vroos het alweer fel, alsoo, mits de velden,
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overwatert waeren, zyn alle de graenen bevrosen; dus duerte van graenen in het jaer
1710.
In 1710, is gemaeckt den steenwegh van Loven op Thienen.
In 1710, den 5 augusti, is den franschen partisan Du Moulin, met eenigh volck,
binnen Loven gekomen; maer is by de borgers daer uyt gejaeght1, hebbende een
officier van de Franschen doot geschoten, op de Merckt; welcken partisan
naerderhandt, tot twee reysen, weder gekomen is, ende is ten lesten gevangen binnen
Loven ingebrocht, den............., waer voor die Lovenaeren bekomen hebben een
gouden sleutel van Carel den III, waerop staet:
A

CAROLO TERTIO S.P.Q. L. IN SIGNUM FIDEI2.

Welcken sleutel met groote pracht ingehaelt is.

1

2

Gerard van Loon heeft aangeteekend: ‘de burgemeester vande Ven vloog in onbekend gewaed
naer de Sint Pieters kerk, sloot zich daerin en begon aenstonds de stormklok te trekken,
waerop de burgery, ieder in hare wyk, onder de wapenen kwam.’ (Nederlandsche historie
penningen, 4 deel, bl. 594; Europischen Mercurius, II, 1710 bl. 209 en 245).
In vergelding van zyn moedig gedrag werd de burgemeester vande Ven, door Karel den III,
by diploom, gegeven te Barcelona, den 5 april 1711, tot Burgtgraaf van Leuven verheven.
Ziet mede over deze gebeurtenis. M.L. Galesloot, La commune de Louvain, bl. 292-302.
Dat is: door Karel den derde aan het volk en den raad van Leuven, als een bewijs van
trouw geschonken.
Deze sleutel werd vervaardigd door Nicolaas Rombouts, te Brussel. Hij heeft eene
lengte van 36 centimeters en weegt 689 grammen. Dit gedenkteeken van de trouw
onzer vaderen werd, den 19 januari 1793, door den franschen kommissaris Brunot,
ten onzen stadhuize, opgelicht, en, door bemiddeling van den generaal Miranda, aan
de nationale vergadering, te Parijs, overgemaakt, welke hem in de archieven van het
gemeenebest deed neerleggen. Den 21 augusti 1816 werd hij naar Leuven teruggebracht.
Deze sleutel, die op het bureel van den stadsrentmeester berust, is afgebeeld in het
werk Louvain monumental, bl. 145.
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In 1711, den 17 mey, was er soo groot tempeest dat er vele huysen en boomen ter
aerde gesmeten zyn.
In 1711, den 14 julius, is de prins van Orangien ende Vrieslandt, op den Moerdyck,
verdroncken.
In 1714, hebben die van de groote Gilde den papegay geschoten, op hunne capelle
aen de Thiensche poort, ende was koninck Hendrick Leunckens, ende waeren op den
maeltyt den hertogh van Aerschot, prins de Ligne, marquis del Campo, marquis de
Herselles, enz.
In 1714, is de pompe op de Verckensmerckt [Sint Antonius plaats], by de stadt,
gestelt.
In 1716, vloeyde het water, met vollen stroom, van de Wirinckstraet in de
Slachtstraete, ende wierdt oock door het water wegh geruck de brugge van het
regulieren Collegie; het veroorsaecke overal groote schaede.
In 1717, den 13 mey, is geboren Maria-Theresia, aertshertoginne, dochter van
Carel den VI, keyser. Sy is koninginne van Hongarien en hertoginne van Brabant
geworden, in het jaer 1740, by doode van Carel den VI.
In 1718, den 22 augusti, is een groot deel van het gasthuys, door den blixem,
verbrandt. Het is weder op gebouwt in 1719.
In 1719, den 27 september, werd er over verschillen geresen tusschen die van de
stadt en de suposten des capittels van Sint Jacobus, betrekkelyk de exemptie der
stadts lasten, getransigeert.
In 1719, is, by den heer president Vinck, eenen grooten bauw gemaeckt int collegie
Driutii.
Het selve jaer is door de heeren doctors Favelet, Narez ende Rega vernieuwt ende
geschildert de schole der medecynen op de Halle, ende hebben de medecinisten van
dien tydt aff begonnen te floreren.
In 1720, is eene nieuwe straete van de drapperye [dekeny] naer de Kortstraete
gemaeckt, alwaer men de kieckenmerckt gestelt heeft, die te voorens aen het stadthuys
was.
In 1720, heeft den heer Snellaerts, canonick gradueel van Antwerpen, aen de
Universiteyt, by testamente, gelaeten eene costelycke bibliotheeck, waerin waeren
over de 3600 boecken.
In 1720, is den bisschop van Mechelen, prince van Chimay, cardinael geworden
zynde, naer Loven gekomen, waerover die van de stadt ende Universiteyt hem hebben
gecomplimenteert, ende er is by de stadt 'savons voor het stadthuys een vuerwerck
afgestoken.
In 1721, den 20 januarii, hebben die van de meyerye van Vilvoorde niet willen
aenveerden de beschryff brieven van de dekenye, waer tegen de dekenye in oppo
sitie is gekomen. Daerover is er proces begonst in den raede van Brabant, ende die
van de dekenye syn geadmitteert ten toon om hunne privilegie de proberen tot het
beschryven, den 29 april 1722.
In 1722, is de pompe aen Calsterput ofte Winckelscollegie, by de stadt, gemaeckt,
met conditie dat de gebueren die moeten onderhouden.
In 1722 ende 1723, zyn in de abdye van Perck gemaeckt die steenen poorten, onder
den heer abt de Waerseggere.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

In 1722, is by de Universiteyt tot conservateur gekosen Hermannus Damen, doctor
in de Heylige Godt heyt, regent der strickte faculteyt, decken van het capitel van Sint
Peeters. Hy sterft den 29 september 1730.
In 1723, ter oorsaecke der bibliotheke aen de Universiteyt door den heer Snellaerts
gelaeten, heeft men begonnen te maecken eenen costelycken bauw, daertoe vooreerst
coopende, by octroy van den hove, alle de huysen daertoe noedigh, ende men verkregh
van de stadt, op de Oude Merckt, een groote plaetse, daer de artillerye stondt, mits
daer voor te betaelen 1200 guldens wissel gelt eens, ende daeren boven te besorgen
eene andere plaetse, opden Keyenbergh; hetgene geschiet is.
In 1724, is den steenen hoge, die aen de Wyngaert Poorte was, van d'eene vestinge
tot de andere, affgebroken, om dat hy dreegh te vallen.
In 1724, is de pompe aen het Nieuw Collegie, by de stadt gemaeckt.
Het selve jaer [den 12 november], is primus van de philosophie geweest Carolus
Majoye1, gebortigh van Loven, aen wie die Magistraet den selven dagh heeft, onder
het geluyt van alle de klocken, gepresenteert den wyn van eere, met groote
solemniteyt. Smaendaghs is den heer Majoye plechtigh getracteert in het Nieuw
Collegie, alwaer hy, in 1722, primus van den Dialectica hadde geweest. Naerdemael
is hy van de stadt door eene calvacade van studenten geleden naer Sint Peeters kercke,
alwaer den heer decken hem heeft ingehaelt, ende men dede den Te Deum singen;
welcken geeyndight zynde, is hy naer het stadthuys geleyt, alwaer hy eene groote
silvere schotel, met een lampet, voor present kreegh, met eene beurs van 100 goude
ducaten; met eenen hem toe seggende tot vervoerderinge zynder studie, vier jaeren
lanck, 100 pattacons sjaers. Daer naer hield men eenen grooten maeltyt op het
Tafelrondt, alwaer de heeren prelaeten van Sinte Geertruyde, Perck, Vlierbeeck ende
de vernaemste heeren der Universiteyt ende der stadt by waeren.
In 1724, den 27 augusti, is by de paters Augustynen geviert den jubile van het
Heylig Sacrament van Miraeckel; waer toe eene solemnele processie geschiet is

1

Karel Majoye alias Massué, zoon van Antoon Majoye brouwer-tapper, in de herberg het
Schaliendak, in de Brusselsche straat.
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lancks den grooten wegh, alwaer alle de huysen ende collegien op het alderschoonste
verciert waeren. By dese processie was eene prachtige calvacade. Zy werd
vergeselschapt door de geheele clergie als oock door de heeren van de Universiteyt,
de heeren van de Magistraet ende de vier hooft Gilden, met licht, enz. Desen jubilee
wierdt den achtsten dagh gesloten met een processie lancks Sinte Geertruyde parochie,
alwaer op nieuw verciert waeren alle de collegien ende huysen, uyt genomen het
Augustynen collegie alleen. Die van het collegie van Luxembourgh en hadden oock
niet gepalleert, maer stelden dit cronicon:
QUID EXCUSAT A NON ORNANDO EDIFICIO SPECTANDA
AUGUSTINIANORUM INCURIA.

In 1724, den 6 october, is tot Loven ingehaelt door de heeren van de Magistraet ende
de vier hooft Gilden, int geweer, ende de twee Rhetorycke Camers, met fackels, de
aertshertoginne Maria-Elisabeth, als gouvernante van de Nederlanden, suster van
den keyser Carel den VI. Het compliment dede den heer borgemeester. Petrus de
Herkenrode presenterende haer de stadtssleutels, die droegh de dochter van den heer
van Grave, ende men leyde haere Hoogheyt naer de abdye van Sinte Geertruyde.
Het stadthuys was op het prachtighste verciert, tot opde torens toe, ende geheel
gillumineert, met zeer schoone emblemata in alle de vensters. Daer waeren in alle
de capellekens vant stadthuys boomkens van hulst gestelt, in potten, op form van
laurieren. Elcken boom was verciert met dry vaenen. Op het middelste stont die
wapen van het huys van Oostenryck ende op de anderen die wapens van de stadt
Loven. Men stelde boven de poorte van het stadthuys, onder eenen prachtigen troon,
het portret van de doorluchtige Gouvernante.
Den 7 october, droegh den heer de Villeers zyne licentie-thesis op aen die
Aertshertoginne, die, naer dat het dispuet gedaen was, den candidaet dede aendoen
een goude ketingh, met een medailie, waerop vanden eenen kant stont het portret
van Carel den VI ende op de andere zyde het portret van haere Hoogheyt.
Den 8 october, heeft haere Hoogheyt den dienst gehoort in Sinte Peeters kercke,
alwaer zy van het capitel is ingehaelt. Saturdagh is haere Hoogheyt naer Brussel
vertrocken, ende is, op de selve maniere als voor, geleyt tot buyten de Brusselsche
poorte.
In 1724, hebben die van het capitel van Uytrecht willen vercoopen het Collegie
van den Hoogen Heuvel; maer sy hebben van den hove verbot gekregen. Het hof
heeft de resterende incomen gearresteert (de Jansenisten hadden het grootste deel
wegh genomen ende vercoght) ende daer ingestelt eenen nieuwen president den heer
Cremers, licentiaet in de H. Godtheyt.
In 1725, smaendaghs van Lovenkermis, is geviert den jubilee van de salige
Margarita, van Loven. Men dede lancks den grooten wegh de solemnele processie,
waerin waeren ses van de schoonste triomphwagens ende oock den Reus met de
Reusin, zeer prachtigh gekleet. De stadt was soo vol vreemdelingen dat er geene
plaetsen meer te vinden en waeren in de herbergen; het welck groote consumtie by
brengende, soo hebben de accysenaers van het bier den Reus ende Reusin, op hunnen
cost, in staet gestelt ende gekleet.
In 1725, heeft den heer borgemeester de Herkenrode alle de buyten vesten met
dry rayen boomen beplant.
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In 1726, is by de Universiteyt geviert den jubile van 300 jaeren haerder erectie,
met groote solemniteyt ende dat acht daegen lanck, beginnende met eene solemnele
processie waerin alle de heeren van de Magistraet, de ambachten, de Gilden en Clergé,
tegenwoordig waeren. Alle de studenten waeren met licht; men heeft gedurigh dit
octave, allen dagh, eene solemnele misse gedaen, in Sinte Peeters kercke, ende oock
alle daegen sermoonen in fransch en nederduytsch; ende oock eene oratie in het latyn,
enz.
In 1726, hebben de Gildens van den Cruysboogh ende Handboogh versocht, int
kleedtgeld, gelyck te wesen aen de Gilde van Sint Christophel; maer dat is hun van
den raede van Brabant affgewesen, niet tegenstaende het consent van de vier leden,
ende dat door het toedoen van den heer borgemeester.
In 1726, is den Beyaert gegoten, tot Thienen, ende is in 1729 te vollen, met alle
bassen, voltrocken, door vanden Gheyn, tot Loven, op den Keyenbergh, alwaer hy
van de stadt eene plaetse verkreegh tot het gieten der groote klocken.
In 1727, in den keus van dit jaer, hadden die heeren schepenen twee overdekens
onkeusbaer verclaert, te weten Hendrick van Wange, overdeken van die cremers,
ende Franciscus Rulens, overdeken van die fruyteniers, om dieswillen dat zy noch
lesen noch schryven en konden. Daernaer zyn als naesten in voisen boven gebracht
Joannes-Baptista Coenegras ende van Wyngaerde, welcke, beneffens die andere
overdekens, snachs, ten twelff ueren, den eedt, in Sinte Peeters kerke, gedaen hebben.
Dit gedaen zynde, hebben die overdekens met meerderheyd van voisen tot
borgemeester gekosen, joncker Franciscus-Bernardus van Spoelbergh. Den heer van
Spoelbergh noemde tot substituet joncker Carolus de Herkenrode.
De heeren jonckers verkosen tot borgemeester sieur Semetrius Brenaert, waerover
protest wierdt verleyt. Oock heeft geprotesteert tegen den keus den heer
Arnoldus-Franciscus Baelemans, pretenderende dat die twee overdekens sonder
reden waeren onkeusbaer verclaert. Dese pretensie ingedient zynde in den raede van
Brabant, soo is, by vonnis, verclaert, dat die qualyck
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waeren onkeusbaer verclaert, alsoo, dat Joannes-Baptista Coenegras ende van
Wyngaerden hebben moeten ruymen, ende de overdekens plaetsen laeten aen Hendrick
van Wange ende Franciscus Ruelens.
De partye van den Heer van Spoelbergh pretendeerde dat den keus, gedaen in den
persoon van Semetrius Brenaert, van geender weerde en was, om dieswille dat hy
collecteur was van den twintighsten penninck, ende heeft sigh daer over beclaeght
ten hove.
Het hoff heeft verclaert den keus, om redene geallegeert, gedaen in den persoon
van Semetrius Brenaert, te zyn nul en van geender weerden, stellende in zyne plaetse
tot borgemeester van de natien sieur Michael van Langendonck, overdeken van de
brouwers.
Den heer Brenaert onkeusbaer gedeclareert zynde, soo pretendeerde den overdeken,
het naetste in voisen, te wesen in de plaetse van sieur Brenaert, ende dat te meer om
dieswille dat sieur van Langendonck, om de selve rede, van haer Hoogheydt
Maria-Elisabeth was aengestelt tot borgemeester. Den heer Baelemans siende dat
den naeste in voisen voor den heer van Spoelbergh genegen was, pretendeerde dat
het aen het ambacht int geheel was van op een nieuw eenen anderen overdeken te
kiesen, ende heeft in zyne pretensie getriompheert. Men heeft twee commissarissen
gesonden van wegens den raede van Brabant om te collecteren de voisen van het
vettewariersambacht, de welcke gekosen hebben tot overdeken sieur Meeus,
wyntavernier, capiteyn van de groote Gilde. Desen wesende voor den heer Baelemans
als oock Hendrick van Wange ende Franciscus Tielens, soo is, by vonnis van den
raede van Brabant, borgemeester verclaert joncker Baelemans. Dese is tot halffwegh
Brussel ingehaelt van een groote menichte borgers, enz., hetwelck te vorens was
geschiet van de andere partye, in den persoon van sieur Michael van Langendonck.
Den heer Baelemans heeft Carolus de Herkenrode, wesende substituet, affgestelt
ende in zyne plaetse aengestelt joncker Joannes-Guillielmus de Coene. Den heer van
Spoelbergh heeft over het vonnis van den raede van Brabant geintenteert de groote
revisie. Den raed heeft, by vonnis, geordoneert te loten, en het lot is gevallen op
joncker Baelemans.
Ten tyde deser revisie soo regeerde de stadt joncker vande Werff, als oudtsten
raet.
In 1728, den 19 october, dede den heer Majoye zyne licentie in de rechten, ende
droegh zyne theses op aen de Magistraet van Loven, die hem alnoch 100 patacons
vereerde; ende men gaff hem het selve jaere eene sesweken lesse in de canonicke
rechten, die te vooren hadde den heer doctor van Espen.
In 1729, is by de stadt gemaeckt de pompe aen de Cattenstraet, rechtover het
collegie Patrimonium Christi.
In 1729, heeft men affgebrocken den schellentoren staende op Sinte Peeters kercke,
die met loot gedeckt was, ende men stelde in de plaetse eenen toren in forme van
eene dom, waerin men den beyaert heeft gehangen.
In 1730, is by de stadt gemaeckt de pompe aen de Borne, buyten de Wolffsbinnen
Poorte, zynde tot laste van de gebueren voor den onderhout.
In 1730, door de doot van den heer Crabeels, vaceerde het rentmeesterschap der
Heeren Staeten van Brabant, int quartier van Loven, tot welcke sigh presenteerde
den voers. heer Baelemans, als oock joncker van Bemmel, ende waeren gelyck in
voisen; alsoo dat de decisie gekomen is tot de dry hooftsteden, de welcke sigh hebben
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gedeclareert voor den heer Baelemans, maeckendehem rentmeester. Dit wesende
heeft hy afstant gedaen van het borgemeesterschap, op conditie dat den heer van
Spoelbergh moest voor zynen substituet houden joncker Coenen. Den heer van
Spoelbergh is alsoo weder borgemeester geworden.
In 1730, zyn op nieuw de daecken gerepareert ende voor een groot deel nieuw
gemaeckt der Diestsche poorte.
In 1730, is den steenwegh van Loven op Mechelen begonst, ende was volmaeckt
1732.
In 1730, hebben die van de groote Gilde tegen de beenhouwers verloren de groote
revisie, naer dat zy de dry eerste instantien gewonnen hadden, alsoo dat zy uyt crachte
van de Gilde het beenhouwers ambacht niet mogen doen.
In 1730, is door vanden Gheyn eenen trommel gegoten tot den beyaert, in de
gieterye, op de Keyenbergh; maer was misluckt, zynde met de gaeten in gegoten.
Het jaer daernaer is er weder een trommel, sonder gaeten, gegoten, door den broeder
van den voers. van den Gheyn; waerin meester C.-A. Lion 100 gaeten geboort heeft,
op eenen dagh tydts, waervoor men hem den vrydom ende het borgerschap verleent
heeft, stellende hem voor horlogiemeester aen.
In 1730, hebben die van Heverlee den hoff des doosters in mueren getrocken.
Int zelve jaer, is de brugge aen de Swerte Susters, door den molder aldaer, weder
gemaeckt.
In 1730, is by de Universiteyt tot conservateur gekosen Guilielmus-Philippus de
Herzelles, prelaet van Sinte Geertruyde, gedeputeerde der staeten van Brabant,
daernaer bisschop van Antwerpen.
In 1731, hebben die van het beenhouwers ambacht de groote revisie gewonnen
tegen het visschers ambacht, waerover die van de visschers naerder revisie hebben
ten hove versocht, ende dit bekomen hebbende, soo is, int jaer 1736, het vonnis
gegeven in 1731, goet gekeurt, door die van den priveen raet, ende dus verclaert, dat
de beenhouwers mogen vry visch vercoopen even als de visschers; er werd daer en
boven verclaert dat op de
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groote revisie, in den raede van Brabant gedaen, geene naerdere revisie en viel.
Int zelve jaer, hebben de heeren van het Magistraet, met pluraliteyt van voisen,
tot eene doctoraele lesse verkosen den heer Carel Majoye, geweest Primus van de
Philosophie; maer de heeren van het Strickt Collegie van de rechten weygerden hem
in possessie te stellen, den heer Robert als naeste in voisen zynde. Die van de stadt
stelden den heer Majoye in possessie civiel. Daeruit ontstont een swaer proces in
den raede van Brabant, tusschen de heeren Majoye ende Robert. De heeren van het
Strickt Collegie voegden hun met den heer Robert.
In 1731, is de Voere, binnen de stadt, geruymt, ende zyn oock vernieuwt de
canteelen van de Dyle, op de Ley. Het water heeft zeer hoogh geweest. Men heeft
oock eenen muer gemaeckt aen de Dyle, by de Borne, versmallende het bedde van
die Dyle, ende men heeft het voorts met gruys gevult.
In 1731, heeft men, door sorge van L. Gion, president van het Winckelscollegie,
de cassen beginnen te maecken voor de bibliotheeck, ende waeren volmaeckt 1732.
In 1731, den 1 october, zyn voor den eersten keer verpacht de karossen van
Mechelen op Loven.
Het doorsnyden van den Roeselbergh heeft die van Mechelen bynaer soo veel
gecost als wel de rest van den geheelen wegh.
In 1732, hebben de Mechelaers eene brugge gemaeckt aen den voet van den
Roeselbergh, die voor de tweede reyse geborsten is. Sy is voor een deel ingevallen
in 1732, alsoo dat zy onder dese brugge alnoch een andere hebben moeten maecken.
In 1732, is geruymt de Dyle, door de regenoten, sonder dat den coninck iet heeft
willen contribueren, daer hy te voren een derde deel gaff.
In 1732, was van haer Hoogheydt Marie-Elisabeth, aertshertoginne, geordonneert
dat men geene dichten, boecken nochte thesissen en moghte drucken, ten zy die eerst
souden goetgekeurt geweest hebben door keurders, by het hoff daertoe te noemen
ende te stellen; waerop de Universiteyt eene memorie ingedient heeft, dat sulcks was
strydende tegen de prerogative ende welvaeren van de Universiteyt. Daerop is dit
decreet daer gebleven, met bevel dat iederen thesis zal moeten goetgekeurt worden
van den heer doctor der scientie daer den thesis van handelt, ende oock dat den doctor
voor den selven zal instaen, als oock over alle de thesissen daer zy zullen over
presideren.
In 1732, hebben die van Sint Joris Gilde den boven wegh in hunnen hoff gelegt,
ende den hoff geheel schoon gemaeckt.
In 1732, den 17 julii, heeft men de voorschreve trommel voor den beyaert boven
getrocken ende koste aen de stadt 400 guldens; den voorslagh der uere heeft voor de
eerste reyse gespeelt den 22 december.
In 1732, is den bauw van Sint Michiels Collegie, aen de Verckensmerckt, gemaeckt,
met twee huysen te incorporeren.
Den heer Parmantier heeft begonst te bouwen eene capelle ende andere swaere
gebouwen, in het groot collegie, die voltrocken zyn geweest, ten volle, door den heer
doctor Stoupy, zynen successeur, in 1732.
In 1732, is gebouwt de kercke van de Lieve Vrouwbroerinnen, in de
Vlemincksstraet, ende is gewyt den 17 januarii 1733.
In 1732, hebben de Mindebroeders hun ocksael affgebrocken, dat de koore van
de kerck separeerde.
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In 1732, is primus in de Philosophie geweest den heer de Cock, gebortigh van
Loven, aen den welcken men alle de eere heeft aengedaen, gelyck in het jaer 1724
is geschiet aen den heer Majoye, uytgenomen dat hy in het nieuw collegie niet en is
getracteert geweest, nochte en heeft gehadt de jaerelyckse 100 patacons, om zyne
studie te vervolgen.
In 1733, quam te sterven den heer Brenaert, doctor primarius in de rechten, ende
den heer doctor Hony wierdt raedtsheer in den raede van Mechelen; dus om het
proces tusschen Majoye ende Robert neder te leggen, soo kosen de heeren van het
Magistraet tot primarius den heer Arnoldus van Buggenhoudt, ende verkosen tot de
lesse die hy was besittende, den heer Christophorus Robert, ende gaeven aen den
heer Carolus Majoye de lesse van den heer Hony, ad decretales Gregorii ix.
In 1733, heeft men op nieuw het vondelingenhuys geopent, ende daer in gestelt
alle de vondelingen die buyten by de boeren, tot koste van de stadt, woonden; men
heeft die altemael in het bruyn gekleet, tegen Paeschdagh, stellende op de rechte
mouw een roode ende op de slincke mouwe een witte strepe.
In 1733, hebben de Predikheeren de twee zyde beucken, in hunne kercke, met
steen gewelft.
Het zelve jaer heeft men opgetrocken de capelle in de Vlemincksstraet, stellende
daerop eene cap in forme van lanterne.
In 1734, den 25 meert, is by de Paters Minimen begraven den prins van Nassau,
cancellier der Universiteyt. In zyne plaetse is cancelier geworden den edelen heer
d'Honny, proost van onse Livrouwe kercke, tot Bruggen.
Voor den keus [van 1734], al hadt men vele weken getracteert, bleeff alles even
seer wanckelbaer, tot op den dagh van den keus selffs, alsoo dat het negen ueren
savons was, voor aleer dat den keus was volbraght.
De plaetse van rentmeester van de Natien was questie leydende, omdat men
pretendeerde dat sieur Sergeys, hebbende de meeste voisen, onkeusbaer soude
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wesen, als zynde schuldigh aen de stadt. Dese saecke is van den geheymen raedt van
haere Hoogheydt gesonden naer den raedt van Brabant, alwaer, anno 1735, gevonnist
is, int faveur van sieur Sergeys, om dieswille dat den debet het ambacht raekte, van
welck sieur Sergeys ontfangen hadde den middel der stadt, die het ambacht hadde
ingepacht.
In 1734, is een trommel tot den beyaert, tot Loven gegoten, op den toren van Perck
gestelt.
Het zelve jaer hebben die van d'abdye van Sinte Geertruyde groote reparatie gedaen
aen den hoogen toren hunner kercke, ende was gedaen in 1736.
In 1734, hebben de Augustynen den zyden beuck van hunne kerck gewelft, ende
hebben, het jaer 1735, begonnen te welven de kercke, ende was het selve voltrocken
op het eynde van meert 1736, ende hielen den 20 april hun capitel generael aldaer.
In 1735, den 19 januarii, is er soo eenen grooten stormwindt geweest dat menichte
van groote boomen en vele muren tot in den gront zyn omveer gesmeten, ende is er
van de kercke van Sint Jacobs een steene postuer afgewaeyt, wesende 5 voeten van
hoogde, ende viel ontrent de 5 voeten diep in de aerde. Den storm is noch grooter
geweest in september, op kermisdagh.
In 1735, hebben die van de groote Gilde den papegay geschoten op hunne capelle,
aen de Thiensche poorte, ende was koninck Henricus Caels. Zy hebben het selve jaer
hunnen schuttershoff verbetert, maeckende de wegen veel breeder.
In 1735, zyn er twee smoutmolens gemaeckt, eenen aen de capelle van de Thiensche
poorte, ende eenen buyten de Wolfsbinnenpoorte.
In 1736, op Wittendonderdagh, zyn er snachs in de Thiensche straete, buyten die
Binnen Poorte affgebrant, twee schueren, twee stallen ende een huysken.
In 1736, is, door order van het hoff, ter instantie van de Mechelaers, verbreet den
wegh aen de Mechelsche poorte, ende koste de stadt 2000 guldens.
In 1736, is de brugge achter het Oratorieclooster vernieuwt ende gecasseyt.
In tzelve jaer, hebben die van Sint Sebastians Gilde gecoght het huys achter hunnen
hoff, tegen over de Oratorie, ende hebben den hoff van dat huys in den hunnen
geincorporeert, wanneer zy dien breeden wegh hebben gemaeckt, met alle de
plantasien. Zy hebben daerenboven, in het jaer 1740, eenen schoonen blauwen steenen
trap gemaeckt aen den inganck van hunnen hoff, in de Brusselsche straete.
In 1736, is by de stadt gemaeckt de pompe in de Diestschestraet, by de Minimen;
daernaer bleef zy tot onderhout der gebueren aldaer.
In 1737, den 23 may, is by vonnis van den raede van Brabant de magistraet
gecondemneert aen den Plebaen van Sinte Peeters te besorgen een pastoreel huys,
ende interim jaerelyck te betaelen 200 guldens, tot dat zy het selve huys zullen
besorght hebben.
In 1737, door de aflyvicheyt van den heer Laurentius Hacquius, primarius in de
rechten, presenteerden sigh tot de selve lesse den heer doctor Majoye, gebortigh van
Loven, ende geweest primus van de philosophie, in het jaer 1724, ende den heer
doctor Robert, met oock den heer doctor Bombaie. Den heer borgemeester heeft vele
maenden den keus opgehouden om te konnen boven brengen den heer doctor Robert,
tegen den danck van die meeste borgerye. Dan, den kans schoon ziende, heeft hy
dezen tot de plaets geroepen; waerover een specie van tumult onstondt, soo verre dat
men twee overdekens, mynende tot den keus te komen, forselyck heeft wegh geruckt;
soo heeft nochtans den heer Robert een voise meerder gehadt. Hier over proces
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onstaen zynde, om dat men woude de voise van den overdeken Lucie annulleren, als
wesende geenen Brabander, ende vervolgens onkeusbaer; geduerende het proces, is
den heer doctor Wirix per interim aengestelt om de lesse te geven, ende uyt cracht
van dese commissie, willende oock presideren over de licentien; hetwelck hy eens
gedaen heeft, soo is er tegen geprotesteert van wegens die van de stadt.
Den heer procureur generael, uyt clachte gedaen van eenighen van de magistraet,
wilde comen informatie nemen over de troubelen ende feyten bedreven ten tyde van
dien keus, en hadde daertoe al eenige borgers doen dagen, om voor hem te
compareren, in den Keyser (uytspanninge alhier); maer mits hy geene commissie
verleyt en hadde in de magistraet. soo hebben die heeren met den trompetter der stadt
doen publiceren eene ordonnantie by welcke zy verboden, op een groote amende,
dat niemand van hunne borgers oft ingesetenen zal mogen gehoorzaemen aen de
orders van den Procureur-Generael, nochte by den selven mogen compareren, om
aenhoort te worden. Den Procureur-Generael, siende zyne citatie vruchteloos, heeft
gezocht eene commissie van het hoff te bekomen, door welcke hy, beneffens eenen
raedtsheer van den raede van Brabant, volmachtight is geweest, van over de
voorgemelde troubels informatie te nemen; hetwelck is volbracht. Gedurende dit
proces is den heer doctor Majoye komen te sterven, ende is met groote droefheyt
van borgerye begraeven, op het kerckhoff van Sinte Peeters, volgens zynen wille,
hebbende den lyckdienst bygewoont de vier hooft Gilden in corpore et habitu
solemniori.
Hier naer heeft het hoff goet gekeurt den keus gedaen in den persoon van den heer
doctor Robert, ordonnerende aen die heeren borgemeesters deser stadt van naerderhant
alle lessen oft officien, die zullen komen te vaceren, wesende tot collatie ofte electie
van de heeren borgemeesters ofte magistraet, voortaen zullen
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moeten vergeven worden dry daegen naer dat de lesse ofte andere officie zullen
komen te vaceren, by doode ofte anderssints; soo nochtans dat die dry daegen maer
en zullen begonnen te loopen voor die vacerende lesse van den dagh dat het advies
zal gegeven wesen, het welck aenstonts moet gegeven worden, anderssins soo zal
de collatie voor die reyse devoleren ter dispositie van het hoff; goede ende voorsinnige
ordonnantie tegen slabackers ende geltduyvels! Het hoff siende dat er in dese
troubelen, van weder zyden al wat gemanckeert was, ende willende voorkomen
droevigere voorvallen, heeft absolutie gegeven aen alle die borgers die in dese troubels
waeren ingewickelt, ende dat op den selven tydt, dat den heer Robert is in possessie
gestelt van de geseyde lesse; waermede alles doot ende te niet was.
In 1737, is de schole van de civile rechten, op de Halle, met schrynhout bekleet,
ende verciert.
In 1737, is by de stadt, door order van het hoff, verdiept de Mechelsche poort, met
13 voeten uyt te graeven, ende de aerde tot verhoogen des nederweghs aen het casteel
gebruyck, ende hebben eene nieuwe ende breedere steenenbrugge op de Voer aen
den casteelmolen gemaeckt.
In 1737, is de Perckstraete gecassyt van aen den Poel tot aen de Perck poort.
In 1739, is by het brauwers ambacht, uyt de excrescentie van de dry guldens, op
het bier, gemaeckt het Brouwershuys, aen de Hoymerckt.
In 1739, 12 februarii, is afgebrant het clooster van de Cellebroeders, ende weder
opgebouwt het jaer daer naer; vergroot 1755.
In 1740, syn gerepareert de stadtsvesten van aen de Waeterpoorte tot aen de
Thiensche poorte.
In het zelfde jaer, hebben die van de Colveniers Gilde een nieuw schietspel
gemaeckt buyten de Steenpoorte, waertoe sy gekoght hebben een huys, met eenen
grooten hoff, ende hebben aldaer gebouwt eenen schoonen ende costelycken bouw,
die, by faute van gelt, is inperfeckt gebleven1.
In het zelfde jaer, is in de abdye van Perck eenen saeghmolen gemaeckt.
In het zelfde jaer, heeft de stadt de erve van den ysermolen gelaeten aen eenen
molder, die daer eenen graenmolen heeft gestelt.
In het zelfde jaer, in october, is keyser Carel den VI gestorven.
In het zelfde jaer, is by de Universiteyt gecoght het huys aen de Capucinen, alwaer
men eenen cruythoff voor de medecinisten heeft gemaeckt.
In 1741, syn de buyten vesten gerepareert van aen de Thiensche Poort tot aen de
Wyngaert Poorte.
In het zelfde jaer, hebben die van de groote Gilde den toren van de binnenvesten
in hunnen hoff komende, met verloff van de stadt, affgenomen.
In het zelfde jaer, is by de stadt gemaeckt de pompe, by de Savoyestraet, neven
den Spiegel, op conditie dat de gebueren naerderhant die moeten onderhouden.
In het zelfde jaer, den 2 februarii, is by die van de stadt voor Carel den VI, gestelt
eene treurtombe in Sinte Peeters kercke, in het midden, by den predickstoel, ende
men maeckte eenen autaer voor de choor deure; den geheelen binnensten beuck van
de kercke was behangen met swerten bay ende verciert met schoone emblemata,
jaerschriften, enz. De jaerschriften die op de tombe stonden, waeren gemaeckt door
den heer Cornez, professor van de philosophie, in den Valck, alwaer onder andere,
dit stondt, beduydende den gebortentydt ende sterfte van Carel den VI, keyser:
1

Thans het gebouw van den staf der burgerwacht, in de Vaartstraat.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

AUGUSTUM FELIX VIDIT OCTOBER ORIRI, QUI TUMULO INFELIX
NUNC VIDET OSSA TEGI.

Men stelde tusschen den autaer ende de tombe een sitsel ofte gestoolte, voor die van
het capitel, ende van den anderen kant van de tombe waeren die heeren van de
Universiteyt ende de stadt geseten, hebbende den Rector magnificus, Lambertus de
Jeneffe, de eerste plaetse, die oock de lyckoratie dede. Den 17en, begon men de
vigilien ten vier ueren, naer middagh, ende wierden de psalmen door de clergé
gesongen, ende eenighe psalmen beneffens alle de antiphonen in het musieck. (De
musicanten waeren by de kerckdeur, aen die lange Trappen gestelt). Den selven
dienst duerde tot omtrent acht ueren savons. De kercke was prachtigh geillumineert.
Den 18 februarii geschiede, naer gesongen te hebben de laudes, in het musieck, eene
solemnele misse, gesongen door den heer deken van het capitel. In desen dienst
waeren present alle die heeren van de Universiteyt en van de Magistraet; alle die
clergé van de stadt, soo monicken als anderen, beneffens alle de studenten, enz. Oock
hebben eenen lyckdienst gedaen, daernaer, alle die andere parochiekercken, capitels,
ende oock alle cloosters, met vele magnificentie.
In 1742, is primus van de philosophie geweest Petrus Boets, gebortigh van Loven.
Men heeft hem, onder het geluyt van alle de klocken, den wyn van eere gepresenteert
door die heeren van de magistraet, in het collegie van den Valck.
In het zelfde jaer, hebben die van het Begynhoff eenen muer gemaeckt van aen
den Schorsmolen tot aen de eerste brugge, in het Begynhoff.
In 1743, den 16 januarii, hebben de soldaeten het vuer gesteken in de Diestersche
poorte, het welck den
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portier gewaer wordende, heeft de doore toe getrocken, alsoo dat de soldaten, wilden
zy niet mede verbranden, de selve hebben geblust, hebbende verloren eenige kleederen
die verbrant waeren.
In 1743, syn de buyten vesten gerepareert ende voor een groot deel nieuw gemaeckt,
van aen de Wyngaert poorte tot aen de Mechelsche poorte.
In 1743, den 23 augusti, staecken de engelsche soldaeten het vuer in de Brusselsche
binnen Poort, ende brande het geheele dack af.
In 1744, heeft den koninck van Vranckeryck den oorlogh gedeclareert aen de
koninginne van Hungarie, hertoginne van Brabant.
In 1744, syn de buyten vesten, van de Mechelsche poorte tot voor by het casteel,
geheel nieuw gebouwt, ende voorder gerepareert tot aen de Waterpoort.
In tzelfde jaer, den 17 meert, is de Draperye tegen die van Vilvoorden gementeneert,
door den raede, in possessie van te beschryven over saecken de wolle raeckende, en
alles dat daer aen is clevende, mits hun alnogh obligeerende te consigneren alle hunne
documenten die sy hadden over hun beschryffbrieven, infungerende aen die van
Vilvoorden van te proberen de interruptie der beschryffbrieven, soo in de wolle als
andere saecken.
In tzelfde jaer, ten tyde van den heer D. Caimo, is er eenen schoonen bouw
gemaeckt, met eene capelle, int collegie van Sinte Anna.
In tzelfde jaer, den 13 januarii, is de Thiensche Poort door de Oostenryckers, van
het regiment van Gyselinck, snachs, verbrandt, met het huys van den poortier; ende
zy is weder gemaeckt het jaer 1746.
In 1746, den 29 januari, hebben de Oostenryckers de staat verlaten; ende twee
daegen daernaer de Grassins hun snachts, voor de Brusselsche Poort gepresenteert
hebbende, om in de stadt te komen, soo hebben de heeren van de Magistraet naer
hunne orders gevraeght, welcke sy niet willende toonen, soo heeft men hun geweygert
de poort te openen.
Een dagh of twee daernaer syn die wedergekomen, ende alweder refues gekregen
hebbende, soo hebben zy naer middagh de Brusselsche poort in brandt gestoken;
ende door de borgers verjaeght zynde, hebben hun geretireert.
Den 2 februarii syn de heeren meyer de Vroeye, borgemeester Bosschaerts ende
den baron van Eynatten1, uyt commissie, vertrocken naer den graeve van Saxen,
generael der fransche troupen, om over het gewelt, by de Grassins gedaen, te klaegen;
maer den heer graeve, door de synen geprevenieert zynde, heeft den heer borgemeester
Bosschaerts ende den heer baron van Eynatten in een kot doen setten, laetende

1

Dierik-Willem-Marie Baron van Eynatten, licentiaat in beide de rechten, heer van ter Hagen,
ter Heyde, Kersbeek, enz., stedelijke raad in 1737, 38, 39, 40, 41, 42, schepen in 1742, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 56, burgemeester der geslachten in 1750, 51, 52, 53, 54, 55. Deze adelman,
die zich in ruime mate voor de welvaart onzer gemeente beijverde, was de moederlijke
grootoom van den heer Ch. de Luesemans, thans gouverneur der provincie Luik, die van
1852 tot 1863 als burgemeester aan het hoofd van ons stedelijk bestuur heeft gestaan, en die
aan Leuven de grootste diensten heeft bewezen.
Het borstbeeld van den baron van Eynatten, uitgevoerd in Avennesteen, door Godecharle,
bevindt zich in ons stedelijk museum.
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alleenelyck den meyer wederkeeren. Dese mannen en syn niet verlost geweest sonder
ransoen, ende heeft het weghjaegen van de Grassins de stadt al te dier ingestaen2.

2

In de Resolutien van het magistraat, van 1746, folio 32, komen de twee volgende brieven
voor van de hand van Bosschaerts. Zij zijn gericht ‘A Messieurs les Bourgmaitre, Echevins
et Conseil de la ville de Louvain.’
‘Messieurs,
Nous ne doutons pas ou Monsieur le Maieur vous aura fait raport comment nous
avons été reçu par son Altesse le Marechal de Saxe et ensuite arrêté et conduit chez
le grand Prevot de l'armée, ou, malgré toutes ses politesses et bontés, nous sommes
réduits à la paille sans autre couverte que nos habits, sans scavoir le tems que nous
en pourront sortir. Mais pour entretems procurer la sureté et tranquilité aux
inhabitants de notre ville, on nous a suggerez de prendre cent blanc, pour mériter
la protection de Monseigneur le Marechal, qui, prévenu, par certains raports, étoit
très-indisposé contre nous; ainsi aiant pris ce partit comme le plus avantageux,
nous ne doutons pas ou vous concourrerez à nous fournir incessament de quoi y
satisfaire, pour les raisons que nous vous diront dans notre raport et que vous
pouvez bien considerer, et comme nous sommes pour ainsi dire sans argent, le
porteur de cette vous dira ce que nous pourrions avoir besoing. Vous previendrez
et arrangerez tout le reste de la manière que l'on previent toute plainte de la part
de Monseigneur le Marechal. Dans cette attante, Messieurs.
Vos très-humble et très-obéissant serviteurs,
Les Députez,
BOSSCHARTS d'Opstal; B. D'EYNATTEN.’
‘Le 3 Février 1746, du camp de Laeken.’
‘Messieurs,
Je vient d'être demandé au quartier général de son Altesse le Marechal de Saxe,
où on m'annonça que nous serons relaxer si tôt que l'import des cents billets de
sauvegarde sera payez. J'avais marqué 600 pistoles, mais on me dit que le Louis
fait une guinée; de sorte que nous vous prions de nous envoier, le plus tôt possible,
les dits six cents guinées et 100 pièces à trois courronnes et le reste pour tout
l'accidentel. On pourroit nous envoyer une voiture pour nous retourner et nous
mander s'il y a quelque chose de vos ordres, étant avec tout respect, Messieurs.
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
J.-J.-M. BOSSCHARTS d'Opstal.’
‘Laeken, le 5 février 1746.
Bosscharts en de baron van Eynatten werden, den 7 februari, op vrijen voet gesteld.
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De Franschen hebben de stadt verlaeten den 3 mey. De duytsche troepen syn weder
gekomen, met pandoeren, hussaeren, enz., ontrent Paeschen, ende hebben weder de
stadt verlaeten in den mey.
Den 5 mey, syn de Grassins wedergekomen, en hebben de wacht der duytsche
hussaeren verjaeght, ende syn sedert in possessie der stadt gebleven. Sy hebben dan
tot costen der stadt doen maecken twelff brootovens, by die paters Cathuysers, in
forme van hout, met tichelen gedeckt. Daernaer hebben zy alnogh twelff ovens tot
het brootbacken doen maecken in het houtmagazyn aen de Capelle van Sint Job;
stellende tot de selve een groot gebouw in steen, ten coste van de stadt. Oock heeft
de stadt moeten ses weken lanck leveren vleesch voor de troupen, onder commande
van den heer grave van Löwendahl, luitenant generael der fransche troupen, ende
men leefde hier bynaer op discretie.
Den 3 october, naer den slagh van Rocourt, by Luyck, is het gheel fransche leger
door Loven gepasseert, hetwelck eenige daegen heeft geduert. Eyndelyck syn in
winter quartier alhier gekomen ontrent de 10,000 mannen, onder de commande van
den heer de Saint Germain, marchal du Camp, die logeerde in de abdye van Sinte
Geertruyde. Desen heeft van de stadt, voor zyn onderhout, gevraeght ende oock
gehadt 1000 guldens iedere maent, houdende goede order onder de soldaeten. Hy
heeft oock versocht van de Universiteyt eene merckelycke somme tot onderhout van
syn hoff. Maer die van de Universiteyt hebben eene memorie ingedient inde selve
verthoonende hoe dat sy nooit in eenige militairen lasten hebben gecontribueert;
oock dat de Universiteyt geen incomen en heeft, om het selve te konnen geven, enz.;
waernaer men niets meer en heeft gevraeght. Maer men heeft alle de collegie ende
supposten van de Universiteyt seer sterck versien van soldaeten tot het logement,
soe verre dat men over de 200 man in een collegie, het collegie van Savoye, stelde,
enz.
Oock heeft men, voor half december, beginnen te spreken van de Halle te
gebruycken tot een hospitael, in soe verre dat men die al hadde komen visiteren.
Waertegen de Universiteyt werckende, hadde men haer bynaer doen gelooven dat
sulcks soude daer blyven, ende men had selfs de permissie verleent de lessen voorts
te geven. Maer den 12 december, ten 2 ueren naer middag, wanneer den heer rector
was docerende, sondt den gouverneur eene volle wacht tot het innemen van de Halle,
alsoo dat men aenstons alle de lessen moest staecken; want hy moest alle de sleutels
van het gebouw hebben. Den 13, hebben de Franschen de sleutels wedergegeven;
maer een uer daernaer, geordonneert van alle de glasen der nedersaele in staet te
stellen, ende te leveren 200 koetskens voor de soldaeten, op den tydt van twee mael
24 ueren. Zy deden met eenen verbot van nog eenighe academische fonctie in de
Halle te doen. Oock heeft men alle de papieren ende effeckten, die in de Halle waeren,
moeten wegh doen, als mede uytbrecken den stoel van den heer rector. De papieren
heeft men voor het meestendeel getransporteert in het collegie van den Terwen Schoof,
alwaer den heer rector Lelievelt president was. Die van de theologie hebben de
papieren hun rakende, met alle hunne andere effecten, ge voert by den heer van
Gameren, in het Collegie van Savoye. De papieren ende andere effecten der faculteyten
van de rechten syn getransporteert by den heer Leunckens, in het Winckels-Collegie.
Den 16 december hebben de Franschen de concierge van de Halle doen verhuyzen.
De Franschen hebben oock order gegeven aen die van de stadt van careel ende
calck te besorgen tot het maecken van eenen kelder in de Halle, als oock te besorgen
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de noodige karren om het gruys ende den savel te vervoeren, die uyt den kelder
quamp. Sy hebben aenstonts begonnen te wercken, ende in de benedensael eene
deure van communicatie gemaeckt, om te komen op de plaets achter der Halle, tegen
het huys de Goude Ketingh, alwaer men eenen grooten kelder heeft begonnen te
maecken, voor het stellen der latrinen.
Dit soo synde, hebben die van de Universiteyt brieven geschreven aen alle degenen
die hun souden konnen dienstigh wesen, om soo een voornemen oft wel het
uytwercksel van hetselve te beletten; oock heeft men twee gedeputeerde naer Parys
gezonden om eene memorie aen den koninck te behandigen, met een suppliek om
te beletten soo een werck. De twee gedeputeerden waeren den heer doctor Robert
ende den heer Cocquet, professor vande philosophie, dewelcke, door hulpe van den
hooghweerdigen heer Delvaux, bisschop van Yperen, door den grave d'Armentiere,
luitenant generael ende den grave...... enz., soo veel verkregen hebben, by den grave
van Saxen, marchal van Vranckeryck, dat men geinterdiceert heeft van met dat werck
voorts te gaen, ordonnerende van eene andere
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plaetse tot het maecken van een hospitael te soecken. Alsoo heeft men de Halle liber
gelaeten ende alles weder gestelt in voorigen staet, soo verre dat men de gewoonelycke
exercitien der academie alweder heeft begonnen, den 3 januari 1747.
De Franschen hebben alsdan voor een hospitael ingenomen de refugie van Perck,
met het huys daer neven, ende door die van de stadt doen maecken veele nieuwe
wercken tot het selve. De siecken laegen daerentusschen by de paters Mindebroeders.
In 1746, is de Perck Poorte door de Franschen, toegedaen. Sy hebben hun hoy en
stroy magasynen aen het Lieve Vrouwbroerenvelt gemaeckt; sy hebben stallingen
voor paerden doen maecken tegen de blinde mueren, in de Perck straet, achter den
hoff der Carmeliterssen, der Lieve Vrouwbroerinnen, op de Uylaegh, int Vleeschhuys,
op Sint Jacobs-kerckhoff ende in de Annuntiaten.
De magistraet is volgens oude gewoonte, ten tyde van de Fransche regeringe,
vernieuwt. Alles is seer stil gegaen, dusdanig dat ten vier uren naermiddag den keus
gedaen was. In plaets van den heer De Plaines, die Loven had verlaeten, is tot
substituet borgemeester gestelt den baron van Schore.
In 1747, ten tyde deser magistratuer, is eene lesse in de civiele rechten vergeven
aen den heer doctor van Billoen, door liberen keus der magistraet, volgens oude
gewoonte.
Item, hebben alweer de Franschen twee groote bouwen doen maecken, tot twelff
nieuwe brootovens, aen Sint Jobs capelle, ende alweder doen affbreken de
peerdestallen die sy het jaer te vooren, voor 180 peerden, hadden doen maecken.
Item, den 22 meert, syn die van de drapereye van den raedt van Brabant gefondeert
gedeclareert, by den raede, en die der meyerye van Vilvoorde gecondemneert in de
costen, die seer groot waeren, want het proces hadde geduert van het jaer 1721; alsoo
dat de drapereye magh beschryven op het quartier van Vilvoorden, niet alleen in
materie van wolle en des aenklevende, maer in alle andere saecken, enz.
Item, in april, is den heer Jan-Baptiste Bosschaerts, te voren borgemeester der
stadt, door voorspraeck van den Grave van Saxen, die hem het jaer te voren hadde
doen vastsetten, gemaeckt raedtsheer van den raede van Brabant. In syn plaetse is
schepen geworden den heer Petrus de Herkenrode.
Den 22 Juni, is den koninck van Vranckeryck [Lodewyk den XV], met syn heel
hoff tot Loven gekomen1, ontrent den middagh, ende is by de heeren van de stadt
ingehaelt, ende gecomplimenteerd buyten de Brusselsche poorte, alwaer men hem
de stadssleutels presenteerde door de gravinne van Duras. Dit gedaen synde, soo is
den koninck, met synen swiet, door de stadt gepasseert, ende logeerde in de abdye
1

De fransche krijgskommissaris te Leuven, Gaudeffroy, had van Jan Moreau, heer van Sechelle,
‘conseiller d'état, intendant en Flandre et des armées du Roy,’ den volgenden brief ontvangen:
‘Bruxelles, le vingt juin 1747.
Le Roy doit arriver, Monsieur, après demain 22, à Louvain. Je compte m'y rendre demain
au soir; M. le Maréchal y sera après demain. Je vous prie de dire aux magistrats, de ma part,
qu'ils doivent faire sabler les rues par où Sa Majesté passera, et prendre les précautions pour
qu'elles soient décorées de tapisseries le plus qu'il sera possible. Je ne doute pas qu'ils ne
donnent des preuves de leur zèle pour Sa Majesté et de la joye qu'ils ont de le voir dans leur
ville. Je leur ay promis que je les avertirois, et c'est le motif de l'exprès que je vous envoye.
Je compte arriver demain à Louvain, à 7 heures.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.’
Geteekend: ‘DE SECHELLE.’
Resolutien van het magistraet van 1747, folio 217.
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van Perck, seer content wesende over de maniere op welcke men hem hadde
ontfangen. Alle de huysen, van aen de Brusselsche poorte tot aen de Thiensche poorte,
waeren gepalleert, ende de straeten met saevel bestrooyt.
Naer den middagh wierdt, by die van de stadt, in de abdye van Perck, aen den
koninck den wyn van eere gepresenteert. 's Avons was het stadthuys, beneffens de
heele stadt, geillumineert. Alle de generaels, princen en ambassadeurs logeerden in
de stadt, en dat in soo een groote menichte dat niet alleen alle de collegien vol waeren,
maer selfs luitenant-generaels by borgers gelogeert waeren, niet tegenstaende dat de
garde corps van den koninck gecampeert was. Oock was op het stadthuys gelogeert
den hertogh d'Eu, die alle de kamers soo van het stadthuys als van de draperye had
ingenomen. Den hertogh van Chartres logeerde in den Hoogen Heuvel, ende den
swiet int Collegie van Dael, ende de huysen daerby liggende. Den grave van Saxen,
generaelissime, logeerde in de abdye van Sinte Geertruyde; den marchalk hertogh
de Nouilles logeerde by den heer van Spoelbergh ende den swiet in het Bay-Collegie
ende in den Valck; den grave de Gontaux, broeder van den hertogh van Biron, eerste
aide de camp van den koninck, logeerde in het Winckels Collegie, met synen swiet;
den hertogh van Biron logeerde in het groot Collegie ende den swiet in het cleyn
theologanten Collegie; den ambassadeur van Spangien logeerde in het Luycks
Collegie, met synen swiet; den ambassadeur van Malta, in het Mechels Collegie; den
ambassadeur van Venetien (Andreas Crono) in den swerten Arent; den grave
d'Argenson, eersten minis-
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ter van den koninck, logeerde neven het Collegie van Aulne, den swiet in de Collegien
van Aulne en van den Terwen Schooff ende het huys nues daer over; men stelde in
den hoff van den Terwen Schooff twee tenten, voor den maeltyt van den selven graef.
In het Collegie van Sinte Anna, was gelogeert den hertogh van Richelieu, luitenant
generael, met zynen swiet; in het Collegie van Atrecht logeerde den hertogh van
Luxembourg, aide de camp van den koninck; in het Koninckscollegie den grave van
Duras, aide de camp van den koninck; in het Collegie Malderi den prins de Soubise,
luitenant capiteyn van de musketeeren, aide de camp van den koninck; in het clooster
van Sint Merten den coadjuteur van Strasbourg, cardinael [de Rohan], enz., met
synen swiet; in de abdye van Vlierbeeck den grave van Baieren, luitenant generael;
in het Collegie van de dry Tongen, den luitenant generael Berchiny ende noch eenen
colonel, met synen swiet; in het reguliere Collegie den luitenant generael........, met
synen swiet; in het huys over den Moutmolen den heer de Courten, colonel ende
marchal de camp, met synen swiet; in het Pelscollegie...............; in de refugie van
Gempt, recht over den grooten Gilden hoff, den luitenant generael.....; in den Heyligen
Geest den hertogh van Brissac, met synen swiet; in de Lelie Monseigneur Verneuil,
inleyder der ambassadeurs; in het Collegie van Savoye den marquis de Dreux-Brezé,
den eersten cermoniemeester; in het Basseliers Collegie den marquis Croissy, luitenant
generael; den swiet in de gebuerte ende Breugels Collegie; in het Collegie van Bergen,
den luitenant generael prince de Baufremont ende de equipagien van eenen luitenant
generael; in het Collegie Sancti Willebrordi of Bosch Collegie den luitenant
generael........; in het Iersch Collegie den luitenant generael de Clermont d'Amboise;
den ambassadeur van Napels in den Spiegel, op de Thiensche straat; den marquis de
Chabanais, marchal de camp, in Malderi Collegie; daer naer op den Thienschen
steenwegh. By den meyer logeerde den prins de Tingry, aide de camp van den
koninck; den swiet in de gebuerte; in het Collegie van Kranendonck den chevalier
de Muy ende daernaer eenen luitenant generael; in het Collegie van Houterle eenen
marchal de camp, capiteyn van de garde van den koninck, met synen swiet; in de
Refugie van Gemp den grave de Pons, marchal de camp, met synen swiet.
Den 23 junii, hebben de heeren van de Universiteyt den koninck gecomplimenteert,
in 't bywesen van geheel de Universiteyt, wesende den heer rector Lelievelt die het
compliment dede; zy zyn er daernaer toe gereden met 13 carrossen. Degene waerin
den heer rector was gezeten, was bespannen met ses peerden. In de andere coetsen
saten allen de andere heeren van de Universiteyt ende de bedels; de boden waren te
voet. Men heeft den heere rector en alle de heeren geregaleert, met alle soorten van
rafraisisementen, ten tyde dat men moest wachten tot het doen van het compliment
aen den koninck. Hetselve is geschiet, ter presentie van alle de prinsen van het bloet,
generaels, luitenants generaels, enz., in de uyterste magnificentie die men in
campagnie kan betoonen.
Den 29 junii fourageringe generael naer de kanten van het Hagelandt.
Den 30 junii, is den koninck vertrocken naer Thienen en Sint Truyen, met alle de
troepen, die ontrent Perck gecampeert waeren, ende alle de ambassadeurs.
Den 30 junii logeerde, in de Lelie, den duc de Chevreuse, met synen swiet, marchal
de camp, generael der dragonders.
Den 2 julii is er een bloedige bataillie voorgevallen tusschen den rechten vleugel
der Franschen ende den slincken vleugel der gealieerde Engelsche, Hanoversche,
Duytsche ende Hollandsche troepen, in bywesen van den koninck van Vranckeryck
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Lodewyck den XVe ende syne hoegheyt den hertogh van Cumberland, die het
geallieert leger commandeerde. Men stelt voor vast dat in die bataillie 30,000 mannen
gesneuvelt syn, waer onder die geallieerden maer 6000 mannen verloren hebben,
ende de reste die Franschen, die nochtans hun verlies niet meerder als tot 10,000
mannen begrooten.
Den 6 julii syn binnen Loven ingevoert 1600 waegens met gequetsten, de welcke
men telde per wagen ten minsten op vier mannen. Men stelde die in de refugie van
Perck en in het clooster van de Mindebroeders, nemende daertoe de kercke, panden
en alle andere plaetsen, uytgenomen den refter. Oock legde men de kercke ende
klooster van de Predickheeren vol, ende alnogh het groot gasthuys, alhier, met de
schueren daer wesende; men stelde oock over de 500 gequetsten in Sinte Peeters
kercke, waervan er, op vier daegen tyds, over de 80 gestorven syn.
Den 9 julii, quamen binnen Loven alnogh 500 waegens gequetsten die men stelde
by de Mindebroeders ende Predickheeren, synde al een groot deel van de eersten
vervoert naer Brussel.
Den 12 julii, quamen alnogh 500 gequetsten binnen Loven ende alnogh eenighe
wagens, den 13 ende den 14 der selver maert.
De gequetste officieren waeren met andere wagens gebraght. Dezen stelde men
inde collegien ende groote huysen, soo nochtans dat het meestendeel in het gasthuys
ende de collegien laegen.
Men hadde te vooren in de collegiens van den Valck, van Dael, in de Mindebroeders
kerck, Begynenkercke, Swerte Susters, Sint Antonius capelle, de voorsael van de
Halle, de backerye aen d'Uylaegh, Cartuysers, het

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

418
kaetsspel, in de Brusselsche straet, gestelt het meel voor het broot.
Den 14 julii, heeft men gesongen, binnen Sint Peeters kercke, die twee daegen te
voorens verlost had geweest van de gequetsten, den Te Deum, over de victorie der
voorgemelde bataillie by de Franschen behaelt, vermits sy waeren meester gebleven
van het slagtvelt, hebbende de geallieerde zich in goet order geretireert, onder het
canon van Maestricht, die nochtans te vooren de Franschen vyffmael hadden doen
achter deynsen, met hun nieuw secours.
Den 23 julii, is de koninck van Vranckeryck, ten een uer, naer den noen, per post,
door Loven gepasseert.
Den 24 julii, ten vier ueren naer den noen, heeft men den Te Deum, in de kercke
van Sinte Peeters, gesongen, ende was 'savons die stadt geillumineert.
Den 7 october, is het fransch leger, dat tot Tongeren geweest was, naer Loven
gekomen, ende campeerde voor een deel, ende d'ander deel cantoneerde rontsom
dese stadt. Het hoofdquartier was tot Loven; den marchal grave van Saxen logeerde
in de abdye van Sinte Geertruyde, alwaer hy, omtrent den noen, by de Universiteyt
wierdt gecomplimenteert. Alle de generaels waeren gelogeert in de collegien ende
in de voornaemste huysen deser stadt, alwaer een ontelbaer volck was; soo verre dat
in het Winckels-Collegie logeerde den luitenant generael du Chayla, met 50
domestieken, enz., waervan dertigh in het collegie sliepen.

Reglement émané, le 17 décembre 1745, de S.E. le comte de
Kaunitz-Rittbergh.
Son excellence aiant eu raport des difficultéz qui se sont élevées entre ceux du
magistrat et ceux de l'Université de Louvain, au sujet du logement des gens de guerre,
dans la même ville, aiant de plus eu raport de la visite et des devoirs faits en
conséquence de ses lettres du 2 août dernier, ainsi que des mémoires, actes et décrets
produits de part et d'autre, et voulant prévenir d'une maniere efficace toute contestation
ultérieure à ce sujet, en déterminant par un règlement ferme et stable non-seulement
la cote que les suppots du magistrat et ceux de l'Université devront supporter
désormais, en cas de surcharge dans le logement des gens de guerre, mais aussi la
forme qui devera s'observer dans cette répartition, son Excellence a déclaré et ordonné,
déclare et ordonne, par la présente, les points et articles suivans:
I.

Les suppots du magistrat seront tenus de
loger seuls, sur le pied établi
présentement, deux mille fantassins et
cinq cens chevaux et en cas qu'il y ait plus
de cavalerie ou plus d'infanterie, un
cavalier sera estimé pour deux fantassins
et deux fantassins pour un cavalier.

II.

Lorsque la garnison passera ce nombre
de deux mille fantassins et de cinq cens
chevaux, l'Université sera tenue de
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prendre et de loger à sa charge, le
cinquième de l'excedent.
III.

Bien entendu cependant, que lorsque la
garnison passera les six mille fantassins
ou l'équivalent de ce nombre en cavalerie,
suivant la proportion déterminée
ci-dessus, par l'article premier, en ce cas
l'Université ne sera tenue de loger que le
dixième du total.

IV.

Le partage de la garnison se fera entre la
ville et l'Université sur le nombre du pied
de liste, et point sur les effectifs, quoique
ni l'une ni l'autre ne devra loger que les
effectifs, et les recrues de corps et
compagnies de sa cote, lorsque ces
recrues arriveront.

V.

Si, à l'entrée de la garnison, il y a de
l'excédent par dessus le nombre
déterminé, article premier, en ce cas, il
sera au choix de l'Université de prendre
pour sa cote et part, tel corps ou telles
compagnies d'un corps qu'elle trouvera
convenir; mais si eet excédent arrive,
l'Université sera obligée de prendre pour
lors sa cote et part dans les troupes du
renfort qui entrera.

VI.

L'Université logera les chevaux et
équipages des officiers de sa cote, et tout
ce qui sera attaché aux corps ou
compagnies qu'elle aura choisies, tout
comme sont tenus de faire les suppots du
magistrat pour leur cote.

VII.

Les équipages des officiers absens seront
logés respectivement par les suppots du
magistrat et par ceux de l'Université,
comme ceux des officiers présens.

VIII.

Lorsque le magistrat aura reçu du
gouvernement les ordres pour le logement
d'un corps des troupes, surpassant le
nombre déterminé ci-dessus, article
premier, il sera tenu d'en communiquer
incessament une copie à ceux de
l'Université, avec la désignation des
quartiers qu'il destine pour chaque
régiment, bataillon ou autre corps.
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IX.

Que sur cette communication ceux de
l'Université seront tenus de déclarer
d'abord au Magistrat le nombre de chaque
corps, qu'ils se trouvent en état de loger,
dans chaque quartier, afin que le
Magistrat puisse ensuite pourvoir au
logement du reste dans le même quartier,
le tout sur le pied de l'article 5 ci-dessus.

X.

Déclare cependant son Excellence, que
la répartition individuelle des cotes
respectives, se fera séparement par ceux
du Magistrat et par ceux de l'Université
sur leurs suppots respectifs, sans aucune
dépendance les uns des autres, en
observant seulement de concert, que
chaque régiment, bataillon, esquadron,
compagnie, ou autre corps, soit logé dans
le même quartier et les officiers le plus à
portée qu'il sera possible du corps auquel
ils appartiennent, afin qu'ils puissent être
à la main pour l'ordre et la discipline.

XI.

Finalement interdit Son Excellence
très-sérieusement, tant à ceux du
Magistrat qu'à ceux de l'Université, d'user
de la moindre indulgence, soit pour les
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chefs ou pour les suppots, à peine qu'il y sera pourvu avec la dernière rigueur; mande
et ordonne au surplus à tous ceux à qui il appartient de se regler et conformer
ponctuellement suivant la disposition du présent règlement. Fait à Bruxelles, le 17
décembre 1745.
Signée: Le comte V.A. DE KAUNITZ-RITTBERG, plus bas contresignée, par
ordonnance de Son Excellence: LE ROY, et y étoit apposé le cachet secret de Sa
Majesté.
In 1747, den 3 december, syn, voor de eerste reyse, stoelen in Sint Peeters kercke
gestelt, tot gebruyck der parochianen, enz., gevende een oort per persoon voor ieder
reyse dat men die gebruyckt, ende dat om te voorkomen tot de nootsaeckelycke
onderhoudinge der fabricke; men nam alsdan de bancken die daer te voren stonden
van daer.
Den 12 december, heeft er soo eenen stercken windt geweest van den middagh
tot middernacht, dat er menichte van schouwen afgeblaesen syn, muren ende gevels
van huysen omveergesmeten, menichte van daecken affgewyt ende beschaedight,
soo verre dat er een huys is ingevallen in de Perck straete, alwaer menichte Franschen
soldaeten ende officieren in waeren gevlucht, verlaetende het velt, daer sy vergaedert
waeren, om eenen deserteur te arquebuseren. Daer wierden menichte van soldaeten
door den windt omveer gesmeten, ende inde grachten gedrongen. Dit weder heeft
soo groote schaede gedaen dat men geene werckluyden genoegh en konden by den
dagh brengen, om de daecken ende vensters te repareren, die door dien storm
beschaedight waeren. Men vondt weynighe hoeven buyten de stadt die niet merckelyck
beschaedight waeren; jae den windt heeft in het collegie van Dael een groot deel van
den gevel afgesmeten.
In 1748, den 16 meert, was 'snaghs het water soo hoogh geworden dat een deel
van het Begynhoff onverwachts in het water stont, alsoock verscheyde straten in de
stadt, by de Dyle leggende, sonder dat er in de Voer eenigen overvloet was; het
duerde maer eenen dagh.
Den 20 meert, is de marchal grave van Saxen, te Brussel, als gouverneur generael
der Nederlanden, ingehaelt, ende wierdt geleyt naer de kercke van Sinte Gudula,
alwaer men den Te Deum laudamus songh, niet tegenstaende hy eenen lutheraen
was. Hy wierdt ten een uer naer middagh gecomplimenteert van alle de gedeputeerden
der staeten van geheel Nederlandt; daer naer van de Universiteyt van Loven, naer
welcke, tot het complimenteren, ingeleyt wierden alle de gedeputeerden van die
hoofdsteden van Nederlandt. Naer het complimenteren wierd er eenen prachtigen
maeltydt opgerecht by den voorgemelden grave, in het paleys van den prins de la
Tour, tot welcken maeltydt genoot waeren, buyten alle de generaels, oock alle de
gedeputeerden die hadden komen complimenteren.
Vyff a ses daegen daernaer syn de Franschen naer de kanten van Bergen op Zoom
ende Breda gegaen, alsoft sy Breda wilden gaen belegeren; maer het is maer een
enckele finte geweest, om met gemack een groot convoye van levensmiddelen in
Bergen op Zoom te voeren; hetwelck sy oock gedaen hebben, sonder verlies. Want
korts daernaer is den grave van Saxen, generael veldtmarchal des Franschen legers,
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door Loven, naer Maestricht getrocken, waerdoor alle de collegien alweer met swaere
logementen syn geaccabeleert geweest; want het leger volgde aenstons.
Den 15 mey is Maestricht, by capitulatie, aen de Franschen overgegaen, ende syn
twee of dry daegen daernaer, de prelimineeren van den peys tusschen die
ambassadeurs van Vranckeryck, Engelandt, Spangien ende Hollandt geteeckent;
alsoo dat het fransch leger alweer heeft comen cantonneren in Brabant, Vlaenderen,
Henegauwe, Naemen, enz., laetende eenighe troupen in Maestricht, ende in het landt
van Limborgh, alle de lichte troupen.
Oock syn alle de steden van de voorgemelde Nederlandsche provincien met groot
garnisoen beset geweest, ende syn alle het kleyn canon met de canoniers tot Loven
komen leggen, mede brengende alle de pontons, die men by het canon, buyten de
Thiensche poorte, stelde. Noch laegen tot Loven vier duytsche regimenten die in
franschen dienst syn, te weten van Nassau, Lamarck, enz. Voorders soo was alhier
een groot magasyn van terwenmeel, soo verre dat den geheelen pandt van het
Carthuysersclooster vol was, alsmede de kercke van Sint Jacobs, den
Predickheeren-pant, de sodaliteyt van het selve clooster, Sint Quintens kercke, Sint
Michiel, de kerck van het Begynhoff, de capelle van Sint Antonius, het collegie van
den Valck (alwaer over de 600 sacken laegen), den porticus van het Luycks Collegie
ende bynaer alle de plaetsen daer eenighe galderyen waeren; men reeckende dat er
waeren over de 40,000 sacken meel. Het magasyn der haver was in het collegie van
het Vercken ende by de paters Augustynen. Het magasyn van hoy en strooy was op
het velt, by de Lievevrouwbroeders. Alle het resterende velt van aen de Diestersche
poorte tot aen de Heversche poorte was vervult met caissons oft legerwagens, dienende
tot het vervoeren van broot, die somwylen daer over de 2400 int getal waeren, elck
bespannen met vier peerden; men hadde tot het backen van het broot 30 ovens ende
backers naer proportie. Het magasyn van het hout voor de backers ende troupen was
aen de Uylaegh, by de ovens aldaer, alsoock by de paters Carthuysers, alwaer vele
backers, met de commissarissen der selven, waeren gelogeert.
In alle dese tyden heeft men geene provisie van levensmiddelen nochte eenighe
soldaeten gestelt in het clooster ofte collegie der paters Jesuiten, synde die
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alleen exempt van alles, in de geheele stadt, selff ten tyde als het den doortocht van
het fransch leger was, daer nochtans borgers huysen selfs met luitenants generaels
syn gelogeert geweest.
Den 31 mey, is er een schroomelyck onweder geweest hetwelck van dry ueren
naer middagh tot thien ueren savons heeft geduerd, hetwelck den geheelen nacht te
vooren oock hadde geduert, sonder hier nochtans schaede gedaen te hebben, dan
alleenelyck eenen muer doen bersten.
Den 22 ende 23 junii is er soo eene groote wermte geweest dat nooit mensch
diergelyck alhier gesien ofte gevoelt heeft. Als men maer door de sonneschyn
passeerde, het was even oft men voor een groot vuer stondt, jae het sweet borst van
alle kanten uyt, selfs aen diegenen die, met weynigh kleetsel, stil in eene kamer saten.
Den dagh daernaer was het seer koel weder.
Den 10 julii alweder grouwsaem onweder, duerende van twee tot vier ueren,
hebbende eenen kleynen toren verslaegen, in de Kattenstraet, alwaer eenen balck in
twee gebrocken en eenen steenen back van onder staende in stucken geslaegen werd;
eenen student had het vel van syn been verbrant. Oock is den blixem gevallen op
een huys op de Merckt, neven den Engel, hetselve uyt syn loot stellende; voorders
soo is den blixem gevallen op den toren van die Annuntiaeten, ruckende alle de
schalien daeraff; noch heeft hy in de Perck Poorte 34 schaepen verslaegen ende eenen
officier, met twee soldaeten van de waght, gequetst.
In 1748, den 10 november, is primus der philosophie uytgesprocken Martinus
vander Belen, gebortigh van Loven, philosoof in de Pedagogie den Valck. De
magistraet heeft hem geen de minste eere aen gedaen, jae alleenelyck niet
gecomplimenteert, voor reden gevende dat het oorlogh was, dat de stadt vol schult
was, enz.; maer eensdeels omdat sy niet wel stonden met heer Michiels, rentmeester
van den Heyligen Geest, oom des voers. primus. Die van Brussel, alwaer syne ouders
woonachtig waeren, hebben hem ingehaelt op de gewoonelycke manier, ende hem
geschenken gegeven; men stelde onder anderen dit cronicum:
IN QUO LOVANIUM DEFUIT URBS BRUXELLA SUPPLET.
Nochtans hadde die van het Nieuw Collegie 'smaendaghs den primus, met een seer
schoone calvacade, ingehaeldt, met welcke hy, in den naermiddagh, syne vrienden
is gaen nooden.
In 1749, den 25 januarii, hebben de Franschen de stadt van Loven weder aen de
Oostenryckers overgegeven, ende soo die Franschen uyt waeren getrocken, soo syn
niet alleen de borgers maer de studenten, principaelyck de juristen, de Oostenryckers
tegen gegaen ende hebben ze met alle teeckenen van vreught tot in de stadt geleydt;
men hoorde soo van jonck als oudt niet anders roepen als: lanck leve Maria-Theresia,
koninginne van Hongeryen! Dit heeft begonst van 'smorgens van acht ueren, dat sy
in syn gekomen, tot 'smorgens vroegh den dagh daernaer. De juristen versamelt
zynde, hebben de Duytsche generaels gaen verwillekommen, niet alleen naer den
middagh, maer syn 'savons alweder gaen vuerpylen voor hunne logementen schieten,
ende de stadt ront geloopen; alsoo dat de juristen alleen al over de hondert dosyne
loghtpylen hebben geschoten; dit heeft geduert dry daegen.
Sondagh daernaer hebben de juristen, 100 in het getal, een seer magnifiek bal
gegeven, opde dry Gildekamers. Daertoe hebben sy genoeyt alle de jouffrouwen,
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soo wel vanden adel als van de borgerye. Op dit feest is gecomen de vrouwe van den
Oostenrycksche luitenant-generael Bourchausen, die tot Loven woonde. Dit bal is
uytgevoert in de uyterste perfectie, ende heeft geduert tot 'smorgens ses ueren, sonder
het minste desorder; alsoo dat een ieder verwondert was van soo een schoon gedragh
der jonckeyt, vermits er niet en manckeerde, ende alles met volle respeckt voltrocken
wordt. Het heeft niet meerder gekost als 100 ducaeten.
In 1748, den 22 april, heeft synen publicken intrede binnen Loven gedaen den
konincklycken prins [Karel] van Lorreynen ende Baar, ridder van het Gulde Vlies,
broeder van den keyser Franciscus, den Ie, als gouverneur generael van de
Nederlanden. Hy is ingehaelt door die edele heeren der magistraet, aen de Thiensche
poorte, alwaer men hem de stadtssleutels presenteerde. Dezen wedergevende, heeft
hy gezegd ze in geene betere handen te kunnen stellen als in degenen der getrouwe
Lovenaers. Daernaer is hy ingekomen, omringt van de twee Rhetorycke kamers, met
licht, ende die vier hoofd Gilden, seer praghtig verciert, onder de generaele acclamatie
van alle de volckeren, wesende meer als een uer opden wegh om te komen tot aen
die abdye van Sinte Geertruyde, alhier. Aldaer wierdt hy gecomplimenteert vanden
heer de Leefdael, prelaet der selve abdye, in het bywezen der princen onser
Nederlanden. Daernaer trad hy in syne kamer, onder de volle toejeughingen van alle
de volckeren, die ontelbaer waeren.
Alsdan is den heer Magermans, rector magnificus, ingeleyt, met alle die heeren
vande Universiteyt, alwaer den heer rector een schoon compliment gedaen heeft aen
den prins; hetwelck gedaen synde, hebben die heeren der Magistraet diergelyck
compliment gedaen. Naerdemael hebben die vier hooft Gilden, in de abdye van Sinte
Geertruyde, de parade, in 't geschut, voor syne konincklycke hoogheydt, gedaen. Dit
had
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plaets in de uyterste perfectie, tot volle genoegen van den konincklycken prins.
Daernaer is den prins aen de taefel gegaen, ende heeft hy in het publiek geëten, alwaer
een ieder tot het aensien wierdt aenveert. Aen die taefel waeren: den heer marquis
de Botta, eersten minister; den hertogh van Arenbergh, den prins de Ligne, den
hertogh van Ursel, de marquisen van Westerloo, den prins van Hoorn, den grave van
Sart, den luitenant generael Bourckhausen, enz. Desen maeltyt werd gegeven door
de EE. Heeren Staeten van Brabant. Daer waeren aen de taefel ses gedeputeerden en
100 soo edelluyden als prelaeten, beneffens den prelaet van Sinte Geertruyde, enz.
Naer den middagh hebben die vier hooft Gilden hunne paraden seer schoon gedaen
op de Merckt, alwaer sy door de heeren van de magistraet syn geregaleert geweest.
Dit duerde tot aght ueren 'savons, eer die thuys waeren.
Ten negen ueren heeft den prins gaen zien het ciraet van het stadthuys, dat ten
uyterste praghtigh, schoon ende wel geillumineert was (alsoock waeren geillumineert
alle de huysen ende straeten der stadt). Het vuerwerck gedaen synde, soo heeft den
selven prins, onder het escort van Sint Jooris Gilde, verzeld van musieck, besightight
met volle genoegen, de voornaemste vuerteeckenen die in de stadt waeren. Men
hoorde niet dan roepen: lanck leve prins Carel! Vive le prince Charles! sonder
ophouden. Dit duerde tot diep in den naght.
Den 23 april, hebben die vier hooft Gilden, van negen ueren 'smorgens, alweder
in het geweer geweest, ende ontrent thien ueren 'smorgens, quampt den prins, met
verscheyde andere edelluyden, naer de kercke van Sinte Peeters, te voet, onder volle
acclamatie als voor. Naer gecomplimenteert te syn geweest vanden heer decken van
het capitel, in kerckelyck habydt, werd hy geleyt naer de coor, beneffens de heeren
der Magistraet, alwaer den heer decken de misse leesde, waeronder een schoon
musicael symphonie geschiede. Daernaer songh men den Te Deum, onder het
losbranden des canons, salves der Gilden ende geluy der groote klocke, enz. Dit
gedaen zynde is den prins wedergekeert naer de selve abdye, alwaer geeten hebbende,
is ten twee ueren naer Brussel vertrocken, synde de vier Gilden geposteert aen de
Brusselsche poorte.
Alle de huysen van aen de Thiensche poorte tot aen de Brusselsche poort waeren
gepalleert, alsoock van aen de Merckt tot aen die abdye van Sinte Geertruyde.
Aen de Thiensche poorte stondt een arcke triumphael seer prachtigh ende wel
uytgevoert, door de paters Jesuiten, die oock hunne kercke magnifieck hadden
geillumineert. Aen de Thiensche binnen Poorte was een andere schoone arcke
triumphael gemaeckt door de paters Lieve Vrouwebroeders; aen de Brusselsche
binnen poorte was diergelycke gemaeckt door de paters Predickheeren, ende een
andere aen de Brusselsche poorte, door de paters Carmeliten. Het stadthuys was seer
konstigh ende schoon verciert. De paters capucienen hebben, tot verwondering van
een ieder, gemaeckt alle die emblemata ende carmina, die seer schoon waeren, ende
alle andere ciraeten, op vier a vyff daegen tydts.
Daer was in stadt soo groot een toeloop van volck van die omliggende steden
geweest, dat men nawelycks logementen kon vinden. Oock was er eene schoone
arcke gemaeckt voor het Mechelsch Collegie, het selve teenenmael bekleedende,
ende was 's avons schoon geillumineert; hetwelck den prins heeft komen sien, ende
is ontrent elff ueren savons in het collegie geweest.
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Op Sint Jans avondt 1749, is de Magistraet van Loven, om hunnen getrouwen
dienst, gecontinueert, daer dien dagh 62 magistraeten in diversche plaetsen verandert
syn.
Den 26 junii is den prins Carel, gouverneur der Nederlanden, te Loven geweest,
ter oorsaecke der licentie van den grave van Sart, ende is door den heer rector
Magermans, die het compliment dede, ingehaelt, aen de deure der Halle, te samen
met geheel de Universiteyt, ende alsoo geleden naer de canonickeschole, alwaer
eenen throon stondt, waer onder den prins geduerende de licentie was sittende,
vergeselschapt van verscheyde andere princen deser landen. De licentie geeyndight
synde ende de benedictie opde Halle gegeven wesende, door den heer Stockaert,
grave van Tiremont, proost van Sint Peeters capitel ende cancelier deser Universiteyt,
soo heeft den prins, met alle syn gevolgh, de bibliotheek ende andere plaetsen der
Halle besightight, waernaer hy, met den licentiaet, is gegaen naer het Mechels
Collegie, vergeselschapt met alle die doctors, enz.; oock gingen voor hem de vier
hooft Gilden seer prachtigh in de waepenen. Vooraen was een calvacade van borgers
die den prins te gemoet waeren gereden tot Cortenberg; dan volgde eene schoone
calvacade der heeren juristen, die den prins waeren te gemoet gereden tot aen den
eersten bareel. Vervolgens is den prins, met het selve gevolgh, gereden naer die
abdye van Sinte Geertruyde, alwaer eenen prachtigen maeltyt plaets had, waerop
versocht was, aen de tafel vanden prins, den heer rector magnificus. Ten dry ueren
syn de heeren Meyer, Borgemeesters ende Pensionnarissen naer Sinte Geertruyde
gekomen, alweer met de vier hoofd Gilden, alwaer die vier Gilden hunne militaire
exercitien hebben gedaen, seer pragtigh ende konstigh, tot groot genoeghe van syn
Hoogheyt. Daernaer is den prins weder naer Brussel vertrocken, vergeselschapt tot
buyten de stadt met de voors. calvacadens, ende hebben de Gilden hunne exercitie
gedaen opde Merckt, alwaer stont de afbeeldinge van de koninginne van Hungarien.
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's Avons tracteerde den grave de Sart de heeren meyer, borgemeesters, capiteyns der
hooft Gilden ende de calvacade der juristen seer praghtigh, in het Mechelscollegie,
alwaer eene schoone arcke triumphael stont; oock was de Halle wel verciert, soo
lanck den bouw is, opde Prooststraet.
In augusto, hebben die van het groot Begynhoff eenen muer gemaeckt van aen de
grachte leydende naer den ysermolen tot aen de Dyle. Zy hadde twee jaeren te voren
het selve in mueren gestelt van aen den anderen kant vande Dyle ofte van aen de
infirmerye tot aen Sint Quintens kerckhoff.
Den 1 october, is gepubliceert eenen nieuwen tarif van het gelt, waer door vele
goude en silvere specien afgestelt syn, ende vele vermindert, tot groote schaede der
onderdaenen. Hetselve jaer werd er gestelt dat men voor alle de ducaten, die over de
twee aesen te licht waeren, zeven oorden per aes moest opleggen, hetwelck groote
schade veroorsaeckt heeft, vermits alle ducaten bynaer afgesneden waeren, soo verre
dat men er menighe vondt die 16 a 17 aesen te licht waeren.
Den 16 november, is Primus vande philosophie uytgeroepen Antonius Reniers,
gebortigh van Loven, woonende inde Lelieschole. Aenstons wierden alle die klocken
der stadt geluyt en den primus werd door den heer pensionnaris der stadt,
vergeselschapt van alle de heeren der Magistraet, gecomplimenteert. Men presenteerde
hem den wyn van eere, vergeselschapt van die stadts speelluyden.
Den 17 november 1748, was er eene prachtige calvacade, bestaende in vier
verscheyde compagnien, soo in kleetsel als gespel, de welcke den Primus haelde uyt
het collegie ende hem leyde, door de principaelste straeten vande stadt, naer het
Nieuw Collegie, alwaer hy den dialectica hadde gehoort. Aldaer wierd hy prachtelyck
getracteert. Ten dry ueren naer middagh, vergeselschapt van de selve calvacade,
wierdt den heer Primus geleyt naer het stadthuys, alwaer hy door de EE. Heeren van
de Magistraet begiftight wierdt met een silvere lampet ende eene diergelycke schotel,
als oock eene borse met hondert ducaeten, ende alnogh, vyff jaeren lanck, hondert
patacons, om syne studie te vervoorderen; men regaleerde de geheele calvacade met
bancket ende alle soorten van wyn. Dit gedaen synde, heeft die calvacade de voordere
vrienden gaen nooden.
Den 18, heeft men eenen prachtigen maeltydt gegeven, inde Lelie, alwaer de
voornaemste heeren der Universiteyt ende der stadt present waeren, beneffens die
vrienden vanden Primus.
In decembri 1749, is de eerste anatomie geschiet van eenen manspersoon, opden
nieuwen theater der anatomie, ende in januario 1750 de eerste van een vrouwspersoon,
die men beyde tot Brussel hadde gehaelt.
Den 30 september 1749, naer dat die vande stadt (te weten de twee heeren
Borgemeesters) eene lesse van ses weken, met het canonicaet daeraen annex, hadde
gegeven aen den heer doctor Langlee, in plaetse van den heer doctor Henckhuysen,
die uyt krachte van die lesse was in de strickte faculteyt vande theologie aengenomen,
soo pretendeerde men, volgens transactie aengegaen tusschen de stadt ende de heeren
van het strickt collegie der faculteyt vande Godtheyt, dat den heer Langlee moest
aengenomen worden inde selve faculteyt, verleggende protest aen het strickt collegie,
als attentaet by aldien sy anders soude doen, ofte eenen anderen kiesen, ende
presenteerde een request inden raedt van Brabant. Die vande strickte faculteyt
pretendeerde dat het oordeelen over sulcke verschillen privativelyck toe kwam aenden
souvereyn, als hebbende de selve transactie geagreert ende geapprobeert. De transactie
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was dat er twee vande professeurs, de ses wekenlesse besittende ende canonicken
van Sint Peeters synde, moesten in het strickt collegie syn; maer die vande faculteyt
hadden den heer doctor van Gameren, die by electie was in het strickt collegie
aengenomen, doen renuntieeren en hem aengenomen op den titel als professor der
ses weken lesse.
Eyndelyck heeft het hoff, den 28 december 1749, geoordeelt dat het strickt collegie
volstont met twee persoonen van die professeurs op wat titel dat sy daer in waeren,
't sy uyt crachte van lesse, het sy by keus der selver faculteyt.
Den 25 januarii 1750, hebben die vande stadt, van prins Carel van Lorreynen,
gouverneur onser Nederlanden, bekomen een octroy ofte wel den fiat, met beloften
dat den prins het selve soude gebraght hebben den 8 februarii, van te mogen maecken
eene Schipvaert van hier voorby Mechelen, niet tegenstaende alle de oppositie gedaen
by die van Brussel, Antwerpen ende Mechelen, om de selve te beletten. Hier over
syn twee compagnien te peert ende menighvuldige borgers deser stadt den heer baron
van Eynatten ende den heer Claes, als substituet pensionnaris, tegen gereden, ende
hebben die selven ingehaelt, met grooten triomph, mede brengende het octroy ofte
fiat.
's Avons was er concert musicael op het Brauwershuys ende open bal, op de
Gildekamers, ende men dede vreugdeteeckenen de geheele stadt door. De blyschap,
al was die niet universeel, was togh groot onder den meesten hoop. Men heeft nogh
maendagh ende dynsdagh bal gegeven.
Den 27 januarii, was er in de Magistraet geresolveert, dat men tegen de komste
van prins Carel, te geschieden den 9 februarii, moest het geheel stadthuys verderen
ende illumineren, dat men soude oprichten eenen vogel vol vuerwerck, met eenen
prys van 100 patacons, die den selve soude aenstecken. Voorders dat
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de vier hooft Gilden moesten in wapens wesen om den prins in te haelen, ende dat
oock de vier kleyne Gildens moesten int geweer wesen.
Den 5 februarii, is het octroy gekomen, ende den 9 is den prins Carel, met den
prins de Ligne, Arenbergh, enz. naer Loven gekomen, ingehaelt synde door eene
compagnie in schipperskleederen, voerende voor standaert een schip, ende is alsoo,
ontrent twelff ueren 'smiddagh, gearriveert, onder het losbranden des canons ende
het luyden van alle de klocken vande stadt.
Den prins over de Merckt rydende, is lancks de Koystraet gereden buyten de
Waterpoort, tot aen het pachthoff van Sinte Geertruyde, alwaer de vier hooft Gilden
praghtigh in tgeweer waeren. Aldaer waeren oock in de wapens de vier kleyne Gilden,
seer net gekleet, de heeren vande Magistraet als oock de heeren prelaeten van Perck,
Sinte Geertruyde ende Vlierbeek. Naer dat het compliment door den pensionaris
vanden Broeck gedaen was, werd, door de dochter vanden heer baron van Eynatten,
den prins eene silvere schup gepresenteert. Den baron van Eynatten had tot het
bekomen van het selve octroy commissaris geweest, ende hadde het selve bekomen
op thien maenden tydts, niet tegenstaende alle presentatie ter contrarie gedaen by
die steden van Antwerpen, Brussel ende Mechelen.
Den prins de eerste schup aerde gesteecken hebbende, soo deden die vier hooft
Gilden dry generaele decharges; waernaer de vier kleyne Gilden. Vervolgens gingen
1000 boeren voorts met graven. Daernaer is den prins gekomen naer de kercke van
Sinte Peeters, ende wierdt ingehaelt door het capitel aldaer, doende den heer deken
des selven capitels een kleyn compliment. Dit gedaen synde songh men den Te Deum
laudamus, waerby waeren de hovelingen, de heeren vande Universiteyt ende
Magistraet, met de hellebardiers vanden prins. Den Te Deum uyt synde, dede den
heer Magermans, rector der Universiteyt, een compliment van dancksegginge aenden
prins, die daernaer reed naer de abdye van Sinte Geertruyde, alwaer eenen prachtigen
maeltydt, by die van de stadt, was opgereght.
Ten half acht, naer dat de vier hooft Gilden hunne parade in de abdye gedaen
hadden, reed den prins naer het Nieuw Collegie, alwaer de heeren juristen voor hem
eene comedie speelden. Naer de comedie is den prins gekomen opde Gildekamers,
wesende het stadthuys praghtigh geillumineert. Men stack een vuerwerck aen ende
men schoot den vuervogel staende opde Merckt; maer niet geraeckt synde, heeft men
al weder den dagh daernaer geschoten.
Daernaer was er bal voor den prins in d'abdye van Sinte Geertruyde, ende voor
anderen opde Gildekamers, alsoock in het Brauwershuys1. Den prins vertrock naer
Brussel, ten 4 ueren 'snaghs2.
1

2

De muzikanten, die het bal speelden, waren Joseph vanden Eynde, Jacob Teniers, J. Schilders,
Michael Vaes, Nicolas Lamot, J.-B. vander Borcht, Egidius vander Borcht, Willem de Pruyter,
Jan van Lens, J.-B. Badens, Fr. Vertruy, Jan di Martinelli, Fr. Wagemans, Jacobus di
Martinelli, Hendrick Colette, Henrick de Rode, Jacobus Cobelens, en drie duitschers,
namenlijk: Jacob, Karel en Gottlieb Spillner.
De eerste rekening der Vaart bevat, folio 134, de volgende bijzonderheden over deze
plechtigheid:
‘Uytgeef aen de receptie van Syne Conincklycke Hoogheydt.
Guld. St.
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In den eersten betaelt aen Peeter Huygens, cum suis.
trompetters alhier, voor hunne gedaene devoiren in
het spelen, ten tyde van de voors. receptie

52-10

Item, betaelt aen Hieronimus de Zangre ende G.-F.
de Coninck, voor hunne leverantie ende gedaene
devoiren tot de paleringe

165-00

Item, betaelt aen Joseph Bovesse, van de cruywagen
te maecken voor Syne Conincklycke Hoogheydt

34-18

Item, betaelt aen C.-H. Becker, silversmit, alhier,
van het maecken der silvere schup voor syne
Conincklycke Hoogheydt

176-9 ½

Item, betaelt aen Leonardus vanden Eynde, cum
suis, voor het concert ende bal gespeelt, ten respecte
van syne Conincklycke Hoogheydt

32-5

Item, betaelt aen den selven voor hunne devoiren
in het musieck ten respecte als boven

90-00

Item, betaelt aen J.-B. Bosmans, voor leverantie
van café, wynen, enz. op het bal

86-00

Item, betaelt aen A.-L. Soutin, van geleverden thé
ende café, op de ballen

450-00

Item, betaelt aen de weduwe Petit, van geleverden
café als boven

235-00

Item, betaelt aen C. vander Perren, tot Cortenbergh,
van verteer ten synen huysen gedaen, ten tyde vande
voors. receptie

136-10

Item, betaelt aen de vrouwe van Mr de Turck, tot
Brussel, van geleverden champagne wyn (64
flesschen)

89-5

Item, betaelt aen A.-J. Ingelbien, voor vierthien
dosynen vuerpylen, door hem gecocht, ten tyde
vande voors. receptie

29-8

Item, betaelt aen Jacobus Cobelens, cum suis,
speellieden, voor hunne devoiren

217-00

Item, betaelt aen de acht cnaepen vande vier hooft
Gilden alhier, voor gelycke devoiren

67-4

Item, betaelt aen Mr van Dormaele, tot Brussel, voor
24 fleskens wyn

29-8

Item, voor de mande

2-18

Item, betaelt aen den musicant Droogers, van
Brussele, voor syne devoiren

10-10

Item, betaelt aen den musicant vander Borght, voor
syne devoiren

10-10

Item, betaelt aen Henricus vander Haert. alhier, voor
eene caerte, in 't satyn, van de Lovensche Vaert

8-13

Item, betaelt aen J.-B. Fonteyn, alhier, voor
leverantie van thé ende café op het bal

105-00
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Opde silvere schup1 was gestelt het wapen van de koninginne van Hungarie, waeronder
stondt dit jaerschrift:
HAEC

DAT CANALEM.

Laeger stont het wapen vanden prins, waeronder stont:
CONDO CANALEM.
Op het uyterste was een schipvaert geteeckent, ende stont:
CANALES DANT MERCES.
Van d'ander syde stont het wapen vande stadt, met dit jaerschrift:
ECCE TANDEM FLOREBO.

Den 13 februarii, by doot vanden heer van Buggenhout, onderpensionnaris deser
stadt, syn de heeren vande Magistraet geroepen geweest om te kiesen eenen nieuwen
pensionnaris. Den edeldom vande Magistraet ende eenighe anderen, tot 13 in getal,
waren genegen eenen edelman tot de selve fonctie te kiesen. De borgerye wenschte
te doen benoemen den heere Claes2, die hun het octroy vande vaert besorght hadde,
ende die nu eenighe jaeren was gesubstitueert pensionnaris voor den heer pensionnaris
van Buggenhout, als invalide. De heeren vande Magistraet syn over hoop geloopen
om de electeurs te bewegen van het selve ampt te gunnen aen den voorseyden heer
Claes, waervoor sy den heelen nacht hebben gewerckt. 'sMorgens siende dat er niets
aen te doen was, soo is eene groote menighte van borgerye, niet alleen op de merckt
Item, betaelt aen den maître de cuisine van comte
de Lanoye, voor syne gedaene devoiren, in het
coken voor syne Conincklycke Hoogheydt

97-19

Item, betaelt aen J.-B. Snyers ende J.-B. Wirix, voor
de leverantie van stinckpotten, fisayen ende andere
dienende tot het vuerwerck

1113-14 ¾

Item, betaelt aen de vrouwe van Sr Verhoeven, in
den yseren Draeck, van het logeren van twee
domestiquen ende ses peerden van syne
Conincklycke Hoogheydt

4-10

Item, betaelt aen G.-F. de Coninck, van geleverde
emblemata, ten selven tyde

12-2 ¾

Item, betaelt aen Francis Bastiné, voor gedaene
devoiren in het vuerwerck

20-6
_____

Totael guldens
1

2

3,277-01.’

Deze zilveren schup woog 38 onzen. Zulks maakte 123 gulden, 19 stuivers, 2 oorden. Zy
koste van maken 52 guldens, 10 stuivers; te samen 176 guldens, 9 stuivers, 2 oorden.
(Kwitantie). De schup is afgebeeld in Louvain monumental.
De magistraet bestont alsdan maer uyt 25 persoonen (Leunckens).
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versamelt geweest, maer oock in alle straeten alwaer eenige heeren woonden, die sy
wisten tegen hun genoegen te syn. Ten acht ueren 'smorgens luyde men de groote
klocke, wanneer den heer Claes voorleesde het octroy by prins Carel bekomen, over
de voorseyde vaert, waermede dat er noch meerder volck byeen liep, ende meerder
aengeport wierd, om den heer Claes voor hunnen pensionnaris te versoecken.
Middelertydts hebben de borgers vier edelheeren, die sy wisten voor den heer de
Lockengien te syn, die nochtans niet alleen tot Brussel woonde, maer selfs aldaer
schepen was, wegh gevoert, te weten: den heer Coenen hebben sy gevoert naer
Heverle, den heer van Grave naer Corbeeck; ende de twee heeren de Herckenrode
hebben zy, opde oude merckt, vastgepackt ende in den wynkelder der Universiteyt
gehouden, tot den keus gedaen was.
Onder alle dese troubelen, ende injurie aengedaen, soo aen den heer Borgemeester
de Vroeye als aen den heer baron van Schore, is den heer Claes, met twelf voisen,
gekosen geworden. Onder deze kiezers waren negen overdekens; ende negen anderen
hebben gekosen den heer de Lockengien; onder dese negen waeren vyff edelluyden,
te weten: den heer de Vroeye, borgemeester; den heer baron van Schore, den heer
van Spoelbergh ende den heer Scot; twee schepenen der borgerye: Du Chateau ende
Aerts, ende van de draperye den heer Joris ende den overdeken Adriaens.
Desen keus geproclameert synde, soo heeft men die vier weghgeleyden laeten
gaen; die naderhandt hunne voisen gegeven hebben, aen den heer de Lockengien,
die daermede 13 voisen hadde.
Daghs daernaer heeft den heer meyer de Vroeye informatie genomen, tot laste van
de borgers, die in dese troubels de copstucken hadden geweest, als oock tegen die
welcke de twee heeren hadden vervoert. Dese informatie ten hove overgelevert synde,
ende oock een memorie der borgers over de heeren der Magistraet, betoonende dat
sy eerst de troubelen begonst hadden, ende vervolgens oorsaecke waeren van alle
desen handel, soo heeft den heer meyer, den 18 deser, een order van het hoff gekregen
van sigh met dese saecken niet te bemoeyen.
Den 19 is er eenen brief van het hoff aen de Magistraet gekomen, verclaerende
den gedaenen keus nul te wesen, ende dat het hoff sigh den selven reserveert voor
dese reyse, sonder consequentie ofte gevolgh.
Op het eynde van februarii, heeft het hoff, ofte wel den prins Carel, tot pensionnaris
verkoren den heer de Merville, te vooren rentmeester vanden hertogh van Arenbergh;
ende, syne patenten getoont hebbende, is hy by de Magistraet aengenomen, sonder
dat men daer
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over eenighe vreugden betoont heeft. Den heer de Merville had versocht dat men
hem niet en soude thuys leyden nochte de groote klocke luyden.
Den ....................... hebben die vande strickte faculteyt vande theologie eenen brief
van het hoff bekomen, waer in men hun rede was vraegende waerom sy de plaetse
van het strickt Collegie, vacerende by doode vanden heer Henckhuysen, niet hadden
vergeven; sy antwoorde dat sy niet konde overeen komen, wesende dry tegen vier,
enz.; ende dat eenen moest hebben ⅔ deelen om wettelyck, volgens de statueten
vande faculteyt, gekosen te syn.
Den ..................... heeft het hoff alweer eenen anderen brief gesonden van binnen
aght daegen de plaetse te vergeven, by faute van dien dat het hoff de selve les zou
vergeven. Het ging alweer als te vooren: er waren vier stemmen voor den heer doctor
Caimo ende dry voor den heer doctor Lelievelt. Het hoff dit vernomen hebbende,
soo heeft het, den 19 juni 1750, een decreet aen de strickte faculteyt gesonden,
verclaerende dat het de beyde voors. heeren doctors stelde tot de vacante plaetse,
met alle prerogativen als die anderen hebben; alsoo dat er nu negen doctors regenten
syn; maer dit is maer tot dat er eenen anderen sterft; oock hebben die twee nieuwe
doctors maer de emolumenten van eenen. zy syn den ............ dito ingeleyt.
Den 6 augusti, is er een decreet van die koninginne gekomen aen die doctors der
strickte faculteyt, behelsende dat, soo wanneer er nogh eene plaetse zal vaceren, dat
alsdan dengenen die de pluraliteyt van voisen zal hebben, sal voor gekosen gerekent
worden, ende, in kas dat de voisen egael waeren, dat alsdan den kant ofte partye daer
den deken der faculteyt onder is, zal gekosen worden; alsoo dat den heer deken het
votum decisive heeft.
Den 25 september 1750, heeft den heer baron van Eynatten geproponeert te stellen
eenen adjunt voor den opper pensionnaris vanden Broeck, sonder de Magistraet te
voren daer over gequaert te hebben. Met negenthien voisen is aengestelt den heer
secretaris Claes, met survivantie van het selve officie; waer tegen vier vande hooge
syde geprotesteert hebben, om dat sy daer voor niet en waeren geroepen geweest.
Den selven dagh is den heer borgemeester van Eynatten, met den voors. heer Claes,
ten hove gegaen, om agreatie deser provisie te bekomen; oock synder vier
gedeputeerden vande jonckers gegaen om het selve te beletten. Den 29 september
heeft den heer Claes de agreatie vanden prins Carel van Lorreynen bekomen, ende
is, den 30 september, by vele borgers, ingehaelt, als oock met den prior van Sinte
Geertruyde, die hem, met een caros met vier peerden, tot halff wegh Brussel inhaelde.
Men bedreef groote vreugde teeckenen.
Den 1 october, hebben verscheyde borgers een roede aerden uytgegraeven, ter
plaetse daer den prins Carel de eerste schup hadde gesteken, tot het maecken vande
vaert. Dit had plaets in het bywesen van de gedeputeerden der leden van Vlaenderen,
die oock eenige aerde aldaer uytgestocken ende vercruyt hebben, tot vreught van het
meestendeel deser stadt.
In 1751, is de brugge opde vesten, om de Dyle door te leyden, voltrocken, alsoock
eene steenen brugge gemaeckt buyten de Waeterpoort, achter het Withuys; ende den
lesten mey heeft men de Dyle laeten vloeyen lancks het nieuw bedde, ende het oudt
bedde wierdt ten deele vervult.
De brugge voor Sint Jobs capelle, die door de groote waeters, in den winter, voor
een deel was afgespoelt, is weder erbouwt geweest, ende syn de canteelen, als de
bouwen der stadt, daer tegen leggende, in staet gestelt.
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Den 1 meert, is het Breugels Collegie afgebrocken ende weder opgebouwt.
Het collegie van Premonstreyt ofte der Norbertienen is opgebouwt door seven
abdyen; de fundamenten waeren geleyt het jaer 1750.
In meert 1751, heeft men afgeteeckent de comme der vaert, ende de selve beginnen
uyt te graeven.
Den 14 julii, schoten die der kolveniers Gilde den vogel, opde kercke der Lieve
Vrouwbroeders, ende was by acht ueren 'savonds eer den selven, door sieur Hendrick
Hannart, brouwer, was affgeschoten. Men hadde hem soo vast gestelt dat men
genootsaeckt was kogels te gebruyken van vyff in een pondt.
Den 15 augusti, wierdt, by die heeren der Magistraet, den eersten steen geleyt,
aende kom der vaert ende men leyde daer op 12 gouden souvereynen. Dit geschiede
met de musicaele instrumenten, onder het luyden der triomphklock ende het spelen
des beyaerts.
Den 31 october 1751, is subiet overleden den edelen heer de Wyels, meyer der
stadt, in plaets vanden heer de Vroey. In syne plaets is meyer gestelt den heer de
Herckenrode, heer van Steenberghen.
In 1752, heeft men den wegh der vesten, van aen de Waeterpoort tot aen de
Diestsche poort, begonst te verbreeden ende te verhoogen.
Die van het capitel van Uytrecht hebben in het Congres, tot Brussel, gepresenteert
een request om te mogen vercoopen het Collegie vanden Hoogen Heuvel,
pretenderende het selve hun toe te behooren. Zy zyn van den prins gesonden naer
den raede van Brabant, om hunne saecke aldaer te vervolgen. Het request in den
raedt gepresenteert synde, is ten adviese gesonden aen den heer fiscael vanden raede,
ende oock aen de Universiteyt van Loven, den 12 julii 1752.
Die vande Universiteyt hadden, in het jaer 1750, bekomen een decreet vanden
prins Carel van Lorreynen tegen den bisschop van Gendt, dat alle pastoryen sub-
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ject waeren aen nominatie, sonder daerin te considereren den taxt oft valeur van het
inkomen der selven, waeraen andere beneficien, by nominatie te nemen, onderworpen
zyn. Van dit decreet hadde den bisschop van Gendt interdictie bekomen, ofte suspentie
par interim. Eenen pastoor over de pastorye van Ruysselede, by nominatie vande
faculteyt der arten, in proces wesende, is gecondemneert geweest in den raedt van
Vlaenderen, ende heeft, by appel, met interventie van die vande faculteyt vande arten,
gewonnen, in den raede van Mechelen, den 18 julii 1752, alwaer gevonnist werd dat
de beneficien pastoreel niet subject oft onderworpen syn aen den taxt, vervolgens
dat men kan nominatie nemen op alle pastoryen; den bisschop van Gendt is
gecondemneert in alle de costen, met restitutie van vruchten ende interesten van alle
schade by den appellant geleden.
Naer dit vonnis hebben die van de Universiteyt, ten hove, alweer een request
ingedient, om te vercrygen de volle executie van het decreet, gegeven den 4 december
1750, waertoe gedeputeert was den heer doctor Robert, ende hebben het selve
bekomen, den 2 augusti 1752. Waerover die vande Universiteyt, den 12 augusti, eene
solemnele misse gedaen hebben, inde kercke van Sint Peeters, tot danckbaerheyt van
sulck decreet bekomen te hebben. Daernaer is den Te Deum, gezongen in het bywesen
van geheel de Universiteyt ende de heeren vande Magistraet, den heer Prelaet van
Vlierbeeck en alle de supposten der Universiteyt; naer den Te Deum dede den dictateur
der Universiteyt een compliment van dancksegginge aen den heer Meyer ende aen
de heeren Borgemeesters.
Den 13 augusti, trocken de gedeputeerden der Universiteyt, twelf in persoon, met
den heer dictateur, naer Brussel, om te bedancken den prins Carel over soo eene
weldaet; hebbende oock bedanckt den marquis de Botta, den eersten minister, den
president vanden geheymen raet, als oock d'ander heeren vanden selven raet. Sy syn
over al seer wel ontfangen geweest.
Dit jaer waeren gemaeckt de dry sassen opde Vaert: een aen het Sinnegat, een by
Mechelen, ende een tot Battel; oock de sluyse in de stadt, alwaer het waeter vande
Dyle in de Vaert vliet.
Dit jaer is het eerste schip voor de Vaert, tot Loven, gemaeckt, ende is opde Vaert
gestelt, den......
Den 21 december 1752, syn de heeren vande Magistraet, in corpore, met bywesen
van vele borgers, die met schuppen opde schouders eenighe in schippers kleederen,
met musicaelen instrumenten, onder het luyden der groote klocken, spelen des
beyaerts, ten negen ueren voor noen, gegaen naer de kercke der paters Augustynen,
alwaer wierdt gesongen eene misse tot dancksegginge dat de Vaert, sonder ongeluck,
was voltrocken. Dit geeyndicht synde, syn getrocken naer de kleyne sluyse, alwaer
het waeter in de Vaert komt, ende hebben den dyck voor de selve sluyse geopent,
waervan den heer Borgemeester baron van Eynatten de eerste schup stack, onder het
spelen van timbael ende blaesen der trompetten, enz. Vervolgens werd de sluyse
geopent. Daernaer quaemen die heeren der Magistraet naer het huys vanden voors.
Borgemeester, die hun een ryckelyck noenmael gaff. De borgers, met hun schuppen,
trocken naer de Gilde kamers, alwaer sy, op hunnen eygen kost, eenen maeltydt
hadden, vergeselschapt van hunne vrouwen. 'sAvonds was het bal opde voorseyde
kamers, daer die heeren vande Magistraet by waeren, met vele dames, enz.
In 1752 is, te Loven, buyten de Thiensche binnen Poort, door F. vanden Berge,
op nieuw een seepsiederye opgericht.
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Den 2 may 1753, is een order van het hoff aen de Universiteyt gekomen, by welck
men de lessen moet beginnen den 2 october. Item, dat alle de doctors, die niet present
zullen syn in de licentie, hun presentiegelt niet zullen krygen; maer dat hetselve sal
moeten bewaert worden tot voorder order; dat alle de doctors en professeurs moeten
hunne lesse geven, de daegen van het dispuet oft licentie, dien alleen uytgenomen,
die over den act presideert, die voor dien dagh sal vry wesen van lesse te geven. Item,
dat alle de doctors, die niet present en syn in de examen van basceliers oft licentiaeten
niet en sullen mede deylen; maer dat hun deel sal bewaert syn tot naerder order van
het hoff. Dat alle de bedellen daegelyck sullen moeten aenteeckenen, welcke van de
professeurs hunne lesse niet en geven, ende alle dry maenden den lyst daer van aen
den heer rector magnificus over brengen, als oock van degenen die in de disputie
ofte voors. examens niet geweest syn. Gheene doctors vande strickte faculteyt
wesende, zullen mogen repetitie geven oft theses voor de studenten maecken, enz.
Den 25 januarii, den dagh van Sint Paulus bekeeringe, is het sas van Campenhout
van eenen kant, tot den grondt toe, omgevallen, en zyn de deuren van het sas
afgeruckt, ter oorsaecke van een fonteyn die daer onder was, enz.
In junio was het sas weder gemaeckt.
Den 17 julii, heeft men alweer het water in de Vaert laeten vloeyen, wesende alle
de sassen in staet.
Den 23 julii, is het eerste schip van het Sinnegat tot Loven ingekomen, met groote
moeyte, wesende de Vaert op vele plaetsen te ondiep.
Den 6 augusti, is het beurtschip van Mechelen, ten dry ueren naermiddagh,
vertrocken ende tot Loven ingevloten ten half acht 's avons, met groote blyschap der
Vaertghesinden; den 8 dito is er voor d'eerste reyse een schip, met mosselen,
aengekomen; naerdemael synder meerder schepen ingevaert, soo verre dat
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men in de Lovensche kermis weecke, in de comme van de Vaert 15 schepen, met
masten telde, komende van Gendt, Antwerpen, Mechelen ende van Rotterdam,
Amsterdam, enz., geladen met bert, aschen, glas, steenen van Boom, enz.
In september, is opgerecht de lesse van het publieck recht ende gegeven aen den
heer Robertus Robert, professeur primairius van de civile rechten, die de lesse die,
hy te voren hadde, moet doen geven by eenen gesubstitueerde door hem, onder
agreatie vande strickte faculteyt vande rechten. By naerder order van het hoff, is de
civile lesse te niet gedaen, alsoo dat er gheene substituet noodig was. Men stelde
voor salaris vande voors. publiecke lesse een pensioen van 1000 guldens 'sjaers,
behoudende de plaetse inde strickte faculteyt.
In september, is een ordonnantie by de stadt gegeven by de welcke men verbiet
eenighe honden opde straet laeten te gaen, op pene vande selve te dooden, ende 12
guldens amenden, tot laste vanden cygenaer, die den hondt los hadde gelaeten, om
dieswille dat men veel ongelucken gesien hadde van eenen raesenden hondt.
Item, dat men opden tyde van een maent moest afbrecken alle de kleyne daecken
die beneden over de winckels der huysen waeren hangende, nocht dat men gheene
haecken magh voor de huysen slaen om vleesch ofte andere komerschap aen te
hangen.
Den 29 september, is prins Carel, gouverneur onser Nederlanden, van Weenen
komende, alhier gepasseert, ende is opde Merckt gecomplimenteert door den heer
van Buggenhout, rector magnificus, met bywesen vande heeren vande Universiteyt;
ende door den heer pensionnaris der stadt, in presentie der Magistraet; dese
complimenten syn, by den hertogh, met teecken van volle contentement aengenomen;
toonende met alle manieren dat hy hunnen prins ende protecteur is.
In de jaren 1749 ende 1750, is het Ursulinnen klooster met twee groote bouwen
vermeerdert, staende van binnen, ende alnogh met eenen grooten bouw naer de straet,
in het jaer 1753.
Den 22 julii 1753, is gestorven den heer primarius Rega, die aen de bibliotheek
gelaeten heeft 2000 guldens eens om boeken te koopen. In syne plaetse is primarius
gekosen den heer Adrianus van Rossum, doctor in de medecynen.
In october, hebben de Iersche Mindebroeders de choor aen hunne kercke voltrocken.
Den 4 november, is by den prins Carel, op den galla aen het hoff verkondight dat
de keyserinne, enz., tot bisschop van Brugge genoemt hadde den heer doctor
Carolus-Gislenus Caimo, gebortigh van Brussel, doctor in de heylige Godtheyt,
canonick van Sint Peeters kercke alhier ende professor van de cathechismus lesse,
president van Sinte Anna Collegie, canonick van het capitel van Harlebeke; waerover
men alhier den selven avondt, onder het luyden van de groote clocke ende het spelen
des beyaerts, in vele collegien tot den middernaght vuerpylen geschoten heeft.
Den heer doctor Robert heeft syn oratie auspicael gedaen, in de canonicke school,
den 15 november, ende de lesse wordt gegeven in de civile school, ten negen ueren
voor middagh; den professor ad instituta Justiniani doceert, de selve uere, in de
canonicke school.
Den 25 januarii 1754, naer dat die van Mechelen alle schepen geladen met visch,
haver, enz. gearresteert hadden, pretenderende dat die aldaer moesten last brecken,
volgens oude privilegie by hun verkregen, soo is eyndelyck, naer vele vergaederinge
daer over in het hoff gehouden te hebben, den 25 deser, by eene joincte, daer den
prins Carel aen het hooft was, geoordeelt dat, volgens het octroy van de koninginne
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aen die van Loven gegunt, in het jaer 1750, alle de schepen moeten vryen doortoght
hebben opde Vaert, sonder dat die van Mechelen, om wat redenen het soude wesen,
eenighe beletsels mogen doen, soo aen de schepen, schuyten ofte persoonen daer by
koophandel dryvende; dan alleenelyck dat de Mechelaers sullen trecken twee stuyvers
van elcken persoon die op het treckschuyt van Loven naer Mechelen oft van Mechelen
naer Loven sullen vaeren; dat de sashuysen op de Vaert, staende onder het districk
van Mechelen, in het vertier der bieren sullen moeten betaelen, alsulcke laste als
d'andere ingesetenen van Mechelen daer voor moeten gelden.
Den 2 februarii, is het decreet van het hoff hier over tot Loven aengebraght.
Den 7 februarii, is er een decreet oft placaet van het hoff gesonden, by welcke de
koninginne de selve Vaert onder haer protectie nempt, beneffens alle die daer op
handelen, verclaerende voor turbateurs oft stoorders der gemeyne ruste te houden
alle die opde selve Vaert eenighen hinder sullen komen te doen, ofte te stooren de
schepen ende coopluyden, enz., daer op vaerende, met pene dat boven de schade,
die hier door soude komen te geschieden, men sal moeten betaelen het dobbel vanden
interest daerby geleden, waervan ⅓ komt aen den koninck, een ander ⅓ ten behoeve
der stadt van Loven ende de resterende ten behoeve van den officier exploitant.
Den 28 april hebben die van de stadt in amodiatie gegeven het affbrecken der
Heversche Binnen Poorte, met conditie dat den arduynsteen soude blyven voor de
stadt, ende dat de arbeyders souden hebben 168 guldens eens, met den vrydom van
8 tonnen bier, in het betaelen van den accyns der stadt. Men begonst de poort aff te
brecken den 29 april ende zy was ten vollen affgebrocken in tzelve jaer.
Den 2 mey heeft men het eersten huys op de Vaert begonnen te maecken, volgens
model by de Magistraet verleyt; dit dede maecken Wouters, eenen schrynwerc-
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ker, waervan den eersten steen leyde die heeren vande Magistraet.
Den 16 junii, is den eerw. heer Gislenus-Robertus Caimo, Brusselaer, doctor in
de heylige Godtheydt, binnen Mechelen, door den Cardinael Aertsbisschop,
geconsacreert tot bisschop van Bruggen, met bywesen der bisschoppen van Yperen,
doctor van Loven, ende den bisschop van Gendt; den dagh daernaer is hy naer Loven
gekomen, onder het luyden vande groote klock, enz., wesende 's avons alle de
collegien geillumineert ende er wierden menighe vuerpylen geschoten, soo van
borgers als studenten, tot over middernacht.
Den 17 junii, hebben die vande Universiteyt, de faculteyt van d'arten en het capitel
van Sint Peeters, den voors. bisschop gecomplimenteert, ende eenige geschenken
van wyn gedaen; zulcks is oock door de heeren der stadt verricht. Sondaghs daernaer,
heeft den voors. bisschop, in de choor van Sint Peeters, alhier, synen eersten
solemnelen dienst gedaen, met bywesen van die heeren der Magistraet ende die der
Universiteyt; welcke misse geschiede tot dancksegginge over de geboorte van den
vierden aertshertogh daer de koninginne van Hungarie van gelegen was; onder het
singen vanden Te Deum, luyde men alle de klocken der stadt ende 's avons was er
vuerwerck door geheel de stadt, enz. Den voors. bisschop, heeft den 19 junii,
getracteert de heeren der stadt ende der Universiteyt, met bywesen van den bisschop
van Yperen. De rector der Universiteyt sat in het middel der tafel, tusschen twee
bisschoppen; van weder syde den prelaet van Vlierbeeck ende Sinte Geertruyde. Den
24 junii, is hy naer Brussel vertrokken, met bywesen van eenighe heeren der
Universiteyt die hem vergeselschapten. Sondaghs daernaer dede hy synen intrede
tot Bruggen.
In 1755, is by de Vaert, aen den voet van het Casteel, gemaeckt eene glaesblaserye,
ende den heer borgemeester van Eynatten heeft, den 9 januarii, aldaer de eerste flesch
geblaesen.
In 1755, is de Heversche straete, aen het Collegie vanden Hoogen Heuvel, vier
voeten geleeght.
Het selve jaer heeft het collegie vanden Hoogen Heuvel eenen nieuwen bouw naer
de straet gemaeckt, waer door de straete verbreet is.
Dit jaer, is by die van Namen begonst den steenwegh naer Loven, met octroy van
het hoff, inkomende langs de Heversche poort.
In october, is by die van Namen gemaeckt eene steene brugge over de riviere die
van Perck afkomt, dicht by de Heversche poorte.
Is gemaeckt, by de stadt, de pompe opde Heversche straete, recht over de dry
Eemers, op conditie dat de gebueren die moeten onderhouden.
Den 4 november, is gestorven den heer Joannes Scokaert, Proost van Sinte Peeters,
cancellier der Universiteyt, ende is tot Brussel, in de choor van het venerabel der
kercke van Sinte Gudula, begraven.
Het selve jaer, heeft men voor d'eerste reyse beginnen te geven de lesse vande
physica experimentalis, door eenen professor der philosophie; den 9 april, heeft het
hoff daer voor verscheyde instrumenten vereert.
Dit jaer, waeren voltrocken de nieuwe bouwen die men van binnen in het Collegie
den Terwen Schoof heeft gebouwt, als oock de nieuwe poorte aen de straet.
Dit jaer, synder overloopingen der waters en aerdtbevingen in byna al de rycken
van Europa geweest; den 27 december, ontrent twelff ueren 's naghs, gevoelde men
eene aerdtbevinge tot Loven, Thienen en Brusselen; doch zy veroorzaekte geene
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schaede; tot Aecken duerde de aerdtbevinge bynaer den geheelen naght, en dit soo
sterck dat men mynde dat alles soude vergaen hebben. Daer quaemen vuerige bollen
uyt de aerde ende oock uyt de locht, gemengelt met blicksem. Verscheyde schouwen
zyn er gevallen, enz. Oock heeft die aerdtbevinge sterck geweest tot Luyck, ende
heeft aldaer verscheyde schouwen doen vallen.
Den 22 december 1755, heeft de koninginne van Hungarie een decreet gesonden,
by welck sy verbiet, ten eerste dat niemandt van haere onderdaenen in dese
Nederlanden magh eenighe kinderen de philosophie laeten leeren, elders als in de
Universiteyt van Loven, op 2000 guldens amende, ende dat de selve zullen onbequaem
gehouden worden tot het besit van eenighe functie, 't zy geestelycke oft werelycke,
selfs niet tot het exerceren van functie de medecinisten raeckende; ten tweede, dat
wanneer men ontdeckt dat iemant sal verkregen hebben eenige geestelycke ofte
werelycke bedieninge, die elders als alhier sal de philosophie bygewoont hebben,
men de selve functie, op het versoeck van eenen anderen, die deselve alhier sal
gehoort hebben, sal geven, sonder dat den besitter der functie ofte beneficie sal mogen
inspannen eenige exceptie van prescriptie; ten derde dat de moembaers, curateurs
ouders ofte andere, die sorge van minderjaerigen hebben, sullen dese amende betaelen
voor de minderjaerigen, die sy elders souden hebben laeten philosoof wesen, ende
sy sullen oock moeten vergelden de schaede die de minderjaerigen hier door souden
komen te lyden.
In 1756, is by den heere Wellens gemaeckt de poorte ende den muer van het
Collegie van Sinte Anna, naer de straet.
In februario, hebben die van het collegie van den Hoogen Heuvel, in den raede
van Brabant, hun proces gewonnen, met alle costen, tegen die van het capitel van
Uytrecht, welcke voorders gecondemneert syn van weder te geven alle de papieren
ende documenten die sy uyt het selve Collegie weghgenomen hebben, naer de doot
vanden heer doctor Verschueren, als oock te
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stellen het collegie in den staet gelyck het was ten tyde der afflyvigheyt van den
voors. heer doctor; vervolgens te moeten wedergeven alle het geldt dat sy daer uyt
gedraegen hebben.
Is cancelier van de Universiteyt geworden den edelen heer Maximilianus vande
Velde, decken van het capitel van Anderlecht, in plaetse vanden edelen heer Scokaert,
grave van Tiremont, gestorven den 4 november 1755.
Den 13 februarii, is aerdtbevinge geweest tot Maestricht, Luyck ende Aecken,
langhs den Maeskant, tot Ceulen en hoogher.
Den 18, 's morgens ten acht ueren, is aerdtbevinge geweest, dry mael 's naghs tot
Brussel ende tot Loven, alwaer verscheyde schouwen ingevallen syn ende eenige
mueren. Dese aerdtbevinge was generael door geheel de stadt. Zy had oock opde
selve uere plaets in de omleggende dorpen ende tot Brussel, met instortinge van
eenige oude schouwen. Tot Mechelen is, opde zelfde uere, in de kercke der
Minderbroeders het plafon geborsten.
Den 18 februarii, ten 8 ueren 's morgens, is er oock aerdtbevinge geweest tot
Antwerpen, Bergen, Naemen en Thienen.
Den 19 februarii, ontrent ten 8 ueren 's morgens, is er eene aerdtbevinge geweest
duerende een minuet, welcke swaerder was als die van den 27 en 28 januarii, vermits
in de leste over de 100 schouwen ingestort syn, ende vele huysen beschadight, in
daecken ende mueren. Zy had oock plaets, op de selve uere, tot Dusseldorp ende
Bonn.
Den 20 februarii, ten 4 uere 's morgens, alweer aerdtbevinge alhier, sonder schaede.
Den 26 februarii, is tot conservateur der Universiteyt gekosen den eerweerdighsten
heer de Leefdael, prelaet der abdye van Sinte Geertruyde, gedeputeerde der heeren
staeten van Brabant, enz.
Den 26 februarii, hebben die heeren van de deckeney, waerby zich de dry andere
leden, geslachten ende natien hadden gevoegd tegen den Borgemeester Vranckx, als
ontfanger van het inkomen der vaert, request gepresenteert in den raede van Brabant,
onder den naem als geinsinueerde, waer over dit vonnis bekomen werd:
‘Gesien enz., ende rekours genomen tot de rekeninge van Vranckx, geinsinueerde,
gerepresenteert den 16 september 1754, 'thoff, ter interventie van het officie fiscael,
verclaert dat aen den geinsinueerde, in uytgevingen der selve rekeninge, by provisie,
sal worden geleden hetgene hy sal betoonen betaelt te hebben, ingevolge der
aenneminge der nieuwe schipvaert van Loven, ende van haere comme, respectievelyck
van den 22 april ende 3 junii 1750, breeder ten processe vermelt, voor soo veel de
conditien der voors. aenneminge volbracht syn; voorders allen hetgene hy betaelt
heeft over de gronden van erven ende vruchten daer op gestaen hebbende,
geincorporcert in de voors. vaert ende dependentien, volgens taxaet der selven, voor
vacatien der ingenieurs ende landtmeters, voor verteir ende verschotten vanden
geinsinueerden ende van andere gecommitteerden, soo tot vervolgen van octroyen
als van andere utile vacatien, relativelyck tot de voornoemde vaert, becostingen der
schepen, synen tantiem, opstellen synder rekeninge ende alle des er aencleeft.
Ordonnerende hem al volgens den uytgeeff synder voers. rekeninge, alsoo in stiel
en order te stellen ende voltrecken, om voorders gecouleert te worden, naer dat hy
sal hebben den eedt gepresenteert, dat allen de capitaelen van renten, in synen ontfanck
gebraght, by hem reëlyck in het geheel ontfangen syn, van ofte van wegens de
persoonen in de constitutie der selve renten uytgedruckt; ende al eer recht te doen
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over de becostinghe der wercken excederende degenen geconditionneert by de voers.
aenneminge, verclaert dat commissarissen van desen hove hun ter plaetse sullen
begeven., ter interventie van experten, by hun te assumeren, inspectie te nemen, van
de consistentie der voers. vaert ende comme, sassen ende van alle andere wercken
der selve vaert, partyen geheel tot naerdere directie der te doene devoiren te dienen
van designatie, den geinsinueerde te voorder geheel daer toe ad causam te doen
daegen, de aennemers der voors. respective wercken, hem eenigh regres ofte guarrandt
soude competeren, sonder prejudicien van dien. Ordonneert aen den geinsinueerde,
ter secretarie generael van desen raede van Brabant, binnen acht daegen, te
consigneren alle conventien, acten, ordonnantien, missiven, rekeningen ende
affrekeningen, memorien ende notitien de welcke hy respectivelyck magh hebben
aengegaen, verleden oft gehouden, met ofte voor de aennemers, directeurs, leveraers
van materiaelen ofte andersints, de voers. vaert ende haere wercken eenighsins
raeckende; alles onder behoorelycke expurgatie van eede; ordonneert hem
onophoudelyck te doen voltrecken binnen eene maendt de metinge ende het taxaet
van der voers. voordere geincorporeerde landen ende vruchten; ordonneert hem te
stellen in de handen vanden rapporteur, binnen 8 daegen, eenen specificken staet
vande onbetaelde croisen, uytgaende op de voors. vaert, als oock eenen specificken
list van het eygen ende direckt inkomen der selve vaert, ende vande onkosten daer
aen klevende, soo van de geamploieerden als anderssints; ordonneert hem voorders
te exhiberen het octroy tot constructie der gemelde vaert, verworven, op den 24
januarii 1750, als oock de primitive conditien ten eynde vande aenbestedinghe, soo
van de vaert als haere comme; ordonneert aen de supplianten eenen list aen den
rapporteur te doen behandingen vande verachterde renten opde
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stadt, sedert tbegin vanden laesten oorlogh om alles, selve gesien, naerder recht
gedaen te worden, ende onophoudelyck door de commissarissen maetregels genomen
te worden tot reguliere betaelinge van alle legitime stadtsschulden, volgens d'instructie
provisionelyck by den hove geraempt, de costen gereserveert. Actum 26 februarii
1756.
Den 3 meert, ten twee ueren 's naghs, was er aerdtbevinge tot Loven.
Den 18 meert, is als proost van het capitel van Sinte Peeters ende cancelier der
Universiteyt ingeleyt den edelen heere baron vande Velde, deken van het capitel van
Anderlecht.
In 1755, vaceerde er eene plaetse in het schependom. Vermits er maer twee vande
drapereye over waeren, die tot dese plaetse gepresenteert wierden (waer onder was
Sr Hendrick Caels, actuelen rendtmeester der stadt), soo heeft den prins vande heeren
der drapereye voordere nominatie versocht. Doch, sy wilden gheenen anderen
nomineren, seggende dat er nogh genomineerde over waeren, en presenteerende daer
over een memorie. Den prins heeft tot schepenen gestelt sieur Hendrick van Elewyck,
niet genomineert by de drapereye. Daerom hebben zy protest verleyt in de magistraet
vanden selven niet aen te nemen als wesende aengestelt tegen de privilegien der
deckeneye ende der stadt. Dit niet aengenomen zynde, adresserende zy sigh aen den
raedt van Brabant. Den 26 meert 1756, is er eenen brieff van prins Carel aen de
magistraet gesonden, behelsende dat er, naer prealabel advies van synen geheymen
raedt, enz., geordonneert was den voorgenoemden aen te nemen, ende hem in
possessie te stellen. Doch, dit is afgeslagen.
Den 2 april, heeft prins Carel eenen naederen brieff gesonden aen de magistraet
om van Elewyck in possessie te stellen (sonder replieck) van de plaetse van schepen,
op pene van disgratie ende refractair aen de orders haerer Keyserlycke Majesteyt,
ende daer voor ieder in eygen persoon responsabel te wesen, in cas van
ongehoorsaemheydt, enz. Dit is, den 2 april, met 13 voisen tegen tien weder
affgeslaegen, pretexterende litispendentie in den raede van Brabant, over dese
aenneminge.
Den 3 april, hebben die vande deckeneye beneffens de andere der magistraet een
schrift toegesonden aen sieur van Elewyck, hem versoeckende, uyt order van den
raede van Brabant, afstandt te doen van dese gepretendeerde plaetse, stellende eene
amende van 1000 patacons, in cas hy hem liet als schepen inleyden, als wesende
tegen de privilegie der stadt, enz.
Den 6 april is, met order vanden prins, in het schependom gekomen eenen brief
voorgehouden door den heer Meyer, affvraegende aen den president schepenen oft
hy wilde den heer van Elewyck aennemen tot schepen uyt craght der nominatie by
den prins gedaen; waerop den heer Schotte, als president der heeren schepenen, seyde
te vrede te wesen, vermits sigh in 't geheel houdende aen het proces dat in den raede
van Brabant was, alnogh indecies, enz.; waerop den gepresenteerde schepen antwoorde
dat hy sigh dat protest niet was aendraegende; dat dit den prins raeckte die hem
genomineert had tot het schependom; dat hy, als onderdaen vanden prins, hem hier
in gehoorzaem hield. Hy is ingeleyt. Den 9 april, is de magistraet vergadert geweest
tot het kiesen van eenen directeur ende meester der horlogie van Sinte Peeters kercke.
In dese vergadering, wilde den heer onder-pensionnaris de Merville den eedt der
heeren schepenen voorlezen, omdat er dertien over den gestelden schepen
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geprotesteert hadden, pretendeerde dien hierin gheene voise te hebben, als synde by
protest aengenomen; waerop den opper-Borgemeester seyde sulcks niet verstont te
laeten geschieden, als wesende eene saecke alleenelyck de heeren schepenen
raeckende; waerover swaer craceel geresen synde, tusschen de partye van den heer
Borgemeester ende de andere dertien, soo syn alle degenen die van de kant vanden
heer Borgemeester waeren wegh gegaen, ende is den voorgestelden keus opgehouden.
Hier over is clachte aen het hoff gedaen; hetwelck den Procureur generael van Brabant
gesonden heeft om daer over informatie te nemen. De Procureur was daermede besigh
tot den 18 april. Naer de twee partyen aanhoort te hebben, is hy met de selven, den
19 april, voornoen naer Brussel vertrokken.
Den 5 mey, is er een order van het hoff gekomen van de magistraet te veranderen.
Tot opper-pensionnaris is aengestelt den heer Bartholomeus Claes, die, den 6 mey,
's morgens ten acht ueren, in possessie is gestelt.
Den 17 mey, om 8 ueren 'smorgens, is de grave van Cobenzl, eerste minister
vanden prins Carel, naer Loven gekomen, onder het geschut des canons en het luyden
der klocken, enz. Hy is naer de Halle gereden. Naer de complimenten ontfangen te
hebben, heeft hy de scholen der Halle ende de Bibliotheek gesien, ende is oock gaen
sien de scholen van het nieuw Collegie, van het Castrum Collegie en het Collegie
van Luxembourgh. Naer de vaert gesien te hebben, is hy naer de Halle terug gekomen,
ende heeft over de dry quartiers in het dispuet van theologie geweest, hetwelck
begonnen was ten 9 uere. Daernaer is hy naer de schole der rechten gegaen, opden
acte van licentie vanden baron A. Mittrousky, van Moravien, waervoor den selven
minister was overgekomen. Hy heeft den licentiaet vergeselscapt tot in Sint Peeters
kercke. Daernaer is hy gaen sien den botanicken hof; vervolgens is hy by den licentiaet
ter maeltydt geweest, ten huyse vanden heer baron de Raet. Naer de taefel, heeft hy
anderhalve
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uere byden heer doctor van Rossum geweest, om syn konstige rariteyten van chimie
te sien, ende is ten ses uere vertrocken, onder het losbranden van het canon.
Den 24 junii, syn de beenhouwers in het vleeschhuys gegaen, volgens accordt
tusschen die vande stadt ende die van het voers. ambacht, in den raede van Brabant,
getroffen.
Den 16 julii, sterft den heer Dierix, promotor der Universiteyt; den 17 sterft den
heer Christoffel Robert, primarius der civile rechten, die alle andere rechtsgeleerde
wyt overtrof. Hy is begraven in Sint Michiels kercke.
Den 18 julii, sterft den heer Boets, geweest primus der philosophie. Hy is met
groote droefheyd begraven, op Sint Peeters kerckhof. De man was professor inde
rechten ende soude met volle voisen gekosen zyn geweest tot een doctoraele lesse,
mits hy in wetenschap van dan af voer niemant moest wycken; metter tydt zou hy
den heer Robert gelyck geweest hebben.
Den 19, is by de Magistraet gekosen tot primarius, in plaetse van mynheer Robert,
den heer Philips van Billoen, gebortigh van Berthem.
Ten twee ueren naer den noen, sterft den heer Arnoldus van Buggenhout, rector
magnificus, primarius der kanonicke lesse, enz. Hy is in Sint Peeters kercke begraven.
Ten ses ueren, sterft den heer Andreas Sassenus, professor der chimie, in den
ouderdom van 84 jaeren.
Den 22 julii, is tot primarius, in plaetse vanden heer van Buggenhout, by die van
de Magistraet gekosen, den heer Leonardus Streithagen, gebortigh van Loven.
Den 22, hadden die van de Magistraet gemist in het kiesen van eenen professor
tot de lesse die den heer van Billoen te voren besat. Er was eenen recommandatiebrief
van het hoff gekomen voor den heer Goesens, die maer dry voisen had bekomen.
Den heer Wirix hadde 5 voisen, den heer Reniers 4 voisen ende den heer Heuschling
7 voisen. De reste van de Magistraet heeft geprotesteerd tegen den keus, seggende
dat de recommandatie vanden prins moest afgedaen wesen, voor aleer sy wilden
kiesen, enz.
Den 3 augusti, hebben hun doctoraet in de theologie gedaen, den edelen heer
Jacobus Wellens, gebortigh van Antwerpen, te voren geweest den eersten der
philosophen, licentiaet in beyde de rechten, professor in den Valck ende president
van het collegie van Sinte Anna, en den heer Christianus Terswaeck, gebortigh van
Rotterdam, te voren den derden der philosophen, professor in het Vercken, president
van het collegie vanden Hoogen Heuvel, canonick der tweede fundatie binnen Sint
Peeters kercke. Sy hebben eene magnificke maeltyt gegeven in het clooster van Sint
Merten alhier.
Den 7 augusti, is by de Universiteyt eenen lyckdienst gedaen, in de koore van Sint
Peeters kercke, voor den edelen heer Arnoldus van Buggenhout, gestorven in het
achttienste rectoraet, primarius der canonicke rechten, president van het collegie van
Sint Donaes, enz. Den 6, geschiede de vigilien, in het bywesen der Universiteyt. Den
dagh daernaer, syn 's morgens ten tien uere processionneelyck uyt te Halle gekomen
alle de mendicante orders, met cruysen en vanen, in de order vande processie der
stadt; daernaer volgden die heeren der Universiteyt in solemneele kleederen, de
scepters met vloersen bekleet. Dan volgden de heeren der Magistraet ende deckeneye,
in corpore; de theologanten, juristen, medecinisten, philosophen ende de andere
studenten der kleyne scholen. In de choor waeren die heeren van de Universiteyt,
van de stadt ende van het capitel, op hunne gewoonelycke plaetsen geseten, alsmede

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

de vrienden vanden overleden. De mendicanten waeren in de beucken rondom de
choor, de theologanten, juristen ende medicinisten in de middel beucke; de
philosophen ende humanisten in de syde beucken; alle de andere supposten waeren
er oock tegenwoordig, soo als die van Vlierbeeck, van Sinte Geertruyde, van
Bethlehem, van Heverle, enz. Den dienst wierdt gedaen door den eerw. heere Prelaet
van Vlierbeeck, ter assistentie van twee canonicken; de oratie wierdt gedaen door
den heer Leonardus Streithagen, rector der Universiteyt ende primarius der canonicke
lesse. In de choor was een magnifick catafalck gestelt, met de wapens des overleden;
de geheele choor was met swert behangen, den dienst gedaen synde, soo dede den
heer doctor primarius van Billoen, een compliment van dancksegging aen de heeren
Meyer, Borgemeesters en anderen der Magistraet, over de eere die sy aen de
Universiteyt hadden gedaen, in het bywoonen van dien lyckdienst.
In september, is de Voer geruymt, by de regenoten. Sy hebben die vier voeten
moeten verdiepen tot boven het casteel van Hever.
Den 8 mey, is gestorven den eerw. heer Slootmans, prelaet der abdy van Perck,
in den ouderdom van 63 jaeren, 18 jaeren geweest hebbende gedeputeerde der EE.
HH. Staeten van Brabant. In syne plaetse als abt der selve abdye is, by de keyserinne
ende koninginne Maria-Theresia, gestelt den heer Ferdinand de Loyers, met volle
contentement der religieusen.
Den 1 junii 1756, ten een uere 's nachts, werd er aerdtbevinge gevoelt alhier ende
tot Brussel; doch, sonder schaede.
Er is een swaer proces geresen tusschen de vier leden der stadt, ter eendere, ende
den heer Vrancx, geweest hebbende borgemeester der natie, over de administratie
der vaert van Loven op Mechelen. Het selve is gewesen tot nadeel des heeren Vrancx
met syne geintervenieerden, soo breeder blyckt uyt het vonnis hier by gevoeght. In
december heeft men publieckelyck
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doen vercoopen alle de meubelen van den heer Vrancx, op eenen wissel die hy
ontfangen hadde van Sr Kesselaer, wyntavernier alhier, waervoor den heer baron van
Eynatten, borgemeester, ende den heer Claes, pensionnaris der stadt, hadden
geteeckent.
Den 2 januarii 1757, heeft men tot Loven geviert ter oorsaecke van eenen nieuwen
geboren aertshertogh [Maximiliaen van Oostenryk]. De philosophen naer hun collegie
niet weder gekeert synde, hebben 's avonds aen verscheyde huysen beginnen
flambeeuwen af te slaegen, waerover crackeel ontstaen is, aen het huys van den heer
Borgemeester de Vroey. Men hadde eenighe philosophen geslaegen, ende andere
hunne mantels afgenomen. Daerom zyn, een uere daernaer, de philosophen naer het
selven huys wedergekomen, alwaer sy alle de glasen, van boven tot beneden, hebben
vernietigt. Daer ontstont tumulte, in soo verre dat men de klock heeft getrocken ende
de trommels geslagen; in dese tumulte synder seer vele philosophen gequetst geweest,
waervan er eenen is gestorven. De borgers hadden seven philosophen gevangen
genomen ende in de corps de garde gesloten, bewaerende die met wacht. Den 3
januarii, is den heer de Vroey, beneffens den heer grave Uten Liemingen, naer Brussel
vertrocken om klachten te doen aen het hoff over het gedrag der philosophen. Oock
syn naer Brussel gegaen den heer Bisschop met den heer Loos, regent uyt de Lelie,
om klachten te doen over het uytsporigh gedragh der borgers, alwaer aen beyde de
partyen geordonneert wierdt vande saeck metter minne af te doen.
Den 4 januarii, syn die gedeputeerden vande faculteyt by de heeren Borgemeesters
gegaen, alwaer sy presenteeren alle de schaede, by de philosophen gedaen, te betaelen,
ende volle satisfactie aen den heer Borgemeester te geven, over het affront hem by
de philosophen gedaen, versoeckende de gevangen te stellen in handen van den
promoteur der Universiteyt; maer alles was te vergeefs; dit is alweder kenbaer
gemaeckt ten hove.
Den 7 januarii, deed den heer Rector magnificus notarielyck affvraegen aen den
heer Meyer van Loven oft hy, vervolgens de privilegie der Universiteyt, de gevangen
in syne handen wilde stellen. Dit gerefuserend synde, syn er, ten vier ueren naer den
noen, twee gedeputeerden van wegens de Universiteyt, per post, naer Brussel
vertrocken om daerover aen het hoff te klaegen.
Den 10, heeft den Meyer, door order van het hoff, de studenten in handen vanden
promoteur moeten stellen; hetwelck hy 's avons ten seven ueren gedaen heeft.
Alle de philosophen-collegien syn toe geweest van den 3 januarii; alsoo dat er niet
een moght op de straete gaen, door order van de faculteyt der arten, uyt vreese van
meerder onheyl.
Den 14 januarii, syn, van wegens het hoff, naer Loven gesonden den heer raedsheer
de Wilde, den procureur generael, met den secretaris Dombel, om informatie over
dese troubels te nemen. Sy logerenden in Keulen, en bleven hier tot den 28 der selve
maent.
Den 24 januarii, heeft men, volgens oude gewoonte, de philosophen der collegien
laten uytgaen.
Den 27 januarii, was er alhier hoog water.
Den 28 januarii, is prins Carel, naer Weenen reysende, door Loven gepasseert.
Den 1 februarii, is den heere de Cock, fiscael, ende Lados, raedtsheere van Brabant,
met den secretaris van den selven raede, naer Loven gekomen om te zitten over de
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rekening der vaert. Zulks had plaets in het bywesen van de advocaeten en procureurs
der beyde partyen. De rekeninge werd gedaen op het stadthuys, door den heer
Borgemeester Vranckx, met sieur Ingelbien. Den 9, is sieur Ingelbien gevlucht naer
het landt van Luyck; den 10, is oock aldaer gevlucht den heer Borgemeester Vranckx,
den welcke door twee borgers, te weten: Schellekens, barbier, ende vander Beken,
stoeldryer, door order der Borgemeesters, gevangen is ingebracht, den 11 deser, ende
is, op het stadthuys, door de borgerlycke wacht als gevangen bewaert, tot den 15 der
selve maendt, wanneer hy, door order van den raede van Brabant, op Treurenborgh,
tot Brussel, gestelt is; men voerde hem er naer toe, 's morgens ten 4 ueren, met een
carosse, in het bywesen vanden deurweerder van den raedt, ende van twee provosten;
hy is er gestorven den 4 october ende is den 5 publieckelyck, met het luyden der
klocken ende in het bywesen van het capitel, begraven in de kercke van Sinte Gudula,
tot Brussel, voor den predickstoel.
Den 16 mey, syn er 's nachs, seven borgers gevangen ende met de provosten van
Brabant, naer Brussel gevoert, ende aldaer opde poorten gestelt; daer syn er noch
seven die sy niet hebben gevonden. Zy waeren betucht van deel genomen te hebben
aen de tumulte hooger vermeld
Den 22 mey, zyn er noch 22 andere borgers geciteert om persoonelyck te
compareren voor den Procureur generael en den commissaris; alweer over de tumulte
met de philosophen; maer sy syn den 2 junii, sub cautione desistendo wedergekeert,
naer dat sy voor de kosten elck 180 guldens betaelt hadden.
Den 3 junii, werd den heer opper-Borgemeester de Vroey, voor de selve saecke
oock geciteerd zynde, per interim vervangen door den heer schepen Schotte. Deze
werd van wegens het hoff aengestelt om te bedienen de functie des Borgemeesters,
tot den tydt toe dat de saecke een eynde soude hebben. Den 21 julii, syn de vier
Regenten ende de vier oudtste Professors der philosophie persoonelyck geciteert om
te compareren voor den Procureur generael, over de selve saecken; maer zy
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hebben, beneffens die van de Universiteyt, geprotesteert de nullitate citationis et
incompetentia judicis, nec comparuerunt.
Den 30 septembris rursum fuerunt citati ad comparendum.
Den 8 octobris sed Universitas fecit desuper querelas comiti de Cobentzl per
interim gubernatori Belgii, qui mandavit Brabantiae senatui per interim, niet voert
te gaen in d'executie deser citatie.
Den grave van Cobentzl heeft de saecke gesonden ten adviese vanden priveën
raedt. Het advies ontfangen hebbende, heeft den raedt de saeck voorgestelt aen een
vergaderinge, in welcke den selve grave present was, met den secretaris van het
cabinet, raedsheer van Staete de Crumpippen, den heer de Neny, president van den
priveën raedt, den heer Streithagen, raedsheer, den heer Cordeys, president der
finantie, den heer baron de Crassier, president der reckenkamer, den heer president
van het parlement van Mechelen, altemael leden vanden raede van Staete, en den
heer Waverans, raedtsheer vanden priveën raedt. Dese vereeniging heeft, den 13
meert 1758, geoordeelt, dat den raede van Brabant niet den competenten rechter is
der Universiteyt van Loven.
Den 10 september, is de vaert afgelaeten om die te ruymen, ende om dry nieuwe
duyckers te maecken. Men heeft er twee gemaeckt: eenen by Mechelen ende eenen
aen Thildonck (door experten soo men meynde), oock heeft men, by ordonnantie
der selve experten, gemaeckt eenen dyck in de comme, den welcken men bevonden
heeft qualyck gemaeckt te wesen, als met eenich water door gespoelt zynde, soo
verre dat men den selve heeft moeten afbrecken; alles tot meerdere costen. Men liet
het water in de vaert loopen, den 22 november, ende den 26 derselfde maend spoelde
den eersten duycker, by Mechelen, door, ende den 27 's nachts den tweede tot
Thildonck; waerdoor, tot groote schaede der inwoonders, alle de daerby liggende
landen onder water waeren; mede tot schaede der stadt ende der schepen die al
aengekomen waeren. Dit had plaets onder het bestuer vanden edelen heere Schotte,
bevelhebber der stadt, ende den onder-Borgemeester Aerts, die dit werck dirigeerden
met quade ingenieurs.
Den 23 februarii 1758, is tot deken van Sint Peeters gekosen den heer
Joannes-Baptista Zegers, gebortich van Loven, canonick der selve kercke, licentiaet
in de H. Godtheydt, landtdeken van het districkt van Loven, enz. Hy is ingeleyt den
2 meert; nota, dat den 27 october 1757, tot deken gekosen was den heer doctor
Guyaux, die, om synen grooten ouderdom, in februario, bedanckt heeft, voor aleer
hy possessie genomen hadde.
Den 24 meert is, by vonnisse vanden raede van Brabant, gedecideert dat den heer
Borgemeester de Vroey buyten recht personeel gedaght was door de Procureur
generael, ende hy is in syne vorighe functie van Borgemeester wedergestelt. Daerover
hebben de heeren schepenen ende overdekens den heer Borgemeester gaen
complimenteren op syn buytengoed, tot Linden, met vreught van alle goede
onderdaenen. Eenighe daegen daernaer heeft hy possessie genomen.
Den 16 januarii, is het deel van het sas vande vaert, by Mechelen, ingevallen, alsoo
dat de vaert niet en konde gebruyckt worden. Dit jaer is sy niet bevaerbaer geweest,
vermits er interdict van het hoff was van aen het gevalle sas te wercken; men heeft
het treckschuyt laeten vaeren naer Mechelen, naer groote murmuratie van het volck.
Den 5 april, is den heer de Vroey in de vergaderinge der gedeputeerden van de
Staeten wedergekeerd, ende wierd er met vreught ontfangen.
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Den 8 april, heeft den heer de Vroey eenen brief gesonden aen de heeren der
magistraet, hun versoeckende van eenen te willen aenstellen die de saecken der stadt
soude bestueren in syne plaetse, ter oorsaecke dat syne onpasselyckheyt hem niet
toe liet van hem met eenighe affaires te bemoien. Zulks verzocht hy tot den tydt
synder hersteltenisse. Hy heeft hier oock part van gegeven aen het hoff.
Den 10, is in syne plaetse per interim aengestelt den heer grave Uten Liemingen,
substituet Borgemeester; die oock in de Staeten gecompareert is.
Den 25, is gestorven den heer Michiels, rentmeester van de grooten Heyligen
Geest.
Den 6 mey, syn tot het voers. rentmeestersschap gekosen den heer Philippi, raet,
ende den heer Aerts, borgemeester, elck met elff voisen. By lotinge is de plaets
gevallen aen den heer Aerts.
In 1758, hebben die van het collegie Drutii, tot vergrooting van hun collegie,
gecoght een groot huys op de Koeystraete, met hof, enz., by octroye ende amor tisatie;
alwaer nu den inganck is.
Het volck meynde dat het interdict van aen het gevalle sas te wercken door het
hoff gegeven was, omdat den heer Schotte aen het hoff soude geseyt hebben dat alles
in quaden staet was; ende dat men het selve konde repareren, sonder het hoff te
kennen, vermits men by octroye der koninginne gemachticht was die sassen te
maecken, ende vervolgens de selven te mogen repareren. Men heeft ingenieurs
gesonden van het hoff om te sien oft het sas reparabel was. Deze verklaerden dat het
als niet reparabel moest aenzien worden; dat men dry nieuwe sassen moest maecken,
enz. Daertoe was de stadt niet in staet. Evenwel heeft men het treckschuyt laeten
varen, hetgeen den heer Schotte te voren niet hadde laeten geschieden, seggende dat
het vaerschuyt niet in staet was; doch, sonder reden, vermits men hetselve naedemael
gebruyckte.
Naer veel twist, heeft men eyndelyck de redens van
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den jongen architect aenhoort. Men heeft ze gesonden aen den ingenieur van
Duynckercke, die het selve werck op nieuw heeft doen visiteren. Relaes der saecke
gekregen hebbende, verklaerde hy dat het gevallen sas wel konde hermaeckt worden;
alsmede dat er gheene nieuwen noodigh waeren, enz. Alsoo dat de suspicie, die men
hadde, dat de eerste ingenieurs, die het sas gevisiteert hadden, de saecke niet
verstonden ofte partydigh waeren, eenigsins gegrond was. Dese nieuwe resolutie is
aen het hoff ter handt gestelt, onder de directie van den heer baron van Eynatten, te
voren Borgemeester.
Den 4 julii, syn de Hanoversche troupen, met Pruysenschen gemengelt, in het getal
van 70 mannen, naer dat sy de stadt van Thienen in contributie gestelt ende dry
mannen als gyselaers genomen hadden, ten 6 ueren 's avonds, naer Loven gekomen.
Den heer Meyer Schotte, den heer pensionnaris de Merville ende den Borgemeester
der natien zyn naer de poort van Thienen gegaen. Dezen syn met den commandant
der selve troupen naer het stadthuys gekomen ende hebben twee gedeputeerden mede
gesonden tot stellen der contributie, te weten den edelen heer van Cauwenhoven,
voor de stadt ende voor het platland, en den procureur Quirini voor het quartier van
Loven. Met deze twee mannen syn sy vertrocken tot groot misnoegen van het hoff.
Er is te noteren dat alhier geene soldaeten waeren om de stadt te beschermen, al was
het dat het hoff verwittigd was van het aenstaende onheyl. Naerdemaels is men, uyt
order van het hoff, hier geweest om informatie te nemen op wat maniere den heer
Meyer Schotte, beneffens den pensionnaris de Merville ende den onder-Borgemeester
Homblé den commandant der Pruysenschen ingehaelt hebben, ende door wiens order.
Den 10 september, syn door order van het hoff, alhier gekomen den heer Swerts,
vande rekenkamer, ende den heer de Lados, raedtsheer vanden raede van Brabant,
om te oversien de rekeningen soo van de stadt als van de vaert, ende mede om
diegenen te hooren die noch niet gedaen waeren. Sy hebben merckelycke fauten
ontdeckt.
In 1759, is den heer doctor Henricus van Gameren, president van het groot Collegie,
bisschop van Antwerpen geworden.
Den 23 augusti 1759, was er aerdtbevinge, sonder schaede.
Den 15 januarii 1760, is gestorven den aertsbisschop van Mechelen, prins van
Chimay, cardinael, enz.
Den 3 december, is gestorven den edelen heer de Villers, doctor primarius inde
medecynen. Tot die selve lesse hebben sigh gepresenteert vier licentiaeten ende
professors der medecynen; welcker requesten ten advies gesonden zyn van den heer
doctor van Rossum, alleen doctor synde. Den selven heeft onder de vier pretendenten
maer eenen bequaem geoordeelt om de plaetse vanden overleden te bekleeden. Die
vande Magistraet hebben hierover gedoleert ten hove, pretenderende dat er meer dan
eenen hadde moeten in het advies gestelt syn, want dat sy alsoo gheenen keus en
hadden. Het hoff heeft hunnen brief, met alle de bygevoegde reden, gesonden ten
adviese van den selven heer van Rossum, welcken heere syne reden gegeven heeft,
soo wel schriftelyck als mondelincks, waerby hy pretendeerde dat hy niemant en
vermoght als bequaem in het advies stellen als die hy daertoe, volgens synen eedt
ende conscientie, capabel kent; ende vermits hy onder de pretendenten niemant
bequaem en vondt als den heer vander Belen, alsdan wesende professor vande
anatomie, soo seyde hy te volstaen met hem alleen te adviseeren. Naer verscheyde
debatten, heeft het hoff een order gesonden aen de heeren vande Magistraet van,
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achtervolgens het gegeven advies, tot de lesse te kiese ofte de selve te vergeven aen
den heer vander Belen, gebortich van Loven, primus der philosophie. Den 11 februarii
is hy in possessie der primaris-lesse gestelt.
Den 20 januarii 1760, was er aerdtbevinge sonder schaede.
Den 6 meert, heeft den heer de Merville, als tweeden pensionnaris, voor de leste
reyse bygewoont den buyten raedt, alwaer de dry pointen, gevraeght ten behoeve
van onse hertoginne van Brabant, toegestaen syn, alsoock 10000 guldens te mogen
lichten ten behoeve van die der Universiteyt opden ghemeynen middel tot maecken
eener academie druckerye, op conditie dat die vande stadt diergelycke somme mogen
lichten t'hunnen behoeve, opden selven middel. Zulks is naerdemael geaccordeert.
Den 7 meert, is den heer de Merville raedtsheer geworden in den raede van Brabant.
Hy heeft de heeren vande magistraet bedanckt over het ampt van pensionnaris, ende
men heeft, den 8 der selver maent, tot pensionnaris gecosen den heer Jan-Baptiste
Marchant, secretaris deser stadt.
Den 9 meert, heeft men in plaets vanden heer Marchant, gekosen den heer Hendrick
Boille, die rentmeester der stadt was.
Den 22 meert was de druckerye der Universiteyt in voegen.
Den 15 julii, syn er vier aerdtbevingen, tusschen een ende vier ueren 's nachs,
geweest.
Den 28 meert 1762, heeft men een dack gestelt boven de bancken der Vischmerckt,
ende den edelen heer van Bemmel ende den onder-Borgemeester Homblé hebben
den eersten steen van de fondamenten geleyt.
Naer vele verschillen voor en tegen de vaert, is eyndelyck, door order van prins
Carel, gouverneur gene-
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rael, geordonneert van ze weder te maecken ende daer voor gestelt eenen ingenieur
vande hertoginne Maria-Theresia, met order van aen desen de bestueringe te laeten.
Den heer grave du Sart heeft, op versoeck van den prins Carel, gouverneur generael,
alsmede van die van de stadt, gewerckt om de middels uyt te vinden om de vaert te
konnen maecken ten beste profyte vande stadt.
Naer verscheyde vergaderinge, soo by de Magistraet als by die vande ambachten,
syn de middels uytgevonden om de vaert te maeken. De sorgen om die te vereenigen
werden aen het brauwersambacht overgelaten. De middels werden by de leden
toegestaen, ende, soo ten hove als by den raedt van Brabant, aengenomen ende
geconfirmeert, den avondt van Sint-Jan, wanneer de Magistraet, door den prins Carel,
alweer gecontinueert werd.
Het eerste schip van Antwerpen varende naer Loven, is op de vaert aengekomen,
geladen met sout.
Den 11 januarii 1763, stierf den heer Borgemeester van Bemmel. In syne plaetse
is gesuccedeert den heer van Cauwenhoven.
Den 11 julii, is prins Carel, vergeselschapt vande princesse Charlotte, syne suster
ende anderen adel, tot Loven, met eene hollandtsche jachte, ingeseylt. Men vond de
vaert verciert met een arcke van triumph staende op de brugge van de comme. De
vaert was tot aen de poort versierd met tropheën, volgens de architecture, konstigh
uytgewerckt. Die heeren vande Magistraet syn die souvereynen te gemoet gegaen,
met twee prachtige calvacaden, de een van die vande groote Gilde ende de andere
van de Gilden van Sint Jooris ende de Colveniers. Die van de handboogh Gilde
waeren te voet, proper gekleet als militairen. Sy dienden tot de wacht van den prins
ende princesse. Naer dat het compliment, aen de arcke, door die van de Magistraet,
gedaen was, syn die calvaden weder gekomen: eerst een compagnie grenadiers, te
peert, daernaer een compagnie volontairs, beyde met musicaele instrumenten ende
trommels; daernaer de grenadiers vande groote Gilde; vervolgens een karosse daer
den prins ende princesse in waeren, omringt met eene compagnie grenadiers en
hussaren vanden prins. Hiernaer volgde die van de handboogh Gilde vergeselschapt
van die heeren van de magistraet. Als dan kwaemen den Reus ende Reusinne, den
Oliphant, enz. Men vergeselschapte den prins tot in de abdye van Sinte Geertruyde,
alwaer de souvereynen gecomplimenteert werden door de heeren der Universiteyt.
Het compliment dede den heer Wellens, doctor in de heylige Godtheydt, rector der
Universiteyt. Die vande stadt hadden eenen prachtigen maelteyt laeten gereet maecken
in geseyde abdye. In de aenkomste wierden alle de klocken der stadt geluyt; den
prins vertrock, met synen swiet naer Tervueren, den selven dag, ten elf ueren 's
avonds. Men heeft nooit soo veel vreemd volck in Loven gesien als dien dagh.
Den 12 julii, is het treckschuyt op Mechelen begonnen te vaeren, ende synder
eenige schepen met komerschap in gekomen.
In junio 1764, werd op het stadthuys, rekeninge gedaen over de gelichte penningen
voor de vaert ende over de penningen getrocken uyt de belastingh op die borgers
gestelt. Daer heeft als protecteur der vaert, den grave du Sart, by geweest. Deze heeft
den heer baron Brenaert, tresaurier vanden koninck, gestelt als opperhooft vanden
ontfanck ende uytgeef, met eenen loon van 2000 guldens 's jaers. Daertegen hebben
die vande stadt hun gestelt. Doch, later hebben sy het toegestaen.
Op die rekeninge quaemen te saemen den heer Meyer, de Borgemeesters ende de
gedeputeerden van de andere leden. Die van het hoff niet wel nemende dat sy het
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appointement ofte de 2000 guldens geweygert hadden, alsoock nogh eenighe andere
petitie door haere Majesteyt gedaen, gaeven onder de handt te kennen dat sy tegen
Sint Jan naest komende de Magistraet souden vernieuwt hebben.
Den Borgemeester den heer van Cauwenhoven heeft dit kenbaer gemaeckt aen
syne mededienende confreers. Hy heeft de Magistraet andermael doen vergaderen,
om finale resolutie te nemen over die afgeslaege pointen. Dit had plaets den 19 junii,
's morgens ten 9 ueren. In die vergadering werd alles toegestaen. Dit gedaen synde,
is hy aenstonts naer Brussel vertrocken ende heeft continuatie der Magistraet bekomen.
Er quam nogh een voorder versoeck aen die heeren van de Magistraet, namentlyck
dat het den prins soude aengenaem wesen vanden heere Nelis, seer jongen licentiaet
ende professor in de rechten, van nu voor alsdan toe te seggen ende te kiesen tot de
eerste doctorale lesse die soude in beyde de rechten komen te vaceren; hetwelck die
goede heeren van de Magistraet, tot danckbaerheyt aen den prins, toegestaen hebben.
Het was een seer aerdigh voorval1.
Den 5 julii 1764, syn die van Sint Jooris Gilde, met eene prachtige calvacade ende
twee waegens, kostelyck verciert, getrocken naer Sint Jacobs kercke, alwaer sy den
papegaye geschoten hebben. Dezen was op den toren van de voers. kercke gestelt.
Ten dry ueren heeft sieur Bischop, notaris alhier, hem af geschoten.
Die van de selve Gilde, vergeselschapt van hunne

1

De jeugdige licenciaat was broeder van een zeer invloedhebbend man, den kanunnik C.-F.
de Nelis, later bisschop van Antwerpen.
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vrouwen, hebben, den 28 october van hetselve jaer, eenen prachtigen maelteyt gegeven
opde dry Gildekamers, den welcken heeft geduert dry daegen ende nachten. Er waeren
alle soorten van musicaele instrumenten tot het bal.
De lange trappen aen Sint Peeters kercke, syn op nieuw gemaeckt, door de sorge
vanden heer plebaen Lints, die, vergeselschapt van anderen vande stadt, het gelt by
almoessen gevraeght heeft, wesende de stadt niet in staet die te herstellen. Sy syn
voltrocken geweest den 1 september 1764.
Alle de rekeningen de vaert raeckende, welcke moesten gedaen worden, soo door
die welcke te voorens eenighe lasten ontfangen hadden, op verscheyde middels
uytgaende, als over de wercken, moeten plaets hebben in het bywesen vanden voers.
heere Brenaert, die, door order van het hoff, gemachtight was oock sorgh te draegen
over alle de wercken soo tot reparatie als anderssins, den loon der wercklieden, de
verschillen onder de schippers voorvallende, het maecken der dycken, enz.
Den 12 februarii 1765, is by de keyserinne een reglement vergunt aen die
Borgemeesteren, schepenen, raedt ende andere dry leden der stadt Loven tot een
lichtinge van acht mael hondert, dry en viertigh duysent, negen hondert negen en
viertigh guldens, wisselgelt, te doen door het brouwersambacht, tot ontlastinge vande
voers. stadt ende van haere schipvaert. De conditien, met het reglement, syn gedruckt
by Joannes van Overbeeke, stadtsdrucker.
Den 17 junii is, by die vande stadt, afgebrocken de binnen poorte aen het Ursulinnen
clooster.
Den 18 augustii, is gestorven Franciscus den Ie, keyser der Romeynen, enz., geboren
den 8 december 1708. In de kercke van Sint Peeters, alhier, is by die van de stadt,
eene prachtige lycktombe opgerecht, ende men heeft de diensten tot laefenisse der
ziele begonst 11 december des jaers 1765. De vigilien werden, ten twee ueren naer
den middagh, gezongen door den hoogweerdigen heere deken van het capitel,
Johannes-Baptista Zegers, bygestaen door de heeren canonicken, capellanen ende
musicanten. De plegtigheid heeft geduert tot 's avonds ten seven ueren, met geluy
van alle de klocken der stadt. Den dagh daernaer heeft men alweer, ten negen ueren
's morgens, doen luyen alle de klocken van geheel de stadt ende syn alweer in corpore
gecompareert den heere Rector der Universiteyt, beneffens alle andere heeren doctors,
professeurs ende regenten, alsmede den heere Meyer, de heeren Borgemeesters,
schepenen ende raeden der stadt ende de overdekens. Den heer deken dede den dienst.
Den eerw. heer Terswaeck, rector der Universiteyt ende doctor in de heylige Godtheyt,
canonick van Sint Peeters, heeft de oratie gedaen, welck over de uere duerde. Den
dienst is geeyndight naer twelf ueren 's middaghs; wanneer die heeren Meyer en
Borgemeester, door hunnen pensionnaris, den heere Rector deden bedancken over
de oratie gedaen, ende het bywesen vande heeren der Universiteyt in den voers.
lyckdienst.
Den 24 januarii 1766, heeft den heer vanden Gheyn, als organist van het capitel
van Sint Peeters kercke, gewonnen het proces dat hy in den raede van Brabant tegen
die vande Magistraet van Loven hadde begonst, over de exemptie die hy pretendeerde
te hebben aen de stadtslasten, als het logeren van soldaeten, het houden van wacht,
enz., ende dat met alle de costen, ende te vergoeden alle de schaden die, ten tyde van
het proces, den aenleggere hadde geleden. Het capitel hadde sigh gevoeght met den
aenleggere.
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In den meert, syn by die van het beenhouwers ambacht, de solderingen van het
Vleeschhuys gemaeckt ende met berden geleyt.
In 1772, is den heere pensionnaris Claes overleden. Naer dat dit officie eenigen
tydt hadde open gestaen, is, den 6 december, door de magistraet van Loven, den
heere Antonius Reniers, eertydts primus in de generale promotie der philosophie van
den jaere 1749, en advocaet van den souvereynen raede van Brabant, tot buyten
pensionnaris gekosen. De vreugde ende blydtschap die onder het volck, soo groot
als kleyn, te vinden was, is niet om uyt te spreken. 's Avonds zag men eene generaele
viering door geheel de stadt.
Den 1 mey 1773, hebben die van Loven begonst een wekelycke gazette ofte
wekelycks nieuws te drucken ende uyt te geven1, aengaende den prys van alle
komerschappen, van den eenen mercktdag tot den anderen; promotien van die van
de Universiteyt ende andere voorvallen in de stadt gebeurt, enz.
EINDE.

1

Dit weekblad werd uitgegeven, onder den tijtel van Wekelyks nieuws van Loven, door den
Notaris en Procureur J.-B. Staes. Het eerste nummer verscheen den 1 mei 1773; het laatste
den 28 juni 1789. Deze verzameling, die uit 33 banden in-12 en in-8o bestaat, levert het
meeste belang op voor de geschiedenis van Leuven.
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Aanteekeningen van M.-F. Pelckmans op het tweede boek van het werk
van Willem Boonen.
[Een oud schepen van Leuven, Michiel-Frans Pelckmans, liet aanmerkingen op het
tweede boek van het werk van Boonen. Na zijn overlijden werd zijn handschrift het
eigendom der gravin Anna-Theresia d'Yve, te Brussel. Op de veiling van de
belangrijke verzameling dezer adelvrouw, werd het aangekocht door den bekenden
boekenminnaar Ch. van Hulthem, en thans berust het in de koninklijke bibliotheek
van Burgondie, te Brussel. Het bestaat uit 2 deelen in-4o, nrs 17174-17175 van den
Inventaris.
Op verzoek van het kollegie van Burgemeester en Schepenen stelde ons
staatsbestuur het te onzer beschikking in het belang der uitgave van het boek van
Boonen. Bij het doorbladeren van het werk van Pelckmans ondervonden wij dat het
hier en daar wetenswaardige bijzonderheden oplevert voor de geschiedenis van
gebouwen en instellingen welke te Leuven vroeger bestonden of welke er thans nog
bestaan. Zulks deed ons dan ook besluiten de belangrijkste aanteekeningen uit het
werk af te schrijven en ze hier te laten drukken. Doch, vooraleer daartoe over te gaan,
achten wij het niet ongepast hier een kort levensbericht des schrijvers mede te deelen.
MICHIEL-FRANS PELCKMANS, zoon van Hendrik Pelckmans, van Turnhout1, en
van Anna-Maria De Lannoy, werd, in Sint Peeters parochie, te Leuven, geboren den
14 oogst 1732. Na zijne kleine scholen of humaniora, in het kollegie der H.
Drijvuldigheid, te hebben voltrokken, legde hij zich bij onze hoogeschool op de
wijsbegeerte toe. Ten jare 1750 was hij logicus in de Lelie; het jaar daarna was hij
physicus in de zelfde pedagogie. Van dan af hield hij zich met het beoefenen der
nationale geschiedenis onledig. Ten jare 1779 bekleedde hij den post van deken van
het ambacht der wijntaverniers. De dood zijns vaders had hem vrij jong aan het hoofd
gesteld eens welbefaamden gasthofs, het Hof van Keulen geheeten, gestaan in de
Brusselsche straat alhier2. Bij de zorgen welke zijn staat hem oplegde, verwaarloosde
hij echter de beoefening der geschiedenis niet, en het was dank aan 's mans kennissen
dat elk vreemdeling die zijnen intrek in het hof van Keulen nam, Leuven verliet met
juiste denkbeelden omtrent de oudheden en den voormaligen toestand der stad. De
fransche reiziger Dérival, die, in zijn werk getijteld le Voyageur dans les Pays-Bas,
vele belangrijke bijzonderheden over onze gemeente heeft medegedeeld, was al zijne
inlichtingen aan Pelckmans verschuldigd. Handelende over het oude slot der graven
van Leuven, 't welk in die dagen nog bestond, teekent hij het volgende aan: ‘J'ai été
voir (décembre 1782) le château pour plaire à MON HOTE, grand amateur d'antiquités:
il est, m'a-t-il dit, dans l'intention d'engager l'Académie de Bruxelles à proposer un
prix de 1000 florins qu'il lui remettra, pour celui qui prouvera le mieux, en un vol.
in-folio, que ce château porte avec juste raison le nom de César, qui l'a fait bâtir, et
qu'il n'a pas été élevé, comme le disent quelques érudits, par les ordres de l'Empereur
Arnulphe, pour se garantir de la fureur des Normands.. Ce château, qui tombe en
1
2

Hendrik Pelckmans, Peeters zoon, werd Poorter of Burger van Leuven in 1721. Zie
Poortersboek der stad Loven, Hs. ter stedelijke archieven.
Naast de Steenbrug. Dit huis was vroeger de woning van den Burgemeester de Vroey. Deze
adelman had het in 1751 aan den vader van Pelckmans verkocht die het in een gasthof
verkeerde.
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ruine et qu'on doit, dit-on, bientôt démolir, n'a plus comme autrefois de châtelains,
dont le dernier, suivant une liste de ces châtelains, que m'a fait voir
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1

MON HOTE, avait été nommé en 1721 .’ Indien onze gasthofhouder, die een welgesteld

man was, zijn voornemen van eene vraag betrekkelijk den oorsprong der Burgt van
Leuven door de brusselsche Academie te doen beschrijven, niet ten uitvoer bragt,
heeft hij, in allen geval, eene verhandeling er over nagelaten welke eenige belangrijke
bijzonderheden bevat.
Pelckmans, die, op 20 juni 1781, de eer had keizer Joseph II, bij dezes bezoeks te
Leuven, de herbergzaamheid aan te bieden, liet in 1786 zijn gasthof aan een anderen
burger over, en vestigde zich als kruidenier in het huis geheeten Den Kreft, gestaan
in de Brusselsche straat. De man werd den 7 mei 1793 tot schepen der stad verkozen,
eenen post dien hij met ijver en verkleefdheid, te midden der moeilijkste
omstandigheden, waarnam. Sedert dien tijd gaf hij zich met nog meerderen vlijt aan
het navorschen der bronnen onzer geschiedenis over. De bediening welke hij bij het
stedelijk bestuur uitoefende, opende hem den toegang tot de archieven der gemeente,
en hij wist van de omstandigheid, in 't belang der wetenschap, het beste gebruik te
maken. Een aanzienlijk getal belangrijke stukken werden door hem opgespoord en
afgeschreven. Hij legde mede eene kronijk of een dagregister aan, waarin hij al de
gebeurtenissen aanteekende welke er binnen Leuven voorvielen. Deze kronijk, die
met 1746 aanvangt en met 1808 eindigt, is van het grootste belang voor de plaatselijke
geschiedenis. Men treft er uitgebreide bijzonderheden in aan over het bestuur van
Maria-Theresia, over de Brabantsche omwenteling, over den inval der Franschen,
over de afschaffing der Kloosters en der Hoogeschool, over de republikaansche
plegtigheden, enz., enz. Den 8 october 1807 schreef de man op een blad zijner Kronijk
de volgende woorden: ‘Het ses en seventighste jaer myns ouderdoms ingetreden
zynde, en myne groote onpasselykheyd, doen my met reden vreesen dat ik den
vyfthienden tome van myne Lovensche Chronyke niet ten eynde toe voltrekken zal,
ter oorzaeke dat dese groote aendagt vereyscht om daegelyks aght te nemen oft dat
er in onse stad Loven oft elders geene merkweerdige zaken voorgevallen zijn, om
die aen de naerkomelingen mede te deylen, hetwelk my eene gedurige oeffeninge in
myne ongelukkige gesteltenisse toebrengt; my nogthans in alles aen den goddelyken
wille onderwerpende, wille ik den lezer doen zien dat ik, boven die daegelyksche
bezigheyt van dese kronyke, welke verre boven de vyftigh jaren alreeds is loopende,
naer het volbrengen volgens myn krank vermogen der christelyke plighten van mynen
staet, en het bedienen der plaetsen, in de onstuymighste tyden van onse Nederlandsche
Revolutie, en het inkomen der Franschen, den my overblyvenden tyd in geene
ledigheyd overgebragt hebbe, zoo zal konnen geoordeelt worden uyt het getal der
hier volgende werken welke ik alle eygenhandigh geschreven hebbe, welkers
opzoeking my veel tyd en moeyte gekost hebben. Neemt dan, lezer, desen mynen
arbeyd in danke. De eenighste reden die my daertoe aengewakkert heeft, was dat,
gelyk onze voorsaten de gebeurtenissen van hunne tyden ons naegelaeten hebben,
ik aen UE. ook liet eene kleyne schetse van onze tegenwoordige alderongelukkighste
tyden, zoo voor onse heylige Roomsch Catholyke Religie en haer weerdige ende
standvastige bedienaers als voor alle welpyzende inwoonders van onse Nederlanden,
UE. hier om ootmoedelyk verzoekende om dat ik misschien, door desen mynen
geduerigen arbeyd, de christelyke plighten veronaghtzaemt hebbe den bermhertigen
God wilt bidden dat hy genadelyk myne bedreve fauten en onachtzaemheden gelieve
1

Le Voyageur dans les Pays-Bas autrichiens, ou lettres sur l'état actuel de ce pays. Amsterdam
1782, t. II, p. 203.
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te vergeven2.’ Pelckmans, die, gelijk men komt te zien, een zeer godsdienstig man
was, bewoonde in die dagen het huis den Kreft, met zyne zuster Maria-Theresia
Pelckmans, zijne nichte Anna-Maria Pelckmans en eene dienstmaagd. Hij ontsliep
aldaar den 12 februari 1808. Onze schrijver had nooit gehuwd geweest. Pelckmans
was rijzig van gestalte, zoet van aangezigt, deftig van voorkomen en aangenaam in
den omgang. Voor hem was zijn Otium literatum geheel de wereld.
De volgende stukken en werken werden door Pelckmans afgeschreven of opgesteld:
1o De belegeringe, brantstightinge en verwoestinge der stad Thienen, door de
legers der Franschen en Hollanders, op den 9 juny 1635, en volgende daegen, int
latyn beschreven door den eerw. Heere Franciscus Cremers, pastor van Sint Machiels
parochie, tot Loven, over gezet in de nederduytsche taele, door M.-F. Pelckmans.
2o Copey van een brief geschreven uyt Luyck, door eenen franschen commandant
aen den cardinael de la Vallette, tot Parys, den 25 july 1635.
3o Relaes van hetgene ik gesien hebbe duerende de belegeringe, het assaut,
innemen, pilleren ende branden der stadt van Thienen, saterdagh na den feestdag
van het Hooghweerdigh Heyligh Sacrament, 1635.
(Copey van een geschrift hetwelk ik zelf tot Thienen gecopieert hebbe. - Geteekend:
Pelckmans).
4o Memorie uyt een ander geschrift.
5o Dagregister der belegeringe der stad Loven door de legers der Franschen en
Hollanders van den 20 juny tot den 5 july int jaer 1635, int latyn

2

Zie Lovensche Chronyke, 15 deel, bl. 179.
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beschreven door den eerw. Pater Rivius, religieus in het klooster der eerw. Paters
Augustynen, tot Loven, 1635, over gezet in de nederduytsche taele door M.F.
Pelckmans.
6o Extract uyt een andere annotatie van dien tyd.
7o Copey van twee liedekens de welke korts na de belegeringe van onse stad gedrukt
en verkocht geweest zyn.
8o Extract uyt de geschreve Cronycke der religieusen Annuntiaten van Loven,
alwaer onder andere staet, enz., aengaende de belegering.
9o Extract uyt de geschreve Chronyke der religieusen Annuntiaten van Thienen,
aengaende de belegering.
10o De Obsidione Lovaniensi, anno 1635, enz.
Al deze stukken zijn in eenen band in-4o vervat. Na deel gemaakt te hebben der
Bibliotheek van M.P.-P. Lammens, was dit handschrift het eigendom geworden van
den heer C.-P. Serrure, hoogleeraar, te Gent. Op de verkooping van dezen geleerden,
den 26 augusti 1872, hebben wij het aangekocht voor de archieven van Leuven,
alwaar het thans berust.
11o Verhael van den inval in Brabant en van het beleg der stad Loven, door Marten
van Rossum, marechal van Gelderland, in 't jaer 1542; in-4o.
12o Lovensche Chronyke, behelzende de bezonderste gebeurtenissen, zoo binnen
Loven als elders, beginnende in 't jaer 1746 en eyndigende met het jaer 1808; 15
boekdeelen in-4o. Deze kronijk berust thans op de archieven der stad Leuven. Het is
verreweg het belangrijkste van 's mans werken.
13o Histoire des troubles des Pays-Bas, depuis son origine en l'an 1560 jusqu'à
la Paix de Westphalie en l'an 1648, par M. Vander Vynck; 2 vol. in-4o. ‘Leest de
Préface du copiste, zegt Pelckmans, die ik aen 't begin van het werk gesteld hebbe,
en daer zult gy zien waerom ik dit gecopieert hebbe, naerdat het alreeds gedruckt
was.’ Deze préface is gedagteekend uit Leuven, den 20 december 1801. Het
handschrift, na deel gemaekt te hebben der verzameling van Vandevelde, berust
thans in de Bibliotheek van Burgondie, te Brussel. Cat., IIIe deel, bl. 258.
14o Ouwde memorien geextraeert uyt den boeck van Mr Guilliam Boon, geteekent
I.I. B, berustende op het stadhuys van Loven, nopende de oudheyd der selve stad en
andere dingen de selve stad concernerende; met eenige aenmerkingen,
vermeerderingen en verbeteringen op dese oude memorien; 2 deel. in-4o.
15o Nauwkeurige beschryvinge van het Castrum Caesaris en van St-Jans-kerke,
de welke beyde alhier op de Borch gestaen hebben; wanneer dese gebouwt zyn, door
wie en in wat jaren die verkocht zyn, door wie die gekocht syn, door wie en wanneer
die afgebroken syn; 1 vol. in-4o.
Dit handschrift, alleen belangrijk voor de laatste jaren dier twee gebouwen, berust
thans in de Bibliotheek der Hoogeschool van Leuven. Het is in 's mans Lovensche
Kronijke, 2e deel, bijna letterlijk overgeschreven.
16o Beschryvinge van het inkomen in onse stad van den partisan Du Moulin; hoe
hy daer uyt gedreven is, en hoe onse stad door den keyser Carel den 6en met eenen
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gouden sleutel vereert geweest is; voorders hoe desen sleutel ons door de Franschen
ontnomen is. Vol. in-4o. Dit handschrift berust thans in de Bibliotheek van Burgondie.
17o Rakende Franciscus Anneessens en den Heere Raed en Procureur generael
van Braband.
18o Défense et justification en forme très-humble et très-respectueuses
remonstrances présentées à S.M. Impériale et Catholique, au nom des doyens des
neuf nations, composant le troisième membre de la ville de Bruxelles, au sujet de
l'emprisonnement qu'on a fait de quelques uns de leurs confrères.
19o Vonnis gegeven op den 9 September 1719, in den souvereynen Raede van
Brabant, tegen Franciscus Anneessens, verclaerende hem verbeurt te hebben lyf en
goed, hem condemneerende geleyd te worden op een schavot, om aldaer met het
sweerde gestraft te worden, tot dat de dood daerna volge.
20o Samenspraek tusschen de klaegende justitie ende de uytblasende faeme
raekende de onregtveerdige dood van Franciscus Anneessens, onthalst binnen Brussel,
den 19 september 1719.
21o Liedeken van den regtveerdigen Franciscus Anneessens. Stemme van Theresia.
Onze schrijver had, gelijk men ziet, al de stukken betrekkelijk het proces van den
moedigen deken der brusselsche natien afgeschreven.
22o Lettres écrites de la duchesse Marguerite de Parme, gouvernante générale
des Pays-Bas et du roy d'Espagne Philippe second, touchant les troubles, révoltes
et confédérations des mêmes Pays-Bas, de l'année 1566, précédées d'une lettre
très-intéressante du Prince d'Orange et de la duchesse de Parme, du 24 janvier 1566.
23o Copie des procès-verbaux du conseil municipal de Louvain, érigé le 11
messidor an 8 (30 juin 1800). 2 vol. in-4o. Ter archieven der stad.
De lijst der aengehaalde werken komt voor in de Lovensche Chronijk, 15e deel,
bl. 180-183. Zij werden te gelijk met de bibliotheek van Pelckmans, die zeer belangrijk
was voor de geschiedenis des lands, te Leuven, in den loop van het jaar 1808,
verkocht. Van Hulthem, Vandevelde en de gravin d'Yve waren de voornaamste
koopers. Onze stad telde in die dagen geene oudheidsliefhebbers meer.
Pelckmans was jammerlijk geen schrijver. Zijn stijl
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is slordig en langdradig; zijne taal soms onduidelijk. Bij het lezen zijner gewrochten,
bemerkt men dat het hem moeite koste zijne denkbeelden op eene verstaanbare wijze
uit te drukken. Zijne verdienste bestaet hoofdzakelijk in het verzamelen van oorkonden
voor onze geschiedenis, welke, zonder zijne zorg, voor altijd zouden te zoek wezen.
Onder dit opzigt heeft de man aanspraak op de erkentelijkheid van het nageslacht.
Pelckmans schreef zijne aanteekeningen op het tweede deel van het werk van
Boonen in de jaren 1805 en 1806, toen verschillende wijken onzer stad, door het
verdwijnen van kloosters, kollegien en andere oude gebouwen, van gedaante kwamen
te veranderen. Het laat zich derhalve verstaan dat zijne aanteekeningen voor onze
geschiedenis een wezenlijk belang opleveren.
Als gezegd is bestaat zijn arbeid uit 2 deelen in-4o. Op de keerzijden der bladers
ontmoet men den tekst van Boonen; op de voorzijden de aanteekeningen. De tekst
van Boonen is, wat de spelling betreft, niet altijd met nauwkeurigheid afgeschreven1;
doch, zulks doet hier niets ter zake. In het eerste deel, bl. 244, heeft Pelckmans
aangeteekend: ‘Alzoo dat er zoo veel ledig papier aen de eene zyde van dit werk
overblyft, zoo zal ik desen kant ook beschryven, want den lezer zal gemakkelijk
konnen onderscheyden wat G. Boonen ons achtergelaeten heeft, en wat ik daer
bygevoegt hebbe.’
Op meer dan eene plaats heeft hij zijn wit papier aangewend tot het maken van
aanteekeningen over voorvallen opzichtens de politieke geschiedenis en welke voor
het voorleden der door Boonen vermelde instellingen weinig of geen belang opleveren.
Deze aanteekeningen blijven hier achterwege. Het dient overigens te worden
aangestipt dat de ruimte waarover wij beschikten, ons niet toeliet geheel het werk te
laten drukken. Ten einde zijn werk verstaanbaar te maken, vonden wij ons verplicht
hier en daar de woordvoeging te wijzigen. Waar er iets achterwege blijft is het met
....... aangeteekend.
Aanklever van het huis van Oostenryk en van de oude Brabantsche vrijheden,
toont hij zich, in zijnen arbeid, een gezworen vijand van het fransch gemeenebest en
spreekt hij met verachting over de mannen die in 1794, te Leuven, aan het bewind
gekomen waren. Al waar het zijn kon, hebben wij deze persoonlijkheden, welke voor
de eigenlijke geschiedenis zonder belang zijn, verwaarloosd.
Bij het lezen dezer aanteekeningen dient men uit het oog niet te verliezen dat zij
door eenen man zijn geschreven die door de omwenteling zijne betrekking van
schepen van Leuven had verloren, en die derhalve voor den nieuwen staat van zaken
niets kon over hebben.]

Borch, bl. 182. Ik kan geensins vinden eenige de minste preuve om my te overtuygen dat het casteel
door Julius Caesar zoude gefondeert en gebouwt zyn geweest. Julius Caesar is, voor
de eerste reyse, in dese landen geweest 57 jaeren voor Christi geboorte; syne tweede
reyse in dese landen had plaets vier jaeren laeter, dat is 53 jaeren voor Christi
geboorte. Ik vinde niet een woord dat my hierover licht geeft, en nogtans, zie ik, met
verwondering, dat verscheyde historie-schryvers, den eenen den anderen blindelings
1

Naar allen schijn van waarheid schreef hij over uit een afschrift van het werk van Boonen
vervaardigd in de 17e eeuw.
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volgende, zeggen dat Julius Caesar, in syne tweede komste in dese landen, syn
winterquartier tot Loven genomen heeft, ter plaetse daer de Borch of het Castrum
Caesaris staet. Dit heeft Julius Caesar ons niet gesegd nog eenige laetere schryvers
met de alderminste waerschynelykheyd konnen bevestigen. De eerste reyse dat men
den naem van Loven vind is in het Cronicon Sigeberti, op het jaer 884, naer Christi
geboorte, wanneer de Noordmannen kwamen camperen op eene plaets Loven genaemt,
op de grenspaelen van het ryck van Lotharius (in loco qui dicitur LOVON, gelyck
Reginon ons zegt); zoo dat wy hier den naem van eene plaetse en niet van eene stad
vinden, welke plaets misschien alzoo genaemt werd omdat daer eenige huyskens
stonden. Maer nog den eenen nog den anderen schryver maekt gewag van Borch of
Casteel. Het is waerschynelyck dat, naer de behaelde victorie en vernietinge der
Noordmannen, er alhier eene byeenkomste der omliggende inwoonders plaets had,
als in een geluckig middelpunt, vermaert geworden zynde door zoo eene gezegende
victorie, waervan sy de jaerlyksche gedagtenisse vierden, in het begin der maend
septembris, hetwelck tot onse tyden toe is overgegaen. De eerste inwoonders hebben
die gewesene legerplaets in eene stad verandert, de zelve met gragten en haegen
omzettende. De poorten en vestens der binnenstad werden, volgens de stadsarchieven,
maer int jaer 1156, ten tyde van prins Godefridus, den IIIe, gebouwt....

Baetsfort. - Tempel van Vesta, bl. 183. Ik hebbe nergens die aanteekeninge van zulken Tempel konnen ontdecken; maer
hebbe beneden aen den voet van den berg van de Borch, nevens de vesten, naer de
Vaert Poorte gaende, eenen steenen bouw weten staen, die men den Tempel van
Diana noemde, toebehoorende aen de commanderye van Chantrain. Hy was verhuert
voor eene schuere en is afgebroken, om den hof te
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maecken voor die twee huysen welke den heer Godts, chirurgyn, op de comme onser
nieuwe schipvaert gebouwt heeft, naer dat die al eenige jaeren gemaekt waren. Desen
tempel is eerst vernietigt op het uytgaen der maend juny 1769. Wat Salvius Brabon
betreft, dit is maer eene fabel....

Binnenvesten, bl. 183. ... De binnenvesten hadden 11 poorten en 31 torens. Maer door het vermenigvuldigen
der inwoonders, zoo in getal als ryckdommen, heeft den hertog, by syn vergunschrift
vant jaer 1339, toegelaeten de stad te vergrooten en te verstercken, hetwelk men
alsnu de vesten of buytenmueren noemt, hun ook toelatende, by syne patent van 't
volgende jaer 1340, de vesten te hermaeken op alsulcke plaetsen en wanneer het hun
zal goed duncken.
De bolwercken en uytgegraeve dalen, waer door de buytenvesten versterckt zyn,
als ook de bruggen tot versterckinge der buytenpoorten, zyn daer, op bevel van 's
lands gouverneur, maer eerst bygemaeckt in 't jaer 1572.
De stad, alzoo vergroot, heeft de forme van eene ronde, hebbende in haeren omtreck
ontrent anderhalve myle.
Korts naer de oprechting der Universiteyt, te weten int jaer 1427, is dese stad, door
gesworen landmeters (op weddinge van de vier heeren van Schoonvorst, van
Wesemael, van Diest en van Berg op Zoom), gemeten geworden, tegen de steden
Parys, Gend, Luyck en Ceulen, en daer is bevonden dat sy grooter in omtreck is als
Parys 10 roeden, als Gend 3 roeden, als Luyck 8 roeden en als Ceulen 18 roeden;
Lovensche maete, de roede tot twintig voeten gerekend.
Ten jaer 1339, heeft den hertog oock toegestaen alle de straeten te casseyden, voor
welken tyde er maer eene straete gecasseyd was, welke daerom genaemt werd, gelyk
sy ook nog tot heden toe den naem behoud van Steenstraete.
Aldus met mueren omringt, met poorten gesloten, en van gecasseyde straeten
voorzien, maekt deze plaets de stad, in welke Gramaye, in synen tyde (1606), de
optelling gemaeckt heeft van straeten, merkten, torens, watermolens, enz. Hy zegt
dat hy in de stad telde 9 merkten om de waeren te vercoopen; dat men op de
stadsvesten sag 53 torens en 13 bolwerken; dat er 14 watermolens waren, 12 straeten
die de stad doorsneden, 140 kleyne ofte zystraeten, 16 steenen bruggen ende 4
openbaere fonteynen.
Ik laete dit aen een ander over om naer te speuren of er nu meer of min is. Alzoo
myne zeer hooge jaeren en myne langduerige onpasselykheyd my dit niet toe laeten....

Buytenvesten. - poorten, bl. 185. -

Diestsche poorte. -
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Staes zegt dat die poorte gebouwt is ten jaere 1525.
Een deel der buytenronde van dese poorte is, anno 1798, wanneer wy onder de
Franschen waeren, door de municipaliteyt vercogt om afgebroken te worden, voor
de somme van 400 guldens. De poorte, langs welke den uytganck der stad was, en
de optrekkende brugge, die daer aen was, naer den westen, afgebroken, en de diepten
gevult zynde, is den casseyweg geleyt tot buyten den uytganck der stad, recht naer
den Diestschen steenweg.
Beneden, kort by de afgebroken poorte, was er eene seer sterckloopende fonteyne,
uyt den muer komende, en naer de Dyle loopende, welke, door het vullen der ronde
en voorders der grachte, als nu verloren is, niettegenstaende het versoeck gedaen aen
de municipaliteyt, door borgers ontrent de poorte woonende, om een welfsel te doen
metsen, ten eynde het geniet van die fonteyne niet te verliesen; maer zy hebben niets
konnen bekomen.

Thiensche poorte. Den 10 april 1787, werd geheel de ronde en voorpoorte, met de corps de garde en
optreckende brugge, der Thiensche poorte, voor 1826 guldens brabants courant
vercogt.

Perck poorte. Staes, in syn Lovens nieuws, zegt: ‘Dese poorte is gebouwt int jaer 1374; vernieuwt
int jaer 1404.’
Inde maend april 1787, is de buyten-ronde of voorpoorte van dese Perck poorte
voor 340 guldens brabants vercogt.

Heversche poorte. Staes, ibidem: ‘De Heversche poorte is gemaekt int jaer 1376, en hermaeckt anno
1573.’
Dese Heversche poorte wordt in de oude beschryvingen van onse stad Loven altyt
genaemt de Hoofpoorte.

Brusselsche poorte. De Brusselsche poorte werd eertyds zoo genaemt omdat men, langs daer, naer Brussel
plagt te gaen; maer sedert het maeken van den steenweg op Brussel, langs de hier
volgende poorte, wordt sy als nu genaemt de OUDE BRUSSELSCHE POORTE. Dese
poorte is gemaekt int jaer 1382.
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Wyngaert poorte. Ik hebbe nergens konnen vinden wanneer desen grooten hoogen steenen booge, aen
de Wyngaert of nieuwe Brusselsche poorte, daer men mede over de vesten ginck,
ingevallen of te niet zoude gedaen zyn. Ik vind er geene teekens van nog in den
binnenwaerschen gevel, nog aen de twee zykanten. Zoo dat ik oordeelen moete dat
G. Boonen, in
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syne aenteekeninge, gemist heeft, en dat hy zulks heeft willen seggen van de oude
Brusselsche poorte, alwaer men tot dato deser over de vesten gaet. De buyten poorte
is geheel afgebroken int jaer 1806.

Mechelsche poorte. Naer dat den steenweg op Mechelen eenige jaeren gemaekt was, is den weg, onder
de poorte, in den Boullenberg, verleegt, welk men zien kan aen de poorte langs welke
men naer de Borch gaet, welke te voren met den daer voorloopenden weg gelyk was.
Men kan ook zien, aen het gewesen huys van den portier, op wat hoogte van den
weg de daer nog zynde deure is. Hier door kan men oock zien hoeveel de poorte, die
bleef staen, ondermetst is geweest.

Uylaeck poorte. Gemeynelyk genoemt geweest hebbende de Waterpoorte, omdat de riviere de Dyle
daer nevens de stad uytvloeyde, ter zelve plaetse welke tegenwoordig is den ingang
van de komme dezer stadts schipvaert; sedert welken tyd men die doorgaens noemt
de Vaertpoorte. Sy is gebouwt int jaer 1516, en, naer dat de twee poorten, tusschen
welke de Dyle de stad uytloopt, door het groot water, anno 1573, ter neder geworpen
waeren, is de eene, welke wy op heden nog zien, anno 1573-1574 weder opgebouwt;
aen de andere zyde is er geene poorte meer gemaekt geweest. Deze was gesloten met
eenen muer, waerin eene groote deure was, welke geopent en gesloten werd door
den portier der Waterpoorte. Hy ging er naer toe langs eene optreckende brugge,
nevens de poorte, over de Dyle liggende. Sedert het maeken der Vaert is de stad aen
dien kant tot nog toe maer gesloten met eenige palissaden en eene poorte die door
den portier der Waterpoorte geopent en gesloten wordt.
Men geeft ook aen dese poorte den naem van Doolaegpoorte, steunende op de
meyninge dat dese naemontleeninge voortkomt van de dooden aldaer begraeven, in
de nederlaege der Noordmannen, in de negenste eeuw. Doch, de oude schriften
bewysen het contrarie en stellen niet Doolaegpoorte, maer Vuylaeksche of
Uytlaetschepoorte.

Torens. In den tyd wanneer ik dit schryve (anno 1806) staen er op onze vestingen, in plaetse
van 24, maer 5 torens meer, die tot aen de canteelen nog niet afgebroken zyn, te
weten: eenen achter het Castrum Caesaris, waer de stadscanons in waeren, eer ons
die van de Franschen ontnomen zyn; eenen op de vesten, tusschen de Vaert en
Diestsche poorten, welken eene wooninge was voor eenen stadsdienaer, maer waervan
niet overblyft dan de mueren; eenen tusschen de Diestsche en Thiensche poorten,
welken voor eene schuere dient; eenen tusschen de Thiensche en Perck poorten, waer
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eertyds eenen stadsdienaer in woonde, en waer, door de fransche municipaliteyt
iemand, anders is ingestelt; eyndelyk tusschen den ysermolen en de oude Brusselsche
poorte, genaemt den verbranden Toren, waervan, tot dato deser, de hooge mueren
nog staen. Dezen toren schynt hooger en breeder geweest te zyn; maer ik kan nergens
vinden wanneer hy verbrand zoude zyn.
Tusschen den eerst genoemden toren en de Vaertpoorte is, in de veste, nog eene
wooninge alwaer eenen stadsdienaer woonde, maer wie er tegenwoordig in woont,
wete ik niet. Op de vesten, recht over het gewesen clooster der Carmelieten, genaemt
Placet, is nog eenen toren welken ook tot op de canteelen afgebroken was, en
waeronder, in een graf, lag een beeld van Christus, hetwelk in processie gehaelt was
uyt de capelle van het Heylig Graf, gestaen hebbende op het hoogste van den berg,
tusschen de stad en het pachthof van Diependael; welke schoone capelle, in het jaer
1635, door de Franschen en Hollanders, onse stad belegerende, vernielt is. Dit beeld
van Christus in het heylig graf liggende, werd van dien tyd af met grooten toeloop
besoght, in dit zoogenaemt Keyckens Capelleken, om dat geheel den grond met
keyckens geplaveyt was; maer waer het beeld mag gevlugt zyn, wete ik niet; want
wy hadden de Franschen nauwelyks in onse stad of men bemerkte by onse Lovensche
franschgezinden eene genegenheyd tot het beeldstormen. Doch, het is my tot nog
toe onbekent of het door die zelve goddeloose menschen ook in stucken geslaegen
is, gelyk zulks bynaer in alle onse kerken gebeurde. Nauwelyks was dit beeld uyt
dat capelleken weg of de municipaliteyt gaf het tot wooninge aen eenen schoenlapper1.

Verlorencost, bl. 186. Den Verlorencost, welken buytenwaerts naer den suydwesten kant stond, had in het
beleg van Loven, in het jaer 1635, sterck geleden. De cappe of lanterne er van was
er, in 1674, door eenen fellen stormwind afgeslaegen. In het begin der achtiende
eeuw, hebben aldaer verscheyde officiers van aenzien krygsgevangen geweest. Aldaer
bestonden verscheyde schoone caemers die ik nog gesien hebbe. Ten jaere 1783, in
den oorlog voor de Schelde, hebben de plaetsen ten gronde en van de eerste stagie
gedient tot poedermagasyn, gelyk ook de Heversche poorte, hetwelk aen alle de
gebueren van die poorte groote vreese en ongemack aengedaen heeft, want hunne
schouwen waeren alle boven toegeleyt, omdat sy geen vuer zouden konnen stoken,
hetwelk hun ook strikt verboden was. Eyndelyk is den Verlorencost, in de

1

Thans dient deze toren tot buskruithuis.
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maend april 1787, vercogt voor 350 guldens brabants courant, om afgebroken te
worden.

De Halle, bl. 184. De soogenaemde Halle of Hoogeschole deser Universiteyt, die maer een gebouw
uytmaekt van aen den hoek der Kraekenstraete tot aen den hoek der Zeelstraete, heeft
eerst gedient tot een soorte van magasyn voor de laekenmaekers, die alhier in vorige
tyden in groote menigte waeren; daerom werd het gebouw de Halle genoemt. Dit
gebouw is door de laekenmaekers gemaekt, int jaer 1317. Twee gedenksteenen
staende, in den zelven bouw, in zeer oude Sinte Peetersletters, den eenen op den
hoek, nevens de Kraekenstraet, en den anderen, op den hoek, nevens de Zeelstraet,
beyde tegen de Prooststraet, zyn daer geloofweerdige gedenkteekens van. Zy zyn
alle beyden van den zelven inhoud:
mest. Jan. Stevens. en. mest. Art. Hore. en. mest. Geert. Raes. dese.
iij. mesteren. begonste. dese. Halle. int. jaer. ons. Here. m.
cccxvij. smandaechs. na. beuloken. paschen.
Naer dat dese laekenmaekers, om hunne muyteryen, geheel uyt de stad waeren
gebannen, en de Universiteyt werd opgeregt, is dit gebouw tot openbaere
leeringsscholen, door de magistraet, aen de Universiteyt overgelaeten.
Laurentius Beyerlinck, canonik en aertspriester van Antwerpen, laet, in 't jaer
1627, geheel syne bibliotheek aen de Universiteyt. Daertoe heeft men gemaekt eene
openbaere boekzael, welke ter lezinge, voor de eerste mael, geopend werd, den
eersten october 1636, en van welke bibliotheke wy den cataloge bezitten, uytgegeven
ten jaere 1644....
De eerste plaets die tot het stellen der boecken gedient heeft, was de caemer geweest
tot het geven van de lessen der medecynen.
Dese Halle is gedeeltelyk nieuw opgebouwt, gelyk men die tegenwoordig ziet, int
jaer 1680 (zynde de afbeeldinge hoe ze voor de heropbouwinge was, te zien by
Gramay.) De dry eerste steenen zyn gelegt, op den 18 junii van 't zelve jaer 1680,
den eersten door den Eerw. heere Libertus de Pape, abt van Parck, den tweeden door
den raedsheere van Marselaer ende den derden door den heere Borgemeester deser
stad Joannes-Laurentius de Vroeye.
Den seer schoonen en hoogen bouw, wezende de nieuwe boeksaele ofte bibliotheke
der Universiteyt, is in 't jaer 1723 gemaekt. Het is op de plaetse waer dit schoon
gebouw nu staet, dat het oud Stadhuys gestaen heeft....
Van het oud stadhuys bestonden tot het tydstip der bouwing van de nieuwe
boekzaele, nog eenige overblyfsels, laestelyk gedient hebbende tot wachthuys of
corps de garde.
Int jaer 1760, onder de directie van den eerw. heere C.-F. Nelis, gebortig van
Mechelen, gewesen primus der philosophie, president van 't Mechelsch Collegie en
bibliothecarius dezer Universiteyt, is er in den bouw, die van ouds gestaen hadde in
den botanieken hof (in welken weynig te voren de schole der chymie opgeregt was),
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eene Universiteyts-druckerye opgerecht, hetwelk een ongeloovelyk verlies is geweest
voor de druckers deser stad, want vroeger werden de theses der theologie, der rechten,
der medecynen en der arten by verschillende druckers deser stad gedrukt. Daer by
heeft Nelis in de zael der Halle ook eenen boekwinkel opgerigt, hetgeen wederomme
eene zeer groote schaede voor de boekvercoopers onser stad geweest is....

Merkten, bl. 188. Anno 1762, op 28 augusti, des naermiddags, onder het spelen van den beyaert en het
luyden der groote klok, is door den edelen heere van Bemmel, opper-Borgemeester
deser stad, den eersten steen geleyt tot het maecken der daeken op de Vischmerkt,
langs den kant van het collegie der dry Tongen, om de vischvercoopers daer te laeten
onder staen, die tot dan toe onder de opene locht gestaen hadden; den tweeden steen
werd daer toe geleyt door sieur F. Dauw, brouwer-leveraer, woonende in den Prins
van Parma, en dienenden overdeken van het vischvercoopers ambacht.
Anno 1764, in de maend meert, zoo haest het quaed weder gepasseert was, heeft
het vischvercoopers ambacht werklieden aengestelt tot het maeken van het dak op
de Vischmerckt, aen den kant der Dyle, gelyk het ander dat er regt over staet, naer
den kant van 't Collegie der dry Tongen.
Die daeken om de vischvercoopers onder te staen, naer den kant van het Collegie
der dry Tongen, zyn door de municipaliteyt, int jaer 1796, weg genomen en geplaetst
nevens de anderen tegen de Dyle....
Den grooten trap om tot de Dyle te gaen, welken was nevens het huys tegen de
Dyle, die het vischvercoopers ambacht daer in 't jaer 1793 gebouwt heeft, om de
cuypen der groene vischvercoopers in te plaetsen, is verplaetst en gemaekt nevens
de myne.

Calvermerkt. De Calvermerkt en de Vogelmerkt zyn gebleven waer ze vroeger bestonden. Ter
oorsaeke dat het huys genaemt Bloemendael sedert vele jaeren tot corps de garde
dient, heeft de Vogelmerkt nu vlack voor 't stadhuys plaets.
Wat de hout-, de hoye- en stroomerkten aengaet, desen worden nu, volgens de
besluyten der municipaliteyt, op de Volksplaetse gehouden, dat is op den
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grond alwaer het clooster der Clarissen, den hof der groote Gilde en het kerkhof en
de kerke van Sint Michiel hebben gestaen....

Kerken.
Sint Peeters kerk, bl. 188. .... Van wegens de municipaliteyt, welke nogtans alle uyt Lovenaeren bestaet, werd
op het eynde van het jaer 1794, den muer van het kerkhof van Sint Peeter, tegen de
Joden- en Galeystraeten afgebroken en het kerkhof werd verleegt. De mishandelingen
die men daer zag gebeuren aen de doode lichaemen, die nog niet vergaen waeren,
was schrikkelyk om aenschouwen. Zy werden alle geworpen in eenen diepen put,
tegen den muer der sacristye van het capittel; de overblyvende gebeenderen werden
gevoert, ten versoecke van den huerlink, met de aerde, enz., op een stuk land buyten
de Diestsche poorte, alwaer op den volgende somer geen een spier graen gewassen
is, door de overgroote vettigheyd, hetwelk geheel natuerlyk was. Vele menschen van
de stad liepen er henen om te gaen zien, en aenzagen het als eene straffe van God.
Het portael van O.-L. Vrouwe kerkdeure, met de trappen, werden afgebroken en
andere trappen werden er aen de kerkdeure gemaekt; de Joden straet werd verbreed,
eenen duyker werd er gelegd van aen den hoek der Diestsche straet tot beneden de
Coraelenstraet. Omtrent den Wildenman werd de Jodenstraete verhoogt. Het gewesen
kerkhof werd met twee ryen lindeboomen beplant, en gecasseyd; zoo haest alles in
staet was, werd aldaer de boter- en kieken merkt, enz., gesteld, met een woord al
hetgene op de merktdagen in de Kortstraete en in het Kiekenstraetje te coop gebragt
werd.
In 1794, werd Delport, borger deser stad, zoo haest het wettig magistraet afgezet
en de nieuwe municipaliteyt in fonctie gestelt was, door deze municipaliteyt,
rentmeester der fabriek van Sint Peeters kerke gemaekt. Dezen Delport begon
aenstonts aen de sacristye, recht over O.-L. Vrouwe autaer, de deure ende het
houtwerk, waermede dese afgesloten was, te doen afbreken, als ook het houten
huysken, daer neven staende, waerin eene vrouwe keerskens verkocht, die geoffert
werden. Hy sloot de sacristye met eenen muer tot aen het welfsel der selve, maekte
het huysken van het keerskensvrouwken in de sacristye, door eene deure in de kerke
corresponderende, wierp in de sacristye, daer nu het keerskens huysken staet, eene
autaertombe weg; deet uyt de sacristye verhuysen de cassen met de ornamenten van
de cremers- en brouwersambachts autaeren, ook eene casse met de ornamenten van
Sint Ivo's autaer van de faculteyt der rechten, als ook eenige cassen met ornamenten
van eenige capellaenen. Hy liet er alleen de cassen van de confrerie der geloovige
zielen.
Den arrêté van het wegdoen der wapens uytgecondigt zynde, doet hy in de vensters
alle de waepens met kalk besmeuren; maer den arrêté wederom vernieuwt zynde,
doet in geheel de kerk alle de waepens uyt de vensters nemen, en doet daer nieuwe
vensters in setten, van vierkante ruyten, zoo dat men zal konnen zien waer de waepens
gestaen hebben. Hy doet ook op alle de serken en taefereelen de waepens uytkappen,
en alle de copere plaeten, zoo wel degenen die geheel uytgesleten waeren als diegenen
daer de waepens nog op voorkwaemen, uytdoen, en hy verkoopt die uyter hand aen
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den oudkleercooper Maes; gelyk hy ook doet met twee uytnemende groote copere
croonen, welke hingen in de middelbeuke der kerke. Delport legde, in den somer
van 't jaer 1796, een geheel nieuw dack op de capelle van O.-L. Vrouw onder den
Toren en op de vunte. Daernaer heeft hy den grooten toren geheel nieuw geleyt
waervan het berd en de kepers geheel rot waeren, en waer het al zoo lang door
geregent hadde, dat bynaer geheel het beffroye der klokken rot was; maer de reparatie
van het torenwagters-huysken werd gedaen ten koste der stad.
Dese verwoestinge van onse kerke van Sint Peeters, welke ik hier aengeteekent
hebbe, is zeer weynig te bemerken of in achtinge te nemen tegen hetgene daer naer
gebeurt is; nog tegen hetgene voorgegaen is, te weten het rooven der autaer stukken
en andere schilderyen.
Op 18 july 1794, ordonneerde Laurent, representant van het fransch volk, gesonden
by het leger van het Noorden, dat de stad Loven en haer quartier aen de Fransche
republiek moesten betaelen eene contributie van een millioen in geld specien; den
zelfden dag legde hy diergelyke contributie aen de Universiteyt op. Hier naer zeyde
Laurent dat het hem bekent was dat de stad als ook de Universiteyt hadden de kaerte
van ons land, genaemt de landcaerte van Clairfayt. Hy ordonneerde zoo aen de
magistraet als aen de gedeputeerden der Universiteyt, die daer tegenwoordig waeren,
dat hem die kaerte naer Brussel moest gestuert worden.
Daernaer zeyde Laurent dat iemand der magistraet met hem moeste gaen naer
Sinte Peeters kerke om hem aldaer aen te weysen de schildereyen van den Heyligen
Carolus-Borromeus (geschildert door Crayer)1 en die van Sinte Anna (geschildert
door Quinten Metsys)2.

1
2

Dit stuk bevindt zich thans in het Museum van Nancy.
Dit stuk werd, in 1879, door den kerkraad van Sint Peeter, voor 200,000 franken, aan den
Staat verkocht. Het bevindt zich thans in het Museum van Brussel.
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Hy heeft dese twee schildereyen aenstonts in requisitie genomen. Zy zyn uyt de kerke
gehaelt, en, naer eenige daegen alhier op het stadhuys gestaen te hebben, zyn die
naer Parys vervoert.
Wat is het noodig dat ik het wegnemen van deze twee schilderyen voor de
naerkomelingen aenteekene, daer ik er moet byvoegen dat, wanneer alle onse kerken
voor allen godsdienst gesloten waeren, die der municipaliteyt alle de nog daer
blyvende schilderyen er uytgehaelt hebben; hetwelk wy gezien hebben, wanneer wy
het geluk gehad hebben dat den publieken godsdienst ons toegelaeten was, en
onderschept hebben dat er eenige naer Brussel vervoert waeren, en dat de anderen
in het Collegie van Driutius (alwaer door de municipaliteyt de academie der teekenen schilderkonst opgerecht is) op eene bovencaemer geplaetst zyn...
Het dack boven de capelle van den H. Carolus-Borromeus was zoodanig rot en
het welfsel der geheele capelle zoo doorwykt, dat het waeter langs de mueren afliep.
Men durfde aen dien autaer geene misse meer celebreren, des te meer, omdat het
welfsel zoodanig met steengruys gelaeden was, dat men daegelyks voor het invallen
vreesde; maer, God zy dank, onsen eerw. heere Samen, plebaen, en eenige godvrugtige
parochianen (vermits Delport geen verlof daer toe had konnen bekomen), hebben
dese geheele reparatie doen verrichten. Van in de maend mey 1797, is men bezig
geweest om het gruys daer af te doen, langs eene houte buyse, welke kwam tot op
den hoek der Calvermerkt. Volgens het gezeg der experten, kon het op geen vier
hondert stortkaeren weggevoerd worden; het lag wel tien voeten hoog. In de maend
juny, heeft men begonst een geheel nieuw dack te leggen, tot den timmer toe, die
geheel rot was. Allen het werk ging zoodanig wel voort dat men op 13 juny het eerste
schalieberd er op naegelden. Het stuk nieuwen muer welk, naer den kant der
Calvermerckt, daer aen moest gemaekt worden, was op 3 augusti voltrokken, en alles
was te Loven kermisse, God zy gedankt, geeyndigd.
Op 14 september 1797, werd er, door order der municipaliteyt, op alle de straeten
onser stad, uytgebeld, dat alle de uytwendige teekens der roomsche Religie moesten
weggedaen worden; waerop alle de priesters, theologanten, enz., den toge hebben
moeten uytdoen, en ook den craege, en gaen in borgerskleederen.
Op de merkt, tegen den pilaer, tusschen de twee kerkdeuren, stont een beeld van
Christus. Zy hebben het, op 15 dito, moeten weg nemen, als ook het beeld van Christus
aen het cruys, boven de kerkdeure aen de lange Trappen; met een woord alle de
beelden van Christus, van O.-L.-Vrouw of van eenen heyligen, in 't openbaer staende,
moeten heden, door geheel de stad verdwynen. Zelf alle de cruyssen, welke op de
torens der kerken staen, moeten weg. Op 19 september, waeren de schaliedeckers
bezig met een steenen beeld, welk staet op 't punt van den gevel van Sint Peeters
kerke, op de merkt. den arm af te breken, omdat het een pauselyk drycruys in de
hand had, schoon hetzelve beeld zonder hooft was, hetwelk over eenige maenden,
door den stormwind, was afgeslaegen.
Op den 20 dito, zag men de werklieden op den beyaerttoren de twee armen van
het verguld cruys afzagen.
Op 6 october, omtrent twee ueren naermiddag, begon men den beyaert te hooren
spelen, en dit omdat men alsdan bezig was met een coperen drykleurig vaentjen, met
eene jacobinsmutse, te stellen boven den beyaerttoren, op het cruys, waervan de twee
armen afgezaegt waeren.
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Op 6 novembris 1797, is Delport, die, gelyk ik hier voren gezeyt hebbe, door de
eerste fransche municipaliteyt, in 't jaer 1794, rentmeester van de fabriek van Sint
Peeter gemaekt was, daer van berooft. De kerke, met allen dat haer toebehoort, werd
aengeslaegen door het bestuer der domeynen van de fransche republiek....
Op 14 novembris, ten twee uren naermiddag, sloten Godfrin, commissaire du
pouvoir exécutif, en Bastiné, vergezelschapt door vier gendarmen te peerd en acht
te voet, de kerke van Sint Peeter; van daer zyn zy gegaen naer de kerke van Sint
Jacobs....
Op den 6 decembris, kwam den notaris de Bruyn, met Bastiné en den sone van
den gewesen torenwachter Everaerts, als getuygen, den inventaris maeken van al
wat zich in Sint Peeters kerke en in de sacristyen bevond: gelyk zy op verscheyde
daegen in alle de kerken gedaen hebben....
In het begin der maend augusti van het jaer 1798, heeft men, op vier
achtereenvolgende dagen, des naermiddags, in Sinte Peeters kerke, aen de
meestbiedenden, in fransche livres (den livre aen 10 ¾ stuyvers Brabants geld)
verkogt, zoo autaeren als allen hetgene in de kerke bevonden is; den prys der
vercoopingen volgt hier:

Op den eersten dag.
1.

Eenen hoop bagagie

40 00

2

Een hoop slegte
autaerskleeders

25 00

3.

Eenige gemeyne cassuyfels 48 00

4.

Eenige cassuyfels en
choorcappen

65 00

5.

Eenige autaerkleeders

76 00

6.

Eenige dito

80 00

7.

Eenige dito

63 00

8.

Eenige copere plaeten van 400 00
grafschriften van zerken en
van de mueren der kerke

9.

Eenige copere plaeten, dito 131 00

10.

Eenige copere plaeten, dito 160 00

11.

Het groot coperen cruys, in
de choor,
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aen de voet van 't welk in de groote missen den epistel 665
gelesen werd
00
12.

Den kleynen coperen Pelicaen in de choor

250
00

13.

Den grooten coperen Pelicaen aldaer

315
00

14.

Eenen hoop autaerpaleersel

200
00

15.

De ysere deure aen de choor

70 00

16.

Het groot coperen wywatervat int midden der kerke

80 00

17.

De groote copere deure van de choor

1410
00

18.

De copere balustrade rond het sanctuarium

1210
00
_____

Livres

5288
00

Vercoopinge van den tweeden dag.
19.

Den autaer van de
choor

60 00

20.

De gestoeltens van de choor

80 00

21.

Den bruyn Cruys- en Zielen autaer, te
zaemen

212 00

22.

Den gemeynen baldaquin en andere
bagagie

22 00

23.

De ysere croone waer de keersen op
33 00
ontsteken werden aen O.-L.-Vrouw autaer
en andere bagagie

24.

Banken

6 00

25.

Banken, dito

10 00

26.

Eene eyke balustrade, met copere pilaeren 1260 00
rond den doopvont en den autaer van
Onse Lieve Vrouw onder den Toren

27.

Den autaer van Onse Lieve Vrouw onder 21 00
den Toren
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28.

Den soeten naem Jesu autaer en
boiseringe

18 00

29.

Den Brouwersautaer en boiseringe, alles 200 00
van marber

30.

Den Cremersautaer en boiseringe

45 00

31.

Den autaer van Sint
Ivo

20 00

32.

Den
Schoenmakersautaer

22 00

33.

Den autaer van Onse Lieve Vrouwe

301 00

34.

Het portael aen de kerkdeure van Onse 20 00
Lieve Vrouw en dat aen de kerkdeure aen
de merkt

35.

Eenige copere
plaeten

49 00

36.

Sinte Agatha autaer

25 00

37.

De graftombe van Machtildis en Maria, 17 10
vrouw en dochter van Henricus den Ien,
hertog van Brabant, wiens graftombe in
de choor ongehindert is en niet vercogt

38.

Den Weversautaer

10 00

39.

Den autaer van Sint Julianus

6 00

40.

De orgel

1000 00
_____
Livres

3437 10

Vercoopinge van den derden dag.
41.

Eenen hoop bagagie

14 00

42.

Eenen hoop dito

17 00

43.

Eenen hoop dito

12 00

44.

De meubelen der sacristye, recht over
40 00
Onse Lieve Vrouwen autaer, genoemt de
sacristye van Rivieren

45.

Den predikstoel

46.

De meubelen der sacristye, neven Onse 19 10
Lieve Vrouwen autaer

47.

Hoogweerdig autaer en communiebank 200 05

48.

Den autaer van Sint Jan in de olie

26 00

21 00
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49.

Den autaer van fiere Margarite

147 00

50.

De marbere boiseringe van fiere
Margarites choor

70 00

51.

Den autaer van Sinte Anna

15 10

52.

Eenige banken

4 10

53.

Den autaer der Heylige Dryvuldigheyd

70 00

54.

Den autaer der Chirurgyns

24 00

55.

Twee biechtstoelen

70 00

56.

Den autaer van den heyligen Engel
bewaerder

18 00

57.

Den Backersautaer

14 00

58.

Den autaer van Sint Augustinus

25 00

59.

De eyke balustrade, met copere pilaeren, 400 00
aen den autaer van Sint
Carolus-Borromeus

60.

Den autaer van Sint Carolus-Borromeus 60 00

61.

Den autaer van Sint Christophorus

31 00

62.

Den autaer van Sint Merten

10 00

63.

Den autaer van Sint Sebastianus

35 00

64.

Den autaer van Sint Joseph en den daer 13 00
by staenden biechtstoel

65.

Den autaer van het groot Ambacht

73 00

66.

Sint Peeters autaer

160 00
_____
Livres

1588 35

Vercoopinge van den vierden dag.
67.

Eenen hoop yser werk

20 00

68.

Eenen hoop beelden

4 00

69.

Eenige slegte autaer
kleederen

6 10

70.

Eenen hoop choorcappen 26 05

71.

Eenen hoop beelden

7 10

72.

Eenige stoelen

7 05

73.

De schapryen der sacristye 100 00
van 't capittel
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74.

De schapryen der daer
neven zynde sacristye

70 00

75.

De meubels der
capitelcaemer

20 00

76.

De meubels der twee daer 56 00
neven zynde plaetsen
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77.

Boven den ingank van het capittel het
36 05
cruys, welk in de kerke geplant werd
wanneer het eenen jubilé was en de ysere
breme

78.

De schapryen van hoogweerdig sacristye 198 00

79.

De schapryen in 't vestiarium der
canoniken, achter Sinte Peeters autaer

82 00

80.

De schapryen in de sacristye der
capellanen

24 00

81.

De meubels der caemer van den heere
Plebaen

7 00

82.

Het keerskens huysken van
Onse-Lieve-Vrouwe

25 00

83.

Een partye nieuw
berd

170 00

84.

Eenige bagagie van den solder boven de 16 00
sacristye

85.

Het zielenbaer

71 00
_____
Livres

945 35

Recapitulatie:
Vercoopinge van den eersten dag

5288 00

Vercoopinge van den tweeden dag

3437 10

Vercoopinge van den derden dag

1588 35

Vercoopinge van den vierden dag

945 35
_____

Livres

11,258 80

De gendarmen welke den autaer van Sint Joseph gekogt hadden, hebben, op 14
augusti, de beelden in hout van Sint Joseph, van Sint Norbertus en Sinte Clara, welke
boven op dien autaer stonden, in den uytroep by Levis, publieken uytroeper, gebragt,
om door hem verkocht te worden; doch, om het niet te moeten doen, bleef Levis altyt
op de taefel, aen syne deure, vercoopen, tot dat het donker wierd; zoo dat hy de grove
meubelen, welke op de straete gestelt waeren, dien dag niet meer kon verkoopen,
mits alle welpeysende menschen, de reden hiervan gemakkelyk begrypende,
weggegaen waeren. Daer bleven maer eenige franschgesinden by de vercoopinge
staen. De gendarmen dit bemerkende, wilden hem aenstonts die beelden doen
oproepen; maer mits hy zig daertoe geensins haeste, hebben sy die zelf opgeroepen.
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Daer geenen mensch er eenig gebod op deed, schoten zy zoodanig in gramschap, dat
zy hunne sabels uyttrocken, de beelden in stukken kapten en ze in 't Engelsch
Predikheeren-College (alwaer zy gelogeert waeren) droegen, om er vuer mede te
stoken.
Den biechtstoel, welken sy met den autaer gekogt hadden, heeft den persoon
gecommitteert tot het incoopen van de effecten der kerke, aenstonts afgecogt;
waermede hy daer, God dank, is blyven staen. Ik heb hem daer nieuw zien stellen,
ten kosten van den eerw. heere Terswaack, gebortig van Rotterdam, doctor in de
Godsgeleertheyd, president van het collegie den Hoogen Heuvel en canonick deser
parochiale en collegiale kerke van Sint Peeters. Op dien selven tyd hadde den eerw.
heere Deckers, gebortig van Kevelaer, doctor in de Godsgeleertheyd, president van
het Atrechts Collegie en canonik deser kerke, ook, ten synen kosten, eenen nieuwen
biechtstoel doen stellen, tegen den muer der choore regt over den Chirur geynsautaer;
twee zoo groote ieveragtige mannen, tot eens ieders troost, dat men ze met menige
traenen heeft zien beweenen.
De selve beeldstormende gendarmen hadden ook gekogt den autaer van Sint Peeter
voor 160 livres, waervoor sy, naer de incoopinge, aen den gecommitteerden om dien
te laeten staen veel meer vroegen. Maer, naer dien aen velen te vergeefs gepresenteert
te hebben, en overwegende hoe sy met hunne dry voornoemde beelden gevaeren
waeren, hebben zy met den gecommitteerden gemakkelyk accoord getroffen.
Eenen corporael der stads-nagtwaekers, met naeme Baron, stiefsone van N.
Tomson, gewesen garde in den entrepot, ten tyde der Oostenryksche regeringe,
hoogde, tegen den gecommitteerden, op den zedert weynige jaeren nieuw
opgemaekten marberen autaer van fiere Margarita. Door den gecommitteerden
ondervraegt, zegde hy tot den zelven: ‘Het is voor u dat ik hooge; en zoo zal ik
insgelyks doen voor de boiseringe.’ Den gecommitteerden hem geloovende, hoogde
niet meer; maer de twee coopen afgeslaegen zynde, wilde den gecommitteerden zig
als cooper doen aenteekenen; doch, Baron deed zich zelf als cooper aenschryven.
Den coopdag geeyndigt zynde, vroeg Baron zoo veel om de twee coopen over te
laeten, dat den gecommitteerden met hem geen accoort konde treffen; waer op Baron
aenstonts aen 't afbreken begonst heeft....
Op den 11 meert 1798, zyn de twee schellen uyt de beyaerttoren, door order der
municipaliteyt, afgehaelt, op voorwendsel dat die klocken aen het capittel
toebehoorden. Van den grooten toren van Sint Peeter, zyn, door de Franschen,
afgehaelt Onse Lieve Vrouweklok, welke zedert het jaer 1748 gebersten was, eene
die Peeterken en eene die Pauwelken genoemt waeren; zoo dat er niet meer gebleven
zyn dan de groote klokke, genaemt de storm en de poortklokke.
Onze parochiale kerke van Sint Peeter, welke met alle de andere kerken en capellen
onser stad door die der municipaliteyt gesloten was, zien wy, op heden 28 january
1800, openen, om er publiekelyk mis te laten celebreren door 3 geëede priesters en
hunne mede eeddoenders. Dese dry geëede priesters waeren: M. Manderlier, gewesen
deken van het capittel, aldaer, en president van het Savoye Collegie; M. le Fevre,
capellaen en sacrist van het zelve capittel, en M. Peeters, capel-
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laen van dat capittel, gemeynelyk bygenaemt Peeters met de lanterne, omdat hy
geestelyken coster zynde, altyt in de berigtingen met de lanterne gaet. Dese dry
voornoemde heeren hebbende ontboden F. Christophe, wereldlyken coster of
grafmaeker deser kerke, en Anselmus Keybergh, gewesen sacrist van Onse Lieve
Vrouwe sacristye, gaen te zaemen naer Sint Peeters kerke. Die twee laetst genoemden
de gesteltenisse der kerke gezien hebbende, hebben de orders der dry heeren niet
willen reverenderen, en zyn er uytgegaen; maer daer over raed gevraegt hebbende,
zyn des anderdaegs met werklieden er ingekomen, zoo om te kuysschen als om het
plaveytsel te repareren, hetwelk op verscheyde plaetsen in slegten staet was. Maer
welk was hunne verwonderinge wanneer zy aen de deure der choor kwaemen dat sy
zagen dat de verheve tombe, die aldaer in 't midden stond, van Henricus den 1sten,
hertog van Brabant, sone van Godefridus, den derden, die aldaer begraeven is, in 't
jaer 1235, vernielt was! Daerby hebben sy niet willen naederen sonder den meester
metser de Groodt en twee van zyne werklieden, te doen komen. Dan hebben sy
bevonden dat den grooten blauwen steen, waerop het afbeeldsel van Henricus
voorseyt, naer mensche groote, gekapt was, van daer weg was, en dat geheel de
tombe tot in den grond afgebroken was1. Onder de tombe vonden sy eenen open
grafkelder, waerin sy geen geraemte, maer seven doodshoofden ontdekten. Zy hebben
den grafkelder met het gruys der afgebroke tombe gevult, en de meerder reste der
choor hebben zy doen plaveyen.
Op den 30 january, zyn de twee beelden van Onse Lieve Vrouwe, te weten: dat
van haeren autaer en dat van den autaer onder den Toren, en het beeld van den
gecruysten Christus, genaemt het bruyn Cruys, door die der municipaliteyt, van het
stadhuys naer Sint Peeters kerke te rugge gezonden. Op den 31, zyn deze beelden
op hunne respective autaeren geplaetst.
Op den 2 february 1800, sondag en feestdag van Onse Lieve Vrouw lichtmisse,
zyn in de kerke van Sint Peeter, die meer dan twee jaeren gesloten had geweest, de
missen gecelebreert door geëede priesters; de eerste door den heer van Gobbelschroy,
gebortig deser stad, gewesen regent der pedagogie de Lelie, en, weynig voor het
begin der fransche revolutie, door effect van nominatie, canonick van Doornik
geworden zynde, en heeft daer niet geresideert; de tweede door M. Lefevre, gebortig
dezer stad, capellaen en sacrist, en door effect van nominatie zedert eenige jaeren
canonik van Tourhout, in Vlaenderen; de derde door M. Peeters, gebortig deser stad,
capellaen en binnen- of geestelyken coster deser kerke; de vierde door M. Vounck,
gebortig deser stad Loven, gewesen president van Winckeli Collegie en canonik deser
kerke; de vyfde door M. de Locquenghien, gebortig van Hoolen, in het Haegeland,
gewesen canonik van Doornik, welke nu in Loven woont, met de gewesene Mevrouwe
van Terbank, zyne suster.
Om de verwoestinge deser kerke te zien, ging er geheel den morgent veel volk in
en uyt; weynige onzer inwoonders hebben er de misse gehoort....
Naer groote reparatien aen den beyaerttoren, hebben wy, op heden, eersten
septembris 1802, 's avonts ten seven ueren, voor de eerste reyse, den beyaert voor
het uerslag beginnen te hooren, en zoo voorts naer gewoonte, voor de half uere,
quartieren en half quartieren....

1

Het was de deken Manderlier die het grafgedenkteeken had doen afbreken.
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Schoon dat, in 1798, eenen der meesters van het Hoogweerdig autaer, in Sint
Peeters kerke, door syne medemeesters gelast was de copere balustrade, die rond het
sanctuarium, langs den kant der beuke, stond, in te koopen, heeft hy, niettegenstaende
syne ontfange commissie, ze door eenen ouden cleercooper laeten coopen voor de
somme van twelf hondert en tien fransche livres, hetwelk syne medemeesters
grootelyks misnoegt heeft....
Alzoo de metserye, waerop de balustrade gestaen heeft, wat diep in de beuke komt,
wordt dese nu afgebroken. Men is bezig met de swerte steenen te verdinnen en te
herslypen, alsook met de trappen te versmallen. In plaets van dry trappen worden er
vier gestelt. Men is in verwagtinge wat balustrade er zal gestelt worden....
Wanneer Sint Peeters kerke nu geheel gewit was, ziet men, met groote
verwonderinge, dat, op heden 16 septembris 1803, de metsers en steenhouwers
beginnen met af te breken een schoon marbere taefereel, in 't welk zich eene schilderye
bevond verbeeldende Christus de dood onder syne voeten verpletterende, staende
tegen den eersten pilaer der beuke, aen den autaer van 't groot Ambacht, waer de
vrouwen hunnen kerkgank doen. Op het voetstuk stont in vergulde letters: Eene
wekelyke misse gefondeert door Guilliam Fige en Joanna Willemaers, bid voor hun
en hunne ouders zielen. Requiescant in pace.
Op den 17 is afgedaen het grafschrift, welk op eenen blauwen steen gekapt was,
met het waepen daer boven, van den edelen heere Persyn, welk geplaetst stond tegen
den pilaer, nevens den autaer van het bruyn Cruys. Item, eenen blauwen steen, waerop
gekapt was het grafschrift en de quartieren van edeldom van den overleden. Hy stond
in den muer achter Onse Lieve Vrouwen autaer, in de capelle van Sinte Agatha. Item,
een tafereel waer in stond eene schilderye verbeeldende Christus aen 't cruys, en
daer onder het grafschrift van
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den overleden, tegen den muer, recht over Sint Peeters autaer. Item, daer nevens,
boven het wywatervat, was in den muer gemetst eenen blauwen steen, met grafschrift.
Item, eenen blauwen steen, met grafschrift, in den muer gemetst, nevens de sacristye
van Onse Lieve Vrouwe. Item, op den 19, een zeer kostelyke graftombe, tegen den
dikken pilaer, recht over het wywatervat, aen de kerkdeure der lange Trappen; boven
het grafschrift was geplaetst een schoon marberen borstbeeld en, nevens het
grafschrift, twee schoone groote figueren.
Op den 20, naer den middag, waeren de werklieden bezig met die twee groote
blauwe steene consollen, welke tegen de twee dikke pilaeren staen, af te breken, op
welke er twee groote schilderyen stonden; maer den eerw. heere Samen, plebaen,
omtrent vyf ueren, de kerke inkomende, en de werklieden daer bezig vindende, welke
alreeds eenen der steenen op den grond afgelaeten hadden, deed hun verbod, en deed
de afgelaete steenen dien zelven avont wederom op hunne plaetse stellen.
Een tafereel, met grafschrift, vind men nu nog alleen in Sint Peeters kerke, tegen
den pilaer, rechtover den Cremersautaer. Het is van de familien Otto en t'Santels;
de rede daervan is, dat den heer t'Santels, gewesen rentmeester deser stad, en den
heer advocaet van Overbeke, synen swaeger, tegen dit afbreken verbod gedaen
hebben....

Sint Michiels kercke, bl. 190. De parochiale kerke van Sint Michiel was gebouwt, op de oude mueren der
stadsvesten, in 't jaer 1165; volgens het oud en eygen spreekwoord werd zy de buyten
parochie genaemt, als zynde de tweede stadsparochie.
Desselfs onaengenaemen toren, naer de oude maniere, met tichelen gedekt, is in
't begin veel hooger geweest, maer is gevallen in 't jaer 1225, hebbende door desen
val vele huysen verplet, en eene groote menigte van menschen gedood....
De oude kerke van Sint Michiel was tot soo slechten staet gekomen, dat, van in 't
jaer 1770, het deel hetwelk boven de binnen poorte stond, met planken afgeschutzelt
was, omdat men er zonder gevaer niet konde overgaen; waerom er zeer gewerkt werd
ten eynde eene andere kerk tot eene parochiale kerke te bekomen of eene nieuwe te
doen bouwen.
Op den 2 septembris 1777, installeerde syne excellentie J.-H. van Franckenberg,
aertsbisschop van Mechelen, jufvrouw de Villers, dochter van M. de Villers, doctor
primarius in de medecynen, als abdisse der abdye van Cortenberg. Des avonts kwam
hy alhier aen, en op 3 dito ging hy de bouwvallige kerke van Sint Michiel bezigtigen.
Hy bezigtigde ook de kerke der gewesene paters Jesuiten, en overhoorde, op den
selven dag, de toezienders van Sint Michiels kerke en de capitulairen van Sint Peeters,
als tiendeheffers, over de wederzydsche eysschen en pligten....
Den 5 november, kwam syne excellentie den aertsbisschop van Mechelen weder
in onze stad, om alles te reguleren, raekende het overvoeren der parochie van Sint
Michiel naer de kerke vande gewesene paters Jesuiten. Op 24 deser zelve maend,
zyn alhier gekomen, den eerw. heere Leyniers, canonik van SS. Michael en Gudula,
tot Brussel, officiael van het geestelyk hof, enz., en Mynheer de Reuss, procureur
generael van Brabant. De eerw. heer Leyniers vermaende aenstonts den eerw. heere
pastoor van Sint Michiel van zig, beneffens de andere heeren toesienders van syne
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kerke, om 3 uren, te laeten vinden in de kerke der gewesene paters Jesuiten, om dese
laetstgenoemde kerke parochiale kerke van Sint Michiel te verclaeren.
Op de gestelde uren zyn in dese kerke, by de twee eerst genoemde heeren,
gecompareert de vier heeren toesienders der parochiale kerke van Sint Michiel te
weten: den eerw. heer Bettens, pastoor der zelve kerke en president van het collegie
Patrimonium Christi; den eerw. heere Courtin, canonik van Sint Peeter, alhier, en
president van het Bosch Collegie, den edelen heere de Brenart, heere van
Corbeeck-over-Loo, en rentmeester der domeynen van Syne Majesteyt, in 't quartier
van Loven en Thienen, en M. Leplat, doctor in beyde de rechten in dese Universiteyt.
Op den selven tyde was aldaer ontboden Libertus Janssens, meester metser deser
stad, aen welke de voornoemde heeren het order gaven van te onderzoeken oft die
vier pilaeren, welke in het cruys der kerke staen, sterk genoeg waeren om eenen toren
op te bouwen; naer dat hy die sterk genoeg bevonden had, heeft men hem laeten
weggaen. De andere heeren hebben aldaer nog verscheyde visitatien gedaen, als van
de sacristye, de plaetse voor de doopvunte, enz. Dan zyn zy alle gegaen naer Sint
Michiels kerke en aldaer nog een weynig gebleven....
By decreet van Syne Koninglyke Hoogheyd, in dato 4 februari 1778, is de kerke
der gewesene paters Jesuiten der stad Loven gesurrogeert geworden aen de parochiale
kerke van Sint Michiel.
De plegtige overvoering der hh. geconsacreerde hostien ende hh. vaten, uyt de
parochiale kerke van Sint Michiel, naer de kerke der gewesene Jesuiten, is op 6 july
1778, omtrent vyf uren des namiddags, gedaen door syn excellentie J.-H. van
Franckenberg, aertsbisschop van Mechelen, op de volgende wyse: eerst eene groote
menigte van borgers met witte flambeeuwen; dan het broederschap der H.
Dryvuldigheyd, zedert vele jaeren opgeregt in Sint Michiels kerke, onder den titel
van de Verlossinge der christene slaeven, ook
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alle met flambeeuwen; dan de Gilde van Sint Michiel, met flambeeuwen, gelyk de
voorgaenden; ten vierden den eerw. heere Bettens, opper-pastoor der voors. parochie,
in choorcappe, draegende het H. Crisma, achtervolgt door eene groote clergé, alle
in choorgewaed; ten vyfden het capittel van Sint Peeters, alle in choorgewaed;
eyndelyk, ende ten sesden syne excellentie den Aertsbisschop van Mechelen,
dragende, onder den baldaquin, de ciborie met de heylige geconsacreerde hostien,
geassisteert door twee heeren canonikken van Sint Peeter, in choorcappen, te weten:
den eerw. heere Deckers, doctor in de H. Godsgeleertheyd, president van het Atrechts
Collegie, en den eerw. heere Jacobi, president van het Collegie der dry Tongen,
bedienende het choordekenschap van Sint Peeters, voor den eerw. heere land- en
choordeken Segers, professor der grieksche lesse en president van het Collegie van
Craenendonck.
Dese overvoering uyt de kerke van Sint Michiel gebeurde onder het luyden van
alle de klokken dier kerke; waermede dese kerke zoo aenstonts gesloten wierd.
Desen treyn ging tusschen eene ontelbare menigte van aenschouwers en godvrugtige
opvolgers van het H. Sacrament, recht de Thiensche straete af, en zoo recht naer de
kerke der gewesene Jesuiten. Aen den hoogen autaer gekomen zynde, werd de groote
geconsacreerde hostie, door eenen der twee assistenten canoniken, van uyt de ciborie
in de groote remonstrantie gestelt, en alsdan heeft syne excellentie, met het
alderheyligste Sacrament, het volk, in eene drydobble zegeninge, gezegent. De
remonstrantie dan wederom op den autaer gestelt zynde, is in dese nieuwe parochiale
kerke, onder een uytnemende musiek, het lof gedaen geweest, waernaer syne
excellentie den Te Deum laudamus aengeheven heeft. De solemniteyt is wederom
geeyndigt door eene drydobbele zegeninge over het volk. Alsdan heeft syne excellentie
zig, voor den hoogen autaer ontkleed, en is van daer, in syn bisschoppelyk gewaet,
gegaen naer de doopvunte en vervolgens naer de sacristye.
De oude kerke van Sint Michiels, zoo ik hier voren geseyt hebbe, zoodanig
bouwvallig geworden zynde, dat het deel boven de Thiensche straete al eenigen tyd
te voren met berd afgesloten was, werd eyndelyk, by bevel van Haere Majesteyt, te
koop gesteld door den notaris Fisco, rentmeester der kerke, ten overstaene van den
heere procureur-generael de Reuss. De autaeren, predikstoel, orgel, boiseringe,
gestoelten, banken, waren, op 13 februari 1781, verkogt geworden. Den bouw met
den toren werd in dry coopen verdeylt. Het eerste deel van de kerke, zynde hetgene
gelegen boven de Thiensche straete, tot tegen Sint Joris hof, met het huys van den
priester-koster, staende op de stads binnen vesten, tegen Sint Joris hof, is verkogt
voor 1500 guldens. De serken en het plaveyssel der geheele kerke zyn verkogt voor
700 guldens. Op 14 juny, is het anderdeel der kerke verkogt voor 3434 guldens. Op
den 28 augusti, is verkogt den toren, met de daer nevenstaende sacristye en de schole
daer onder, voor 2002 guldens.
Voor alle dese vercoopingen was de conditie dat, boven elken gulden, der
principaele coopsomme, er eenen stuyver per gulden moest betaeld worden.
Voor het hier voorgenoemt huys van den swerten coster was, binnewaerts de stad,
een hofken komende regenoten, in twee zyden, zuyd en west, den hof van Mr de
Brenart, rentmeester der domeynen van Syne Majesteyt, welk hofken en grond, daer
het voorseyd huys opgestaen hadde, ik daernaer, door den werkman van den
voornoemden heere, in synen hof hebbe zien incorporeren; maer hoe en wanneer hy
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dien in eygendom bekomen heeft, hebbe ik niet konnen ontdecken. Hy is hem
waerschynelyk gegeven, om eenen muer, met uytgang aen de straete te maken, by
de nieuwe poorte van Sint Jorishof, zoohaest als de straete zoude geleegt zyn, waeraen
men aenstonts begonst is, zoodra de kerke afgebroken was. De verleeginge was
merkelyk zoo men zien kan aen het huys genaemt de Pioen en het pastoreele huys
van Sint Michiel, daer rechtover, en de andere huysen, welke alle gelyk van leegte
met de straete waeren. De muer en de poort van Sint Jorishof werden dieper den hof
in gezet, zoo men nu nog zien kan aen den hoek van het huys van den knaep der
Gilde, hetwelk is blyven staen....

Sint Quintens kercke, bl. 190. .... Ik mag hier in vergetentheyd niet voorby gaen den eerw. heere van Ongeval, van
welken men met groote reden mag zeggen dat wy hem geheel het inwendige der
kerke hebben zien vernieuwen. Hy heeft eenen nieuwen hoogen autaer doen maeken
en eene schoone boiseringe van wederzyden van dien autaer doen stellen. Door den
vermaerden Verhaghen heeft hy eene schilderye doen schilderen voor dien autaer,
alsook eene voor den autaer van Sint Quintinus. Aen den broeder van den voorseyden
schilder heeft hy de schilderyen voor de nieuwe boiseringe doen schilderen. Ook
heeft hy alle de autaeren doen marbriseren, en voorders, met een woord, zoo vele
andere veranderingen doen verrichten, dat ik er geen eynde zou aen vinden. Zynen
opvolger, den eerw. heere van Hamme, is er zeer weynige jaeren geweest. Aen desen,
is in de pastorye gevolgt den eerw. heere de Bruyn, gebortig deser stad Loven, die
op den 1 december 1797, des 's morgens, door de gendarmen uyt zyn huys gehaelt
zynde, naer de fransche Cayenne vervoert is.... Daernaer is in de pastoreele
weerdigheyd
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gevolgd den eerw. heere de Rare, gebortig deser stad Loven, gewesen onderpastoor
deser parochie, den welken, naer het gevoelen der kenders, de schoonheyd deser
kerke weg genomen heeft, met, in 1805, het oud oxael, hetwelk achter in de kerke
geheel verheven was, te doen afbreken, en een nieuw op ses houten pilaeren te doen
stellen. Deze begaene foute zoude een weynig konnen verbetert worden, met den
ingank der kerke langs achter onder den toren te maeken, en de doopvunte te plaetsen
alwaer nu den ingank der kerke is....

Sint Jacobs kercke, bl. 190. De parochiale kerke van Sint Jacob op de Biest, is gestaen in eene der oude
voorsteden, naer den kant der Brusselsche poorte. Men meynt dat die gebouwt is ten
jaere 1200, waerdoor dat gewest, hetwelk alreeds sterk bewoont was, wel het dobbel
vermeerdert is. Doch, het was maer ten jaere 1252, dat dese kerke in parochiale kerke
werd opgeregt. De kerke en den toren zyn in 't jaer 1350, door het vuer des hemels,
verbrand. De kerke werd herbouwt, en van den verbranden toren ziet men nog een
gedeelte.
In 't jaer 1036, hadde Radulphus, en syne vrouwe Gisla, een capittel met eenen
deken en elf canoniken gefondeert, in het dorp van Incourt, in Walsch Brabant. Dit
capittel werd, in 't jaer 1456, door Paus Nicolaus, den V, in de parochiale kerke van
Sint Jacob, tot Loven, overgevoerd, op het versoek van Philippus den Goeden, hertog
van Brabant, met inzigt de Universiteyt te favoriseren. De digniteyten van dit capittel
zyn den deken, den scholaster en den cantor. Den hertog van Brabant noemde den
deken; den laetsten was, tot het inkomen der Franschen, in 't jaer 1794, den eerw.
heer Thysbaert, zedert het jaer 1774, president van het Konings Collegie. Het was
den prelaet der abdye van Sint Laurent, tot Luyk, (ook al door de Franschen vernietigt)
die de collatie van alle de prebenden hadde....
Gelyk de groote Gilde op den toren van hunne capelle van O.L. Vrouwe
Ginderbuyten haeren konings- en prysvogel schoten, en die der Colveniers, op den
toren van het alsnu gesupprimeert en vercogt Lieve Vrouwebroedersclooster, zoo
schoten die van Sint Joris Gilde, hunnen konings- en prysvogel op den toren van
Sint Jacobs kerke. In 't jaer 1764, op 4 july, werd den koningsvogel aldaer geschoten,
wanneer den zelven door den procureur en notaris Bisschop afgeschoten is geweest.
Het capittel van Incourt, 't welk in 't jaer 1456, in Sint Jacobs kerke overgevoert
was, zoo ik geseyt hebbe, hadde maer eene kleyne slegtverlichte en met tichelen
gedekte choore, welke de heeren canoniken, in den winter van het jaer 1784, hebben
doen afbreken. In 't jaer 1785, hebben sy, op die plaetse, eene grootere en schoondere
choore doen bouwen. Op den zelven tyd, is het oxael 'twelk voor de choor, boven
de twee kleyne autaeren, stond, afgebroken en achter in de kerk geplaetst.
Op 17 july 1802, de sleutels der kerken van Sint Peeter, Sint Quinten en Sinte
Geertruyde aen de respective heeren pastoors terug gegeven zynde, zyn, op sondag
18, de solemnele diensten van de hoogmisse en lof aldaer gedaen geweest.
Den heer pastoor van Sint Jacob, op 17 dito, de sleutels van syne kerke niet terugge
ontfangen hebbende, deed op den zelven dag eenige van syne parochianen in het
gewesen Engelsche Nonnen clooster byeen roepen, om hun voor te stellen dat den
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onderprefect hem de sleutels van syne kerke geweygert hebbende, om ze tegen des
anderdaegs te openen, sy eenen van hun tot den onder-prefect zouden willen deputeren
om de openinge te verzoeken.
De twee gedeputeerde borgers, by den onder-prefect gekomen zynde, heeft dezen
hun geseyt dat hem rapport gedaen was, dat de kerk buyten staet en zelf bouwvallig
was, en dat hy ze hierom niet zoude laeten openen; maer dat, indien men hem konde
toonen dat die met de reparatie der daken, glasen en andere kleyne herstellingen aen
de mueren, geheel in staet en buyten gevaer konde gestelt worden, hy zoude zorgen
om het verlof te konnen bekomen om die, dry dagen daernaer, te mogen laeten
opendoen. Daerop werden de architecten de Raer, Verheyden en de Bruyn
gecommitteert, om, op maendaeg 19 july 1802, eene nauwkeurige visite te doen en
hun schriftelyk advies daer over aen den onder-prefect over te leveren.
Op den 17, heeft den eerw. heere pastoor syne parochianen laten weten dat hy, op
morgen sondag, syne parochiale diensten, in de kerke van Sinte Geertruyde
provisionelyk zou doen, en dat zy zig aldaer, om 10 ueren, zouden laeten vinden.
Aldaer heeft hy den bevelbrief van den aertsbisschop voorgelesen....
Op den 7 augusti 1802, hadde M. Du Chastel, onderprefect, aen den heer Tongriers,
meester brouwer, woonende in den Horen, kerkmeester van Sint Jacobs kerke, de
sleutels te rugge gegeven, en op den 8 dito hadde den maire de Beriot die doen terugge
haelen. Op 9 dito, gaf hy ze terugge en op 10 dito, begonnen de werklieden het dak
te repareren; de twee kleyne autaeren nevens den ingank der choore werden
afgebroken, alsook de gestoeltens der gewesene canoniken, in de choore, welke met
den rugge tegen die kleyne autaeren stonden.
Verheyden en Gens, door order van den maire de Beriot, de kerke van Sint Jacob
gevisiteert hebbende, hadden wederom verclaert dat ze bouwvallig was. Maer, op 2
september 1802, is de kerke wederom gevisiteert
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door eenen architect, die de kerkmeesters van Brussel hadden doen komen, en den
ingenieur van de succursale der invaliden, die de heeren kerkmeesters hier toe ook
verzogt hadden. De twee voorseyde heeren hebben daerby geroepen Verheyden en
Gens, welke de kerke bouwvallig verclaert hadden. Doch, dezen hebben nu benevens
de twee eerstgenoemde heeren, het rapport onderteekent in hetwelk sy aengewesen
hebben dat er swaere fouten aen de kerke waeren; maer, dat die konde gerepareert
worden, zonder ze hier om te moeten afbreken; hetgene zeer mishaegt heeft aen
eenigen welke zig sterk maekten van die te zullen doen afbreken, om van de
Biestpleyne, het kerkhof, enz., een park te maeken....

Sinte Geertruyde, bl. 191. Dese parochiale kerke van Sinte Geertruyde was eertyds eene capelle, afhangende
der kerke van Sint Peeter. Het gemeyn gevoelen is dat de laekenmaekers, die alsdan
een seer groot ambagt maekten, die hebben doen bouwen, eene collecte daer toe
onder hun gedaen hebbende; zy was volmaekt ten jaere 1453.
Hendrik den I, hertog van Lothryk en Brabant, dede dese capelle bouwen, en
verhefte die in parochie. Het vicariaet deser capelle werd geconfereert, door den
proost en canoniken van Sint Peeters, die het, in 't jaer 1200, confereerden aen Franco,
eersten proost.
Aub. Miraeus, geeft ons het diploma daervan, in de Notitien van de kerken der
Nederlanden, in 't capittel 127.
In 't jaer 1204, consenteerden den selven proost en canoniken van Sint Peeters, op
het versoek van hertog Hendrik den I, dat de capelle van Sinte Geertruyde exempt
zyn zoude van de jurisductie der kerke van Sint Peeters en gecedeert worden aen die
edele canoniken van Sint Augustinus. J.-B. Gramaye geeft ons een deel van dit
diploma in syn Lovanium. Hier was het begin van dit clooster, welk den zelven hertog
voltrok, twee jaeren daernaer, waervan Aub. Miraeus ons het diploma geeft,
donationum piarum, nieuwe editie, cap. 102.
Hugo, bisschop van Luyk en Engelbertus, aertsbisschop van Ceulen, confirmeerden
dese stigtinge anno 1207. De kerke werd gewyd anno 1228, en werd in parochie
geerigeert anno 1252; want het was dat jaer, dat men de vyf parochien verdeelde;
schoon dat te voren alles hetgene binnen de mueren der stad en de voorstad was,
immediatelyk alleen dependeerde van het capittel van Sint Peeter, hadden nogtans
de capellen der voorstad van alle tyden het recht van de HH. Sacramenten te bedienen,
aen de omliggende huysgezinnen...
Paus Nicolaus den V, erigeerde dit clooster, in 't jaer 1449, op het versoek van
Philippus den Goeden, hertog van Bourgondien en Brabant, in eene abdye, en de
weerdigheyd van proost werd alsdan vernietigt. Walter Moelgaert, 29 jaeren proost
geweest hebbende, verkreeg de nieuwe weerdigheyd van prelaet; hy was van in het
jaer 1428, aengewesen als eersten conservateur van de privilegien der Universiteyt.
Het is waer dat Henricus de Fura, 11sten proost, in 't jaer 1344, prelaet benoemt is
geweest; maer syne opvolgers, weynig desen titel behertigende, bleef den naem van
prelaet achter met syne dood, voorgevallen den 11 novembris 1347; zulks is de rede
dat men Walter Moelgaert voor den eersten prelaet rekent.
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Arnoldus Eynthouts, gebortig van 'sHertogen-Bosch, die, van pastoor van
Oosterwyk, tot prelaet gekosen was, anno 1599, dede, ten jaere 1605, dien schoonen
bouw maeken welken den hof van de Vaertstraete scheyde.
Winandus de Lamargelle, uyt de barons van Esden, werd tot prelaet gewyd den 6
meert 1644; hy verkreeg van Innocentius den X, den myter voor hem en syne
opvolgers. De man is overleden den 28 juny 1664.
Zedert het begin deser fondatie werden er niet ontfangen dan persoonen van
gedestingeerde geboorte.
Den 12 januari 1797, zyn dese heeren uyt hunne abdye gejaegt1 geweest.
Den toren deser adelyke abdye was, in vorige tyden, voorsien van een stuk beyaert,
welkers overblyfsels men nog gezien heeft tot het jaer 1740, en zelfs laeter. Den
eerw. heere baron de Renesse de Baar, prelaet deser abdye, heeft, naer afsterven van
synen heere broeder, ongetrouwd overleden, en geen ander maegschap hebbende
dan gereformeerden, uyt dese naelaetentheyd, boven vele andere menschlievende en
godvrugtige werken, eenen geheelen nieuwen beyaert doen gieten, door den heer
vanden Gheyn, alhier, geoctroyeerden klok- en beyaertgieter van syne koninklyke
Hoogeyd Carel-Alexander van Lorreynen, gouverneur generael deser Nederlanden.
In de maend october 1778 heeft men dien beyaert geplaetst in den toren deser abbatiale
en parochiale kerke, waerdoor onse stad Loven voorsien is van twee berugte
beyaerden. Op 31 dito, heeft den voorseyden eerw. en edelen heere baron de Renesse
de Baar, abt deser abdye, tot beyaerder van synen nieuwen beyaert verclaert sieur
Franciscus-Martinus-Josephus de Prins, gebortig deser stad Loven, organist van
verscheyde kerken en cloosters, reeds befaemt door verscheyde in 't ligt gegeven
musicaele werken.
In de maend april 1798, is de abdye van Sinte Geer-

1

Gejaagt is het woord niet. Op verzoek der municipaliteit verlieten zij hunne abdij.
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truyde, uytgenomen de parochiale kerke, in dry deelen verdeylt zynde, vercogt.
Het eerste deel geheel liggende op den linken oever der Dyle, ingank hebbende
langs de poorte in den gank, nevens de kerke, is gecogt door N. Gillon, van Diest,
en compagnie, welken ook cooper is van geheel het nonnenclooster der Halfstraete.
Dezen heeft in Sinte Geertruyde eene catoendruckerye opgeregt.
De twee andere deelen liggen op den regten oever der Dyle: het eerste dezer deelen
over de brugge over de Dyle, met den daerop staenden bouw en de andere daernevens
gelegen bouwen, welke geweest zyn den refter der heeren van Sinte Geertruyde,
geheel het quartier van den eerw. heere prelaet en syne capelle, de helft van geheel
den hof en de helft van den bouw, tegen de Vaertstraet, ten jaere 1605 gebouwt, door
den eerw. heere prelaet Eynthouts, is gekogt door Michael Claes.... Het tweede dezer
deelen, zynde den halven hof, met het deel van den bouw tegen de Vaertstraet,
hiervoren geseyt, met de poorte in de Vaertstraete, de stallen, schueren, washuys,
enz., tegen de Leybeke, is gecogt door den brouwer Janssens, woonende in de
brouwerye Breda, ook incooper van domainiale graenmolens, binnen onse stad.
In 't jaer 1805, is N. Smolders, van Sichem, geassocieerde van Gillon, van dezen
laetsten gescheyden. Den coop van Sinte Geertruyde hoort nu toe aen den
eerstgenoemden, Smolders, die aldaer eene suykerrafinerye heeft gemaekt....

De godshuysen. - Paters Predickheeren, bl. 191. Het eerste clooster hetwelk wy binnen onse stad Loven gehad hebben, is geweest
dat der paters Predickheeren welke alhier aengenomen zyn omtrent het jaer 1228.
Henricus den III, hertog van Brabant gaf hun het hof hetwelk hy hadde in het eyland
der Dyle, in 't midden der stad, en hetwelk de jaerboeken noemen het Leeghof der
oude hertogen van Brabant, ten aensien van het Hooghof ofte Casteel, op de Borch.
Joannes de Appia, bisschop van Luyck, gaf syne toestemming tot het opregten
van dit clooster, by syne brieven van den 31 january 1233. Den voornoemden hertog
dede hunne kerke bouwen, en het was hy en syne kinderen die de vensters der choor
gegeven hebben, daer men hunne afbeeldsels in sag. Den selven hertog Henricus den
III, gaf hun, in 1258, om den grond van hun clooster te vergrooten, de geheele vlakke
plaetse, achter hunnen hof, genaemt het Ossenveld, tusschen de riviere de Dyle en
de riviere de Aa.....
Henricus den III, gevoelende syne dood naderen, hadde syn testament gemaekt,
tot Loven, saterdag naer Sint Mathys dag, in februario in 't jaer 1260. Het bestaet uyt
tien artikels, welke zyn als het fondement van de Blyde Inkomste en van den regel
van justicie. Het voorseyt testament is te vinden in de Placcaerten van Brabant, tom.
I.
Desen hertog Henricus den III, op den laetsten dag der maend februari 1260,
overleden zynde, is begraven in de kerke der Predikheeren, tusschen de capelle van
Onse Lieve Vrouwe van den Roosencrans en de choore. De hertoginne Aleydis dede,
naer het overlyden van haeren man, op den grond van het voornoemt clooster een
huys bouwen, hetwelk sy van den pater prior gedurende haer leven huerde, voor
eenen denier 's jaers. By brief van daegs naer Paesschen 1263, liet zy dit huys, naer
hare dood, aen de Predikheeren. In dezen brief verklaert sy dat sy dit huys heeft doen
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bouwen, opdat sy des te naerder by de grafplaetse van haeren lieven man zoude
wezen, en aldaer in de kerk, buyten alle tydelyke sorge, haer met godvrugtige gebeden
zoude bezig houden.
Naer het overlyden der hertoginne Aleydis, is er eene groote verheven graftombe
van swarten marbersteen gestelt, tusschen de capelle van Onse Lieve Vrouwe van
den Roosencrans en de choor, alwaer den hertog begraven was. In deze tombe was
zoo wel de hertoginne als den hertog begraven. Op deze graftombe waren dese twee
grafschriften te lesen:
Hic subtus jacet dominus Henricus hujus nominis
tertius, Princeps illustris, dur Lotharingiae et
Brabantiae sertus, hujus claustri fondator, ac
totius fundi dotator, qui obiit anno domini
MCCLX, ultima die februarii.
Hic jacet Domina Alegdis de Burgundia,
Ducissa Brabantiae, ejus uxor, istius claustri
et claustri de Ouderghem pia fondatrix, nec
non ordinis Praedicatorum benigna amatrix,
quae obiit domini MCCLXXJJJ, XXJJJ die
octobris.
Den eerw. pater vande Putte, doctor in de Godsgeleertheyd in dese Universiteyt,
prior van dit clooster, deed, in de jaren 1762 en 1763, dese zoo leelyke kerke
vernieuwen, te weten: de pilaeren, het welfzel, de gelaesen en de autaeren. Hy deed
geheel den vloer in witte en swarte marbersteenen plaveyen. Men mag waerlyk
zeggen dat hy van de leelykste kerke onser stad eene der schoonste gemaekt heeft1.
Den pater prior

1

Deze veranderingen waren te betreuren. Hierdoor ontnam men aan eene schoone kerk der
13e eeuw geheel haar oorspronkelijk karakter.
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voornoemt, zonder van 't gouvernement, tot Brussel, daertoe verlof verzogt te hebben,
hadde goed gevonden de hertogelyke tombe te vernietigen, waerover hy persoonelyk
tot Brussel gedaegt is geweest. De zaek werd ten laetsten, met groote moeyte en
kosten afgedaen. Men legde hem op omtrent de plaetse alwaer de tombe gestaen
hadde, in den muer, een marberen tafereel te doen stellen. Dit is alsnu geplaetst in
de boiseringe, ter linker hand, kort by den pilaer, waertegen de tombe gestaen hadde.
Het draegt, in vergulde letters, de hier voren twee aengehaelde grafschriften,
waeronder men nog leest:
EPITAPHIA HAEC ANTIQUO INSCRIPTA MONUMENTO RESTITUTA SUNT,
ANNO MDCCLXIV, EX DECRETO CAROLI ALEXANDRI LOTHARINGIAE ET
BARII DUCIS, BELGII PRAEFECTI.
Van welke vernietigde graftombe den nieuwsgierigen leser het afbeeldsel zien kan
in Le grand théâtre sacré du Brabant, in de Historia sacra et profana
archiepiscopatus Mechliniensis door Cornelius van Gestel, en in Les Trophées du
Brabant, door Butkens....
Op den 28 novembris 1796, een weynig voor den middag, zyn dese paters uyt hun
clooster gejaegt geweest. Vooraleer hun clooster te verlaeten, vielen de paters, voor
hunnen prior, op hunne knien. Hun synen zegen gevende, wakkerde hy hun aen tot
de standvastigheyd in de roomsche religie en het onderhouden van hunnen regel,
gelyk in alle cloosters geschied is. Het clooster uytgejaegt wordende, vielen sy allen
nog eens op hunne knien, waer den pater prior hun wederom den zegen gaf, en alzoo
nog eens aen den hoek der Predikheerenstraete. De traenen kwaemen in de oogen
van alle welpeysende menschen.
Op den 15 meert 1797, voor den middag, is er, van wegens de municipaliteyt,
coopdag gehouden van alle de meubiliaire effecten welke in dit clooster bevonden
geweest zyn. Eenige welpeysende borgers van de gebuerte hebben het grootste deel
van de meubels deser kerke ingekogt, op hope van dese paters nog eens in hun clooster
te zullen zien wederkomen; Jan de Ridder, uyt Ceulen, heeft gecogt den grooten
autaer voor 80 guldens; den advocaet De Jongh heeft gecogt de orgelcassen (waervan
de orgelpypen in tyds gevlugt waeren) en ook eenen kleynen autaer; Minten en van
Aerschot, hebben de dry resterende autaeren gecogt; andere persoonen hebben de
boiseringe en de gestoeltens der choor gecogt; eenen anderen den predikstoel, zoo
dat, God zy dank, alles wat in de kerke was, in goede handen gebleven zynde, ingecogt
is, voor 939 guldens.
De autaeren en andere effecten van de kerke der gewesen paters Predikheeren,
waren door welpeysende borgers ingecogt om ze te laeten staen, in de hoop eener
gelukkige verandering; maer Bastiné, met twee geassocieerden, die van onse stad
niet zyn, het geheel Predikheeren clooster gecogt hebbende, deden den 15 octobris
1798, op alle hoeken der straeten uytbellen, dat de autaeren en alle de andere meubels
die in de kerke vercogt geweest, en er tot nog toe niet uyt geamoveert waeren, binnen
de tien daegen, moesten weg zyn. Zoo haest dit uytgebeld was, zochten eenige borgers
en eenige andere persoonen, die dese borgers daertoe gecommitteert hadden,.... met
Bastiné en compagnie een accoort aen te gaen, om hun de Predikheeren kerke en
den bouw der sacristye af te coopen; maer op dien dag geen accoort kunnende treffen,
hebben die mannen aenstonts eenige werklieden aengestelt, die alle de loote goten
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rond de kerke en het loot van den toren alsmede allen het yserwerk uytbraken. Dit
alles beliep tot vele duyzende ponden. De schoone witte en swerte marbere plaveysels,
twee voeten vierkantig, welke de schoonste van alle de kerken van Loven waeren,
hebben sy ook uytgebroken en vercogt; zy zyn scheep gedaen naer Amsterdam.
Daernaer hebben de borgers de kerke met den bouw der sacristye gecogt. De andere
bouwen en hovingen hebben Bastiné en compagnie voor dry jaeren verhuert.
In de maend augusti 1803, is men bezig met eene vuntcapelle te maeken, in de
poorte welke hier voren diende tot ingank uyt de kerke in den door Bastiné nu
afgebroken pand. De twee deuren welke aen dese vunt gestelt worden, dienden aen
het portael in Sinte Barbara capelle, alwaer die uytgehaelt zyn, alsook de
communiebank, die men nu stelt voor den autaer van Sint Thomas van Aquinen. Den
autaer van den H. Antonius a Padua komt ook uyt de capelle van Sinte Barbara....
Dese kerke tot nog toe zonder klokke zynde, alzoo die hier, gelyk in de andere
kerken, door order van het fransch gouvernement, uytgehaelt waeren, zoo komt onse
municipaliteyt haer te geven het kloksken 't welk hier voren in de capelle van Sint
Antonius, op de Verkensmerkt, gehangen heeft. Het kloksken van Sinte Barbara
capelle is door de zelve municipaliteyt gegeven aen de kerke van Sint Jacobs....
Het eerste cruys welk op eenen toren van onse stad gesteld is geweest, was, den
21 meert 1805, op den toren van de alsnu parochiale kerke van O.-L.-Vrouw
Boodschap, en een kleyn boven het dak der choore. Maer het cruys hetwelk op den
toren gestelt was, werd door den wind zoodanig over en weer geslaegen, omdat het
veel te lank was, dat men vreesde dat den toren zelf zoude gevallen hebben. Daerom
werd het, op 29 der zelve maend, er afgenomen; twee voeten gekort
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zynde, werd het er, op 10 april daernaer, wederom opgezet....

Het godshuys der Mindebroeders, bladz. 192. Het clooster der paters Mindebroeders, was gelegen in de zoogenoemde
Mindebroedersstraet, naem die, naer de inkomste der Franschen, door de alsdan
nieuw aengestelde municipaliteyt, uyt misagting, verandert werd in dien van Rue
des Sans Culottes.
Den grond welken sy alhier besaten, strekte zig uyt van aen den hoek der
Waeystraete tot aen de gewesene Ursulinen binnen poorte (welke poorte in de
maenden july en augusty van het jaer 1765 vercogt en afgebroken is geweest); en
van aen den zelven hoek, in de Waeystraete, tot aen het huys aen Sinte Barbara
capelle toebehoorende.
De kerke stont tot bynaer op den hoek der Waeyen Mindebroedersstraeten; voorders
in dese laetstgenoemde straete was, nevens de kerkdeure, de poorte van het kerkhuys,
dan eene groote poorte, dan voorders was het volbouwt tot aen de Dyle. Aldaer was
de laekenweverye van dese provincie. Over den anderen kant der Dyle was zedert
eenige jaeren een schoon huys gebouwt, hetwelk geschikt was tot wooninge der
geestelyke moeder; maer naer de dood van jouffrouw Hustin, welke de tweede
geestelyke moeder was, die daer ingewoont hadde, is dit huys verhuert geweest aen
andere persoonen, welkers laetsten inwoonder geweest is, wanneer het nog aen de
paters Mindebroeders toebehoorde, den heere Buesen, professor in de medecynen,
in dese Universiteyt, welk huys eenen hof hadde op de diepte van het huys, tot aen
de gewese Ursulinen binnen poorte. Dezen hof was door eenen muer afgescheyden
van eenen grooteren hof, welken hof kwam tot tegen den muer van den hof van het
Gasthuys en van den hof der paters Predikheeren. Op dezen hoek begint den kleynen
arm der Dyle genaemt de Aa, welke den hof der Predikheeren scheyt van den hof
van het Gasthuys, en voorders, door dit laetste clooster loopende, wederom, beneden
den Leymolen, in de Dyle valt. Desen voornoemden hof hadden de Mindebroeders
ook in hun gebruyk, tot welken sy eenen toegank hadden over eene houte brugge
over de Dyle, nevens het huys hier voren genoemt. Den anderen kant van dit gewesen
clooster, tot aen het huys van Sinte Barbara capelle, in de Waeystraete, langs de Dyle,
scheydende het gewesen clooster der Predikheeren, was geheel volbouwt door de
brouwerye; de ziekhuysen, de keuken, den refter, de scholen, enz. Tusschen dese
bouwen en de eerst genoemden, nevens de groote poorte, was eenen hof en eene
groote gecasseyde plaetse.
De eerste Mindebroeders zyn binnen Loven gekomen in 't jaer 1228, twee jaeren
naer de dood van hunnen fondateur den H. Franciscus van Assisien....
In het begin waeren dese hier aengekomene Mindebroeders Conventuelen,
bezittende renten en goederen, tot in het jaer 1449. Dese conventuelen zyn alsdan
verandert in hervormden, Recollecten genoemt, welke het onderhouden der
evangelische armoede er hebben beginnen in te brengen, tot dat eyndelyk de paters
Mindebroeders-Observanten hier geroepen wesende, alhier, op den avont van heylig
Cruysverheffinge, in 't jaer 1506, binnen gekomen zyn. Dezen zyn alhier gebleven
tot den 1 decembris 1796, ten negen uren voor noen, wanneer zy, door de Franschen,
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uyt hun klooster gejaegt zyn. In de kerke van dit klooster werden altyd de plegtigste
godsdiensten gepleegt, en men vond er altyd eene menigte van biechtvaders die ten
dienste van eeniegelyk gereed waeren.
Dese paters-observanten de wereldsche goederen verfoyende, zyn alle die renten
en goederen van de conventuelen of van dit clooster ten deele vervoegt aen de
collegiale kerke van Sint Peeter, alhier, en ten deele aen het groot sieken Gasthuys
deser stad. Dit alles werd bevestigt door apostolyke autoriteyt, als blykt uyt de Bulle
van Alexander den VI, daertoe verleent, welke in de archieven van dit clooster was
berustende.
Gramaye zegt dat hunne kerke, gewyd in 't jaer 1230, door eenen fellen wind is
ingestort in 't jaer 1343. De oude choor afgebroken zynde, werd in 1536 geheel
schoon herbouwt en in steen gewelft. Men zag die choor er nog, in 1796, wanneer
de paters uytgejaegt zyn.
Den eerw. pater Massart, gebortig van Thienen, die wy hebben zien pater-coster
van dese kerke worden, heeft, in synen tyd, die zoodanig verandert en in staet gestelt,
dat men waerlyk zeggen mag, dat er niets van overgebleven was dan de vier mueren.
Hy heeft begonst met de kerke een nieuw welfsel te bezorgen. Zy had maer een
welfsel van berd, alwaer het van alle kanten doorregende, en in 't welk men gaeten
bemerkte met stroey- en hoeywisschen toegestopt. Den pater, heeft eerst het houtwerk
doen repareren en dan plafoneren, zoo schoon en deftig, al of het een steenen welfsel
geweest was. Aen de choor heeft hy de mueren en pilaeren op nieuw doen bezetten.
Hy heeft ook eenen nieuwen predikstoel doen maeken....
Ook hadde hy twee schoone nieuwe schrynhoute autaeren doen maeken: eenen
ter eeren van den H. Franciscus en den anderen ter eeren van den H. Antonius van
Padua. In 't jaer 1755, heeft hy ter eeren van desen heyligen een broederschap
opgeregt. Voor de twee nieuwe autaeren heeft de vermaerden schilder Verhaghen
twee autaerstukken geschildert, het eene verbeeldende den H. Franciscus stervende,
en het andere den H. Antonius van Padua stervende. Naer de vernietiging werden
deze twee autaeren en schilde-
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ryen gekogt door den eerw. heer Verbist, religieus der abdye van Park, en nu pastoor
van Haecht, in welke parochiale kerke ze, in 't jaer 1803, gestelt zyn. Hy hadde nog
twee kleyndere autaeren doen maeken aen wederzyden van den ingank der choore.
Op eenen dezer autaeren stond het beeld van de H. Maeget Maria en op den anderen
het beeld van den H. Joannes-Baptista, beyde zeer konstig gesneden, tot Antwerpen.
Dezen zyn tot dato dezer nog niet vercogt; maer worden hier en tusschen hier en daer
versoekelt.
In de choor, achter de gestoeltens, hadde hy doen maeken eene boiseringe, alwaer
eenige medaillons in waeren, in bas-relief, zeer konstig gesneden van den zelven
meester beeldhouwer van Antwerpen, die ook alle de verciersels van de vier autaeren
en van den predikstoel gesneden hadde. Onder de cuype van den predikstoel was, in
mensche groote, het beeld van den H. Franciscus, predikende aen de visschen en
vogels.
Wat nu de ornamenten, remonstrantien, kelken, cassuyfels, lynwaet, enz., aengaet,
dat alles heeft hy zoodanig verbeterd dat degenen, welke men, voor dat hy pater-coster
was. op de groote feestdagen gebruikte, men nauwelyks op de gemeyne werkendagen
bezigde. Indien ik niet vreesde den lezer verdriet aen te doen, zoude ik geen eynde
vinden in zynen iever te verkondigen. Allen kerkgewaed hoegenaemd werd door
hem gesneden en gemaekt; hy hadde daerenboven eenen der swaerste biechtstoelen
van de kerke; ik zal een eynde hier aen maeken met te zeggen dat God hem, weynige
jaeren voor dese algemeyne fransche verwoestinge, tot de eeuwigheyd geroepen
heeft, opdat hy de droefheyd niet zoude gehad hebben, van in weynige dagen alles
te zien vernielen, waer aen hy ontrent de vyftig jaeren, met eenen onvermoedelyken
iever, hadde gewerkt.
Vooraleer ik den lof van desen weerdigen man sluyte, wil ik hier nog byvoegen,
dat hy de voldoeninge gehad heeft van den vyf en twintigjaerigen jubilee te vieren
van het broederschap van den H. Antonius van Padua, voor beyde geslagten, welk
daer, in 't jaer 1755, met apostolyke autorisatie, is ingestelt. Nu zal ik hier melden
dat dit clooster een der genen was alwaer de novicien hun proefjaer deden, en dat
aldaer ook de studie der philosophie en theologie plaets had....
Schoon dat men aen de religieusen hoegenaemt den eygendom van hetgene in
hunne kerken en cloosters was tot nog toe niet ontnomen hadde, komt er op den 6
meert 1795, een weynig naer elf uren, voor den middag, in de kerke der paters
Mindebroeders, eenen franschen officier, vergezelschapt van eenige werklieden met
twee leederen en eene draegberre. Zy stelden hunne leederen aen de noordzyde der
kerke, tegen den muer, tusschen de venster nevens Sint Antoniusautaer en den eersten
biechtstoel, alwaer in den muer gemetst was, eenen swerten marmeren steen, zynde
ontrent dry voeten breed en twee voeten hoog, waerop gekapt was het grafschrift
van Justus Lipsius. Boven dezen steen was het borstbeeld geplaetst van den zelven
Lipsius, in witten marmer, zeer konstig uytgewerkt. Zy nemen dit borstbeeld af,
breken den steen uyt den muer, leggen beyde de stukken op de berre en verlaeten de
kerke met hunnen roof.
Op desen voorseyden steen was gekapt dit hier volgende grafschrift, hetwelk Justus
Lipsius in 't jaer 1604, den 3 february, voor zig zelven gemaekt hadde; hy heeft
geleeft 56 jaeren en 5 maenden; hy stierf in 't jaer 1606, den 10 april.
Quis hic sepultus, quaeris? Ipse edisseram.
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Nuper locutus et stilo et lingua fui;
Nunc altero licebit. Ego sum Lipsius,
Cui litterae dant nomen, et tuus favor;
Sed nomen, ipse abivi, abivit hoe quoque:
Et nihil hic orbis, quod perennet, possidet.
Vis altiore voce me tecum loqui?
Humana cuncta fumus, umbra, vanitas,
Et scenae imago, et, verbo ut absolvam, Nihil.
Extremum hoc te alloquor:
AEternum ut gaudeam tu apprecare.
In dese zelve kerke lag. op den grond, nog eenen blauwen grafsteen, waerop stond,
in copere letters:
JUSTI LIPSI,
quod claudi potuit,
hic jacet.
S.P.Q. Antverpiensis
inclyti viri
famae, orbi notae,
virtuti, caelo receptae,
H.M.P.
Eyndelyk was dien ongelukkigen en lang gevreesden dag van 1 decembris 1796
aengekomen. 's Morgens ten negen uren vallen de commissarissen, de soldaten en
nagtwakers in het klooster, vergaderen, geheel de gemeynte welke er aenstonts werdt
uytgejaegt. Gaedeslaegers (by de franschen gardiens genoemt) worden er in gestelt.
Alle de sleutels worden aen dese gaedeslaegers afgegeven. Nauwelyks is den laetsten
minderbroeder de deure uyt of zy werd achter hem toegesloten.
Wat al droefheyd had men moeten aenzien eenige daegen voor dat desen
ongelukkigen dag aenkwam: vele van dese groote gemeynte, geen maegschap of
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vrienden hebbende, waeren genoodzaekt eene schuylplaets te zoeken om te konnen
intrekken, en alsmede om wereldlyke kleederen, hemden, enz. te konnen krygen....
Achtervolgens het besluyt der Centrale administratie werden, op 21 july 1797,
naer middag, de meubeliaire effecten van dit clooster door de franschen publiekelyk
verkogt.
Op den 22 april 1797, werd binnen Brussel geheel den grond, met de kerke, en
voordere daerop staende bouwen van het clooster der Mindebroeders, publiekelyk
opgeroepen. Het is gecogt door eenen Engelsman, die aen den gewesen pater
Guardiaen gepresenteert heeft of hy er eenige broeders wilde in laeten woonen om
het gaede te slaen, vermits hy nog geene intentie hadde er eenige veranderinge aen
te doen; dan zyn er eenige paters en broeders gaen in woonen.
De kerke vercogt zynde om afgebroken te worden, is eyndelyk door den notaris
De Paep, in 1803, met zitdagen opgeroepen, met de andere deelen van dit clooster.
Het huys, liggende op den linkenoever der Dyle, welk tot wooninge gedient hadde
der geestelyke moeder, en nu bewoond was door den heer Buesen, met geheel den
grond op den linkenoever der rivier liggende, tot tegen de stadsbinnevesten, enz. is
gecogt door Tallon, winkelier en blouwverver, in de Kortstraete. Het tweede deel,
liggende tegen de Mindebroedersstraet, tot achter toe, op den rechtenoever der Dyle,
is gecogt door Bastiné, cooper van het Predikheerenclooster... Den derden coop,
wezende den grond en den bouw er op staende, regenoten den voorgaenden, geweest
zynde de laekenweverye, met een deel van den hof, op de breede van den zelven
bouw, en den bouw tegen de Dyle, geweest zynde het siekhuys der Mindebroeders,
is gekogt door Allart, gebortig van Brussel, den welken hier woont zedert dat hy van
het fransch gouvernement den bureau van het enregistrement van het arrondissement
van Loven bekomen heeft. Van den bouw tegen de Mindebroedersstraete heeft hy
syne wooninge gemaekt, en in den bouw van het gewesen siekhuys heeft hy den
bureau voor syne klerken geplaetst; den hof tusschen de twee voornoemde bouwen
liggende, heeft hy, met mueren, van syne twee regenoten afgescheyden.
Den volgenden pand, bestaende uyt nog een deel van den bouw tegen de
Mindebroedersstraete, de groote poorte, voorts het gewesen spreekhuys, enz., tot
tegen den muer der gewesene kerke, met de bouwen op het eynde, tegen de Dyle,
welke de keukens, refter, enz. waeren, alsmede den hof tusschen de voorseyde bouwen
liggende, is gekogt door eenen onbekenden. Daerin woonen eenige Mindebroeders
van dit gewesen clooster.
Den grond waerop de kerke gestaen heeft, met den bouw op dezelve breede, achter
tegen de Dyle, is gekogt door Janssens, coopman in wolle, gebortig van Bautersem,
nu binnen Loven woonende. Van desen ledigen grond heeft hy eene bleekerye
gemaeckt tot het bleeken van synen wolle, die hy achter, in de Dyle, wascht. Den
grond daer de choor op gestaen heeft, maekende den hoek in de Mindebroedersstraete,
tot tegen den coop van Janssens, en, in de Waeystraete, tot tegen den volgenden
coop, is gecogt door Bosmans, den jongen, meester metser.
Den volgenden bouw in de Waeystraete, waerin eene poorte is, en voorder den
hoek makende der zelve Waeystraete, regenoten het huys van Sinte Barbara capelle
en de Dyle, tot aen den bouw door Janssens gecogt, is gecogt door Boonen, meester
brouwer, woonende in de Vier Hespen.
Ik wille hier by voegen dat de paters Mindebroeders, nu gesupprimeert zynde, van
den notaris De Paep, die de affairen doet van den Engelsman, cooper van dit clooster,
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eenen bouw gehuert hebben, en op 7 septembris 1801, in het gewesen siekhuys vier
missen gecelebreert hebben. Ook op de volgende dagen en op woensdag 13, hebben
zy, ten 7 uren 'smorgens, eene solemnele misse gedaen ter eeren van den H. Antonius
van Padua....

Godshuys der Augustynen, bl. 192. De paters Augustynen hadden al eenige jaeren, onder het bestuur van eenen prior,
in onse stad gewoont; maer ik heb nergens de plaetse hunner wooninge konnen
ontdecken. In 't jaer 1263, werd hun, uyt enkele liberaliteyt van den prins en van de
stad, eenen grond gegeven gelegen op de Vischmerkt, regenoten de Dyle, van aen
den omdraey der zelve, tot aen de oude stadsvesten. Dezen grond werd hun in
eygendom gegeven tot aen de gewesene stads binnenpoorte, genaemt de Steenpoorte,
en van daer afkomende langs de Vaertstraete, tot aen het straetjen genaemt den
Augustynen gank. Het klooster was, des nagts, zoowel naer den kant der Vischmerkt
als naer den kant der Vaertstraete, met poorten afgesloten.
Uyt liberale aelmoessen bouwden dese paters op dien grond een clooster en eene
kerke. Petrus, bisschop van Ortonie en suffragaen van Luyk, wyde dese kerke in 't
jaer 1270, op den dag van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaert.
Men bezat in dese kerke dien weerdigen schat van eene miraculeuse hostie, welke
in vleesch verandert is in 't jaer 1374, in de stad Middelburg, in Zeeland, alwaer
eenen knegt, door syne meesterse gedregen zynde van uyt haeren dienst gejaegt te
worden, indien hy tot de H. Communie niet gink, zig verstoute van zig daer toe te
begeven, zonder zig gebiecht te hebben; maer zoohaest hy de H. Hostie ontfangen
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hadde, veranderde zy in synen mond in zienelyk vleesch, hetwelk door den priester,
die de H. Communie uytreykte, gezien werd, die ze hem uyt den mond nam. Desen
weerdigen schat werd overgevoert naer Ceulen, en aldaer gestelt in de kerke der
paters Augustynen, alwaer hy met grooten toeloop en eerbiedigheyd bewaerd werd.
Den aertsbisschop van Ceulen het verlof gegeven hebbende aen den eerw. pater
Joannes vander Geest, prior der Augustynen, tot Loven, welken synen biechtvader
geweest hadde, van een deel van dit miraculeus H. Vleesch naer Loven te mogen
overvoeren, zoo geschiede er wederom een nieuw mirakel; want zonder dat het
aengeraekt was, scheede het zig in twee deelen, waervan een deel gebleven is in de
kerke der paters Augustynen, tot Ceulen, en d'ander deel overgebragt is, in 't jaer
1389, in de kerke der paters Augustynen, van Loven, alwaer het sedert dien tyd in
eenen aldergrootsten eerbied, met eenen onuytsprekelyken toeloop van volk,
namentlyk op de bezonderste feestdagen en ten tyde van onheylen, 't zy algemeyn,
't zy byzonder bezogt werd. Zulks had plaets tot op den feestdag van de HH. Apostelen
Petrus en Paulus, 29 juny 1794, wanneer het, ter oorzaeke der ongelukkige
tydsomstandigheden, is verborgen geweest, met eene zeer groote en behoorlyke
zorgvuldigheyd. zoo in Duytsland als in onse stad. Het is verborgen gebleven van
dien voorseyden 29 juny 1794 tot op den 20 october 1803, wanneer het, op dien
zelven dag, door de eerw. paters Augustynen van dit gewesen clooster van Loven,
over gelevert is in handen van den eerw. heere Joannes Baptista Buelens, gewesen
pastoor der parochiale kerke van Sint Jacobus den meerderen....
Wat nu voorders dit gewesen Augustynen clooster raekt, dient geweten dat er in
dese kerke, in den hoogen autaer, eene uytnemende schilderye stond, geschildert
door G. de Crayer, vertoonende de H. Maeget Maria, met het kindeken Jesus; aen
de linke hand waeren den H. Jan-Baptist, de H. Apolonia en eene andere maeget,
een mandeken met bloemen in haere handen houdende; leeger stond den H.
Sebastiaen, het lichaem naekt, met eenen helm, met pluymen verciert op het hoofd,
met synen handbooge en pylkoker; hy scheen te spreken aen den H. Rochus, en aen
den H. Antonius, aen den H. Paulus, heremeyt, en den H. Augustinus. Geheel dese
zaemenstellinge was zeer aengenaem om zien door den keus der schoone aengezigten,
door de correctie der teekeninge en het schoon en waer couleur; het was een der
uytnemenste konststukken van desen grooten meester. Ik zegge het was, jae het is
er geweest: want de paters dit stuk hebbende willen vlugten, hadden het opgerold
en, 'snagts, door eene venster uytgegeven, waerdoor het zoo mishandelt en verscheurt
geweest is, dat er geen stuk van eenen voet groot onbedorven was. Ik mag waerlyk
zeggen dat de Franschen ons, in 't jaer 1794, alle ongelukken medegebragt hebben.
Deze paters zyn op den 27 novembris 1796, omtrent vier ueren des naermiddags,
uyt hun clooster gejaegt geweest. Het was den eersten sondag van den advent...
Geheel den grond van dit gesupprimeert clooster, met de daer opstaende kerke en
gebouwen is in dien tyd, wanneer alle de cloosters tot Brussel vercogt geweest zyn,
ook verkogt, maer het beloop der principaele coopsomme hebbe ik niet konnen
ontdekken.
Desen geheelen grond, met de daerop staende bouwen en kerke, is gekogt door
dry mannen, geene inboorlingen onser stad, maer van welke er twee in onse stad
getrouwt zyn en woonen, te weten Benoit Marcelis, in houwelyk met de dogter van
jouffrouw de weduwe Eeckman, en De Swert, in houwelyk met de dogter van
Cremers, meester cleermaeker, op de Thiensche straete. Den derden was sekeren
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Smolders, woonende tot Sichem, den welken, met sekeren Gillon, coopman is van
het deel der abdye van Sinte Geertruyde, liggende op den linken oever der Dyle.
Dese dry coopers verdeylden onder hun den grond, met de daerop staende bouwen,
op de wyse en conditie aen my onbekent, uytgenomen de kerke, het gewesen
spreekhuys en een huysken, achter de choor, regenoten de Vaertstraete, genaemt de
cluyse, bewoont door eene geestelyke dochter, welke daer school hield. Geheel dien
grond, gelyk hy zig alsdan bevond, werd onder de dry voornoemde coopers
opgeroepen; hy bleef aen Smolders; welken desen synen coop dan vercogt heeft aen
eenen Brusselaer die binnen dese stad en elders zoo menige schoone kerken vernielt
en afgebroken heeft.
Nauwelyks was desen coop gesloten of desen beeldstormer begint, in de maend
mey 1801, werklieden te stellen op het dak der kerke tot het afdoen der schalien.
Daernaer werd het quaed hout in coopen gelegd en aen de meestbiedenden vercogt.
Daertoe ontbraken geene coopers. Ten zelven tyde werd dat huysken achter de choor
ook afgebroken.
Nauwelyks waeren de mueren der kerke en der choor eenige voeten afgebroken,
of er werd door de Municipaliteyt aengewesen hoeveel er van desen grond moest
afgenomen worden tot het verbreeden van den gewesen Augustynen gank, die tot
eene publieke straete moest dienen om van op de Vischmerkt tot in de Vaertstraet
te komen. Aenstonts zag men den ouden muer, in de Vaertstraet, van aen den hoek
van den Augustynen gank tot aen den grooten bouw, wezende het Collegie der
Augustynen, afbreken, en aldaer twee huysen aenleggen. De paters Augustynen
hadden den laetsten bouw opgetrokken om te dienen tot een collegie der humaniora.
Dit collegie werd geopent ten jaere 1612, maer door het opregten van het collegie
der H. Dryvuldigheyd tot schole der humaniora is
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netgene der paters Augustynen allengskens in studenten vermindert, tot het eyndelyk
in 1743 geheel heeft opgehouden....
De kerke en de choor nu in dit jaer 1801 geheel afgebroken zynde, vercoopt desen
beeld- en kerkvernielder, tegen den muer der achterplaetsen van syne twee nieuw
opgebouwde huysen, een deel van den grond, daer de choor gestaen heeft, aen Benoit
Marcelis voornoemt om langs daer van op syn goed eenen uytry te hebben in den
gewesen Augustynen gank, nu publieke straete. Deze bouwde er eene poorte en van
wederzyden, in den muer, eene loose venster....

Het godshuys der Bogaerden, bl. 192. In 't jaer 1280, hadden de Bogaerden, hier in Loven een clooster, in de Mechelsche
straete, buyten de binnen poorte, nevens de Dyle.... De Bogaerden waren leeken
broeders, ook broeders van penitentie genaemt. Sy wonnen hunnen kost met weven
en waeren onder sekere wetten aen elkander in gemeynschap verbonden. Laeter
werden sy van den derden regel van Sint Franciscus; doch, tot in 't jaer 1468 was er
van hun nog geenen eenen priester gewyd. Hun getal zeer verkleynt zynde, werden
de overigen, in 1590, aenveerd in de abdye van Vlierbeek, buyten de Diestsche
poorte. Dese broeders naemen aldaer, onder pauselyke toestemminge, het habyt en
den regel van den H. Benedictus aen.
Op den eersten of langen Keyberg, een weynig voorby den dwarsen Keyberg, ter
linker hand, siet men een huys hetwelk nog tot den dag van heden het Bogaerdenhuys
genoemt word. Het is geweest een collegie der eerw. paters Bogaerden, getondeert,
den 27 augusti 1640, door de paters Bogaerden van het kapittel van Zepperen, voor
de studenten van hun orden, in de Universiteyt deser stad. Het werd door de zelve
paters goetgekeurt 12 januarii 1641; doch, is ten onder gebleven.

Klooster van Sint Merten, bl. 192. Dese priorye van reguliere canoniken van het capittel van Windeshem, moet haer
begin aen sekeren Henricus Wellens, capellaen van Sint Peeter, alhier. Deze riep by
zyn testament, in 't jaer 1433, eenige broeders scholieren (aldus werden genoemt de
geestelyken die in gemeynte leefden), van het collegie van den H. Gregorius van
Deventer, aen wie hy syn huys gaf om alhier de jonkheyd te leeren lesen en schryven;
het was de bezigheyd van de broeders van dien tyd. Dit werd ten uytvoer gebragt,
onder het opzigt der priors van Groenendael en Seven Bronnen, in Sonienbosch. De
broeders die van Deventer kwamen, hadden aen hun hoofd Egidius Walram. Dan,
by het huys van den fondateur begon men meer bouwen optetrekken (welke ten tyde
dat die heeren gesupprimeert werden, er ten deele nog stonden). Men voegde er eene
capelle by, welke op den dag van den H. Martinus gewyd werd, waerdoor het Sint
Mertenscloosters is blyven genoemt worden.
Weynige jaeren daernaer veranderen sy van regel. Met goetkeuringe van den
bisschop aenveerden sy den canoniken regel van den H. Augustinus. Zulks had plaets
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ten jaere 1447, onder het opzigt van den prior van Bethleem. Egidius Walram werd
van rector tot eersten prior gekosen. Dezen man overleden zynde, werd Henricus de
Ponte tot prior verheven. In 't jaer 1462, werd het huys vervoegt aen het capittel van
Windeshem.
Tydens de Nederlandsche beroertens der XVIe eeuw, werd het clooster der reguliere
canoniken, genaemt den Troon van Onse Lieve Vrouwe, by Herenthals, in 't bisdom
van Antwerpen, afgebrand; het bleef in asschen liggen, en de religieusen vereenigden
zig, ten jaere 1596, met de religieusen van Sint Merten alhier. Dit had plaets met de
toestemming van den H. Stoel en van den hertog van Brabant.
Onder de regeringe van keyser Josephus II, als hertog van Brabant, supprimeerde
den Hr de Lannoy, procureur generael van Brabant, op den 15 juny 1784, het clooster
van Sint Merten, en stelde er tot commissaris Jacquelart, sone van den professor in
de medecynen, en tot econome de Beriot, den vader.
Het clooster diende in 't jaer 1785 tot caserne der Husaren van het regiment van
Wurmser, 't welk met meer andere regimenten van Duytsland hier gekomen waren
tot den Hollandschen oorlog voor de Schelde. Maer het was merkweerdig om zien,
dat, wanneer men dese Husaren de kerke aenwees om hunne peerden te stellen, zy
dit stoutmoedelyk wygerden. Door hunne opperofficiers gedwongen zynde, zyn zy
er tegen hunnen dank in gegaen. Keyser Josephus, eer dat er eenige vyandelykheden
begonst waeren, met de republiek van Holland eene overeenkominge aengegaen
hebbende, zyn de hoogduytsche regimenten naer Duytsland te rugge gekeert, en de
heeren van Sint Merten hebben, op 28 Augusti 1790, op nieuw bezit van hun huys
genomen, en het ordercleed wederom aengetrocken.
De Franschen, op 15 juny 1794, onse stad ingenomen hebbende, dreven in de
maent meert 1795, de heeren van Sint Merten wederom uyt hun clooster, en maekten
er een militairen hospitael van. Het clooster tot den dag van heden (1806) niet vercogt
zynde, dient tot logement van veteranen en andere fransche militairen.

Het godshuys van de Chartroysen, bl. 193. Dit clooster der Carthuysers, met syne hovingen en labeurlanden, strekte sig uyt van
aen den zoo genoemden Ysermolen, op den linken oever der Voere, tot aen de brugge
daer over liggende, nevens de gewesene Sint Joris Capelle, en dese brugge over
zynde, ter
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linker hand, tot aen de vesten, en zoo langs de vesten afgaende wederom tot aen de
Voere, by den Ysermolen. Alle die hoven en landen zyn goederen der Carthuysers
geweest.
Ik zegge zyn geweest, omdat de vyf eerste dagmaelen welke liggen van aen de
Voere, opwaerts tot aen den muer, nevens den weg leydende naer de poorte van het
clooster, door daerover verkregen octroye van Syne Majesteyt, gemangelt waren
geworden tegen vyf dagmaelen land, gelegen voor de poorte van het pachthof van
Rospoel, onder Corbeeck-Dyle, en toebehoorende aen 't Collegie Winckelii. Over
deze vyf gemangelde dagmaelen werd er door de heeren proviseurs van het Collegie
eene nieuwe amortisatie betaelt. Zulks, door de Carthuysers niet gedaen zynde, omdat
zy oordeelden dat het niet geschieden moeste, mits zy het octroy tot dese te doene
mangeling verkregen hadden, werden de vyf dagmaelen, weynige jaeren voor hunne
suppressie, door den procureur generael van Brabant, ten profyte van Syne Majesteyt
aengeslaegen en vercogt.
Den weg die naer het clooster leydt ingeslaegen zynde, komt men voor de groote
poorte; van daer wederkeerende, heeft men, ter linker hand, de bel-poorte om in het
geleg van het clooster te komen. Aldaer vindt men, in eenen boomgaerd, twee wegen,
eenen ter linker hand, om naer het clooster te gaen, en eenen regtdoor, langs waer
men den pand doorcruysende het mest in den pandhof voerde.
Van de bel-poorte wederkeerende, was het, bynaer tot op het eynde, eenen blinden
muer, en dan de groote poorte van een pachthofken, 't welk de Carthuysers aen eenen
hovenier verhuerden.
Nevens dese poorte, in eenen gebroken hoek, was eene capelle, met eene ysere
tralie voor, waerin stond eenen Ecce Homo, in levende groote, welk beeld door
straetschenders mishandelt is geweest. Sedert 16 juny 1794, dat wy onder het fransche
jok zyn, was er een gebod uytgecondigt geworden, dat alle beelden en alle
hoegenaemde teekens van religie weg gedaen moesten worden. Om alle
mishandelingen te voorkomen, had den eerw. heere van Cauwenberg, pastor van
Sint Jacobs, op 26 septembris 1797, het cappelleken doen toemetsen. Doch den muer
werd den volgenden nagt door straetschenders uytgeworpen, hetwelk des morgens
door de gebueren gezien zynde, heeft men het beeld er uytgenomen, en in een huys
verborgen. Sedert dat wy wederom het geluk hebben dat de processien langs de
straeten mogen gaen, stellen de gebueren, voor desen gewesen gebroken hoek, op
eenen autaer, die sy daer maeken, dit beeld; aldaer wordt de benedictie gegeven
wanneer de processie van Sint Jacob den grooten weg gaet, gelyk ook voortyds altoos
plag te gebeuren. Ik kome van te seggen den gewesen gebroken hoek, want desen is
aldaer weg sedert van Overbeke, sone van den boekdrukker van Overbeke, in de
Gulde Lampe, achter het stadhuys, woonende op de oude Merkt, op den hoek der
Zeelstraete, lid van den Comité des hospices civiles, den grond van dit pachthofken,
met de daer opstaende bouwen, heeft gecogt.... Hy heeft op den hoek een speelgoed
gebouwt. Nevens dit speelgoed de Bankstraet opgaende heeft men, ter linker hand,
eenen blinden muer waerin eene kleyne deure is, dienende tot den ingank van den
voorseyden hovenier; een weynig voorby dese deure eyndigt den muer, en dan heeft
men voorts niet dan eene grachte tot aen den hoek der Bankstraete, die zoo voorts
afgaet nevens de stadsvesten, tot aen de Voere, welk langwerpig deel hovingen en
labeurland aen de Carthuysers was toebehoorende.
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Naer dat de Franschen, die ons Nederland alsdan ook innamen, en op 2 july 1747,
den slag van Lawfeld, by Tongeren, tegen de geallieerde legers gewonnen hadden,
werden er vele gequetsten van het slagveld tot Loven binnen gebragt, en geleyd in
Sint Peeters kerke, in de Refugie van Park en elders, van welke er daegelyks vele
stierven. Tot begravenis dezer soldaten had men eenen zeer grooten put doen maeken,
op de Bankstraete, juist voorby den blinden muer daer ik van gesproken hebbe, en
op den grond der Carthuysers die, tegen de straete, nog heden met eene haege
afgescheyden is.
Nu komende tot de stigtinge van dit clooster der Carthuysers, vinde ik dat Divaeus
meld, dat het begonst is ten jaere 14941, zonder daer iets meerder van te zeggen;
doch, de andere auteurs beraedende, vinde ik dat Walterus Waterleet, proost van
Maubeuge, scholaster van Brussel en canonik van Sint Peeter, alhier, vier bunderen
land koopt tot het begin en het aenleggen van den bouw van dit clooster. Dit gebeurde,
volgens Gramaye, in 't jaer 1474; doch, men wilt dat het maer is begonst in 't jaer
1489. Twee vrouwen, zoo doorlugtig door hunne godvrugtigheyd als hunne hooge
geboorte, namenlyk Margarita, suster van Eduard, koning van Engeland, weduwe
van Carel den Stouten, hertog van Brabant, en Maria-Magdalena de Hamale, weduwe
van Guillielmus de Croy, markgrave van Aerschot, droegen tot dese stigtingen
zoodanig by, dat men ze met regt noemt de tweede fondateurs. Daer zyn nog vele
andere weldoenders van dese paters geweest. Onder andere liet Joannes Overhoff,
tresorier der graven van Nassau, tot het voltrekken van dit

1

In 1488. Zie over den aanvang van dit klooster de Annalectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de la Belgique, 14e deel (1877), bl. 230-299.
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clooster, ses duysent rynsguldens. Men rekent ook onder de fondateurs Egidius,
aertsdiaken van Henegouw, welke by syn testament daertoe het derde deel van alle
syne goederen liet. Desgelyk is hun veel toegeworpen geweest door Franciscus
Busleyden, proost van Sint Lambertus, tot Luyk; Nicolaus de Ruystere, bisschop van
Atrecht, Conrardus de Sarto, proost van Mechelen; Theodoricus Persyn, Theodoricus
van Eemstede en vele andere groote en voornaeme mannen, alsook door Catharina
Pinnock, weduwe Liberti van Meldert.
In eenen historieschryver lese ik dat het kerkhof, met de capelle is gewydt anno
1492. In eenen anderen vinde ik dat de kerke, gebouwt ten koste van twee gebroeders,
Gilbert en Walter de Pottere, gewyd is in 't jaer 1501, door Libertus, bisschop van
Beryce en Joannes, bisschop van Cyrenen.
Het zy zoo het wilt, ik laete het aen het ondersoek van den nieuwsgierigen leser
over. Dit alleen wil ik er byvoegen, dat ik, over weynige jaeren, de choor en de kerke
zoodanig hebbe zien veranderen en in order stellen, door het plaetsen van dry nieuwe
autaeren en door het doen van andere schoone vercieringen, dat die de opmerkinge
verdiende van al wat leeft. Dese kerke was toegewyd aen de H. Maria-Magdalena
zittende onder het cruys.
Deze paters, by edict van keyser Josephus den II, van 17 meert 1783, gesupprimeert
zynde, werden op 25 april uyt hun clooster gejaegt. Waernaer dat ik hetgene ik met
blydschap hadde zien maeken, met droefheyd hebbe zien vernietigen. Den
aengestelden commissaris Fisco verkogt den nieuwen hoogen autaer (uytgenomen
het H. Huysken) aen de heeren der abdye van Perk, om te stellen in de kerke van het
dorp Tremeloo, welke sy besig syn met te herbouwen. Het heylig Huysken, waerop
staet Christus aen het cruys hangende en Maria-Magdalena knielende aen de voeten
van het zelve, is gecogt geweest door de heeren canoniken van Sint Jacobs, en
geplaetst op den autaer van hunne nieuwe choor. De twee kleyne autaeren zyn gecogt
geweest door den eerw. Heere Samen, plebaen van Sint Peeter alhier en geplaetst in
dese kerke, aen weder zyden der groote choordeure, onder het oxsael. Den autaer
der capelle is gecogt door den eerw. Heere van Herck, pastoor van Heelen, by
Sout-Leeuw, welken hem in syne parochiale kerke geplaetst heeft.
Justus Lipsius sprekende van den pand van dit gewesen clooster, zegt: daer is in
dit clooster eenen wonderbaren porticus zoo door lengde als door bouwwing. Ik wete
niet, zoo gaet hy voort, of er in de nabuerige landen eenen is die hem kan vergeleken
worden.
Eenen zeer grooten hof was door desen vierkantigen porticus of pand besloten. In
't midden van dezen hof was er eene waeterpompe, welke pompe en blauwen staender,
door order der municipaliteyt onser stad, daer is uytgehaelt en geplaetst buyten de
gewesene Sint Michiels binnen poorte, alwaer er tot nog toe maer eenen open bornput
geweest hadde, nevens het aldaer afgeworpen Sinte Annascapelleken. Tegen de buyte
canten van desen porticus of pand waeren gebouwt de wooningen of cellen van de
paters, waervan de deuren zig in den pand bevonden. Deze cellen bestonden in twee
a dry camerkens en een hofken achter, van wederzyden met eenen muer afgesloten.
Daer het getal van paters zedert eenige jaeren zeer vermindert was, had men de
cellen aen de noord en westen zyden afgebroken, om van het onderhoud der daken,
gelasen, enz. bevryd te zyn. Men had er twee schoone hoven, vierkantig in mueren,
gemaekt, elk met eene deure naer buyten. Deze hoven hadden de paters aen twee
borgers deser stad verhuert.
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Wat met dit clooster gedaen is geweest zedert dat die religieusen gesupprimeert
waeren, tot het nu door de Franschen vercogt is, hebbe ik op elken tydstip, in myne
voors. Chronyke, aengeteekent.
Wanneer van Overbeke, tot Brussel, het deel verkregen had, daer ik van gesproken
hebbe, heeft Guilliam Leunckens, brouwer, gewoont hebbende in syne brouwerye
Sint Jacob, op de Leye, nu woonende in een quartier van het gesupprimeert clooster
der Engelsche Nonnen, alle de bouwen die het clooster uytmaekten, gecogt, gelyk
ze vierkantig in hunne mueren liggen.
Naer den zuydkant, tegen de schuere en den muer van het deel, door Luynckens
gecogt, woonde eenen hovenier, genaemt Vanden Put. Desen heeft gecogt, het huys
dat hy bewoonde en den hof die hy cultiveerde. De voordere deelen, hof en land, zyn
gekogt door Bastiné en anderen.
Eyndelyk is Leunckens voors., bezig met de kerke der gewesene Carthuysers af
te breken (july 1806).

Het godshuys der twelf Apostelen, bl. 193. Dit godshuys der twelf Apostelen is gelegen in de Vaertstraete, regenoten de zelve
straete west ter 1e, de stads magazynen dienende tot Entrepot der goederen langs de
Vaert komende, ter 2e, eenen hof aende stad toebehoorende, ter 3e en de brouwerye
genaemt Aerschot, ter 4e zyden. Het werd alzoo genoemt omdat aldaer werden
onderhouden twelf oude mannekens en eenen priester, welken, op sommige daegen
van de weke, in de daerby gefondeerde capelle van Sint Job, nevens de wooninge
der mannekens, de misse moest celebreren.
Het was ook in dese capelle dat de eerw. paters Mindebroeders der stad, zedert
dat onse Vaert gemaekt is, op alle de dagen wanneer dat het obligatie was misse te
hooren, de misse moesten komen celebreren, voor den schipper van het trekschuyt,
wanneer het
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ontrent den middag aengekomen was. Tot Mechelen moest er om de zelve reden, in
de kerke der paters Capucienen, eene misse op alle de daegen van obligatie van misse
te hooren, gecelebreert worden. Voor den last die dese paters aengenomen hadden,
mogten de religieusen van beyde dese ordens gratis met het trekschuyt vaeren.
Dit godshuys der twelf Apostelen en capelle van Sint Job, is gefondeert in 't jaer
1422, door Petrus Heyme, sone Joannis en van Agatha Omloop, tot onderhoud van
twelf oude mannekens, onbequaem om met hunne handen den kost te winnen, en
eenen priester. De proviseurs van dese fondatie waeren twee heeren van het dienende
magistraet deser stad, eenen raed uyt de geslagten en eenen overdeken. De plaets
van rentmeester werd door de magistraet aen eenen inwoonder onser stad, voor het
leven, gegeven. Ik hebbe nogtans eenen, ter oorsaeke van syne slegte administratie,
van dit rentmeesterschap zien berooven....
Op den 10 augusti 1804, is alhier, op het stadhuys, voor 1000 franks publiekelyk
vercogt de capelle van Sint Job; zy moest op dry maenden tyds afgebroken zyn, en
alle de materiaelen van den grond geamoveert.
In 't jaer 1805, heeft sieur vanden Berck, coopman, woonende op de Vaert, den
grond gecogt.

Het godshuys der Heylige Dryvuldigheyd genaemt de Seven Slapers, bl.
193. Dese fondatie der Seven Slaepers was gelegen in den langen Bruel, meer bekent
onder den naem van Predikheerinnen straete, regenoten de refugie van 't gewesen
clooster van Bethleem, ter 1e, het Caertspelstraetjen ter 2e, het gewesen clooster der
Predikheerinnen, ter 3e, en de Predikheerinnenstraete ter 4e zyden. Het bestond uyt
seven wooningen voor seven oude manspersoonen, gestigt door Joannes Keynooge,
in synen tyd raed en schepenen uyt de adelyke geslagten deser stad. Dezen man
verschikte, op 1 augusti 1439, syn huys en toebehoortens, gelegen in den langen
Bruel, tot dese fondatie ter eere van de H. Dryvuldigheyd. Hy benoemde tot proviseurs
er van de twee dienende rentmeesters deser stad. Dese seven oude mannekens hadden
van wegens de fondatie eene blauwe capotte, met eenen rooden schoef, gelyk die
der twelf apostelen eene gryse capotte, met eenen blauwen schoef hadden. Maer zoo
haest den Comité des Hospices civils aengestelt was, heeft dese daer niet meer voor
gezorgt. Voorders was nog in dese fondatie eene capelle aen de H. Dryvuldigheyd
toegewyd. Voor den sondag van H. Dryvuldigheyd gingen de mannekens met eene
busse door de stad om almoessen te vergaederen tot vercieringe van hunne capelle;
gelyk ook, alle weken, een manneken van de fondatie der twelf Apostelen in de stad
met eene busse rond gink, om almoessen te vergaederen tot onderhoud en vercieringe
van de capelle van Sint Job. Weynige jaeren voor haere vernietinge, hebben wy de
capelle van Sint Job op nieuw zien plafoneren, er nieuwe vensters in zien maeken,
den autaer marbriseren en voor dien autaer, door den vermaerden konstschilder
Verhaghen, eene schilderye schilderen verbeeldende Sint Job zittende op wat strooy,
op eenen blauwen steen1.
1

Dit schilderstuk bestaat nog. Het bevindt zich thans in de kerk van Sint Michiel.
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Dese fondatie hadde nog in de Predikheerinnen straete eene huysinge, welke de
heeren proviseurs, tot profyt der stigting, verhuerden, alsook eenen schoonen en
grooten hof, uytgank hebbende in het Caertspelstraetje, welken ook ten gelyken
profyte verhuert werd.
Den Comité des hospices civils dese arme mannekens in de fondatie der twelf
apostelen gesteken hebbende, heeft dese seven wooningen verhuert, en zelfs, neven
de poorte, tegen de straete, eene venster gebroken alwaer eenen winkelier woont....

Het godshuys der Cellebroeders, bl. 193. De Alexianen ofte Cellebroeders, verschikt om zieken te dienen en dooden te
begraven, hebben hier en in andere plaetsen van Brabant begonst te bestaen van in
't jaer 1342. Zy waeren alsdan ongetrouwde wereldlyke manspersoonen, genaemt
Lollaerts en Matemans, zig verbindende tot het doen van werken van liefde en
bermhertigheyd; maer sonder eenige vaste belofte aen te gaen. Dit gebeurde onder
de goedkeuringe der pausen Gregorius den XI, Bonifacius den IX, Eugenius den IV,
enz. Hunnen dienst, zoo in 't bedienen der sieken en sinneloosen als in 't begraven
der dooden, zoo in 't openbaer als in 't particulier, werd zoo groot geacht, dat men
hun hier eenen grond gaf tot eene wooninge. Sedert dien hebben sy aenveerd den
regel van den H. Augustinus en de vaste cloosterlyke belofte; hetgene goedgekeurt
werd, in 't jaer 1462, door den paus Sixtus den IV, op versoek van den hertog Carel
den Stouten. Desen paus veroorloofde hun van te verkiezen eenen visitator generael
van hunne vergaderinge. Sy hielden hun eerste capittel, tot Luyk, in 't jaer 1464.
Behalven den regel van den H. Augustinus, hebben sy nog besondere statuten door
hunne oversten gemaekt. Eenigen, onder andere die van Gendt, hadden aenveerd het
versagt orden ofte den derden regel van den H. Franciscus, in 't jaer 1459, onder de
goedkeuringe van den paus Pius den II.
Van het clooster hetgene de Cellebroeders hier be-
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zitten, moete ik geene beschryvinge geven, alzoo sy door de Franschen daer niet
uytgejaegt zyn. Het is, God zy dank, ongehindert gebleven. Het staet bynaer aen de
Brusselsche poorte; den hof komt uyt tegen de Cabotermansstraete.
Hunne capelle, welke zedert den brandt van het jaer 1739, veel schoonder als te
voren, is herbouwt, is in nettigheyd en kostelykheyd besiens weerdig. Zeer schoone
schilderyen, door de Haes en Verhaghen geschildert, bekleeden alle de mueren.
Onder deze schilderyen zyn sy beset met eene schoone marbere boiseringe; den grond
is ook in marber.
Schoon, door de Franschen niet uytgejaegt zynde, mogen de Cellebroeders hunne
swerte kleederen en schapulier niet meer draegen; sy moeten in borgers kleederen
gaen. Gelyk hier voren gaen sy de sieken dienen, en houden in hun clooster
sinneloosen van het mannelyk geslagt. De arme sinneloosen, die door onse stad tot
Geel onderhouden werden, zyn hun alle thuys gebragt....

Het godshuys der witte Vrouwen, bl. 193. De religieusen welke men op heden de Witte Vrouwen noemt, waren eene
vergaderinge sonder vasten regel. Zy leefden te samen als boetveerdigen of penitenten,
de H. Maria-Magdalena van Bethanien naervolgende, waer sy ook den naem van
voerden. Maer in 't jaer 1252 hunne levenswyse verandert hebbende, naemen sy het
kleet en den regel aen van Sint Victor. Ten jaere 1258, deden sy, op hunnen kost,
eene capelle bouwen. Langzaemerhand wederom van hunne regels afgeweken zynde,
werd Henricus de Ponte, prior van het clooster der canoniken van Sint Merten, alhier,
ten jaere 1466, belast dese te hervormen en hunnen regel beter te doen onderhouden.
Het gelukte hem niet naer synen wensch, en het is daerom dat sy, in 't jaer 1501, door
bisschoppelyke autoriteyt, verpligt werden den regel van den H. Augustinus te
aenveerden. Alsdan kwam vrouwe Cecilia d'Argenteau-Hoy, van eene luysterlyke
familie van Huy, naer hier, en werd in dit clooster geprofest, 't welk sy, op eygen
kosten, merkelyk heeft vergroot. Den regel van den H. Augustinus is er tot op den
dag van de vernietinge op het alderstrikste onderhouden geweest....
Wat nu het geleg van het clooster aengaet, het was een langwerpig vierkantig groot
geleg, tegen de Diestsche straete, hebbende eene groote poorte tot toegank van kerke
en clooster. Van den eenen kant, nevens dese poorte, stonden twee huyzen en van
den anderen kant dry huysen, welke alle vyf verhuerd werden. Er stond nog een huys
in den gank der kerke 'twelk altyd aen eenen priester verhuert was. Voorders tegen
de Diestsche straete, van aen den hoek der Koeystraete tot aen het huys van den
edelen heere van Bemmel, was het clooster met borgers huysen afgesloten. Naer den
kant der Koeystraete was het eerst afgesloten door eenige borgers huysen, vervolgens,
eer men aen de groote waegenpoorte kwam, door dry schoone huysen het clooster
toebehoorende. Dan hadden de Wittevrouwen de groote waegenpoorte langs waer
de provisie van brandhout, enz. ingevoert werd. Boven deze poorte waren twee
caemers boven elkander, op welke de nonnekens de stadsprocessie kwamen zien,
wanneer die daer passeerde. Voorby dese poorte waeren twee borgershuysen; achter
deze huysen was den schoonen grooten hof van het clooster. Voorders was het Villers
Collegie. Den hof der Wittevrouwen paelde aen den hof van dit collegie. Dezen hof
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ging tot aen de oude stadsvesten. Deze vesten scheyden den hof en clooster van den
hof en huyssinge van den edelen heere van Bemmel.
Dese nonnekens hadden voor hunne eerste suppressie, door keyser Josephus, in
hunne kerke, inkomende aen de linke hand, eene schilderye verbeeldende de heylige
moeder Anna, welke de heylige Maeget Maria, haer dochterken, leerde lesen. Aen
haere voeten was nedergeknielt Anna van Severdonck, in haer leven priorinne van
dit clooster; het was eene zeer goede schilderye, wel gedrapeert; ik meyne dat die
door Blendef geschildert is.
Aen de regte hand voorby de zycapelle, eer men de trappen naer den hoogen autaer
opgaet, was eene schilderye verbeeldende den H. Augustinus schryvende. De heylige
Dryvuldigheyd was in de wolken, en beneden, eene nonne knielende. Ik ben ook van
gedagten dat se door Blendef geschildert is; daer is ook van gelyken veel goets in.
De schilderye vanden hoogen autaer. geschildert door Petrus-Paulus Rubens1,
verbeeld de Aenbiddinge der dry Coningen. Het is een alderschoonste compositie,
vol wonderbaere fyne trekken. De heylige Maeget is uytnemende schoon; maer ik
geloove dat sy niet te wel geseten is; men heeft daer eenen schoonen print van, door
den graveerder Witdouck uytgegeven. Wanneer den grave van Cobentzl volmagtigen
minister in dese Nederlanden was, had hy dese schilderye komen sien. Hy zeyde aen
de vrouwe priorinne dat ze noodzaekelyk moest schoon gemaekt worden; dat men
hem die naer Brussel zoude stueren, dat hy die zoude doen kuysschen. Maer alzoo
desen volmagtigen minister, op die wyse eenige andere kostelyke schilderyen hadde
weten naer Brussel te doen senden, en vergeten had ze terugge te stueren, haerselde
men aen zyn versoek te

1

In 1634. De Wittevrouwen betaalden dit schilderstuk aan Rubens 920 gulden. De groote
meester had het op acht dagen geschilderd.
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beantwoorden. De vrouw priorinne van dien tyd N. Reniers antwoorde hem dat sy
noyt zoo groot stuk en op eyken berd geschildert, aen zoo groot gevaer zoude derven
bloodstellen, met het naer Brussel te stueren. Zy voegde er by dat indien Syne
Excellentie oordeelde dat het noodzaekelyk moest schoon gemaekt worden, hy zoude
geweerdigen eenen bekwamen man naer hier te stueren; dat sy hem zou betaelen.
Den minister in zyne verwagtinge bedrogen zynde, heeft eenen schilder gesonden,
den welken de priorinne ook sterk heeft aengeraeden om het stuk naer Brussel te
stueren, ten eynde de groote onkosten te voorkomen van syn lang verblyf binnen
Loven; maer alles was te vergeefs; hy heeft het stuk alsdan hier zeer wel schoon
gemaekt. Wat heeft dien schat van die overschoone schilderye aen die nonnekens
geholpen? Wat den volmagtigen minister door syne geveynstheyd niet kon bekomen,
heeft keyser Josephus II, door syn placcaert van suppresie van 28 april 1783, zig wel
weten toe te eygenen1.
Dese nonnekens door het edict van keyser Josephus II, van 28 april 1783,
gesupprimeert zynde, zyn zy, op 15 juny van 't zelve jaer, uyt hun clooster gegaen.
Na de dood van keyser Josephus, de Oostenrykschen in ons land de geestelyken in
ruste laetende, namen dese nonnekens, in 't begin van 't jaer 1790, wederom bezit
van hun clooster. Alsdan begon den eerw. heere Le Mettre, president van het Breugels
Collegie, met groote kosten, geheel dit clooster in staet te stellen. Hy maekte binnen
hetzelve zoodanige veranderingen dat men waerlyk zoude gezeyt hebben, dat het
een geheel nieuwgebouwt clooster was. Naer de voltrekkinge, heeft geheel onse stad,
met vreugt, dese nonnekens in hun clooster zien teruggaen, en vrywillig het slot
aennemen. Het was in het begin van het jaer 1792. Maer hoe weynigen tyd hebben
dese godvrugtige zielen dit geluk mogen blyven genieten! De Franschen onse stad,
op 15 juny 1794, ingenomen hebbende, was er van alsdan af, voor alle de geestelyken,
niet als vervolginge te verwagten. Alle de religieusen werden uyt hunne cloosters
gejaegt. Dit ongelukkig lot viel, op 27 novembris 1796, des naemiddags, aen de
Wittevrouwen te beurt. Het had plaets met groote droefheyd en traenen zoo der
nonnekens als der toezienders. Langs de groote poorte, op de Koevstraete, uytgejaegt
wordende, zyn zy, allen nog in nonnenkleederen wezende, de straete overgegaen,
tot in het collegie van Houterlé, by den eerw. heere Hermans, president van dit
collegie en onderpastoor van Sint Peeter. Vooraleer dese nonnekens uytgingen en
toen sy allen by malkander stonden, om door den hof naer de voorseyde groote poorte
geleden te worden, wilde jouffrouw Joris (dogter van den heer Joris, gewesen
meester-brouwer in syne brouwery genaemt Aerschot, en nu, wanneer ik dit schryve,
woonende in het huys van wylen syne moeder, in de Diestsche straete), nog eens
naer haere camer wederkeeren; maer zy werd door eenen franschen commissaris en
syne vrouwe belet, te rugge gestooten en zoo onbeleefdelyk getracteert, dat zy haer
zoo ontstelt gevoelde dat haren vader haer, met eene koetse, uyt het collegie van
Houterlé heeft moeten doen haelen.

1

Hier bedriegt zich Pelckmans. Dit schilderstuk werd, in september 1785, door den Staat, te
Brussel, met de andere schilderijen der afgeschafte kloosters, openbaar verkocht. Het werd
het eigendom van den brusselschen liefhebber Horion, mits 8400 gulden wisselgeld. Na den
dood van dezen liefhebber, den 1 september 1788, werd het op nieuw openbaar verkocht.
Toen bracht het maar 8000 gulden op. Thans maakt het stuk deel der beroemde verzameling
van lord Grosvenor, te Londen.
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Op den 20 july van 1797, des naemiddags, zyn alle de meubiliaire effecten van
het clooster, ten profyte der Fransche Republiek, vercogt, ingevolgen het besluyt der
centrale administratie van het Departement der Dyle.
Dit clooster is tot dato deser door de Franschen niet vercogt. Het heeft tot dato
deser 1806, tot logement van het garnisoen en andere fransche logementen gedient;
tot dato deser, staet nog de kerke, uytgenomen den toren, welken op het eynde van
het voorgaende jaer afgebroken is. Dit had plaets om de reparatie er van te voorkomen,
aen welken vele schalien mankeerden. O schoone economie! want niettegenstaende
dat den meester schaliedekker aen den franschen commissaris seyde dat het afbreken
van dien toren en het toemaken van het gat, waer hy stond, eene grootere somme
zoude kosten dan de reparatie, ontving hy tot antwoord: ‘dat moet u onverschillig
zyn, het moet gebeuren gelyk het gedecreteert is.’ Den toren moest afgebroken, en
het gat met de daer van komende kepers, berden en schalien toegemaekt worden.
De huysen van het clooster, in de Diestsche straete als ook in de Koeystraete, zyn
tot Brussel publiekelyk vercogt geweest.

Het groot Gasthuys binnen Loven, bl. 193. ....Wanneer den leser het wonderlyk en heylig leven der H. Elisabeth gelesen heeft,
zal hy niet verwondert zyn dit Gasthuys van Loven aen die heylige Koningin van
Hongarien toegewyd te zien, vermits het gestigt is door hare dogter Sophia, hertogin
van Brabant. Zy was de vrouw van Henricus den II, hertog van Brabant, met wie sy
getrouwt was omtrent het jaer 1241. Hy overleed ten jaere 1247. Justus Lipsius en
Gramaye zyn qualyk onderrigt geweest, wanneer sy zeggen dat het gestigt is door
Henricus den I of Henricus den III. Dese nonnekens leefden bynaer sonder regel.
Petrus Impens, in synen 6en boek, art. 12, bl. 7, verhaelt ons
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hoe Guillielmus Storm, 13e prior van Bethleem, de oorsaeke is geweest der reformatie
van het groot siekengasthuys en hoe en op wat wyze dit is geschied. Ik oordeele dat
ik den leser niet onaengenaem zyn zal indien ik het verhael zelve van P. Impens, uyt
het latyn overgezet, hier laet volgen:
‘Dezen eerw. vader, zegt hy, is ook de oorzaeke geweest van de hervorminge van
het groot Gasthuys van Loven, in hetwelk er vele nonnen waeren, die al te vryelyk
leefden, onnuttelyk verquistende de rykdommen van het clooster, en de zorge van
de zieken te dienen aen hunne dienstmeyten overlieten, welke zig van dese pligt met
groote onachtzaemheyd en buytensporigheyd kweten. Ondertusschen was er niemand
om hier hulpe aen toe te brengen. Meester Antonius1, gesworen chirurgeyn der heeren
Borgemeesters van Loven, zag dit daegelyks met droefheyd aen, wanneer hy synen
dienst aen de zieken gink bewysen. Desen man, op sekeren dag eenen heer van
Bethleem gaende besoeken, die ziek te bedde lag, om hem in syne quaele te helpen,
had eene zaemenspraeke met den voorseyden eerw. prior. Hy begon te klaegen over
het ongebonden leven van die nonnen en de zorgeloose bestueringe in het oppassen
der zieken. Daerop sprak onsen prior met groote eere en lof van het groot
ziekengasthuys van Antwerpen, zeer prysende de schoone regels van het zelve, welke
hy dikmaels gezien hadde. Antonius met eene aldergrootste begeerte ontsteken zynde,
om met syne oogen te sien hetgene hy uyt den mond des priors gehoort hadde, vertrok
naer Antwerpen, brieven van aenbevelinge mededraegende voor eenige jouffrouwen
van dit Gasthuys, die aen den prior bekent waeren. Naer gezien te hebben met
welkdanige zorgvuldigheyd men aldaer de zieken diende, en met een aldergrootste
genoegen alle de plegtigheden aenschouwt te hebben, keerde hy weder naer Loven,
en verhaelde aen de heeren Borgemeesters hetgene hy gezien hadde, hun dikwyls
versoekende te willen werken aen de hervorminge van het Gasthuys van Loven.
Eyndelyk gingen de twee heeren Borgemeesters, tot hunne hulpe nemende twee
aenzienelyke geheymschryvers, te weten Arnold Kyp en Gerard van Baussele, de
besturinge van ons gasthuys ondersoeken, en vroegen aen de nonnen van wat regel
sy waren. Het antwoord was dat sy waren geprofest van het orden van den H.
Augustinus, dat desen regel daer voortyds in schrift bestaen had, maer dat hy nu
verloren was; sy versekerden dat hy van over vele jaeren van niemand gezien was
geweest. Sy oordeelden dat sy geene berispinge te vreesen noch geene beschuldigingen
over haere zorgeloosheyd in den oppas der sieken te verwagten hadden, vermits sy
de wyze volgden welke haere voorsaeten haer geleerd hadden. De heeren
Borgemeesters, met groote droefheyd aenziende hoe weynig, hoe kleyn en hoe slegt
den oppas en het gemak van de daer liggende zieken was, daer, in tegendeel, de
nonnen, door hunne pomperyen, wellustigheyd en ydelheyd, genoeg betoonden hoe
sy genegen waeren tot het gezelschap van het mansvolk, zonden onsen prior naer
Antwerpen, die van daer met hem eene nonne naer Loven medebragt, met naeme
Dympna, gekent door haere goede zeden en deugtzaem leven. Deze werd, door
bisschoppelyk gezag tot overste van het gasthuys aengestelt. Door haer werd de
hervorminge begonst, en daer sy de regels van haer clooster wilde in voegen brengen,
bragt haer dit veel arbeyds by, vermits (gelyk het in sulke gevallen gemeynelyk
gebeurt), de oude nonnen de hervorminge niet konnende verdraegen, wederstonden
op alle mogelyke wyzen aen de nieuwe overste. Onsen prior begaf er zig dikwyls
1

Antoon Drayere, heelmeester der stad Leuven, in 1475.
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naer toe om Dympna met synen raed en syne hulpe te geleyden en te versterken,
hiertoe geene moeyte nog arbeyd sparende. Naer dat Dympna nu meer dan een jaer
te vergeefs aengedrongen hadde tot eenen beteren stand van dit clooster, vermits
hetgene sy opregte, door de andere nonnen omverre geworpen werd, en dat er aldus
voor beyde zyden niets van voortkwam, heeft sy haer plaetse verlaeten, tot eene
alderswaerste droefheyd en traenen dergenen voor wie sy de alderteerhartigste moeder
was. Sy keerde naer haer oud clooster terug. Daerop kozen de nonnen terstont eene
van haer tot overste; maer dese willende de begonste instellingen, die voor alle
welpeysende gemoederen zeer goed en schoon schenen te zyn, staende houden, moest
daerom van wegens haere medesusters vele moyelykheden en vervolgingen uytstaen.
Daerom zorgde sy, in 't geheym, voor haer zelven. Terwylen sy aen ander niet
voordeelig konde zyn, begaf sy sig in 't clooster der Carmelitersen, by Vilvoorden.
Daernaer gingen de heeren Borgemeesters van Loven tot Margareta, weduwe van
Carel den Stouten, hertog van Bourgondien en Brabant, groote voorstaenster der
hervormingen, om haeren raed hier in te vraegen. Deze vorstin, naer eenen rypen
raed met haere raedsheeren gehouden te hebben, heeft alle de nonnen van het Gasthuys
van Loven, op eenen dag, te zaemen op eene waegen doen setten, en ze doen
vervoeren naer eenige cloosters van Holland, haer gevende haer jaerlyks kostgeld
uyt het inkomen van haer oud Gasthuys. Vervolgens deed sy andere susters uyt
Henegauw komen welke eene goede hervorminge onderstaen hadden. Het toezigt
over dese nonnen gaf zy aen Nicolaus Hellens, hoogleeraer der H. Schrifture. Door
syne
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zorgen is dit Gasthuys zoodanig aengegroeyd in getal van susters, in vermeerderinge
van rykdommen, in kostelykheyd van bouwen, enz., dat men bynaer zou twyffelen
oft dit alles (ook de welgeschikte bestueringe der zieken) geen meerder ciraed, luyster
en gemak voor de zieken in 't Gasthuys van Loven dan in dat van Antwerpen
bybrengt’1. Nicolaus Hellens is in 't groot Gasthuys, alhier, in 1505, voor den hoogen
autaer begraven. Zyn grafschrift vindt men in Valerius Andreas.
Wat dank is den armen van onse stad, jae zelf geheel onse stad, niet schuldig aen
meester Antonius, beëeden chirurgeyn van 't Gasthuys, onse twee heeren
Borgemeesters, den eerw. heere Storm, prior van Bethleem, en aen Margarita, welke
alle medegewerkt hebben in eene zoo gelukkige veranderinge in dese gewesene
bedorvene gemeynte? En wat lof en dankbaerheyd verdiende ook niet Nicolaus
Hellens, toeziender over dit geheel clooster, welken daer de regeltugt en
godvrugtigheyd tot zoo verheven trap ingevoert heeft? De godvrugtige Maria van
Surple, wier standvastigheyd gelyk was aen haere liefde tot haeren evenmensch, in
het bedienen der arme sieken, heeft in dit clooster ten tyde van veertig jaeren geleeft.
Zy ging altyd blootsvoets. Hunne serenissime hoogheden Albertus en Isabella hebben
haere overblyfsels uyt den grond doen graeven en doen sluyten in den muer der
kerke, kort by den hoogen autaer, in eene kasse met eene lofreden gegraveert in
goude letteren op eenen marberen steen.
Zedert zyne hervorminge, heeft dit Gasthuys toezienders of pastoors gehad welke
zeer uytgeschenen hebben in geleerdheyd, onder andere Godefridus Rosemond,
Ruard Tapper en Joannes Paludanus, alle doctors in de Godheyd.
Ik zoude eene grouwzaeme foute bedryven, indien ik hier stilswygende voorby
gink den eerw. heere Carolus Hendrickx, canonik van Sint Peeter en tegenwoordigen
pastoor van dit Gasthuys, welken men als eenen der grootste weldoenders van dit
sticht roemen mag. Door synen onvermoyelyken arbeyd in het verbeteren en
beplanten, met eene volkomene kennisse, der bosschen en kanten der weyden en
landen, door het verkorten van den loop der Dyle, op den grond van het clooster,
heeft hy veel goed gedaen. Het is ook hy die de schoone bouwen tegen den grond
van het clooster, in de Brusselsche straete, deed optrekken tot schoone stieldryvende
borgerlyke wooningen. Hy deed mede schoone veranderingen aen de bouwen binnen
het clooster. Daerby deed hy nauwkeuriglyk de regeltugt onderhouden. In dese
ongelukkige tydsomstandigheyd der fransche tribulatien toonde hy eene onberoerlyke
standvastigheyd. Nauwelyks was er eenen Comité des hospices civils aengestelt, oft
het rentmeesterschap of, om beter te zeggen, de vaederlyke administratie van alle de
goederen van het Gasthuys werd hem afgenomen, en alle het inkomen werd door
desen Comité ontfangen. Ook de goederen hoegenaemt worden door den Comité
gedirigeert, over welkers slegte regeringe, zoo van het cappen van boomen als van
het schaerhout, ik geen begin maeken mag, want ik zoude daer geen eynde aen vinden.
Het rentmeesterschap en de voordere directie van het Gasthuys werd aen den eerw.
heere Hendrickx nu afgenomen. Uyt cragte van den arrêté dat alle priesters, voor
den naestkomenden Decadi, uyt alle de fondatien moesten weggaen, was hy ook uyt
het Gasthuys vertrocken. Maer den Comité, vreesende van dese groote directie zonder
synen raed niet wel te zullen kunnen beridderen, heeft een smeekschrift aen de
municipaliteyt ingedient om hem aldaer te mogen doen wederkeeren. Op heden 26
february 1798, heeft de municipaliteyt toegestaen, dat den heere pastoor aldaer mag
1

Petrus Impens, Chronicum Bethlemiticum, handschrift.
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terugge keeren, maer dat hy syne kosten betaelen moet tegen twee hondert en vyftig
guldens Brabants geld 'sjaers.
De waekzaemheyd van desen eerw. heere pastoor, altyt even groot zynde, hadde
hy de voorzigtigheyd gehad, vooraleer de Franschen alle de klokken der kerken
aensloegen, van de twee klokken uyt den toren te doen aflaeten, en op eenen nagt,
te doen voeren in den houtstal van het Weesenhuys, in de Bakkeleynstraete, welken
houtstal eene deure heeft op Sint Mertensstraete, langs waer ze daer ingedaen waeren.
In den grond begraven zynde, werd aenstonts het hout er opgetast, en zyn zoo
gesaulveert geweest. Het jaer 1799 ingetreden zynde, ging de vervolginge der
geestelyken al zoo evig voort als op het eynde van het voorgaende. Nooyt is er eene
droevere gesteltenisse geweest dan die van desen heere pastoor en van den
onderpastoor den heere Nys. Deze priesters, ofschoon geduerig in gevaer zynde van
gevangen te worden, hebben geenen eenen stervende veronagtzaemt, zonder hem de
HH. Sacramenten te bedienen. Zoohaest er het minste gevaer was dat eenen sieken
verergerde, werd den eenen of den anderen aenstonts geroepen uyt syne schuylplaetse,
welke was in een der huysen van de gebueren, tot welke eenen toegank gemaekt was
langs den solder. Deze kwam dan onder het kleetsel van eenen sieken knegt of onder
een ander kleed van eenen gemeynen mensch, die scheen synen sieken vriend te
komen bezoeken. Tot hunnen lof moet ik zeggen dat er, in alle dien benouwden tyd,
geenen avond is geweest wanneer de poorten straetwaerts gesloten waeren, of den
eenen of den anderen, altyd ver-
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kleed zynde, ging aen alle de bedden der zieken eene visite doen. Gedurende al dien
tyd, voor het krieken van den dag, hebben alle de nonnekens, boven op eene caemer,
alwaer de HH. geconsacreerde Hostien en de H. Olie waeren gestelt, de misse
bygewoont; want alhoewel hunne kerke, God zy dank! door die beeldstormers en
kerkroovers niet vercogt of genomen was, mogt er nogtans geenen godsdienst in
gedaen worden.
Den goddeloosen Malarmé, die eenen van de eerste was geweest die den
ongelukkigen Ludovicus den XVI tot de dood veroordeelde, tot Brussel aengekomen
zynde, kwam, op 20 december 1798, ook naer Loven, en ging in het Gasthuys van
alles eene nauwkeurige ondersoekinge doen. In het siekhuys der armen komende,
zag hy daer, ontrent den autaer, een groot cruys geplant, waeraen was hangende een
beeld van Christus. Naer vele blasphemien daer tegen uytgesproken te hebben, bevool
hy dat dit beeld aenstonts moest afgedaen worden. Dan tot de bedden gaende, zag
hy dat in ieder bed of een crucifix of een ander godvrugtig beeld was hangende. Hy
deed dit alles in syn bywesen wegnemen, en hy heeft hetzelve in de andere
siekencamer, die men de Koningscaemer noemt, ook gedaen.
Eenige weken daernaer, kwam eenen vriend van dit sticht in het groot siekhuys,
gemeynelyk den Beyaert genaemt, en ontmoete er eene der susterkens. Naer haer
gegroet te hebben, vroeg hy haer hoe het er al ging. Sy antwoorde hem: ‘ik en alle
myne medesusters zyn onvertroostbaer over het ongeluk van het verlies hetwelk ons
dien franschen commissaris veroorzaekt heeft, door het wegnemen van het beeld van
Christus, hetwelk aen het cruys was hangende. Gy kont wel denken dat men in het
dienen van zoo vele sieken, dagelyks zaeken ontmoet die tegenspannen, gelyk onder
anderen, in desen oogenblik, waerop gy my ziet voorby gaen met twee drekpotten
in de handen en de armen besmeurt tot aen de hellebogen. En dan voor den met
liefden bewesen dienst wordt men van velen van het alderslegste volk, hier liggende,
met insulten beloont. Wanneer wy dan onse oogen naer dit beeld Christi keerden en
dagten dat dit alles niet te vergelyken was, met hetgene hy in syne bittere passie
geleden hadde, voelden wy ons zoodanig aengemoedigd dat wy God bedankten over
de beproevinge welke hy zig geweerdigde ons over te zenden.’ Desen vriend van dit
huys, door hetgene hem door dit susterken gezeyt was, tot in het hert geraekt zynde,
ging tot eenen der leden der Hospices civils, en verhaelde hem wat hy in den Beyaert
van het Gasthuys gehoort hadde, hem oodmoedelyk biddende van willen acht te
nemen op de droeve klagten over het verlies dat dese susterkens geleden hadden in
het beeld van dien gecruysten Christus. Hy gelukte zoo wel dat twee a dry daegen
daernaer, aen de susterkens het verlof gegeven werd dit beeld Christi op de
gewoonelyke plaetse te doen herstellen....
Op den 21 january 1801, hebben alle de nonnen van het Gasthuys alhier zig verstout
hunne doekken op hun hoofd te doen, daer sy nu zoo vele jaeren met trekmutsen
gegaen hadden. Sy hebben ook hunne scapulieren aengedaen; zoo dat men nu zien
kan dat sy geprofeste religieusen zyn. Zedert vele jaeren kon men ze uyt geene
wereldlyke persoonen onderscheyden....
Op 30 july 1803, Napoleon Bonaparte, eersten Consul der fransche Republiek,
omtrent seven uren 'smorgens, binnen onse stad gekomen zynde, was gereden tot
aen het gewesen Paus Collegie, alsnu succursale der Invaliden. Aldaer, in eene der
saelen afgestapt zynde, heeft hy ter audientie ontfangen den eerw. heer Hendrickx,
pastoor van het zieken Gasthuys en de nonnen, die hy daer ontboden hadde. Den
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heere pastoor voornoemt een smeekschrift beginnende voor te lesen, zoo zeyde hem
den eersten Consul: ‘geeft het my, ik zal er voor zorgen.’ Hetzelve toegevouwt
hebbende, stak hy het in syne portefeuille en zoo in synen sak. Dan vroeg hy aen den
heere pastoor of hy nonnen hadde. Geantwoord hebbende dat hy er vyf hadde, zoo
zeyde hem den eersten Consul: ‘dat is goed; neem maer novicien aen, kleed ze en
profest ze.’ Het was de eenigste audientie die den eersten Consul aen wie het zy, in
onse stad, heeft gegeven. Dit deed aen alle de civile bedienaers een aldergrootste
spyt. Hierover zullen wy den leser zelf laeten oordeelen. Eenen van dese bedienaers
heeft den dag daernaer, aen eenen van syne vrienden hierover syne meyninge kenbaer
gemaekt, zeggende: ‘wanneer ik sag dat den Consul niemand van ons alle aensprak,
dede ik eene groote onbeleeftheyd, met achter hem te gaen staen. Daerop zag hy om,
en het costuem hetwelk ik aen hadde, beschouwende, gink hy voorts, zonder my aen
te spreken.’ Uyt dit alleen zult, gy leser, konnen oordeelen wat misnoegen zulk voor
alle die Carmagnols is geweest, van den eersten Consul met eenen geestelyken van
onse stad alleen te hebben zien spreken....

Het groot Beggynhof, bl. 194. Dit groot Beggynhof wordt genaemt het hof ten Hove, omdat die plaetse waer het
tegenwoordig ligt Hove genaemt werd.
De overleveringe zegt ons dat onze Beggynen eerst gewoont hebben in het dorp
Meldert, by Hoegaerden, van waer sy, ten tyde der oorlogen verjaegt zynde,
overkwamen in onse stad Loven, ter plaetse Hove genaemt. Wat daer van zy, geenen
auteur komt over een over hun begin binnen Loven of wanneer hunne kerke is
gebouwt, hoewel Lipsius zegt dat hy, in steen gekapt, heeft gezien, aen de kerke,
dese woorden: Anno mcccv haec curia incepit, beduydende dat dit hof zoude be-
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gonst zyn in 't jaer 1305. Lipsius heeft het qualyk gecopieert; hy heeft het ook niet
geheel konnen copieren, omdat het altyt overwit was, en alzoo gebleven is tot in dese
onse tyden. Den eerw. heere Enoch, professor der christelyke welsprekentheyd en
pastoor van desen Beggynhove, heeft allen twyfel weggenomen met dese inscriptie
te doen schoon maken, waer uyt men alsnu vast ziet dat dit Beggynhof is begonst in
't jaer 1234 en de kerke in 't jaer 1305. Sulks staet uytgekapt in de twee pilaeren,
buyten nevens de groote kerkdeure van hetzelve Beggynhof, in seer oude Sint
Peetersletters. Den eenen steen, ter linker hand, behelst dese inscriptie:
ANNO: DNI: M: CC: XX: X: IIII: CURIA: INCEPIT.

Den anderen, ter regter hand, behelst het volgende:
ANNO: DNI: M: CCC: V: HEC: ECCLESIA: INCEPIT.

Dese Beggynen werden in alle hunne goederen en privilegien geconfirmeert door
Paulus den II, paus van Roomen, by syne bulle van 1 february 1465, zonder nogtans
hunnen staet goed te keuren, zeggende: ‘Per hoe autem statum vestrum non intendimus
in aliquo approbare.’
Adrianus den VIen, paus van Roomen, is pastoor van dit Beggynhof geweest, en
heeft dat gebleven tot synen sterfdag toe, hebbende in syne afwesentheyd eenen
bedienaer in syne plaetse gestelt....
Zoo ik hier voren geseyt hebbe, en ons aengewesen is door de aenteekeningen, op
den pilaer nevens de groote kerkdeure, is de kerke gebouwt in 't jaer 1305, hetwelk
plaets had ten koste van de alsdan daer zynde Beggynen; sy werd daernaer gerepareert
en verciert door Maria, vrouwe van Chievre en Aerschot.
Het bewerp, genaemt het hof ten Hove, nu Beggynhof, was door Joannes, den IIen,
hertog van Lothryk en Brabant, aen den abt van Villers gegeven, en het is uyt kragte
dezer vergunninge, dat hy de pastorye en cappellanien nog vergeeft.
Dit groot Beggynhof heeft altyt uytgeschenen in zeer weerdige en geleerde pastoors.
Den laetsten die wy hebben zien sterven is geweest den eerw. heere Enoch, professor
der christelyke welsprekentheyd. Aen hem is in die weerdigheyd gevolgt den eerw.
heere vanden Hende, gewesen professor van den syntaxis, in het collegie der H.
Dryvuldigheyd en daernaer regent in 't zelve collegie....
Op 2 decembris 1797, des naermiddags, kwam van der Buecken, te peerd, aen het
huys van den eerw. heer pastoor; hem hebbende doen roepen, zegde hem, dat hy op
dien zelven dag syn huys, met al wat hem toebehoort, moest ruymen. Dien zelven
avont heeft hy er eenen gardien ingestelt om daer tot voorder order vast te blyven.
't Is niet zonder droefheyd en achterdenken geweest dat, door order der
municipaliteyt, de Beggynen zoo van het groot als van het kleyn Beggynhof de
poorten, welke hun des 'snags buyten gevaer van straetschenderyen en dieveryen
stelden, hebben moeten afbreken; de insulten die des nagts aen de huysen gebeuren,
zyn onverdraegelyk. De stadswerklieden beginnen deze poorten af te breken den 8
augusti 1798.
Op 16 september 1798, ontfingen alle de Beggynen, zoo van het groot als van het
kleyn Beggynhof, het order van wegens de municipaliteyt van ten tyde van desen
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Decadi, op de secretarye, op het stadhuys, te komen declareren oft sy de huysen
welke sy bewoonden in eygendom bezaten, of wel of sy die in hueringe bewoonden....
Op sondag 29 july 1798, hebben de commissarissen der municipaliteyt de autaeren,
de biechtstoelen, het orgel, met een woord alles hetgene er in de kerke gevonden
werd, aen de meestbiedende comen vercoopen; maer al hetgeen aendagtweerdig was,
werd ingecogt door persoonen daertoe door de joufvrouwen kerkmeesterssen
aengesteld.
Den heere Goemans, priester en rentmeester der infirmerye van het Beggynhof,
werd door de politie opgezocht; doch, niettegenstaende de aldernauwkeurigste
nasporingen, werd hy niet gevonden. Naer verscheyde drygementen, zoo aen de
hofmeesterssen als aen de meesterssen der infirmerye te hebben gedaen, heeft men
eenen anderen middel uytgepeyst. Op 12 january 1799, heeft men de respectabele
jouffrouw Carleer, meestersse der infirmerye, met nagtwaekers doen aengrypen, om
haer naer de Brusselsche binnen poorte te leyden. Dit heeft haer, en niet wonder!
zoodanig ontstelt, dat sy, door schriek overvallen zynde, verklaerde dat de archieven
der infirmerye gevlugt waeren op het casteel van Meldert, by Hoegaerden. Hierop
zag men aenstonts eenigen der policie en anderen, zoo nagtwaekers als militairen,
aen hun hoofd hebbende een lid der municipaliteyt,.... des morgens vroeg in het
casteel van Meldert vallen. Naer de alderrigoureuste visite, vonden zy alles hetgene
daervan wegens het groot Beggynhof, van Loven, verborgen was....
Nauwelyks waeren die der civiele hospicien in bezit van de archieven en registers
der infirmerye of weynige dagen daernaer plaetsten sy aldaer eenige arme oude
vrouwkens die er moeten woonen en den kost hebben. Het geld om dese te
onderhouden, moesten de meesterssen der infirmerye van den Comité des hospices
civils of, om beter te zeggen, gelyk als om Godswille
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uyt handen van den rentmeester van desen Comité zien te bekomen....
Op 22 january 1803, kregen de hofmeesterssen van het groot Beggynhof de
toelating om hunne kerke te openen. Reeds op 23en, werd er misse gecelebreert;
maer,.... schoon de jouffrouwen kerkmeesterssen, door daertoe aensogte persoonen,
de autaeren, het orgel, de biechtstoelen, enz. op 29 july 1798, hadden doen incoopen,
waeren nogtans de kleyne meubelen vercogt geweest. Nu was er, om de misse te
hooren, nog stoel nog bank te vinden, zelfs de stedekens der beggynen waren vercogt.
Den grond op welken die gestaen hadden, was zonder plaveysel. Door dien de kerke
zoo lank gesloten bleef, was sy geheel rumatiek geworden. Men gevoelde de
killigheyd wanneer men er binnen kwam....

Het kleyn Beggynhof, bl. 194. Het kleyn Beggynhof wordt gemeynelyk gezeyt ouder te wesen dan het hier voor
aengewesen Groot Beggynhof. Dit kleyn Beggynhof erkent nogtans voor haeren
fondateur Gielis Liesensone, deken van Sint Peeter, omtrent het jaer 13001. De kerke
is toegewyd aen de H. Catharina, en werd in parochiale kerke geerigeert, ten jaere
1631, door Jacobus Boonen, aertsbisschop van Mechelen; hiervoren dependeerde sy
van den pastoor van Sinte Geertruyde.
Dit is al het beschryf van het kleyn Beggynhof dat ik vinde in den Grand théâtre
sacré du Brabant, in van Gestel en in meer anderen. Hoe lang sy eenen pastoor gehad
hebben, afgezondert van den heere pastoor van Sinte Geertruyde, hebbe ik niet konnen
vinden; maer ik wete voorseker dat de beggynen van 't kleyn Beggynhof den eerw.
heere plebaen van Sinte Geertruyde als hunnen pastoor erkenden.
Wanneer onse municipaliteyt nu alles in 't werk stelde om alle gerustheyd der
welpeysende inwoonders te stooren, stuerde zy aen de jouffrouwen van 't kleyn
Beggynhof het bevel dat de poorte van hun hof moest afgebroken worden. Onder
menigvuldige nagtstooringen en insulten, worden, op den 26 augusti 1798, door dry
beeldstormende straetschenders, onder het singen van den Ave Maria, de statien van
het lyden van O.H. Jesus-Christus, welke buyten in de mueren der kerk gemetst
waeren, geheel mishandelt. Op 16 septembris van 't zelve jaer, ontfingen de beggynen
van 't kleyn Beggynhof, gelyk die van 't groot Beggynhof, van wegens de
municipaliteyt, het order dat sy allen, ten tyde van desen Decadi, op de secretarye,
op het stadhuys, moesten komen declareren of sy de huysen, welke sy bewoonen, in
eygendom bezaten of in hueringe hielden.
De kerke van het kleyn Beggynhof, door die der municipaliteyt gesloten zynde,
werden op 30 july 1798, door de commissarissen, de autaeren, het orgel, enz., aen
de meestbiedende vercogt. Alles werd door daertoe door de kerkmeesterssen aensogte
persoonen ingecogt..
Den 19 july 1805, gaf den heer Chaban, prefect van het departement der Dyle, aen
die van het kleyn Beggynhof verlof om aldaer eene poorte te bouwen, gelyk er
voortyds gestaen had, en gelyk hy ook vergunde aen die van het groot Beggynhof;
het moest geschieden zonder tegenzeggen van wie het zy.
1

Het klein Beggijnhof is reeds vermeld in een stuk van 1295.
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De kerke bleef gesloten tot op het eynde van mey 1806, wanneer den eerw. heere
Huleu, eenen der dry groot vicarissen van het aertsbisdom van Mechelen, tot Loven
gecomen zynde, aen de jouffrouwen van dit kleyn Beggynhof verlof gaf ze te openen,
en allen godsdienst er publiekelyk in te oeffenen. Aenstonts werden de schaliedekkers,
de witters en andere werklieden ontboden om de zeer vervalle kerke in goeden staet
te stellen; zulks werd met zoo gelukkigen uytslag verricht, dat zedert het begin der
maend july van dit zelve jaer, den goddelyken dienst er dagelyks gedaen is geweest2..

Het godshuys op de Halfstraet, bl. 194. Het clooster der nonnen Augustinerssen van Sinte Ursula, is zyne fondatie schuldig
aen Elisabeth van Wesel, weduwe van Hendrick van Duysborch, ryken borger deser
stad, die, in 't jaer 1415, de huysen en hoven welke sy op de Halfstraete bezat, gaf
aen eene vergaederinge van geestelyke dogters, welke gemeynte goed gekeurt werd
door Martinus Ven, in 't derde jaer van syn pausdom, te weten in 1420. In 't begin
leefden dese dogters in gemeynte; maer in 't jaer 1515 naemen sy den regel van Sint
Augustinus en het slot aen, onder de bestieringe van Petrus Impens, prior van
Bethleem. Hunne kerke is toegewyd aen de H. Ursula en haere medegezellinnen. Dit
clooster der Halfstraete was het moederhuys van het clooster der Engelsche nonnen,
op de Voere alhier. Ziet hier deze voortsplantinge: op 10 february 1609, gingen uyt
dit clooster seven nonnen, in Engeland geboren, die alhier hunne professie gedaen
hadden. Dit had plaets, met oorlof van Mathias vanden Hove, aertsbisschop van
Mechelen, en met toestemmingen van haere oversten. Zy begonnen een nieuw clooster
te stigten in de parochie van Sint Jacob, ontrent het Voerken, en huerden hiertoe de
refugie van Vlierbeeck, welke sy daernaer van den abt en de gemeynte cogten, en
tot hun gebruyk in staet stelden. Korts daernaer voegden zig by deze nonnen nog
tien geprofeste nonnen uyt het clooster van de Halfstraete en twee geprofeste
leekesusters. Het was

2
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hier ook de gewoonte gebleven dat wanneer eene dogter aengenomen was, om in dit
clooster nonne of leeke suster te worden, zy zig altyt op de Halfstraete, aen de overste
en gemeynte ging vertoonen, tot eene sekere erkentenisse dat het clooster der
Engelsche nonnen uyt hetgene der Halfstraete gekomen zynde, zy het als haer
moederclooster herkende.
De nonnen der Halfstraete werden, op 5 decembris 1797, naer middag, uyt hun
clooster gejaegt. Den coopdag der meubiliaire effecten, der autaeren, orgel, enz.,
gedaen zynde, is den grond en alle de daerop staende bouwen, tot Brussel, in twee
deelen, vercogt geweest. Het eerste en grootste deel, zynde de kerke, de spreekhuysen,
de gewesene wooninge der nonnen, en andere gebouwen, gelegen regenoten de
Halfstraete, met den hof en waegenpoorte, regenoten de Kwade-Dylestraete,
westwaerts tegen andere hovingen, en zuydwaerts regenoten den boomgaert, is gecogt
door sekeren Gillon, van Diest, alsnu woonende in de Mechelsche straete, in een
huys der gewesene abdye van Sinte Geertruyde, hetwelk hy, benevens meer andere
geestelyke goederen, gecogt heeft. Hy heeft aen het gewesen clooster der Halfstraete,
zoo aen den kant der Halfstraete als aen den kant der Kwade-Dyle, zoo vele deuren,
poorten en vensters, tot wooningen, gemaekt, dat men er zig in 't geheel niet meer
kan bekennen, en er aldaer geenen schyn van een gewesene geestelyke vergadering
meer overblyft.
Het tweede deel, zynde het gewesen ziekhuys der nonnen en den boomgaert,
gelegen regenoten de Predikheerinnenstraete, was alsdan tot Brussel gecogt geweest,
door Bastiné. Deze bezat dit goedrond de vyf jaren. Den prys er van in tyds niet
betaeld hebbende, is het hem afgenomen. In 't jaer 1803, is het tot Brussel op nieuw
vercogt. De coopers waren Gillon, voorzeyt, en Verheyden, inwoonder en eygenaer
der gewesene refugie van Vrouwenperk, in de Predikheerinnenstraete....

Het godshuys van de Swerte Susters, blad. 194. De Swerte Susters, zyn hunne opregtinge aen hunne eygene vlytigheyd en
zorgvuldigheyd verschuldigt. Eene dogter, met naeme Elisabeth, welke in
beggynekleederen gekleed was, kwam, in 't jaer 1438, uyt het land van Luyk, tot
Loven. Zy cogt een huys in hetwelk sy eenige dogters aenveerde, welke zig met het
dienen der sieken bezig hielen. Allengskens vergrootten sy hunne wooninge, en
vermenigvuldigden zy in getal. In 't jaer 1462 gaf Ludovicus van Bourbon, bisschop
van Luyk, hun het verlof eene capelle te bouwen en eenen regel aen te nemen, onder
de bestieringe van den prior van Sint Merten. Weynigen tyd daernaer deden sy eene
kerke bouwen, welke, in 't jaer 1478, door Libertus, bisschop van Berite, suffragaen
van Luyk, gewyd werd.
Ofschoon niet gesupprimeert zynde, moesten de Swerte Susters nogtans alle in
wereldlyke kleederen gaen. Op 15 january 1798, kwamen de commissarissen in hun
clooster, sloegen alle hunne inkomsten aen, naemen hunne registers af en maekten
den inventaris van allen hetgene sy aldaer vonden.
Hunne eygene goederen niet meer mogende regeren, moeten deze Swerte Susters
leven uyt de handen van den Comité des hospices civils. Sy moeten daerenboven de
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arme sinneloosen van 't vrouwelyk geslagt, die hier voren, door de stad Loven, tot
Geel geplaetst werden, in hun clooster onderhouden.
De Swerte Susters, verstaen hebbende dat de gasthuysnonnen, op 21 january 1801,
zig verstout hadden hunne doeken op hun hoofd te hangen, en hunne scapulieren aen
te doen, hebben dit voorbeeld, binnen hun clooster, allengskens beginnen te volgen;
maer sy hebben nog vele maenden gewagt eer sy in die kleedinge op de straete hebben
durven komen.

Het godshuys van Sinte Clara, bl. 194. De Clarissen zyn, binnen Loven, gefondeert geweest door de edele vrouwe Catharina
van Oppendorp, weduwe van heere Jan de Bloys, ridder, in 't jaer 1508; sy
onderhielden den regel van de H. Clara, gereformeert door paus Urbanus IV, waerom
men hun Urbanisten noemde. Hunne kerke werd gewyd in 't jaer 1516. De familien
van Glavemans, van van Wyngaerden, van van Dieven en van de Villers,
vermeerderden sterk hunne inkomsten. De eerste nonnen om dit clooster te stigten
zyn hier van Hoogstraeten gekomen.
Het clooster van dese nonnen was gelegen, de Nieuwstraet opgaende, aen de linke
hand. De Clarissen hadden op die straete, van aen het Breugelscollegie tot aen het
gewesen kerkhof van Sint Michiel, niets anders als een huys, hetwelk sy verhuerden;
voorders was er eenen blinden muer. Nevens dit voorzeyt huys was er eene poorte
langs waer men naer het quartier van den biechtvader en socius en naer de kerke
gink. Voorder was er nog eene zeer groote poorte, door welke het brandhout en
andere provisie ingevoert werd. Tegen het gewesen kerkhof was het klooster
afgescheyden door eenen hoogen muer tot aen de stads binnen vesten, welke dit
clooster afscheyde van den hof der groote Gilde. Op de binnen vesten waren er twee
groote torens het clooster toebehoorende. Voorders was dit clooster westwaerts van
den hof van het Breugelscollegie, door eenen hoogen muer, gescheyden.
Op 2 mey 1783, is dit clooster der Clarissen, door keyser Josephus II,
gesupprimeert. De nonnekens zyn er, op 30 juny van 't zelve jaer, uytgejaegt geweest.
Door den procureur generael van Brabant werd aldaer, gelyk in de andere cloosters
welke door den keyser kwamen gesupprimeerd te worden, eenen mensch ge-
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stelt om het gaede te slaen.... Het klooster werd afgebroken in 1786....

Het godshuys van Onse Lieve Vrouwe Wyngaert of het clooster onder de
Borch, bl. 194. Dese abdye werd alzoo genaemt omdat ze by de Borch gelegen was. Zy werd ook
genaemt Onse Lieve Vrouwe Wyngaert, om de druyvelaers die op de daer omliggende
bergen, in vroegere tyden, groeyden. Den fondateur deser abdye, van het order van
Cisteaux, is geweest den edelen ridder Walterus van den Tympel, borgemeester deser
stad Loven. Daertoe ontbood hy acht nonnekens van 't selve order uyt Wautier Braine,
in Walsch Brabant. Margarita d'Ittre werd, op den feestdag van de H. Agatha, in 't
jaer 1519, de eerste abdisse dezer gemeente. In 't jaer 1521 werd de pastorye deser
abdye door het capitel generael van het order van Cisteaux geconfereert aen Marcus
Cruyt, abt van Sint Bernaerd, op de Schelde, by Antwerpen. Syn opvolgers aen dese
abdye vele giften gedaen hebbende, werd hy geacht als eenen anderen fondateur.
Den hier voorgenoemden Walterus vanden Tympel en syne twee sonen Ludovicus
en Joannes gaven, op 31 mey 1519, met toestemminge van keyser Carel Ven, coning
van Spagnien en hertog van Brabant, tot stigtinge van dese abdye, hun huys, met
hof, weyden, boomgaerd en andere toebehoorten welke er van dependeerde, alsmede,
gelyk het diploma spreekt, alle hunne regten, actien en pretentien op dit goed. De
edele vrouwe Catharina van Oppendorp, weduwe van Joannes de Bloys, van welke
ik hiervoren als fondatersse der Clarissen nog gesproken hebbe, heeft ook veel tot
dese fondatie gecontribueert.
Op den 26 juny 1522, is dese stigtinge ook goedgekeurt door de magistraet van
Loven en door de andere dry leden, op sekere conditien en voorwaerden....
Ik hebbe nergens konnen vinden wanneer hunne kerke gebouwt werd, nog door
wie ze is gewyd geweest.
Op 17 mey 1797, des naermiddags, zyn den provisionelyken commissaris der
uytvoerende magt, La Roche, en Everaerts, municipaelen officier, met eenige
nagtwaekers, naer de abdye onder de Borch gegaen, om aen de nonnen hunne
suppressie voor te lesen; aenstonts werd er eenen inventaris gemaekt van al hetgene
zig aldaer bevond. Op 13 january 1798, zyn de commissarissen der municipaliteyt,
hun wederom hunne suppressie komen aenzeggen, en op 1 juny van dit zelve jaer
zyn zy uyt hun clooster gejaegt geweest.
Het geleg van dit clooster was in de Mechelsche straet regenoten de Dyle, van aen
de Hoorenbrugge tot aen den hoek der Fonteynstraete. Tegen de Mechelsche straete
was er eene deure om het clooster in te gaen; voorder was er nog eene deure dienende
tot den ingank der kerke en tot den ingank der wooninge van den biechtvader, liggende
regenoten de straete. Nog in dese wooninge, nog zelf in den geheelen gevel tegen
de Mechelsche straete was er geene eene venster ten gronde. Voorders was het eenen
blinden muer tot aen het huys staende op den hoek der Fonteynstraete, hetwelk
verhuerd werd. Dit huys was gebouwt op den grond der vervalle huyskens, die de
nonnen verkregen hadden. In het Fonteynstraetje was het eenen hoogen muer, in
welken eene groote poorte stond, zynde den eenigsten toegank tot het clooster met
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peerden en kaeren. Ten zuyde was het eynde van den grond afgescheyden, met eenen
hoogen muer, van den hof der pedagogie het Castrum, tot aen de Dyle.
Na dat alle de meubiliaire effecten, zoo van de kerke als van het clooster vercogt
waren, is eyndelyk desen geheelen grond, met de daer op staende bouwen, tot Brussel,
vercogt. De cooper is geweest Petrus Gens, gewesen cannonier in dienste van S.K.
Majesteyt, broeder van Paulus Gens, meester brouwer, woonende in 't Zee peerd,
gewesen lid van onse eerste fransche municipaliteyt.
Nauwelyks was desen Petrus Gens coopman van dit clooster of hy brak de kerke
tot den grond af, vercogt de materialen, sloeg poorte en vensters in den muer, tegen
de Mechelsche straete, en maeke zig aldaer eene wooninge, die, zoo in caemers als
kostelykheyd van meubelen, voor geen een heerenhuys van geheel onse stad wyken
moet....

Het godshuys der Annuntiaeten, bl. 195. Het order der Annuntiaten, van den regel van den H. Franciscus, is, in Vrankryk,
ingestelt door Joanna van Valois, dogter van Ludovicus den XI en vrouwe van Carel
VIII, ook koning van Vrankryk....
Het clooster van Loven is gefondeert geweest door Maria de Hamale, weduwe
van Guillielmus de Croy, marckgraeve van Aerschot, in 't jaer 1530. De eerste nonnen
kwamen hier, ten getal van ses, uyt het clooster van Brugge, hetwelk daer weynige
jaeren te voren gestigt was. Het clooster van Loven groeyde zoodanig aen dat het
als de kweekschole van de andere cloosters van dit orde werd. Het heeft nonnen
gezonden naer Gend, Aelst, Brussel, Nyvel, Antwerpen, Namen, Thienen, Maestrigt,
Venlo en meer andere steden. Dit voornoemt clooster was gelegen, de oude
Brusselsche straete opgaende, aen de rechte hand, van aen den hoek van het zoo
genaemt Mennenstraetje. Op dezen hoek bezat het clooster twee huysen die het
verhuerde. Opwaerts naer de oude Brusselsche poorte, was het eenen blinden muer.
Voorders eene groote poorte, welke den ingank naer de kerke was. Vooraleer men
aen de kerke kwam, had men, ter linkerhand, het quartier van den pater biechtvader
en synen socius, welke

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

472
twee paters waeren van het clooster der groote Mindebroeders; ter rechterhand, hadde
men het quartier der buytensusters. Recht over de genoemde poorte, tegen de straete,
gink men langs vier trappen naer de poorte der kerke. Van aen de groote poorte,
tegen de straete, was het eenen blinden muer, op de geheele lengde van den grond;
langs den zuyden, was het eenen blinden muer tegen den hof, en alzoo ook westwaerts,
tot aen het Mennenstraetje voorseyt. Nevens dit straetje tot aen den hoek der twee
bovengemelde huysen, was er ook eenen muer, met eene groote poorte, langs welke
het brandhout, enz. ingevoert werd. Omtrent in 't midden, tusschen dese viergenoemde
mueren, stond het clooster en de kerke.
Naer dat alle de meubiliaire effecten, zoo van de kerke als van het clooster aen de
meestbiedende vercogt waeren, heeft het aen de Oostenryksche troupen tot caserne
gedient, en daernaer aen de franschen tot in den somer van het jaer 1796, wanneer
de municipaliteyt den bouw en hof der Colveniers-Gilde aengeslagen had, om er een
comediehuys van te maken. Dezen laetsten bouw werd alsdan considerabel verlengt.
Om hem te verlengen begon men de kerke en het clooster der Annuntiaten af te
breken, ten eynde de steenen er van te kunnen gebruyken.. Daertoe nam men zelfs
uyt het houtmagazyn der stad die schoone balken en ander gesaegt hout, welk er altyt
gereet moest liggen voor de bruggen, sasdeuren, enz. Den restant der mueren van de
kerke en van het clooster blyft er nog staen (1806)....

Graeuwesusters, bl. 195. De Grauwesusters, voerden den naem van de cleur hunner cleederen. Ik kan nergens
het begin van hunne stigtinge, te Loven, vinden. Justus Lipsius zegt dat sy van over
dry hondert jaeren van Thienen naer hier gekomen zyn. Andere historieschryvers
zeggen dat zy, hun clooster van Mechelen verlaetende, zig alhier nedersloegen. Sy
waeren van den derden regel van den H. Franciscus, en stonden onder den abt der
adelyke abdye van Sinte Geertruyde alhier.
Onder den naem van Penitenten, hebben sy, omtrent het jaer 1700, de stricte
observantie van den H. Franciscus aengenomen, hun onderwerpende aen den
provinciael der Mindebroeders van dese provincie, welken hun eenen biechtvader
van dit order gaf. Tot hunne onderrichtinge ontboden zy dry nonnen uyt het
penitentenclooster van Maestricht.
Op den 8 novembris 1796, ontrent 11 uren voormiddag, werden dese religieuse,
door commissarissen van de municipaliteyt, nagtwaekers en militairen, uyt hun
clooster gejaegt. Sy waeren nog alle in hunne religieusekleederen. Alzoo zyn zy allen
al weenende de straete overgegaen, naer het huys van den Hr Willemaers,
huydenvetter, er rechtover, in de Penitentenstraete, woonende, alwaer sy gebleven
zyn tot in den avont. Alsdan zyn zy in wereldlyke kleederen naer hunne respective
verblyfplaetsen getrokken.
Op 15 meert 1797 en op 19 july van hetzelve jaer, voor den middag, zyn alle de
meubiliaire effecten van dit clooster, ten overstaene van eenen commissaris der
municipaliteyt, publiekelyk vercogt geweest.
Wat dit gewesen clooster aengaet, zal ik seggen dat het gelegen was in de
Mechelsche straete, regenoten de brouwerye den Horen, aen Sr Artois toebehoorende.
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Den grond strekte zig uyt van aen den hoek der Penitentenstraete, tot aen de
steenenbrugge in gemelde straet. De twee andere zyden waeren regenoten de Dyle
en eenen bouw der brouwerye den Horen, voornoemt. Wat nu voorders de bouwen
van dit gewesen clooster aengaet, dezen hebben, voor zoo veel men van op de straete
kan zien, tot nog toe (het eynde van het jaer 1806) geene veranderinge ondergaen;
maer wat er binnen gebeurde, is my onbekent. Dit alleen dient geweten, dat den
huydenvetter Willemaers, die er over woont, in de Penitentenstraete, en den brouwer
Artois, die er neven woont, in de Mechelsche straete, dit clooster, tot Brussel, gecogt,
en onder elkander verdeylt hebben. Ik moete hier nog byvoegen dat dit het eenigste
clooster van onse stad was, welke geene kerke hadde. Den godsdienst werd er gedaen
in eene camer, alwaer eenen autaer stond. Tot ingank deser caemer werd er binnen,
onder de poorte, eene deure opengedaen, voor degenen die er de misse of het lof
wilden komen hooren.

Het godshuys der Capucienen, bl. 195. De paters Capucienen komen, in 't jaer 1595, ten getalle van twee, in onse stad, ten
eynde te zien of sy alhier eene plaetse zouden konnen bekomen om een clooster te
stigten. Dese twee paters waeren pater Joannes van Landen en pater Jacobus van
Sint Omaer. In het begin scheen dese zaeke zeer moyelyk, zoo ter oorzaeke der
geduerige invallen welke de Hollandsche troupen hier in het land deden, als der
muyteryen van het garnisoen. Des niettegenstaende werden de paters, ten laetste,
door de magistraet met liefde ontfangen. Zy woonden eenigen tyd in een byzonder
huys, omtrent het clooster der elf duysent Maegden, op de Halfstraete. Alzoo dit
huys, ter oorzaeke der vogtigheyd, niet alleen onbewoonbaer, maer zelf schadelyk
voor de gesondheyd der religieusen was, verlieten zy de stad. Korts daernaer terugge
gekomen zynde, gaf hun den uytmuntenden heere Jacobus du Bay, doctor in de H.
Godsgeleerdheyd, president van het Savoye Collegie, eenen grond, in haegen besloten,
met eenige daerop staende vervalle huyskens, omtrent de beke genaemt het Voerken,
op conditie nogtans dat, indien sy dese plaetse kwamen te
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verlaeten, ze alsdan aen syne erfgenaemen moeste wederkeeren. Aenstonts werden
de fondamenten van een nieuw clooster gemaekt. Door wonderlyke hulpe van het
volk en aelmoessen van godvrugtige menschen, was den opbouw van dit clooster op
weynigen tyd voltrokken. Reeds werd de kerke, op 27 january 1595, gewyd door
Gisbertus Maes, bisschop van 'sHertogen-Bosch, met toestemminge van Mathias
vanden Hove, vicarius generael van het openstaende aertsbisdom van Mechelen.
Daer dit clooster te kleyn en te ongemakkelyk was, gaf den voorseyden Jacobus du
Bay, in 't jaer 1613, aen de Capucienen, om een ander clooster te bouwen, den hof
en boomgaerd, welke hy hadde, nevens dit eerste clooster liggende. Het eerste clooster,
dat op het hoogste van den hof gebouwt was, afgebroken zynde, begon men aenstonts,
by de beke genaemt de Voere, een grooter clooster en kerk te bouwen. Hiervan legde
Jacobus du Bay den eersten steen. Hy dede mede eene gifte van eenen schoonen
vergulden kelk. Dese nieuwe kerke is gewyd den 1 sondag van october 1618, ter eere
van God almagtig en van de onbevlekte ontfangenisse der heylige Maegd Maria,
door Nicolaus Zoes, bisschop van 'sHertogen-Bosch....
Onder de weldoenders welke tot het opbouwen van dit clooster bygedragen hebben,
is Jacobus du Bay verre den eerste geweest. Franciscus Muylbroeck gaf daertoe 2100
gulden; Mevrouwe vander Straeten gaf 1000 gulden; de meerreste uyt aelmoessen
die van hier en daer bygecomen zyn. Het was in het clooster van Loven dat het
proefjaer of noviciaet was van geheel de provincie.
Op 27 novembris 1790, dese paters 'smiddags aen hunne taefel zittende, zyn de
commissarissen der municipaliteyt er ingevallen, en hebben ze, met soldaeten en
nagtwaekers, op de alderinsolenste maniere uytgejaegt.
De meubiliaire effecten zyn op den zelven tyd aen den meestbiedende vercogt
geweest.
Zoo ik geseyt hebbe, had Jacobus du Bay den grond waer dit clooster nu nog staet,
gegeven aen de paters Capucienen om daer een clooster te bouwen, met die clause
en conditie nogtans dat indien zy het, op wat maniere het ook zyn mogte, verlieten,
hy zig den eygendom van den grond reserveerde, om door hem of door syne
erfgenaemen beseten te worden. Zoohaest dese paters uyt hun clooster gejaegt waeren,
heeft den eerw. heere Bricoult, gewesen president van het Bay-Collegie, en anderen
van die familie den geslagtboom en copye van het testament aen het fransch
gouvernement ingedient, om den grond te reclameren. Maer allen arbeyd en gedaene
onkosten zyn vrugteloos geweest. Dit clooster is, met grond en voordere toebehoorten,
bestaende in een langwerpig vierkant, van aen de Voere tot aen de H. Geeststraete,
alwaer hy met eenen hoogen muer afgesloten is, in de maend april van het jaer 1797,
tot Brussel, vercogt voor 200.000 francs, in bons; makende in klinkende geld 200
Louis d'or, behalven dat de enregistreringe, vacatie van coopdag en andere onkosten
in klinkende geld moesten betaelt worden. Deze vercoopinge bleef aen de religieusen
altyd verborgen. Door affixie van billetten had men aengecondigt dat hetzelve tegen
kersmisse aenstaende 1801, ten comptoire van den borger Robyns, rentmeester der
domeynen, in 't quartier van Loven, te hueren was, voor eenen termyn van dry
achtereenvolgende jaren. Alsdan werd het door den Hr Petrus-Johannes-Stephanus
Staes, schoonzone van den Hr Gaspard-Antonius vander Buecken, in huere genomen.
De gemeynte welke, zedert hunne uytjaeginge, in het Augustynenstraetje hadde
gewoont, is er wederom gaen woonen. Nauwelyks syn de Capucienen er in, en
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niettegenstaende de aengenome huere door den Hr Staes, of er komt tot hun sekeren
persoon van Brussel genaemt Prevost, en verklaert zig coopman van dit clooster. Hy
was vergezeld van Vande Ven, eersten officiael van het comptoir van den Maire, en
van dien ouden cleercooper van Brussel, die alhier de kerken der Oratorien, der
Augustynen, der Mindebroeders en, in meer andere steden, andere kerken afgebroken
heeft. Zy gaen het clooster rond en bezien en meten de lengde en hoogte der mueren....
Niettegenstaende alle protestatien van den eerw. heere Bricoult en de anderen der
familie van Jacobus du Bay, en de nog loopende huere worden de paters Capucienen
er wederom uytgejaegt. Nu woonen sy in de Cattenstraet, nevens Sint Donatiaens
Collegie. Den zoo menigmael genoemden brusselschen oude cleercooper begon, in
den aenvang van het jaer 1803, dit geheel clooster der Capucienen af te breken en
de materiaelen te vercoopen1....

De Jesuiten, bl. 195. .... Schoon dat de paters Jesuiten alreede in groote achtinge en crediet waeren in de
landen van Philippus den II, koning van Spangnien, hadde desen prins zig nogtans
niet konnen resolveren om hun tot Loven te laten huysvesten. Ten eynde van hunne
aenhoudende vraegen ontslaegen te zyn, versond den koning hun tot den raed van
Brabant, den welken zig formelyk contrarie aen hunne vraege verclaerde. Maer door
Margareta van Parma, gouvernante deser Nederlanden, genootzaekt zynde, moest
den raed van Brabant voor alzulke magt wyken. Hy liet toe dat de paters Jesuiten zig
tot Loven zouden

1

De grond van dit klooster maakt thans den kruithof der stad uit. Deze hof werd aangelegd
in 1819.
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huysvesten, op conditie dat sy geen collegie, in die stad, zouden hebben. Dit verlof
verkregen zynde, cogt Elias van Schore, uyt de edele geslagten, secretaris deser stad
Loven, en daernaer secretaris van den souvereynen raed van Brabant, ten jare 1562,
een groot huys, op de Bacceleynstraete, met toestemminge van de magistraet en de
andere leden deser stad. Livinus Torrentius, tweeden bisschop van Antwerpen, was
aenstonts eenen uytmuntenden weldoender deser paters, want stervende liet hy hun
niet alleen alle syne goederen, maer ook syne bibliotheke; men schatte die weerd te
zyn meer dan dertig duysent guldens (1595).
Dese paters hun klooster, hetwelk daerenboven in eenen hoek der stad gelegen
was, te kleyn vindende, vercogten hunne eerste wooninge aen Jacobus Santvoort,
doctor en professor in het canonik recht, en deken van Sint Jacob. Dese geestelyke
ging er woonen en liet het tot een weesenhuys, aen 't welk hy groote inkomsten
achterliet. Hy stierf er in 't jaer 1648.
Na dat dit hun eerste huys vercogt was, verkregen de paters, met toestemminge
van de magistraet, het huys, hovingen en andere toebehoortens, waer wy hun hebben
zien supprimeren, op den 20 september 1773. Aldaer zyn zy in 't jaer 1598 gaen
woonen. De schoone kerke, welke nu de parochiale kerke van Sint Michiel is, werd
maer begonst gebouwt te worden omtrent het jaer 1655. Den eersten steen werd er
van gelegt door den graeve van Isembourg, in den naem van den aertshertog
Leopoldus-Guillielmus, sone van den keyser Ferdinandus IIen, en van Maria-Anna,
dogter van den ceurvorst van Byeren, gouverneur deser Nederlanden geworden ten
jaere 1647 tot het jaer 1656, wanneer hy naer Weenen terugge keerende, aldaer
gestorven is. Dese kerke werd gewyd, op 24 february 1666, dag van den H. Mathias.
Op den selven dag is de eerste misse er in gecelebreert geweest. Geheel dien grond,
gelyk hy nog in zyn bewerp was ten tyde van hunne suppressie, hadden die paters
verkregen in 't jaer 1598, tegen heere Joris van Schoonhoven, ridder en Josinavan
Bronckhorst, gehuysschen.
Naer Livinus Torrentius, bisschop van Antwerpen, moet men voor den tweeden
weldoender noemen Anselmus van den Cruyce en syne huysvrouwe Catharina
Daneels, welke eersten alhier Jesuit geworden is; Catharina werd Annunciaete, ook
alhier. Voor dat sy van malkander gescheyden zyn, hadden sy eene zeer schoone en
groote ciborie doen maeken, welke ik nog verscheyde maelen hebbe zien gebruyken.
Eer sy dese ciborie aen de paters Jesuiten ter hand stelden, hadden zy eenen notarielen
act doen opstellen, in welken zy zegden dat sy nu willende van malkander scheyden,
den eerstgenoemden om Jesuit, en de tweede om Annuntiaete te worden, sy, uyt
hunne gereede penningen, hadden doen maeken eene silvere ciborie; dat sy dese
gaven aen de kerke der paters Jesuiten, om gebruykt te worden tot het uytreyken der
H. Communie, met dese conditie nogtans dat, indien de paters Jesuiten alhier
gesupprimeert werden, het hunnen wille was dat alsdan dese ciborie zou gegeven
worden aen de kerke der Annunciaten van Loven, waer de tweede genoemde het
kleed ging aennemen. De paters Jesuiten, in 't jaer 1773 gesupprimeert zynde, deden
de Annuntiaten van Loven alle mogelyke devoiren om dese ciborie te konnen
bekomen. Doch, alles is vrugteloos geweest....
De zeer schoonen predikstoel, die tot vercieringe van de kerk der Jesuiten diende,
verbeelde Adam en Eva, in 't Paradys. Hy was zeer konstig gesneden in gedierten,
vogels, loofwerk en andere ciraeten, door Henricus Verbruggen, vermaerden
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beeldhouwer, tot Antwerpen, in 't jaer 1699, en in dese kerke gestelt in 't jaer 1703.
Op 13 mey 1776, werd hy naer Brussel overgevoert, en gestelt in de collegiale en
parochiale kerke van de HH. Michael en Gudula. Den predikstoel, die dese
laetstekerke vercierde, was in 1770 nieuw gemaekt, ter oorsaeke van den jubilé van
het H. Sacrament van Mirakel. Hy verbeelde de vier Evangelisten, met hunne
eygenschappen en den H. Michael. Deze predikstoel werd, op 14 mey 1776, hier
aengevoert, om geplaetst te worden in de voornoemde alsdan nog gesloten Jesuiten
kerke....
Zedert het vernietigen der paters Jesuiten, op 20 september 1773, heeft het aen
wylen haer keyserlyke en koninglyke Majesteyt Maria-Theresia, hoogloffelyker
memorie, behaegt hetzelve clooster te verkeeren tot nut en voordeel der Universiteyt
deser stad. Het was aen die teerhertige moeder bekent, dat verscheyde theologanten,
naer eenen geruymen cours van studien, nog niet voorsien waeren van eenige
bedieningen, dusdanig dat sy alsdan berooft waeren van alle onderstand. Om welk
onheyl ten besten te keeren, heeft sy goed gevonden, ten voordeele van alsulke
theologanten te stigten een nieuw Collegie, onder den naem van Veteraens Collegie.
Sy heeft het opgerigt in het clooster der gewesene paters Jesuiten, hetwelk aldus in
collegie veranderd werd1....

1

In zijne aanteekeningen op het 2e boek des werks van Boonen, spreekt Pelckmans over de
kloosters der ongeschoende Carmelieten van tacet en placet, der Iersche Mindebroeders, der
Carmeliterssen of Theresianen, enz. Daar deze vergaderingen na den tijd van Boonen tot
stand kwamen, blijft dit gedeelte des arbeids van Pelckmans hier achter.
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De capellen. - De capelle van Sinte Cathlynen, bl. 195. .......... Over de capelle van Sinte Catharina, aleer de paters Lieve Vrouwbroeders
aldaer hunne kerke en clooster gebouwt hebben, dient geweten te worden dat, zoo
ik vinde, aen die der Gilde van Sint Christoffel, op 18 augusti 1505, geconsenteert
werd, hunnen papegay te schieten op den toren van Sinte Cathelynen capelle, gelyk
sy hier voren gedaen hadden. Daeruyt kan men klaerblykelyk zien dat die Confrerie
of Gilde van Sint Christoffel gewoon was den vogel aldaer te schieten, vooraleer dat
sy hoofd Gilde verclaert was; want ik vinde, in 't zelve manuscript, dat de Gilde der
Colveniers ofte der Busse, op den naem van Sint Christoffel, by de stad van Loven,
is opgeregt, in de maniere van erfschutters, den 9 mey 1506, op 't getal van 24
persoonen; daernaer vermeerdert op het getal van 32 persoonen. Er werd hun van de
stad toegezeyt elken halven jaere vier pond salpeter en acht pond loot.
Ik vinde ook dat er, op 13 mey 1534, eene conventie is aengegaen tusschen de
Colveniers Gilde en de meesters van Sinte Cathelynen capelle dat de Gilde den vogel
op desen toren zal schieten, mits, ten eeuwigen daege, aen de capelle te betaelen
twee capuynen 'sjaers, en opmaeken al hetgene aen de kerk en den toren zou komen
te breken. Item, dat de Gilde de meesters ook zal ontheffen van allen gevolg, zoo
van het geestelyk als van het wereldlyk recht, over alle ongevallen of doodslaegen
daer door te gebeuren. Item, dat de Gilde jaerlyks, in haer gildekleed, zal gaen met
de processie der zelve capelle, gelyk sy van outs geplogen heeft.
Ik hebbe nergens konnen ontdecken of de paters Lieve Vrouwbroeders, welke in
't jaer 1617, uyt het gewesen Duytsch Collegie tot dese capelle overgegaen zyn, om
hier, in plaets van een collegie, een clooster te stigten, een voorder contract met die
der Colveniers Gilde aengegaen hebben, of wel of het contract met de meesters der
capelle van Sinte Cathelyne aengegaen, met consent van die van de stad, is blyven
bestaen. Wat er van zy, de Gildebroeders van Sint Christoffel, hebben, op den toren
der kerke der Lieve Vrouwbroeders den koningsvogel en prysvogel blyven schieten,
zoo wy voor de laetste reyse gezien hebben in 't jaer 1751, wanneer, op 15 july, sieur
H. Hannaer, woonende by syne ouders, in de brouwerye den Horen, op de Biestpleyn,
den koningsvogel afgeschoten heeft.
Dat dese capelle van Sinte Cathelyne groot moet geweest zyn en zelf tot
begraefplaetse diende, zal ik hier tot preuve by brengen, dat, in 't jaer 1760, twee
edellieden van Madrid, uyt Spagnien, hier aengekomen zyn om te komen ligten den
doodbrief van Walterus vander Eycken, begraven in de capelle van Sinte Catharina,
daer hy stigter van was, van welken sy afstammende waeren. Sy deden de mannen
die sy gecommitteert hadden, om dese opsoekinge te doen, zoo op de stadsregisters,
by de paters Lieve Vrouwbroeders, als in de stadsparochien, in aendagt nemen dat
sy in de oude schriften hunnen familienaem Vander Eycken op verscheyde manieren
geschreven vonden: somtyds Vander Eycken, somtyds du Chesne en somtyds a
Quercu. Maer naer nauwkeurige en langdurige opsoekingen, syn sy onverrichter
saeken moeten vertrekken. Schoon den eerw. Heere van Ongeval, alsdan pastoor van
Sint Quintens parochie alhier, voor wie sy brieven van recommandatie medegebragt
hadden, geene moeyte nog tyd tot dit ondersoek gespaert heeft. Dese twee Spaensche
edellieden hebben alleenelyk dese kleyne voldoeninge gehad van te vernemen dat
alhier, op het stadhuys, eenen scabinaelen act opgestelt is geweest, bewyzende dat
binnen Loven eene Sinte Cathelyne of Sinte Catharina capelle heeft gestaen, en dat
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zy is afgebroken wanneer de paters Lieve Vrouwbroeders, in 't jaer 1617, daer hun
clooster bouwden1.
Wat verwonderinge zoude het voor dese twee Spaensche edelmans zyn geweest,
indien men hun getoont hadde dat desen Walterus Vander Eycken, wanneer hy dese
capelle stigte, gelyk Boonen zegt, eenen meester waegenmaeker was!....
Ten jaere 1617, verlieten de paters Lieve Vrouwbroeders de Brusselsche straete
en gingen over tot de capelle van Sinte Catharina, alwaer sy een clooster begonnen
te bouwen. Het zelve clooster en hof hebben wy zeer schoon, geheel in syne mueren
besloten, zien staen. Alzoo was van een collegie een schoon welgelegen clooster
gekomen. De hervormingen der striktere observantie werd er ingebragt in 't jaer 1631.
De Lieve Vrouwbroeders zyn de eerste religieusen onser stad geweest die wy,
zedert dat wy onder de Franschen zyn, te weten van den 15 july 1794, uyt hun clooster
hebben zien jaegen. Dit had plaets op den 5 novembris 1796.
In het begin van het jaer 1795, ontving den eerw. heer Vander Moeren, pastoor
van Sint Michiel, van wege de magistraet, het order van syne kerke ledig te maken,
en zyne kerkelyke diensten te verrichten in de kerk der paters Lieve Vrouwbroeders.
Dit order hem, op 10 january, toegezonden zynde, moest hy er aenstonts aen
gehoorzaemen. Alle de effecten syner kerke werden naer hier overgedragen. Ter
kennisse van die

1

Hier bedriegt zich Pelckmans. De kapel van Sinte Catharina werd in 1617 niet afgebroken.
Nog in 1795 diende zij aan de paters Lieve Vrouwbroeders tot kerk
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van de magistraet gekomen zynde dat den heer pastoor en de welpeysende parochianen
van voornemen waren de heylige geconsacreerde hostien en de heylige vaten, met
grooten toeloop, in processie, met vele flambeeuwen, naer de kerk der Lieve
Vrouwbroeders over te dragen, werd er aenstonts verbod gedaen. Men gaf order dat
die overdraging moest plaets hebben met weynige flambeeuwen, gelyk men de
beregtingen voor de zieken doet....
De kerk van Sint Michiel werd den Tempel van de reden (19 january 1795)....
Nauwelyk was het clooster der Lieve Vrouwbroeders, te Brussel, vercogt geworden
of men begon eerst de kerke af te breken en dan eenige bouwen. Er bleef weynig
staen dan de er rondloopende mueren.

De capelle van Sinte Genoveva, metten Gasthuyse, bl. 195. Ik heb nergens eenige beschryvinge van de fondatie der capelle van Sinte Genoveva
en van het daerby liggende Gasthuys, konnen ontdekken. Dit alleen wete ik voorseker
te melden, dat, ter plaetse waer het Gasthuys en de capelle was, ten jaere 1639, het
clooster of collegie der paters Minimen, van het order van den H. Franciscus de
Paula, werd opgerigt. De orde der Minimen verschilt van alle andere religieuse orders,
zonderlinge in het onderhouden van eenen altytduerenden vasten, noyt vleesch, jae
zelf noyt suyvel van boter, caes of eyeren etende. Het clooster van Loven is gefondeert
door vrouwe Ernestine de Ligne, weduwe van wylen Joannes, grave van Nassau,
ridder van het order van het Gulden Vlies, op 12 january 1639.
Dit clooster of collegie, 't welk gelegen was in de Diestsche straete, voorby
Jesuskensboom, ter linker hand de stad uytgaende, door de Franschen, tot Brussel
vercogt geweest zynde, is gecogt door sekeren Desterdieu, notaris, gebortig van het
dorp van Thielt, in het Haegeland....
Desterdieu bewoont dit clooster. Hy heeft de kerke of eenige anderen bouwen niet
afgebroken, dan alleen buytenwaerts aen de vensters eenige veranderingen gedaen,
en er nieuwe raemen met groote ruyten doen instellen. Ik vinde het dus onnoodig
dat ik eene beschryvinge maeke, van hetgene men nog daegelyks zien kan. Maer het
is my onbekent of binnen de kerke nog alles in order is, en of den hoogen autaer en
de twee kleyne autaers er nog staen, alsmede of in den muer dien schoonen witten
marberen grafsteen nog voorkomt.
Dese paters Minimen zyn voor de eerste reyse, door edict van den keyser Josephus
II, op 2 april 1787, vernietigt geweest. Alles wat sy besaeten voor de religie casse
aengeslaegen zynde, werd er door den procureur generael van Brabant als commissaris
ingestelt Mr Liser en voor econome den notaris Hollanders. De twee religieusen die
zig daer bevonden, te weten: den pater vicarius en eenen leekenbroeder, werden
versonden naer hun clooster van Antwerpen.
Schoon alle hunne meubiliaire effecten door de keyserlyke commissarissen
publiekelyk vercogt waeren, hadden dese paters, zoohaest als de Oostenrykschen
door onse Nederlandsche revolutie uytgejaegt waeren, wederom besit van hun clooster
komen nemen. Maer wanneer de Franschen ons land overweldigt hadden, zyn dese
paters door commissarissen uyt onse municipaliteyt, er wederom uytgejaegt. Het had
plaets op den 5 novembris 1796, korts naer dry uren des naermiddags. Op den 16
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meert 1797, voornoen, werd het brand hout, enz. vercogt, en op 19 july daernaer,
ook voornoen, alle de meubeliaire effecten zoo van de kerke als van het collegie....

De Clercken capelle, bl. 195. Dese capelle wordt de capelle van den H. Antonius genaemt, omdat ze aen den H.
Antonius, eremyt, toegewyt is. Sy is gelegen tegen de Verkensmerkt, tusschen den
Sint Antoniusberg en den Ramberg. Ik kan nergens vinden wanneer en door wie die
gefondeert is geweest, alsmede het Godshuys waervan ik hiernaer schryven zal.
Het is alhier, zoo ik hier voren geseyt hebbe, dat de paters Lieve Vrouwebroeders
hun collegie hadden, voor aleer dat sy naer de Brusselsche straete overgegaen zyn.
Dese capelle hoort toe aen de faculteyt der Arten onser Universiteyt; daerom wordt
zy de Clerkencapelle genaemt.
Over eenige jaeren hebben wy den eerw. heere Moulan, regent van het nieuw
collegie, canonik van Sint Peeter, ten tyde dat hy eenen der proviseurs van de faculteyt
der arten was, dese capelle in eenen schoonderen en beteren staet zien stellen. Hy
deed de twee geheel vervalle zydecapellen afbreken, in welkers plaets hy, op Sint
Antoniusberg, twee nieuwe huysen en, op den Ramberg, een schoon huys deed
bouwen....
Wanneer en door wie dit Godshuys, onder den naem van Godshuys van Sint
Antonius, gestigt is, hebbe ik niet meer konnen ontdekken als van de voornoemde
capelle. Dit Godshuys bestaet in tien wooningen, gelegen in de Schaepenstraete, op
den hoek van het Rengenmolenstraetje, welke tien huysen door de heeren proviseurs
te wooningen gegeven worden aen arme menschen. Het elfste huys deser fondatie,
hetwelk den hoek maekt der twee genoemde straeten, gemeynelyk het Lieve Vrouwken
genaemt, is hooger en grooter dan alle de anderen. Dit huys wordt door de heeren
proviseurs verhuert, om met de inkomsten er van de andere tien huyskens te
onderhouden. Het geleg van dese elf wooningen is in de Schaepenstraet, van aen den
gewesen trap langs welken men in de alsnu afgebroken Wolfsbinnenpoorte gink, en
in het Ren-
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genmolen straetje, tot tegen de alsnu afgebroken binnen poorte, die altyt de Nyvelsche
binnen poorte genaemt is geweest; de hovingen kwamen tot tegen de oude
stadsvesten....
Menigvuldige jaeren en tot syne dood toe, hebbe ik zien woonen in het huysken,
nevens den alsnu afgebroken trap van de Wolfsbinnenpoorte, eenen man, met syne
vrouwe en kinderen, welken men den coster van Sint Antonius capelle noemde. Hy
ging alle maendagen met eene copere busse rond, om aelmoessen te haelen tot
onderhoud van Sint Antonius capelle.
De fondatie was voor arme weduwenaers of weduwen van de parochie van Sint
Quinten. Wanneer er eene plaetse open was, presenteerde den pastoor aen de meesters
dry armen, van Sint Quintens parochie, van welke de meesters eenen uytkosen.
Vooraleer dat den gekosen armen er mogt gaen in woonen, moeste hy betaelen tien
guldens, tien stuyvers Brabants geld, tot het witten der wooninge en doen der voordere
kleyne reparatien....

De capelle van Sint Eloy, bl. 195. Van Sint Eloy capelle, hebbe ik nergens iets konnen ontdecken, dan alleen dat zy
aen het smedenambagt deser stad toebehoort. [Zij werd gesticht in 1456.]
Den 15 september 1797, werd sy, door commissarissen uyt de municipaliteyt en
nagtwaekers, gesloten. De meubiliaire effecten vercogt geweest zynde, werd dese
capelle, te Brussel, ook vercogt. Sy werd gecogt door twee meesters smeden deser
stad, welke er, God zy dank, nog geene hand aen gesteken hebben. Maer zy is verhuert
aen eenen meester ouden cleercooper deser stad, daer recht over woonende, die haer
tot magazyn gebruykt om syne effecten in te stellen.

De capelle van den heyligen Cruyce, bl. 195. Nevens de brugge, die men vindt over de Voere, om regt naer de Bankstraete en de
stadsvesten te gaen, was, ter regter hand, eene oude capelle, waerin kerkelyken dienst
gebeurde. Zy werd genaemt de capelle van het H. Cruys en ook Sint Joris capelle
en behoorde aen onse hoofd Gilde, genaemt Sint Joris Gilde. Volgens Gramaye was
zy door dit Gilde gebouwt. Deze schryver zegt dat de zelve reeds in wesen was van
in 't midden der vyftiende eeuw, jae dat aldaer de wooninge zoude geweest zyn van
den H. Eligius, gestorven in het midden der sevenste eeuw, en ook eene wooninge
of Gasthuys voor eenige oude persoonen. Dit nauwkeuriger ondersoek laete ik aen
den nieuwsgierigen leser en opsoeker der voorgaende eeuwen over. Dese oude capelle
is door die van Sint Joris Gilde afgebroken, in het jaer 1785. Van het huys waerin
den coster woonde, is door die der Gilde een grooter huys gemaekt, 't welk, met den
hof, verhuert is aen eenen hovenier. De reliquien van het H. Cruys zyn, door bevel
van den cardinael aertsbisschop van Mechelen, overgedraegen naer de parochiale
kerke van Sint Jacob.
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De capelle van Sinte Barbara, bl. 196. Sinte Barbara capelle, waervan tot op den dag van heden, God zy dank, den bouw
nog staet, was eene kleyne maer zeer nette kerke, dienende tot onderstand der
hoofdkerke van Sint Peeter, wordende daeruyt de HH. Sacramenten aen de sieken
bedient. Al wat ik raekende haere fondatie wete te schryven, is dat sy reeds in 1278
in voegen was.
Alle dynsdagen 'smorgens, werd er eene solemnele misse gecelebreert ter eeren
van de H. Barbara. Haere octave werd er solemnelyk geviert door eene dagelyksche
solemnele misse en lof. Op den feestdag van dese heylige, 4 decembris, gelyk
geduerende de geheele octave, werd de solemnele misse gecelebreert, om 8 uren.
Ten 10 uren, had er eene tweede misse van wegens de Sinte Barbara-Gilde plaets.
Des naermiddags werden de vespers zeer plegtiglyk gesongen en daernaer het
solemneel lof, door den eerw. heere Plebaen van Sint Peeter....
Dese gewesene schoone capelle is door onse Lovensche franschen verhuert aen
r
S Boonen, brouwer, woonende in de brouwerye de Vier Hespen, er regt over, die er
syne ledige vaeten stelt.
Het Godshuys aen dese capelle gelegen, diende tot wooninge en onderhoud van
tien arme vrouwen, welke daer elk eene separate caemer hadden; maer zedert wy
onder de fransche dwinglandye zyn, is het met dese fondatie gegaen gelyk met alle
de anderen.
Op sondag 22 juny 1806, zyn aldaer seven arme blinde vrouwen ingeleyd, door
geheel de municipaliteyt, met den maire de Beriot en synen secretaris Petrus Marcelis,
beyde in hun groot costume, zynde een hoogblauw kleed, met eenen staenden
geborduerden craeg, en rond het lyf eenen rooden sluyer. De municipaliteyt was
vergezeld van alle de armmeesters der stad, de fransche notarissen en alle andere
stadsbedienden. Zy was voorgegaen van het groot stadsmusiek. Ten 12 uren, des
middags, kwam den stoet van het stadhuys en ging, langs de Brusselsche straete en
Wierinxstraete, naer de armvrouwkens fondatie van Sinte Barbara1....
Digt by het voorseyd Godshuys vind men een huys

1

Het sticht der arme blinden bleef aldaar gevestigd tot op 12 september 1841, toen het naar
de gewezene Infirmerij van het klein Beggijnhof werd overgevoerd.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

478
in welken voorgevel, op een coperen tafereel, het volgende te lesen is:
Hier leert men, uyt charitaten,
Dochterkens lesen en schryven,
Bequaem tot alle staten,
Om in Gods liefde te blyven.

Dit huys is de soo genaemde Sinte Barbaraschole, anders genaemt de arme
meyskensschole. Dese school is gefondeert door Laurentius Dyck, priester en
capellaen van Sint Peeter, gebortig van Antwerpen, by syn testament, gepasseert
voor den notaris J. van Wamel, in dato 24 mey 1578. Hy cogt dit huys van Catharina
van den Berghen, 23 decembris 1562, en bouwde op synen kost de schole in julio
1564. Deze man onderwees zelf de kinderen tot het eynde syn levens. Hy is gestorven
29 mey 1578, en is begraeven in de choor van den grooten siekengasthuyse. Hy had
nog een huys daer regt over, tot wooninge der meestersse van de selve schole, gecogt.
In dese schole worden alle arme meyskens gratis geleert in 't lesen en schryven,
'smorgens van 9 tot 11 en 's naermiddags van 1 tot 3 uren....
Buyten hetgene Boonen van de handboog Gilde van Sinte Barbara verhaelt, zal
ik nog zeggen dat sy eene der vyf kleyne handboog Gilden onser stad is, en dat wy
ze voor de laetste reyse den koningsvogel hebben zien schieten, op den 9 september
1772.

De capelle van Sint Laureys, bl. 196. In dese capelle, toegewyd aen den H. Laurentius, hebbe ik nog kerkelyken dienst
zien gebeuren. Daernevens was een oud hospitael, welkers fondatie aen Gramaye
ook onbekent was. Wat den bouw betreft, nevens de capelle, tegen de Brusselsche
straete, welk een hospitael voor de pelgrims is geweest, dezen hebbe ik van myne
kindsche dagen af noyt gezien als een huys in 't welk eenen meester raedemaeker
woonde....
Dese capelle eyndelyk tot slegteren staet gekomen zynde, is het torenken, benevens
een deel van het dak, desen somer van het jaer 1806 ingevallen. Alzoo nu door eene
fransche wet de parochiale en succursale kerken in geniet mogen komen der goederen
van de capellen, die vernietigt zyn en in hun bewerp liggen, hebben de kerkmeesters
van Sint Jacobs de goederen van Sint Laureys capelle, benevens die van hunne
parochiale kerke, publiekelyk verhuert.

De capelle van Sint Nicolaus, bl. 196. Ik moete met verwonderinge zeggen dat ik nergens hebbe konnen ontdekken wanneer
en door wie dese capelle en gasthuys, zoo Boonen zegt, zoude gefondeert zyn. Ik
kan ook nergens vinden, wanneer dit gasthuys een nonnenclooster is geworden van
geschoende Carmeliterschen, onder de bestueringe der paters geschoende Carmelieten,
geseyt Lieve Vrouwebroeders1. Dit voorseyt clooster van Sint Nicolaus is, door edict
1

Dit had plaats ten jare 1666. Zie Louvain monumental, bl. 272.
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van keyser Josephus IIen, gesupprimeert op 30 april 1783. Den procureur generael
van Brabant er met den notaris Fisco ingetreden zynde, las aen de nonnen hunne
suppressie voor. Hy stelde er tot econome den gewesen professor der medecynen
Nazet. Op den 30 juny van hetzelve jaer, hebben sy hun clooster moeten verlaeten....
Dit clooster is blyven ledig staen tot in january 1785. Na dat het eenige maenden
tot magazyn gedient had, zyn de Oostenryksche soldaeten er ingelegt geweest. In
het begin van onse Nederlandsche revolutie, wanneer de vyf heeren capiteyns der
stadswyken, elk eene compagnie van vrywillige borgers hadden opgeregt, alle in
swerte eenskleedinge, met roode opslaegen, die op het stadhuys nagt en dag de wagte
hielen, leerde men in den hof van dit voornoemt clooster de militaire exercitien.
In het jaer 1803, bleef er van dit gesupprimeert clooster niets meer over dan eenige
gruyshoopen en een kleyn deel van eenen bouw tegens de Thiensche straete, regenoten
de zeepziederye, welken onse municipaliteyt heeft doen dienen, om eene der
brandspuyten in te stellen. Daernaest was eene kleyne wooninge, voor eenen werkman
gelast met het bewaeren der spuyt....
Het Sint Nicolaus clooster lag langs de Thiensche straete de Vleminkxstraete
inkomende, aen de linke hand, regenoten de zeepziederye ter 1e, met eenen muer van
den hof van dit clooster afgescheyden, het Vleminkxveld ter 2e, eenen muer die het
afscheyde van het goet van den heer de Brenart en van eenige kleyne huyskens, in
de Vleminkxstraete, ter 3e, en de genoemde kleyne huyskens, tot aen de voorseyde
zeepziederye, ter 4e zyden.

De capelle van Sint Jan, bl. 196. De kerke van Sint Jan en voordere wooninge aen de Commanderye van Chantrain,
van het order van Malta, toebehoorende, is in 't jaer 1799, door de Franschen
aengeslaegen en ten hunnen profyte, door den raed van dit arrondissement, tot Brussel
residerende..., publiekelyk aen den meestbiedende vercogt, voor 80,000 livers in
bons. De weerde der bons, ten tyde dezer vercoopinge,
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was zoodanig leeg, dat men eenen bon van 1000 livers voor eene Louis d'or, in
klinkende specie cogt; dat is voor 13 guldens 5 oorden, in klinkende specie, Brabants
geld. Zoo dat de geheele coopsomme beliep tot 1045 guldens, 6 stuyvers, 8 deniers
Brabants klinkende courant geld, zonder het enregistrement en andere regten, die
ten profyte van den raed van het arrondissement waeren, die alle in klinkende geld
moesten betaelt worden. De coopman van dese kerke was Goemans, eenen der dry
sonen van wylen den slootmaeker Goemans....
Zoohaest desen Goemans coopman van dese kerke was, maekte hy er eene
genoegzaeme groote plaetse, om eenen kalkhoven te stellen. Daertoe deed hy eene
zeer groote verheven graftombe, die in 't midden van dese kerke stont, uytbreken. Ik
laet hier volgen de copye van het grafschrift hetwelk in den grooten blauwen steen,
welken de graftombe dekte, gekapt was:
Hier leit begraeven Jan van Emmechoven, in syn leven Meester van
Santerain en Mont de Billoen, die verschiet van deser wereld int jaer
ons heere doen men schreef M.CCCC.XLUJJJ, xxxi dage, in Augusto,
en wert in dese tombe begraeven. R.J.P.
Goemans hadde het geraemte, hetwelk in dese tombe lag, gedraegen in de sacristye
van dese Sint Jans kerke. Daertoe was aenstonts eenen grooten toeloop der eenvoudige
lovensche vrouwlieden. Dit geraemte als de overblyfsels van eenen heyligen
aensiende, droegen zy er eenige gebeenderen van mede naer hunne huysen. Onder
vele anderen had de weduwe van Antonius Everaerts, gewesen overdeken van het
cleermakers- en oudcleercoopers ambagt en boekhouder, woonende in 't Prinsen hof,
achter het gewesen clooster der Augustynen, eene ribbe en eenen vinger
medegenomen, die zy als reliquien van dien heyligen eerbiede; en zoo hadden er nog
vele anderen gedaen.
Goemans, cooper van dese voors. kerke, hadde, in dit selve jaer 1799, met Sr
Impens, welken eenen graenmolen op de Borch gebouwt heeft, een accoort aengegaen
om den toren af te breken, tot op de metserye, omdat door dese hooge spille den
oostenwind belet was op synen molen te waeyen. Doch, het aengegaen accoort is
door Goemans noyt ten uytvoer gebragt geweest.
Maer in 't jaer 1801, gink het geheel anders. Niet alleen van den toren, maer van
geheel de kerke werden de schalien afgenomen. De schalien, het eyser, het loot en
geheel den timmer werden vercogt. Daernaer verdwenen langzaemerhand de mueren....

De Vondelingen, bl. 196. Het armvondelingen huys deser stad was opgerigt tot opvoedinge van diergelyke
kinderen van beyde geslachten, welke aldaer van hunne teere jongheyd worden
onderhouden, tot dat zy gekomen zyn tot sulkdanigen ouderdom om een ambagt te
leeren, 't welk sy alsdan exerceren onder het leeren van lesen en schryven, tot dat sy
bekwaem zyn hunnen kost te winnen, wanneer sy nog eerlyk uytgestelt worden.
Gramaye zegt dat het opgerigt werd door sekeren smid, genaemt Joannes vander
Meert, by syn testament van het jaer 1439.
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In 1774, waeren die van de magistraet van voornemen dit vondelingenhuys te
verplaetsen. Daertoe hadden sy alreede van den heere baron van Loonbeek gecogt
een groot huys en hof gelegen op de Biestpleyne; doch, dit huys werd daernaer
wederom vercogt aen de meestersse van de zoo genaemde Heylige Schole, gefondeert
geweest zynde in den Cuythoek, door jouffrouwe Antoinette vanden Abeele, welke
schole, onder toezigt van den eerw. heere van Cauwenbergh, pastoor van Sint Jacobs
parochie, op de Biestpleyne overgevoert werd. Het huys alwaer de schole geweest
was, werd gecogt door den brouwer de Cupere, daer nevens woonende. Men bouwde
voor de overgevoerde schole eene nieuwe wooninge. Maer nauwelyks waeren wy
onder de Franschen, of dese schole werd, gelyk alle de anderen, aengeslaegen door
de commissie des Hospices civils.
Boonen zegt, hier voren, dat de vondelingen, naer het wapen van Loven, half root
en half wit gekleet werden. Dit moet lang veranderd zyn, alzoo geene van onse outste
menschen er weten van te spreken. Dat het in de voortyden alzoo geweest is, kan
men oordeelen uyt eene schilderye staende boven het portael der kerkdeure van Sint
Peeter, naer den kant der merkt, verbeeldende eenen armmeester die brood uytreykt
aen de armen, onder welke staet een kleyn meysken, welkers kleedinge half root en
half wit is. Wy hebben altyt gezien dat in de kleederen der jongens, welke vondelingen
waeren, boven in de mouwen, waer die in 't kleed genayt zyn, in de eene een root en
in de andere een wit smal stuksken laeken voorkwam. Ik zegge de jongens welke
vondelingen waeren; omdat dit root en wit streepken laeken niet genayt werd in de
kleederen van arme kinderen geen vondelingen zynde, welke door de magistraet daer
geplaetst werden.....

Clooster van Vlierbeke, bl. 197. De abdye van Vlierbeek1, van Sint Benedictus orden, die, in

1

Uit de Aenmerkingen. II, 107, en uit de Lovensche Chronyke, van Pelckmans, 12e deel, bl.
107 en 23.
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oude tyden, Fliderbeek geschreven werd, heeft, op de Cuype van Loven, door haeren
ouderdom en weerdigheyd, den eersten rang. Godefridus, den Ien, hertog van Lothryk
en grave van Loven, was er den fondateur van in 1125. Hy gaf aen de Benedictinen
eenen schoonen grond, omtrent eene halve ure buyten de Diestsche poorte gelegen,
om daer een clooster te bouwen, welke moniken dag en nagt zouden bidden voor de
ruste synder ziele. Het was in 't begin maer eene priorye, afhankelyk der abdye van
Afflighem. Dese gifte werd goedgekeurt, in 't jaer 1147, door Henricus, bisschop
van Luyk, en door Paus Eugenius den IIIen, in 't jaer 1148. Dit clooster is afgescheyden
geweest van de abdye van Afflighem, met toestemminge van beyde de cloosters, op
sekere conditien, waervan, onder anderen, dese eene was dat die van Vlierbeek hunne
abten zouden nemen uyt de abdye van Afflighem. Deze overeenkominge was
aengegaen in 't jaer 1173. De goederen van dit godshuys sterk aengegroeyt zynde,
verclaerde Paus Alexander den IV die van Vlierbeek onafhankelyk van die van
Afflighem, en gaf hun verlof om onder hun eenen abt te mogen kiesen. Den eersten
was Arnoldus van Fliderbeek, overleden anno 1276. D. Joannes Panhuys, gebortig
van Hoegaerden, die Bogaert geweest had, en daernaer in Vlierbeek geprofest was
geworden, verkreeg van paus Clemens den VII, in 't jaer 1532, den myter en de
opperpriesterlyke ornementen.
De schoone bouwen en kerke van dese abdye werden, ten tyde der Nederlandsche
beroertens, op 25 september 1572, verbrand. Alsdan vertrokken de religieusen naer
Loven, en vestigden zig aldaer in het huys van Sint Truyden [op de Voer], hetwelk
sy gecogt hadden. Aldaer syn sy verbleven tot in 't jaer 1590, wanneer hun, door
paus Clemens den VIII, het clooster der Bogaerden, in eygendom gegeven werd,
omdat de Bogaerden den regel en het habyt van Sint Benedictus, by die van Vlierbeek,
aenveerd hadden (Zie hooger bl. 459). In dit clooster woonden sy te zaemen; maer
voor hunne gemeynte te kleyn zynde, cogten zy een ander gemakkelyk huys binnen
de stad [in de Diestsche straet, later hunne Refugie].
D. Petrus Scribs, alsdan prelaet zynde, deed te Vlierbeek een nieuw clooster en
eene nieuwe kerke bouwen, en keerde, met zyne religieusen, aldaer terug, in de lente
van 1642.
Die van Vlierbeek vercogten, op 30 october 1641, het voormalig clooster der
Bogaerden aen de Oratorien, voor 34000 gulden. Wy hebben de Oratorien er zien
woonen tot op den 4 february 1797, wanneer wy die, gelyk alle de andere religieusen,
er hebben zien uytjaegen.
De congregatie van het Oratorie was eene versaemelinge van wereldlyke priesters,
te zaemen levende, nogtans zonder belofte, alleen onder gehoorzaemheyd van eenen
oversten, die men superior noemde, en eenen anderen die men proost noemde. Hunnen
eersten instelder is geweest den heyligen Philippus Nerius, in 't jaer 1564; maer eene
tweede dusdanige vergaederinge, geheel afgescheyden van die van Roome, werd in
Vrankryk ingestelt, door Petrus de Berulle. Zy nam haer begin binnen Parys, op 11
novembris 1611. Deze vergaederinge werd goedgekeurd door paus Paulus V, op 10
mey 1613.
Op het versoek van de serenissime infante Isabella-Clara-Eugenia, hertoginne van
Brabant, werden, door Petrus de Berulle, in 't jaer 1626, van syn oratorie, uyt
Vrankryk, hier gesonden Franciscus Bourgoing en meer anderen. Het eerste oratorie
dat sy in de Nederlanden begonnen te stigten, was hier binnen Loven, op den 11
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october 1626. Zy woonden eerst in het Savoye Collegie; maer, op 13 february 1627,
cogten sy tot hunne wooninge het huys den ouden Valk, deels gestaen recht over het
Savoye Collegie, deels in de Thiensche straete, alsdan gemeyn met de huysen nu
geheeten den Valk, de dry Mooren en den witten Leeuw. De vergaederingen der
Oratorien werden in Brabant goedgekeurd door den aertsbisschop van Mechelen,
Jacobus Boonen, by syne brieven van 21 october 1631.
Op den 24 october 1658, werd het Oratorie als een collegie in dese onse
Universiteyt ingelyft.
Het geleg van dit Oratorie collegie, was buyten de alsnu, ten tyde dat wy onder
de Franschen zyn, afgebroken Mechelsche binnen poorte, oost en zuydwaerts
regenoten den arm der Dyle, westwaerts regenoten het huys van en bewoont door Sr
Debrou, meester peerdensmid, en noordwaerts regenoten de Mechelsche straete,
zynde een schoon en welgelegen langwerpig vierkantig goed, met syne gebouwen
en kerke.
Dit Oratoriengoed door de Franschen, niet als een collegie, maer als een clooster
aengeslaegen geweest zynde, is gelyk, alle de andere cloosters, binnen Brussel vercogt
geweest, aen den brusselschen ouden cleercooper Pierlet, die ik nu al zoo dikwyls
te voren genoemt hebbe als beeld- en kerkstormer. De Oratorien kerke is de eerste
geweest welke wy in onse stad hebben zien afbreken.
Den grond van het gewesene Oratorien collegie, met de daer op staende bouwen,
is zedert dien tyd verscheyde mael vercogt geweest....
Het volgende raekende de abdye van Vlierbeek wille ik hier invoegen:
Den eersten steen van die schoone abbatiale kerke van Vlierbeek is, met alle
kerkelyke plegtigheyd (in het Pontificale Romanum voorgeschreven), boven den
grond geleyt, op den 30 july 1776, 'smorgens omtrent negen uren, door den seer
eerw. Heere Ildephonsus vanden Bruel voorlaetsten abt der zelve abdye, daertoe
byzonder aengestelt wegens zyne excellentie Joan-

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

481
nes-Henricus van Franckenbergh en Schellendorf, aertsbisschop van Mechelen. Dese
kerke was nog niet in staet wanneer wy dese heeren hebben zien uytjaegen1. Den
opvolger van den seer eerw. heere Ildephonsus vanden Bruel, en laetsten in de
abbatiale weerdigheyd, is geweest den eerw. heere Ildephonsus Meugens, gebortig
van Oorbeek, by Thienen. Dezen had het habvt van novitie in de abdve van Vlierbeek
aengenomen, op 15 augusti 1775. Hy werd geprofest den 17 augusti 1776, en priester
gewyd den 29 mey 1779. Na medehelper van den heere pastoor van Linden te zyn
geweest, werd hy bediender van Kessel en van de Loo aengestelt, in 't jaer 1782.
Den 20 july 1786, werd hy pastoor van Linden. Hy werd als 39en prelaet der abdye
van Vlierbeek gewyd, op den 31 juli 1792.
Dese abdye van Vlierbeek, gelyk alle de andere cloosters, zoo van onse stad als
omliggende plaetsen, door de Franschen vernietigt zynde, is den heere prelaet, met
alle syne religieusen er uytgejaegt, op den 11 january 1797. Op den 17 meert van 't
zelve jaer, werd, door commissarissen uyt onse municipaliteyt, publiekelyk vercogt
allen hetgene in de abdye bevonden is geweest.
Dese abdye, te Brussel, publiekelyk te koop gesteld zynde, werd door den eerw.
heere prelaet ingecogt.
Eyndelyk de kerke deser abdye door den aertsbisschop van Mechelen
Joannes-Amandus de Rocquelaure aengewezen zynde tot succursale kerke, onder
de aenroeping van den H. Benedictus, voor de gehugten van Kessel, van de Loo en
de daer omliggende huysen, zoo is den eerw. heere Ildephonsus Meugens, op den 8
juny 1803, er als rector of pastoor van gemaekt geweest. Hy is in syne gewesene
abdye overleden, omtrent seven uren des avonts, den 26 july 1806.
[1803, juny.] Den eerw. heere Meugens, gewesen prelaet van Vlierbeeck, hadde,
gelyk als gezegd is, syne abdye, wanneer die door de Franschen publiekelyk vercogt
is geweest, door eenen daertoe gecommitteerden persoon doen incoopen. Zedert dat
de vervolginge der priesters gestilt was, woonde hy aldaer, met twee a dry van syne
religieusen. Wanneer nu door den aertsbisschop de verdeylinge der parochiale en
succursale kerken gedaen was, en dat de pastoors benoemt waeren, bevond zig den
eerw. heer Ildephonsus Meugens, benoemt tot de parochiale kerke van den H.
Remigius, in Haecht; den eerw. Hr Ludovicus Verbist, gewesen pastoor van Haecht,
bevond zig benoemt tot de succursale kerke van Sint Michael, in Keerbergen, en den
eerw. Hr Beyer, gewesen canonik van Bruggen, bevond zig benoemt tot de succursale
kerke der H. Moeder Gods ad Sanctum Benedictum, in Vlierbeek. Den eerw. heer
Meugens zig door deze benoeminge uyt zyn eygen wooninge en kerke verstooten
ziende, protesteerde er tegen, bewerende dat er van syne kerke eene succursale kerke
gemaekt zynde, hem hierdoor den eygendom er van was afgenomen, alsook van
eenen bouw van syne gewesene abdye, die tot pastoreel huys dienen moest. De
geheele gemeynte van Haecht, welke haeren pastoor geerne zoude hebben behouden,
zond naer het bisdom request op request, en spande alle andere mogelyke middelen
in om zyne benoeming te bekomen. Den eerw. heer Beyer, aen wie alles hetzelven
was, wanneer hy maer tot eene pastorye gepromoveert konde worden, maekte geene
opmerkingen. Indien hy had mogen kiesen, zou hy sekerlyk Keerbergen gekosen
1

Deze prachtige tempel, gebouwd naar het plan van Laurent Dewez, dient thans tot
parochiekerk der gemeente Kessel-Loo.
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hebben, hetwelke een groot dorp is, dat eene schoone kerke en een zeer schoon
pastoreel huys met hovingen en vyvers bezit, terwyl de pastory van Vlierbeek alleen
bestaet uyt twee gehugten, te weten Kessel en de Loo. Eyndelyk werden de dry
voornoemde heeren in het bisdom te vrede gestelt: den eerw. Hr Meugens bleef tot
Vlierbeek, Mr Verbist tot Haecht, en Mr Beyer ging naer Keerbergen.

Perck, bl. 198. 1789. Gisteren (4 maart), omtrent het quartier naer vier uren des naermiddags, is die
abdye van Perck gesupprimeert2, omdat die jonge religieusen, achtervolgens die
depeche aen alle de abten toegezonden, naer het Seminarie generael niet gezonden
waeren. M. de Mezemaekere is er aengestelt als commissaris en ontfanger, en zynen
zone als econome.
1789, 13 meert. Alle de heeren religieusen der abdye van Perck, uytgenomen den
eerw. heere Wouters, prelaet, den eerw. heere Lowet, proviseur, en den eerw. heere
Dauw, camerlink, ontfangen op heden de orders dat sy, voor den avont, de abdye
moeten verlaeten, maer dat sy in hunne religieuse kleeders niet mogen uytgaen.
Daerdoor waren sy genootzaekt in de stad by, menschen van hunne kennisse,
borgerskleederen te doen vragen. Eenigen hebben zelfs de kleederen van de
domestiken der abdye moeten aentrekken. De dry voornoemde heeren mogen de
abdye niet verlaten voor dat sy, alle de archieven, het zilverwerk, zoo van de kerke
als het ander, allen het kerkgewaet, met een woord, alles wat in de abdye is, aen de
daer zynde commissarissen zullen overgegeven hebben. Alle de poorten en deuren
der abdye worden door Provosten bewaert, en geenen knegt of anderen wordt er
uytgelaeten zonder gevisiteert te worden of sy niets uytdraegen.
Den Hr Nysmans, rentmeester der zelve abdye,

2

Genomen uit de Lovensche Cronyk van Pelckmans.
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alhier in de refugie van Perk woonende, wordt insgelyks door Provosten bewaert,
ook niet mogende uytgaen voor dat hy syne rekeningen zal gedaen en syne archieven
zal afgegeven hebben.
1790, 16 february. De heeren van Perk, op heden, in hunne abdye teruggekeert
zynde, hebben dezen naermiddag hunne choor begonst te doen.
1790, 5 december. Niettegenstaende de alderstrengste orders en de nauwkeurigste
oplettentheyd der officieren, heeft men de plunderinge van eenige soldaeten [van
een Oostenryksch korps] niet konnen beletten. Onder anderen hebben dit lot
onderstaen de abdyen van 'sHertoghendael, Vlierbeek en Perk. In deze laetste abdye
werd er niet alleen geplundert, maer eenige booswigten hebben zelfs niet gevreest
hunne handen te steken aen het aenbiddelykste Sacrament des autaers. Sy hebben de
remonstrantie, in welke het lichaem des Heeren was rustende, medegenomen; de
heylige Hostie is tot dezen oogenblik nog niet gevonden. Het is zeker dat eenen
officier, aen het hooft van eene wagt, om die plunderinge te beletten, in de kerk
komende, uyt eenen iever tot het huys van God, op die goddeloosen heeft doen vuer
geven, van welke er, door dezen voorval, vyt a ses dood gebleven zyn, en wel twintig
gekwetst werden. Verscheyde mannen van het slegt volk dezer stad hebben in de
abdye van Perk een menigte van schilderyen van groote weerde gestolen. Sommige
pastoryen en een groote menigte van buytenlieden hebben hetzelve lot onderstaen.
Vele van die plunderaers zyn in hegtenis genomen, en men zegt dat sy naer eysch
van het feyt, op het alderstrengste, zullen gestraft worden.
1797, 1 february, ten half vyf uren des avonds, zyn de heeren der abdye van Perk
uyt hun clooster gejaegt.
1797, 17 meert. De eerste verkoopinge tot Perk is geweest van het brandhout;
maer de hier volgende is gebeurt op 20 july. Wanneer de commissarissen in Perk
gekomen zyn, wilden sy eerst gaen vercoopen de ketels, coelbacken, enz., in de
brouwerye. Daer tegen protesteerde van Pee, bouwman oft, zoo men hem noemt,
pachter, der zelve abdye, om reden dat hy de brouwcamme, met het quartier van den
heere proviseur en de omliggende bouwen, van in den tyd dat de heeren nog libere
dispositie hadden, heeft gehuert voor eenen termyn van jaeren. Hun den notarialen
act daer van getoont hebbende, zyn sy voort naer de bouwen der abdye gegaen, alwaer
sy de boiseringen, schappreyen, in een woord, alles wat sy daer bevonden, vercogt
hebben. Sy hebben ook vercogt de latwerken en andere bagagie in den hof. Wanneer
sy in de kerke gekomen waeren, om de gestoeltens, autaeren, banken, enz., te
vercoopen, hebben de vrouwen van Vinkenbosch beginnen te tieren, en met zoodanig
gewelt tegen die vercoopers uyt te vallen, dat de vrees hun zoodanig bevangen heeft,
dat zy de kerke uytgingen, al zeggende: ‘indien het uwe kerke is, moet gy het weten.’
Zy hebben hunnen weg naer de stad genomen.
De pachters en eenige inwoonders van en omtrent Vinkenbosch hadde, tot Brussel,
eene requeste ingedient aen de administrateurs van het Departement, opdat, naer
oudergewoonte, voor hun den godsdienst zou mogen gedaen worden in de kerke der
abdye van Perk. Dit request was ten advies gezonden aen de municipaliteyt deser
stad. Het schriftelyk antwoort was dat dit konde toegestaen worden, maer: 1o dat
eerst alle de meubels der kerke moesten vercogt worden; 2o dat er geene wooninge
aen die heeren der abdye, in wat bouw ook, mogt toegestaen worden. Maer alzoo er
op hun request geen antwoord van Brussel kwam, zyn er twee heeren der abdye van
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Perk, op saterdag 15 april 1797, zynde Paeschavont, naer het canton van Bautersem
gegaen (onder welk canton de abdye gelegen is), om te verzoeken dat men hunne
kerke zouden willen open doen, hetwelk op den zelven dag gedaen werd. Op
Paeschdag, 16 april, zyn er door de uytgejaegde heeren der abdye van Perk, in hunne
kerk aldaer, eene solemnele hoogmisse, en twee kleyne missen gecelebreert geweest,
alsook op den tweeden Paeschdag.
1797, 9 juny. Op heden zyn eenige werklieden van onse municipaliteyt in de abdye
van Perk gekomen, om van den toren af te doen en te vervoeren in de stad, twee
klokken, welke daer nog gebleven waeren (want den beyaert, de trommel en de
andere klokken hadden de heeren alle weg gemaekt, eer sy uytgejaegt werden); maer
de inwoonders van het gehucht van Vinkenbosch, hebben deze werklieden weggejaegt,
en tot aen de poorte van de stad gedreven.
Op den volgenden nagt is er eene van deze twee klokken weg geraekt.
1797, 10 juny. Vandaeg zyn er achtien a twintig werklieden, vergezelschapt van
vier gendarmen, naer de abdye van Perk teruggekeert, en hebben de eenige aldaer
nog overblyvende klok, ten vier uren des naermiddags, in de stad gebragt.
1803, 15 augusti. De kerke der gewesene abdye van Perk, in welke den heere prelaet
Nysmans, met eenige heeren, die de zelve met hunne ontfangene bons gecogt hebben,
is blyven woonen, is op heden door den aertsbisschop van Mechelen oratorium
verclaert. Tot pastoor is benoemt den eerw. heere Biron, proviseur, en tot onderpastoor
den eerw. heere Smits, der zelve abdye. De parochianen van dit oratorium zyn de
inwoonders der huysen nevens den steenweg op Thienen, tot waer de succursale van
Corbeek over Loo begint, en zoo in
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de ronden tot de huysen van het gehugt van Perk incluis1.

Terbanck, bl. 199. De priorye van ter Bank2, gelegen buyten de oude Brusselsche poorte, eenen
boogscheute van de stad, op de linke hand van den weg, was van het order van
Cisteaux. Zy stond onder den prelaet van Villers, die er den biechtvader stelde, en
sy had eenen byzonderen regel, weynig verschillende van den regel van Sint
Augustinus. Haeren stigter was Henricus den I, hertog van Brabant, op raed van
Goswinus den IIen, heere van Heverle.
De auteurs komen niet overeen aengaende den tyd deser fondatie. Hierom zal ik
hier in 't kort aenhaelen wat sy er van seggen, en zal de decisie aen den leser
overlaeten....
Justus Lipsius, in 't 9e cap. van het 3en boek syner historie van Loven, zegt: ‘Ter
Bank ligt aen de linke zyde, op den weg van Brussel, eenen steenwerp van de stad.
Het is een vrouwenclooster van het order van den H. Augustinus, waervan Henricus
den Ien den stichter is. Men beweert aldaer dat het diploma van het jaer 1197
dagteekent3. Deze nonnen zyn verpligt te oordeelen over de melaetsen, en bevonden
hebbende dat sy met die siekte besmet zyn, moeten sy die van Loven en Heverle, in
haer clooster, ontfangen en onderhouden. Aubertus Miraeus, in syn Cronicon Belg.,
bl. 307, segt: ‘Henricus den Ien trok naer Syrien, in 't jaer 1197, en dit zelfde jaer,
stigtte en begiftigde hy de religieusen van Ter Bank, by Loven.’ In den tweeden tome
syner Opera diplomatica et historica, tweede editie, fol. 987, segt hy: ‘Henricus den
Ien, hertog van Brabant, sticht in 't jaer 1216, de priorye der nonnen van Cisteaux,
geseyt Ter Banck, nevens Loven.’ Op het zelve bl. 987, cap. 83, segt hy: ‘Den selven
hertog beneficieert de selve priorye en het melaetsensiekhuys van ter Banck, welke
door hem gefondeert is in 't jaer 1216. Het jaer haerer eerste stichting is: actum anno
verbi incarnati millesimo ducentesimo sextodecimo, in julio. Het jaer der tweede is:
istam autem donationem fecimus anno incarnationis MCCXVII, idus maï ea videlicet
die qua primum lapidem fundamentorum ecclesiae de Bancho subposuimus. Aug.
Wichmans, in syn Brabantia Mariana, lib. 3, cap. 63, houd staen dat men dese
fondatie moet brengen op 't jaer 1216. Pet. Divaeus en Franc. Haraeus, twee
nauwkeurige historieschryvers van ons land, zyn omtrent van dit gevoelen, want den
eersten zegt, in het 10e boek syner historie van Brabant: ‘in de maend july van het
jaer 1216, stichte den hertog een clooster en een gasthuys voor de melaetsen, ter
plaetse dien men Ter Banck noemt, en Goswinus, heere van Heverle, en Goswinus
van Heverle waeren getuygen van deze stigting.’ Hy hadde van deze stigting nog
gesproken in het 1sten boek, 4e cap., op dese wyse: ‘Heverle is niet min oud; Regnerus
liet, ten tyde van het ryk van Godefridus, met den Baerde, eenen sone achter, met
naeme Goswinus. Desen was vader van Goswinus den IIen, stigter van het clooster
1
2
3

De abdij van Perk is plechtiglijk hersteld geworden den 11 juli 1836.
Genomen uit de Lovensche Cronyke van Pelckmans, 12e deel, bl. 25.
Naar 't schijnt, werd Ter Bank in 1197 gesticht. Reeds bestond het in 1203, als blijkt uit eene
oorkonde van dit aar.
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van Ter Banck, in 't jaer 1216.’ Franc. Haraeus is van het selve gevoelen, in syne
jaerboeken van Brabant. Hy stelt dese fondatie op het selve jaer 1216. J.-B. Gramaye
schynt van hetselve gevoelen van dese twee schryvers te wesen. Men moet derhalve
denken dat Justus Lipsius zig in de jaeren misgrepen heeft.
Dit clooster was gefondeert voor negen vrouw- en negen manslieden. Sy moesten
sorge draegen voor die lieden van beyde geslagten, welke door de melaetsheyd
zouden aengerand worden. Dit blykt uyt de bulle van paus Honorius III, van den 1
februari 1223, door welke desen opperpriester dit clooster onder de bestieringe stelt
van den abt van Villers.
In de kerke van dit clooster was er een beeld en eenen autaer van den H. Georgius,
op welken de hertogen van Brabant den eed moesten doen, vooraleer zy gehuld
werden. Ik wille hiervan eene gedenkenisse achterlaeten alzoo, de tegenwoordige
tydsomstandigheden bemerkende, het te vreesen is dat onse naerkomelingen zulk
noeyt meer zullen zien. Voor eerst zeggen wy dat, naer dat de hertog zyn gebed voor
desen autaer gestort had, hy zyne offerande dede. Den proost der kerke van Sint
Peeter, alhier, gaf hem dan het cruys te kussen. Vervolgens kwam hy processiegewys
de stad in. De aertshertogen Albertus en Isabella zyn de laetste geweest die tot Ter
Bank kwamen. Het peerd op welk den vorst gezeten was, werd het eygendom van
den proost van Sint Peeter....
Het clooster van Ter Banck staet nog tot op den dag van heden (1806) vierkant
omzet in syne mueren. Naer al meer dan eens vercogt geweest te hebben, behoort
het eyndelyk toe aen den heere de Mauroy de Merville, lid der adelyke geslagten
deser stad, dienende raed der door de fransche weggejaegde magistraet, die aldaer
nu woont4.

Bruggen. - De brugge voor de Biestpoorte, bl. 199. De brugge aen de Biest- of Brusselsche binnen poorte, aen den Handbooghof, is
afge-

4

Ten jare 1858 verkocht de familie de Merville Ter Bank tot het oprichten van een klooster
van Predikheerinnen, dat er thans bestaat.
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broken in augusto anno 1765. Zy was in de maend september van het zelve jaer
hermaekt.

De Schipbrugge of Vischbrugge, bl. 199. In 't jaer 1795, zyn, op bevel van onse municipaliteyt, de blouwe steene pilaerkens,
die op dese brug stonden, afgenomen, en zyn er ysere leunen in de plaetse gestelt.
De brugge is hierdoor verbreed geworden, en den steenweg op de brugge liggende
is merkelyk geleegt; Sinte Anna capelleken, welk stond tegen dese brugge, nevens
de straete, langs welke men naer het collegie van Craenendonk gaet, is afgebroken;
de Mechelsche straete, tot voorby de brouwerye den Haesenwind, en geheel de straete,
met de daer nevens liggende vischmerkt, zyn gehoogt geweest. Daermede is dien
berg over de Vischbrugge geheel weggenomen. De Sinte Annas Vischmerkt is, door
de municipaliteyt, aen de visschers aengewesen omtrent het gewesen clooster der
paters Augustynen.

De Bogaerdenbrugge, bl. 199. Dat men die brugge in de vorige tyden de Bogaerdenbrugge noemde, was, omdat
het collegie, daer wy de Oratorien hebben zien woonen, aen dese religieusen
toebehoorde....
Dese brugge werd geheel nieuw hermaekt in 't jaer 1804.... Nooyt heeft men
grootere steenen zien gebruyken, zoo om de fondementen als den boge van dese
brugge te maken. Het waren alle blauwe steenen. God geve maer dat het van die
soorte van blauwe steenen niet is welke door den vorst in stukken springen.

De brugge gelegen over de Dyle tusschen de Borchstraete en de Halfstraete,
bl. 199. Dese brugge tusschen de Borch- of Mechelsche straete en de Halfstraete gelegen, in
zeer slegten staet zynde, zoo zyn er, van in 't jaer 1798, steylen opgeplant, om te
beletten dat er karren of waegens zouden over ryden.

De Hoorenbrugge, bl. 200. In 't jaer 1778, werd dese Horenbrugge wederom nieuw gemaekt. Zy ligt nu veel
leeger en sonder berg en is veel breeder dan zy te voren was. In plaets van canteelen,
gelyk er te voren waeren, zyn er nu van wederzyden yzere leunen aen gemaekt.
Daerover hebben die van de stad met de dorpen van Berthem en Neeryssche een
contract aengegaen, daer te zaemen in contribuerende, volgens acte gepasseert voor
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den notaris A.-S. Tallon, binnen Loven, anno 1778. Het nieuw maeken van dese
brugge heeft gecost 5633 gulden, 13 stuyvers, conform de rekeninge daer van, gesloten
binnen Loven, op 14 july 1786, voor den notaris J.-H. Bisschop, door de twee dorpen
daertoe gevolmagt zynde.

De brugge voor de Minnepoorte, bl. 200. Ik oordeele dat de brugge voor de Minnepoorte is, de brugge achter den handbooghof,
waerby, op de Leye, eene binnenpoorte gestaen heeft.

De brugge over de Voere, by Sinte Margarite capelle, bl. 200. Dese brugge over de Voere, by Sinte Margarita capelle, is die brugge alsnu in de
Predikheerinnenstraete, alsoo genaemt, omdat het clooster der Predikheerinnen (alsnu
gesupprimeert) aldaer gebouwt was. Daer stond te voren Sinte Margarita capelle,
aen de Rhetoryke Caemer, genaemt de Carsouwe, toebehoort hebbende. Dese brugge,
in 't jaer 1796, ingevallen zynde, is aldaer eene houte geleyt geweest.

De brugge over de Dyle, voor 't clooster der Predikheeren, bl. 200. Zedert dat de paters Predikheeren gesupprimeert, en de poorten, die van wederzyden
van die brugge bestonden, afgebroken zyn, worden door de straetschenders de
canteelen daegelyks al verder afgebroken, zoo dat er voor de brugge te vreesen is,
indien den cooper van het Predikheeren clooster daerin niet voorsiet.

De brugge voor de Mindebroederen poorte, bl. 200. In 't jaer 1797, heeft Sr Staes, huydevetter, nevens dese brugge een huys gebouwt.
Alsdan is de straete aldaer verbreed geweest. Den muer tot aen de nu gewesene
Ursulinenkerke is ook afgeworpen en hier door is de straete aen desen kant der brugge
ook verbreed. De brugge is voor dat deel der verbreedinge ongewelft blyven liggen.
In het jaer 1798, zyn er leunen rond gemaekt, om het invallen by nacht te voorkomen.

De brugge voor de Steenpoorte, bl. 200. Dese brugge aen de gewesene en nu afgebroken Steenpoorte, is geheel nieuw
opgemaekt anno 1786. Zy is veel grooter en breeder gemaekt dan ze voorgaendelyk
was geweest.
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De brugge aen de Viermolens, bl. 200. Naer in de werken dergenen die over onse stad Loven geschreven hebben, naer de
brugge aen de Viermolens gesogt te hebben, vinde ik alleen dese hier volgende
aenteekeningen: ‘ten derden noortwaerts naer de Dyle, komt men aen eenen anderen
graenmolen, genaemt den Engenvliet, en ook eenen smoutmolen, beyde staende op
de riviere de Dyle. Maer aleer aen dese twee molens te komen, ziet men over de Dyle
eene openinge, naer de Doolaegstraete. Hier ter plaetse lag, in vorige tyden, eene
brugge over de Dyle, tot gemeynschap met de Doolaegstraete. Zoo ik vermeyn, was
het de zoo genaemde Ezelsbrugge; maer zy is gansch te niet.’
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In de caerte figuratief der stad Loven, in het werk van Guicciardini, gedrukt ten jaere
1609, vinde ik dat er aldaer over de Dyle nog eene brugge lag.

De brugge op d'Uylaecke, bl. 200. De brugge over de Dyle, aen de Doolaeg- nu Vaertpoorte, hebben wy zien te niet
doen, zoohaest, in 1751, de Dyle, tot het maeken van onse nieuwe schipvaert, door
den Oratorienhof en door de vesten, omgeleyt was. Het was eene optrekkende brugge
door welke de schepen die de Dyle op en af vaerden, passeerden.

De brugge in den Ham, bl. 200. De straete in welke zig dese brugge bevind, is bynaer van niemand meer bekent onder
den naem van Hamstraete; maer wordt nu altyt de Penitentenstraete genoemt.

De brugge in de Slagtstraete, bl. 200. Die brugge, in de Slagtstraete, over welke men van het Gulde mouwstraetje in de
Brusselsche straet kwam, was eene houte brugge, welke men van in het jaer 1740
heeft zien invallen. Daernaer is er geene nieuwe meer gemaekt geweest.

De brugge aen de Heylig Geest straete, bl. 200. Ik kan niet vinden welke brugge het zyn kan. De Heylig Geeststraete, is de straete
die van aen de oude Brusselsche straete naer de Cathuysers loopt; daer is geene
brugge of daer moet er geene zijn.

Bruggen buyten de stad. - De brugge te Wilsele, bl. 200. De Dyle, tot het maeken van de Vaert, omgeleyt zynde, is de nieuwe brugge, buyten
de Vaert poorte, onder Wilsele, aldaer over de Dyle gemaekt, anno 1750.

De brugge te Corbeeck over Dyle, bl. 200. Er bestaet tot Corbeeck over Dyle geene brugge meer.
EINDE DER AANTEEKENINGEN VAN PELCKMANS.
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Namen der Proosten en Koordekens van Sint Peeter, der abten van
Sinte Geertruide, Vlierbeek en Perk, en der Meiers en Burgemeesters
van Leuven van 1594 tot 1794.
Proosten van Sint Peeter, bl. 189.
Gregorius van Oostenryk, kleinzoon van keizer Maximiliaen I, benoemd in
1597, overleed 22 april 1619.
Cajus-Antonius Hopper, overleed 21 augusti 1634.
Johannes-Franciscus de Robles, uit de graven van Annapes, overleed in 1659.
Carolus de Hovine, overleed in 1666.
Eugenius de Velasco, uit de graven van Zalazar, legde zyne waardigheid, na 3
of 4 jaren, neder.
Ferdinandus-Franciscus de Trazegnies, overleed in 1692.
Alexius-Antonius-Christianus-Ferdinandus prins van Nassau, overleed in 1734.
Ludovicus-Theodorus baron d'Ognies, vroeger deken der kathedrale van
Bruggen, overleed in 1736.
Johannes-Benedictus-Josephus de Scokart, uit de graven van Tiremont, overleed
den 4 november 1755.
Melchior-Joseph-Xaverius vande Velde, overleed den 2 november 1764.
Carolus-Ernestus graaf van Breidbach van Buresheim, overleed in 1771.
Franciscus Marci, benoemd den 24 october 1772, overleed den 15 september
1791.
Fredericus-Michael-Joseph de Baillet de Merlemont, benoemd in 1792, was
nog in bediening in 1797.

Koordekens van Sint Peeter, bl. 190.
Henricus van Cuyck, van Culenburg, werd bisschop van Ruermonde in 1596.
Cornelius Reyneri, van Ter Goes, overleed in 1609.
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Jacobus du Bay, van Ath, overleed in 1614.
Jacobus Jansonius, van Amsterdam, overleed in 1625.
Guilielmus Fabricius, van Nymegen, overleed in 1628.
Guilielmus Mercier, van Ath, overleed in 1639.
Libertus de Froidmont, van Haccourt, overleed in 1653.
Jacobus Speeck, van Antwerpen, overleed in 1662.
Jacobus Pontanus, van Hermal, overleed in 1668.
Franciscus van Horenbeeck, van Brussel, werd, in 1677, bisschop van Gend.
Johannes Cobbelgiers, van Leuven, overleed in 1689.
Henricus Schaille, van Dinant, overleed, vooraleer bezit te hebben genomen,
in 1689.
Nicolaus du Bois, van Marchiennes, overleed in 1696.
Martinus Steyaert, van Zomerghem, overleed in 1701.
Herman Damen, van Tongeren, overleed in 1730.
Johannes-Franciscus Stoupy, van Thuin, overleed in 1736.
Johannes-Franciscus de Leloz de Buillemont, van Bergen, benoemd den 3 april
1737, overleed in 1740.
Johannes van Reymenant, benoemd den 17 november 1740, overleed in 1743.
Franciscus Scheppers, van Mechelen, overleed den 11 augusti 1757.
Johannes-Josephus Guyaux, van Wanfersée, benoemd den 27 october 1759; hy
nam niet aan en overleed den 8 januari 1774.
Johannes-Baptista Segers, van Leuven, benoemd den 23 februari 1758, overleed
den 10 augusti 1785.
Leopoldus-Petrus-Josephus Manderlier, van Brussel, benoemd den 23 october
1785; laatste koordeken van Sint Peeter. Hij overleed deken van het kapittel
van Sint-Rombout, te Mechelen, den 4 februari 1815.

Abten van Sinte Geertruide, bl. 191.
Arnoldus Eynthouts, benoemd in 1593, overleed den 11 maart 1607.
Ludovicus van Eynatten, overleed den 1 mei 1626.
Josephus-Geldolphus van Ryckel, overleed den 21 october 1642.
Winandus de Lamargelle, overleed den 27 juli 1664.
Maximilianus van Leefdale, overleed den 1 januari 1668.
Claudius-Franciscus de la Viefville, overleed den 16 juli 1697.
Antonius de Fourneau, overleed den 9 februari 1699.
Alexander-Carolus de Pallant, overleed den 24 october 1720.
Guilielmus-Philippus markgraaf de Herzelles, benoemd den 25 januari 1722,
tot bisschop van Antwerpen verkoren in 1742; overleed den 2 september 1744.
Ludovicus-Ernestus baron van Leefdale, overleed den 24 februari 1765.
Adrianus-Guilielmus baron de Renesse de Baar, overleed den 8 maart 1785.
Josephus-Franciscus baron de Woelmont, overleed den 19 juni 1798.
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Abten van Vlierbeek, bl. 197.
Godefridus Lemmens, benoemd den 24 april 1609, overleed den 26 maart 1627.
Petrus Scribs, overleed den 23 september 1653.
Robertus de Garesta, overleed den 9 januari 1680.
Placidus Lefort, overleed den 5 october 1691.
Philippus Walraevens, overleed den 2 april 1699.
Petrus Paridaens, overleed den 18 september 1728.
Leonardus Lenaerts, overleed den 30 october 1752.
Leonardus Thys, overleed den 16 augusti 1772.
Ildephonsus vanden Bruel, overleed den 19 februari 1792.
Ildephonsus Meugens, overleed den 26 juli 1806.

Abten van Perk, bl. 198.
Franciscus van Vlierden, benoemd in 1583, overleed den 3 mei 1601.
Johannes Druys, overleed den 25 maart 1634.
Johannes Maes, overleed den 24 mei 1647.
Libertus de Pape, overleed den 7 juli 1682.
Philippus van Tuycom, overleed den 2 augusti 1702.
Paulus de Bruyn, overleed den 6 februari 1719.
Hieronimus de Waersegghere, overleed den 3 maart 1730.
Alexander Slootmans, overleed den 8 mei 1756.
Ferdinandus de Loyers, overleed den 13 februari 1762.
Franciscus Generé, overleed den 12 september 1778.
Simon Wouters, overleed den 24 november 1792.
Melchior Nysmans, overleed den 17 december 1810.

Meiers van Leuven, bl. 206.
Ludovicus vanden Tymple, van 1600 tot mei 1630.
Gaspard-Hieronimus de France, heer van Bouchout, benoemd in januari 1628.
Daer hij in Brabant niet geboren was, liet men hem het ambt van meier niet
bedienen.
Johannes vander Vorst, heer van Winge, van 28 mei 1630 tot 20 juni 1638.
Michaël Panis, luitenant meier, vervulde den post van meier, van 21 juni 1638
tot 8 februari 1642.
Paulus de Rycke, benoemd den 2 februari 1642.
Johannes de Wissenkercke, heer van Pellenberg, van 28 mei 1650 tot 27 februari
1652.
Eduardus Sandelin, heer van Notax, van 28 februari 1652 tot 30 september
1664.
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Antonius Roeloffs, van 1 november 1668 tot 23 juni 1674.
Carolus-Franciscus van Spoelbergh, heer van Lovenjoul, van 16 juni 1674 tot
24 juni 1683.
Christophorus van Spoelbergh, van 24 juni 1683 tot 16 januari 1692.
Josephus-Alexander Roeloffs, broeder van Antonius, heer van Geest-Gerompont,
van 4 juni 1692 tot 29 mei 1700.
Theodorus-Franciscus van Berckel, bevelhebber van ruiterij, van 31 mei 1700
tot 16 september 1729.
Petrus-Melchior van Doetinghen, ridder, van 14 juni 1743 tot 28 april 1744.
Guilielmus-Franciscus de Vroey, ridder, van 21 juli 1744 tot 31 december 1749.
Henricus-Emmanuel de Wyels, ridder, overleed den 31 october 1751.
Johannes-Baptista de Herckenrode, J.U.L., heer van Steenbergen, van 15
december 1751; hij overleed den 21 mei 1758.
Carolus-Philippus-Josephus Schotte, J.U.L., benoemd den 3 juni 1758, overleed
den 14 juni 1790.
Josephus-Antonius-Franciscus de Herckenrode, benoemd door de Staten, den
17 juli 1790.
Petrus-Josephus van Schrieck, J.U.L., tijdelijke meier, van 16 april 1791 tot 14
october 1792.
Franciscus-Johannes-Josephus van Spoelberch d'Eynthouts, benoemd den 15
october 1792. Hij bediende zijn ambt tot 26 juli 1794.

Burgemeesters van Leuven, bl. 208.
Anno 1595, 17 juli.

Erardus van Schore, ridder.

-

Wilhelmus Rogge.

Anno 1596, 6 juli.

Richardus van Pulle.

-

Franciscus vander Hoeven.

Anno 1597.

Erardus van Schore, ridder.

-

Adrianus van Schutteputte.

Anno 1598-1599.

Richardus van Pulle.

-

Franciscus vander Hoeven.

Anno 1600.

Antonius vander Borcht.

-

Wilhelmus Liebrechts.
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Anno 1601, 25 juli.

Richardus van Pulle, ridder.

-

Michaël van Ophem.

Anno 1602.

Antonius vander Borcht.

-

Joannes van Rivieren.

Anno 1603, 26 juli tot 1604.

Richardus van Pulle, ridder.

-

Godefridus van Dorne.

Anno 1605, 4 juli.

Egidius vander Vorst.

-

Joannes van Overbeke.

Anno 1606.

Richardus van Pulle, ridder.

-

Judocus Leunckens.

Anno 1607.

Egidius vander Vorst.

-

Joannes Maes.

Anno 1608.

Richardus van Pulle, ridder.

-

Georgius Loomans.

Anno 1609.

Wilhelmus van Duffle.

-

Joannes Maes.

Anno 1610.

Ludovicus van Schore.

-

Georgius Loomans.

Anno 1611.

Wilhelmus van Duffle.

-

Joannes Maes.

Anno 1612.

Ludovicus van Schore.

-

Georgius Loomans.

Anno 1613.

Egidius vander Vorst.

-

Joannes Maes.
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Anno 1614.

Ludovicus van Schore.

-

Georgius Loomans.

Anno 1615.

Wilhelmus van Duffle.

-

Michaël van Thienen.

Anno 1616, 23 juli.

Ludovicus van Schore.

-

Joannes van Beringhen.

Anno 1617.

Wilhelmus van Duffle.

-

Georgius Loomans.

Anno 1618.

Egidius vander Vorst, heer van Loonbeke.

-

Joannes van Beringhen.

Anno 1619.

Philippus van Schore.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1620.

Ludovicus van Schore.

-

Joannes van Beringhen.

Anno 1621 en 1622.

Joannes vander Vorst, heer van Winge.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1623.

Jonker Jacobus Roelofs.
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-

Petrus vanden Broecke.

Anno 1624.

Philippus van Schore.

-

Joannes Maes.

Anno 1625, 26 juli.

Jacobus Roelofs.

-

Petrus vanden Broecke.

Anno 1626, 12 augusti.

Egidius vander Vorst, heer van Loonbeke.

-

Henricus Leunckens.

Anno 1627, 18 augusti.

Daniel van Assche.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1628 en 1629.

Dominicus Daneels.

-

Joannes Leunckens.

Anno 1630, 18 juli.

Daniel van Assche.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1631.

Dominicus Daneels.

-

Joannes Leunckens.

Anno 1632, 20 juli.

Daniel van Assche.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1633.

Dominicus Daneels.

-

Franciscus Stockmans.

Anno 1634, 10 juli tot 1635.

Franciscus de St. Victor, ridder, heer van
Bommelette.

-

Petrus vanden Broecke.
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Anno 1636, 18 augusti.

Antonius-Fredericus van Dielbeke, heer
van Attenhoven.

-

Joannes Meys.

Anno 1637.

Franciscus de St. Victor, ridder, heer van
Bommelette.

-

Henricus Leunckens.

Anno 1638, 20 augusti.

Antonius-Fredericus van Dielbeke, heer
van Attenhoven.

-

Joannes Meys.

Anno 1639, 30 angusti.

Franciscus de St. Victor, ridder, heer van
Bommelette, overleed in 1639. Zijn
opvolger was Joannes de Borchgreef.

-

Henricus Leunckens.

Anno 1640, 4 juli.

Antonius-Fredericus van Dielbeke, heer
van Attenhoven.

-

Petrus vanden Broecke.

Anno 1641, 28 september, en 1642.

Dominicus Daneels overleed den 15 april
1642. Zijn opvolger was Alphonsus de
Fusco.

-

Henricus Leunckens.

Anno 1643, 6 juli.

Joannes de Borchgreef.

-

Petrus vanden Broecke.

Anno 1644, 19 augusti tot 1645.

Alphonsus de Fusco.

-

Henricus Leunckens.

Anno 1646 en 1647.

Antonius-Fredericus van Dielbeke, heer
van Attenhoven.

-

Joannes Meys.

Anno 1648, 26 september.

Georgius de Bucq.
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-

Henricus Leunckens.

Anno 1649, 3 juli.

Antonius-Fredericus van Dielbeke, heer
van Attenhoven.

-

Germanus Willemaers.

Anno 1650, 14 october.

Franciscus Daneels.

-

Hieronimus Hertshals.

Anno 1651 en 1652.

Alphonsus de Fusco.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1653 en 1654.

Georgius de Bucq.

-

Joannes de Ridder.

Anno 1655, 9 juli tot 1656.

Franciscus de St. Victor, heer van
Bommelette.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1657 en 1658.

Jacobus de Rycke.

-

Joannes de Ridder.

Anno 1659, 20 Juli.

Alphonsus de Fusco, ridder, heer van
Merlemont.

-

Joannes Willemaers.

Anno 1660, 23 juli.

Jacobus de Rycke.

-

Hieronimus Hertshals.

Anno 1661.

Alphonsus de Fusco, ridder, heer van
Merlemont.

-

Joannes t'Santels.

Anno 1662, 21 october, tot 1663.

Georgius de Bucq, heer van Sart, Staye,
enz.

-

Joannes vander Veken.
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Anno 1664, 3 juli.

Jacobus de Rycke.

-

Joannes de Ridder.
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Anno 1665 en 1666.

Carolus van Schore, J.U.L.

-

Joannes vander Veken.

Anno 1667, 13 juli, tot 1669.

Carolus de Plaines.

-

Joannes t'Santels.

Anno 1670, 7 augusti.

Engelbertus van Dielbeke.

-

Joannes de Ridder.

Anno 1671, 10 september.

Carolus de Plaines.

-

Joannes t'Santels.

Anno 1672, 25 juli.

Engelbertus van Dielbeke.

-

Joannes vander Veken.

Anno 1673-1675.

Franciscus de St-Victor, heer van
Bommelette.

-

Joannes de Ridder.

Anno 1676-1678.

Engelbertus van Dielbeke.

-

Joannes vander Veken.

Anno 1679, 27 juli, tot 1681.

Joannes-Laurentius de Vroey.

-

Joannes t'Santels, overleed den 20 october
1681; zijn opvolger was Joannes de
Ridder.

Anno 1682.

Carolus de Plaines, heer van la Moillerie.

-

Arnoldus Thielemans.

Anno 1683.

Bernardus-Franciscus de Fusco.

-

Guilielmus vanden Kerckhoven.

Anno 1684-1685.

Mathias-Alphonsus de Fusco.
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Nicolaus vander Veken.

Anno 1686, 9 juli, tot 1688.

Joannes-Laurentius de Vroey.

-

Gerardus Thielemans.

Anno 1689-1690.

Carolus de Plaines, heer van la Moillerie,
overleed den 29 decembris 1689; zijn
opvolger was Joannes-Ludovicus Sylvius.

-

Arnoldus Thielemans.

Anno 1691-1694.

Joannes-Laurentius de Vroey, heer van
Linden, tot pensionnaris verkoren den 5
octobris 1692; zijn opvolger was
Joannes-Maximilianus Peeters.

-

Guilielmus vanden Kerckhoven.

Anno 1695, 18 juli, tot 1699.

Franciscus de Stembor, heer van Hautem.

-

Nicolaus vander Veken, overleed den 17
maart 1697; zijn opvolger was Jacobus
van der Heffen.

Anno 1700, 12 juli, tot 1703.

Arnoldus van Eynatten, overleed den 4
octobris 1701; zijn opvolger was
Ferdinandus vanden Driessche alias du
Trieu.

-

Gerardus Thielemans.

Anno 1704, 27 september, tot 31 mei
1713.

Franciscus de Stembor, heer van Hautem,
overleed den 7 maart 1707; zijn opvolger
was Joannes-Jacobus vande Ven.

-

Joannes-Baptista Snyers.

Anno 1713, 31 mei, tot 4 september 1717. Joannes-Laurentius de Vroey, heer van
Linden.
-

Joannes Caels, overleed den 28 juni 1716;
zijn opvolger was Georgius van Nethene.

Anno 1717, 4 september, tot 29 maart
1721.

Maximilianus-Eugenius vander Dilft, heer
van Borchvliet.
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-

Joannes-Baptista Snyers.

Anno 1722, 29 meert, tot 23 juni 1726.

Petrus de Herckenrode, J.U.L., heer van
Roost.

-

Joannes van Arenbergh, visscher.

Anno 1727-1733.

Petrus-Leonardus Baelmans, J.U.L., heer
van Steenwegen; benoemd tot ontvanger
der Staeten van Brabant, in het kwartier
van Loven, in februari 1730; zijn
opvolger was
Franciscus-Philippus-Benedictus van
Spoelbergh, J.U.L., heer van Lovenjoul.

-

Michaël van Langendonck, kuiper.

Anno 1734, 12 juli, tot 1737.

Philippus-Erardus van Cruyningen.

-

Henricus du Chateau, brouwer.

Anno 1737, 5 augusti, tot 22 juni 1743. Petrus-Joseph van Bemmel.
-

Nicolaus Davidts, cremer.

Anno 1743-1745.

Carolus-Theodorus Schotte, J.U.L., heer
van Harcourt, enz.

-

Henricus du Chateau, brouwer.

Anno 1745.

Joannes-Josephus-Maximilianus
Bosscharts, J.U.L., heer van Opstal.

-

Nicolaus Davidts, cremer.
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Anno 1746-1750.

Joannes-Laurentius-Josephus de Vroey,
heer van Linden.

-

Michaël van Langendonck, kuiper.

Anno 1750, 23 september, tot 6 mei 1756. Theodorus-Guilielmus-Maria baron van
Eynatten, J.U.L., heer van Terhaeghen,
Terheyden, Kersbeke, enz.
-

Guillielmus-Joannes Vrancx, brouwer.

Anno 1756, 6 mei, tot 12 mei 1758.

Joannes-Laurentius-Josephus de Vroey,
heer van Linden.

-

Gerardus Aerts, brouwer.

Anno 1758, 12 mei, tot 13 october 1767. Petrus-Josephus van Bemmel, overleden
den 11 januari 1763; zijn opvolger was
Josephus-Nicolaus van Cauwenhoven,
tot 1766. Daarna
Ferdinandus-Philippus-Josephus
d'Udekem, van 25 januari 1766 tot 12
october 1767; deze overleed den 9 juni
1770.
-

Guilielmus Homblé, van het groot
ambacht.

Anno 1767, 13 october, tot 27 december Joannes-Laurentius-Josephus de Vroey.
1773.
-

Lambertus-Franciscus Crols, brouwer.

Anno 1773, 27 december, tot 7 mei 1793. Jacobus-Franciscus-Josephus d'Onyn,
overleed den 28 december 1785; zijn
opvolger was Ferdinandus-Carolus de
Beeckman.
-

Michaël van Resegem, overleed den 15
november 1777; zijn opvolger was, den
21 november 1777, Judocus vander
Borcht, overleden in december 1792.

Anno 1793, 7 mei, tot 25 september 1794. Guilielmus-Nicolaus-Josephus de Wyels.

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

-

Jacobus-Carolus Carleer, brouwer1.

1

Het stedelijk bestuur, benoemd in 1793, werd afgesteld door N. Haussman, vertegenwoordiger
van het fransch volk, bij het leger van het Noorden, den 25 september 1794.
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Blandemans, Joos, 363.
Blare, Jan, 387.
Blauwput (plaats), 347, 364, 394.
Blehen (van), Adriaan, 79, 81, 207, 316. - Jacob, 340, 369. - Jan, 354, 355.
Blemberghe (van), Gisbert, 332.
Blendeff, Marten, schilder, 463.
Blericx, Jan, 310.
Bleys, Andries, 338.
Blinckvliet, Elisabeth, 340.
Blinden (sticht der arme), 477.
Blocquerye, Jan, 322.
Blocx, Johanna, 373.
Bloedregen te Linter, 162.
Bloemarts, Ursula, 381.
Bloemendael, 359, 443.
Bloems, Lambrecht, 381.
Bloys (de), Jan, 470, 471.
Blyde (de), familie, 272.
Blyleven, Thomas, 172, 330, 376.
Boba, Joos, 334, 400.
Bochius, Jan, 400.
Bodden, Jacob, 317. - Lambrecht, 345.
Boeckel (van), Frans, 326. - Sebastiaan, 338. - Willem, 374.
Boegaerts, 377.
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Boekbinders, 321, 324, 329.
Boekdrukkers, 323, 328, 330, 331, 335, 340, 355.
Boeken (verboden), 104.
Boels, Gerard, 348.
Boesem, Laurijs, 340, 377, 431.
Boets, Jan, 337. - Peeter, 413.
Bohon, Jan, 339.
Boille, Hendrik, 434.
Boisack, Gillis, 378. - Jan, 334, 378.
Bollaerts, Frans, 324. - Joris, 369, 370. - Quinten, 332. - Remi, 385.
Bollenborne, 403.
Bollenborne (vanden), familie, 261.
Bollens, Jan, 333.
Bommaele (van), familie, 265.
Bonant, Frederik, 329. - Joachim, 339.
Bonaparte (Napoleon), te Leuven, 467.
Bonines (de), Jasparin, 321.
Bont, Jan, 388. - Willem, 53.
Bont (de), Niclaas, 330.
Bontia, Willem, 340, 360.
Boogaerts, Anna, 320. - Jan, 331, 340, 375. - Jeroom, 351. - Joos, 383, 387. Michiel, 325. - Peeter, 362.
Boon, Adriaan, 363. - Arnold, 212, 363. - Frans, 387. - Jan, 362, 363. - Willem,
364, 366.
Boonen, Jacob, 403, 469, 480. - Laurijs, 322, 400. - Raadsheer, 390. - Willem,
3, 70, 83, 265, 284, 288, 364, 367, 400, 440.
Boote, Antoon, 329.
Borch (van), familie, 278.
Borch (vander), familie, 294. - Barbara, 374. - Dierik, 316. - Gerard, 207. Gillis, 316. - Hendrik, 316. - Jan, 316, 317.
Borchgraeve (de), Catharina, 373. - Dierik, 170, 171, 355. - Jan, 207, 380, 488.
(Zie Borgrave).
Borchmans, Peeter, 375.
Borchoven (vanden), familie, 289. - Augustijn, 316. - Hendrik, 316. - Jan, 316.
- Raas, 316.
Borcht (vander), Antoon, 378, 400, 487. - Elisabeth, 331. - Gillis, 321, 351. Hendrik, 330. - Joos, 490. - Troilus, 345, 375.
Borgrave (de), Theodoor, 402.
Borne (vanden), Jan, 98.
Borre (vanden), Adriaan, 325. - Jan, 372. - Marten, 353.
Bortelaers, Barbara, 373.
Bosmans, Arnold, 457. - Jan, 322, 361. - Jacob-Thomas, 393. - Peeter, 364. (Zie
Sylvius en Bosschmans).
Bosschaerts, burgemeester, 414, 416. - Jan-Joseph-Maximiliaan, 489.
Bossche (vanden), Adriaan, 329. - Anna, 373. - Gillis, 330, 388. - Jan, 335, 339,
371. - Maria, 374. - Pauwel, 393. - Peeter, 336. - Philip, 324. - Rombout, 325.
Bosschere (de), Willem, 385.
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Bosschmans, Johanna, 334.
Bosschuysen (van), Agatha, 373.
Bothnia, (familie), 288, 371.
Bouchoult (van), Catharina, 338.
Bourbon (Charlotte van), 115.
Bourgeois, Geertruide, 333.
Bourgneval (van), familie, 282.
Bourgoing, Frans, 480.
Bourgondien, (Aleidis van), 20. - Antoon, 45. - Maria, 61. - Philip, 51.
Bousval (van), Elisabeth, 317.
Boutershem (van), Leo, 206.
Bouts, Dierik, schilder, 224.
Boutsvoert, Karel, 387.
Bouwens, Gillis, 371. - Hendrik, 369. - Johanna, 371.
Bouwyns, Daniel, 321.
Bovesse, Joseph, 423.
Bovier, Jan, 388.
Boxhoren (familie), 283. - Daniel, 316. - Hector, 317. - Lenaard, 316. Raadsheer, 107. - Willem, 317, 330.
Boys, (familie), 268.
Boys (de), Jacob, 331.
Boysack, Jan, 165, 172, 400.
Brabants, Arnold, 345.
Brabon, Karel, 4, 180. - Salvius, 4.
Braetpan, Jacob, 345.
Brand te Leuven, 16, 29, 54, 58, 168, 169, 394, 412.
Brecht (van), Jan, 402.
Breck, Catharina, 377.
Breda, 168, 170, 419.
Breede (de), Niclaas, 348.
Breedzyp (van), Gerard, 378.
Brenaert, Gisbert, 435, 436, 449, 450. - Semetrius, 409.
Breugel (van), Arnold, 402. - De erfgenamen, 353.
Brevelt, Cornelis, 320.
Bridziels, Jan, 389, 390.
Brieder (de), Jan, 365, 366.
Brier (de), Mathys, 323, 364.
Briffaerts, Johanna, 354.
Brimeur (de), Karel, 165, 360, 364, 390.
Broeck (vanden), Willem, 165. - Pensionaris, 423, 425.
Broeck, Magdalena, 324. - Maria, 377.
Broecke (vanden), Arnold, 210. - Jan, 384, 386, 390, 400. - Peeter, 332, 334,
380, 488. - Willem, 339. - Wouter, 211.
Broek (Leuvenaren-), 153.
Bronckhorst (van), Josina, 474.
Broodhuis, 25.
Brueckelaer, Gerard, 141.
Bruel (vanden), Ildephons, 480.
Bruelmans, Goord, 347. - Jan, 360, 361, 363.
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Bruer, Jan, 392.
Brugge, 152, 172.
Brugge (Opde), Gerard, 337.
Brugge (vander), Cornelis, 321. - Jan, 212. - Severijn, 377, 379.
Bruggen, binnen en buiten Leuven, 199, 391, 410, 412, 425, 483.
Brugmans, Gillijn, 336. - Jan, 336.
Brus (de), Wouter, 335.
Brussel, 4, 120, 145, 156, 166, 171, 175, 419, 428, 429, 431.
Bruyne (de), Daniel, 367, 385.
Buck (de), familie, 270. - Frans, 133, 317, 353, 377. - Goord, 488. - Jacob, 343.
- Jonker, 405. - Philip, 355, 366, 400.
Buecken (vander), Plebaan, 149. - Gaspar-Antoon, 473. - Karel, 468.
Buelens, Jan-Baptist, pastor, 458.
Bueren (Philip-Willem graaf van) te Leuven opgelicht, 100, 107, 129.
Buesen, Gerard, 455.
Buetsele (van), Jan, 214.
Buggenhout (van), Arnold, 411, 431. - Pensionaris, 424, 427. - Rector, 404.
Bullestraeten (van), Catharina, 337. - Niclaas, 327. - Peeter, 333.
Bullinsone (familie), 362.
Burg of Slot van Leuven, 17, 40, 47, 50, 182, 387, 440. - Oude Burg, 13.
Burgemeesters van Leuven, 208, 487.
Bus (de), Jan, 387.
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Busleyden (van), Frans, 461. - Gillis, 402. - Jufvrouw, 358. - Karel, 382.
Bussche, Wouter, 321.
Busse, Goord, 325. - Jacob, 330.
Busset, Goord, 354.
Cachepin, Maria, 326.
Caels, Hendrik, 412, 430. - Jan, 489.
Caerels, Jan, 368.
Caillot, Jacob, 67.
Caimo, 414, 427, 428.
Calaber, Jan, 332. - Robert, 331.
Caligator, Jan, dichter, 237.
Calsterput, 353.
Calster (vanden) familie, 271. - Anna, 335. - Arnold, 206, 297. - Barbara, 361.
- Jan, 42, 207, 337, 351. - Lodewijk, 335. - Mathijs, 342, 350. - Peeter, 206,
297. - Willem, 375, 378.
Calvarie (Berg van), 136.
Calvete de Estrella (Juan-Christoval), 84.
Calvinisten, 97, 138, 139, 394.
Camargo (de), Jan, 362.
Camerlinck, familie, 286.
Campen, 111, 138.
Campenhout, (van), Gillis, 377.
Campenhout (Sas van), 426.
Cancelliers, Anna, 325. - Frans, 325, - Hendrik, 325, 341. - Jan, 343. - Lodewijk,
325. (Zie Cansmans).
Candeliers, Anna, 357. - Jan, 364.
Cansmans, Jan, 343. (Zie Cancelliers).
Cappelleman, Wouter, 212, 213.
Cappels, Willem, 385.
Capres, bestuurder van Leuven, 102, 103.
Caproenen (Witte), 41, 242.
Cardinael, familie, 261. - Marten, 381.
Carels, Andries, 327. - Hendrik, 353. - Jan, 362, 363.
Carleer, beggijn, 468. - Jacob-Karel, 490.
Caroloman, 8, 10.
Caryns, Peeter, 374.
Casteele (vanden), Frans, 378.
Casteels, Gerard, 340.
Castelain, Thomas, 146.
Castro (a), Jacob, 403.
Catoir, plaatsnijder, 294.
Cauwenbergh (van), pastor, 460, 479.
Cauwenhoven (van), Burgemeester, 435. - Joseph-Niclaas, 490.
Cauwtere (van), Martha, 322. (Zie Couwtere).
Caverson, familie, 279. - Doctor, 376. - Gerard, 368. - Gillis, 214. - Joos, 214,
215. - Peeter, 216. - Willem, 400.
Chaban, prefect, 469.
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Champs (de), Niclaas, 157.
Chantrain (huis van), 73, 181, 375, 440.
Charles, Peeter, 390.
Charten aan de Leuvenaars verleend, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 39.
Chastel (du), Denijs, 451.
Chateau (du), schepen, 424.
Chevreul (baron de), bestuurder van Leuven, 138, 140.
Chievre (van), Maria, 468.
Chilperic, konink van Vrankrijk, 7.
Chimay (prince van), 115, 175, 408, 434.
Christi, Georges, 358.
Christyn (de kanselier), 259.
Claes, Bertel, 430. - Hendrik, 339. - Jacob, 342. - Jan, 339, 359. - Marten, 342.
- Michiel, 453. - Peeter, 331. - Pensionaris, 436. - Secretaris, 425. - Willem,
339, 342. - Wijnand, 334, 379.
Clairret, Willem, 386.
Cleermaecker (de), Lodewijk, 364.
Clement, Jacob, 167. - Jan, 375.
Clep, Gillis, 375.
Clerck (de), Philippina, 142.
Clercq (de), Andries, 389.
Clercq (Le), Niclaas, 334.
Clercx, Barbara, 327. - Josina, 317.
Cleynaerts, Cornelia, 373.
Clodoveus, 8.
Cloet, Cornelis, 372. - Dierik, 343. - Hendrik, 323, 355, 375, 385. - Jeroom,
359. - Johanna, 373.
Cloets, Catharina, 373.
Clouwaerts, Antoon, 352.
Clouwens, Cornelia, 337. - Hendrik, 380.
Clusius, Jan, 337.
Cobbelgiers, Catharina, 346, 351. - Jan, 360, 405.
Cobelens, Jacob, 423.
Cobentzl (graaf van), 430, 433, 463.
Coccincoul, Barbara, 373.
Cock (de), Jacob-Niclaas, 411, 432. - Jan, 347, 367, 389.
Cockeroel, Quinten, 213, 394.
Cocx, Antoon, 327. - Peeter, 376.
Coen, rentmeester van Horst, verbrant, 164.
Coene (de), Jan-Willem, 410.
Coenegras, Jan-Baptist, 409, 410.
Coens, Johanna, 374.
Colen (van), Mathijs, 329.
Colette, Hendrik, 423.
Colibrants, Jan, 333. - Peeter, 329.
Colla, Joseph, 372.
Colvere (de), familie, 263.
Coniers, Christoffel, 324.
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Coninck (de), Amel, 378. - Hendrik, 391. - Jacob, 346, 369. - Jan, 338, 380. Mathijs, 370.
Conincx ('s), Elisabeth, 360. - Hendrik, 392. - Peeter, 390.
Conincxloo (van), Willem, 387.
Constant, Jan, 340, 370. - Jeroom, 339. - Hendrik, 320.
Cooman, familie, 268.
Coomans, Marten, 391. - Philip, 337.
Coopman, Peeter, 391, 392.
Coosmans, Arnold, 345, 363, 382. - Catharina, 381. - Gerard, 332. - Hendrik,
380. - Jan, 341. - Karel, 332. - Marten, 336. - Pauwel, 380.
Coppens, Jacob, 379.
Coradyn, kapitein, 151, 169.
Cortbeke (van), familie, 273.
Cordelere (de), familie, 288.
Cordier, Jan, 347.
Coremans, Jacop, 332. - Margarita, 335. - Willem, 326.
Cornelis, Helena, 373.
Cornez, hoogleeraar, 413.
Cornu (de), Gerard, 368.
Corsebout (de), familie, 263, 273, 281. - Marten, 207. Roelof, 206. - Wouter,
206.
Cortbempde (van), Melchior, 402.
Cortenbach (van), Adolph, 146. - Iwijn, 207.
Cortenberg (vrede van), 20. - Charter van, 27, 32.
Corthout, Andries, 322.
Cortjans, Gisbert, 142.
Coryns, Niclaas, 364.
Coster (de), Adriaan, 327. - Barbara, 347. - Jan, 340.
Costere (de), Andries, 378. - Dierik, 316. - Hendrik, 214. - Jan, 390. - Jeroom,
337. - Lodewijk, 378.
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Costermans, Frans, 388. - Marten, 360.
Costers, Jeroom, 337.
Costuimen van Leuven, 311, 404.
Cothem (van), Peeter, 379.
Couleuvriers (hof der), 356.
Cousture (de la), Robert, 368.
Coutereau, Maximiliaan, bestuurder van Leuven, 131.
Couthereel, familie, 282. - Peeter, 33, 34, 39, 206, 210.
Couwtere (vanden), Adolph, 333. (Zie Cauwtere).
Crabbe, Gerard, 391. - Gillis, 384. - Huibrecht, 370. - Jan, 157. - Jeroom, 371.
- Joris, 382. - Pauwel, 374.
Crabeels, Hendrik, 326. - Mathijs, 350. - Peeter, 340. - Ursula, 389.
Craeckenbasien, Peeter, 358.
Craeckhoven (van), familie, 275.
Craen, Jan, 338.
Craenenbroeck (van), Jan, 331, 364. - Niclaas, 321.
Craenendonck (van), Marcel, 368.
Craesbeeck (van), Mathijs, 358. - Steven, 403.
Cranevelt, Alard, 322. - Frans, 322.
Crassier (de), baron, 433.
Crayer (de), Gaspar, schilder, 444, 458.
Craywinkel (van), Jan, 30.
Cremere (de), Adriaan, 326. - Mathijs, 327.
Cres, Catharina, 320.
Crescia (de), Georgio, 162, 163.
Cressens, Jan, 369.
Creton, Simon, 345. - Willem, 357, 358.
Cretsaerts, Hendrik, 340.
Cricksteen, familie, 267. - Lodewijk, 206. - Willem, 206.
Crols, Andries, 388. - Catharina, 380. - Gillis, 214, 215. - Johanna, 148. Lambrecht-Frans, 490. - Wouter, 378.
Crono, Andreas, 416.
Croy (de), Jan, 142. - Willem, 373, 402, 460, 471.
Crupelandt, familie, 293.
Cruyce (vanden), Anselmus, 361, 364, 474.
Cruyningen (van), Philip-Erard, 489.
Cruysbrekere, kapitein, 147.
Cruyt, Marcus, 471.
Cumberland (hertog van), 417.
Cumptich (van), Jan, 210.
Cupere (de), brouwer, 479.
Cuyck (van), Hendrik, 173, 177.
Cuypere (de), Jacob, 382.
Cuypers, Barbara, 360.
Daelhem (van), familie, 270.
Dagloonen te Leuven, 396.
Daman, Niclaas, 334.
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Damen, Hendrik, 367. - Herman, 408.
Daneels, Catharina, 361, 474. - Cornelis, 368. - Damiaan, 488. - Frans, 488.
Danenbroek (vrede van), 71.
Dansfeesten te Leuven, 420, 422, 423.
Danssy, Maximiliaan, 353.
Dauw, Frans, 443.
Davidts, Mathijs, 212. - Niclaas, 489, 490.
Deckere (de), Arnold, 366.
Deckers, hoogleeraar, 447, 450. - Peeter, 381. - Perintje, 373.
Dekens van Sint Peeter, 189.
Dekenij, 217. - Gebouw, 330, 408.
Delft (vander), Ferdinand, 116.
Delle (vanden), Joris, 378.
Delport, rentmeester van St-Peeter, 444, 445.
Delvaux, bisschop van Yperen, 415.
Dendermonde ingenomen, 154.
Deurmont, Gillijn, 325.
Deutels, Willem, 329.
Deyns, Goris, 323.
Diana (Tempel van), 440.
Diasques, Jacob, 157.
Didelyn, Dikferd, meier, 206.
Dielbeke (van), Antoon-Frederik, 488. - Engelbert, 489. - Jacob, 371.
Diependael, 136. - Hendrik (van), 142, 391.
Diepenryck (van), Jan, 378.
Dieren (wilde), te Leuven, 396.
Diericx, heer, 431. - Jacob, 330.
Diest, 74, 117, 120, 135, 137, 142, 143, 146, 147, 171.
Diest (van), Cornelis, 390.
Dieven (van), Cornelia, 151. - Goris, 81. - Maria, 317. - Peeter, 105, 106, 147,
460. - Vrank, 213. - Willem-Antoon, 294.
Dieverijen der soldaten te Leuven, 151.
Dilfft (vander), Eduard, 402. - Maximiliaan-Eugeen, 489.
Dillens, Simon, 335.
Doesman, Jan, 352.
Doetinghen (van), Peeter-Melchior, 487.
Doeveryn (van), Anna, 373.
Dogge, Joos, 382.
Doirne (van), Aard, 321. - Goord, 332. - Willem, 331.
Dombel, secretaris, 432.
Donaest, Peeter, 355.
Donck, Karel, 370.
Donckers, Joris, 321.
Dongel (van), Dorothea, 322.
Dongelberge (van), Hendrik, 402. - Thomas, 153.
Dormaele (van), familie, 367. - Evrard, 206. - Hendrik, 332, 355. - Huibrecht,
334. - Jeremias, 165, 331, 345, 382, 400. - Steven, 383.
Dorne (van), familie, 278. - Gillis, 148, 348. - Godfried, 487. - Jacob, 330. Jan, 343, 349, 379, 381. - Peeter, 371, 372, 374.
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Douai (hoogeschool van), 96.
Doye (de), Bertel, 388. - Jacob, 387. - Lodewijk, 329. - Peeter, 388.
Drabbe, Jan, 340. - Lodewijk, 329.
Drapperij van Leuven, 217.
Draps, Geertruide, 337.
Drayere, Antoon, 465.
Driessche (vanden), Ferdinand, 489.
Drukkerij der Hoogeschool, 434.
Drusius, Jan, 403.
Duemps, Simon, 347, 350.
Duermans, Gerard, 356.
Duffle (van), familie, 269. - Ambroos, 387. - Andries, 383. - Gillis, 316, 317.
- Jan, 207. - Willem, 165, 383, 400, 487.
Duurte der eetwaren te Leuven, 94, 97.
Duym, Huibrecht, 152, 376. - Jacob, 127, 130, 153.
Duysborch (van), familie, 269. - Hendrik, 469.
Duytsche (de), Goord, 206.
Dyck, Laurijs, 478.
Dycke (vanden), Catharina, 386. - Lodewijk, 326. - Michiel, 390. - Peeter, 339.
Dyle (rivier de), 30, 31, 38, 49, 411. - Nieuwe, 425.
Dyle (vander), Huibrecht, 336.
Dynchelroux, Jan, 381.
Dynter (de), Edmond, 9.
Dyon (van), Arnold, 299. - Jan, 331.
Dyon (de), Hendrik, 320.
Dyon, bestuurder van Leuven, 107.
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Edelheere, (familie), 283, 286, 293. - Gillis, 165, 324. - Jeroom, 133. - Willem,
133, 172, 336, 379, 400.
Eeckhout (van), Hendrik, 388. - Reinier, 386.
Eeden, 135, 206, 296, 401.
Eemstede (van), Dierik, 461.
Eertryck (van), Jan, 102.
Eertwech, Jan, 356, 377.
Eertwijck (van), Jan, 165, 172.
Eetwaren te Leuven, 103, 138, 159, 165, 376, 395.
Egmans, Willem, 386.
Egmond (de graaf van), 100. - Gravin van, 123.
Eiland ('sHertogen), bij Gempe, 18, 283.
Elewyck (van), Hendrik, 430.
Elinckx, Michiel, 371.
Elscheviers, Peeter, 335.
Engelen (van), familie, 279. - Willem, 400.
Enghien (van), Octaviaan, 357.
Enoch, hoogleeraar, 393, 468.
Enzinas (de), Francisco, 98.
Epirogus, 5.
Ermbegem (van), Anna, 378. - Frans, 379. - Jan, 385.
Ermeghem (van), Goris, 332. - Marieken, 341. - Quinten, 354.
Ermen (van), Elisabeth, 373.
Ernest, hertog van Beieren, 403.
Ernest, aartshertog van Oostenrijk, 175, 176.
Erps (van), familie, 263. - Hendrik, 372. - Jan, 364.
Erssel (van), Jan, 353, 368.
Ertwerck, Jan, 323.
Espen (van), Anna, 372. - Catharina, 363. - Jan, 326. - Joos, 339. Zeger-Bernard, 406.
Essche (van), Dierik, 391.
Evelooghe (familie), 267.
Evens, Peeter, 350.
Everaerts, 173. - Augustijn, 327, 343, 362. - Embert, 341. - Jan, 370, 471. Joos, 330, 383. - Peeter, 343, 370. - Philip, 322. - Willem, 343.
Everynsbroedere, (familie), 285.
Ey (van), 334. - Antoon, 353.
Eycken (vander), Antoon, 362. - Felix, 378. - Helena, 347. - Joris, 353. - Joseph,
389. - Lambrecht, 340. - Marten, 322. - Pauwel, 369. - Peeter, 206. - Wouter,
475.
Eylettens, Anna, 371.
Eynatten (baron van), 423, 425, 428, 432, 434. - Anna, 335. - Arnold, 489. Dierik, 414. - Lodewijk, 403. - Maria, 414. - Theodoor-Willem-Maria, 490. Thibout, 334, 382. - Willem, 414.
Eynde (vanden), Peeter, 370.
Eyndhoven, 146, 150.
Eynthouts, Arnold, 453.
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Fabio, Wouter, 340.
Fabri, Elisabeth, 323. - Jan, 324.
Fabricius, Willem, 404.
Facuwez, Margarita, 343.
Farnèse, Alexander, prins van Parma, 139, 140, 149, 150, 164, 168, 174.
Faulconnier, Natalis, 402.
Faure, meester, 354.
Favelet, hoogleeraar, 408.
Fels, Jan, 339, 362.
Ferry (de), Claudius, 351, 354, 355. - Philipotte, 343.
Feynaerts, Margarita, 368.
Feyt, Jan, 363.
Feytens, Frans, 333. - Maria, 341. - Reinier, 332.
Fief (du), Peeter, 98.
Fienus, Thomas, 324, 400.
Fige, Willem, 448.
Fin de la guerre, 156.
Flerincx, Peeter, 385, 388. - Willem, 389.
Floyon, Kolonel, 119, 120, 121.
Focker, Karel, 128, 129.
Fontaine (de la), Philip, 332.
Fonteinen te Leuven, 201.
Fonteniers, Margarita, 377.
Fossaert, Peeter, 357.
Foxius, Niclaas, 153, 172, 368. - Olivier, 355, 361.
Fraisne (du), Hendrik, 338.
France (de), Gaspar-Jeroom, 486.
Francisci, Jan, 380.
Frans I, keizer, 436.
Franckenberg (van), kardinaal, 449.
Francq, Anna, 373. - Gerard, 328. - Jan, 167, 375. - Marcus, 363.
Franschen te Leuven, 415, 418, 419, 444.
Fransens, Peeter, 369.
Fraxinus, Niclaas, 335.
Fray (de), Jan, 334.
Frayebaert, Jan, 333.
Fresne (de), Isabella, 370.
Freysens, Jan, 325.
Friraert, Maria, 354.
Froenhoven (van), Hendrik, 390.
Froidmont (de), Peeter, 380.
Fusco de Mataloni (Fabio), 146, 148, 155, 370. - Alphons, 147, 488. Bernard-Frans, 489. - Jan-Jacob, 147.
Gaele (van), Magdalena, 335.
Gaignio, Berthel, 322.
Galopin, Bonaventura, 322.
Gameren (van), Hendrik, 434.
Gasthuizen: groot ziekengasthuis, 184, 193, 464. - Sinte Genoveva, 195, 360.
- Sint Laurijs, 196, 340, 381. - Sint Niclaas, 196, 351.
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Gavere (van), Boudewijn, 113.
Gebours, Willem, 361.
Geeraerts, Valentijn, 366.
Geerdts, Helena, 323. - Jan, 329.
Geerins, Marten, 325.
Geertruide, Sinte, 8.
Geerts, Catharina, 338. - Elisabeth, 338.
Geest (vander), Jan, Augustijnermunnik, 458.
Geest (groote heilige), 26, 322, 356.
Geestelijk oppergezag te Leuven, 101, 203.
Gelde (Metten), Jufvrouw, 352.
Geldenaken, 165.
Geldenaecken (van), familie, 291. - Wouter, 207.
Gelderland, 59, 230.
Geloofsonderzoek, 97, 98.
Gemma, Raphaël, 338, 360, 369.
Gens, bouwmeester, 451. - Pauwel, 471. - Peeter, 471.
Gerard, Balthazar, 153.
Gerberga, gravin van Leuven, 14.
Gerens, Jan, 322.
Gert, Thomas, 335.
Gerven (van), Jan, 330, 381, 382, 383. - Willem, 361.
Geslachten van Leuven, 257.
Geschut, 112.
Geten (vander), 363. - Jan, 365, 366.
Geuzen, 107, 112, 114, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 156, 162, 165,
167, 169, 174.
Gevaert, Frans, 368.
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Geweren (Zie Veldstokken).
Ghans (familie), 275.
Gheel, 169.
Ghele (van), Joos, 389.
Gheylensone (familie), 292.
Gheyn (vanden), 409, 410, 436, 452.
Gheyt (de), Andries, 346.
Ghindertaelen (van), Jan, 132. - Laurijs, 331. - Maximiliaan, 331.
Ghys, Peeter, 344.
Ghysens, Anna, 372.
Ghyssele (van), Jan, 381.
Gielis (familie), 289. - Christoffel, 353, 355.
Gielissen, 349.
Giessels, Margarita, 381.
Gildedekens der draperij, 217.
Gilden van Leuven, 80, 89, 115, 121, 123, 151, 218, 219. - Bussen, 252, 412,
425, 475. - Handboog, 253, 412, 478. - Kleine Kruisboog, 115, 175, 254, 411,
435, 477. - Oude Kruisboog, 134, 152, 254, 405. - Schiethoven, 345, 352, 356,
364, 411, 412, 413.
Gillon, Wouter, 332.
Ginderblomme, Peeter, 346.
Glasblazerij te Leuven, 428.
Glaviman, Jan, 386.
Gobbelschroy (van), Pauwel, 341.
Goblet, hoogleeraar, 348, 353.
Godefreau, Antoon, 359. - Servaes, 360.
Godelinus, Peeter, 321.
Godevaerts (familie), 272. - Jan, 207.
Godfried van Ardennen, 14. - Met den Baard, 15. - Met den Bult, 15. - van
Bouillon, 15. - De IIe, 16. - In de Wieg, 16.
Godfrin, 445.
Godsdienst (Katholijke), 97, 99, 156.
Godshuizen: de twaalf Apostelen, 193, 386, 461, 462. - Van Halvermeylen,
196, 381. - Van Heylwegen, 378, 405. - De Zeven Slapers, 193, 462. Vondelingen, 196, 340, 411, 479. - Weezenhuis, 405.
Goedenhuyse (van), Maria, 336, 337.
Goedenhuysen (vanden), Jan-Antoon, 406.
Goedertoy (familie), 263. - Goris, 316.
Goedertuys, Philippa, 373. - Ursula, 373.
Goedtsenhoven (van), Gaspar, 326. - Magdalena, 340.
Goelens, Peeter, 379.
Goemans, priester, 468, - 479.
Goerdts, Gerard, 391. - Hendrik, 366. - Martha, 373. - Michiel, 326. (Zie Goirts
en Goorts).
Goes (Damianus à), 81.
Goessens, Jan, 331, 381. - Niclaas, 333.
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Goethals, 116.
Goff, Boudewijn, 354.
Goffaert, Jacob, 405.
Goirts, Joris, 379.
Gommers, Cornelis, 387.
Gonzaga, Octavio, 121, 132, 133.
Goolis, Elisabeth, 343. - Jan, 350.
Goolyns, Joos, 380.
Goor (van), Adam, 368.
Gooris, Elisabeth, 148.
Goorts, Michiel, burgemeester, 132, 133, 216.
Gorcum (martelaren van), 110.
Gordyn, Jan, 308.
Goricx (van Sint), Niclaas, 207.
Gorlitz, Elisabeth van, 47, 53.
Gorry, Willem, 371.
Gossart, Jan, schilder, 158.
Gosseal, Jacob, 335. - Lodewijk, 377.
Goyvaert, Cornelis, 330.
Grael, Jan, 379.
Graete (vanden), familie, 286.
Gramaye, Jan-Baptist, 452, 460, 464. - Thomas, 326.
Granvelle (Ant. Perrenot de), kardinaal, 96, 128, 143.
Grassins, 414, 415.
Grave (de), Eduard, 327.
Graven van Leuven, 14, 221.
Graven (van), familie, 277. - Cornelis, 133, 157, 344. - Elisabeth, 337. - De
heer, 409, 424. - Jan, 340, 377, 378, 382. - Niclaas, 316. - Raas, 207, 316.
Grenier, Niclaas, 393.
Greve (de), Gillis, 350. - Hendrik, 350. - Joos, 353. - Marten, 321. - Niclaas,
350. - Peeter, 353, 358, 400.
Greven ('s), Gerard, 372.
Griecken (van), familie, 283. - Gerard, 132, 133. - Peeter, 157, 172, 360, 363,
381, 400.
Grimbergen (baron van), 402.
Grimde (van), familie, 275.
Grimoaldus, 9.
Groesbeeck (de), Gerard, 121.
Groote (de), Goord, 357, 364. - Willem, 325.
Grootvisch, Willem, 147.
Grouwels, Germijn, 336.
Grutere (de), familie, 278. - Gerard, 211, 212.
Gruwel (familie), 262.
Guelens, Christina, 333. - Maria, 333.
Guerry, Jan, 355. - Doctor, 355.
Guise (de), Jacob, 4, 179.
Guyaux, hoogleeraar, 433.
Gybens, Margarita, 338.
Haardsteden (opneming der), 320.
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Habbaert, Dierik, 322. - Frans, 327.
Hacquius, Laurijs, 412.
Haecht (van), Bertel, 327. - Jacob, 382. - Jan, 390. - Joos, 386. - Philip, 385.
Haelwyck (van), Joos, 402.
Haen (de), Frans, 345.
Haenwyck, Gerard, 212.
Haert (vander), Hendrik, 333, 363, 423. - Jan, 336, 384.
Haes (de), Jan, 353, 381, 463. - Jacob, 211.
Hagen ('s), Barbara, 348.
Hagen (vander), Adriaan, 330. - Anna, 321, 343. - Gerard, 345. - Jan, 342, 362.
- Niclaas, 336, 390.
Hakendover (de pastoor vermoord), 165.
Halder, Lazarus, 140.
Halen (van), Hendrik, 379.
Halle (Laken), 184, 330, 375, 406, 408, 413, 415, 443.
Hallekens, 328.
Halmale (van), Frans, 170. - Hendrik, 402.
Halvermylen (van), Arnold, 381.
Hamaels, Maria, 389.
Hamale (de), Maria, 373, 460, 471.
Hamayde (de la), Ignatius, 406.
Hamme (van), Anna, 373. - Catharina, 338. - Jan, 376.
Hanegreve, Jacob, 339.
Hanewyck, Dierik, 336. - Marten, 342. - Niclaas, 341. - Philip, 324.
Hannaert, Anna, 142. - Daniel, 377. - Gabriel, 326. - Hendrik, 475. - Willem,
355.
Hanneman, Jan, 36, 37.
Hanswyck (van), Margarita, 335.
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Hapere (de), Willem, 320, 326.
Harchez (de), Anna, 317.
Hardy (Le), Antoon, 334.
Haspengauw, 8.
Hasseleer, Jeremias, 381.
Haulanus, 324. - Echius, 340.
Hault (de la), Jeroom, 370.
Haussman, N. (fransche volksvertegenwoordiger), 490.
Hauthem (van), Frans, 402.
Haveloos, Jan, 98. - Margarita, 374. - Mathijs, 389.
Haven (van), Jan, 347.
Havens, 324, 329. - Dierik, 343, 348, 349, 354, 356, 359, 361, 362, 365.
Havrez (markgraaf van), 100, 104, 123, 130, 402.
Haye (Del), Jan, 140.
Haze (de), Anna, 339. - Jan, 328, 351. - Marten, 388.
Hazenberchs, Hendrik, 389.
Heek (van), Bernard, 405.
Heelu (van), Jan, 21.
Heeren (Myns), Huibrecht, 369.
Heetvelde (vanden), familie, 294. - Antoon. 173, 216, 390. - Zeger, 33.
Heffen (vander), Jacob, 489.
Heldendaden der Leuvenaars, 21, 29, 33, 148, 297.
Hele (de le), Peeter, 346, 347, 351.
Hellens, Niclaas, 465, 466.
Hellicht (Uyter), familie, 293. - Denijs, 400. - Hendrik, 317. - Jacob, 336. - Joos,
316. - Lodewijk, 316. - Peeter, 392.
Hellincx, Willem, 332.
Helscheviers, Goord, 387. - Margarita, 377.
Hendrickx, Karel, 466.
Hendrik de Ie, hertog van Brabant, 17. - De IIe, 19. - De IIIe, 19. - De IVe, 20.
Henry, Jan, 316.
Herbaix, Goris, 322.
Herbergen (van), Berthel, 381.
Herenbaut, Michiel, 110.
Herendal (van), Jan, 372.
Herengodevaerts (familie), 272.
Herengolys, Pauwel, 207.
Herenmaes (familie), 275. - Wouter, 206.
Herent, 46, 139, 150, 171. - Krommen (land), 347, 348, 349.
Herent (van), familie, 263, 292.
Herenthals, 150, 154, 169.
Hereys, Jan-Frans, 406.
Herhendricx ('S), Gedeon, 355.
Herheyns, Hendrik, 339.
Herkenrode (de), 409, 410, 416, 424, 425, 487. - Peeter, 489.
Hermans, Jan, 173, 320, 354, 363.
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Hermeys (familie), 276. - Goord, 316, 317.
Herre (van), Antoon, 383.
Herrebout, 116, 118, 344.
Hers (familie), 273. - Leon, 297.
Herssele (van), Dierik, 321.
Herten te Leuven, 162, 165, 396.
Hertoge (de), Goord, 379.
Hertshals, Anna, 326. - Bayken, 342. - Clara, 339. - Geertruide, 334. - Hendrik,
327. - Jan, 148, 341, 342. - Jeroom, 488. - Joos, 216. - Liebrecht, 327. - Maria,
354. - Philip, 330. - Willem, 211.
Hervorming, 97, 98.
Herzelles (de), Willem-Philip, 410.
Hes (van), Antoon, 327.
Hesketh, Willem, 324.
Hessels, Augustijn, 130.
Hest (van), Jan, 326.
Heuleth, Philip, 400.
Heuschling, hoogleeraar, 431.
Heverle, 44, 45, 48, 76, 133, 150, 199.
Heverle (van), Zeger, 206.
Heverlinck (familie), 274.
Heyden (vander), familie, 271. - Adriaan, 321. - Clara, 386. - Daniel, 384. Dierik, 383. - Eustachius, 379, 385. - Gaspar, 317. - Hendrik, 323. - Jan, 339.
- Margarita, 333. - Maria, 362. - Niclaas, 215, 216. - Petronilla, 373.
Heylwegen (de voorzitter), 378, - Karel, 382.
Heymans, Laurijs, 337.
Heyme (familie), 273. - Peeter, 462.
Heyms, 345, 388.
Hilvarenbeek (verbrand), 162.
Hinckaerts, Landina, 322.
Hocx, Petronilla, 349. - Willem, 334.
Hoechet, Niclaas, 212.
Hoeffmeers, Anna, 390.
Hoelaer, Niclaas, 381.
Hoeselmans, Peeter, 322.
Hoeve (vander), Arnold, 214. - Frans, 341, 400. - Jan, 215. - Lenaard, 216, 341.
- Peeter, 213, 214.
Hoeveldt (van), Arnold, 61. - Jan, 352. - Pauwel, 326, 386.
Hoeven (vander), Frans, 487.
Hoezele (de), Bertel, 336.
Hofstadt (vander), Arnold, 21. - Jan-Crayen, 30, 287. - Jan, 317. - Martina, 341.
- Vrank, 316. - Willem, 317.
Hoirne (van), Peeter, 333.
Hollac (graaf van), 130.
Hollanders, notaris, 476.
Hollandts, Magdalena, 360. - Olivier, 377.
Hollemans, Antoon, 352. - Dierik, 334. - Jan, 352.
Holsbeke (van), Anna, 321.
Homblé, 434, - Willem, 490.
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Honden, 168, 427.
Hongersnood, 94, 97, 150, 164.
Honsberghen (van), familie, 282.
Hoogenbergen (van), Jan, 341. - Mathijs, 339.
Hoogeschool: 49, 118, 143, 236, 237, 394, 405, 407, 408, 411, 413, 418, 420,
422, 426, 427, 428, 431, 473. - Bibliotheek, 407, 411, 421, 443. - Kollegien der
Hoogeschool, 196. - Sint Anna, 197, 330, 414, 428. - Sint Antonius a Padua,
403. - Atrecht, 368. - Aulne, 404. - Bay, 403. - Bergsch, 353, 399. - Bierbeek,
354. - Boggaarden, 404. - Bosch, 404. - Breugelsch, 353, 425. - Carmerlieten,
196, 341. - Castrum (Pedagogie), 197, 389. - Craenendonck, 196, 368. - van
Daele, 144, 197, 368. - van Dieven, 197, 334. - Sint Donaas, 197, 355, 368. Driutius, 197, 327, 408, 433. - Duitsch, 403. - Floreff, 403. - Gentsch, 197, 387.
- Godheid (groot en klein), 196, 329, 411. - Hollandsch, 403. - Hoogen Heuvel,
425, 428. - Konings, 368. - Kruisbroederen, 196, 379. - Lelie (Pedagogie), 197,
321. - Luiksch, 403. - Luxemburgsch, 403. - Malderi, 404. - Mechelsch, 406. Sint Michiels, 403. - Iersche Minderbroeders, 403. - Miniemen, 404. - Nieuw.
405. - Patrimonium-Christi, 404. - Paus, 121, 197, 355. - Pels, 197, 341. Engelsche Predikheeren, 406. - Iersche Predikheeren, 404. - Rysselsch, 376. Savoien, 197, 347, 415, 480. - Standonck, 197, 329. - Terwenschoof, 197, 370,
415, 428. - Tongen (drij), 197, 324, 326. - Valk (Pedagogie), 197, 344, 400,
413. - Varken (Pedagogie), 197, 329, 369. - Vicum (gebouw), 50, 354. - Villers,
405. - Winkelsch, 353, 415. - Kruithof, 413, 473.
Hoogbergen, Goord, 337.
Hoogstraeten, 150.
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Hopper, Cajus-Antonius, 403, 404.
Horenbeke (van), Frans, 406. - Hendrik, 329.
Horicke (van), Hendrik, 317, 339. - Jacob, 326. - Marten, 332.
Horne (graaf van), 101.
Horner, Willem, 329.
Horst, 164.
Hosden (van), Antoon, 373.
Hose, Lambrecht, 388.
Hougaerden, 225.
Hougaerden (van), Barbara, 369. - Floris, 216, 330, 350. - Jan, 165, 172, 320.
Hougaerts, Barbara, 336. - Jan, 337. - Joris, 352, 369, 381.
Houte (vanden), Maria, 342. - Martha, 342.
Houters, Wolfard, 354.
Houwicx, Joos, 339.
Houwyck, Christiaan, 353, 388. - Joos, 383.
Hove (vanden), Arnold, 214. - Mathias, 469, 473.
Hove (van) Frans, 404. - Hendrik, 320. - Paschier, 334. - Peeter, 355.
Hove (van), Jan, 207.
Hoze, Augustijn, 329. - Dierik, 335. - Peeter, 389.
Hu (de), Catharina, 317.
Hubens, Pauwel, 403.
Hueletz, Philip, 165, 324.
Huene, Hendrik, 215.
Huens, Catharina, 323. - Domien, 341, 361. - Gerard, 386. - Jan, 389. - Karel,
389. - Lodewijk, 389, 400. - Pauwel, 332. - Thomas, 391.
Huffele (vanden), familie, 286.
Hugenoten, 96.
Huffel (plaats), 364.
Huizen (afbreken van), 144.
Huizen (benamingen van sommige): Alboom, 389. - Sinte Annen, 360, 382. Antonis, 321. - Arend, 342. - Beldeken, 351, 365. - Bergen (hof van), 325, 326,
392. - Beer (kleine), 378. - Beer (groote), 390. - Beggijnhof (klein), 343. Biekar, 370. - Bloemendaal, 359. - Boerendans, 325, 354, 362. - Bollaard, 358.
- Bonnette, 343. - Brouwershuis, 413. - Calsterput, 353. - Chievre, 373. Christoffel, 345. - Diest, 363. - Draak, 382, 386. - Duffel, 355. - Emmers (de
vier), 371. - Engel, 330. - Engelenboodschap, 373. - Florival, 374. - Freussen,
386. - Galei, 328. - Genoffelbloem, 342. - Hand, 325. - Hand (blauwe), 386. Haringen (de drij), 325. - Hazenwind, 388. - Heimskinderen (vier), 388. - Helm,
328. - Helm (roode), 343. - Henegauw, 331. - Hert, 118, 320, 381. - Hoefijzer,
390. - Hoek (Blijden), 381. - Hooghuis, 350, 360. - Horen, 391, 451, 475. Hougaerden, 369. - Kaatsspel, 346, 356. - Kandelaar, 364. - Kardinaal, 336,
386. - Keizer, 328, 412. - Ketel, 361, 364. - Ketting (gouden), 415. - Klepel
(metalen), 353. - Klok, 361, 364. - Kop (de gulden), 327. - Kraanken, 364. Kreft, 343. - Kroon, 348. - Kruis (gulden), 326, 347, 357. - Kruiwagen, 327. Lamp (gulden), 460. - Leeuw (roode), 389. - Leeuwken (gulden), 321. Lischbloem, 361. - Loemele (van), 373. - Molensteen, 381. - Mooren (de drij),
480. - Moriaan, 115, 125, 328. - Ooievaar (blauwe), 378. - Ooievaar, 348. -
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Padden, 364. - Paradijs, 328. - Peerelaar, 388. - Pelgrim, 380. - Pelikaan, 350.
- Pioen, 450. - Poort (geele), 344. - Poort (roode), 320, 347, 389. - Pot (tinnen),
396. - Raamhof, 385. - Rad van avonturen, 152. - Reepken, 346. - Reus, 409. Reuzenhoofd, 348, 375. - Roome, 320. - Rosbeiaard, 389. - Roskam, 375. Roos (oude), 333. - Rozenhoed, 320. - Rupelmonde, 355. - Schaap, 330. Schaliëndak, 408. - Sleutel, 320. - Spiegel, 320, 413. - Ster, 329. - Stroobant,
350. - Tafelrond, 139, 329, 409. - Tesch, 379. - Thienen, 342, 350. - Trouw,
339. - Valk, 320, 350, 480. - Vele, 352. - Vogelzank, 352. - Vossenstaart, 379.
- Vriesland, 352. - Vriezen (drij), 349. - Vrouw (de schoone Lieve), 375. Vulcanus, 379. - Wagen (lange), 359. - Warande, 389. - Wildeman, 111, 120,
131, 175, 328. - Withuis, 425. - Woud, 115. - Wijngaardrank, 343. - Zadel
(gulden), 321. - Zeeland, 386. - Zwaan, 350. - Zwaard, 330. - Zwijnken, 359.
Hulberghen, Peeter, 343.
Huldeberghe (van), familie, 289.
Huldegaerde, Anna, 335.
Huldt (van), familie, 263.
Hulette (de), familie, 294. (Zie Huelete).
Hullebergs, Steven, 354.
Hullegaerts, Anna, 342. - Catharina, 335. - Frans, 375, 379. - Gisbert, 336. Karel, 326, 366. - Maria, 317. - Niclaas, 389. - Willem, 335.
Hulst (vander), Alexander, 207. - Catharina, 364. - Jan, 332, 356, 374. - Michiel,
343. - Peeter, 390.
Hult, Catharina, 370.
Hunnen, 7, 221.
Hunnensdael (van), Frederik, 331.
Hussin, Jan, 332.
Huybrechts, 324. - Frederik, 328. - Jan, 328. - Maria, 343.
Huygens, Jan, 331, 378. - Peeter, 423.
Huyn, Edmund, 403.
Huysen (van), Jacob, 321.
Ierpain, Jeroom, 369. - Peeter, 369.
Imbrechts, Anna, 341. - Johanna, 337.
Impens, Augustijn, 328. - Peeter, 464, 465, 466, 469. - Willem, 328.
Incourt (kapitel gesticht), 451.
Ingelbert, Jan, 140.
Ingelrams, Michiel, 173.
Ingels, Joos, 386. - Maria, 386.
Inkomsten (Blijde), 20, 28, 32, 46, 48, 50, 51, 56, 63, 71, 75, 84, 400.
Inquisitie, 98.
Inwoners (opneming der), 320.
Isabella van Engeland, 162. - Hertogin, 403.
Ittre (d'), Margarita, 471.
Jaar (gulden), te Leuven, 157, 165.
Jacht, 30, 32.
Jacoba van Beieren, 48.
Jacops, Christiaan, 322. - Engelbert, 331. - Gillis, 377. - Jan, 374. - Michiel,
377. - Steven, 388.
Jamart, Adriaan, 361.
Jan de Ie, hertog van Brabant, 20. - De IIe, 25. - De IIIe, 28. - De IVe, 48.
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Jansenius, Cornelis, 404.
Janssens, Antoon, 322. - Gillis, 324. - Jan, 328. - Willem, 325.
Jauregui, Jan, 147.
Jeneffe (de), Lambert, 413.
Jensema, Jan, 325, 340.
Jesuiten, 93, 96, 103, 137, 195, 355, 406.
Jeude (de), Hendrik, 211, 212.
Jhesus, Michiel, 388.
Johanna, hertogin van Brabant, 32.
Joden, 21.
Jongh (de), Adriaan, 454.
Joos, Augustijn, 327.
Joris, 384, 424, 464.
Joseph II, keizer, 459, 463, 476.
Jouvent, Edmund, 404.
Juan (don), 105, 111, 119, 121, 124-140.
Jubilé van 300 jaren der Hoogeschool, 409.
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Julius Cesar, 3, 180.
Jutens, Mathijs, 388.
Juypers, Adriaan, 386.
Kamers (Rederijk), 91, 219, 409.
Kampvechten, te Leuven, 204.
Kanonnen of donderbussen, 112, 229, 442.
Kapellen: Sinte Barbara, 196, 337, 477. - Sinte Cathelijne, 139, 195, 356, 477.
- Sint Eloi, 197, 477. - Sinte Genoveva, 195, 476. - Ginderbuiten, 124, 195,
349. - Sint Jan, 196, 478. - Sint Job, 415, 416, 462. - Klerkenkapel, 195, 476. H. Kruiskapel. 195, 379, 477. - Sint Laurijs, 196, 381, 478. - Sinte Margarita,
196, 382. - Sint Niclaas, 196, 478. - Vlamings, 351, 407, 411.
Karel de Schoone, 7. - Martel, 10. - de Groote, 11. - de Kale, 12. - de
Eenvoudige, 13. - de Stoute, 53. - de Ve, 72. - de VIe, 406.
Keerbeek, Catharina, 338.
Keerens, Hendrik, 380.
Keersmaeckere (de), familie, 282. - Andries, 316, 352. - Goris, 323. - Hendrik.
340. - Niclaas, 316, 394. - Thomas, 353.
Kelder der priesters, 328.
Kelffs (van), Peeter, 216, 369.
Kelman, Laurijs, 320.
Kemmere (de), Andries, 327. - Jan, 341, 378, 393.
Kempeneer (de), Goord, 361.
Kerckhoff (vanden), Jan, 347.
Kerckhoven (vanden), Arnold, 341. - Barbara, 370. - Frans, 342. - Hendrik,
331. - Jan, 375. - Peeter, 342, 350, 362. - Steven, 377. - Willem, 489.
Kerken: Sinte Geertruide, 191, 452. - Sint Jacob, 190, 451. - Sint Michiel, 190,
394, 449. - Sint Peeter, 54, 188, 394, 403, 419, 444, 449. - Sint Quinten, 190,
407, 450.
Kerkhoven, 25, 139, 192, 193, 354, 356, 371, 397, 407, 444, 452.
Kermis of jaarmarkt van Leuven, 245, 259.
Kerrebeke (van), Margarita, 336.
Kerrids, Hendrik, 382.
Kessel, 365.
Kesselberg, 181.
Kessele (van), Jan, 365. - Peeter, 378.
Kesselstein, 181.
Kestergate (heer van), 357.
Ketelboetere (de), familie, 279. - 133, 346, 348, 375.
Ketelere (de), familie, 276, 285.
Ketterij, 97.
Keus (moeilijkheden tijdens den), 409, 430.
Keybergh, Anselmus, 448. - Catharina, 363.
Keyen, Willem, 347.
Keyn, Peeter, 340.
Keynen, Maria, 373. - Pauwel, 360.
Keynooghe (familie), 264. - Jan, 462. - Wouter, 33, 206.
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Keysere (de), familie, 284. - Willem, 120. - Wouter, 297.
Klerken, 118.
Klokken, 54, 136, 447, 452, 454, 482.
Kloosters: Augustijnen, 20, 191, 325, 412, 457. - Boggaarden, 111, 172, 192,
469. - Capucijnen, 173, 195, 392, 472. - Carmelieten, 403. - Carthuizers, 193,
382, 415, 459. - Celbroeders, 193, 381, 413, 462. - Jesuiten, 93, 96, 103, 137,
195, 358, 367, 419, 473. - Lieve Vrouwbroeders, 403. - Sint Marten, 192, 359,
384, 397, 459. - Minderbroeders, 192, 338, 411, 416, 455. - Iersche
Minderbroeders, 427. - Oratorien, 389, 480. - Predikheeren, 18, 191, 340, 411,
453. - Annuntiaten, 195, 381, 471. - Ter Bank, 17, 37, 199, 380, 483. Carmeliterssen, 478. - Clarissen, 76, 194, 354, 470. - Engelsche Nonnen, 378.
- Grauwzusters, 195, 390, 472. - Halvestraat, 194, 388, 396, 469. - Onze Lieve
Vrouwe Wijngaard, 77, 194, 391, 471. - Witte Vrouwen, 20, 168, 193, 322,
323, 384, 463. - Zwarte Zusters, 194, 372, 407.
Kluizenares van Sint Michiel, 352.
Kommer van Luik, 70.
Konniers, Joris, 344.
Korenhuis, 24.
Kortrijk (slag van), 25.
Koordekens van Sint Peeter, 190, 485.
Kruis (bruin), 42, 45.
Kruistochten, 15, 16, 17, 226.
Kruithof (Zie Hoogeschool).
Kruk (de), land, 349.
Kuip of vrijheid van Leuven, 14, 225, 342, 364, 391, 480.
Kyp, Arnold, 465.
Kyps (familie), 294.
Labis, Elisabeth, 368.
Lachman (familie), 286. - Gillis, 206.
Laecken (van), Jan, 142.
Laenen (van), Jan, 359, 362.
Laenen (vander), Quinten, 324.
Laere (van), Frans, 142, 326, 339. - Jacob, 327.
Laermans, Karel, 347.
Laet (de), Dierik, 329. - Johanna, 373. - Magdalena, 369. - Mathijs, 340. - Simon,
386.
Laethem (van), familie, 290. - Karel, 402.
Laistre (de), familie, 294. - Godfried, 385. - Jan, 324.
Lakenhuis, 27.
Lakennijverheid, 29, 394.
Lamargelle (de), Winand, 405, 452.
Lambrecht, met den baard, graaf van Leuven, 14.
Lambrechts, Antoon, 324. - Elisabeth, 385. - Hendrik, 351. - Maria, 373. Peeter, 330. - Simon, 375.
Lanckneuse, Willem, 385.
Landcharter, 22.
Landen (van), Jan, 472.
Langendonck (van), Arnold, 339. - Gaspar, 326. - Gerard, 389. - Hendrik, 390.
- Jan, 294, 342, 378. - Michiel, 410, 489, 490. - Willem, 379, 383.
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Langenhoven (van), Joris, 389.
Langenroye (van), Augustijn, 339. - Jan, 377. - Michiel, 337.
Langenryt (van), Jan, 377.
Langermes, Willem, 381.
Langrode (van), familie, 270. (Zie Langenroye).
Lansheer, Willem, 360.
Lantbroeck (van), Jan, 362.
Lantwyck (van), Cornelis, 369.
Lathouwers, Hendrik, 369.
Latomus, 358.
Laurent, fransche volksvertegenwoordiger, 444.
Laureys, Jacob, 342. - Marten, 332.
Layens (de), Matheus, bouwmeester, 58, 187.
Lazerij, 199, 380, 392.
Lechy, Arnold, 378.
Leefdael (van), Gerard, 206. - Maximiliaan, baron van, 405.
Leemans, Hendrik, 386. - Vrank, 392.
Leempoele (van), Peeter, 390.
Leeuw (Zout), 71, 102, 118.
Leeuw (de), Goord, 388. - Hendrik, 391.
Leeuwe (van), Antoon, 390.
Lemmens, Jan, 377.
Lengaigne (de), Jan, 372.
Lentius, Marcellus, 397.
Leoninus, Elbert, 107, 112, 113, 116, 130, 386.
Lesens, Christina, 336. - Huibrecht, 332. - Willem, 334.
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Leters, Anna, 373.
Leunckens, Hendrik, 404, 415, 488. - Jan, 488. - Joos, 487. - Pauwel, 243. Willem, 399, 461. (Zie Luenkens).
Leunis, Peeter, 345.
Leuven (stad). - Naamafleiding, 180. - Verdichtsel over haren oorsprong, 4. Is haar bestaan aan eene villa verschuldigd, 13. - Hare burgen, 13. - Eerste
hoofdstad van Brabant, 20, 28, 32, 84. - Verbond met andere steden, 20. Toestand anno 1597, 320, 392.
Leuven (vorstelijk huis van), 14.
Leuvenaren (heldendaden der), 21, 29, 33, 148, 297. - Primussen der
Hoogeschool, 406, 408, 411, 420, 422, 431.
Levaci, 182.
Levis, 447.
Leyden (beleg van), 112, 114.
Leyen (vander), Wouter, 41, 211.
Leys, Jacob, 370, 378.
Lheritier, Jan, 321.
Licques (de), Gabriël, 140. - Philip, gouverneur van Leuven, 140.
Lidams, Elisabeth, 335.
Liebens, Maria, 337.
Liebrechts, Barbara, 339. - Gillis, 369. - Niclaas, 330. - Willem, 216, 217, 339,
342, 400, 487.
Lieckens, Goord, 165.
Lied der vier Heimanskinderen, 252. - Op een beleg van Leuven, 395.
Liedekercke (van), familie, 271. - Elisabeth, 372. - Jan, 132, 133, 155, 317, 323,
379, 380, 386. - Lenaard, 317. - Lodewijk, 343.
Lieden (ter zieke), 346. - (Goede), 42.
Liefkenrode (van), familie, 283. - Reinier, 316.
Liemans, Goris, 361.
Liemingen (Uten), familie, 259. - Antoon, 375. - Bastijn, 297. - Gillis, 297. Graaf, 433. - Lodewijk, 206. - Wouter, 206.
Lier, 17, 130, 148.
Liere, Matthijs, 349.
Liesensone, familie, 263. - Gillis, 469.
Liesvelt, 130.
Lievens (familie), 271. - Jan, 84, 109, 133, 134, 317. - Marten, 355, 400.
Ligne (de), Ernestina, 404, 476. - Prins, 408, 421, 423.
Limborch (van), Catharina, 322.
Linden, dorp, 365, 433.
Linden (vander), familie, 290. - Aleidis, 400. - Anna, 384. - Jan, 93, 105, 130,
316, 352. - Karel, 103, 108. - Lodewijk, 107. - Margarita, 330. - Raas, 316.
Lintere (van), Hendrik, 213.
Lintermans, Catharina, 373. - Raphael, 352.
Lint (van), Thomas, 370.
Lints, Adriaan, 371, 372, 386. - Elisabeth, 374. - Gaspar, 389. - Jan, 337. Plebaan, 436. - Silvester, 330.
Lion, Karel-Alexander, 410.
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Lipsius, Justus, 334, 403, 461, 464, 467, 472.
Lismans, Barbara, 373. - Maximiliaan, 388.
Lissens, Denijs, 364.
Lochtmans, Adriaan, 332, 385.
Lockemans, Laurijs, 335.
Locquenghien (de), 424, 448.
Lodewijk de Eenvoudige, 13. - de Goedertierene, 11. - de Stamelaar, 12. Lodewijk de XVe, koning van Vrankrijk, te Leuven, 416, 417, 418.
Loemans, Vrank, 391.
Loenys (familie), 276. - Catharina, 339. - Jacob, 339. - Jeroom, 328. - Rombout,
328. (Zie Luenis).
Loessens, Michiel, 370.
Loetere (van), Gerard, 374. - Maria, 338.
Lombaarden, 21, 29, 385.
Lombaerts (familie), 282. - Roelof, 316.
Lombardus, Peeter, 344.
Lommels, Maria, 373.
Loneux (de), Lambert, 406.
Longeville (van), familie, 270.
Longuevalle (de), 81.
Loo, 12, 18, 43, 44, 134, 180, 347.
Loobosch (van), Helena, 372.
Loomans, Cornelis, 383. - Goris, 216, 330, 343, 348, 367, 400, 487. - Vrank,
387.
Loon (graaf van), 296. - Gerard, 407. - Jan, 210.
Loots, Adriaan, 365. - Antoon, 351. - Jan, 365.
Lorreinen (Charlotte van), 435. - Karel (Prins van), bestuurder der Nederlanden,
420-452.
Lotharius, 12.
Lovene (van), familie, 292. - Jan, 369. - Reinier, 297.
Lovenjoul, 175, 180.
Löwendahl (graaf van), 415.
Loyaerts, Samuel, 352.
Loven, Helena, 334.
Loyers (de), Ferdinand, 431.
Lubbeeck, 30, 143.
Lucy, Jan, overdeken, 412.
Ludeken (van), familie, 277.
Luenis, Aard, 387. - Christoffel, 385. - Jeroom, 216, 320. - Joachim, 391. Hendrik, 215. - Maria, 320, 347. (Zie Loenys).
Luenkens, Frans, 327. - Huibrecht, 342. - Joos, 327. - Michiel, 327. - Pauwel,
394. (Zie Leunckens).
Luesemans (de), Karel, burgemeester van Leuven, 414.
Luik, 17, 30, 46, 52, 54, 58, 64, 70, 297, 394, 428, 429.
Lumey, graaf van, 107, 110.
Lups, Apolonia, 337.
Lutheranen te Leuven, 97.
Luytens, Aard, 336, 387.
Lyfftocht, Marten, 349.
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Lynaert, Antoon, 336.
Maaltijden, te Leuven, 74, 124.
Maelcote (van), Clementia, 324. - Cornelis, 389. - Doctor, 365. - Elisabeth, 373.
- Hendrik, 157. - Jacob, 377. - Laurijs, 389. - Liebrecht, 133, 216. - Peeter, 324.
- De raadsheer, 365, 366. - Robert, 110.
Maelstede (van), Karel, 165, 322, 400.
Maes, Bernard, 333. - Gisbert, 473. - Jan, 133, 173, 330, 390, 487, 488. - Niclaas,
390.
Maestricht, 118, 130, 141, 418, 419, 429.
Magistraat van Leuven, 207, 490.
Maillart, Amand, 368.
Maire (le), Jan, 179.
Majoye, Karel, 408, 410, 411, 412.
Malarmé, fransche commissaris, 467.
Malcontenten, 140.
Malderen (van), Jan, 376, 404.
Malderus, Joannes, bisschop, 403.
Malen (vander), Andries, 357. - Hendrik, 321. - Huibrecht, 379. - Jan, 328. Lucia, 324.
Malstede, Philip, 317.
Man (de), Gaspar, 151, 342. - Peeter, 333.
Mandemaeckers, Frans, 377.
Manderlier, deken van Sint Peeter, 447, 448.
Mansveld (van), Karel, te Leuven, 168, 170, 171, 172. - Octaaf, 173. Peeter-Ernest, bestuurder der Nederlanden, 174.
Marasin, Camille, 150.
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Marcelis, Benedictus, 458. - Hendrik, 378. - Jan, 355. - Maria, 373. - Peeter,
477.
Marchant, Jan-Baptist, 434.
Marckaerts, Roeland, 335.
Mares, Johanna, 373.
Margarita van Leuven (de fiere), 18, 394, 409. - van Oostenrijk, 71, 74. - van
Parma, 96, 100, 143, 473. - van York, 58, 193, 460, 465, 466.
Maria (Heilige), haar beeld te Sint Peeter, 53.
Maria-Elisabeth, aartshertogin van Oostenrijk, 409, 410, 411.
Maria-Theresia, keizerin, 408-435, 474.
Maric, Mathijs, 334.
Marienberge (van), Barbara, 372.
Markten van Leuven: Groote, 188, 328. - Hooi-, 188, 321, 443. - Hout-, 188,
443. - Kalk-, 188. - Kalver-, 188, 443. - Kool-, 188. - Oude-, 331. - Vee-, 24,
188. - Visch-, 29, 188, 325, 443. - Vogel-, 188, 443.
Markt (jaar-), 188.
Marle (van), De heer, 380. - Johanna, 373.
Marselaer (van), de raadsheer, 443.
Marten V, paus, 49, 469.
Martin, Thomas, 406.
Martinelli (di), 223, 423.
Martini, Gillis, 403.
Masquelier, Claudius, 165, 386.
Massart, minderbroeder, 455.
Massoeus, Christiaan, geschiedschrijver, 179.
Masson, Jan, 355.
Matheus, Eugenius, 404.
Mathias van Oostenrijk, 130, 131, 146.
Mathys, Anna. 322. - Cornelis, 371. - Elisabeth, 322. - Jan, 377. - Willem, 349.
Mauroy (de) de Merville, Adriaan-Joseph, 424, 430, 434.
Maximiliaan van Oostenrijk, 61, 432.
Mechelen, 25, 52, 83, 132, 139, 141, 142, 157, 426, 429.
Medaerts, Agneta, 327. - Andries, 329. - Barbara, 327. - Lodewijk, 327.
Meenssele (van), Hendrik, 211. - Marten, 363. - Otto, 378.
Meer (van), Anna, 336.
Meerbeke (van), Dierik, 388. - Geertruide, 333. - Herman, 390. - Steven, 353.
- Vrank, 384.
Meerdael (bosch van), 173.
Meeren (vander), Lucas, 384.
Meermans, Jan, 377.
Meersman, Anna, 345.
Meeus, Elisabeth, 339. - 410.
Meiboom te Leuven geplant, 174.
Meierij van Leuven, 220.
Meiers van Leuven, 206, 486.
Melckere (de), familie, 269.
Meldaert (van), Joos, 391. - Niclaas, 386.
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Meldert (van), familie, 278. - Anna, 336. - Libert, 461.
Melis, Jan, 382.
Melle (van), Joachim, 388.
Mens, Jacob, 327. - Joos, 342.
Mera (de), familie, 291. - Hendrik, 50.
Merbaix, Jan, 325.
Merbeke (van), Arnold, 382. - Dierik, 383. - Hendrik, 347, 348, 369. - Jan, 382.
- Joos, 367. - Peeter, 368. - Vrank, 381, 383. - Willem, 382.
Merbeys, Karel, 380.
Mercels, Jan, 213.
Merchtem (van), Godfried, 371.
Merckt (vander), Jan, 196, 479.
Meren (vander), Aleidis, 337. - Lodewijk, 387. - Willem, 371.
Meren (van), familie, 291.
Mersman, Anna, 345.
Mert (de), Barbara, 338.
Mertens, Geertruide, 337. - Goris, 372. - Hendrik, 365, 366. - Laurijs, 374. Marten, 386. - Willem, 379.
Metser (de), Hendrik, 354. - Pauwel, 389.
Metsys, Catharina, 98. - Quinten, 444.
Meuris, Karel, 370.
Mey (de), Gaspar, 142. - Jan, 327. - Peeter, 327.
Meyere (de), familie, 262. - Jan, 337.
Meynaerts, Jacob, 324, 382. - Jan, 386. - Lambrecht, 325. - Niclaas, 386.
Meys, Digna, 393. - Jacob, 331. - Jan, 215, 488. - Lenaard, 327, 332.
Meyssone (familie), 288.
Michiels, 320, 420, 433.
Mildegreve (van), Anna, 331. - Gillis, 338. - Peeter, 374.
Milius, Jan, 403.
Mille (van), Ermelendis, 374. - Magdalena, 326. - Margarita, 373.
Mils, Adriaan, 371.
Minne, Barbara, 335. - Gerard, 391. - Hendrik, 383. - Jan, 382.
Minnemoon (familie), 285.
Minten, 454.
Mirecat, Thomas, 382.
Mispeleer (veld), 383.
Misseniels, Willem, 325.
Moelgaert, Wouter, 452.
Moels, Cornelis, 333.
Moens, Jan, 384.
Moeren (vander), pastor, 475.
Mol (de), Frans, 207. - Jan, 175. - Willem, 340, 350.
Molanus, Jan, 110, 143.
Molder (de), Gerard, 337.
Molemans, Catharina, 335. - Hendrik, 346, 347, 349, 381. - Niclaas, 382. Pauwel, 333, 348. (Zie Muelemans).
Molen (vander), Anna, 373. - Arnold, 214. - Hendrik, 390.
Molengravius, Everard, 372.
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Molens (water-) te Leuven: 18. - Amolen, 38, 187. - Beggijnen-, 38. Bommalen-, 38. - Corbeek-, 38. - Croepel-, 38. - Engenvlied-, 187. - Gaffel-,
187, 374. - Lei-, 377. - Mout-, 38, 187, 341. - Nethen, 38. - Nieuw-, 187, 341.
- Redingen-, 38, 187, 374. - Schors-, 187, 372. - Slag-, 187, 386. - Sluis-, 187,
387. - Vier-, 38, 187. - Vlieg-, 38, 187, 378. - Voer-, 187, 378. - Werf-, 38.
Molen (zaag-), te Perk, 413.
Momboirs, Hendrik, 381.
Monchoven, Balten, 371.
Mondragon (de), Christoffel, 102, 111, 133, 140.
Monjoye, Hendrik, 388.
Mont (du), Maria, 342. - Thomas, 368.
Mont St-Eloy (de), Lodewijk, 326.
Montenaken, 54, 296, 394.
Montenaecken (van), Jan, 320.
Moons, Jan, 360, 363, 400. - Maria, 352.
Moor (de), Berthel, 164, 324, 352. - Elisabeth, 373. - Joos, 215, 216. - Lucia,
373.
Moorden, 41, 42, 103, 166, 167.
Moreau, Jacob, 328. - Jan, 330, 416.
Moreels, Marten, 364. - Peeter, 343.
Moreno (de), Don Jehan, 110, 111.
Morillon, Maximiliaan, 101, 105, 368.
Morus, Jan, 322, 341.
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Moulin (du), de partijganger, 407.
Muelemans, Elisabeth, 370. - Lenaard, 375. (Zie Molemans).
Muet (le), Jacoba, 344.
Muntere (de), Matheus, 332, 386. - Niclaas, 388.
Muylbroeck, Frans, 473.
Muysere (de), Gillis, 345. - Maria, 388. - Vrank, 377.
Muyser (de), Hendrik, dichter, 225.
Nackaerts, Marten, 327. - Peeter, 263.
Naen (de), Hendrik, 212.
Namen (stad), 129, 130, 175, 419, 429.
Nassau (van), Adolf, 101. - Ferdinand, 405. - Hendrik, 403. - Jan, 404, 476. Lodewijk, 101, 113.
Neefs, Willem, 149.
Neeryssche (mevrouw van), 344.
Nelis (de), C.-F., 435, 443.
Neny (graaf de), 433.
Neppermeys, Denys, 350.
Nerius, Philip, 480.
Nes (van), Elisabeth, 370.
Nest, Augustyn, 382. - Helias, 382. - Pauwel, 378. - Willem, 381.
Nethenen (van), familie, 263, 281, 285. - Augustijn, 316. - Goris, 489. - Jan,
297, 339. - Wouter, 206, 316.
Neuckers, Andries, 326. - Cornelis, 383, 400.
Neur (de), Catharina, 330.
Nicolaus V, paus, 451, 452.
Nieuman, Antoon, 387.
Nieuwerk, 111, 142.
Nieuwermolen (vander), Adriaan, 379, 381.
Nieuwerstraeten (vander), familie, 293. - Jan, 207.
Nimmersheyt (van), Lambrecht, 352.
Nobel (familie), 261. - Everard, 206.
Noetere (van), Liebrecht, 374. - Willem, 375.
Noordmannen, 12, 13, 223.
Nootens, Hendrik, 332.
Nopere, Niclaas, 335.
Norbertus (de Heilige), 16.
Nots, Andries, 381.
Notus, Peeter, 335.
Nouts, Jan, 351.
Nunez, Perez de Meniaca, Anna, 142.
Nyen, Maria, 327.
Nymegen, 156.
Nyns, Alexander, 331.
Nys, Hendrik, 334, 348, 369.
Nyvel, 62, 136, 150.
Nyversele (van), Jan, 330.
Obiert, Maria, 373.
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Ocxelaer (van), familie, 275.
Oems, Joos, 339.
Oirbeke (van), familie, 277. - Joos, 316.
Olimaert, Eustaas, 340. - Johanna, 84.
Oliphant, te Leuven, 97.
Olivery, Lenaard, 387, 389.
Oliviers (familie), 270, 289. - Antoon, 109. - Elisabeth, 337. - Goord, 333. Jan, 316. - Martha, 353. - Melchior, 354.
Omaer, (van Sint-), Jacob, 472.
Omgang van Leuven, 245. - (Halle vanden), 375.
Omloop, Agatha, 462.
Onderzoek der boeken te Leuven, 104.
Ongeval (van), Pastor, 450, 475.
Onlusten (Raad der), 114.
Onweders te Leuven, 97, 127, 152, 161, 408, 412, 419, 420.
Onyn (d'), Jacob-Frans-Joseph, 490.
Ooge, Jan, 367, 387, 400.
Oomkens, Hilarius, 381.
Ooms, Anna, 374. - Daniel, 341. - Jacob, 377.
Oorsprong van Leuven, 180.
Oostenrijk (van), Anna, 105, 143. - Goris, 400. - Don Juan, 392. Leopold-Willem, 474.
Oosterwijk, 164.
Opdenberg, Jan, 130, 335.
Ophem (van), Joos, 206. - Michiel, 165, 330, 365, 377, 487.
Oplinter, 138.
Oppelaer (van), Boudewijn, 206.
Oppendorp (van), familie, 262. - Catharina, 470, 471. - Everard, 292. - Hendrik,
297. - Jan, 316. - Marten, 316.
Opstallen te Leuven, 25.
Opstal (van), Arnold, 323, 387. - Elisabeth, 384. - Niclaas, 348, 383, 385, 388.
- Willem, 380.
Oranje (Willem de Zwijger, prins van), 95, 96, 102, 108, 109, 159, 130, 138,
147, 153, 394, 400, 402, 408. - Mauritz, 167.
Oratorie (priesters van het), 404, 480.
Orienten (Mevrouw van), 354.
Ortgert, Jacob, 345.
Os te Leuven rondgeleid, 151.
Osenenveld (plaats), 20.
Otten, Goris, 376, 380, 383. - Philip, 378.
Otto, hertog, 14.
Otto, 449.
Ouderghem, Maria, 373.
Oudtjans, Anna, 372. - Catharina, 373. - Laurijs, 369.
Ourdts, Jan, 327.
Ourogge, Goswijn, 212. - Jan, 213. - Margarita, 384.
Outerhoven, Gerard, 331.
Outgaerden (van), Adriaan, 331. - Jacob, 329. - Willem, 335.
Outheverle (van), familie, 266.
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Ouwers, Joos, 349.
Overbeke (van), Barbara, 340. - Geldolf, 339. - Jan, 327, 330, 400, 436, 460,
461, 487. - Reinier, 336. - Simon, 355. - Vincent, 366, 461.
Overhoff, Jan, 460.
Overloo, 136.
Overstroomingen te Leuven, 106, 111, 199, 394, 395, 419, 428, 432.
Overysche, 19, 109.
Oyenbrugge (van), Willem, 274.
Pacificatie van Gend, 129.
Paeps, Catharina, 351. - Marten, 351.
Paige (de), Gaspar, 340. - Jan, 388.
Palissade te Antwerpen, 155, 156.
Paludanus, Jan, 466.
Pandelaers, Magdalena, 373.
Pangaert, Maria, 352, 370. - Pascasia, 352.
Pangarde (vanden), Elisabeth, 374. - Margarita, 374. - Peeter, 329.
Panhuys, Jan, 480.
Panis, Michiel, 486. - Willem, 333, 378.
Pannebrugge, Goris, 388.
Pantgate (vanden), Antoon, 323.
Pape (de), familie, 268. - Arnold, 363. - Andries, 332, 338, 400. Cornelis, 391.
- Emilius, 348. - Gaspar, 403. - Gerard, 349. - Gillis, 333. - Hendrik, 206, 352,
359, 361. - Jacob, 370. - Jan, 326, 333, 336, 345, 359. - Joos, 332. - Libert, 405,
443. - Maria, 363, 373. - Michiel, 339. - Peeter, 328, 371.
Papen, 40, 143.
Pappin, Denijs, 333. - Jan, 334.
Parival (de), J. Niclaas, 149.
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Parma (Margarita van), 96, 100, 143, 473.
Parochien van Leuven (verdeeling der), 19. - Sinte Geertruide, 385. - Sint Jacob,
375. - Sint Michiel, 342. - Sint Peeter, 320. - Sint Quinten, 367.
Parys, Elisabeth, 356.
Passe (vander), Mathijs, 329.
Pasteels, Willem, 359.
Paternostersblok, 349, 356.
Paters, Gerard, 391. - Jeroom, 371.
Pauwels, Cornelis, 325. - Jan, 338, 352, 377, 378.
Pays (du), Jan, 317.
Peckius, Peeter, 102.
Pedringo, Victor, 325.
Peetermans, Marten, 387.
Peeters, Arnold, 387. - Jacob, 377. - Jan, 323, 365, 366, 382, 386, 489. - Joris,
321, 389. - Sebastiaan, 388. - Valentijn, 333.
Peetersmannen (Sint), 17, 21, 24, 32, 217. - Oorsprong, 295. - Zijn de
welgeborenen van Leuven, 296. - Hoe men het Sint Peetermanschap bewijst,
299. - Behooren tot het vrije huisgezin des hertogen, 299. - Voorrechten, 297,
308, 311. - Genieten vrijheid van beden, 305. - De Sint Peetersmannen kunnen
slaven vrij maken, 307. - Binnen en buiten Sint Peetersmannen, 311. - De
vrouwen zijn ook Sint Peeterslieden, 305.
Pelckmans, Michiel-Frans, 437, 464.
Pellenberg, 18.
Penning (100en), 104.
Pensionarissen, 424.
Pere (van), Arnold, 386.
Perk, 367, 482.
Perssen (wijn), 366, 391.
Persyn, Dierik, 461.
Pest te Leuven, 29, 138, 139, 227, 395, 397.
Petersem, Jan, 403.
Petit (Le), Johanna, 372.
Petri, Hendrik, 329.
Pettens, Philip, 361, 366.
Philip de Goede, 51. - De Saint Pol, 50. - De Schoone, 71. - De IIe, koning van
Spanje, 83. - De IVe, 405.
Philippi, rentmeester, 433.
Pichose, Joris, 369.
Pickaerts, Hendrik, 374.
Pieders (familie), 266. - Everard, 206.
Pin, Geertruide, 331. - Helias, 142, 152, 333. - Jan, 375.
Pinnock (familie), 274. - Amelrijk, 316. - Catharina, 461. - Gerard, 316. Hendrik, 316. - Jacob, 316. - Lodewijk, 207, 316. - Maria, 317. - Philip, 316. Simon, 206. - Wouter, 316.
Pinten, Willem, 337.
Pipere (de), Arnold, 387.
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Pipinus van Herstal, 9. - de Kleine, 10. - van Landen, 8.
Pira, Hendrik, 330.
Plaines (de), Jonker, 350. - Karel, 489.
Plassche (vanden), Gillis, 388.
Plattenkaaseters, bijnaam, 170.
Platvoet (familie), 273. - Jan, 207.
Plaviers, Frederik, 388.
Pleckere (de), Wouter, 380.
Poederbeke (van), Christina, 382.
Poelen te Leuven, 347, 369.
Poele (vanden), Adriaan, 365. - Gisbert, 391. - Jan, 329, 383. - Laurijs, 389. Peeter, 332.
Poelmans, Joris, 369.
Poertmans, Arnold, 371.
Poirtere (de), familie, 263. - Peeter, 326, 349, 363.
Politie van Leuven, 235.
Pompen (openbare), 408, 410, 412, 413, 428.
Ponte (de), Hendrik, 459, 463. - Maria, 364.
Poorten (vander), familie, 275.
Poorten (Vuyter), familie, 276.
Poorten van Leuven: Buitenpoorten: Brusselsche of Wijngaardpoort, 71, 136,
381, 408, 414, 441. - Mechelsche of Burg-, 184, 394, 412, 413, 414, 442. Vaart- of Uitlaak-, 181, 386, 442. - Diestsche of Dorpstraat-, 78, 153, 394, 405,
410, 441. - Thiensche of Hoelstraat-, 80, 345, 394, 405, 412, 441. - Perk-, 405,
416, 441. - Naamsche of Hoof-. 136, 181, 441. - Tervuursche of Groef-, 401. Binnenpoorten: Biestpoort, 184, 401, 441. - Minne-, 184, 382. - Burgstraat-,
389, 394. - Steen-, 184. - Heiliggeest-, 184, 362, 364. - Sint Michiels-, 184, 345.
- Proefstraat- of Sint Quintens-, 184, 427. - Beggijnen of Wolfs-, 180, 181, 184.
- Redingen-, 184, 374. - Broekstraat-, 184. - Minderbroederen, 184.
Poorters, 240.
Poorterij van Leuven, 18, 24, 25, 26, 30, 37, 48, 240, 241.
Porta Priapi, 223.
Portes (des), Hercules, 385.
Porter (de), Antoon, 334.
Postel (van), Joachim, 402.
Potsuynsberge (van), Goord, 390.
Pottere (de), Gisbert, 461. - Wouter, 461.
Pouillon, Antoon, 343. - Steven, 343.
Poullet, hoogleeraar, 51.
Poy (du), Niclaas, 369.
Prea, Jan, 375.
Premonstreit (orde van), 16, 18.
Pret (du), Adolf, 338.
Prince (de), Jan, 337, 366. - Roeland, 338, 367, 400.
Prins (de), Frans-Marten-Joseph, 452.
Proest (de), Mathijs, 390.
Proosten van Sint Peeter, 189, 485.
Pruisschen te Leuven, 434.
Pruyter (de), Willem, 423.
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Pryckere (de), Jan, 213.
Puenincx, Anna, 326.
Pulle (van), familie, 278. - Rijkaard, 153, 155, 164, 169, 172, 176, 357, 363,
400, 402, 487.
Pundere (de), Andries, 344. - Jan, 342.
Puteanus, Ericius, 205.
Put, Jan, 147.
Putmans, Hendrik, 391.
Puts, Hendrik, 332.
Putte (vande), Barbara, 393. - Laurijs, 334. - Marten, 326. - Mathijs, 391. Sebastiaan, 377.
Puttemans, Balten, 387.
Puyse (de), familie, 268.
Pylyser (familie), 282.
Pyper (de), Philip, 383.
Quaderbrugghen (vander), familie, 293.
Quaderibbe (van), familie, 283. - Peeter, 207.
Quaentrol, Jacob, 381.
Quarebbens, Cornelia, 341.
Quennoy, Elisabeth, 373.
Quinque (familie), 269.
Quirini, procureur, 434.
Quiryns, Jan, 350.
Quistenberch, Michiel, 381.
Quisthout, Joos, 379.
Raad van Brabant te Leuven, 139, 154.
Raad (buiten-), te Leuven, 142, 156, 170, 171.
Raamhof, 385.
Rabode (familie), 285.
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Raedt (de), Christiaan, 360.
Raedtshoven (van), familie, 275. - Ermfried, 206.
Raeps, Jacob, 350.
Raes, Bertel, 361.
Raevoet, Vrank, 358.
Ralebeke (van), familie, 284.
Ram (de), P.F.X., 9.
Ramps, Jan, 387.
Ramus, hoogleeraar, 234.
Ranst (van), Jacob, 402. - Jan, 207.
Rare (de), Frans, 451. - Joseph, 451.
Ratteman (familie), 276.
Rattemanspoort, 336.
Raveschot (familie), 279. - Anna, 331. - Catharina, 327. - Englebert, 173. Hendrik, 331. - Karel, 378.
Raymaeckere (de), Catharina, 344. - Peeter, 337. - Rijkaard, 322, 357, 361. Willem, 331, 344.
Raymaeckers, Barbara, 373. - Bernard, 382.
Ravens, Joris, 345.
Rechtstellingen (te) binnen Leuven, 78, 98, 104, 143, 153, 154, 173, 175.
Rederijkkamers, 91, 219, 420.
Redingen (van), familie, 279. - Gerard, 207. - Goord, 206. - Jan, 206, 297. Massewijn, 297. - Willem, 297.
Redingenhof, 374.
Rees, Quinten, 334.
Refugien van abdijen en kloosters, te Leuven: - Afflighem, 330. - Aulne, 370.
- Averbode, 385. - Sint Bernard, 324. - Sint Berthin, 320. - Bethleem, 391. Bonnef, 370. - Cortenberg, 378. - Ghempe, 322. - Groenendaal, 381. 'sHertogendale, 367. - Heverle (Celestienen), 371. - Perk, 338, 405, 416. Terbank, 380. - Tongerloo, 378. - Sint Truien, 378. - Villers, 323. - Vlierbeek,
49. - Vrouwenperk, 390, 470.
Rega, hoogleeraar, 408, 427.
Regardt, Peeter, 332.
Reginon, kronijkschrijver, 12, 181.
Relegem (van), Maria, 328.
Remigii, Wouter, 376, 377.
Remy, Niclaas, 369.
Renesse de Baar (de), baron, 452.
Rengen (van), Alaard, 346.
Reniers, Antoon, 422, 431, 436.
Rentmeesters van Leuven, 218.
Requessens (Don Luis de), 113, 116.
Reseghem (van), Michiel, 490.
Rest (vander), Arnold, 346. - Jan, 346. - Karel, 357.
Reynders, Godfried, 324, 385, 400.
Reyneri (Cornelis), hoogleeraar, 107, 112, 116, 118, 132, 157.
Reyniers, Cornelis, 368. - Mathijs, 215, 216. - Peeter, 320, 356, 363.
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Reys, Willem, 402.
Richardot, de voorzitter, 402.
Riddere (de), familie, 265, 286. - Jan, 454, 488, 489. - Maria, 383. - Pauwel,
325, 347.
Ridders te Leuven, 25, 228.
Rieu (de), Claudius, 330, 380.
Rillaer (van), familie, 263. - Jan, 323, 348, 349, 356, 369. - Mathias, 98.
Rivieren (van), Jan, 339, 341, 487.
Robert, Christophorus, 411, 412, 415, 431. - Robert, 427.
Roberti, Jan, 403.
Roberts, Joris, 389.
Robles (de), Jan, 404, 405. - Don Philip, 171.
Robrechts, Catharina, 389.
Robyns, Catharina, 373, 473. - Magdalena, 334.
Racourt (slag van), 415.
Rode (van), familie, 262, 272, 281, 291. - Arnold, 206. - Hendrik, 423.
Rode (Sinte Agatha), 49, 102.
Roeckeloos (familie), 282. - Peeter, 381.
Roelants (familie), 275. - Belia, 373. - Christina, 381. - Emond, 316. - Lodewijk,
207, 316. - Willem, 372.
Roeloffs (familie), 287. - Antoon, 487. - Bernard, 333. - Cornelis, 316. - Gaspar,
317, 323, 391, 400. - Goord, 316. - Jacob, 487, 488. - Jan, 132, 361. Joseph-Alexander, 487. - Lodewijk, 316.
Roels, Pauwel, 98, 118, 362, 402. - Peeter, 158.
Roesselberg, 136, 391, 411.
Roesselberg (van), Hendrik, 333,
Roevere (de), Johanna 335. - Karel, 391. - Pauwel, 98.
Rogge (familie), 276. - Anna, 341. - Erfgenamen, 357. - Geldolf, 210. - Hendrik,
339. - Jan, 331, 348, 387. - Lambrecht, 391, 400. - Maria, 333 - Mathijs, 321,
400. - Willem, 172, 327, 487.
Rogiers, Christoffel, 357.
Rogmans, Adriaan, 326.
Rolenaer (de), familie, 285.
Rollo, 13.
Rombouts, Karel, 361, 400. - Niclaas, 326, 407.
Romero, Juliaan, 116, 117.
Rooimans, Martha, 362.
Roome (van), Aard, 356, 365. - Jan, 98.
Roost, ingenomen, 136, 148.
Roost (van), Hendrik, 358, 362, 366.
Rooverijen te Leuven, 151, 152.
Rosemond, Godfried, 466.
Rosmael (van), Antonia, 98.
Rosmeer (van), Jan, 214.
Rossum (van), hoogleeraar, 431, 434. - Marten, 82, 93, 394.
Rous (vander), Niclaas, 212.
Rouvoet, Hendrik, 378. - Jan, 362, 389. - Vrank, 365, 387, 390.
Roux (de la), Frans, 363.
Rubens, Peeter-Pauwel, 463.
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Rue (de la), Frans, gehangen, 143.
Ruelens, Frans, 409, 410. - Jacob, 333, 345. - Niclaas, 372. - Philip, 346.
Ruth, Jan, 371.
Rutten, Maria, 373.
Ruysbroeck (de heer van), te Leuven, 135, 138, 151.
Ruystere (de), Niclaas, 461.
Ruyter, Herman, 107. - Gehangen, 168.
Rycka, Thomas, 332.
Ryckaerts, Margarita, 372. - Peeter, 387.
Rycke (de), familie, 263. - Arnold, 324. - Augustijn, 378. - Catharina, 323. Doctor, 360, 380. - Gillis, 207. - Hendrik, 317. - Jacob, 377, 488. - Lodewijk,
316. - Pauwel, 376, 400, 486. - Raas, 317. - Roeland, 93, 317.
Ryckel (van), Jan, 335, 355.
Ryckere (de), Hendrik, 386.
Rynevelt (heer van), 379.
Ryo (del), Lodewijk, 132, 133.
Rythove alias Mettenlappe, Peeter, 98.
Sacrament van mirakel (Heilig), 40, 408, 457.
Saelen (vander), familie, 292.
Samen, plebaan, 449, 461.
Sandelin, Eduard, 486.
Santels (t'), 449. - Jan, 488, 489.
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Santhoven, 17.
Santvoert (van), Jacob, 329.
Santvoort, Jacob, hoogleeraar, 405, 474.
Sart (graaf van), 421, 422, 435.
Sassenus, Andries, hoogleeraar, 431.
Sauvage, Jacob, 340, 358. - Johanna, 373.
Savoyen, Emmanuel-Philibert (hertog van), 94, 141.
Saxen (Maurits graaf van), 414, 415, 416, 418, 419.
Scepers, Catharina, 336.
Scerps, Maria, 328.
Schaeffvelt (van), Catharina, 327.
Schats, Jan (de vader), 98. - Jan (de zoon), 326, 384.
Schellekens, Jan, 343, 347, 357, 358, 387, 432. - Lenaard, 345.
Schellens, Jan, 335.
Schepenen van Leuven, 21, 217.
Scheper (de), Gaspar, 387. - Jan, 364.
Schepers, Hendrik, 333.
Scherps, Hendrik, 378.
Schilder (de), Engelbert, 346.
Schilders, 224, 320, 330, 335, 340, 341, 348, 356, 377, 379, 389.
Schils, Steven, 369.
Schimpschriften, 152, 154.
Schinck, Peeter, 364.
Schips, Passchier, 336.
Schipvaart van Leuven op Mechelen, 422-435. - Op Waver, 48, 78, 162.
Schoesetter (de), Geertruide, 352. - Gerard, 347. - Jan, 351. - Karel, 344. - Philip,
349. - Willem, 359.
Scholen (lagere), 196, 337, 347, 479.
Schoolmeesters en schoolmeesterssen, 337, 347, 354, 355, 372, 387.
Schoonderhagen (vander), Jan, 382. - Peeter, 350.
Schoonhoven (van), familie, 293. - Antoon, 317. - Johanna, 334. - Joris, 107,
317, 367, 474. - Maria, 367.
Schoonvorst (van), Jan, 207, 316. - Joris, 355.
Schoore, plaats, 365.
Schore (van), familie, 269. - Baron, 416, 424. - Elisabeth, 325. - Erard, 107,
174, 322, 376, 487. - Helias, 316. - Jan, 120, 157, 169, 335, 402. - Karel, 489.
- Lodewijk, 316, 379, 400, 487. - Philip, 342, 400, 487, 488.
Schot, Hendrik, 402.
Schotelman, Willem, 371.
Schots, Michiel, 381.
Schotte, Karel-Philip, 487. - Karel-Theodoor, 489. - 424, 432, 433. - Meier,
434.
Schotten te Leuven, 132.
Schouvoet, Jan, 335.
Schrieck (van), Peeter-Joseph, 487.
Schuerbroot, Aleidis, 340. - Cornelis, 377, 383. - Elisabeth, 284. - Jan, 317,
390. - Zacharias, 330.
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Schueren (vander), Olivier, 385.
Schutteputte (van), Adriaan, 328, 334, 400, 487. - Elisabeth, 364. - Goris, 331.
- Jan, 381. - Margarita, 373.
Schyff, Maximiliaan, 375.
Schyven, Melchior, 140.
Scokaert, Jan, 428, 429.
Scribs, Peeter, 480.
Scriecke (vanden), Elisabeth, 369.
Scryns, Lodewijk, 375.
Sedelaere (de), familie, 273.
Segers, Jan-Baptist, 450. - Mark, 130.
Serclaes ('t), Everard, 33, 230. - Bevelhebber, 147.
Servaes, Barbara, 332. - Jan, 323.
Sestich (van 't), David, 367. - Dierik, 139, 143, 368. - Mevrouw, 369.
Severdonck (van), Anna, 463.
Sichem, 19, 118, 143, 154, 166.
Sinau, Denijs, 371.
Sinnegat, 426.
Sittard, 29.
Slaven (vrijmaking der). 307.
Sleutel (de gouden) van Leuven, 407.
Sleutels der stad, 82, 401, 420.
Slootmans, Alexander, 431.
Sluis (plaats), 151, 164.
Sluizen te Leuven, 31, 37, 136, 162, 186, 187, 201.
Smacht (familie), 268. - Steven, 316.
Smeekschrift der edelen, 97, 100.
Smekens, Arnold, 333.
Smet (de), Andries, 338. - Bernard, 320, 400. - Floris, 337. - Goord, 364. Hendrik, 386. - Jan, 323, 336, 363. - Joachim, 337. - Marten, 327. - Michiel,
359. - Remi, 380. - Steven, 391. - Willem, 361.
Smets, Barbara, 339. - Hendrik, 336. - Joos, 333. - Laurijs, 379. - Margarita,
339. - Peeter, 390.
Smeyers, Barbara, 336. - Jan. 329.
Smissen (vander), Geldolf, 335. - Jacob, 335. - Jan, 332.
Smolders, Joris 347. - Lodewijk, 344. - 453, 458.
Smoors, Dorothea, 341. - Lambrecht, 142, 356.
Smoutkens, Margarita, 386.
Snellaerts, Domien, 408.
Snoecx, Barbara, 321. - Cornelis, 372. - Gerard, 337. - Gillis, 339, 380. - Helias,
385. - Peeter, 374.
Snyders, Jan, 328.
Snyers, Jan-Baptist, 424, 489.
Soesius, Niclaas, 403.
Soetem (van), Jan, 328.
Sondaers, Helena, 330.
Sophia, hertogin van Brabant, 464.
Spa, 167.
Spangen (van), Joris, 320, 350. - Philip, 368.
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Spangnaerts, Peeter, 362.
Spanjaarden te Leuven, 104, 115, 116.
Speelberch, Jan, 391.
Spira, Peeter, 130.
Spoelbergh (van), Christoffel, 487. - Frans-Bernard, 409, 410. - Frans-Jan, 487.
- Frans-Philip-Benedict, 489. - Jan, 383, 400. - Karel-Frans, 487. - 424. Procureur, 341.
Spuiën, 37, 136, 162, 186, 187. (Zie ook Sluizen).
Stadhuis van Leuven, 53, 187, 329, 394. - Oud stadhuis, 34, 443.
Staels, Jan, 337, 387.
Staes, Cornelis, 151, 330. - Frans, 339. - Hendrik, 102. - Jan, 323, 361. Jan-Baptist, 436. - Marten, 390. - Mathijs, 350. - Peeter, 473. - Reinier, 346,
349.
Stalle (van), Andries, 361.
Stapleton, Thomas, 338.
Stappaerts, Margarita, 337.
Stassart, Jan, 379.
Staten van Brabant, 113, 117, 162.
Steelandt (van), Maria, 338. - Servaas, 152.
Steenaerts, Olivier, 388.
Steenbeecx, Catharina, 348.
Steenberchs, Adriaan, 349.
Steenbroeck, Adriaan, 372.
Steene (vanden), familie, 284. - Arnold, 297. - Gerard, 297. - Gillis, 345. - Jan,
382.
Steenwegen: Op Brussel, 407. - Op Mechelen, 410. - Op Namen, 424. - Op
Thienen, 407.
Steenwegen (van), Hendrik, 369. - Jan, 351, 352.
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Steenwijk, 144, 149, 174.
Stegen (vander), Jan, 386.
Stembor (de), Frans, 489.
Steppe (slag van), 17.
Sterfte (groote), te Leuven, 29, 138, 395, 397.
Steveniers, Ferdinand, 326.
Stevens, Elisabeth, 335. - Hendrik, 355.
Steyaert, Marten, 406.
Stierkens, Maria, 387.
Stocke (vanden), familie, 269. - Bartel, 340. - Bernard, 364.
Stockelpot, Jan, 211.
Stockmans, Frans, 331, 488. - Huibrecht, 389. - Jan, 389. - Sebastiaan, 404.
Stoffels, Laurijs. 383.
Stolleman, Willem, 330.
Storms, hoogleeraar, 353. - Peeter, 390. - Willem, 465, 466.
Stoupy, hoogleeraar, 411.
Straeten (vander), Jacob, 353. - Margarita, 338. - Petronilla, 373. - Mevrouw,
473.
Straten van Leuven, 185. - Hare verbreeding, 444. - Sint Antoniusberg, 334. Augustijnen-, 325. - Bakelijn-, 358. - Bank-, 380. - Sinte Barbara-, 337. Beggijne-, 372, 374. - Biest-, 190, 377, 379, 380, 381. - Boggaarden-, 356. Bollenslag-, 384. - Borg-, 388, 391. - Borrenweg, 370. - Boutershem-, 381. Broek-, 375, 379. - Broeders- (O.L. Vrouw), 357. - Brouwers-, 387. - Bruel
(korten), 378. - Bruel (langen), 387. - Brusselsche-, 339, 377, 379. Cathelijnenblok, 346. - Diestsche-, 359. - Dieven-, 346, 356. - Dorp-, 320, 357.
- Drinkwater-, 336, 338. - Eiken-, 321. - Fontein-, 139, 388. - Grimde-, 358. Groef-, 382. - Halve-, 194, 388. - Ham-, 390. - Hekelboogaard-, 351. Heiliggeest-, 382. - Heversche-, 428. - Hoel-, 320, 342, 352. - Hoelenweg
(goede), 370, 372. - Hoelenweg (kwade), 371. - Joden-, 327. - Kabotermans-,
381. - Kalkum-, 383. - Kapellenberg, 334. - Karenberg, 385. - Karmelietenberg,
372. - Katten-, 355, 368. - Keiberg (Langen), 356. - Keiberg (Sinte Cathelijnen),
357. - Keiberg (dwarzen), 356. - Keiberg (rechten), 356. - Kinnebak-, 360. Klein-, 337. - Koe-, 323, 385. - Korte-, 331. - Lei-, 376. - Lepel-, 357. - Sint
Marten-, 358. - Mechelsche-, 388, 391. - 's Meiers-, 329, 355, 367. - Mennen-,
383. - Minderbroeders-, 338, 378. - Mouw- (Gulde), 341. - Munt-, 329, 354. Naamsche-, 368, 369. - Nieuw-, 323, 353. - Parijs-, 334. - Penitentienen-, 390.
- Pennink-, 323. - Pens-, 342. - Perk-, 369, 413, 416. - Placet, 381, 403. Predikheeren-, 340. - Proef-, 329, 368. - Sint Quinten-, 369. - Rattemanspoort,
336. - Raven-, 139, 356. - Schapen-, 374. - Schip-, 326. - Schrijn-, 324. - Slag-,
341. - Sluis-, 386. - Sneppenberg, 371. - Steen-, 339. - Tervuursche-, 382. Tomme-, 385. - Uitlaak-, 385. - Vaart-, 139, 385. - Vetterij-, 388. - Vleming-,
351. - Voer, 378. - Weezen-, 358. - Werf, 388. - Wierinck-, 336, 338. Wijngaard-, 383. - Zeel-, 333.
Stratius, Jacob, Jesuit, 357.
Streithagen, Leonard, 431, 433.
Stroots, Daniel, 360.
Stuart, Maria, 162.
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Studenten, 118, - Gevecht der, 432. - Schotschen, 357.
Suetkens, Antoon, 390.
Surple (van), Bartel, 325, 386. - Catharina, 338. - Gerard, 385. - Maria, 466. Willem, 377, 389.
Swana, 4, 180.
Swerius, (doctor Philip), 109, 110, 132, 141, 146, 157, 177, 324, 379.
Swert (de), 458.
Swerts, Catharina, 341. - Jacob, 370, 372.
Swerttere (de), familie, 276. - Jan, 37. - Michiel, 316.
Swertvegere (de), familie, 265.
Swevers, Barbara, 374. - Gillis, 334.
Swinnen, Jeroom, 386.
Sylvius, Coenraad, 328, 369. - Cornelis, 338. - Everard, 352. - Jan-Lodewijk,
489. (Zie Boschmans).
Symons, Antoon, 390. - Jan, 325, 390. - Niclaas, 371, 387.
Synens, Ida, 388.
Sypen (vander), Augustijn, 391.
Tackoen, Karel, 400.
Tafelrond (het huis het), 139, 329, 408.
Taille (del), Jan, 332.
Tallon, 457.
Tanchelyn, hervormer, 15.
Tandry, Matthijs, 353.
Tapper, Ruard, hoogleeraar, 466.
Taxis (de), Jan-Baptist, 138.
Taye, Hendrik, 207.
Tempel van Diana, 440. - van Mars en Pluto, 4. - van Vesta, 180, 440.
Tempelieren, 183.
Tenremonde (van), familie, 279. - Catharina, 146, 327, 343. - Joachim, 147,
370, 377. - Octaviaan, 322.
Tenters (Groen), 54.
Terranova (hertog van), 105, 141.
Terswaack, Christiaan, 431, 436, 447.
Tervueren, 47, 123, 127, 137.
Tesseliers, Andries, 360.
Thielemans, Adriaan, 389. - Arnold, 489. - Gerard. 489. - Jan, 354, 359.
Thielens, Eiken, 374. - Frans, 410. - Peeter, 331.
Thienen, 74, 117, 133, 147, 167, 170, 173, 417, 428, 429.
Thienen (van), Adriaan, 386. - Frans, 388. - Gaspar, 327. - Geldolf, 345. Helena, 330. - Jan, 213, 342. - Margarita, 380. - Michiel, 325, 326, 487.
Thienwinckel (van), Godfried, 143.
Thomas, Maria, 373.
Thys, Coenraad, 386. - Jan, 322.
Thysbaert, hoogleeraar, 451.
Timmermans, Jan, 336, 382. - Joris, 381. - Marten, 383.
Tolkamer te Leuven, 218, 328, 340.
Tomby (de), Gerard, 370, 372.
Tommen (vander), familie, 279. - Antoon, 316. - Jan, 81, 93, 360. - Laurijs,
328, 346, 347, 348, 362. - Octaviaan, 400.
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Tommen (de), 173, 343, 346, 347, 348.
Tongeren, 7, 17, 55, 57, 296, 418.
Tongeren (van), Lucius, 4.
Tongerloo (refugie van), 379.
Torens der vestingen van Leuven, 144, 185, 186, 348, 442.
Torrentius, Livinus, 120, 121, 474.
Tour (de la), prins, 419.
Trappen (de lange), 413.
Trasignies (de), Ferdinand-Frans, 405.
Trille (de), Jacoba, 326.
Trits, Peeter, 339. - Willem, 362.
Tritsmans, Gaspar, 391.
Truien (Sint), 417.
Troostenberg (van), Jan, 371.
Tudekem (van), Philip, 206.
Tumens, Jan, 338.
Turken, 54, 62, 77, 79, 97, 175, 234.
Turnhout, 31, 140, 174.
Tybe, Goswijn, 213, 214. - Jan, 212. - Willem, 214.
Tympelshof, 359.
Tymple (vanden), familie, 277. - Anna, 396. - Denijs, 167, 317. - Jacob, 352. Jan, 93, 142, 316, 317, 471. - Karel, 116, 132,
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133, 142, 144, 146, 157, 207, 359, 361, 400, 402. - Lodewijk, 79, 142, 207,
471, 486. - Mark, 142. - Olivier, 142, 167. - Wouter, 316, 471.
Udekem (van), familie, 291. - Ferdinand-Philip-Joseph, 490. - Leo, 63, 235,
316. - Reinier, 18.
Universiteit (Zie Hoogeschool).
Urbain, Mattheus, 340.
Ursel (hertog van), 421.
Utrecht, 141, 425.
Uurwerk van Sint Peeter, 106, 173.
Vaart (Zie Schipvaart).
Vadder (de), Jan, 325, 383. - Peeter, 340.
Vaeckarts, Steven, 325.
Vaes (van), Gillis, 334.
Valckenberch (van), Jan, 384.
Valckenborch (van), Hendrik, 334. - Jan, 390, 400. - Lucas, 356. - Raas, 334.
Valerius Andreas, hoogleeraar, 466.
Vallois (de), Elisabeth, 95. - Johanna, 471.
Varentius, 116.
Vargas (de), Alonzo, 117. - Juan, 101.
Varnewyck (van), Marcus, 4, 182.
Varsselle (de), Lodewijk, 324.
Vasseur, Jan, 320, 386.
Vaultseul, Huibrecht, 385.
Veckemans, Jacob, 328, 352, 355. - Maria, 321. - Mathijs, 165, 331. - Peeter,
148, 323, 342, 356, 386, 400.
Veken (vander), Gerard, 375. - Goris, 342, 345. - Hendrik, 362. - Jan, 214, 371,
488, 489. - Niclaas, 489. - Peeter, 327.
Vekenstyl, Margarita, 374.
Velasco (de), Eugeen, 405.
Velde (baron vande), 430. - Hilarius, 352.
Veldeneer, Rombout, 389.
Veldstokken, 119.
Vellens, Matthijs, 379.
Velpe (van), familie, 268.
Velthem (van), familie, 293.
Ven (vande), Jan-Jacob, burgemeester, 407, 489.
Venloo, 161, 172.
Verbanningen, 21, 30, 43.
Verbonden, 19, 20.
Verbruggen, Hendrik, 474.
Vercauteren, Peeter, 365, 366.
Vercken (int), Arnold, 351.
Verdugo, bevelhebber, 130.
Veren (vander), Joos, 359. - Thomas, 360.
Verenogeren (familie), 293.
Verhaghen, Peeter-Joseph, schilder, 450, 462, 463.
Verheyden, bouwmeester, 451, 452.
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Verheyen, Hendrik, 377.
Verheylweghen, Maria, 142.
Verhuegden, Marten, 361.
Verlaeken, Jan, 321.
Verlaenen, Jan, 362. - Peeter, 327.
Verlies, Andries, 351.
Verlorenkost (Toren geheeten de), 186, 391, 403, 442.
Vermere (familie), 273.
Verreycken, 145, 405.
Verrusalem (familie), 288.
Verschueren, Dierik, 323. - Doctor, 428.
Versterking van Leuven, 16, 33, 102, 134, 171.
Vertheke (van), familie, 293.
Vertooningen (Tonneel-), 56, 60, 62, 70, 71, 72, 75, 77, 122, 150, 403, 423.
Vertryck (van), Margarita, 335.
Vestingen van Leuven: Binnenvestingen, 16, 183. - Buitenvestingen, 30, 33,
185, 394, 409, 413, 414, 425, 441.
Vianen (van), hoogleeraar, 405.
Vicaert, Jan, 98.
Victor (de Saint), Frans, 338, 488, 489.
Viefville (de la), C.-F., 405.
Viglius, voorzitter, 117, 197.
Vilain (familie), 268.
Villecq, 175.
Villers (van), Catharina, 358, 366. - Gerard, 327. - Jan, 158, 362. - Jufvrouw,
449. - Michiel, 361, 400, 449. - Petronilla, 362. - Simon, 349, 407, 434.
Villersberg, 387.
Vilvoorden, 143, 154, 164.
Vincents, Catharina, 325.
Vinck (familie), 288. - de Voorzitter, 408.
Vinckenbosch (van), Arnold, 213.
Vincx, Arnold, 334, 383, 400. - Jacob, 360, 361.
Vinkenbosch, 44, 103, 482.
Vinne (vanden), Gerard, 326. - Gooris, 324. - Passchijne, 324.
Virant, Jan, 330.
Visschen inde Dijle, 30.
Visschers, 410.
Vits, Huibrecht, 334. - Jan, 365.
Vivier (de), Jan, 369.
Vlasselaere (van), Dierik, 382. - Hendrik, 322, 326. - Jan, 341, 357, 363. - Maria,
336.
Vleeschouwere (de), Baptist, 330. - Engelbert, 335. - Gerard, 367. - Gillis, 382.
- Goris, 337. - Jan, 380. - Niclaas, 322, 344, 353. - Reinier, 370, 389.
Vleeschhuis (het), 416, 431, 436.
Vlemincx, Catharina, 373. - Cecilia, 373. - Maria, 373. - Reinier, 330.
Vlierbeek, 16, 197, 367.
Vlierden (van), Hendrik, 338.
Vocheler (de), Hendrik, 377.
Voente (beek), 136.
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Voerde, 44.
Voer, 378, 411, 431.
Voeremans, Laurijs, 371.
Vogel, Jan, 386.
Vogelsanck (vanden), Elisabeth, 320. - Frans, 364, 366.
Volschere (van), Gerard, 375.
Vondelingen, 196, 340, 411, 429.
Voorloop (familie), 286.
Voorrechten der Leuvenaars, 239.
Vorenbruden (familie), 286.
Vorenlisensone (familie), 263.
Vorselaer (van), familie, 287.
Vorst (vander), familie, 288. - Cornelis, 383. - Elisabeth, 337. - Gillis, 173, 375,
376, 400, 487. - Jan, 354, 380, 486, 487. - Louisa, 380.
Vorsters, Hendrik, 371.
Vos (de), familie, 261, 275. - Bernard, 382. - Gillis, 213. - Goris, 297. - Jan,
332, 356, 357, 361, 363, 390. - Joris, 330. - Lambrecht, 381. - Pauwel, 378,
390. - Willem, 322, 363.
Voschem (van), Andries, 212, 213. - Daniel, 216. - Jacob, 216, 341, 342, 387.
- Margarita, 151.
Vrancx (familie), 278. - Augustijn, 146, 157, 380, 383, 429, 431. - Catherina,
354. - Elisabeth, 374. - Goris, 55, 316. - Jacob, 336. - Jan, 381. - Maria, 382. Willem, 382, 383, 490.
Vrede, 20, 35, 42, 121.
Vreen, Lambrecht, 368.
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Vreyens, Gaspar, 337.
Vrientschap, Gedeon, 355.
Vriese (de), Dierik, 384.
Vroede (de), familie, 275. - Golijn, 207. - Hendrik, 212.
Vroente (de), gevang, 329.
Vroeye (de), Laurijs, 443, 489, 490. - Willem, 414, 424, 425, 432, 433, 437,
487.
Vrouwenschaken, 32, 310.
Vrouwkens, Hendrik, 351.
Vryenborch (van), Anna, 361. - Willem, 320.
Vrijheid van Leuven, 14, 225, 342, 364, 391.
Vullincx, de kinderen, 378, 380.
Wachten te Leuven, 99, 108, 116, 117, 135, 144, 151, 153, 164, 235.
Wachtendonck, Elisabeth, 374.
Waefelaerts (familie), 270.
Wael (de), Jan, 379. - Peeter, 387.
Waelhem, 118.
Waelpots, Rombout, 380.
Waersegghere (de), familie, 288. - Hendrik, 346. - Jan, 316, 346, 361. - Jeroom,
408. - Lodewijk, 328. - Pauwel, 389. - Peeter, 358. - Simon, 321.
Waest (van), Cornelis, 374. - Gillis, 386.
Waetermaele (van), familie, 286.
Wagemans, Marten, 331, 350, 366. - Robrecht, 330, 346, 347, 356, 366.
Wains, Johanna, 373.
Walen te Leuven, 141.
Walha, Jan, 140, 333.
Walram, Gillis, 459.
Walravens, Cornelia, 381. - Karel, 323, 353.
Wambersy (van), Philip, 329.
Wamele (van), Jan, 321, 325.
Wamesius, Jan, 102, 132, 146, 157.
Wandalen, 7.
Wange (van), Hendrik, 410. - Sebastiaan, 326.
Wante, Hendrik, 212.
Wapen van Leuven, 131, 226.
Wasdorre (van), Digna, 372.
Waterleet, Wouter, 460.
Waterratten, toenaam, 170.
Wauckier, Jan, 406.
Waver, 78, 113, 121, 165.
Weenen, 130, 427, 432.
Weerdt (vander), Cornelis, 389.
Weert (de), Jan, 335. - Jeroom, 332.
Weesmeesters, 161.
Weezenhuis, 405.
Welde (de), Gaspar, 326.
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Wellens, Hendrik, 459. - Jacob, 431. - Jan, 389. - Jeroom, 327, 335, 336. Johanna, 328.
Wenceslas van Bohemen, hertog van Brabant, 31, 140.
Wencxele (van), familie, 290. - Antoon, 389. - Hendrik, 316.
Wens, Frans, 363. - Goord, 374.
Wera, Niclaas, 375, 379.
Werchter afgebrand, 144.
Werde (van), Gillis, 390.
Werkklok, 24.
Werm (van), Gerard, 405.
Werve (vande), Jan, 329.
Wesel (van), Elisabeth, 469.
Wesemael (baron van), 402. - Arnold van, 206.
Wespelaer, 139.
Westby, Elisabeth, 324.
Westerloo, 150, 174.
Westerloo (markgraaf van), 421.
Wevere (de), Vrank, 329.
Wevers (de) van Leuven, 27, 30, 241.
Weversberghe (van), Lodewijk, 380. - Marten, 380.
Weyms, Steven, 321.
Wichmans, Augustijn, 30, 143.
Wielants, Damiaan, 350.
Wiggers, Antoon, 351.
Wilde (de), Jan, 386. - De raadsheer, 432.
Wilderval (de), 118, 129, 130.
Willebringhen (van), Aleidis, 324.
Willebroek, 141.
Willemaerts, Jan, 211, 338, 487, 488. - Johanna, 448. - Peeter, 212. - Rombout,
339, 472. - Vrank, 212, 213.
Willems, Anna, 331. - Cornelia, 370. - Elisabeth, 340. - Hendrik, 215. - Jan,
216, 331, 340, 347, 349, 350, 364, 379. - Peeter, 341. - Pensionaris, 157, 169.
- Willem, 176, 400, 402.
Wilre (van), familie, 280. - Arnold, 206, 207, 297. - Hendrik, 206, 297. - Jan,
344. - Roelof, 206. - Willem, 42, 207, 297.
Wilthaegen, Hendrik, 389. - Jan, 389. - Johanna, 373.
Win (de), Laurijs, 165, 388.
Winde (van), Lambrecht, 340. - Roeland, 356, 370.
Winghe (van), familie, 292. - Everaard, 212. - Jeroom, 105. - Laurijs, 213, 414.
- Peeter, 378.
Wintere (de), Jan, 332.
Winters (Harde), 94, 97, 407.
Wirix, doctor, 412.
Wissenkercke (de), Jan, 486.
Witdouck, Jan, plaatsnijder, 463.
Witte (de), familie, 265. - Arnold, 52, 316. - Coenraad, 351. - Dorothea, 343. Frans, 390. - Hendrik, 389. - Jacob, 316. - Jan, 207, 212, 316, 360. - Maria, 373.
- Peeter, 387. - Petronilla, 373.
Witte van Overloo (de), familie, 290.
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Wittebol, Jacob, 328.
Witteman, familie, 290.
Witthem (de), Claudius, 135.
Woeringen (slag van), 21, 297.
Woersley, John, 324.
Wolff (de), Willem, 334.
Wolffaerts, 180.
Wollenwaag, 24.
Wollenwevers, 241.
Wonderen te Leuven gezien, 145, 152, 156.
Worthington, (Engelsche familie), 324.
Woucke (van), Victor, 335.
Wourssele, Jan, 324.
Wouters, Antoon, 323, 335, 427. - Arnold, 329. - Jacob, 322. - Niclaas, 322. Thomas, 317.
Wouwere (vanden), Jan, 323. - Marcus, 323. - Willem, 323. - Wouter, 340.
Wychmaele (van), familie, 266.
Wyels (de), Hendrik, 425, 487. - Willem-Niclaas-Joseph, 490.
Wynants, Vrank, 391.
Wijngaarden (in en rond Leuven), 201, 366, 383, 391.
Wyngaerde (de), Denijs, 350, 391. - Maria, 384, 409, 410.
Wytvliet (van), familie, 283, - Goris, 102, 113, 118, 132. - Jan, 316. - Reinier,
316.
Ydinga, Catharina, 378.
Yerpain, Magdalena, 353. - Margarita, 345.
Yperen, 151, 152.
Yperen (van), familie, 269.
Ysendale (van), Henrica, 341.
Yssche (van), Peeter, 214.
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Zaenslabbers, toenaam, 170.
Zal (van), Dierik, 102.
Zalasar (de), Eugeen, 405.
Zalecedo (de), Niclaas, 148.
Zande (vande), Margarita, 374. - Niclaas, 377. - Peeter, 214, 334, 336.
Zangere (de), Jan-Baptist, 328. - Jeroom, 380, 423. - Peeter, 133, 331, 349, 356,
358, 372.
Zangers, Jan-Baptist, 173.
Zangrius, Peeter, 331. - Philip, 331.
Zas (de), Wouter, 211.
Zasse (van), Andries, 362. - Elisabeth, 333.
Zassenus, Andries, 331. - Jan, 321, 322. (Zie ook Sassenus).
Zedelare (de), familie, 285. - Alard, 210. - Antoon, 316. - Goris, 356. - Willem,
33.
Zegers, Jan-Baptist, 433, 436. - Marcus, 381. - Niclaas, 393. - Peeter, 382. Thomas, 321.
Zelers, Jan, 333. - Jooris, 322.
Zierikzee (van), Amand, 3, 4, 8.
Zierikzee, 107.
Zoenius, Laurijs, 403.
Zoes, Niclaas, 473.
Zoesius, Hendrik, 404.
Zoethem (van), Jan, 379.
Zotten in bediening, 125.
Zueteboetere, Willem, 381.
Zutphen, 162, 173.
Zwartenhoop, 76.
Zweetende ziekte te Leuven, 179.
Zwerts, Jacob, 347.
Zype (vanden), Hendrik, 211.
Zype, Jan, 322.

Tafel opgesteld door Boonen.
Taefel ende inhout vanden Ien boeck.
Affcompste vande hertogen van Brabant 3
Salvius Brabon, Ie hertoge van Brabant, 4
De stadt van Tongeren gesticht

4

Carolus Brabon, de ije

4

Christus geboren vande maget Maria

5

Julius, de iije hertoghe

5
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Christus gecruijst, onder keijser Tijberius 5
Nero, die keijsere, begint te regneren,

5

De steden van Dornicke, Aken, Uijtricht, 5
Gulick ende Wiltenborch wordden
gemaeckt,
Octavius, de iiije hertoghe

5

Tongeren bekeert totten christenen
geloove,

5

Godardus, de Ve hertoghe,

5

Het slot van Hoij gefundeert,

6

Godefridus, de vje hertoghe,

6

De stadt van Mentz belegert,

6

Wericus, de vije hertoghe,

6

Artsardus, de viije hertoghe,

6

Oorloghe tegens d'Engelschen,

6

Marsiandus, de ixe hertoghe, gouverneur 7
van Henegouwen, Artoijs ende Picardijen,
Taxander, de xe hertoghe,

7

Ansigisus, de xje hertoghe,

7

Mens ende Metz innegewonnen,

7

Carolus Pulcher, de xije hertoghe,

7

De Huijnen verdreven,

7

Lando, de xiije hertoghe, mette
Franchoijsen tegens die Duijtschen,

7

Austrasius, de xiiije hertoghe,

7

De paelen van Nederlant,

8

Carolus Nason, de xve hertoghe,

8

De iiij Haijmans kinderen,

8

Carolus Hasbain, de xvje hertoghe,

8

Den oorspronck van Haspengouwe,

8

Carolomannus, de xvije hertoghe,

8

Sinte Begga ende Sinte Geertruijde,

8

Pipinus Priscus, de xviije hertoghe,

9

Grimoaldus, de xixe hertoghe,

9
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Anchises, de xxe hertoghe,

9

Het clooster van Landen gesticht,

9

De Boogaerden ende Bagijnen beginnen, 9
Pipinus Herstel, de xxje hertoghe,

9

Sinte Lambrecht gedoot,

9

De Vriesen nemen het christen geloove 10
aen,
Carolus Martellus, de xxije hertoghe,

10

Carolomannus, de xxiije hertoghe,

10

Pipinus Parvus, de xxiiije hertoghe,
hoeffmeester vanden coninck van
Vranckerijck,

10

Carolus Magnus, de xxve hertoghe,

11

Het lant van Jerusalem gewonnen

11

De croone van Christus tot Parijs
11
gebracht, met een vande iij naegelen, een
stuck van het cruijce, den doeck van
Veronica ende Ons Livrouwen hemde,
Oorloge tegens den coninck van
Lombardijen,

11

Vele cloosters gesticht,

11

De groote schole tot Parijs gefundeert,

11

Ludovicus, de xxvje hertoghe,

11

Het clooster van Coudenberch, tot
Bruessel, gefondeert,

11

Heer Bastijn de Groote, riddere, grave te 11
Loven,
Den oorspronck vande geslachten te
Loven,

12

Lotharius, de xxvije hertoghe,

12

Carolus Calvus, de xxviije hertoghe, doet 12
sijnen sone sijne oogen uijtsteken,
Hollant wordt een graeffschap,

12

Vlaenderen wordt een graeffschap,

12

Ludovicus Balbus, de xxixe hertoghe,

12

De Denen ende Noortmannen comen int 12
lant ende comen binnen Loven liggen,
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Parijs belegert vande Denen ende
Noortmannen,

13

Carolus Simplecx, de xxxe hertoghe,

13

Rollo, een prince vande Denen ende
Noortmannen, trout des hertogen
dochtere, Giela genoempt,

13
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Ludovicus Simplecx, de xxxje hertoghe, 13
van Hugo Capet gevangen geset, met
sijnen sone,
De keijsere compt naer Vranckerijck
omden hertoghe te verlossen,

13

De grave van Vermandoijs gehangen,

13

Carolus, de xxxije hertoghe,

14

Eenen grooten slach tegens Hugo Capet, 14
Louwe innegenomen,

14

De hertoghe met sijne huijsvrouwe wordt 14
gevangen geset tot Orliens,
De hertoghe van Beemen werd kerstene, 14
Het clooster van Gemblours wordt
gesticht,

14

Otto, de xxxiije hertoghe,

14

Interruptien vande hertoghen doer Godevaert van Ardenen, beginnende
folio 14 ende ierst:
Godevaert van Ardenen, de Ie,

14

Canoniksijen Sinte Peeters, te Loven,
ende Sinte Goedelen, tot Bruesselen,
gesticht,

14

De canoniken van Sinte Peeters
vercrijghen die thienden,

14

Het clooster van Affligem gesticht,

14

Goselijn van Ardenen, de ije,

14

Godevaert, de iije,

15

Godevaert, metten Bulte, de iiije,

15

Delft gefundeert,

15

Godevaert van Builloen, de ve,

15

Reijse naer Jerusalem,

15

Antiochien innegenomen,

15

Jerusalem onder den Christenen 80
jaeren,

15

Victor, paus te Roomen,

15
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d'Ordre vande Chartruijsen begint,

15

Urbanus paus, te Roomen,

15

d'Ordre vande Chisteaulx begint,

15

Vercoop vant hertochdom van Builloen, 15
Hendrick van Lijmborch, ruwaert vanden 15
lande,
De gravinne Adelia, regente vanden
lande,

15

Godevaert metten Baerde, de xxxiiije
hertoghe,

15

Het ordre van Premonstreijt,

16

Het clooster van Floreff,

16

Het clooster van Vlierbeke,

16

Godevaert de ije, de xxxve hertoghe,

16

Het clooster te Postele gesticht,

16

Godevaert de iije, de xxxvje hertoghe,

16

De eerste poorten ende mueren van
Loven,

16

Hendrick de je, de xxxvije hertoghe,

17

Een reijse ten heijliegen lande,

17

Het clooster ter Banck,

17

Luijck innegenomen,

17

Den slach te Montenaken,

17

De Sinte Peetersmannen, te Loven,

17

d'Ordre van Sinte Dominicus,

17

d'Ordre vande Minnebroederen,

17

Vrijheijt van die van Beerthem,

17

Vande Horenbrugghe,

18

Vrijheijt voer die van Binswijck,

18

Fiere Margrietken vermoort,

18

Het clooster vande Predicaeren,

18

tGodtshuijs van Gempe,

18

Sekere privilegien voer die van Loven,

18

Epitaphie vanden voerscreven hertoghe, 18
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Hendrick de ije, de xxxviije hertoghe,

19

Machtilt, Maria, Beatricx ende Margareta, 19
sijne kinderen,
Margareta int clooster tsHertogendaele, 19
De groote thiende van Overijssche,

19

Hendrick de iije, de xxxixe hertoghe,

19

'tGroot Bagijnhoff,

19

De stadt Loven in vijven bedeijlt,

19

Clooster vande Wittevrouwen,

19

Clooster vande Predicaeren,

20

Vande hueringe vande goeden,

20

Hendrick de iiije, de xl hertoghe,

20

Kerckhoff vant groot Gasthuijs,

20

Verbont bij die van Loven met vele
steden,

20

Vander Predicaerenhuijs,

20

Vande Augustijnen,

20

Jan de eerste, de xlje hertoghe

20

Ban vande wevers ende volders,

21

Confirmatie vander stadt rechten ende
privilegien,

21

Hosdinne innegenomen,

21

Oorloge tegens den hertoghe van Geldre 21
ende vanden slach voert casteel van
Wormpt; eenen vande Sinte
Peetersmannen
Sekere privilegien dijen van Loven
21
gegeven, opt inschrijven van haere
schuldenaeren; van de bede ende vande
werckclocke,
Vanden grave van Hollant,

22

Den lantchaertere ende vele keuren
aengaende,

22

Vande wollewaege, werckclocke ende 22
dat de borgers sullen gehandelt wordden
met vonnisse der schepenen van Loven,
enz.
Vande Veemerckt,

24
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Tournoij in Engelant,

24

Jan de ije, de xlije hertoghe,

25

De hellicht van Mechelen bijden hertoghe 25
vercregen, tegens den bisschop van
Luijck,
Vanden kerckhoff voert Stadthuijs,

25

Vanden slach voer Cortrijcke,

25

Diversche privilegien aen dijen van
Loven, bijden hertoghe, verleent,

25

Van geene borgers uyter stadt te vueren, 25
maer die [te] handelen metten rechte, met
confirmatie vande stadts privilegien,
Vande ledige plaetsen genoempt
d'Opstallen binnen Loven,

25

Van geestelijcke persoonen egheene
erffve te mogen besitten dan die zij
bewoonen,

26

Vande waegen,

26

Van het werffgelt,

26

Van te campe te eijsschen,

26

De poorters moeten handelen met
vonnisse vanden schepenen,

26

Van het rasteren op de borgers, te Loven, 26
Van keuren ende breucken,

26

Van die de stadt wederspannich zijn,

26

Vanden ballinghen,

26

Van geene poorters vuijter stadt oft
vrijheijt te mogen vueren in
gevanckenisse,

26

Vande bieren te brouwen opde Banmijle 26
van Loven,
Vande momborijen vanden Gasthuijsen, 26
vanden heijliegen Geest, vande Banck
ende anderen,
Dat het laeckenhuijs de stadt toebehoort, 27
Den chartre van Corttenberghe,

27

Cappelle van Sinte Cathlijnen,

28

Jan de iije, de xliije hertoghe,

28
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Confirmatie der stadsrechten ende
privilegien,

28

Van abdijen,

28

Van ghelt te slaene,

28

Van Meijerijen,

28
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Vanden Seneschal,

28

Soo verre dlant in noode waere van
29
ghelde, tselve mogen haelen te
Lombaerden oft eldere op tshertogen
coste, te verhaelen bij affhoudingen van
sijne bosschen oft verhueringe van sijne
vijvers,
Drije groote plaegen beginnen int lant,

29

Laeckenhalle, opde Proeffstraete,

29

Sittert belegert,

29

Reijnault van Valckenborch, te Loven
gevangen geset,

29

Den selven opt slot te Geneppe geset en 29
losgelaten,
Grooten brant te Loven,

29

Valckenborch belegert,

29

Diversche privilegien bijden hertoghe
dijen van Loven gegeven,

29

Van ticht op eenighe borgheren,

29

Van contracten met bedwanghe,
Dat 'smeijers ende stadts cnapen geene
taverne en mogen houden,

29

Dat men geen poorters in hechten setten 29
en mach,
Vercrijch vande Vischmerckt,

29

Van geene laeckenen noch wolle te
mogen weven, vollen, verwen, noch
sieden op 2 mijlen vande stadt,

29

Dat de stadt haere porterije mach
vercoopen,

30

Dat de poorters van Loven vrijelijck
mogen visschen ende jaegen,

30

De keijserinne, te Loven,

30

Confirmatie van allen der stadsprivilegien 30
ende chaertren,
Van dootslaegen,

30

Nieuwe vesten te mogen maecken,

30
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Sekeren ban van wevers,

30

Vande ij dochters van heer Jan van
Crowenckel, tot Libbeke, nu Gempe,

30

Lilloo bedijckt,

30

De Luijckenaeren verslaegen,

30

Consent bijden hertoghe de stadt gegeven 31
van haere accijsen te mogen meerderen
ende minderen, naer haere goetduncken,
Sekere poincten ende ordonnantien bijden 31
hertoghe dijen van Loven verleent ende
geconfirmeert,
Vande Molens,

31

Vande Arcken,

31

Van quetsueren,

31

De borch te Turnhout, metten cloostere, 31
gemaeckt,
Rode, over Maese, belegert,

31

Wenceslaus van Behem, met vrouwe
31
e
Joanna, de xliiij hertoghe van Brabant,
Van geenen tot den raede vanden
hertoghe te mogen nemen dan geboren
Brabanders,

32

Van varen ende vlieten opden gerechten 32
tol,
Vande straeten vrij ende open te houden, 32
Van Sinte Peetersmannen, van Loven, te 32
houden in haeren ouden rechte,
Haesen ende vossen te mogen jaegen alle 32
Brabant dore, sonder calengieren,
Vanden landvrede te houdene,

32

Van geene oorlogen te beginnen oft
pandinghen te mogen doen, dan bij
consent vanden gemeijnen lande,

32

Van meijerijen ende vorsterijen selve te 32
moeten bedienen,
Van geene gevangene vuyten lande van 32
Brabant te mogen vueren,
Van geen Drossaert oft Richtere, in
Brabant, te mogen maken dan van
wettighen bedde,

32
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Van besueck te doene opde officieren van 32
Brabant,
Van dootslaegen,

32

Van malcandere niet te mogen buijtens
lants daegen,

32

Vanden schaeck van jonckvrouwen ende 32
vande selve te ontleijden,
Van paelinghen,

32

Confirmatie vande privilegien vanden
cloosteren,

32

Van leecke persoonen tegens
32
malcanderen dingende ende zoo een van
hen sijne actie overgave aen eenige
gheestelijcken persoonen, dat die
verbeuren soude lijff ende goet,
Dat ridderen ende cnapen sullen moghen 32
jaegen alderhande groot wilt,
Confirmatie vande privilegien vanden
lande ende steden, metten chartre van
Corttenberghe,

32

Grooten slach in Vlaenderen, alwaer die 33
Brabanders die nederlage hadde,
Bruessel ende Loven vande Vlaeminghen 33
innegenomen; Bruessel wederomme
bijden hertoghe innegenomen ende Loven
verlaten,
De buijten Vesten vande stadt Loven
wordden begonst te maecken.

33

Commotie Peeters Couthereel, meijere
van Loven,

33

Die gemeijnte werpen die Biest- ende
35
Heijliegegeestpoorten metten vesten aff,
De wet verrandert bij Peeter Couthereel, 35
De hertoghe compt binnen Loven opde 35
naevolgende conditien: dat Couthereel
mette sijne uijttrecken sal, bloot hooffs,
ongewapent ende den hertoghe genade
bidden,
Dat de weth soo wel uijten natien als
35
uijten geslachten sal gecosen wordden:
vier schepenen uijten geslachten ende drie
vande natien, elf gesworene uijten
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geslachten ende elf uijten natien ende
eenen commoengemeester van elck; de
dekenen halff uijten geslachten ende halff
uijten natien,
Dat de gene gecosen sijnde tot eenigen
dienst vande stadt, tselve sal moeten
bedienen, op bedwanck met lijff ende
goet,

35

Dat niemant in dienst sijn en mach dan
geboren Brabanders,

36

Dat de gemeijnte geene wapens draegen 36
en sullen,
Dat men die van Loven handelen sal met 36
recht ende vonnisse met confirmatie
vander stadts privilegien,
In cas van eenigen discoorde oft twist
36
inde stadtsrade, dat dat beslicht sal
worden bijde Prioors vande Predicaeren,
Augustijnen ende Gardiaen vande
Minnebroederen,
Couthereel van sijne meijerije
gedestitueert,

36

Couthereel wordt commoengemeester
gecosen,

36

De hertoghe compt voerde stadt Loven, 36
met groote menichte van volcke, ende
belegert die stadt,
Dat die van Loven ij werff oft ten minsten 36
eens 'sjaers sullen rekeninghe doen,
Dat die vande geslachten ende gemeijnte 36
goede vrienden blijven selen ten
eeuwigen daegen,
Dat alle nieuwe ordonnant en te niet sijn 36
sullen, als van vele huijsen,
marchschalcken, conestabels,
hooftmannen ende van bekkenen te slaen,
Dat men de stadt voertaene regeren sal 36
metten commoengemeesters, schepenen
ende raedt,
De voerscreven peijs coste de stadt
36
44,100 mottoenen, waermede de Borch,
te Vilvoorden, gemaeckt wordde,
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Couthereel reijst naer Vueren, bijden
hertoghe,

37

Urbanus, de ve paus, confirmeert allen
der stadts privilegien,

37

De selve verleent de stadt ende de
37
innegesetenen datmen se, met brieven
vanden stoel van Roomen oft legate, uijte
stadt Loven niet en sal betrecken soo
lange sij bereet zijn te rechte te staen
onder hunnen ordinaris richtere,
Negen persoonen geordonneert om den
goeden mannen
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vanden geslachten haere schaede uijter
stadt goeden te restitueren mits de
schattinghe Peeters Couthereel,

37

Couthereel met sijnen aenhangeren, uijten 37
lande gebannen,
De groote Spuije, te Loven, begonst,

37

Verranderinghe vande weth te Loven,

37

Sekere poincten bijden hertoghe ende
hertoginne de stadt gegeven ende
geconfirmeert,

37

Waerovere die vanden raede judicature
hebben,

37

Vande momboirije vanden Gasthuijse
ende anderen,

37

Wat, degenen die ter Banck ontfangen
sullen wordden, sullen moeten
innebringhen,

37

Vanden rentmeester ter Banck ende voer 37
wie hij zijne rekeninghe doen moet,
Sekere ordonnantie bijden voerscreven
hertoghe gemaeckt vande Dijle te
beleijden,

37

Vande rivieren vrij ende onbecommert te 38
houden,
Hoe de molens op haere oude bedden
moeten liggen,

38

Vande breijdde vande Dijle,

38

Dat alle beletselen ende overhangen
38
vande Dijle moeten aff sijn binnen xiiij
daeghen, naer de beleijdinghe,
Vande hammen aff te doene,

38

Vande molens tusschen Werchter ende
Sint Aechten Rode,

38

De wijdde vande commen vande molens, 38
De wijdde vande wintgaten vande
molens,

38

De wijdde vanden Amolen,

38

Vande overberderen vande molens,

38
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Dat de gaten vande molens altijt loopen 38
moeten,
Vanden Redingenmolen, Bommalemolen 38
ende molen te Corbeke,
Vanden Moutmolen ende Molen tot
Heverle,

38

Den aerm vande Dijle achter de
Predicaren, gaende naer den Amolen,
moet wijt sijn x ½ voeten,

38

Vanden balck vande arcke achter Sinte
Geertruijden,

38

Den slach te Baeswilre,

38

Confirmatie vande chartre van
Corttenberghe mette naevolgende
poincten:

39

Van eenen iegelijcken recht te doene,

39

Die misdaden tegens de chartre van
Corttenberghe,

39

Dat niemant egeene officien in Brabant 39
bedienen en sal, dan ierst gesworen
hebbende den voerscreven chartre te
onderhouden,
Vande richtere ende ambachten in
Brabant,

39

Dat men die vanden raede van
39
Corttenberghe niet en mach nemen totten
raede van Brabant,
Vande gerechtdaegen van die van
Corttenberghe,

39

Vande macht vanden raede van
Corttenberghe,

39

Sekere privilegien ende poincten bijden 39
hertoghen dijen van Loven verleent,
Dat hij die van Loven handelen sal met 40
recht ende vonnisse,
Confirmatie van allen de stadt rechten
ende privilegien,

40

Dat de stadt haere accijsen sal mogen
setten ende nemen mindere oft
meerderen, naer haere goetduncken,
eenen termijn van xx jaeren,

40
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Dat alle jaere sullen gestelt wordden vij 40
schepenen uijten geslachten,
Veranderinghe vanden raede,

40

Dat weert noch wisselaer en mach sijn
vanden Gildenregimente,

40

De schaede vanden oorloge van Gulick 40
ende consent van eene bede van negen
hondert duijsent mottoenen,
De parochien wordden geschat eenen
40
termijn van iiij jaeren, tot het vervangen
vande voerscreve bede, waerinne die
papen ende clercken niet en wilden
contribueren,
Heijlich Sacrament van Miracule ten
Augustijnen,

40

De hertoghe ende hertoginne geloven de 40
stadt vj jaeren lanck, met hunnen raede,
opde Borch te comen woonen, op sekere
conditien,
Sekere privilegien ende poincten bijden 41
hertoghe der stadt geaccordeert ende
geconfirmeert,
Verranderinghe vande weth,

41

Dat die vande weth moeten sijn geboren 41
brabanders van wettighen bedde ende
poorters van Loven,
Vande wachte, waervan de Meijere van 41
Loven de last heeft, vande selve te
meerderen ende minderen, naer
gelegenheijt vande tijde,
Dat de binnen poorten moeten open
blijven,

41

Vanden pontgelde,

41

41
De groote commotie vande Witte
Caproenen, te Loven, mette gemeijnte,
tegens die heeren, daer groote moort dore
geschiedde,
Andere commotie binnen Loven,

42

De hertoghe compt voer Loven ende
belegert de stadt,

42

Die de stadt belegeren wordden goede
lieden genoempt,

42
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De hertoghe compt binnen Loven, opde 43
naervolgende conditie: datter 19
persoonen tsijnder eere souden
uijttrecken,
Dat de stadt sal geregeert worden bijde
Commoengemeesters, Schepenen ende
gesworenen vanden Raede,

43

Het overbringen vande gesworenen ende 43
van hunnen eede,
Vande wachte te setten ende ordonneren, 43
ende bij wijen tselve gedaen wordt ende
wordt overgegeven,
Dat de cammen, staende opde halve mijle 43
van Loven, de stadt accijsen sullen
blijven betaelen,
Dat de buitenpoorters den last sullen
betaelen gelijck de binnenpoorters,

43

Consent vande buijten vesten te
sterckene,

43

Dat de stadt de Loo sal mogen uijtgeven, 43
tot winnende landen,
De stadt moet ter beternisse geven xjm
mottoenen,

43

Het maelgelt wederomme opgestelt,

43

Confirmatie van allen der stadt
privilegien,

43

Dat men alle poorteren handelen sal met 43
recht ende vonnisse,
Hr Jan de Swerttere voert stadthuijs
gericht, metten sweerden,

43

De Biestpoorte wordt begonst te maken, 43
die bijde gemeijnte affgeworpen was;
mede oock de heijliege Geestpoorte,
Doot van hertoghe Wencelijn,

44

Die van Loven reijsen naer Bruesselen 44
bijde hertoginne om brieven te
vercrijgene van eenen iegelijcken recht
ende vonnisse te doen, binnen den iij
daege,
Dat alle vonnissen ende hooftvonnissen 44
bij schepenen van Loven gewesen,
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moeten ende schuldich sijn volbracht te
wordden,
Dat de poorters van Loven malcandere 44
sullen mogen bijstaen, waert saecken dat
iemant van buijten eenich poortere
opliepe,
Confirmatie bij vrouwe Joanna gedaen 44
vande privilegien bij hertoghe Wencelijn
dijen van Loven verleent, nopende het
uijtgeven ende vercoopen vande landen
vande Loo, die verclaert wordden thiende
vrij te wesen,
Dat die van Loven, binnen den lande
44
vanden hertoghe van Brabant, tol vrij sijn,
Sekere bulle vanden paus daermede
44
verboden wordt dat men niemant van
binnen Loven voerdere daegen en mach
dan voer den abt van Perck,
D'Accijsen van allen drancken te Hove, 44
ter Beken, inde Groeve, te Vinckenbosch,
te Voorde, te Langendael ende eldere
bijde stadt vercregen, tegens den heere
van Heverle
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Eene bede versocht van cm guldens, tot
lossinghe van tshertogen neven, die in
heijdenisse gevangen waeren,

45

Oorloge tegens den hertoghe van Geldre, 45
Anthonis van Bourgoindien, de xlve
hertoghe van Brabant, ontfangen als
hertoghe van Brabant met confirmatie
van slants ende der steden privilegien,

46

Confirmatie vande schepenen brieven van 46
Loven, porterijen, beleijden ende Sinte
Peetersmannen,
Den grooten slach te Schindrevale
46
tusschen den eleckt van Luijck ende den
heere van Horne,
Tractaet van huwelijck tusschen hr
Anthonis ende vrouwe Elisabeth van
Gorlitz, hertoginne van Luxenborch,

46

De hertoginne gelecht, te Bruessel, van 47
eenen jongen sone,
De grooten slach te Blangijs, in
Vranckerijck, alwaer die hertoghe van
Brabant verslaegen werdt,

47

Jan de iiije, de xlvje hertoghe,

48

Dispensatie heeren Jans met vrouwe
Jacoba, gravinne van Hollant,

48

Incompst vanden voerscreven hertoghe 48
Jans, met confirmatie vande
stadtsprivilegien,
De voerscreve hertoginne compt te
Loven,

48

Hoe sij van haeren man gescheijden es, 48
Dat de stadt van Loven eenen iegelijcken 48
sal mogen poortere ende poorteresse
maken,
Vande schipvaert tusschen Loven ende
Wavere,

48

Sekere privilegien bij heeren Jan dijen 49
van Loven gegeven, mette naervolgende

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

poincten: van eenen iegelijcken recht
ende vonnisse te doene,
Vande possessien van goeden,

49

Hoe men die wethouders ende schepenen 49
kiesen sal, ende ingevalle die hertoghe
die niet en stelde dat die affgaende
schepenen die sullen moghen kiesen,
Vanden Ruaert vanden lande die
volcomen macht hebben sal, allen
saecken te doen als prince ende heere
vanden lande,

49

Dat de hertoghe egeene steden, sloten oft 49
domeijnen en mach ewech geven,
Vant volck van wapenen te mogen
wederstaen,

49

Dat geene cloosters en mogen belast
wordden met gasterijen,

49

Vande officieren dat sij moeten
49
bethoonen te sijne geboren Brabanders,
Wat eedt die drossaert vanden lande doen 49
moet,
In wat vuegen d'officier eenen
stadthoudere setten mach ende hoe hij
recht doen moet des versocht sijnde,

49

Dat men gelt noch goet geven en mach
voer officien,

49

Van verheff van eenen vollen leene,

49

Sekere accoordt met die van Sint Aechten 49
Rode aengaende die schipvaert van
Wavere,
Die Brabanders met die van Loven liggen 49
voer Pragen, in Beemen,
Het maken van eene kokene in 't hoff van 49
Vlierbeke, tot behoeff vanden hertoghe,
Het maeken van eene saele int
49
voerscreven hoff van Vlierbeke, int
graeven vande fundamente vande welcke
eenen hertoghe gevonden werd, in eene
tombe aldaer,
Oorloge, in Henegouwe, tegens den grave 49
van Cloucestre met vrouwe Jacoba
geallieert,
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Institutie vande heerlijcke Universiteijt
binnen Loven,

49

Den coop van eenen huijse, opde
Nieuwstraete, om te lesen artes,

50

Philips van Sint Pol, de xlvije hertoghe
van Brabant,

50

De confirmatie vander stadts-ende des
lantsprivilegien,

50

Vande prebenden vande studenten,

50

Vande faculteijt inde Godtheijt,

50

Vande xve canonicxprebende,

50

Ban vande Engelsche lakenen uijten
lande,

50

Tractaet van houwelijcke tusschen de
voerscreven hertoghe ende vrouwe
Toulete, des conincx van Sicilien
dochtere,

50

Doot vanden voerscreven hertoghe,

50

Philips van Bourgoindien, de xlviije
hertoghe van Brabant,

51

Confirmatie vande stadts- ende de
lantsprivilegien,

51

Houwelijck tusschen des voerscreven
hertoghe ende vrouwe Isabella, des
coninckx dochtere van Portugael,

51

Geboorte van eenen sone vanden
voerscreven hertoghe, Anthonis
genoempt,

51

De hertoginne compt binnen Loven,

52

Oorloge tusschen Luijck ende Naemen, 52
Geboorte van eenen sone des voerscreven 52
hertoghe, Jan genoempt,
De faculteijt inde Godtheijt vercregen,

52

De hertoginne geleght van eenen jonghen 52
sone, Caerel genoempt,
Oorloge tegens den Dolphijn van
Vranckerijck,

52

Peijs getracteert tusschen Brabant ende 52
Vranckerijck,
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Een houwelijck getracteert tusschen
53
hertoghe Caerel ende vrouwe Catharina,
des conincx van Vranckerijcx dochtere,
Caleijs belegert,

53

Het lant van Luxenborch overgegeven 53
aenden hertoghe van Brabant, waervore
het lant jaerlijck moeste geven vm
rhinsgulden lijffrenten,
De hertoginne compt te Loven, met
Caerel haeren jongen sone,

53

Hoe dat de stadt haere doctoren mach
veranderen, op ende affsetten, ende die
loonen met haere geincorporeerde
prebenden,

53

Het stadthuijs werd te Loven gemaeckt, 53
Audenaerden belegert,

53

Miraculeuse victorie in Hongarijen,
tegens die Turcken,

54

Oorloge tusschen den hertoghe ende dlant 54
van Luijck,
Sinte Peeters kercke metten toren, te
Loven, brant aff,

54

De hertoginne gelecht van eenen jongen 54
sone, te Geneppe, ende wordt Joathan
genoempt,
Oorloge tegens die Franchoijsen,

54

Oorloge tegens die Luijckenaeren,

54

Doot van hertoghe Philips van
Bourgoindien,

55

Caerel van Bourgoindien, de xlixe
hertoghe van Brabant,

56

Confirmatie der stadt ende
slandtsprivilegien,

56

Oorloge tegens die Luijckenaeren,

56

Luijck innegenomen ende overgegeven, 56
De hertoghe van Brabant wordt gemaeckt 57
erffvoecht ende momboir vande landen
van Luijck ende Loon, met alle sijne
naecomelinghen,
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Dat de steden vanden lande van Loon
haere hooftvonnisse te Loven moeten
haelen,

57

De hertoghe compt te Loven uijten lande
van Luijck,
De hertoghe houdt te Brugge, met vrouwe 57
Margariete van Yorck, de sustere vanden
coninck van Engelant,
Die van Luijck beginnen wederomme te 57
rebelleren,
Den bisschop van Luijck wordt gevangen, 57
Luijck wederomme belegert ende
innegenomen, met gewelt,

58

De hertoghe compt binnen Loven uijten 58
lande van Luijck,
Het gheestelijck hoff vanden lande van
Luijck te Loven gelecht,

58

De hertoginne compt ierstwerven binnen 58
Loven,
De conservatorije wordt vercregen,

59

Amiens belegert,

59
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Ruwaenen ende Mondidier belegert, ende 59
de hertoghe versueckt vande lande vm
mannen van wapenen,
Den sone vanden hertoghe van Gheldre 59
neempt sijnen vadere gevangen, hem
makende heere vanden lande,
De hertoghe van Brabant coopet lant van 59
Geldre, ende treckt derwaerts omt lant
hem onderdaenich te maken,
Nijemmegen belegert,

60

Nuijs belegert,

60

Lusaenen belegert,

60

Nancij, in Lorreijnen, belegert, alwaer
hertoghe Caerel verslaegen werd,

60

Maximiliaen van Oostenrijck, met
61
e
vrouwe Maria van Bourgoindien, de 50
hertoghe van Brabant,
Incompste vande hertoginne van Brabant, 61
met confirmatie des lants ende der stadt
privilegien,
Oorloge tegens den coninck van
Vranckerijck,

62

Houwelijck tusschen de hertoginne,
62
vrouwe Maria van Bourgoindien ende
hertoghe Maximiliaen van Oostenrijck,
Incompste van hertoghe Maximiliaen
binnen Loven,

62

De hertoginne gelecht van eenen jonghen 63
sone, tot Brugge, ende wort Philippus
genoempt,
Oorloge tegens die Franchoijsen, in
Artoijs, ende quaetwilligen in
Henegouwe,

63

Eenen grooten slach voer Terwaenen,

63

De hertoginne gelecht, tot Bruessel, van 63
eene jonge dochter, die Margariete
genoempt werd,
Vrouwe Margariete, hertoghen Caerels 63
weduwe, treckt naer Engelant, bij haeren
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broedere, om hem te bidden, hem te
willen vuegen metten hertoghe van
Brabant, tegens den coninck van
Vranckerijck,
Hertoghe Maximiliaen compt binnen
Loven, ende treckt naert lant van
Luxenborch ter oorlogen,

63

De hertoginne vrouwe Marie es te
64
Bruessel gelegen van eenen jonghen sone
ende werd Franciscus genoempt,
Doot van vrouwe Marie, tot Brugge,

64

Vergaerderinghe vanden lande tegens
hertoghe Maximiliaen,

64

Oorloghe tegens die van Luijck,

64

Den cost diet lant heeft moeten draegen, 65
ter saken vanden voerscreven oorloge van
Luijck,
Heer Willem van Arenberghe gevangen 70
ende tot Maestricht onthooft,
Hertoghe Maximiliaen wordt Roomsch 70
coninck gecosen, tot Franckfoort,
Hertoghe Philips, hertoghe Maximiliaens 70
sone, compt te Loven,
De keijsere Frederick compt te Loven, 70
met hertoghe Maximiliaen, sijnen sone,
Grooten oproer int lant ende oorloghen
in Vlaenderen,

70

Den peijs tusschen hertoghe Aelbrecht 71
van Sassen ende den lande, genoempt den
peijs van Danebroeck, daertoe die van
Loven moesten geven xciijmvjcl xiiij st.
artois,
Vanden vrijen mercktdach te Loven,

71

De Wijngaertpoorte werd gemaeckt,

71

Doot van keijser Frederick, ende coninck 71
Maximiliaen wordt keijsere,
Philippus van Oostenrijck, de 51e
hertoghe van Brabant,

71

Confirmatie des lants ende steden
privilegien,

71
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Tractaet van houwelijck tusschen
72
Ferdinandus, den prince van Spaengien,
ende vrouwe Margariete van Oostenrijck,
Tractaet van houwelijck tusschen
72
hertoghe Philips van Oostenrijck ende
vrouwe Joanna, de ije, dochtere des
conincx van Spaengien, ende zijn binnen
Liere getrouwt,
Vrouwe Joanna es tot Bruessel van eene 72
jonge dochtere gelegen, ende werd
Leonora genoempt,
Vrouwe Margariete compt uijt Spaengien, 72
in Brabant, naerde doot van haeren man
ende werd besteet aen hertoghe Philibert
van Savoijen, ende werd gouvernante van
dese Nederlanden,
Vrouwe Joanna es, tot Ghent, van eenen 72
jongen sone gelegen, ende werd Carolus
genoempt,
De selve gelecht van eene jonge dochtere, 72
tot Bruessel, ende werd Isabella
genoempt,
Hertoghe Philips, met sijne huijsvrouwe, 72
trecken naer Spaengnien,
Vrouwe Joanna es in Spaengnien gelegen 72
van eenen jongen sone, Ferdinandus
genoempt,
Hertoghe Philips compt wederomme uijt 73
Spaengnien, ende compt te Loven,
Hertoghe Caerel van Oostenrijck, met
vrouwe Isabella, sijn sustere comen te
Loven,

73

Vrouwe Isabella, coninginne van
Spaengnien, es gestorven,

73

De coninckrijcken van Castillien, Lijon 73
ende Grenaden verstorven op onse
hertoginne,
De hertoghe treckt naert lant van Gheldre, 73
om dlant hem onderdanich te maken,
ende treckt soo vorts naer Spaengnien,
Vrouwe Joanna es gelegen van eene jonge 74
dochtere, ende werd Maria genoempt,
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Hertoghe Philips is in Spaengnien
gestorven,

74

Oorloge tusschen Brabant ende Geldre, 74
Thienen, bijden hertoghe van Geldre,
innegenomen,

74

Vrouwe Joanna is in Spaengnien van eene 74
jonge dochtere gelegen, ende werd
Joanna genoempt, endewert ten
houwelijcke besteet aen Christern, den
coninck van Denemercken,
De jonge hertoghe Caerel, met vrouwe 74
Margariete van Oostenrijck, duwagiere,
te Loven, ende de stadt doet eenen
costelijcken maeltijt,
Venloo belegert,

75

Bommel, Tielt ende Wissem vanden
hertoghe van Geldre innnegenomen,

75

Die keijsere Maximiliaen word, te Loven, 75
als momboir van hertoghe Caerel
ontfanghen,
Terwaen ende Dornicke, bijden keijsere 75
Maximiliaen, innegenomen,
De keijsere Maximiliaen treckt naer
Duijtslant,

75

Carolus van Oostenrijck, de lije hertoghe 75
van Brabant, de ve keijsere, coninck van
Spaengnien, enz.
Confirmatie des lants ende der stadt
Loven privilegien,

75

Peijs tusschen hertoghe Caerel ende den 75
coninck van Vranckerijck,
De feeste vanden Gulden Vliese,

75

De Clarissen innegeleijt,

76

Eene groote bruijloft tot Heverle,
76
tusschen Monsieur Danssij ende de nichte
van mijne heere van Chievren,
Hertoghe Caerel treckt naer Spaengnien, 76
alwaer hij coninck gecroont wert,
Vergaerderinge van vele volcx, genoempt 76
den swertten Hoop, ontrent Deventer
verslaegen,
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Grooten brant opden Blauwenput,

76

Confirmatie vanden pontgelde de stadt
van Loven van allen ouden tijden
competerende,

76

Doot vanden keijsere Maximiliaen,

76

Hertoghe Caerel uijt Spaengnien comen 76
sijnde, compt binnen Loven,
De Conincklijcke Majesteijt treckt naer 77
Luijck,
Coninck Caerel word roomsch coninck 77
gecosen,
Oorloge tegens den coninck van
Vranckerijck,

77

Institutie vant clooster van Onse Lieve
Vrouwen inden Wijngaert, onder die
Borch,

77
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Rodes vande Turcken belegert ende
innegenomen,

77

De Franchoijsen verdreven uijt
Lombardijen, Milaenen ende Italien,

77

De Keijserlijcke Majesteijt belegert
Marsiliën,

77

Den slach voer Pavien tusschen de K.M. 77
ende den coninck van Vranckerijck,
De Keijserlijcke Majesteijt trouwt
Isabella, des conincx sustere van
Portugael,

78

Peijs getracteert tusschen de K.M. ende 78
den coninck van Vranckerijck,
De Dorpstraet buijtenpoort word
gemaeckt,

78

Vande schipvaert van Wavere,

78

Vrouwe Isabella, des keijsers
huijsvrouwe, gelecht van eenen jonge
sone, ende wordt Philippus genoempt,

78

Roomen innegenomen bijden heere van 78
Bourbon van wegen de K.M.
Eenen brantstichtere te Loven gericht,

78

Weenen belegert vande Turcken, daer
vore latende wel lxm mannen,

79

De sweetende oft engelsche sieckte int
lant,

79

De K.M. wordt keijsere gecroont ende
coninck van Lombardijen,

79

De K.M. compt binnen Loven,

79

Doot van vrouwe Margariete, hertoginne 79
van Savoijen,
Ferdinandus, de broedere vande K.M.,
coninck van Hungarijen ende Behem,
wordt roomsch coninck gecosen,

79

Houwelijck tusschen Alexander de
Medicis ende vrouwe Margariete,

79

Groote commotie binnen Bruessel doerde 79
dierte vanden graene,
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xvij dorpen in Zeelant verdrincken,

79

Lantjuweel vanden hantboghe ende vande 80
gebrockenen pesen te Loven,
De Hoelstraet buijtenpoorte gemaeckt,

80

La Goulette ende Thuenis innegenomen, 80
Bestant van x jaeren tusschen de K.M.
ende den coninck van Vranckerijck,

80

Vrouwe Isabella, des K.M. huijsvrouwe, 80
is in Spaengnien van kinde gestorven,
De uijtvaert te Loven gedaen,

80

De K.M. compt uijt Spaengnien in
80
Brabant omde rebellie van die van Ghent,
Mertten van Rossem compt int lant,
doende groote schade,

81

Dueren innegenomen bijde K.M.

82

Philippus van Oostenrijck wordt coninck 82
van Spaengnien ende neempt te
houwelijcke vrouwe Isabella, des conincx
dochtere van Portugael,
De K.M. compt binnen Bruessel, met
82
vrouwe Marie coninginne van
Hungarijen, sijne sustere, gouvernante
van dese Nederlanden, ende treckt naer
Bergen, in Henegouwe, om aldaer te
verwachten vrouwe Leonora, des conincx
van Vranckerijck sustere,
Vrouwe Isabella is in Spaengnien gelegen 83
van eenen jongen sone, ende werd
Carolus genoempt,
De feeste vanden Gulden Vliese,

83

Groote schade tot Mechelen vanden
poedere doort onwedere bijgecomen,

83

Groote oorlogen in Duijtslant tegens die 83
vande nieuwe religie,
Doot van coninck Hendrick van Engelant, 83
Doot vanden coninck van Vranckerijck, 83
De hertoghe van Saxen ende de lantgrave 83
van Hesse vande K.M. gevangen,
Philippus van Oostenrijck, coninck van 83
Spaengnien, de liije hertoghe van Brabant,
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Den eedt vande C.M. gedaen der kercken 84
van Sinte Peeters ende anderen,
Den eedt die hij de stadt Loven gedaen
heeft,

84

Den eedt die d'innegesetenen van Loven 84
de C.M. gedaen hebben,
Hoe d'innegesetenen geviert hebben,

85

De prijsen die bijde stadt d'innegesetenen 90
sijn gegeven voert schoonste vieren,
De prince van Orangien trouwt de
dochtere van grave Maximiliaen van
Bueren,

91

Dlant van Luijck geeft de K.M. van elck 91
duijsent guldens, vijff rhinsguldens,
Octavius Farnesius brenght de stadt
Parma onder de macht vanden coninck
van Vranckerijck,

91

Openbaere oorloge tusschen de K.M.
ende den coninck van Vranckerijck,

91

Gheschiedenissen binnen den jaere 1552, 91
Ausborch innegenomen,

91

Mets innegenomen,

91

Yvois innegenomen,

91

Gheschiedenissen binnen den jaere 1553, 91
De K.M. compt binnen Bruessele,

91

Schouwghelt geconsenteert,

91

Hesdijn innegenomen,

92

Neerlage onder die Franchoijsen,

92

Versel innegenomen,

92

Teruwaen innegenomen,

92

Gheschiedenissen binnen den jaere 1554, 92
Marienborch innegenomen,

92

De vje man wordt opgenomen,

92

Bovines innegenomen,

92

Dinant innegenomen,

92

Philips de C.M. treckt naer Engelant om 92
aldaer te trouwe vrouwe Marie,
coninginne van Engelant,
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Binst innegenomen ende verbrandt,

92

Neerlage onder die Franchoijsen,

93

Sekere imposten opgestelt,

93

Gheschiedenissen anni 1555,

93

Doot van Mertten van Rossem,

93

Vrouwe Joanna, coninginne van
Spaengnien, es gestorven,

93

De K.M. neempt oorlof aent lant ende
treckt naer Spaengnien, latende alhier
sijnen sone Philippus, vernieuwende
sijnen eedt die hij, anno 1549, gedaen
hadde,

93

Gheschiedenissen anni 1556,

93

Bestant tusschen Brabant ende
Vranckerijck,

93

De coninck van Behem compt te Loven, 93
De C.M. eijscht opt lant iij milioenen
gouts,

93

Emanuel-Philibert, hertoghe van
Savoijen, gouverneur van dese
Nederlanden,

93

Ignatius Loijola es gestorven,

93

De feeste vanden Gulden Vliese, binnen 94
Antwerpen,
Grooten dierentijt van graene,

94

Geschiedenissen anni 1557,

94

Openbare oorloge tusschen Brabant ende 94
Vranckerijck,
Sinte Quintens belegert,

94

Han verbrant,

94

Feeste vanden Gulden Vliese,

95

Cardinael Caraffa binnen Bruessel,

95

Caleijs innegenomen,

95

Guise innegenomen,

95

Gheschiedenissen anni 1558,

95

Theonville oft Diedenhoven
innegenomen,

95
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Duijnkercken innegenomen vande
Franchoijsen, doende groote schaede,

95
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De hertoghe van Parma, te Bruessel,

95

Duijnkercken wederomme innegenomen 95
vande C.M.
Doot van vrouwe Marie, coninginne van 95
Engelant, coninck Philips huijsvrouwe,
Doot vande Keijserlijcke Majesteijt, in
Spaengnien,

95

Gheschiedenissen anni 1559,

95

Peijs tusschen de C.M. en den coninck
van Vranckerijck,

95

Emanuel-Philibert, hertoghe van
96
Savoijen, trouwt vrouwe Margariete, des
conincx sustere van Vranckerijck,
Feeste vanden Gulden Vliese, binnen
Ghent,

96

Vrouwe Margariete, gouvernante van
dese Nederlanden,

96

Gouverneurs van diversche landen
gemaeckt bijde C.M., treckende naer
Spaengnien,

96

Gheschiedenissen anni 1560,

96

De C.M. trouwt vrouwe Elisabeth de
96
Valloijs, dochtere van coninck Hendrick
van Vranckerijck, tot Guarda la Jura, in
Spaengnien,
Calvinus leeringhe, in Vranckerijck,

96

Institutie vanden collegie vande Societeijt 96
Jesu, binnen Loven,
Doot van Franciscus, den jonge coninck 96
van Vranckerijck,
Gheschiedenissen anni 1561,

96

Universiteijt tot Douwaij innegestelt,

96

Het aertsbisschopdom tot Mechelen
innegestelt,

96

Gheschiedenissen anni 1562,

96

Ruwaenen innegenomen, bijden hertoghe 96
van Guise, ende de Hugenooten
verdreven,
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Coninck Maximiliaen van Behem werd 96
roomsch keijsere gecosen,
Grooten slach in Vranckerijck, tusschen 96
den hertoghe van Guise ende den prince
van Condé,
De beeltstorminge begint in Vranckerijck, 96
Gheschiedenissen anni 1563,

97

Groot onwedere van donder ende blixem, 97
Eenen oliphant, te Loven,

97

Gheschiedenissen anni 1564,

97

Den grooten couden wintere,

97

Gheschiedenissen anni 1565,

97

Dieren tijt van graenen,

97

Groote victorie tegens die Turcken, in
Malta,

97

Gheschiedenissen anni 1566,

97

Sekere edelen vanden lande presenteren 97
requeste aen madame de Parma,
gouvernante van dese Nederlanden, ende
versuecken moderatie van alle rigoreuse
placcaten tegens die nieuwe religie,
Die Calvinisten beginnen te preken in
West-Vlaenderen, binnen Antwerpen
ende eldere,

97

Vande inquisitien binnen Brabant,

98

De hertoghe van Parma, met sijne
huijsvrouwe, te Loven,

98

De kercken binnen Gent ende Dornicke 98
gespolieert
Die van Loven nemen aen ijc soldaten om 99
hunne kercken ende cloosters te
beschermen van niet gespolieert te
worden,
Brieven vande Coninclijcke Majesteijt
daermede hij de stadt van Loven is
bedanckende van hun goet debvoir, bij
hen gedaen, int bewaeren van hunne
kercken,

99

Gheschiedenissen anni 1567,

99

Anni 1568,

100
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Anni 1569,

103

Anni 1570,

105

Anni 1571,

106

Anni 1572,

107

Anni 1573,

111

Anni 1574,

113

Anni 1575,

115

Anni 1576,

116

Anni 1577,

120

Anni 1578,

131

Anni 1579,

140

Anni 1580,

141

Anni 1581,

144

Anni 1582,

146

Anni 1583,

149

Anni 1584,

152

Anni 1585,

155

Anni 1586,

157

Anni 1587,

162

Anni 1588,

164

Anni 1589,

167

Anni 1590,

168

Anni 1591,

172

Anni 1592,

173

Anni 1593,

174

Anni 1594,

175

Taefel oft inhout vanden IIen boeck.
De outheijt der stadt van Loven,

177

De Borch oft Casteel, te Loven,

182

tsHertogen Eijlant, nu de Predicaeren
ende groot Gasthuijs,

183

Baetsfoort,

183

Binnen Vesten mette Poorten,

183
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De Lakenhalle, nu de schole vande
legenten,

184

Straeten binnen Loven,

185

Buijten Vesten, mette Poorten ende
Torens,

185

Groote Spuije mette Molens opde Dijle 186
ende vande schipvaert van Wavere,
Cleijne Spuije, daer die riviere vande
Voeren doercompt,

187

'tStadthuijs te Loven,

187

Mertten binnen Loven,

188

Sinte Peeters kercke, mette naemen vande 188
proosten ende dekens van deselve,
Sinte Machiels kercke,

190

Sinte Quintens kercke,

190

Sinte Jacops kercke,

190

Sinte Geertruijden kercke ende cloostere, 191
mette proosten ende abten van dijen,

Cloosters.
Predicaeren,

191

Minnebroederen,

192

Augustijnen,

192

Boomgaerden, nu (1593) Vlierbeke,

192

Sinte Merttens,

192

Chartroijsen oft Cathuijsers,

193

Twelf Appostelen,

193

Seven Slapers,

193

Cellebruederen,

193

Wittevrouwen,

193

Groot Gasthuijs,

193

Groot Bagijnhoff,

194

Cleijn Bagijnhoff,

194

Halffstraete oft vande xjm Maeghden,

194

Swertte Susters,

194

Clarissen,

194
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Onse L. Vrouwen Wijngaert,

194

Annuntiaten,

195

Willem Boonen, Geschiedenis van Leuven. Geschreven in de jaren 1593 en 1594

518

Graeuwe Susters,

195

Capochijnen,

195

Societeijt Jesu,

195

Cappellen.
Sinte Cathlijnen cappelle,

195

Onse L. Vrouwen cappelle, inde
Hoelstraete,

195

Sinte Vijffven cappelle, metten
gasthuijse,

195

Clerckcappelle, opden naem van Sint
Anthonis,

195

Sinte Eloijs cappelle,

195

Heijlich Cruijscappelle,

195

Sinte Barbelen cappelle, mette fundatie, 196
Sinte Laureijs cappelle, metten gasthuijse, 196
Sinte Nicolaes cappelle, metten
gasthuijse,

196

Sinte Margarieten cappelle,

196

Sint Jans cappelle, opde Borch,

196

Fundatien.
Vondelinghen,

196

Fundatie Halvermijlen,

196

Collegien ende Scholen.
Collegie inde Godtheijt,

196

Collegie vande Carmelieten,

196

Collegie vande Cruijsbroederen,

196

Collegie Houterle,

196

Collegie van Savoijen,

196

Collegie vanden paus Adrianus,

197

Collegie van Sint Donaes,

197

Collegie van Driutius,

197
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Collegie vanden Daele,

197

Collegie Viglius,

197

Collegie Craenendonck,

197

Collegie vanden Standoncke alias vant
Vercken,

197

Collegie van Atrecht,

197

Collegie van Ghent alias Del Vaulx,

197

Collegie van Sinte Anna,

197

Collegie van Dieven,

197

Collegie Pels,

197

Scholen ende Pedagogien.
Lelieschole,

197

De Borchschole,

197

Verckensschole,

197

Valckschole,

197

Cloosters buijten Loven ende Banmijlen.
De abdije van Vlierbeke,

197

De abdije van Perck, mette naemen vande 198
abten ende prelaten,
Clooster van ter Banck,

199

Het slot tot Heverle,

199

De prochiekercke tot Heverle,

199

De cluijse tot Heverle,

199

Clooster tot Heverle, ordre vande
Celestijnen,

199

Cappellen buijten Loven.
Cappelle opden Blauwenput,

199

Cappelle opden Berch van Calvarien,
metten grave,

199

De cappelle van Sinte Oncommeren,

199

Bruggen binnen Loven,

199

Bruggen buijten Loven,

200
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Arcken ende Sluijsen binnen Loven,

201

Sluijsen buijten Loven,

201

Fonteijnen binnen Loven,

201

Vruchtbaerheijt vande Lovensche landen, 201
Den goeden coop vanden graenen, wijn 202
ende andere eetwaere,
Dat die van Loven subject sijn geweest 203
den Bisschop van Luijck,
Bij wijen de gemeijnte van Loven
geregeert ende gegouverneert wordt,

206

Vanden Overmeijere ende sijnen eedt,

206

De naemen vande Overmeijers,

206

Den magistraet oft raedt der stadt Loven, 207
De naemen vande heeren Borgemeesteren 208
sedert den jaere van 1225, met diversche
verranderinghe vande wet,
Vande Schepenen van Loven,

217

Vande Sinte Peetersmannen, van Loven, 217
Gildekenen vande drapperije,

217

Rentmeesteren der stadt Loven,

218

Laeten vande Tolcamere des hertoghen 218
van Brabant,
Vande iiij Gilden, met haere appenditien, 218
Cameren van Rhetorijcken,

219

De naemen vande steden ende dorpen
onder het bescrijff van Loven,

220

Onder wiens heerschappije die van
221
Loven, in oude tijden, geweest hebben,
Vande Huijnen, Franchoijsen ende
221
sommighe graven van Loven, met
diversche geschiedenissen ende diversche
oorlogen bij dijen van Loven gevuert,
totten jaere 1480,
Vande policijen ende ordonnantien
binnen de stadt van Loven,

235

Vande getrouwicheijt van die van Loven 236
bewesen aen haere hertoghen, graven
ende princen,
Institutie vande Universiteijt, te Loven, 236
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De naemen ende toenaemen van sommige 237
geleerde mannen in diversche faculteijten,
binnen Loven,
Vande privilegien ende gerechticheden
van dijen van Loven,

239

De macht vande Wulleweveren binnen
Loven,

241

Commotien ende oproeringhen die binnen 242
Loven geweest sijn,
De heerlijcke processie van Loven
245
Kermisse, met alle haere historien,
figueren ende waegenen, met explicatie
van dijen,

Taefel vanden 3en boeck, tracterende vande seven oude originele geslachten
ende Peetermans der stadt van Loven, met alle hunne waepenen, enz.,
volgende de A, B, C.
Den oorspronck vande voerscreven seven 257
oude originele geslachten, beginnende:
Ierste geslacht: UTENLIEMINGEN,

259

Die toenaemen van degenen onder 'tvoerscreven Ie geslacht resorterende, soo
origineel als bij alliantie:
Assche (van), 270. - Bollenborne, 261. - Blanckaert, 261. - Bullinsone, 262. - Bruele
(Uten) alias Colvere, 263. - Bommaele, 265. - Boijs, 268. - Bate, 268. - Buck, 270.
- Begge, 271. -
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Berghe (vanden), 266. - Cardinael, 261. - Corsebout, 263. - Cricksteen, 267. Cooman, 268. - Dormaele (van), 267. - Duijsborch (van), 269. - Duffele (van), 269.
- Daelhem (van), 270. - Erps (van), 263. - Evelooge, 267. - Gruwel, 262. - Goedertoij,
263. - Huldt (van), 263. - Heijden (vander), 271. - Herent (van), 263. - Iperen (van),
269. - Keijnooghe, 264. - Lise, 263. - Langrode (van), 270. - Longeville (van), 270.
- Liedekercken (van), 270. - Lievens, 271. - Melckere (de), 269. - Nobel, 261. Nethenen (van), 263. - Oppendorp (van), 262. - Outheverle (van), 266. - Oliviers,
270. - Poirtere (de), 263. - Pieders, 266. - Pape (de), 268. - Puijse, 268. - Quinque,
269. - Rode (van), 262. - Rielaer (van), 263. - Rijcke (de), 263. - Riddere (de), 265.
- Swertvegere (de), 265. - Specht (vander), 268. - Smacht, 268. - Stocke (vanden),
269. - Schore (van), 269. - Vos (de), 261. - Vilain, 268. - Velpe (van), 268. - Witte
(de), 265. - Wijchmaele (van), 266. - Waefelaerts, 270.
Het tweede geslacht: VANDER
CALSTREN,

271

De toenaemen van degenen onder tvoerscreven ije geslacht resorterende:
Abraen, 275. - Biest (vander), 272. - Blijde (de), 272. - Berthem (van), 274. - Borch
(vander), 278. - Corbeke (van), 273. - Crackhoven (van), 275. - Caverson (van),
279. - Corsebout, 273. - Dorne (van), 278. - Engelen (van), 279. - Godevaerts, 272.
- Ghans, 275. - Grimde (van), 275. - Graven (van), 277. - Gruetere (de), 278. Heijme, 273. - Hers, 273. - Heverlinck, 274. - Herenmaes, 275. - Hermeijs, 276. Ketelere (de), 276. - Keersmaeckere (de), 276. - Ketelboetere (de), 279. - Loenis,
276. - Ludeken (van), 277. - Meldert (van), 278. - Ocxelaer (van), 275. - Oirbeke
(van), 277. - Platvoet, 273. - Pinnock, 274. - Pulle (van), 278. - Poorten (vander),
275. - Poorten (vuijter), 276. - Rode (van), 272. - Raetshoven (van), 275. - Roelants,
275. - Ratteman, 276. - Rogghe, 276. - Raverschot (van), 279. - Sedelaere (de), 273.
- Swerttere (de), 276. - Tijmple (vanden), 277. - Thommen (vander), 279. - Termonde
(van), 279. - Vermere, 273. - Vos (de), 275. - Vroede (de), 275. - Vrancx, 278.
Het derde geslacht: VAN REDINGHEN, 279
De toenaemen van degenen onder tvoerscreven iije geslacht resorterende:
Bourgneval (van), 282. - Bocxhoren, 283. - Beert (van), 283. - Corsebout, 281. Couthereel, 282. - Edelheere, 283. - Griecken (van), 283. - Honsberghen (van), 282.
- Keerssmaeckere (de), 282. - Lombaerts, 282. - Liefkenrode, 283. - Nethenen (van),
281. - Pijlijser, 282. - Quaderibbe (van), 282. - Rode (van), 281. - Roeckeloos, 282.
- Sigghenen (van), 282. - Schuerebroot, 283. - Wilre (van), 280. - Wijtvliet (van),
283.
Het vierde geslacht: VANDEN STEENE, 284
De toenaemen van degenen onder tvoerscreven iiije geslacht resorterende:
Absoloons, 287. - Biest (vander), 286. - Bothnia, 288. - Borcht (vander), 288. Camerlinck, 286. - Everijnsbroedere, 285. - Edelheere, 286. - Graete (vanden), 286.
- Huffele (vander), 286. - Ketelere (de), 285. - Keijsere (de), 284. - Lachman, 286.
- Minnemoon, 285. - Nethenen (van), 285. - Ralebeke (van), 284. - Rolenaer (de),
285. - Riddere (de), 286. - Roeloffs, 287. - Rabode, 285. - Vorenbruden, 286. -
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Vorsselaer (van), 287. - Vinck, 288. - Vorst (vander), 288. - Waetermaele (van),
286. - Waerseggere (de), 288. - Zedelaere (de), 285.
Het vijffde geslacht: VERRUSALEM,

288

De toenaemen vande genen onder tvoerscreven ve geslacht resorterende.
Amelrijcxsone, 288. - Berghe (vanden), 288. - Voerloop, 288. - Borchoven (vanden),
289. - Berghen (van), 289. - Cordelere (de), 288. - Meijssone, 288. - Oliviers, 289.
Het seste geslacht: GIELIS,

289

De toenaemen van degenen onder tvoerscreven vje geslacht resorterende:
Geldenaecken (van), 291. - Huldeberghe (van), 289. - Laethem (van), 290. - Linden
(vander), 290. - Mera (de), 291. - Udekem (van), 291. - Wencxele (van), 290. Witte van Overloo (de), 290. - Witteman, 290.
Het sevenste geslacht: VAN RODE,

291

De toenaemen van degenen onder tvoerscreven vije geslacht resorterende:
Berghe (vanden), 292. - Borch (vander), 294. - Bauwette (de la), 294. - Crupelandt,
293. - Edelheere, 293. - Gheijlensone, 292. - Hofstadt (vander), 292. - Herent (van),
292. - Hellicht (vuijter), 293. - Heetvelde (vanden), 294. - Hulette (de), 294. - Kyps,
294. - Lovene (van), 292. - Laistre (de), 294. - Nieuwerstraeten (van der), 293. Quaederbrugghen (vander), 293. - Saelen (vander), 292. - Schoonhoven (van), 293.
- Vertheke (van), 293. - Velthem (van), 293. - Verenogernen, 293. - Winghe (van),
292.

Taefel ofte inhout vanden iven boeck.
Van den vrijen huijsgesinnen ende familie 295
der kercke van Sinte Peeters, te Loven,
met haere Sinte Peetersmannen ende
eenighe privilegien van dijen,

Bijlagen.
Opneming der huizen, inwoners, enz.,
binnen de stad en vrijheid van Leuven,
in 1597,

319

Parochie van Sint Peeter, 320; - Sint Michiel, 342; - Sint Quintens, 367; - Sint Jacob,
375; - Sinte Geertruide, 385.
Oud kronijkje van Leuven, voortgezet, in 393
1573, door Pauwel vanden Bossche,
Lied over het beleg van Leuven,

395

Duurte der eetwaren,

395

Loon der arbeiders,

396

De pest van 1578,

397
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Kronijk van Leuven, van 1599 tot 1766, 399
door Willem Leunckens,
Inleiding,

399

Gebeurtenissen in 1595,

399

Idem in 1597-1599,

400

Inhuldiging van Albertus en Isabella,

400

Gebeurtenissen in 1605-1622,

403

Idem, in 1623-1651,

404

Idem, in 1652-1673,

405

Idem, in 1676-1702,

406

Idem, 1705-1710,

407

Idem, in 1711-1724,

408

Idem, in 1725-1727,

409

Idem, in 1728-1732,

410

Idem, in 1733-1734,

411

Idem, in 1735-1737,

412

Idem, in 1739-1743,

413

Idem, in 1744-1746,

414

Idem, in 1747,

416

Idem, in 1748,

419

Idem, in 1749,

420

Idem, in 1750,

422

Idem, in 1751-1752,

425

Idem, in 1753,

426

Idem, in 1754,

427

Idem, in 1755-1756,

428
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Idem, in 1757,

432

Idem, in 1758,

433

Idem, in 1759-1762,

434

Idem, in 1763-1764,

435

Idem, in 1765-1773,

436

Aanteekeningen van M.-F. Pelckmans, 437
Levensbericht van Pelckmans,

437

De Borch,

440

Het Baetsfort,

440

De Binnenvesten,

441

De Buytenvesten en Poorten,

441

De Halle,

443

De merkten,

443

Kerken: Sint Peeters. 444; - Sint Michiel, 449; - Sint Quinten, 450; - Sint Jacob,
451; - Sinte Geertruyde, 452.
Kloosters: de Predikheeren, 453; - de Mindebroeders, 455; - de Augustynen, 457;
- de Bogaerden, 459; - Sint Merten, 459; - de Chartruysen, 459; - de Cellebroeders,
462; - de Wittevrouwen, 463; - de Halfstraet, 469, - de Swerte Susters, 470; - de
Clarissen, 470; - Onse Lieve Vrouwe Wyngaerd, 471; - de Annuntiaeten, 471; - de
Graeuwesusters, 472; - de Capucienen, 472; - de Jesuiten, 473.
Godshuysen: het groot Gasthuys, 464; - Twelf Apostelen, 461; - de Heylige
Dryvuldigheyd of seven Slapers, 462; - de Vondelingen, 479; - het groot Beggynhof,
467; - het kleyn Beggynhof, 469.
Kapellen: Sinte Cathlynen, 475. - Sinte Genoveva, 476. - De Clerckencapelle, 476.
- Sint Eloy, 477: - Heyligen Cruyce, 477. - Sinte Barbara, 477; - Sint Laureys, 478.
- Sint Nicolaus, 478. - Sint Jan, 478. - Vlierbeek, 479. - Perk, 481. - ter Bank, 483.
Bruggen,

483

Proosten van Sint Peeter, 485. - Koordekens van Sint Peeter, 485. - Abten van Sinte
Geertruide, 486. - van Vlierbeek, 486. - van Perk, 486.
Meiers van Leuven,

486

Burgemeesters van Leuven,

487

Drukfeilen.
Bl. 13,

aant. lin. 1,

Burcht, lees Burgt.
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Bl. 84,

aant. lin. 18,

may, lees muy.

Bl. 84,

aant. lin. 18,

Carolo, lees Carolos.

Bl. 98,

aant. lin. 15,

Enzenas, lees Enzinas.

Bl. 98,

aant. lin. 26,

Enzenas, lees Enzinas.

Bl. 154,

aant. lin. 1,

moeten, lees moet.

Bl. 351,

aant. lin. 1,

te weten Beeldeken, lees te
weten het Beeldeken.

Bl. 444,

1 kol. lin. 7,

bestaet, lees bestond.

Bl. 483,

aant. lin. 3,

aar, lees jaar.

Bl. 378,

aant. lin. 1,

voer, lees Voer.

De overige drukfeilen, welke in de voorrede of in de aanteekeningen mogten
voorkomen, zullen zich, bij de lezing, gereedelijk laten verbeteren.
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