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Kronijk uit het Klooster Maria-Wijngaard te
Weert.
1442-1587.
In de Congregatie van Windesheim bestond van oudsher het gebruik van
geschiedkundige aanteekeningen te houden. Een der kloosterlingen was er met de
taak belast, om alle wetenswaardige gebeurtenissen, zoo binnen als buiten het klooster
geschied, naar de volgorde des tijds op te teekenen in een daartoe bestemd
memorie-boek. Aan de zorgzaamheid van eene dier nonnen heeft ook deze kronijk
haar ontstaan te danken.
Onderscheidene soortgelijke geschiedschriften uit de kloosters onzer omstreken
hebben bereids het licht gezien. De Wel Eerw. Heer W. Everts, directeur der scholen
te Rolduc, gaf, voor een tiental jaren, de kronijk uit, getiteld: Oorkonde van de
stichting des kloosters Jerusalem te Venray (1422-1527)(1). De Wel Eerw. Heer Jos.
Habets leverde: Drie chronijkjes van St. Agneten-klooster te Maeseyk (1430-1589)(2)
alsmede een Memorie-boek van het klooster van den H. Hieronymus te Roermond
(1438-1561(3). Deze drie kloosters volgden den Regel van den H. Augustinus naar
aanleiding der statuten van Windesheim. De twee eerste waren door vrouwen, het
laatste door mannen bevolkt.

(1) De Dietsche Warande, jaargang 1864.
(2) Publications historiques et archéologiques du Limbourg, tom VI pag. 283.
(3) Ibidem tom IX pag. 311.
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Het klooster Maria-Wijngaard, ook wel dat der Witte Nonnen genoemd - waarin deze
kronijk werd opgesteld - lag te Weert in de Maasstraat en strekte zijn erf tot aan de
Schoolstraat uit. Ziehier zijnen oorsprong. Drie jonge dochters uit Weert, afkeerig
van het gewoel der wereld, hadden het besluit opgevat om samen te gaan wonen, ten
einde God in de afzondering vrijer te kunnen dienen; al spoedig sloten onderscheidene
andere dochters, door denzelfden geest van godsvrucht bezield, zich bij haar aan en
vormden met haar eene geestelijke vereeniging. Hare huiskapel werd in 1442, door
den Luikschen wij-bisschop Dionysius Stephani, plechtig ingezegend. Aanvankelijk
volgden deze nonnen den Regel van den H. Franciscus, doch gingen reeds in 1450
over tot de orde van den H. Augustinus en traden in verbinding met de Congregatie
van Windesheim(1). Haar levensregel was over het algemeen niet zeer streng; het
kloosterslot bestond aanvankelijk bij haar niet; de zusters zongen dagelijks de
kerkelijke getijden in koor, naar de wijze der kanunniken, en brachten een aanzienlijk
gedeelte van den dag in handen-arbeid door. Eenigen hielden zich onledig met tuinen veldbouw; de meesten echter voorzagen in haar dagelijksch onderhoud door het
spinnen en weven van vlas en wol. Eene spin- en weefkamer strekte haar tot
gemeenschappelijke werkplaats, terwijl uitgestrekte bleekerijen haar ten dienste
stonden om de garens en weefsels te zuiveren.

(1) Over deze Congregatie, zie J.C. VAN SLEE. De Kloostervereeniging van Windesheim, eene
kerkhistoriesche studie. Leiden 1874 in 8o bladz. 35. Volgens onze bescheiden meening
zullen de kloosters van Weert en Maeseyk wel aan de visitatie der Congregatie van
Windesheim onderworpen zijn geweest, en ook de voorrechten dier vereeniging genoten
hebben, maar geen eigenlijk lidmaat daarvan geweest zijn, uithoofde dat Paus Eugenius IV,
den 8 November 1436, eene bul had uitgevaardigd, waarin hij verbood, dat voortaan geen
nonnenklooster meer in die Congregatie mocht opgenomen worden.
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Zulke kloosters hadden alzoo, ook op het gebied der nijverheid, hunne waarde, vooral
in eenen tijd, waarop de kleedingstukken en het pellegoed zeer duur en moeilijk te
vervaardigen waren.
In 1507 trad de gravin Emilia zuster van Gerard, graaf van Horne, in het klooster;
zij sleet daar hare dagen in stillen eenvoud, en overleed er den 2 October 1562.
In 1525 werd de huiskapel door eene nieuwe kerk vervangen. Jacob, graaf van
Horne, bijgestaan door Petrus van Brussel, biechtvader, en Maria Van Byse, priorin
des kloosters, legde den eersten steen van het nieuwe Godshuis; het werd ingewijd
door Gedeon van der Gracht, wij-bisschop van Luik den 22 April 1539. Later, in
1570, is dezelfde kerk andermaal ingezegend geworden, door Lindanus, bisschop
van Roermond; omdat er vele geuzen in begraven waren geworden.
Tijdens de beeldstormerij en de overheersching der geuzen te Weert, had het
klooster Maria-Wijngaard, dank zij der bemoeiingen van eenige goedgezinde burgers,
betrekkelijk weinig te lijden. Toen in den namiddag van den 29 Augustus 1566, de
beeldstormers, afgemat door hunne verwoestingen in kerken en kloosters der stad
aangericht, in eene kroeg aan het slempen waren, wisten een paar burgers zich bij
hen te voegen en trachtten hen te bewegen, om het klooster der nonnen niet bij nacht
te overvallen; zij zelven boden zich aan, om hen onmiddelijk derwaarts te geleiden.
De meeste dier woestaards verkozen hunne slemppartij voort te zetten; eenigen
evenwel lieten zich overhalen. Deze begaven zich naar het klooster doch bepaalden
zich daar bij het stuk slaan van enkele beelden. Middelerwijl werd de mare in de stad
verspreid, dat ook in het klooster der Witte Nonnen alles vernield was. Door dezen
kunstgreep, gelukte het groote schade
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aan het klooster en veel leed aan de nonnen te besparen, die, zooals de kronijk meldt,
veel minder dan andere ordensleden gekweld zijn geworden.
Na verloop van tijd werd ook het kloosterslot bij de nonnen ingevoerd. Deze
belastten zich nu tevens met de opleiding der jeugd en het onderricht in vrouwelijke
handwerken.
Hoe groot de bevolking van haar klooster was in 1741, leert ons de volgende
opgave. Den 19 October van dat jaar telde men er drie en dertig leden. Deze waren:
Koorzusters. ‘Suster Gertrudis Constantia Smeulenaers, priorinne, oud 54 jaren,
professie 31 jaren. Sr Maria Cecilia van Sittert, subpriorinne, oud 74 jaren, geprofest
51. Sr Joanna Van der Aa, oud 70 jaren, geprofest 48. Sr Joanna Theresia Van den
Heuvel, meesterse der novitiën en costerse, oud 65 jaren, geprofest 45. Sr Anna
Theresia Rasiart, oud 66 jaren, geprofest 41. Sr Joanna Catharina Rycken,
procuratesse, oud 62 jaren, geprofest 37. Sr Joanna Maria Visschers, oud 59 jaren,
geprofest 37. Sr Joanna Maria Christina Damers, oud 58 jaren, geprofest 37. Sr
Theresia Philippina De St. Amand, oud 58 jaren, geprofest 35. Sr Maria Anna- Bollen,
mede-costerse, oud 58 jaren, geprofest 35. Sr Catharina Clara Eymberts, oud 55 jaren,
geprofest 33. Sr Gertrudis Clefas, canterse en vestiaria, oud 53 jaren, geprofest 32.
Sr Dymphna Catharina Boot, oud 52 jaren, geprofest 32. Sr Maria Elisabeth Nalaet,
oud 49 jaren, geprofest 27. Sr Maria Gertrudis Stals, siekenmeesterse, oud 43 jaren,
geprofest 23. Sr Anna Maria Gerardina Nelissen, meesteresse der fransche school,
oud 42 jaren, geprofest 21. Sr Anna Karis, dispensierse, oud 43 jaren, geprofest 21.
Sr Jacomijn Monica Van Os, oud 41 jaren, geprofest 13. Sr Joanna Margaretha
Constantia de Launay, portieres, oud 35 jaren,
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geprofest 6. Sr Joanna Maria van Overbeek, oud 35 jaren, geprofest 6. Sr Joanna
Maria Nelissen, oud 22 jaren, geprofest 3.’
Leekezusters. ‘Maria Van Mostert, oud 76 jaren, geprofest 50. Elisabeth Joris, oud
66 jaren, geprofest 45. Joanna Deckers, oud 62 jaren, geprofest 36. Joanna Vestjens,
oud 52 jaren, geprofest 32. Catharina Hendrix, oud 35 jaren, geprofest 15. Maria
Agnes Luis, oud 37 jaren, geprofest 11. Maria Martina Pitten, oud 31 jaren, geprofest
9. Agatha Pitten, oud 34 jaren, geprofest 7.’
Novicen. ‘Aldegonda Van Win. Gertruij Vaessen. Joanna Hendrix en Maria
Catharina Blankers.’
Tijdens de regeering van Joseph II in 1784 werd het klooster Maria-Wijngaard
door het keizerlijk gouvernement met opheffing bedreigd, doch, dank zij der houding
der Weerter burgerij, mocht het ongedeerd blijven voortbestaan totdat het eindelijk,
bij den inval der Franschen, in 1794, tot een zelfde lot veroordeeld werd, waardoor
zoo vele godsdienstige stichtingen zijn ten gronde gegaan.
In 1797 werden de nonnen heên gezonden en hare bezittingen het eigendom van
de Fransche Republiek verklaard. Den 15 September 1803 werd het klooster voor
de som van 8200 franken verkocht en in 1836 stortte de kerk in puin onder de slagen
van moker en hamer. Eindelijk zijn de nog overblijvende gebouwen met het
aangrenzend terrein, in 1843, door de Brigittinessen van Uden aangekocht en, den
4 December van datzelfde jaar, door de Eerw. Overste Bernardina Randhaxe met
drie zusters betrokken geworden. Zoover de geschiedenis van het klooster der Witte
Nonnen.
Wat nu de schrijfster onzer kronijk betreft, uit den inhoud harer aanteekeningen
blijkt: dat zij Maria Luyten heette, kloosterzuster was in Maria-Wijngaard en dat
haar

Maria Luyten, Christiaan Creemers, A. Nieuwenhuizen en Jos. Habets, Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587. Eene
bijdrage tot de voorgaande kronijk, op het jaar 1566. Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert 1583-1584

150
vader, Jacob Luyten, die gelijk zij een Weertenaar schijnt geweest te zijn, aldaar in
1568 aan de pest overleed.
Hare oudste verhalen heeft zij ongetwijfeld óf uit vroegere oorkonden des kloosters
óf uit den mond van bejaarde lieden overgenomen; van de feiten, die sedert het jaar
1562, of wellicht nog vroeger, plaats grepen, is zij zelve of oog- of oorgetuige geweest
en kon ze uit dien hoofde met veel nauwkeurigheid te boek stellen.
De bescheiden, die de kloosterzuster over Philippus van Montmorency, graaf van
Horne, diens familie, hof en huishouding te Weert mededeelt, zijn voor de
geschiedenis merkwaardig. Van niet minder belang zijn hare aanteekeningen over
de pogingen, welke de hervormers en beeldstormers hebben aangewend, om in de
hoofdplaats van het voormalig graafschap Horne en hare omstreken, vasten voet te
krijgen.
Zuster Maria Luyten begint hare kronijk met den 12 October 1442, dag waarop
de eerste kloosterkapel werd ingewijd, en eindigt ze hoogstwaarschijnlijk met het
jaar 1570; althans de aanteekeningen op het jaar 1587, die het geschiedschrift sluiten,
hebben geene betrekking met den overigen inhoud en zijn vermoedelijk door eene
vreemde hand daaraan toegevoegd. Hare schrijfwijze verraadt niet alleen den
Limburgschen tongval maar zelfs den spreektrant harer vaderstad.
Afschriften der kronijk, of althans uittreksels daarvan, zijn nog heden ten dage in
Weert en omstreken niet onbekend. Ook de beroemde pastoor van Helden, Joannes
Knippenbergh, heeft zijn verhaal van de beeldstormerij te Weert uit dit geschiedschrift
getrokken(1).
Ons echter is het niet gelukt het oorspronkelijk hand-

(1) Vergelijk KNIPPENBERGH. Hist. Eccltica Ducatus Gelriae blad 180.
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schrift der kronijk op te speuren; wat wij hier in het licht geven is dus slechts een
afschrift, dat met een ander - in bezit van den Wel Eerw. Heer Jos. Habets - vergeleken
en daaraan getoetst is geworden.
Ten slotte zij hier nog bijgevoegd, dat tot nader begrip der feiten, in deze kronijk
vermeld, meerdere ophelderingen te vinden zijn: in de Chronijk van Roermond door
Jan van Rijckenroy(1); in de Chronijk van St. Agneten-klooster te Maeseyk;(2) in eene
verhandeling over: Het Graafschap Horne als leen van Curingen,(3) alsmede in een
opstel genaamd: Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert, (1583-1584)
dat deze kronijk onmiddelijk volgt en geleverd wordt door den Wel Eerw. Heer Jos.
Habets, aan wiens ervarenheid en vriendschap wij de meeste inlichtingen omtrent
de kronijk uit Maria-Wijngaard te Weert verschuldigd zijn. Hem zij daarvoor bij
deze onzen oprechten dank betuigd.
Roermond 14 Mei 1875.
CH. CREEMERS.

(1) Publications historiques et archéologiques du Limbourg tom X pag. 97.
(2) JOS. HABETS. Publ. hist. et archéol. du Limbourg tom VI pag. 283.
(3) JOS. HABETS. Publ. hist. et archéol. du Limbourg tom VIII pag. 48.
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Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert
1442-1587.
1442
In den jaere ons Heeren 1442, den derden dag na Ste Dionijs, waert der suster Capelle
gewijd, als van den heer Dionijs van ons genedigen heer en bischop wegen van
Ludick(1).

1450
In 't vijftigste jaer daernae so heeft die bischop die susteren besloten en gewijdt in
Augustinus-orden, mer daer bleef, er sommige in Franciscus-orden.

1502
In 't jaer 1502, van Gods gratiën bischop zijnde tot Ludik heer Jan van Horn, en heer
Jan Cirenensis wiebischop doe zijnde, ende heeft ons gegeven den Roemschen aflaet
van alle sonden(2).
In 't jaer ons Heeren 1502 tot Weert in 't klooster is geweest een religieus pater,
die zijn gulden misse gezongen heeft op Ste Paulus-bekeering dag, een groot meester
geworden zijnde, tot sijne 22ste jaeren tot Endhoven gekomen zijnde, en is geheiten
meester Paulus van Someren in 't Clooster op die Hage, een ootmoedige Jonge, op
Ste Paulus-dag zijn professie gedaen, in goeder conversatie wandelende waert prior,
ende tot onsent pater zijnde, heeft ons wel geregeert in groote vrede, als die borgers
van Weert hem wel betuijgden ende bewesen in zijn gulde misse; hij is bij ons
gestorven en begraven 1503 op Ste Franciscus-dag.

(1) Over den Luikschen wij-bisschop Dionysius Stephani vergelijk JOS. HABETS, Geschiedenis
van het bisdom Roermond, I, p. 244.
(2) Jan Bourgeois de Monte was bisschop van Cirenen en wij-bisschop van Luik. Zie ibid. p.
245.
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Onsen Pater heer Joannes van Geldrop is gestorven 1506 in Julio; onse eerweerdige
mater, die eerst mater van dezer orden ende die weerde mater van dat Clooster heeft
gestaen, is gestorven 1513, 26 decemb. Overlede ons Pater heer Wilm Gompaerts
op Ste Gregorius dag in anno 1518.

1524
Anno 1524 die sweedt ziekte.

1525
In 't jaer 1525 op ste josephs-dagh weerd den eersten steen gelagt van onsen heer
Jacobus van Horn in 't fondament van de kerke. Die kerk is gewijd 1539. 22 april,
in de tegenwoordigheijt van ons genedige heer Jan, greve van Horne.

1542
Anno 1542 weerden gehaald twee susteren, van den commissaris en prior van Hagen,
broeder Willem Dikbier en den procurator Rutger van der Stegen, en wierden gevoert
naer Sueterbeek in 't klooster, waer zij eerlijk en wael ontfangen weerden en mater
gemaekt, daer zij in woonden onder half jaer in groot perikel van de Ruijters en van
de Gelderaers, die tweemael roofden en branden(1).

1547
Anno 1547 zijn 4 broeders ontboden uit het klooster van Endhoven tot Loven, den
supprior, den procurator en twee andere broeders; mer broeder Henrik liep uijt sijn
klooster wech; die prior Wilm Dikbier sat metten broeders op ten wagen en leverdense
tot Loven den doctoors. Godt weet alle dink. Die broeders wierden in die drie
verscheide kloosters gedaen. Broeder Henrik, die wechgeloopen was, kwam van zelf
weder in zijn klooster en

(1) Mariënhage of Sancta Maria in Dumo, bij Eindhoven. Dit mannenklooster der congregatie
van Windesheim werd in 1636 naar Weert overgeplaatst. Het vrouwenklooster Zoeterbeek
lag te Nunen, bij Helmond. Zie COPPENS, Het bisdom 's Bosch, III, p. 188.

Maria Luyten, Christiaan Creemers, A. Nieuwenhuizen en Jos. Habets, Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587. Eene
bijdrage tot de voorgaande kronijk, op het jaar 1566. Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert 1583-1584

154
gink in den kerker. Doe is hij ook tot Loven ontboden, en is in suppriors stede gedaen
in 't klooster buijten Loven, ende die supprior afgezet zijnde is wederom op die Hage
in zijn klooster; daer nae kwam die procurator van Loven weder op die Hage seer
verandert sijnde. Godt betert.
Den commissaris van Luijk quam in den advent te Weert te ondersoeken den
pastoor en nog meer andere luijden om die luterijen wil.
Vrouw Anna van Hoern legde een groote misdaed sonder reden op Nederweert,
vangende de eene nae den anderen, sij moesten hen selven uijtlossen, het was al om
geld gedaen; en als zij ze niet alle konde krijgen, - waer door veele niet in twee
maenden op haer bedde en sliepen, want zij wierden 'snagts gesocht - soo ginck den
schoutet met meer anderen op den kersnagt ter middernagt tot Nederweert inde
kerken, sloegen alle de glase vensters uijt en lieten niet een alik, en klom men daer
door met leijderen in die kerk, en schooten vuur in den tooren, en vingenter drie
mans en gaven den Capellaen veel schamperwoorden, die de gevangen vertrooste.
Men heeft er geen misse gedaen in XIV dagen; al het volk van Nederweert daer zij
op vielen kwamen op 't slot en gaven hen gevangen en moesten alsoo veel geld geven
aen vrouw Anna als zij wilde.

1548
In 't einde van den jaere 1548 was omtrent S. Merten dat groot Concilie van den k.
Majesteijt tot Ludik gehalden,(1) daer onsen pastoor beklaegt zijnde wierd afgezet,
dat groot schade was, want hij so koste-

(1) Over deze merkwaardige Synode vergelijk JOS. HABETS, Geschiedenis van het bisdom
Roermond, I, p. 461.
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lijken predikant was in 't woord Godts, dat doe vervolgd wierd.

1551
In 't jaer 1551 kwam die wiebischop tot Venlo en Ruermonde metten doctoors en
met veel knegten, om die herdoopte te corrigeeren die se afgingen en penitentie
wilden doen; mer die se niet afgingen wierden gebrandt, die fonteijnen bij hen hadden
wierden gegeesselt(1).
Onsen jonkheer had so gespeelt en versat, dat hij uijtten landen van Hoern en dat
Maesland mede heijschede, binnen 10 uuren 4000 gulden.

1554
Anno 1554 den tweeden nagt nae jaersdag so heeft Endhoven gebrant. Op
Schotelgoensdag is so groote erdbeving geschied, met soo grooten gerucht en
geruijsch, duerende wael een half vierdel uurs. Wij dagten anders niet alste
versinken(2).

1555
Te Weert is groote confusie geschiet, dat die sommige, die niet veel te verliezen
hadden, hebben die wapens en zegels der stad uijtgeprint en selven aen haer laeken
gehangen. Daerom dat een vrouw eenen quaden eed heeft gedaen, moest in haer
hembde in die processie gaen.

1557
Int jaer 1557 is noijt soo dueren tijd geweest, soodat veel luijden stierven van honger
en gebrek; sij aeten persvleesch; die vader hoorde vijf kinders krijten van honger,
hij sloeg er twee van doot; veele verhingen sich(3).

(1) Wij-bisschop van Luik was destijds Gedeon van der Gracht, JOS. HABETS, o.c. p. 246.
(2) Eene copie onzer Chronijk in bezit van den WelEerw. Heer Habets heeft asschelwoensdag
- in plaats van schotelgoensdag.
(3) Over het duur jaar 1557 raadplege men de Historische beschryving van dure tijden en
hongersnooden. Amsterdam 1741, p. 87.
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1558
Anno 1558 was de pest hier; in hoijmaend stierven op twee daegen 40 menschen en
veel kinderen; sij hadden een groote kuijl gemaekt daer men se inbragt sonder kisten
en met kist.

1559
In 't jaer 1559 was tot Weert eenen pastoor, die drij uuren lang predikte mer geen
misse en dede, soo dat 't volk in groote dwaling en tweedragt kwam, die gebooij
Godts of godsdienst niet en achte. Dese klagt is totten bischop van Ludik gekomen
en soo sijn, Vrijdag voor beloken pinxteren, van Ludik gekomen 7 groote mannen
van bischops wegen, ondersoekende onsen pastoor die weggedaen wierd, en daernae
is den voorigen pastoor wedergekomen.

1560
Anno 1560 op den 22 meij is onsen Edelen Grave van Horne, heer Philippus, naer
Vranckrijck en Spagniën getrocken; in 't selve jaer heeft sijn suster, vrouw Leonora,
getrouwt haeren anderen man, op den 19 november, den Jongen heer van
Hooghstraeten, in tegenwoordigheyt van heer Robertus bischop van Luyck.

1561
Anno 1561 quam op kersavont onsen Edelen heer Philippus uyt Spagniën tot Weert.

1562
Anno 1562 heeft heer Philippus, suster, vrouw Maria, den 9 dach Junij, getrouwt
haeren anderen man, den heer van Mansvelt; daer seer veel volk vergaedert was op
haer bruyloft soo hertogen als graven ende groote landtsheeren ende veel edelmans
ende ander gemeyne lieden uyt allen landen, om een steekspeel datter gehouden
weert, hetwelcke men des anderen daeghs nae de bruijloft speelden in de stad op den
gemeijnen merckt met seer groot gevecht, beginnende smiddaghs ten 12 uuren,
duerende tot savonts 9 uuren. Dit duerde drij daegen lanck al op den selven tijt, soo
dat sij malkander soo vrees-
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selijck sloegen dat haer ligchaemen soo blauw waeren, recht alsof sij in eenen strijdt
of gevecht van oorlogh hadden geweest, soo dat veele lieden seijden, dattet in corte
jaeren soo wel kost geschieden in ongenoeghten als dit gedaen weert in genoeghten;
dat vreesden sij seer. Den Heer laet het ons ten besten comen en goede vergaen.
Anno 1562 den tweeden nagt in october is gestorven die Edele Gravinne ende
dochter van den Lande, onse Eerweerdige suster Emilia van Horn, die bij ons in het
Godts-huijs Maria-Wijngaert gewoont heeft vijf en vijftigh iaeren in alder
ootmoedigheijt vrede ende bermhertigheijt.
Anno 1562 was alsulcken natten oogst, dattet volck die vruchten, die ons den Heer
verleent had, niet droogh konden krijgen; het regende op dertien martelaeren dagh
en voorts regende het alle daegen, uijtgenomen eenen dag, dat het niet regende; dit
duerde tot Alderheijligen-dagh toe.
Onse tienden, die wij tot Tongelroij hebben, quam ons half druijpende in; soo dat
wij die onder schoppen ende luijven en in onsen trans ende op andere plaetsen daer
het loght lagh setten wij; maer setten het niet in den berm om het versticken; want
hier alom wast veel verstickt, soo dat veel lieden sieck wierden, die van dat broot
aten soo lang het coren duerde.
In hetselve iaer is Keijserbosch en Erekenroij in den naght berooft uijt haere kercke
al haer silver en goudt met groot geldt al afgestolen, en die vrouw van Keijserbosch
oneerelijck gebrandt; groote dieverije en dootslagh regneerde overal(1).

(1) Tungelroij een gehucht van Weert. Keizerbosch en Herkenrode twee abdijen de eene nabij
Roermond, de andere bij Hasselt.
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1563
Anno 1563 den 26 Januarij, 's woensdaghs voor lichtemisse, heeft het hier te Weert,
in de langhstraet soo seer en soo veel gebrandt, datter ses groote huijsen teenemael
ontstecken waeren, maer het volck leesten soo vroomelijck, dat sij het al uijt blusten,
uijtgenomen twee schueren en schoppen en ander kleijn huijserkens die altemael
afbranden. Godt heb lof, dat het daermede ophiel. Den 8 november is den serck geleijt
op sr Emilia van Horne graf, doen sij een iaer doot geweest was.
Vier mans bijeen hebben die wolven doot verbluft of gejaeght in den sneeuw, twee
hebben zij geten ende twee laeten liggen.
Item daernaer den lesten februarij, des achter noens tusschen 2 en 3 uuren, hebben
sommige lieden in de stadt en oock te Nederweert ende oock een suster in ons clooster
een weinigh erdbevinghe gevoelt, soo dat men nauw gewaer weert, dat het aertbevinge
was, voorts en hoorde men daer niet meer van tot op den 21 meert; des naghts naer
12 uuren isser groote aertbevingh geschiet met seer groot gerucht, butsen, schudden
en geruijs; dat duurde wel een half verdel uuren. Wij hadden sulcke eijssinge en
grouwel, wij daghten anders niet dan te versincken; dit beven duerden voort alle dien
naght, en den 22 meert, sijnde witten Donderdagh, den geheelen dagh, dat het aertrijck
niet eenen Ave Maria lanck sonder groote schocken stil bleef, die het wel tien mael
dien dagh had, en besonder des naermiddaghs tusschen 3 en vier uuren, doen beefdent
wederom gelijck het des naghts gedaen had, doen meijnden wij al te samen dat de
werelt soude hebben vergaen. En de sonne wiert desen dagh eens gesien geheel
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swart, boven haer hebbende twee sonnen tegen een, seer claer, die haer radiën of
straelen tegen malcander schoten al dansende ende schietende, verduysterende die
ander of derde sonne, die al swart bleef en sagh. Deese aertbevinghe heeft lange
daegen en naghten geduert al met schuddingen als men het niet en daght of meynde.
Daernaer, den lesten dagh van april tusschen vijf en ses uuren des avonds, wast
wederom groote aertbevinge, dat het aertrijck op sommige plaetsen open berste en
den huysraeth op veel plaetsen van de recken en schapen viel, en die lieden meijnde
dat sommige haer huijsen ingevallen souden hebben; ende sommige priesters in
Brabant sagen aen den schijn der sonne, dat het aertrijck verschoten was.
In 't selve iaer 1563 in meert of april quamder een pest te Weert, hier en daer geheel
de stadt door; daer storvender veel van en genaesender oock veel van. Deese pest
quam eerst in de beeckstraat bij Billeken van Horne, met eenen man die daer in de
herbergh was, daer het die dochter van cregh als sy opgeveght hadde daer hij gespouwt
hadde, daer sij oock van storf; maer nergens storf het soo seer als in de langhstraet
binnen en buijten de poort; want in sommige huijsen storvender wel 9 oft thien of
soo veel als er in een huijs was.
Ontrent desen tijt sijnder wederom vier sonnen gesien. Daernaer, den 15 meij op
pinxter-dinsdagh tusschen 3 en 4 uuren, onder de singende vesper, quam wederom
soo groot gedruijsch van aertbevingh, soo groot als op witten donderdagh en op meij
avont is geweest, soodat wij alle meijnden te vergaen; want
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wij meynden dat de kerck op ons hooft soude gevallen hebben; het quam altijt met
sulcke gerucht, gelijck die suijsen maecken daer die kinders mede speelen; die leijen
op de kerck en huijser ende glasevensters en anderen huijsraet clinckten, oft men al
in manden onder een geschut hadde; deese aertbevinge duurde dit heele jaer door,
soo dat het selden was of den een of den anderen hoordent hier of daer, soo dat het
wel scheen eene generale aertbevinge te sijn, immers alom in dese quartieren(1).

1564
Anno 1564 sijnder veel teeckenen gesien, groote vlammen viers met groote toorens
opstijgende in 't Noorden, dat men het overal sien moght met groote verschricktheijt.
Item in 't selve iaer den vijfden september, op eenen Dinsdagh smorgens ten twee
uuren, heeft het hier te Weert wederom in de langhstraet seer gebrandt, soo datter
wel tien of elf groote huijser afgebrandt sijn, sonder schueren, schoppen, stallingen
en seer veel ander kleijn huijserkens, die men niet

(1) In het najaar 1563 berichtte de kardinaal Granvelle aan den koning, dat Oranje, Egmont,
Horne, Montigny en Bergen eene samenkomst gehad hadden te Weert; dat hij niet vernomen
had wat daar verhandeld was, maar dat de zaak hem verdacht voorkwam. In een lateren brief
verwittigde Granvelle hem, dat een boosdoener uit Genua, die door de landvoogdes wegens
het plegen van moord uit het land was verbannen, door den graaf van Horne te Weert werd
onderhouden, ten einde hem (Granvelle) om het leven te brengen. Hij verzekerde, dat het
hem niet vergund was de verwijdering van den moordenaar uit het huls van den graaf te
elschen; maar dat hij niet te min zorg zou dragen, dat noch deze noch eenig ander zijn
voornemen zou kunnen volvoeren. De koning antwoordde hierop, den 19 Februarij 1564: Ik
heb eene bijzondere aandacht geschonken aan 't geen gij vernomen hebt betrekkelijk den
Genuees, die te Weert wordt gehouden; dit heeft mij groote bezorgdheid gebaard, want ik
wensch uw leven te behouden, dat voor mijnen dienst van zoo groot gewicht is. MOTLEY,
Opkomst der Nederl. Republiek I p. 286, 290 en 300.
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lessen konde, want den brandt was zeer groot; wij meijnden dat heel de straet afginck,
iae, de geheele stadt, meijuden wij, souden oock afgebrandt hebben. Maer die
bermhertigen Heer quam ons te hulp en beschermde ons al te samen; gelooft en
gedanckt moet hij sijn. Op den derden dagh en op den 8sten dagh en naght ginck het
vier nogh op daer het gebrandt had; maer sij waeckten seer nauw.

1565
Anno 1565 doen wast soo vervaerelijcken harden winter dat men seijde, dat sulcke
koude in hondert iaren niet beleeft was. - Item het begonst zeer sterck te vriesen,
twee of drij dagen voor St. Thomas 1564, ende het vroor tot naer St Mathijs 1565,
dat waeren thien volgende weeken, in welcken tijt het drijmael een weijnigh ontliet,
maer dan begonst het wederom al even sterck te vriesen; groote stercke boomen
waeren doot gevrosen; men vont bij naer niet eenen nootenboom of hij was bevrosen
sommige heel sommige half doot, soo dat sij doen weinîgh vrughten droegen, want
sij hadden hun laet verhaelt; groote dicke castanieboomen die waeren tot op den
gront bevrosen, soo dat sij al te saemen in dese landen bedorven waeren. Item de
Schelde t'Antwerpen was soo sterck bevrosen, dat sij haer tenten daer op sloegen en
tournoijden en bedreven groote feest daer op, tot eene gedenckenisse, want sij
bevonden dat sulckx in vier hondert iaren niet meer geschiet was. Daer was oock
soo grooten sneeuw gevallen, met soo groote geweldige winden, als men wel oijts
gehoort of gesien moghte hebben als anno 1564 doen wasser oock grooten sneeuw,
daer veel jaemer en lijden in gesien en gehoort wiert.
Item in deesen harden winter, in Januarij, storven
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ons seven susteren, dewelcke alle seven een siecte hadden, te weten: eenen steeck
in de sijde en soo grooten brandt, dat hun tongen en lippen sagen of die met inckt
hadden besmeert geweest; aldus sieck sijnde wilden zij niets eeten, maar riepen al
maar om drincken, mits den grooten brandt die sij van binnen hadden; en wij konden
den dranck niet onbevrosen halden, al stondt hij neffens het vier, en die groote coude
gaf hun geene verlightingh nogt vercoelinge aan den grooten brandt, die sij hadden.
Onsen Eerw. Pater heer Jan van Oosterwijck ginck met het H. Sacrament en H. Olie
van bedde tot bedde in het sieckhuys, recht al oft in een gemeijn gasthuijs hadde
geweest. Den 25 Januarij storf suster Geertrudis van Lijmbeeck van den brandt en
steeck, en sij was d'eerste doode van deese sieckte; doen sr Geertrudis gebaert stondt,
nam sr Yda Gompaerts den H. Olie en storf van deselve sieckte, den 28 Januarij;
item den 29 Januarij storf sr Jenneken Bruhuijs van deselve sieckte; item 2 februarij
storven, binnen 24 uuren, vier susteren achter een; eerstelijck suster Anthonia van
Heusden, regel-suster; suster Elizabeth Stichs; suster Christina Gompaerts was sr
Yda Gompaerts night; sr Margarita Ketelaers, alle te saemen van deselve sieckte.
Dese waren al te samen oude bedaeghde susteren. Dese vier lijcken hadden wij op
eenen dagh; drij stonden gebaert op de spincamer tusschen ider pilaer ééne; men
begroeffer twee gelijck; als men het eene lijck met processie of clergie gehaelt hadden,
gingen wij wederom en haelden d'andere. Onse kneghten moesten die begraven,
sulck een weder wast; maer wij waeren daer tegenwoordigh en laesen die
begraevinghe, als dat gewoonelijck is, met grooten
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druck en rouw. - Eenen meester van medicijnen was alhier op het kasteel, die noemde
dese sieckte: den couden pest, en hij seijde nogh daer bij: dat sij smette; dat wel te
gelooven was, want suster Jenneken Bruhuys had bij naer een iaer int sieckhuijs
geweest, en was seer oudt en creegh het noghtans als die siecke susteren daer
quaemen, en zij storf daer oock van; en nogh vijf van onse susteren die het cregen,
maer dese geneesde daarvan. Dit sijn de naemen dergene die genesen sijn: suster
Catharina Pijls, sr Cornelia Kamerlinckx, - maer dese hadden bruijn - sr Helena van
Parijs, sr Margaritha Stultiens, sr Catharina Heijnrijckx - dese was nogh niet gecleet.
- Nogh waerender eenige lieden op de buijtenije, die hier werck gecogt hadden, daer
een geheel huijsgesin uijt storf, soo wij naermaels hoorde seggen. - Veel menschen
storven in dien tijt van coude en gebreck, want het was eenen benauwden dieren tijt;
één broot 3 stuijver en somtijts vier st. één pont boter 7 oort of twee stuijver.
Item int selve iaer in Meij isser seer veel overvloedigheijt van water gevallen, soo
dat die wateren grooten schaeden gedaen hebben, maar veel meer in die waterlanden.
Te Moers isser grooten schaden geschiet; veel landt, huijsen en dorpen ingenomen;
men sagh die menschen op die huijsen sitten drijvende in 't water, maar sij waeren
niet te helpen, sij moesten verdrincken.
Item in Meij wort Jan van Parijs en Jacob Pasteijckens gevangen en te Worcum
op haer lijf geset, daer sij seven weeken saeten, en het soudt haer hardt gestaen
hebben, sonder vrouw Marij, vrouw van Mansvelt, dewelcke haer verbadt aan die
her-
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toginne van Brabant, dewelcke die gevangen overgelevert waeren. Vrouw Maria had
een bede aan die hertoginne, want sij waeghde haar lijf met haeren man ende heer
haeren outsten soon, Hugo van Salijn, met haere behoude doghter, en voorts alle
haere jouffrouwen ende dienaers, die trocken over het water naer Portugael om des
coninckx doghter over te brengen, tot eene bruijt voor de hertoginne haeren soon;
daerom is sij verhoort en de gevangen sijn vrijgelaeten; vier duijsent gulden wierden
aan vrouw Maria van die gevangen geschoncken.
Hier en tusschen wast grooten dieren tijt over alle dingen. Item strackx naer den
oogst begonst den dieren tijt; één broot 3 stuijvers, strackx daernaer vier en vijf; voor
den advent al ses st.; en dat duerden al gestadigh; somtijts ginckt één oort of
negenmanneken af, dan quamt al weder op ses(1).
Den brouwketel is geseth te Peter en Paulus.
Item daeghs voor kersavont quam vrouw Maria te Weert, doen sij uijt Portugal
quam, en hat des coninckx doghter overgebraght door veel prijckelen der zee; doen
sij daer naer toe reijzeden, hadden sij geenen tegenspoet en voeren op 13 dagen over,
maer doen sij weder quaemen, waeren sij seven weeken op 't water en leden menighen
storm; op St. Lucas dagh meijnden sij allen te verdrincken, sij ontlosten de zeijlen
en dreven op Godts geleij en genaede.

1566
Anno 1566 in Januarij braght mijnheer Florus, heer van Montendys sijn bruijt eerst
te Weert. Op lichte-

(1) Over deze duurte vgl. GERRIT VAN SPAEN Gedenkw. geschiedenissen van duure tijden,
hongersnooden, pestilencie enz. Rotterdam 1701 p. 139, en de Hist. beschrijving p. 91.
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mis-dagh, quaemen sij in ons Clooster en gaf het convent 4 gulden brabb. Desen
heer was een soon van vrouw Anna van Horne, vrouwe hier te Weert op 't slot oft
casteel(1).
Eén broot kost nogh al 6 st., en het vervolgh van allen dingen is vervaerelijck dier;
groote aertbevinghen op sommige plaetsen. Eén broot nu 5 st. één oort, somtijds één
oort min 5 st., naer advenant datter veel of weijnigh te coop quam.
Item in februarij is in Hollandt groot lijden, iaemer en schaeden van 't water
geweest; eenen dijck door gebrocken, die noijts meer doorgebrocken was, veel landt
ondergegaen en afgedreven, overmits groote winden en tempeesten.
Item donder en blixem, alsoo dat te Nimwegen een kerck van den helsche viere
verbrandt is; daer hinck een goude klock in, die in voorige iaeren gevonden was
wonderlijck en miraculeus; dese clock is nu versmolten door het helsche vier. Groot
aertbevingen op sommige plaetsen. Daer sijn oock veel teeckenen gesien in de loght
van veel en verscheiden menschen hier te Weert; ten eersten sagh men des naghts
tusschen elf en twelf uuren in de loght strijdtbaer volck, dat sich tegen malkander
sette als ten strijde; item een Bourgoignons cruijs; item drij dootkisten en een root
sweert; dat is gezien de twee leste daegen van februarij. - In april ginck het broot
weder af tot op vier st. en 4 st. en één oort op en af.
Item den 4 meij so quaemen sommige borgers van Weert van Diest gegaen en
saegen des morgens, omtrent seven uuren, seven sonnen bij een, die vier

(1) Florens de Montmorency, heer van Montigny en broeder van Philippus de Montmorency,
graaf van Horne. Zie Publ. etc du Limbourg. VIII p. 22.
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vergingen in 't kort, maer die drij bleven langen tijd staen in de loght, en de maene
stont midden tusschen die sonnen stantvastigh sonder verganck.
Anno 1566 item den maend augusto beginnende, soo bestondt den val der heijlige
Kercke, 't welck die duijtsche heeren besloten hadden tegen consent des Coninckx
van Spagniën; soo hebben overal in desen landen dat meestendeel Godts diensten
nedergelegt, besonder in groote steden als: Dornick, Antwerpen, Bosch, Ruremonde,
Eijndhoven, Weert, en met den korsten alle heeren, die het besloten en mede gesegelt
hadden tegen den Coninck. Die hebbent in hare lande al neder laeten slaen en doen
afwerpen als: autaeren, beelden en figueren der passie ons Heeren, van alle sancten
en sanctinnen, ornamenten boeken, stoelen, bancken en al wat men tot den Godts
dienst plaght te besigen en gebruijcken, met al de lessenaers te samen al in stucken
en van een geslaegen. Bovenal dat weerdigh H. Cruijs, die figuere ons
Zalighmaeckers, seer onweerdelijck vernielt, met roepen en schreeuwen en spottelijcke
woorden van blasphemiën, iae, afgrijsselijcke woorden. Item als zij die beelden de
halsen, armen of beenen met groote onweerdigheijt afsloegen, dan schreeuwden sij
met luijder stemme spots gewijze: Viva de geusen, siet hoe sij bloeden! Item als sij
die halsen afsloegen van de cruijsefixen of ander beelden, dan riepen sij gelijcker
handt in spot Jesus, gelijck men doet alsser eenen dief onthalst wordt; en wat sij
braecken of van een sloegen van gestoeltens, coorkens of wat Godts dienst aenginck,
soo riep dat gemeijn volck met luijder stemmen: Viva de geusen; so dat goede
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oude Catholijcke lieden dogt haer hert te brecken, dat sij sulcke jolijt maeckten in
haer boosheijt(1).
Item 24 augusty op St. Bartholomeus-dagh smorgens voor 4 uuren, sond onse
vrouwe van Horne, vrouw Anna, moeder van heer Philippus, eenen bode tot ons in
't Clooster: dat wij ons beste dingen en goot wat wegh souden doen, omdat zij ons
niet souden besteelen, als ons iets overquam ofte eenigen anderen last kregen; doen
soo waeren wij in seer grooten noot en lijden, niet wetende wat doen. Een iegelijck
vlughden het sijne bij die vrinden. Maer wij bleven bijeen, verwachtende wat ons
Godt geven soude, wij hoorende dat sij van de Minderbroeders quamen, waeren in
seer grooten vreesen. Ons eerw. mater begeerde dat wij te samen comen souden in
die spincamer ende blijven aldaer bij een, opdat niemant geschent of gestoffeerd en
wierde, omdat het in den naght was. Dus saten wij in beedingen en geween, tot dat
het dagh wiert, verwaghtende wat Godt over ons verzingen souden, niet weetende
wat travallieringen of quellingen sij ons aendoen souden: slaen, stooten, uijtjaegen
of dooden. Wij bleven biddende eendraghtelijck den Heere, dat hij sijn bermhertigheijt
aen ons vertoonen wilde en ons vertroosten in desen druck en benauwtheijt; welck
gebet die bermhertigen Heere heeft verhoort; want doen het dagh wiert, quaemen
sommigen goeden Borgers die ons seijden: dat wij niet vreesen en souden, sij souden
dien dagh niet komen, omdat sij te seer vermoeijt waeren.

(1) Over den beeldenstorm vgl. MOTLEY Opkomst der Nederl. Republiek II p. 131 en NUYENS
Nederl. beroerten II p. 131. Onze schrijfster schijnt de oorzaak daarvan aan de duitsche
Heeren, dat is, aan de verbonden Edelen toe te schrijven. Wie zal durven beweeren, dat zij
er geene schuld aan hadden?
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Sij ioegen die Minderbroeders uijt haer clooster en gaeven aen de sommige werelijck
habijt die het begeerde. Item den 27 augusty s avonds ten 10 uuren, begonsten sij
dat Minderbroeders-Clooster in stucken te slaen en te smijten.
Wij susteren en saeten geheel dien naght op ons bleijck, met grooten angst en
vreese, en hoorden dat smijten en schreeuwen en verwaghtende, als sij daer gedaen
hadden, dat sij, soo ons sommige borgers seyden, in ons Clooster souden comen en
doen so als sij bij de Minderbroeders gedaen hadden; maer ten 3 uuren quaemen sij
eerst van daer, seer vermoeijt sijnde van slaen en brecken, en ook hadden sij haer
hamers en instrumenten soo aan stucken geslaegen en gebrocken, dat sij dien naght
niet meer konde bedrijven.
Item den 28 augusty, op onsen H. vader Augustinus dagh, soo haest als die poorten
open gingen, liep het gemeijn volck, kleijn en groot, met groote hoopen en troubben,
om te bezien hoe sij het daer gemaeckt hadden, dat seer deerelijck was om aen te
sien; want sij hadden daer eenen groote schaede gedaen aen autaeren, coorgestoeltens
en seer veel ander dingen, die seer veel van maecken hadden gekost, die sij heel tot
pulver te stucken hadden geslaegen, daer sij selfs nogh niemant anders profijt van
hadde. Het lagh daer al oft in een bosch had geweest daer men hout hadde gehouwen,
en alle degene, die wilden, droegen met hun wat sij begeerden: steenen, hout, stucken
van beelden, cruijt uijt den hof, zavie, lavendel, met groote busselen, voorts alle
andere dingen dat de Broeders daer gelaeten hadden, doen sij haer uijtjaegden, dat
droegh een ieder met, die
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het begeerde, reght of sij het op eenen jaermerckt gekoght hadden; soo droegh een
iegelijk met hem dat hun behaeghde en dat sij begeerde, en een ieder deede dat hij
wilde, want niemant verboot hun of seijde iets daer tegen. Sommige gingen daer om
te stelen, sommige om te spotten en guygelen en quaet van de Broeders te sprecken,
te lasteren en te blameeren en in spot de clock aen te trecken seggende: Komt nu ter
missen en sermoen, het is geluijdt. Dit cleppen en luijden met de clocken duerden
den geheelen dagh van smorgens 6 uuren tot des avonds 7 uuren, dat het niet soo
lanck sonder geluijt was dat men eenen Pater noster hat konnen bidden. Dit hoorden
wij al in ons clooster en dan waren wij in groote bangigheijt en vreesden allen uuren
sulckx oock souden ons overkomen; omdat sij daer grootelijckx mede hadden
gedreijght. Dat Minderbroedersclooster wiert doen gesloten en voorts toe gehouden,
doen het al daer uijt gestolen was dat ider begeerde; soo datter doen niemant meer
in moght komen dan het hun beliefde en degene, die het de kerckslaegers bevolen
hadden te bewaeren.
Item den 29 augusty, gingen die oversten der mannen, die de kercken moesten
brecken en van een slaen, ter herberge om te drinken en hun te verstercken tegen den
toekomenden naght, en dan in ons clooster te komen, ons dingen dan met lust te
stucken te slaen als sij wat gedroncken hadden. Dat vernemende sommige goede
borgers, ons een goet hert toedraegende, gingen ter selver herberge, niet soo seer om
te drincken als om met hun in gespreck te komen en soo voor ons te sprecken,
begeerende aan hun op alle vrindtschap, dat sij doch
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genaedelijck met ons wilde handelen en in den naght niet overvallen, omdat wij dan
te seer verschrickt en verbaest souden sijn; want wij crancke vrouwkens waren en
dat sij geen geweer, bijl, nogh hamer met hun zouden draegen; sij souden des hier
genoegh vinden. En oock begeerden sij aen hun, als sij hier tot ons gingen, dat sij
dan op de straeten niet souden roepen: Viva de geusen! anders soude ons het gemein
volck te samen overvallen en geheel vernielen. Dese bede vercregen hebbende sijn
dese borgers, hun versteckende uijt de herberge, omtrent vijf uuren s' avonds
heijmelijck tot ons Clooster gekomen, vraegende suster Heylken en sr Mariken Luyten
en begeerden hun te spreecken, want sij hun nogh bewant of maeghschap waeren,
en sij oock anders geen kennisse hadden. En dese susteren bij hun gekomen sijnde,
gaven sij hun te kennen, dat sij dese bede voor ons Clooster gedaen hadden, maer
dat sij het niemant seggen souden in de stadt; maer dat sij het de mater en susteren
souden seggen, dat sij hun niet quaelijck en ontfingen nogh hun daertegen stelde,
nogh weijgerde met quaede woorden, anders souden sij nogh grammer worden en
doen ons nogh veel meer schaede; want wij hebben haer een weijnigh beweeght, dat
wij hopen, dat het al genaedelijk sal toegaen; soo gaet, seijden sij, aen een sijde en
laet se wat geworden, want wij hopen, dat sij tot ue slaepcameren niet sullen gaen,
want wij seijden hun, dat hun sulckse niet betaemde te doen.
Dese voorgenoemde Goede Borgers waeren soonen van den ouden Cornelis van
Stralen en haere naemen waeren dese: den eenen den jonge Cornelis en den
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anderen Jacob in die Croon sijnen broeder.(1) Voorts vraeghde sij dese susteren oft
hun beliefde, sij souden hun wel terstondt gaen haelen; want zij nu nogh goetwilligh
waeren en of sij door vertreck van tijt weder anders gesint wierden. Die susteren
antwoorden, dat sij hier haer best aen doen souden, om hun daertoe te krijgen, omdat
het nogh met den daghe was, sij souden het de susteren seggen, omdat sij haer soo
seer niet souden verschricken. Met dese antwoort sijn uijt het Clooster gegaen dese
mannen weder ter herberghe om hun te haelen, en sij souden wederom met
terughkomen om ons eenighe hulp en onderstandt te doen.
En omtrent ses uuren s'avonds quam Jacob met sommige van de geusen, die dit
duijvels-werck uijtvoerden, en gingen in onse kercke en worpen dat gegraeft werck,
dat boven den Hoogen autaer stondt, neder en sloegen die beelden, die sij vonden te
stucken; maar die beste hadden wij verborgen. Soo hadden wij soo veel schaede niet
als sij elders wel deden; maar haddent sommige goede borgers niet gedaen en dat
sommige susteren die met de geusen bekent waeren, naementlijck suster Elisabeth
Claes en nogh meer andere oude personen, die seer baden en kermde, sij soudent bij
ons seer quaelijck gemaeckt hebben. Maar den Bermhertighen Heer beroerde en
beweeghde haer herten, dat sij medelijden met ons hadden ende onser ontfermde,
soo dat sij niet eenen lessenaer of gestoelte of anders iets in stucken sloe-

(1) Deze twee broeders behoorden vermoedelijk tot de familie van den beroemden keizerlijken
generaal Jan van der Croon. Zie JOS HABETS, JAN VAN WEERT en JAN VAN DER CROON,
Eene bijdrage tot de geschiedenis van den dertigjarigen oorlog. Roermond 1862 p. 123.
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gen, dan alleenelijck in den Coor die beelden op den autaer en eenige op den Coor,
waer voor wij Godt hertelijck bedanckten en hun lieden oock, hetwelcke hun seer
aengenaem was; en wij sette hun t' eeten en te drincken voor, waer voor sij ons seer
bedanckten en raeden ons, dat wij ons clooster toe souden houden en laeten niemant
in, die daer nogh soude komen om te breecken en dat wij seggen souden: het ware
al te mael in stucken geslaegen.
Dit gedaen sijnde, quam Cornelis met die andere geusen, die hij in de herberghe
gehouden had, en bleef bij hun sitten drincken en seijde hun: sij behoefde hun met
dien arbeit niet te quellen, degene, die hier gingen, waeren al genoegh om te stucken
te slaen hetgeen wij hadden, en doen sij het besien hadden waeren sij tevreden, soo
het gedaen was. Dit was Hermen Ressen met zijn gezelschap, die dit quam besien
en het was sijnen broeder Jan Ressen met sijn geselschap, die te voren quam te stucken
slaen. Wij bedanckten ons over dese twee gebroeders omdat sij genaedelijck met ons
gehandelt hadden en dat sij met den naght niet gekomen waeren, want al was het
met den daeghe, wij konden dat gemeijn volck noghtans bijnaer niet afkeeren, en
het hadde ons onmoghelijck geweest en hadde onse nabueren en goede borgers en
andere goede vrinden het niet gedaen, die wij binnengenomen hadden, uijt raet der
geusen die het ons rieden. Dese hielpen ons die poorten bewaeren en ondersettense
met houten en de beelden die sij te stuck geslaegen hadden, en deeden grooten
tegenstand, want geheel den kerckhof, maesstraat en wal stondt vol volkx; en souden
over die muer geclommen hebben, en hadden het die geusen
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niet belet die op die bleijck gingen en verboden het hun, om bede der susteren, die
het hun gebeden hadden. En oock ginck Mariken van Halen met een groot hout al
langhs de bleijckmuer, en hadt den hondt neffens haer loopen, dat eenen seer quaeden
hondt was; soo derfde daer niemant d'eerste overspringen, want hij soude die
verscheurt hebben. Dit volck quam aan alle d'ander poorten des Cloosters en meijnde
binnen te comen om ons te iagen, uijt te steelen en teenemael te bederven en te
vernielen. Maer dien bermhertigen Heer quam ons te hulp in desen noot en vertroosten
ons in desen grooten druck; gebenedeijt moet hij sijn in der Eeuwigheijt. Dese
mannen, die het te stucken geslaegen hadden met degene die ons Clooster helpten
bewaeren, bleven soo langh bij ons int Clooster, tot dat het gemeijn volk van ons
Cloosters-poorten waren geweecken en vertrocken, omdat sij vreesden of sij ons
nogh hadden overvallen, en wij dan niet sterck genoegh hadden geweest om hun te
keeren of wederstaen; doen scheijde sij met vrindtschap uijt het Clooster.
Item dien selven naght gingen sij in de Hooghkerck en sloegen het al te stucken,
wat tot Godtsdienst gebesight was, iae, tot een coorken toe, stoelen en lessenaers,
daer die schepenen op saten in den Gods-dienst en als men predickte; en bovenal
met den Heijligen Olij smeerde sij haer schoenen, soo men seijde. - Den soeten naem
Jesus hinck in die kerck, - en bij de Minderbroeders ook eenen suijverlijck overgult;
- sij moghten die niet sien en sloegen hem te stucken. Wat sij met de naght al niet
doen konde, dat deeden sij voorts s'anderen
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daeghs en voorts soo langh, tot dat het al vernielt en bedorven was.
Wij saten wel negen of thien daegen in soo grooten anghst en lijden, dat wij de
doot soo gerne hadden verwaght; want het en was haer niet genoeg in ons Clooster
te stucken geslaegen te hebben, maer sij wilden het nogh meer komen doen. Daer
waeckten wel thien of elf mannen, goede vrinden, des naghts met de susteren, somtijts
min of meer; wij quaemen niet uijt onse cleederen tot dat het geroep van het gepeupel
wat ophiel. Nu allen Godts-dienst nedergelegt sijnde en in allen kercken, capellen,
binnen en buijten Weert vernielt, verscheurt, verreten, gestolen en tot stucken
geslaegen waeren alle dingen, die men tot Godtsdienst besighde - uijtgenomen den
preeckstoel en die clocken, die sij bewaert hadden, tot haeren behoeve om te besigen
als sij haeren ketterschen dienst souden doen, - soo hebben sij die kerck gereijnight
en alle onbequaeme dingen en al dat haer soude mogen beletten of hinderlijck sijn
aen haer ongeloovigheijt daer uijtgeworpen, en andere diensten naer haere begeerten
en lust geordonneert, singende psalmen en haeren pater noster en andere liedekens,
die hun lusten en geliefden, al in 't duijtsch. Men predikte twee mael daeghs, omtrent
thien uuren 's morgens en naermiddagh omtrent vier uuren, en dit hiet het
avondts-gebedt; men luijde met de clocken, en als het gemeijn volck dit hoorde, sette
sij alle werck aen de sijde en liepen met groote blijdtschap, om die predicatie met
sulcker vierigheijt te hooren, reght of sij het reght woort Gods en die reghte waerheijt
nu eerst gevonden hadden; maer ten laesten sullen sij bevinden,
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dat sij bedrogen sijn. En den Pastor, die hier te voren tot Weert was, die was oock
verleijt in dese ketterije en ongeloovigheijt; hij bleef haeren predicant en verleijde
meijnigen mensch; hij was gebortigh van Thorn, sijnen naem was heer Thomas, en
was soo welspreeckende en lieffelijck om te hooren, dat hij er daermede veel tot hem
trock; daer en boven cregen die borgers nogh andere predicanten van buijten, die
hem helpen souden in desen ongeloovigen dienst(1). Sij quaemen ons oock dickwijls
aen met schoone smeekende woorden, dat wij oock ter kercke souden comen en
hooren dat woort Godts; dat soude Godt aengenaemer en behaegelijcker sijn, als dat
wij soo op eenen hoop bleven sitten in onse dwalinge; en sij hadden ons oock gerne
wijs gemaeckt, dat onsen Godtsdienst en Gebeden al gedwongen dienst was, en dat
wij ons niet behoorden af te sluijten van den gemeijnen volck in cleederen nogh in
geen dingen, nogh ons betrouwen daer in setten, dat waer al niet met allen en Godt
seer mishaegende; maer wilden wij haere sermoonen eens hooren, wij souden daer
groote genoeghten in hebben en oock groote begeerten om meer te hooren, en oock
souden wij in ons selven wel bevinden, dat wij het qualijck voor hadden. Maer doen
sij hun beste hier inne gedaen hadden en ons met geen smeecken konden beweegen,
omdat wij ons met goede woorden daer van verontschuldighden, seggende: dat sij
patientie hadden met ons, wij souden hun niet hinderlijck sijn, maer mettertijt souden
wij ons

(1) De naam van dezen afvalligen herder was Thomas van Spranckhuysen. Hij huwde in 1566
met Catharina Nies. Zie hierna Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert.
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al tot hun begeven; hiermede wesen wij hun van de handt. Sij siende datter niets naer
volghde, maer dat wij bij een soo stil bleven sitten, quaemen sij ons weder aen met
harde woorden en dreijgende seijden: dat wij onsen pater wegh souden iaegen, sij
souden ons predicanten geven, die ons het woort Godt recht souden predicken, en
soo wij dat niet wilden doen, soo souden sij ons uijtiaegen, want wij besaten die beste
plaetse van de stadt, soo sij seijden. Maer wij versterckt sijnde van Godt waeren nu
wat cloecker en antwoorden: die plaets die wij besitten behoeven wij de stadt nogh
niemant danck te weeten dan Godt en ons geldt, ons van Godt verleent, daer wij die
voor gekoght hebben en seer wel betaelt. Dus quelden sij ons seer dickwijls met
haere verdwaelde predicanten, maer wij verweerden en verdedighden ons seer
vromelijck daer tegen seggende: wij hadden predicanten genoegh, wilden wij het
wel beleven en daer naer doen; en wij spanden saemen en droegen over een met
malkanderen, soo sij ons eenighen predicant met gewelt indrongen, - daer sij het
dickwijls op aen leijden, - dat wij dien niet souden hooren, maer aen eenen kant gaen
en laeten hem alleen staen predicken, soo lanck als 't hem geliefde. En oock droegen
wij over een, dat wij ons van malkanderen niet scheijden souden, maer al te saemen
bij een blijven, nogh oock van de plaets niet wijcken nogh vertrecken, of meerder
maght verdreve ons daer van; want waert dat wij die plaets eens verlieten, wij zouden
die seer qualijck wederom connen crijghen, en wij seijden tegen malkanderen; waert
eene gehenckenisse Gods over ons, dat wij ons nogh souden moeten scheijden, dat
Godt verhoeden
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moet, soo sullen wij ons in die huijsingen verdeijlen met paerten; omdat wij die
gecoght hadden was ons die plaets naerder te besitten, dan degene die se niet gecoght
hadden. Den Heere moet gebenedeijt sijn in der eeuwigheijt, die ons soo
bermhertelijck al te saemen bij een bewaerde, soo dat sigh niemant van een scheijde;
uitgenomen een sustercken dat verleijt was door ingeven en quaeden raet der geusen,
dien sij volghde, ginck sij uijt van ons. Die Heere wil haerder ontfermen en voorts
ons al te saemen sparen en bewaeren.
In dit selve iaer isser groote confusie hier tot Weert geschiet int ambaght van de
wollenlaeckenmaeckers, want sommige, die niet veel te verliesen hadden, hebben
de waepens en segels der stad uijtgeprint en selve aen haer laeckens gehangen; alsoo
dat er een vrouw eenen valschen eet heeft gedaen en moeste in haer hembt in de
processie gaen eer sij het landt wederom konde krijgen.
In dit selve iaer is oock eertbevinghe geweest seer dickwijls en oock groote winden
en onweder, dat alle huijsen en menschen met den blixem verbrande, veel boomen
met den wortels uijt d'aerde ruckten, veel schepen en menschen verdroncken. Het
begonst int selve iaer al wat dieren tijt te worden; ééne cop sout 4 stuijver; éénen
steen vlas 12 stuijver; 6 eier éénen stuijver; één coop-broot twelck weeght 13 kost
3 stuijver één oort; één malder rogge drij gulden; één vat boeckweijt negen stuijver;
één pont boter twee stuijver min één oort, één ton haringh aght gulden.
In dit iaer 1566 sijnder gesien geweest twee comeeten of stertsterren; d'eene
vertoonde sich in
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den Oosten en wiert 9 daegen gesien; doen men die 5 daegen gesien hat,
veropenbaerde d'ander in den Westen en wiert gesien 7 daegen, en waeren beijde
schrickelijck om aen te sien. Dat Vranckrijck soude oorloghen wiert voorsien en
voorsegt.
Int selve iaer wast nogh eertbevingh; en het was eenen seer heyten en droogen
somer, soo dat het in vier maenden niet regende; de beesten storven van dorst, twee
sonnen verscheenen, die men openbaerelijck sagh; veelerhande siektens regneerden
overal: als pest, die dulle heete borst-coortse; veel vrouwen versmoorden in 't
kinderbed van hitte en storven, en oock andere siecke menschen. Het was al soo
groote hitte en drooghte, dat er geen groen nogh gras en wies; al 't groen van ons
Clooster laeden wij op éénen waegen en was maer tot de lederen toe vol. Veel beesten
waeren hier gevlught van den Maescant voor die fransche ruyters, die hun seer
quelden; Deze beesten aeten de stroije daeken van de huijser soo verre sij die conde
bereijcken; en daer storverden oock seer veel van honger en dorst. Dese hitte en
drooghte duerde tot in den gerstmaent september, doen begonnen de wijngaerden en
ander cruijt eerst te bloeijen. In menschen gedenken wast noijt heeter, nogh
droogheren somer en herfst geweest; en strackx naer den oogst begonsten alle dingen
seer dier te worden. Een malder rogge kostte 6 hornsche gulden min 3 st.; één malder
terw 6 gulden; één vat erten meer als een daelder; éénen steen vlas 19 stuyver; één
boter 3 st.; één brood 5 st.; 8 eijer éénen st. In hondert iaeren was hier noijts soo
dieren tijt geweest in alle dingen; veel menschen storven
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van honger en groot gebreck; de kraenvogels vliegende door de loght vielen dood
van honger ter aarde; de hoenders vielen van honger doot van de balcken. In december
4 eijer éénen stuijver.
1566 item op St. Thomas-dagh soo sond Anna, vrouw van Horne en haere
schoondoghter Walbrecht(1) den pastoor van Weert, - iae eenen geusen paep, - naer
Nederweert, om daer te predicken, dat hij oock deede. Maer dat volck tierde en
maeckte soo bijster gerught met roepen, singen en spotten, dat men den geusen paep,
heer Thomassen,(2) niet verstaan konde. Sij kloterden met de klompen, sij riepen d'een
tot d'ander: toet! d'ander riepen: gij liegt het al wat gij seght! de derde riepen:
coeckoeck! sommige riepen saemenderhandt: De swarten duyvel staet hier op den
preekstoel! Soo was het gerught soo groot, dat hij van den stoel moest gaen en
begeerde daer oock niet meer naer toe te gaan. Doen nu dien geusen paep uyt de
kerck soude gaen met sijn verdoolde schaepen van Weert, soo hadden sij hem bijnaer
doot gedrongen onder den thoren.
Item in alle dese geuserijen is Nederweert standvastigh gebleven, door Gods gratie
en Goeden bijstandt van haeren goeden pastoor, heer Anthonius van Peelt,(3) die sijne
kercke met priesters, schutten en gemeyn volck, gewaepent met schietgeweer,
helbaerden, torfspaeden, riecken en allerhande geweer, naght en

(1) Walburga van Neuenar, de vrouw van Philippus de Montmorency was protestant en ijverde
zeer voor hare secte. Zie Publ. etc. du Limb. VIII. p. 57.
(2) Thomas Spranckhuysen, geboortig uit Thorn, zie hierna ‘Een vijftal stukken betrekkelijk de
hervorming te Weert.’
(3) Antonius a Lapide geboortig uit Overpelt, zie hierna ‘Bijdrage tot deze Kronijk.
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dagh, hielp bewaeken en bewaeren teghen de geusen van Weert, die hun dikwijls
vergaederde om de kerck te omcingelen; maar als sij de kloeckheyt van den pastoor
en volck hoorden en sagen, keerden sij wederom met schande. Ten is niet uit te
sprecken den spijt, die de geusen van Weert den Nederweerters aendeede; den heelen
winter moesten sij waecken; alle dagen hadden sij een nieuwe tijdingh, dat sij dien
naght eens geslagen souden worden, en dat sij die brieven bij hun hadden, en sonden
die aen den pastoor; - en het was wel waer, het was geconsenteert, maer niet van
mijnheer,(1) die sij wel seijden dat authoriteijt had gegeven. Maer die van Nederweert
versoghten aen onsen heer, die doen te Dornick was, en in sijns broeders plaets
regeerde, en stilde de geusen die het daer seer quaelijk maeckten, dewijl dat sijnen
broeder in Spagnie was, om sijnen broeder onsen heer te verantwoorden bij den
Coninck, die beschuldight was van geuserijen of luijterijen, soo men seijde etc. Soo
heeft mijnheer die van Nederweert geheeten, dat sij hun verweren souden, niet
misdoende. Maer het was Godts werck, dat sij het aen hem versoghten, want die van
Weert waeren daer geweest en hadden hem deerelijck belogen. Soo heeft zich
Nederweert soo mannelijck sterck gehouden, dat sij naerderhandt prijs en lof van
onsen heer van Horne hebben bekomen. Godt wil den Pastoor van Nederweert voorts
verstercken.
Dus soo saeten wij nogh in groote vreese, sonder misse of eenigen Godtsdienst,
want op St. Augustinus-dagh doen hadden wij die leste misse al stil.

(1) Den graaf van Horne.
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Den Eerwaardighen heer Grave, onsen Genaedighen heer van Horne, quam tot Weert
eenen dagh voor kersavont of daer omtrent; siende hoe het hier gemaeckt was en
toeginck, niet wel gepaeijt nogh vergenoeght sijnde met dit werck, heeft onsen Eerw.
Pater Jan van Osterwijck ontboden bij hem, op 't slot of casteel, op kersavont, ten 6
uuren, en scherpelijck bevolen, dat hij misse doen soude op kersdagh. Onsen pater
dese tijdinge brengende waeren wij verblijdt. Soo hadden wij op kersdagh drij stille
missen, maer in groote vreese, om het raesen en het tieren van 't gemeijn volck. Onsen
heer van Horne derfden wij niet wederstaen en aen d'ander sijde ontsagen wij de
borgers, die ons opwaghten op den kerckhof, hebbende bij hun veel steenen om
daermede door de vensters te werpen, als sij ons eenigen Godtsdienst, van missen
leesen of singen, saegen of hoorden doen in de kerck; maer wij voldeeden het beveel
van onsen heere van Horne en deeden drij missen op kersdag stillekens en hielen
oock hooghtijt en den heere bewaerden ons soo bermhertiglijck dat wij, Godt lof,
geen lijden nogh verdriet kregen. Gebenedeijt moet Godt sijn. Maer des naghts
derfden wij geen light ontstecken in de kercke nogh ons iets verroeren in de kerck,
uijt groote vreese.
Nogh gaf onsen heer van Horne eenen priester, genaempt heer Suetties, éénen
daelder, dat hij op kersdagh bij de Minderbroeders misse doen soude, soo als hij
oock deede; en onsen heer met sijne bedienders beschermden hem.

1567
Anno 1567 Op d'octave van drij Coninghen, luijde men eerst bij de Minderbroeders
en men deede
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misse op den nieuwen autaer, die onsen Heere van Horne daer weder hadde doen
oprighten; maer daer waeren geene Minderbroeders in. Van kersdagh af derfden wij
geen misse meer doen, soo tierde en raesde het volck; maer 's Vrijdaghs voor
Lightavont, quaemender stadts boden en geboden het ons van des heeren van Horne
wegen, dat onsen heere misse doen soude. Des anderdaghs op Lichtdagh quaemen
sij wel drijmael en geboden het ons van 's heeren wegen, dat wij doen souden soo
als wij plaghten Als wij nu die misse hadden, saeten wij in duijsent vreesen. Wij
dorsten niet wel op onse bedden gaen sonder vreesen; want sij wilden ons uijtiaegen.
En sij hadden, aen ons bleijckhuijs op den wal, in het dack gestecken een doosken
met dondercruijt of polver met een lont daer in gelegt; maer Godt voeghde het, dat
het uijtswelde of sengde en niet aenginck. Een vrouw, op den wal wonende tegens
ons bleijck in dat huijsken, haer soontie wiert het siende in het dack steecken; dit
kindt wees het aan sijne moeder, die het uijttrock, het besiende meende sij dat het
coolsaet was en leijde het wat bij het vier, doen begonst het te cnappen, doen riep
sij suster Mariken van Halen, die doen op de bleijck was, seggende: besiet wat ick
hier in het dack gevonden heb en hoe het uijt geswelt is; sr. Mariken ginck hiermede
naer onse eerw. Mater en toondent haer en seijde haer, hoe die vrouw dit gevonden
hat en hoe sij selfs oock verschrickt was; want sij dat claeghde; en hat het aengegaen,
hat sij met haer soontie op het bedde verbrandt.
Onse eerw. Mater dit hoorende en siende wiste niet wat doen; sij beraede haer met
twee of drij
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van de oudste susteren; so sonden sij suster Mariken van Halen met nogh ééne naer
het stadt-huijs aen het magistraat, om hun dit te kennen te geven, en dat sij, sr.
Mariken, seggen soude, hoe en wat die vrouw gesegt hat en hoe sij het gevonden
hadden; want die heeren en overheijt der stadt hadden ons geseijt, soo ons iets
overquam, dat wij het hun te kennen soude geven, sij souden ons beschermen. Nu
daer comende en deese saecken hun te kennen gevende en het doosken toonende
ontfingen sij kleijnen troost.(1) De susters vroeghden voorts hoe sij daer mede doen
souden, seijden de heeren: daer was nu geen prijckel meer in geleghen nu het
uijtgeswelt was; voorts en aghten sij dat niet veel, sij laghten en leijterde daermede
en seijden: siet dit is een doosken om soo de Begijnen bang te maecken; of daer
moght iemant in sijn, die daer niet gerne in was, die het in het dack gestecken hat,
om met eere daer uijt te comen. Dit seijden sij, in plaetse van ons te beschermen en
voor te staen; want sij wisten wel hoe wij het hun geclaeght hadden, dat het van
buijten op den wal gedaen was, want van binnen conde niemant daer aen komen.
Dus quaemen onse susteren ongetroost van daar.
En wij noomen Godt tot hulp en soghten onsen troost en bijstand bij Hem, en bidde
Hem, dat Hij ons dogh niet verlaeten soude, en dat betrouwden wij oock vastelijck
op Hem. Voorts gingen wij, en droegen emmers en ander gereetschap om te blussen
aen alle waeterputten, of datter nogh ergens

(1) De Weerter familie van Halen vestigde zich in de vorige eeuw in Spanje en is er in den
gravenstand verheven. Vgl. Memoires de don Juan van Halen p. 5.
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meer lonten geleijt waeren, die in den naght hadden mogen ontsteecken, en wij
waeckten al te saemen seer nauw, wat in het Clooster was. Sr. Mariken van Halen
clom op een leeder, die sij aen de bleijckmuer hat geset, om te sien of dat iemant die
soude comen gaede slaen; sij hat eenen swarten doeck op haer hooft geleijt en hiel
haer soo stil als sij konde, omdat haer niemant gewaer soude worden, en haer oogen
maer effen over de muer om te sien of daer niemant komen soude. En ter middernaght
quaemen twee mannen langhs den wal onse muer op en saegen eenen tijt lanck ons
bleijckhuijs op; doen sr. Mariken haer gewaer wiert en wisten sij het niet; maer sij
sagh dat sij haer we deromkeerden en gingen denzelven wegh in, die sij gekomen
waeren; 't welck seekerlijck een teecken was, dat sij dit waernaemen; want hadden
sij anders waght gehouden, sij souden den wal reght afgegaen hebben; maar neen,
sij gingen soo stil en heijmelijck, dat sr Mariken haer niet gehoort soude hebben, hat
sij haer niet gezien; nogh sij spraecken niet te saemen in het komen nogh gaen. De
borgers hielden haer al te saemen dien naght oock soo stil; men hoorde nogh geen
gerispel van een blad, noghthans waeren sij dien naght al te saemen op den merckt
vergaedert; om ons aen te slaen en 't Clooster in te nemen, hat 't voortgegaen dat sij
voor genomen hadden; want op deselve uure als dit voorschreve op ten wal gebuerde,
wierter een roer op den merckt los geschoten, daer hun een teecken mede gegeven
wiert, om cloeckelijck te saemen aen te trecken als sij het vier saegen opgaen, soo
sij meijnden dat het gedaen souden hebben; maer den bermhertigen Godt en
gedooghde
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dat niet over ons, gelooft moet Hij sijn in eeuwigheijt. Dit alles wisten wij in den tijt
niet, maer in den tijt van een of twee maenden vernomen wij het heel wel van goede
vrinden.
En 's anderen daeghs quam den Grave onsen Genaedighen heere van Horne met
de vrouw sijne moeder; wij saegen wel aen haer dat sij wisten dat het doosken met
den polver daer geleijt was, want sij saegen seer neerstelijck en scherp naer die
plaetse, maer sij seijden onse eerw. mater nogh niemanden daer van, reght of sij het
niet hadde geweeten; 'twelck onse eerw. mater seer verwonderde, omdat sij haere
groote vriendinne was, en sij wist wel, dat sij het seer wel en in den gronde wisten,
soo sweeg sij oock; maer d'eerw. mater hat haer gerne vriendtschap en beleeftheijt
bewesen, gelijk sij gewoon was te doen en dan spreeckende soude sij het haer
geclaeght hebben; maer sij seijden dat sij niet moghten vertoeven, sij hadden te groote
haest en sij wilden in die keuken nogh nergens gaen dan strackx weder uijt het
Clooster. Dus naemen wij Godt tot hulp en soghten onsen troost bij Hem, want hij
was dengeenen, die ons alleen bijstondt. En wij maeckten een kleijn venster in de
muer van het bleijckhuijs daer wij voor saeten en waeckten, alsoo datter niemant den
wal konde overgaen of wij saegen dit voorbij gaen; dus saeten wij alle naghten en
naemen seer nauw waer, opdat niemant ons iets aendoen soude; dit duerde soo lange,
tot dat wij heel secker waeren. Alle daegen hoorden wij verscheijde quaede tijdinghe;
den eenen seijde dit, den anderen dat; wij derfden niet lesen op den Coor of nergens
geen latijn; wij lees-
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den de gratie op de spincamer en voorts onse getijden elck bij sich selven. Van
Augustinus af tot op den derden sondagh naer paeschen, begonsten wij onse kleijne
getijden op den Coor te leesen, en op pinxterdagh gingen wij de eerste reijs te
mettenen.
Item onsen eerw. heer prior Rutgerus van Schijndelen quam ons in sijn priorschap
d'eerstmael besoecken, want hij wast op St. mathijsdagh geworden, en hij wilden
hebben, dat wij wederom missen en vespers soude singen; soo songh sijn eerw. selver
die eerste misse op pinxter dinsdagh, onsen Grave van Horne daer tegenwoordigh
sijnde; d'ander misse songh onsen eerw. pater, heer van Oosterwijck, die wilde onsen
heer van Horne oock hooren, gelijck hij oock deede en soo bleven wij voorts singende.
Anno 1567 den eersten Junius op H. Drijvuldigheijtsdagh wierden de nieuwe
autaeren, die mijnheer hat doen maecken en oprighten, wederom gewijdt met de kerk
van binnen, in tegenwoordigheijt van onsen heer van Horne met al sijn edelieden;
den nieuwen pastoor deede sijn eerste sermoon in de kerk; men songh de misse met
twee diakens, mijnheer en den suffragaen tegenwoordigh synde.(1)
Item de geusen hadden Ten-bosch(2) eenen quaeden raet gesloten, dien sij meijnden
te volbrengen op den goeden Vrijdagh; maer Godt bewaert en helpt de sijne. Op den
goeden Vrijdagh hadden sigh die geusen, met hoopen van 3 à 4, versaemelt in de
huysen van de outste geusen of Capiteijnen tot. 3 à

(1) Deze suffragaan was Gregorius Sylvius. Zie JOS. HABETS, Gesch. van het bisdom Roermond
I p. 246.
(2) Te 's Hertogenbosch. SCHUTJES, Geschiedenis van 't bisdom 's Bosch, III p. 173.
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4 hondert te samen, en hadden malcanderen een teecken gegeven aen een klockxken,
dat men luijden soude; wanneer sij dat hoorden souden sij gelijck aentreden en souden
alle de priesters en geestelijcke mans doot geslaegen hebben, en de vrouwe of susteren
souden sij de cleederen beneden den gordel afgesneden hebben en soo weghgeïaeght.
Doen nu dat klockxken luijde en sij aentraeden, soo seijden sij den Capiteijn dat hij
soude aentreden; hij seijde: dat hij niet gaen konde; sij vraeghden wat hem lette?
Wat soude mij letten? seijde hij, Godt plaeght mij, ick heb geen maght in alle mijne
leden. Het geweer ontviel hem uyt de hand; desgelijckx deeden sij al te saemen, sij
beefden en schudden en konden op hun beenen niet staen. Soo bleef die boosheijt
doen agther tot op den aghsten dag, dat was op den gulden vrijdagh, doen waeren sij
wederom op de selve manier vergaedert; doen sij aentreden souden geschiede haer
wederom als te vooren, en dat geschiede hun tot dry reijsen. Doen sij saegen, dat se
niet konden bedrijven nogh uijtvoeren, - gelijck door eenen haestigen druijsch werden
sij ontsteecken als hadden se geraest, en vlooden uijtter stadt met honderden, d'een
te water d'ander te lande, van haestiger vreese, die hun van selfs overquam; doen
wiert vervult watter geschreven staet: sij sullen vlieden en niemant sal se iaegen. Dit
is alsoo geschiet; want die doen in den Bosch waeren hebben het ons vertelt, maer
de geusen hadden het gerne cleijn gemaeckt.
Op den stranck van Vrieslandt over eene stadt geheeten Stewick heeft sigh in de
loght verheven een groot leger, komende uijt den Suyden en een ander quam uijt den
Noorden, en hebben tegen een vrees-
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selijck geveght gemaeckt, soo als men in bataliën doet; het leger uijt den Suyden
verwon het leger van den Noorden. Doen het geveght geeyndight was, sagh d'een
deel der zee omtrent half als bloet. Die dit selver gesien heeft, - want hij alsdoen in
de stadt Stewick was, - heeft het ons hier vertelt.(1)
Desgelijckx is oock nogh in desen tijt in verscheijde landen gesien als groote
veghtinghen in de loght, legers uijt Westen en Oosten tegen malkanderen strijden;
dat leger uijt den Oosten verwon dat uyt den Westen; en dit sagh hertogh Aerken of
hertogh van Brunswijck met al sijn volck; het geveght gedaen sijnde wiert die loght
als bloet.
Item den 15 Julius wast soo grooten en schroomelijcken droogen windt, dat
niemant, hoe oudt hij was, desgelijckx oijts gesien of gehoort hadde; den sandt of
mouw vloogh op tot de wolcken des hemels; men sagh niet dan door eenen duijsteren
nevel; het was in het hertie van den oogst; het coren was overal uijtgeslaegen, dat
men niet dan het strooij invoer; men liet de verckens op den acker loopen om op
t'eeten. Int Gulickx en aen den Maescant wast iaemerlijck met terw, gerst, spelt,
haever, boeckweijt, dat al vernielt was; alle boomvrughten afgeslaegen, de boomen
bedorven, want de blaeders waeren verbrandt; daernaer regen met grooten windt.
Gelooft sij Godt! wij hadden nogh soo grooten schaede niet in het gewas des ackers.
Item in Julij, één broot 3 st. min één oort; negen eijer éénen st.; een pont boter 7
oort.
Den 6 augusty saegen hier de leijdeckers een groot leger comende, uyt den Noorden
treckende naer den Westen.

(1) Steenwijk bij Meppel.
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Item den 9 augusty quaemen de Minderbroeders weder in haer Clooster, daer sij niet
in vonden, dan hetgeene haer de goede lieden broghten en gaeven.
Item den 9 september quam Duc d'Albe met veel mannen uijt Spagniën in deese
landen en naem onsen Grave, heer Philippus van Horne gevanghen met sijn getrouwen
dienaer Alonsius, als oock mijn heer van Egmont en sette die heeren te Brussel in 't
hof.(1)
In dit iaer 1567 wast nogh al veel dierder, soo dat tot veel plaetsen en oock hier
te Weert broot gebacken wiert van haver, gerst, boonen, erten, wicken, speurij en
boekweijt; 'twelck men niet half genoegh voor geld kost krijghen, soo datter meenigh
mensch van honger storf. Op sommige plaetsen aeten sij peertsvleesch, en als sij dan
wat beters aeten, saegen sij des anderen daeghs uyt gelijck doot; sommigen aeten
ruepkoeken en seüt met schotelen;(2) als sij iets beters kregen storven sij terstonds en
wel drij gelijck. Eenen man hoorde sijn vijf kinders van honger crijten en hij sloegh
twee d'outste door onverduldigheijt doot. Eens jonckers huijsvrouw hat eenen armen
man een half malder coren gegeven en den joncker quam hem in 't gemoet rijden,
en nam het hem weder af, mer deesen joncker versonck met het peert in d'aerde; en
deesen armen man verhinck sich, want hij derfde niet bij sijn kinders komen, doen
hij haer niet te brengen hat, want hij wist, dat sij seer kreeten van honger en seer naer
hem verlanghden. Eenige hebben hun verhangen en eenige

(1) Alonsius is Alonso de Laloo 's graven secretaris. Vgl. THEOD. JUSTE, Le comte d'Egmont et
le comte de Horne p. 289.
(2) Het handschrift van den Heer Habets heeft zuud, spoelsel, hetwelk men bij de branders haalt.
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op wege geweest; maer dien bermhertighen Heere heeft se bewaert; dit is al aen den
Maescant geschiet. Godt heb lof en danck, hoe grooten honger en gebreck hier te
Weert geleden wiert, niemant heeft sijn selven te cort gedaen, uytgenomen eenen
man op de buijtenije, die sich heeft verhangen; maer hat hij sijnen noot te kennen
gegeven, sij souden hem alle te hulp hebben gekomen; men meint dat hij sulckx niet
gedaen hadde om eenigen nootdruft, en oock vonden sij nogh broot in sijn kastie,
soo dat men niet wiste hoe dit gekomen was.
Item omtrent deesen tijt wast oock groote aertbevingh op veele plaetsen, en alle
dingen nogh veel dierder: één malder coren 6. gl. brabb.; een broot 1 st.; één malder
meel thien hornsche gulden. Noijts was meerderen honger onder de menschen, want
in 300 iaeren was desgelijckx noijts gehoort; want daer was geen broot nogh ander
spijs voor gelt te crijgen; nogh oock daer was geen gelt onder het gemeijn volck.
Hier te Weert was eenen man van buijten die houde Lommert op, en holp de lieden
al aen gelt; de rijckste lieden naemen haer cleederen en ander kleijnodiën en versetten
se in de Lommert voor gelt, en hij gaf se alle gelt. D'arme al wat sij konden missen
en ontberen gaeven sij om gelt tot broot te hebben. Peerden, coeijen en alderhande
beesten storven overal van honger; de rijcken deelde soo mede aen den armen dat
sij al te saemen arm wierden. Alle vrijdaeghen vergaederde op een mael gelijck ses
hondert arme lieden, soo kleijn als groot, aen ons Clooster, en daer was niemant of
hij hat wat; twee nabuermannen en Tijsken Metsers holpen de susteren in ons
spreeckhuijs d'almoesen geven en uijtreijcken.
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Een malder coren koste 14 gl. brabb.; één broot elf st.; daer naer het malder coren
16 gl., één oort brabb.; twee pont broot twee st.; één malder coren 20 gl. brabb.; één
broot 12 stuijvers. Nogh al dierder: één malder coren 22 gl. brabb.; één broot 18
stuijver. Veel lieden sneden het coren op 't velt af eer 't rijp was, en drooghdent in
den oven en biecken broot daervan en aetent, om den honger te stoppen en het leven
te houden. Sommige staecken het oncruijt uijt d'aerde, daer maer eenigh groen aen
was, en sooden het met waeter om voor den honger te eeten en 't leven te behouden.
Men at veel dingen, dat geen menschenspijs en was; iae, de beesten souden het op
andere tijden niet geeten hebben, al hadden sij oock honger gehat. In drij hondert
iaeren, soo als voorschreven is, was noijts meerder dierte in coren en andere
levensmiddelen; maer het was nu op het hooghste gecomen; het coren koste het
malder niet boven 22 gl. en 't broot niet boven 18 st. Kort daernaer vertrooste ons
dien bermhertighen Heere met sijne milde bermhertigheijt; want doen men in den
oogst quam, koght men één malder coren voor 2 gl. brabb.; één broot 2 st. één oort;
één malder terw voor 12 gl.; één pont boter voor éénen braspenninck; één pont vleesch
voor één blanck. In october één malder terw. 2 gl. brabb. Desen voorschreven dieren
tijt scheen wel algemeijn te sijn, want men hoorde rondom en van alle kanten seggen
van honger en gebreck, dat in alle steden en dorpen geleden wiert.
Item alvorens eer onsen edelen heer Philippus gevanghen wiert, begonst den
oorlogh tusschen den
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Coninck van Spagniën en den Coninck van Vranckrijck; en daer geschiede wedersijdts
grooten moordt, soo dat ons volck veel fransche Heeren, Graven en Hertoghen
gevanghen tot Weert braghten. En sij vereerden aen onsen Edelen heer Philippus van
Horne eenen jongen Hertogh(1) daer sij meer als hondert vijftigh duijsent daelders af
hadden; sij meijnden, doen sij hem vongen en onsen heer van Horne vereerden, ten
waer maer een pagie geweest van eenen grooten hertogh of grave.
Gelijck de menschen in den voorgaenden dieren tijt door gebreck veele oneetbaere
spijsen geeten hadden, quaemen nu overal veelderhande siecktens, daer veel menschen
af storven; op sommige daegen 9 of thien, vijf of ses en ten minste drie of vier storven
van de koorts, sommige van den brandt van den pest; hier waeren oock de pocken
met den buijckloop en grooten, quaeden, harden hoest. Hier binnen en buijten Weert
laegender meer dan vier of vijf hondert op eenmael onder den H. Olij; Binnen één
iaer isser meer dan duisent binnen en buijten Weert gestorven.
Daer naer hebben sij onsen Edelen heer van Horne en Egmont tot Gent int Casteel
gevoert, en hebbense aldaer gevanghen gehouden en seer scherp bewaert, desgelijckx
mijnheer van Montendijck, heer Florus, ons heere van Horne broeder,(2) den welcken
doen in Spagniën was om met den Coninck ten beste te sprecken, en omtrent een
iaer in groote eere bij den Coninck geweest sijnde; maer doen deese heeren gevanghen
sijn, wiert hij oock gevanckelijck gehouden in Spagniën. Hiernaer is Duc d'Albe naer
Antwerpen

(1) De hertog van Longueville. Vgl. Publ. etc. du Limbòurg, VIII p. 63.
(2) Montendijk, lees Montigny.
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getrocken en men heeft er groote Justicië gedaen, en 't volck seer benauwt, en een
Casteel gebouwt, daer sijn borgers niet veel mede te vreden waeren.
Item de geusen sijn ten Bosch soo seer benauwt geweest van 's Coninckx volck,
soo men ons seijde, dat sij haer goet niet magtigh waeren, daer en boven veel
gevanghen en gespannen; - die ontvlieden konde was het beste daer mede.
Item daer naer is ten Bosch, Antwerpen en in alle Conincks steden geboden: wie
uijt gevlught was weder in te komen of nimmermeer in sijn steden te komen.

1568
Item alle de heeren, die tegen den Coninck gesegelt hadden, die wierden in meert
tot Brussel ontboden om hun bij Duc d'Albe te verantwoorden; maer sij derfden het
niet bestaen, en veel van hun onthoudden hun in de stad Ceulen. Den Heere van
Hoogstraeten moeste oock naer Ceulen vlughten met sijn vrouw en kinder. Sijn landt
wiert beschreven; rentmeesters en oversten moesten hunnen heer afgaen en den
Coninck getrouwheijt sweeren; hat iemant van sijn bedienden in sijn landt gekomen,
sijn eijgen scholtus en dienders souden se gevanghen hebben.(1)
Item alle gevanghen van Antwerpen en alle andere steden, die eerst in 's Coninkx
naem gevanghen waeren, sijn alle gebroght tot Brussel, daer sij alle gedoot sijn, den
eenen naer den anderen, in april.
Item den 21 april 's goensdaghs en witten donderdagh, vergaederde Jan Ressen,
eenen capiteijn van Weert en nogh eenen capiteijn van buijten geuse crijghs-cneghten
te Weert, en voorts in alle steden

(1) De graaf van Hoogstraten had ten huwelijk Eleonora van Montmorency, zuster van Philippus,
graaf van Horne.
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daer geusen waeren, om den prins van Oranje te dienen tegen den Coninck; soo
trocken sij uyt Weert op den goeden Vrijdagh en trocken naer Ruremonde voor de
stadt en heysten die op. Daer was seer weijnigh volck in die stadt, want sij waeren
uijtgestorven en voorts uijtgevlught voor den pest, die daer seer groot was geweest;
maer noghtans verweerde hun die kneghten, die daer in waeren, soo dapperlijck, dat
wonder was om te seggen. Die geestelijckheijt ginck uyt op de mueren en verweerde
hun seer dapper; de vrouwe-cloosters susteren, die uijt mogten gaen, droeghen aerde
en steenen bij. Sij schoten soo vreesselijck uijt de stadt, datter buijten veel geusen
bleven, maer van binnen bleef er maer één man. Dus weecken de geusen van de stadt
en trocken naer Dalen; hier en tusschen quam een groote meenighte Spagnaerts de
stadt te hulp, die trocken terstondt naer, en omcingelden de geusen bij Dalen in 't
velt, en sloegen het al voor de voet doot, soo datter weijnigh af ontquaemen, en die
ontloopen waeren aghterhaelden sij.
Desen capiteijn Jan Ressen was in Dalen gevlught, maer hij wiert gevonden en
met drij lanciën deerelijck doorstecken. Daer waeren er nogh sommige van Weert
wonderlijck ontcomen, die wederom 't huis quaemen; maer wat wast? Sij moesten
uijt Weert ten eeuwighen daeghe. Dat gebodt wiert gedaen omdat sij tegen den
Coninck gedient hadden maer het hat beter geweest, dat sij te vooren hadden
toegesien. Desen Jan Ressen met sijn broeder waeren te saemen verborgen op eenen
solder onder voeragie der beesten, maer Jan seijde tot sijnen broeder: het was hem
daer te benauwt, hij konde daer niet langer blijven, hij moeste afgaen. Sijnen broeder
bidde hem, dat hij bij hem
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soude blijven, opdat hij hem selve niet verraede; maer neen, bij wilde sijnen broeder
niet hooren en ginck af, dat hem quaelijck verginck. Hij liet hem in een kist sluijten,
daer hij gevonden wiert en deerelijck vermoort, als voorschreven is. En sijnen broeder
Hermen bleef boven, door Godts genaede beschermt, maar was in duijsent vreesen,
omdat hij sijnen broeder Jan soo deerelijck hoorde krijten en kermen.(1)
Item deesen geusen slagh geschiede bij Dalen op den belocken paeschdagh.
Item doen dese geusen voor Ruremonde laegen, hadden sij de poort in brandt
gesteecken; en sij gingen op een olij-molen en naemen den olij en goten dien in de
poort, opdat sij te meer soude branden; nogh hadden sij tonnen met stricken
medegenomen, en meijnde alle de geestelijckheid daer mede te worgen; en een tonne
vol schabelieren, daer sij degene, die sij niet worghden, mede bespot souden hebben.
Dese stricken en schabelieren werden aen Duc d'Albe gesonden en hij sondt die voort
tot den Coninck in Spagniën. - 9 eijer eenen stuijver; één broot drie stuijver.
Item den 16 meij quaemen d'eerste Spagnaerts te Nederweert, 300; en den 18den
trocken sij weder op, sij wilden niet eeten als wittebroot, hoender en gebraet; geen
bier wilden sij drincken maer al claeren wijn.
Anno 1568 den 5 Junius, pinxter-avont is onsen Genaedighen en vreedsaemighen
Goedertieren grave van Horne, heer Philippus tot Brussel door bevel van

(1) Over Jan Ressen en Herman als beeldstormers vergl. hierboven: bladz. 172. De slag van
Dalen had plaats te Dalen tusschen Roermond en Gladbach en niet te Daelhem bij Visé, zoo
als vele schrijvers dit aangeven.
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den Coninck onthooft, desgelijcks mijnheer van Egmont en nogh meer andere graven
en heeren en Edelmans en bedienders der onthoofde graven.(1)
Item daer naer binnen die aght daegen soo waeren nogh aght heeren onthooft, uijt genomen andere edellieden, - alsoo datter binnen d'octave van Sinxten te Brussel
aghtthien onthooft sijn.
Item de hoofden van deese Heeren stonden wel drij uren op eenen ijseren pinne,
en soo langh fluijte en trommelden men daer bij.
Item den drij en twintighsten dagh in Junius, broghten sij onsen goeden
deughtsaemen heer Philippus van Brussel doot tot Weert op sijn Casteel, en hij wiert
terstondt binnen één uure in de Hoogh kerck begraven; want hij hat 19 daegen boven
aerde gestaen, maer hij was twee reijsen gebalsemt.(2)
Item ginck onse vrouw van Horne vertrecken met haer doghter en geheel haer
huijsgesin, heel stillekens en sonder datter iemant veel van wiste. Als nu de borgers
dit 's morgens saegen en hoorden, sijn sij al te saemen seer verslaegen geweest
seggende: nu sijn wij al te saemen de doot overgelevert; want sij hadden haer
betrouwen seer op dese vrouw geset, en meijnden dat sij hun verdedight en
voorgestaen soude hebben in de saecken, die tegen den Coninck geschiet waeren;
maer neen, want sij wist niet waer sij haer selven laeten soude van groote benauwtheijt
des herten. Dese vrouw van Horne was geen erfgenaem, nogh haer kinders oock
niet; want sij

(1) De grafzerk van Philippus van Horne ligt nog voor het hoog-altaar in de hoofdkerk te Weert.
(2) Over het lijk en de begrafenis van den graaf van Horne vgl. Publ. etc du Limbourg, VIII p.
81.
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broght die mede uijt het landt en sij hat die van eenen anderen man. Sij was de doghter
van de vrouw van Beieren(1) en sij betrouwden het landt, doen haer den Edelen Grave
heer Jan van Horne tot een huisvrouw trouwde, van den welcken sij geen erfgenaemen
heeft gehadt; sij regeerden 't landt van Horne met haeren soon Philippus naer heer
Jan haers mans doot.
Dese vrouw Anna regeerden 't landt met haeren soon soo in groote pomperijen als
tuijsshen en speelen, dat het graefschap Horne met het half Maeslandt, daer en boven
het goude- en silver-werck van dit Casteel te Weert al verseth was. Soo ist 't landt
van Horne al geregeert geweest door vremdelingen, sedert de doot van onsen Edelen
Grave heer Jan van Horne, die overleden is in 't iaer vijfthien hondert veertigh.
Dese heer Jan was de lesten erfgenaem van den Hornsche bloede, uijtgenomen
sijne suster in ons Clooster, die Edele gravinne suster Emilia van Horne, die nogh
seer langh naer haeren broeder Jan van Horne leefde; want sij storf in het iaer vijfthien
hondert twee en sestigh. Doen waeren al de erfgenaemen van den Hornsche bloede
doot.
Item in dit weghtrecken hadt onse stadt Weert wel een tonne schats schaede, soo
men seijde; want het volck was soo verbaesd, verslaegen en verschrickt, dat niemant
iets doen conde op dien dagh, omdat sij niet wisten, hoe hun de saeken vergaen
souden

(1) Het handschrift van den Heer Habets heeft Buren in plaats van Beijeren. Anna van Egmont
was inderdaad dochter van Florens van Egmont, graaf van Buren. Hare moeder Margaretha
van Berghes mocht hier dus vrouw van Buren genoemd worden.
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die hier al geschiet waeren; en sij hadden heer nogh vrouw om hun te beschermen
nogh raet nogh troost te soecken.
Item men coght één malder rogge voor éénen daelder min éénen stuijver; één
coop-broot voor twee blancken; één pont boter voor éénen stuijver; 17 eijer. voor
éénen stuijver.
In meert of april omtrent half vasten quam de pest te Weert in de Hooghstraet in
een herbergh; - den weert is genaemt: baltus in den gaepert - en ginck soo allengxkens
voort in alle straeten, heel Weert door, en buijten Weert rontom op de buijtenije; soo
datter alle daegen binnen en buijten wel thien of 12 storven, en alle daegen meer en
meer, en op sommige daegen 20 a 30 a 40 en bij de vijftigh, soo kinders als groote
lieden; men luijde maer eens daeghs over alle de dooden, die dien dagh gestorven
waeren. En de gemeente hat mannen gehuert, die dat deeden; en oock hat de gemeente
vier mannen gehuert om de dooden te begraeven; en hadde oock een kist doen
maecken met vier ijzere ringen, daer sij de dooden in haelden, en die geen magt
hadden kisten te doen, dan maeckten sij een graf en schudde het ligchaem uijt de kist
daer in. Deese vier mannen waeren alle daegen vroegh en laet op den kerckhof, want
sij moesten alle dooden, arm of rijck, dien het van hun vereischte, haelen en
begraeven; en alser iemant storf, liet men het hun weten, en men sette de dooden aen
de deur, daer sij gestorven waeren; en daer haelden sij die dan, en settender somtijts
drij of vier in één graf met of sonder kist, soo het te pas quam; en sommige lieden
legden 2 of
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3 kinderen in één kist, als sij in een huijs corts aghter een storven.
Dit duerde van April af tot Junius; doen begonst al meer te sterven, soo dat de
plaets te kleijn wiert om de dooden te begraeven. Doen maeckden dese voorschreve
mannen een heel groote cuijl neffens de school, daer sij die dooden al met groote
hoopen, met en sonder kist, inworpen en maer een weijnigh aerde daer over, dat de
ligchaemen maer met een weijnigh aerde bedeckt waeren; waerom de vrinden der
dooden somtijts al te seer bedroeft waeren, dat haer vrinden niet beter begraeven
waeren. Somtijts quam ter oock twist uijt, omdat de rijcke wel plaets in de kercke
kregen en in den kerckhof om haer vrinden te begraeven; maer de armen moesten
alle in de cuijl geworpen worden. Dit begraeven duerden den eenen dagh naer den
anderen van 's morgens tot 's avonts, soo dat men somtijts ten thien uuren de graven
nogh hoorden toecloppen; en het clockxken daer men het broederschap mede bijeen
luijde, was op sommige daegen weijnigh stil sonder luijden of cleppen. En het
aldermeest in Augustus. Op St. Laurentius-dagh was de clock niet éénen pater noster
stil; men segde datter op dien dagh wel vijftigh groote lieden, sonder de kinders,
waere gestorven; noijts was er soo veel op eenen dagh gestorven. De buijtelieden
hadden, ieder op hun dorp of gehught, een besonder kerre g'ordonneert, die de dooden
ter kercken voeren om te begraeven; somtijts hadden sij twee dooden op de kerre,
sommige in kisten sommige sonder kist, en daer mede voeren sij aen de cuijl en
sloegen de kerre op of neder, - omdat het al eert- of
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korte-kerren waeren, - en lieten de ligchaemen in de cuijl afschieten of het anderen
dreck of mest hadde geweest. Dit heb ik selver met mijne oogen gesien. Maer
sommige rijcke lieden, die van groote partijen en vrinden waeren, en wilden haer
vrinden soo niet begraven hebben, maer deeden se met processie of broederschap
naer oude maniere eerelijk begraeven.
Deese sterfte was t' om en om ons Clooster; en onse uijtgaende susteren moesten
dickwijls haer werck doen in den acker, en neffens daer de lieden die er hadden
liggen op kerren, die hun quaelijck gevoelden, en te velden waeren gegaen om hun
te versetten en in 't velt sieck wierden, soo dat sij die somtijts t'huis moesten haelen;
en daer moesten somtijts onse susteren neffen gaan en doen haer werck; maar den
bermhertighen Heer bewaerde hun, soo dat niemant van hun sieck wiert, soo langh
als 't Godt beliefde. En in September begonst al wat te beteren; soo dat hier en daer
al iemant begonst te genesen: anders storven sij allen die het cregen; want geen oude
lieden wisten te zeggen van een soo groote sterfte te Weert geweest te zijn als deese
was; het moghte oock wel eene generaele sterfte genoemd worden, want ront om in
deese quartieren storf het al even seer, en duerde ses maenden vol uijt, eer het iets
begonst te beteren. En doen quam het oock in ons clooster; en dat was d'eerste pest
die in ons Clooster quam van dat het Clooster gestaen hat. Den 26 September was
het kermis te Weert en één van onse kneghten ginck in een herbergh drincken en
quam sieck t' huijs; sij legden hem in de bleijckcamer op de bleijck, en een suster
met een vrouw dienden hem; en hij storf
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op St. Michiels-dagh den 29 September. Item den 12 October s' avonts ten 10 uuren,
storf suster Lijsken Nelis en den 8 october was het haer aangekomen; en mijnen
beminden vaeder Jacob Luijten quam het oock aen in deselve uure dat het suster
Lijsken aenquam, en storf ook in deselve uure dat sij storf; en d'een vraeghden al
naer den anderen: hoe het met hem sijn moghte. Sr Lijsken seijde: hoe ist met Jacob
Luijten? en mijn vaeder seijde: hoe magh het doch met sr Lijsken al sijn? In den
selven maent October, omtrent vierthien daegen naer de doot van sr Lijsken, wiert
suster Kunne ook sieck en storf ook. Sij met suster Lijsken hadden beijden onsen
kneght gedient en opgepast. Met deese drij dooden die van de pest storven, hoorde
het op in ons Clooster, soo datter niemant meer van storf of sieck wiert. - Den
bermhertighen Heer heb dank en lof van alle sijne gaeven. - En in de stadt begonst
het ook al seer te beteren, soo datter daegelijckx soo veel dooden niet meer waeren;
en daer wierten ter oock soo veel niet sieck, en degene die sieck waeren geneesden
het meesten deel. Den Heer sij gebenedeijt, die ons in dese tribulatie vertrooste en
van soo quaede sieckte en sterfte verlost heeft.
Item den 9 Julius wonnen de Spagnaerts de stadt Bergen de geusen wederom af,
en sloeghen al doot, dat sij van de geusen crijghen konde.
Item den 17 Julius quaemen de Hooghbergons te Nederweert en bedreven daer
grooten overlast, steelende bij den huijsman al wat sij crijghen konde; sij sloeghen
en stieten de menschen iaemerlijck, sij waeren niet te vrede wat de menschen hun
gaeven, sij wilden meer hebben als de goede lieden te geven
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hadden; in sommige huijsen bedreven sij groot gewelt, werpende het coren met het
strooij onder de peerden; in sommige huijsen naemen sij de kleijne kinderkens en
legden die voor de peerden en lieten hun wel twee uuren liggen krijten, en ginghen
met blancke sweerden voor den stal staen, omdat de moeder niet bij soude comen;
wilde sij haer kint weder hebben soo moeste sij het los koopen. Deesen trocken den
derden dagh wegh: maer s'anderen daeghs hadden sij weder anderen.
Item den 20 Julius quaemen d'Italiaenders te Nederweert en maeckten het niet
beter als d'anderen. Op veel hoeven laegen 12 peerden en 24 peerden en 40 man ter
tafel éénen dagh.
Item den 25 Julius isser een slagh geweest. 's Coninckx volck hat victorije; 12
duijsent geusen verslaegen; soo dat de geusen bij naer gebleven waeren, te weeten
degene die in den strijdt waeren.(1)
Item de geusen-stadt Emden hebben de Spagnaerts ingenomen en doot geslaeghen,
wat daer in was.
Item hadden de Spagnaerts in Vrieslandt eenen swaeren slagh tegen de geusen;
daer bleven elt vendels van 's Coninckx volck. Sij waeren bedrieghelijk en behendigh
op eenen dijck geleijt, omdat sij hun daer verslaen soude; maer van de geusen isser
oock een maghtigh groot deel af geslaegen en gebleven. 's Princen broeder en veel
edellieden sijn gebleven. Eenen grooten heer uijt Spagniën hebben de geusen
schandigh gehangen. Voor deesen grooten slagh sijn sij nogh eens aen een geweest,
doen hadden

(1) De slag van Jemmingen wellicht. De overige veldslagen zijn mij niet bekend.
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de geusen de vlught, daer bleven omtrent 80 Spagnaerts en 100 duijtsche, soo men
seijde.
Item is nogh eenen slagh in Vrieslandt geschiet en de geusen hadden de vlught.
Item is wederom eenen slagh in Vrieslandt geschiet.
Nogh 3 a 4 kerck-dorpen, die haer tegen den Coninck hadden gestelt en met de
geusen hadden aengehangen, sijn al doot geslaegen, berooft van goederen en beesten
en alle dingen; en niets gespaert als de jonge kinderen van 7 en onder de 7 iaeren,
die braghten sij met schepen over en sonden die Duc d'Albe, die deselve deede
doopen, want sij waeren niet gedoopt.
Den 13 augusty quaemen de Spagnaerts weder te Nederweert, en waeren daer
éénen dagh en twee naghten. Den 26 augusty quamen de Spagnaerts weder te
Nederweert en vertrocken den 27 dito.
Item den lesten augusty quaemen 2000 hooghduijtse te Nederweert, maer laegen
daer niet; men droegh hun spijs en dranck tegen, te weeten: 20 tonnen bier beneffens
hoender, hespen, caes, boter en wittebroot, daer sij danckbaer voor waeren, en door
versoeck van die van Nederweert reeden sij om.
Den 4 september quaemender sommige boeven van den heer van Megen volck,
en haelde te Nederweert en op sommige buijtenijen eenen roof; maer sij ioegen hun
wegh maer den roof voerden sij met.
Dit volck van den heer van Megen en hertogh Aercken maeckten het overal seer
quaelijck; sij naemen bij den huijsman al wat sij crijghen konden: peerden met de
getouwen, coeijen, schapen en alle eetbaere beesten; sij dorsden alle graenen uijt in
de schueren, sij naemen gelt, lijnen en wolle clee-
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deren, hoe onnut sij waeren, sij voeren het met waegens wegh; maer de reghte
Spagnaerts naemen geen dingen, maer aeten en droncken gerne iets goets, maer
sober(1).
Item den 6 september quam een partije van den heer van Megen sijn volck tot
Nederweert en dorsden coren en haever uijt de schueren, en deeden het volck grooten
overlast en meijnden eenen grooten roof mede te nemen; maer de Nederweerter legde
of stelde hun daer tegen. Doen sij met goetheijt niet en winnen konde, luijde sij storm
en ioegen se hun dorp uit tot op den Mildert(2); die van Weert dit hoorende luijden
oock al storm en de mannen liepen al daer heenen met hun geweer en riepen: Wij
willen onsen naesten bystaen en aldus niet laeten bederven; wij willen die roovers
al om hals brengen en slaen al doot, dat wij crijghen konnen. Van dit ramour was
grooten iaemer en lamentatie in de stadt; de vrouwen kreten om hunne mans en de
kinders om hun vaeders, vreesende of sij aen een komende d'een dander deerelijck
vermoorden souden. Die van Weert daer komende en siende dat sij voor liepen, doen
liepen sij alle naer tot Ell toe, en daer sloegen sij hun tegen een, soo datter eenen
landtkneght doot geschoten wiert en nog eenen ter doot gewont, dien braghten sij op
een kerre tot Weert bij de broot-susters, daer hij vijf daegen lagh eer hij storf.

(1) De Spanjaard, zoo als men weet, leeft sober. Hij mengt doorgaans den wijn met water. Jenever
gebruikt hij zelden. Veel drinken wordt in Spanje voor een zeer groot euvel gehouden, en
eene uitdrukking van de diepste verachting luidt: ‘Een bezopen uitlander’ Vgl. Spanje zoo
als het is. Zwolle 1875. p. 64, 92 en 96.
(2) Mildert gehucht van Nederweert op de grenzen der gemeenten Grathem en Hunsel.
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Item sij hadden te Nederweert verscheijde huijslieden totter doot gewont en geslaegen
en grooten overlast gedaen; een huijsman was soo geslaegen, dat hij op den thienden
dagh storf.
Item in 't selve iaer den 19 September sond Duc d'Albe 150 Waelen tot Weert en
begeerde, dat men die inlaeten souden, dat sij Weert en het Casteel bewaeren souden;
maer de borgers vielen daer tegen, sonden wederom brieven tot Duc d'Albe,
denwelcken de brieven wegh worp en wilde die niet leesen; want hij hat Weert
overgegeven om te plunderen te vier en te sweert, omdat sij soo langh tegen hadden
gehouden en sijn volck niet ingelaeten.
Item den 21 dito 's naghts ten één uure quaemen de bodens wederom, die de
borgemeester en overheijt tot Duc d'Albe gesonden hadden, en broghten de tijdingh
mede, dat Weert tot roof, vuer en sweert was gelievert en niemant spaeren. Thien
duijsent man, - vijf duijsent te peert en 5000 te voet, - en 300 pickerders of gravers
met al het groot geschut, deese waeren op deese sijde Bree en trocken op Weert aen.
Doen wiert al het volck in de stadt opgeweckt en de overheijt ginck op 't heere- of
stadhuijs met de schutten en beraeden hun; soo beslooten sij, dat sij hun tegen rijden
souden en draegen de sleutels mede. Sij haelden den capiteijn bij hun, die buijten de
poorte lagh en bidde hem, dat hij met hun soude rijden om hun te helpen; dewelcke
hun raede, dat sij de Waelen, die buijten de poort laegen, eerst in souden haelen,
anders derfden hij niet met hun trecken, en dat sij dan op hun knijën soude vallen en
bidden om genaede.
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Daer sijn sij nu toe bereijt geweest; en haelden eerst de buijtensten in met scholtus,
schepenen en borgemeesters en alle schutten. Die Waelen quaemen seer noode binnen,
want sij meenden met den grooten hoop te komen plunderen en daer en boven dubbel
solde of betaelingh te ontfangen, die hun belooft was, al sij Weert bedorven hadden.
Item doen de poorten nu open waeren en een deel kneghten in de stadt sijnde,
slooten de binnenste kneghten den grooten hoop saemen buijten, dat sij niet binnen
souden komen, en hielen de stadt reyn van volck en trocken selver boven op 't slot
of Casteel en naemen dit in; maer den grooten hoop buijten de poorten waeren soo
boos, dat sij niet binnen moghten komen, dat sij het met steelen en gewelt seer
quaelijck maeckten, daer sij laegen. Degeene die met het geschut, - sijnde 5000, wederom moesten keeren, die waeren soo verbitterd, beeten op haere tanden en
schuijmden van boosheijt als leeuwen en beeren, omdat sij te Weert niet hadden
kunnen plunderen. Sij trocken tot Bree en wilden daer in; sij begonsten voor de stadt
te graeven, maer hunnen oversten was ingelaeten en die beschermde de stadt, dat hij
nauwelijckx konde doen. Alsdoen vielen sij in 't Cloosterken van Bree en bedreven
daer groote geweldenarijen; sij sloeghen te stucken al waer sij aanquaemen, en stolen
al wat sij krijgen konden, en soghten 't eeten en bedorven dat Cloosterken sóó, dat
sij niet met alle 't eeten of te drincken hadden; 2 daegen droncken sij waeter; maer
de goede lieden broghten hun bij; dit deeden 't meestendeel de gravers, die 300
waeren. En voorts alle omliggende dorpen wierden berooft en bedorven.
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Die het Casteel bewaerden was er 170, en die gingen de stadt en straeten door, rond
eeten daer sij gebletteert wierden, naer een ieders gelegentheijt en naer dat sij rijck
waeren éénen of 2, 3, 4 of 5 en 6 man; want sij kregen quaelijck gelt, soo moest hun
de stadt houden.
Hier naer sijn de legaeten van Duc d'Albe gekomen, en hebben alle het coren
uijtgedorsd willen hebben, hier te Weert, Nederweert en op alle dorpen; en het derde
malder wilde sij tot Ruremonde gevaeren hebben, opdat den Prins van Oraniën geen
spijs soude vinden, want hij overquam. Wij voeren het oock daer naer toe, soo veel
als het was, en dit was geheel 't landt door geboden. Die van Diest en veel ander
dorpen voeren het naer Thienen, maer het was oock geboden, dat niemant meer
souden behouden als hij behoefde.
Item in deesen tijt was het aertbevingh. Den lesten september, sijn wonderlijcke
teeckenen gesien in de loght, en oock in october, van groot light in den Noorden, dat
sijn straelen uijtschoot als gloeijende spissen en verspreide hun als voncken, die
vielen neder op d'aerde, dat vreeselijck was om aen te sien. In de son is een handt
gesien met een bloedigh zweert.
In 't lest van september 1568, doen den prins van Oraniën over de Maese trock tot
Duc d'Albe, doen was het waeter soo kleijn als het in menigh iaer geweest was; sij
reeden eenen geheelen dagh en naght door de Maese en sloeghen hun leger bij Duc
d'Albe sijn leger, soo dat sij van verre in elkanders leger konde sien. Sij hadden
dickwijls schermutselinghen daer van wedersijde veel volck bleef. Dese attacquen
waeren in october.
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Den 26 october was het 's naghts groot tempeest van winden en sneeuw; den sneeuw
was niet soo groot als de schaede, die hij gedaen hadde, want de schaede was groot,
besonder aen alle boomen, die niet hoogh wassen; want die waeren allemael gespleten
en bedorven. In deesen selven maent was het op 't waeter oock groot tempeest
geweest; de zee had haer op geheven boven groote casteelen en bleef soo langhen
tijt staen; veel schepen verdroncken met veel Spagnaerts, van 's Coninckx wege
gesonden tot Duc d'Albe; veel goets met honderde cooplieden quaemen aendrijven
die verdroncken waeren; de zee verhefte haer tot de wolcken.
Op Alderheijlighen-avont quam de prins van Oraniën voor Luijck met 12000
peerden en 20000 voetkneghten. En op St. Gelis-bergh hadden sij dat Clooster heel
bedorven, en leijde hun daer in op een hoop en voorts op ander plaetsen tot drij
troubben voor de stadt. Maer Duc d'Albe was hun op de handt; hij gebode dat hun
niemant soude spijsen en hij deede het waeter afsluijten(1). Doen sij optrocken staecken
sij in brandt het Clooster van St. Laurens en St. Gelis-bergh, die in den grondt
verbrande, en voorts alle Cloosters die sij onder wegen vonden verbrande sijn volck;
hier naer hadden sij groote schermutselinghen, daer der wedersijdts veel bleef.
Item Duc d'Albe benauwde den Prins soo grootelijckx, dat hij geen spijs nogh
levensmiddelen con crijghen. Doen trock den Prins Vranckrijck in bij den prins van
Condé, daer hij seer quaelijck bij

(1) St. Glelisberg, Mont saint Gilles, is een voorstad van Luik.
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konde komen. Den Coninck van Vranckrijck belette dat, en sloegh Condé maghtigh
veel volck af. Daernaer gaf Duc d'Albe sijn volck oorlof en legde die in de steden,
de welcke die moesten houden. Den prins desgelijckx vertrock met sijn volck uijt
het velt, want het was te kout.
Op St. Nicolaus-dagh begonst het te vriesen en vroor tot nieuwiaers-avont of-dagh
soo scherp, datter geen kelders nogh putten onbevrosen waeren, want het was
onlijdelijck coudt en scherp; doen ginckt aght daegen af, maer 't en duerde niet langh,
het begonst weder soo te vriesen, dat op den 14 februarij de weversen op de spincamer
quaemen, want sij konden niet weven.
Item op kersavont 1568 won de Coninck van Vranckrijck eenen grouwsaemen
slagh tegen den prins Condé, denwelcken hij seer veel edellieden afsloegh.

1569
Anno 1569, tusschen kersmis en lightemis, storf mijnheer van Hooghstraeten, van
den bruijn, in het princen leger. Sij meijnden sijn ligchaem over te brengen tot Ceulen
om aldaer te begraeven; want sijn huijsvrouw met haere moeder en meer
landtsvrouwen haer doen te Ceulen hielden.(1) Doen sij met dat ligchaem nu op den
wegh waeren wierden sij verraeden; en Duc d'Albe sijn volck quam en versloeghen
al die bij het ligchaem waeren - wel 300. En die sij niet dooden die naemen sij
gevanghen en het ligchaem begroeven sij in een Clooster.
Item daeghs voor lightemis-avont trocken de Waelen op, die boven gelegen hadden;
te weeten: hondert; maer daer bleefen ter nogh 25 om het Casteel te

(1) Antonius de Lalain, graaf van Hoogstraeten, was gehuwd met Eleonora van Montmorency,
dochter van Anna van Egmont, gravin van Horne.
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bewaeren. - Binnen deese tijt hat de stadt hun in gelt gegeven 800 gulden brabb.
Item omtrent deesen tijt 1569 was alhier te Weert eenen pastoor met naemen heer
Lenert van Oetteren die wel drij uuren aghter een predikten maer deede geen misse;
soo dat het volck in groote dwaelinghen en tweedraght quam. Men claegde, dat vele
de geboden Godts, of godtsdiensten, of geestelijckheijt niet en aghten, nogh de goede
gewoonten der heijliger kercken, nogh het H. Sacrament niet en eerden. Deese
claghten sijn gekomen tot den bisschop van Luijck. Soo sijn den 20 meij, 's vrijdaghs
voor pinxten, van Luijck gekomen seven groote mannen van 's bisschops wegen,
ondersoeckende den pastoor daer naer. Vrouw Anna, onze vrouw van Horne, die
overste van de kercke was, wilde dat sij den pastoor moesten wegh doen. Daernaer
is door groot bidden den pastoor wederom gekomen, die te voren te Weert gewoont
hadde, die veel schamperheijt en onweerdigheijt heeft geleden; maer hij was een seer
deughdelijck Jonckheer en goetelijck en gedooghsaem geweest.
Item den 24 februarij quaemen de muijters - 400 - weder te Nederweert en laegen
daer 2 naghten en 11/2 dagh. Dit was van den heer van Megen sijn volck.
Den 13 meert hat de Coninck van Vranckrijck eene groote victorije tegen den
prins van Condé, daer hij selfs bleef met alle sijn groote edellieden en 30 trommels
en 25 vendels.
Den geheelen april isser grooten Noordenwint geweest; op belocken paeschen-naght
wast soo scherp gevrosen al hat het winter geweest. - Te paeschen 8 eijer éénen
stuijver.
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Den 14 meij was het groote aertbevingh 's morgens ten vier uuren.
Den bisschop(1) quam te Ruremonde in den maent van meij.
Item des Coninckx Commissaris quam, den 9 augusty, tot Weert en namp sijn
logys bij de Paters. De borgers bedaghten hem seer quaelijck, besonder den scholtus;
en lieten hem meer als 14 daegen gaen en pasten daer niet veel op; hetwelcke de
stadt deerelijck besueren moest; want den 2 september quaemen de Gascogners tot
Weert al reysigers.(2) Den 5 september quaemen de Spagnaerts door twee poorten
gelijck in. Die eene partij hat te Nederweert twee naghten gelegen en quaemen van
den Bosch en d'ander partije quam van Trieght af(3). Item die Gascogners die den 2
september inkomen waeren quaemen van Dornick.
Item dit volck was meer dan vijf hondert soo Gascogners als Spagnaerts, die bij
malkander omtrent éénen maent laegen; maer ontrent kersemis trocken de Gascogners
op, maer de Spagnaerts bleven liggen wel vier hondert.
Item op d'octave van Alderheijligen 1569, soo voerden onsen eerw. Prior heer
Rutger Van den Bosch onsen eerw. pater Jan van Osterwyck wederom in sijn Clooster,
die onsen pater hat geweest 22 iaeren.
Item den 3 december wiert onsen eerw. pater Joannes van Werd geconfirmeert tot
rector.

1570
Anno 1570. Item den 4 meert quam den bisschop van Ruremonde hier te Weert en
namp sijn logys

(1) Lindanus.
(2) Dat is te paard.
(3) Maastricht.
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in ons Clooster. Hij wijde de kerck wederom op een nieuws, omdatter soo veel geusen
begraeven laegen. Hij wijde de Minderbroeders-kerck en die van sint Rombout(1) en
vormde alle daegen soo langh als hij te Weert was.(2)
Omtrent half april wast soo coudt en soo grooten sneeuw, al hat het kersemis
geweest; de beesten leeden grooten honger in den stal.
Item den bisschop liet sijnen caplaen, in 't hooghtijt van paeschen, hier te Weert,
om bieght te hooren en de H. Sacramenten te geven, te predicken, dienst te doen,
den pastoor behulpsaem te zijn, en te sien hoe alle dingen souden toegaen(3); Maer
daer ginck meenigh mensch tot het H. Sacrament, die groote geusen hadden geweest;
sommige hadden d'handt voortgestecken, sommige de kercken afgeworpen en voorts
die verleijt waeren van de quaede predicanten. Item de kinders, die van de predicanten
gedoopt waeren, moesten sij in de kerck brengen, die wierden daer beleesen en
ontfingen het H. Chrisma, dat haer de predicanten niet hadden gegeven, Aldus wierde
daer meenighte van kinderen gebroght om beleesen te worden en oock om te doopen,
die nogh niet gedoopt waeren.
Item die de H. Sacramenten niet wilden ontfangen moesten ten eeuwigen daeghe
uijt de stadt vlughten, haer huijsen en goederen verlaetende, datter oock seer veel is
geweest.
Daernaer isser een pardon uijtgegeven van den Prins, Coninck en Keijser: dat alle
degene die hun

(1) De tegenwoordige H. Kruiskapel buiten de Molenpoort.
(2) Vgl. HAVENSIUS De Erectione episcopatuum p. 112.
(3) Deze kapellaan was Paulus Gerard van Waelwijck, die den 23 Julij 1572, bij de verovering
van Roermond door den prins van Oranje vermoord werd.
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beteren wilden, genaede kregen, hoeseer sij gegeust hadden of de handen
voortgesteecken, of predicanten geherberght of gehoort; het soude al vergeven sijn,
bij zoo verre sij hun beteren wilden. En daer wiert eenen gesetten tijt gestelt, en soo
wie hem binnen dien tijt beterde, die hat genaede, en die het niet en doen wilde
moesten eeuwigh vlughten.
Item den 4 augusty 1570, des naghts om één uure, begonsten soo wonderlijcke
teeckenen, die schrickelijck waeren om aen te sien, en het duerde tot bij vier uren.
Ick heb die met mijn eijgen oogen gesien; maer het waer mij onmogelijck te vertellen
of te schrijven hoe het was. In den eersten soo stegen op uijt den Noorden witte
straelen, hoogh in de loght, en tussen ijder witte strael of banck stondt een swarte;
dit duerde tot voor drij uuren. Daer naer wiert de geheele logt overtrocken met witte
vlieghende wolcken, als of sij boven gedreven hadden; uijt die wolcken vloogh soo
grooten roock gelijck uijt een roer, dat af geschoten wort, sijn roock uijtschiet; en
die vloogh al soo leegh, dat men meijnde dien met de handt te raecken, en die roock
vloogh soo snel d'een naer d'ander, als men d'oogen konde opslaen; soo dat dien
roock langhx d'aerde dreef, als eenen claeren witten nevel. Daer naer steegh dat
weder op, en die witte wolcken wierden iaeghende en vloghen als pijlen over en door
een, als hadden se gevoghten in de loght, - soo dat het wonder en vremt was om aen
te sien; en is onmoghelijck iemant vroet of wijs te maecken die het niet gesien heeft:
- gelijck de golven der zee tegen en door een slaen. Doen dit geschiet was, omtrent
drij uuren, doen wiert die loght als een
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vier, iae, als eene stadt, die in vollen brandt staet, soo schoten de vlammen eijsselijcker
op, als eenighen brandt doen kan. Die beneden tegen eenigh huijs stont en opwaerts
sagh, meijnde anders niet of het huijs brande aen d'ander sijde. Precies doen de clock
vier uuren sloegh wiert het light en men sagh het niet meer.
Item dit heb ick selver gesien, want ick waechte op de bleijck en clopten de
bleijck-susteren op en oock die in het sieckhuijs waren dat sij het oock sien souden;
want het waer mij niet mogelijck te schrijven gelijck wij het saegen.
Item den Coninck van Spagniën namp des keijsers sijn ooms doghter tot eene
huijsvrouw; deese ionge coninghinne quam eerstmael te Nimwegen en daer beijde(1)
hun Duc d'Albe met veel praght en staets om die tegen te trecken en haer soo voorts
tot den Coninck in Spagniën over te senden; daer trocken oock tegen veel graven en
gravinnen, deselve was oock onse vrouw Anna van Egmont landtsvrouw van Horne,
beide haere doghters, de vrouw van Hooghstraeten en de vrouw van Mansvelt. De
vrouw van Mansvelt de Coninghinne tegen treckende bleef haestelijck doot op den
waegen, daer grooten druck en rouw om was. Aldus is die Coninghinne van Nimwegen
tot Ceulen gekomen, waer haer die vrouwen van Egmont en Horne te gemoet sijn
gekomen, en te voet gevallen, ootmoedelijck biddende om haer landt en voor haeren
soen die nogh in Spagniën gevanghen was; dit was mijn heer van Montendijck Anna's
soon.

(1) Beijden dat is wachtte.
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Op St. Matheus-dagh 1570 wiert- door geheel Brabant geboden dien dagh en den
volgenden Sondagh met processie te gaen, dat den Heere eenen goeden windt soude
verleenen om te reijsen - gelijck het oock geschiede.
Item den 24 september ginck die Coninghinne te scheep en hat goeden Oosten
windt, 5 daegen lanck, soo dat sij op 5 daegen te landt quam en op den 9den dagh in
haer landt. De Coninghinne had de vrouw van Montendijck troostelijck geweest en
belooft aen den Coninck voor haeren heer te spreecken, als of sij daer selver
tegenwoordigh was. Maer eilaes! wat wast? Doen de Coninghinne in Spagniën quam
leefde hij nogh, maer den Coninck deede hem verbrengen op een ander plaets; onder
wegen creegh hij de coorts en schudde wel 8 uuren aen een, en daer bleef hij in; aldus
quam hier de tijdingh. Hoe het met hem was weet Godt.(1)
Op Alderheijlighen-dagh s'avonts ten thien uuren isser groot lijden geschiet in alle
waeterlanden door grooten vervaerelijcken windt, soo dat haer de zee seer hoogh op
hefte en veele landtschappen sijn ondergegaen en af gedreven. Tot Nimwegen heeft
het een mans lenghde en één elle hoogher gestaen als het oijts gedaen hat. Tot
Antwerpen sijn twee dijcken door gebroocken, soo dat het waeter in onse Lieve
Vrouwe kerck stont; hadden die dijcken niet doorgebroocken geheel de stadt hadde
afgedreven, met den doorbreuck leeghde het water; de voorstadt dreef af en daer
geschiede onbeschrijfelijcken schaede aen alle waeren; den olij dreef over het waeter.

(1) De heer van Montigny, die te Segovia in Spanje in hechtenis kwam, werd den 4 Maart 1570
ter dood veroordeeld en onthoofd.
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Met een woort, ten is niet uijt te spreecken de elenden, die in alle waeterlanden
geweest sijn, soo dat met reght de teeckenen, die in augusty gesien wierden in de
loght, in deesen waeter vloet vermelt is.
In december is bij of boven Roome een stadt versoncken met een kerck en 12
cloosters door aertbevingh; want te voren was het 12 daegen seer groote aartbevingh;
ten leste verginck die stadt maer het volck was heel daer uijt gevlught en gingen in
't velt, penitencie doende dat Godt hun spaeren soude.

1587
In 't iaer 1587 den 7 Junij sijn de geusen uijt de Langhstraet, daer sij uijt Hollandt
komende vergaedert waeren, getrocken voor het huijs van Loon met hun grof
geschut.(1) 's Coninckx soldaten respijt vraegende heeft hun niet geholpen, al bidden
sij op hun knijen lijfs genaede. De capiteijns hebben sij de halsen afgesneden, de
soldaeten gevanghen, de vrouwen de cleeders aen het middelijf afgesneden en soo
wegh geiaeght; deese sijn met de kinders aen de handt soo ten Bosch aengekomen,
daer sij het al schreijenden aen de borgers vertelden; dit is door verraeders geschiet.
Doen trocken de geusen over 't landt tot Boxtel. Den heer van Boxtel dit hoorende
liet het de landts luyden weeten; doen trocken sij over naght met beesten en al dat
sij mede konden crijgen naer den Bosch. Doen sijn de geusen op de kerck gevallen
en hebben die heel vernielt, behalve een beeldt van Maria dat konden sij niet vernielen;
doen hebben sij op het casteel waghten gestelt. Terstondt trocken sij naer Eindhoven
en van daer

(1) Loon op Zand. Zie SCHUTJES Kerkel. geschiedenis van 's Bosch, II, p. 745.
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naer Helmont met al hun grof geschut; maer die borgers verweerden hun sóó
kloeckelijk, dat sij groote victorije hadden; daer bleven maer twee borgers. De geusen
siende, dat sij daer soo veel volckx gelaeten hadden, waeren soo boos, dat sij het in
brandt schooten en staecken, want Helmont had het meeste stroije dack. - Dit was
seer te beclaegen, want daer was coren in, om de borgers van den Bosch mede te
spijsen. Doen den heer van Helmont sagh dat sijn borgers soo verbrandt waeren en
deerelijck gevanghen, en de geusen tot sijn casteel quaemen, gebood hij sijnen neef
het niet over te geven, want sij souden haest bijstandt crijghen. Dese neef met al die
daer gevlught waeren: priesters, geestelijckheijt, mevrouw van Binderen, mevrouw
van Hooghdonck en de susteren van Soeterbeeck(1) met meer andere en 150 soldaeten,
die van Eindhoven daer gevlught waeren, sijn al te saemen seer verbaest geworden
en hebben raet gehouden. Het H. Sacrament van mirackel van Stippent was bij hun
gevlught, dat hebben sij verheven en hun aen Godt opgedraegen; en soo sijn sij tot
den strijdt getrocken en den vijandt soo veel volck afgeslaegen, dat sij die in het vier
smeten en in wijnvaeten staecken en met hun voerden, omdat niemant soude weeten
hoeveel sij verloren hadde. Doen sijn sij door Schijndel getrocken en deeden den
heelen wegh langhx grooten schaede met branden; sij naemen den pastoor mede
gevanghen en oock den pastoor van Erp, en sleeptense langhx al die dorpen, en
verbranden al die kercken soo wel als de huijsen. Op den Dungen was soo grooten

(1) Binderen, Hooidonck en Zoeterbeck waren vrouwenkloosters bij Helmond. Stippent is
Stiphout, eene parochie uit de buurt.
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brandt, dat het in de stadt scheen of d'een eijnde stondt te branden; geestelijck en
werelijck, rijck en aerm was seer benauwt, want daer was niet meer te eeten in de
stadt. Eén broot koste twee gulden. Doen wiert te Heusden afgelesen, dat de
huijslieden broot soude komen koopen gelijck sij deeden. Deese tijdingh is oock ten
Bosch opkomen; die schaemele menschen liepen daer naer toe met spier sacken om
boonen te coopen, gelijck sij deeden; want hadden sij broot gecoght dat souden hun
de soldaeten ontnomen hebben op den wegh. Dit duerde van den 7 Junius tot den 21
Junius.
Doen sijn die geusen met gewelt gekomen, want het Boscher velt was onder waeter
tegen natuer; maer door Godts gehenckenisse tot straf onser sonden. Doen quaemen
de geusen met schuijten voor die schans van Engelen en hebben die opgeeischt; maer
's Coninckx capiteijn en soldaeten hebben niet gewilt, maer cruijt en loot gepresenteert.
Op St. Jan-baptisten-dagh maeckten de geusen een schans tegen over de
Waelen-schans, en naer de Pompen oock een, en tusschen Vlimen oock een; soo dat
sij geen hulp uijt de stadt konden crijghen. Dat maeckte de borgers seer benauwt,
want sij waeren te waeter en te landt benauwende; maer eenen soldaet waeghde sijn
leven, swemmende des naghts door uijt de stadt, en hunne noot te kennen gevende
is wederom door geswommen met tijdingh, dat sij bijstandt souden crijghen; doen
hadden sij wederom moet. Doen sondt den prins van Parma den doorlughtighen Heer
van Houteppen.(1) Deesen tot Tilborgh gekomen sijnde, vernemende door bode over
bode: den noot der

(1) De Barlaymont heer van Haultepenne.
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stadt is vreesselijck met al sijn heeren en volck opgeseten, - niet tegenstaende dat sij
moede gereijst waeren door honger, dorst en hitte, sijn terstondt op den vijant aen
getrocken die tusschen den Vlimsen dijck en d'Engèlse schans lagh. Daer hat mijnheer
van Houteppen groote victorije; van de stadts muren liepen de borgers sien hoe den
vijant naer de schepen vlughten; daer bleeft er veel doot en oock gevanghen. Maer
eilaes, hij bleef soo verbittert op de geusen, dat hij hun naer trock op de Maese, daar
sij een brugge op hadden; en mijnheer van Houteppen is hun al veghtende op de
brugge gevolght. De cavalerye, die uijt Gelder geweecken waeren bij mijnheer van
Houteppen, met hun capiteijns vlughtede. Dit mijnheer van Houteppen siende wiert
seer verstoord en heeft selfs aangevochten en meijnde den vijant over de Maese te
volgen en soo te slaen, maer dat heeft Godt nogh niet gewilt te laeten geschieden.
Hij is daer deerelijck door sijnen hals geschoten, - het loot bleef tegen den craege
van sijn harnas liggen, - en viel van sijn peert, soo dat hij hem door den val meer
innigh quetste, als hij aen den hals gequetst was, waer door groote droefheijt in de
stadt onder geestelijck en werelijck quam. Men heeft terstondt met schuijten en
pleij-booten uijtgevaeren, om sijne Excellentie en al de gequetste van 's Coninckx
wegen in te haelen; dat waeren 23 capiteijns en bij de twee hondert soldaeten van de
Spagnaerts, van de cavalarije en van de moffen(1) en oock gevanghen geusen, maer
die waeren daer niet mede getelt. Doen den doorlughtighen heer van Houteppen met
een bedde ten Bosch inquam, sagh hij de borgers soo bedruck-

(1) Moffen dat is Duitschers.
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telijck aen met doodelijcke verwe, dat die heeren haer hert vol droefheijt wiert,
overmits dat groot verlies van sijnen bijstandt; want geestelijck en werelijck had daer
op betrouwt en gehoopt. Doen hebben sij hem gedraegen bij Joncker Goossen van
Brecht, daer heeft men hem het loot uijtgesneden, wegende onder half pont, daer hij
seer cranck af was. Doen seijde hij seer bedrucktelijk: Bidt voor mij, gij hebt mij
eens verbeden; magh ick weder opkomen, ik zal u vijanden vernielen, wilt het Godt
den Heere. Doen sijn hem de Heeren van den Bosch te voet gevallen en hebben hem
dat oock gebeden en of sijne Excellentie bij Godt voorsien waer soo voor het
Catholijck geloof te sterfen; wie sijne Excellentie dan daertoe voorsien soude; doen
heeft hij eenen genoemt naer het believen van den genaedighen Heer den Prins van
Parma en sijnder magistraet.
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Eene bijdrage tot de voorgaande Kronijk, op het jaar 1566.
Ter opheldering der feiten die in de Kronijk van zuster Maria Luyten op het jaar
1566 voorkomen, in betrekking tot de mislukte pogingen der hervormers te
Nederweert deelt pater A. Nieuwenhuizen, archivaris der PP. Minderbroeders te
Weert, een paar bladzijden mede, getrokken uit het handschrift van zekeren pater
Antonius a Lapide, guardiaan te Weert in 1619.
Ziehier wat P. Nieuwenhuizen ons over den levensloop van dezen eerbiedwaardigen
man verhaalt.
‘Pater Antonius van den Steen (Antonius a Lapide), aan wiens geschrift wij
onderstaande bladzijden ontleend hebben, werd in 1617 vicaris, in April 1619
guardiaan van het Klooster der Minderbroeders te Weert, hetwelk hij drie jaren
bestuurd heeft. Later was hij guardiaan te Mechelen. Te Maastricht stond hij aan het
hoofd zijner broeders, tijdens de stad door Prins Frederik Hendrik belegerd werd en
er de pest woedde, derhalve in 1632, 1633; en die opgave doet ons denken, dat zijne
verkiezing door het kapittel den 12n October 1631, te Mechelen gehouden, heeft
plaats gehad, en dat hij te Maastricht overste geweest is tot in Januarij 1635. Te
Thienen was hij biechtvader der Annuntiaten, toen die stad op den 9n Junij 1635 in
de magt van de Hollanders en Franschen viel, wier woede zich op weerlooze
schepselen bot vierde. Naauwelijks hadden de woestaards het Klooster der
Annuntiaten ingebroken,
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of zij vielen op pater van den Steen en zijn eerbiedwaardigen socius pater Dobbeleer
aan, die in het Klooster de religieusen troostten en haer moed inspraken. Pater
Dobbeleer stierf reeds den volgenden dag aan de wonden. Aan pater van den Steen
bragten die barbaarsche trawanten der boosheid ook vele en zware wonden toe, en
lieten hem vervolgens half dood liggen(1). De vrome man mogt nog niet de vreugde
der hemelburgers gaan genieten; hij moest nog meer verdiensten op zijne levensbaan
vergâren. - In October 1641 werd hij biechtvader der Clarissen te Roermond,
vervolgens woonde hij in het klooster te Weert. Hij stierf te Leuven den 1sten December
1646. - Pater van den Steen was een neef van den beroemden schriftuurverklaarder
Cornelius a Lapide’.
Na kennis gemaakt te hebben met den schrijver van het handschrift, laten wij hier
diens aanteekeningen volgen over de ‘geuserije’ te Nederweert in 1566 en den
krachtigen weerstand, dien zijn oom en naamgenoot: Antonius a Lapide, destijds
pastoor te Nederweert, daar tegen geboden heeft.
Anno 1579 obiit rev. dominus Antonius a Lapide, decanus et pastor in
Nederweerdt,(2)..... De hoc insigni viro seniores incolae pagi Nederweertensis, qui
eum ante annos 40 viderant et noverant, mihi horum scriptori, ac ejusdem nepoti,
retulerunt anno Domini 1619: quod dum Comitissa de Horne, uxor Philippi comitis
de Horne (quem supra anno 1568 decollatum diximus jussu ducis Albani)

(1) Fremaut verhaalt in den Geestelicken Palmboom, VI (Gend, 1703), bl. 171, “ex Chron, Prov.
Germ. Infer.:” van den Steene creeg 9. wonden in sijn hooft, 2 in den arm, was drie vingeren
bij naer af gesneden, maar is nog genesen.
(2) Antonius a Lapide pastoor te Nederweert en landdeken van Weert, was geboortig van Overpelt
in de Kempen. Hij studeerde te Leuven, waar hij in 1557 de negende plaats in de eerste linie
der ‘licentiandi’ bekleedde. Zie Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique II. p.
310-311.
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in quadam feria 2 Paschae rheda sua venisset in Nederweerdt cum aliquot militibus
castri et ministro haeretico, ipsa cum illo et armatis viris ecclesiam intravit sub Summa
Missa, dum praefatus pastor Evangelium decantabat, jussitque suum praenominatum
ministrum sclopeto armatum illico suggestum ascendere, et praedicare. Interea milites
ecclesiae fores clausas tenebant, ne populus exire posset. Hunc violentum et
absurdissimum agendi modum, licet tum ipse Dominus pastor, tum reliqui omnes
praesentes aegerrime ferrent, prudenter tamen dissimulare et patienter tolerare a
Domina sua temporali debuerunt, ne alioquin ex oppositione magna forte sanguinis
effusio contingeret. Itaque impius minister... coepit linguam suam solvere et dicere
in hunc modum: Amici auditores, hactenus sacerdotes et monachi (de papen en
munniken) falsis et superstitiosis suis dogmatibus vos seduxerunt, ego nunc veni vos
docere purum et verum verbum Dei. Hanc Catholicorum sacerdotum et religiosorum
calumniam et execrabilem in Dei verbum blasphemiam rustici audientes, adeo
commoti et intimo corde contristati et indignati fuerunt, ut, divino illos Spiritu
perurgente, inceperint amare flere, et ejulare, et alta voce cantare spiritualem illam
cantilenam, in paschali tempore a piis catholicis decantari solitam, quae talis est:
Christus is opgestangen, Hij is der Joden ontgangen, Dus willen wij allegaer
vrolijck zijn, Christus sal onser allen trooster zijn. Kyrie eleyson.
Ipsi vero hunc versiculum mutantes,(1) decantabant hoc modo:
Christus is opgestangen, Der duijvel is op de stoel gegangen, Dus moeten wij
allegaer droevich zijn, Christus wil onser allen trooster zijn. Kyrie eleyson.
Hoc modo boni rustici sacra paschali communione refecti

(1) Zie S. AMPZING, Beschrijvinge ende Lof der stad Haerlem, bl. 182; TH. SCHREVELIUS,
Harlemias, bl. 95.
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et confortati dictam cantionem prosequentes cum lacrymis, impediverunt ne impius
concionator ulterius venenum suae falsae doctrinae effutire posset, et incoeptum
sermonem abrumpere coegerunt. Quod videns Comitissa, rhedam suam ascendit, et
cum ministro et militibus festinavit in Meyel; quo circa meridiem perveniens antequam
populus ab ecclesia rediisset, ibidem absque impedimento pseudoministrum praedicare
jussit.
Similia etiam in aliis pagis vicinis attentavit, nominatim in Boecholt, sed insigniter
repulsa fuit; nam quidam zelosus vir, et in illo pago praecipuus, videns hominem
saecularem suggestum ascendisse, dominum suum pastorem versus suggestum
deduxit, et extrahens ministrum haereticum ex suggestu, dixit: Ubi est legitima missio
tua? Deinde dixit ad pastorem: Ascende, Domine, tua enim sedes est, etc: Huic eximio
zelo et a Deo inspiratae animositati, milites qui cum praedicante missi fuerant, non
sunt ausi resistere nec aliquem tumultum excitare, sed cum murmure et indignatione
recesserunt. Haec ego in mea pueritia audivi narrari ab amita mea, quae dum praedicta
a suo parente fierent, praesens aderat.
De praefato autem domino Antonio a Lapide pastore Nederweertensi hoc est
notandum, quod cum post discessum Comitissae et militum, videret populum valde
consternatum et tristem, dixit: Aequo animo estote, redite huc post meridiem et audita
refutabo, en in avita et orthodoxa fide catholica vos, Deo juvante, confortabo et
confirmabo etc. Quia vero tam Comitissa quam milites eidem domino pastori
imputabant, quod populus sub ministri concione cantasset, tantum in eum conceperunt
odium, ut bonus pastor numquam auderet deinceps intrare oppidum Werthense, nisi
aliquot rusticorum armatorum consortio stipatus et munitus, donec tandem per ducem
Albanum res mutarentur.
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Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert.
1583-1584.
De stukken, die hier voor het eerst in druk verschijnen, werpen een niet onbeduidend
licht op den godsdienstigen en burgerlijken toestand van de stad Weert en hare
omgeving, gedurende de jaren 1583 en 1584. Zij verschaffen eene menigte
ophelderingen betrekkelijk onderscheidene feiten, waarvan de aanteekeningen van
Zuster Maria Luijten gewag maken, en kunnen als een vervolg op die kronijk
beschouwd worden; althans zij leveren het bewijs, dat met het eindjaar dier kronijk
de ‘geuserije’ te Weert op verre na niet ten einde was.
Het bezoek van Roermond's eersten bisschop, Lindanus, in Maart 1570 den
Weertenaren gebracht, had, wel is waar, een machtigen ommekeer in de uiterlijke
houding der ingezetenen verwekt, doch, naar het zich liet aanzien, slechts een geringen
indruk gemaakt op de gemoederen van hen, die zich door de hervorming hadden
laten misleiden. Vele dezer laatsten verlieten de stad, anderen werden wêer katholiek
voor de leus, maar bleven ‘libertijn’ en geus in hun hart. Uit dien hoofde oordeelde
de bisschop een tweede bezoek ter plaatse noodzakelijk. In Februari 1571 naar Weert
overgekomen, belastte Lindanus den scholtis en de stadsboden, alle verbodene boeken
op te speuren, en deed die in grooten getalle, op een der marktdagen, in het openbaar
verbranden. Tevens vaardigde hij eene verordening uit, waarin verklaard werd, dat
de stad wederom onder het gezag stond van den katholieken godsdienst, en zorgde
dat die verordening behoorlijk afgekondigd, nauwkeurig uitgevoerd en door den
hertog van Alba goedgekeurd werd. Daardoor kreeg dit stuk niet alleen te Weert
maar
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ook te Nederweert kracht van wet. Vervolgens stelde de kerkvoogd zich in aanraking
met de predikanten en afgedwaalden, die in de stad de protestantsche vergaderingen
leidden, redetwistte met hen over de geloofspunten en trachtte hen zoo doende tot
betere gevoelens te brengen. De voornaamste burgers, die tot de hervorming
overhelden, vermaande hij vaderlijk om toch aan het geloof hunner ouders en
voorouders onwrikbaar vast te houden, terwijl hij den priesters, die destijds aldaar
nog al talrijk waren, den plicht van orde en tucht ten ernstigste op het hart drukte.
Helaas! reeds drie pastoors der stad: Leonardus van Oeteren, Thomas Spranckhuysen
en Petrus Mosanus waren achtervolgens van het katholiek geloof afgevallen en, onder
de bescherming der Heeren van Weert, als predikanten der hervorming opgetreden.
De laatst genoemde had 's jaars te voren de stad moeten ontruimen.
Betrekkelijk deze drie hoofden der Weerter ketterij, leert ons eene handschriftelijke
aanteekening uit het Minderbroeders-Klooster te Weert het volgende: ‘Volgens den
guardiaen Bonaventura Ververs, anno 1559, is tot Weert pastoor geweest zekere
Leonardus, welke wolf vele schapen heeft bedorven; zoover dat er weinig Catholijken
overig waren; en veelen van de geestelijcken sijn met hem omgevallen; spottende
met het H. Sacrificie der Mis predikte hij tot drie uren toe sonder ophouden. Hij is
door den bisschop van Luik verjaegd en eenen Thomas Spranckhuysen, van Thorn
geboortig, is pastoor geworden, welke in 1566 is getrouwd met Catherina Nies, en
is geheel kettersch geworden. Dese is op St. Thomas dag, op verzoek van de gravin
van Horne, te Nederweert gaen de ketterije prediken. Maer het geweld der
Nederweertenaren heeft hem doen vlugten, daer hij bijnae door hen onder den toren
is gedood geweest. Zij sijn allen stantvastig in het
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geloof gebleven, aengespoord zijnde door hunnen ijverigsten pastoor Antonius van
den Steen, en vreesende dat hunne kerck weder soude onteerd worden, hebben sij
die den geheelen winter bewaerd.
‘Anno 1570 is den pastoor van Weert, Peter Mosanus, oock eenen grooten ketter,
door den bisschop Lindanus uit Weert gejaegd en de bisschop heeft pastoor gemaeckt
Jacobus Groenen van Maesbree.’
‘In het jaer 1572 sijn onse Paters wederom uitgejaegd door de beeldstormers en
alsdan was de kerck een geheel jaer sonder dak geweest, welcke wederom gedekt is
geweest door de borgers in het jaer 1573, wanneer Wilhelmus Lindanus, bisschop
van Roermond oock den altaer geconsacreerd heeft. De andere uitjaeging geschiedde
in 1578 door de ketters en alsdan is het geheel convent in brand gesteken, en is niet
dan in 1586 begonnen herbouwd te worden.’
Zoo ver de aanteekeningen der Minderbroeders.(1) De beeldstormerij van 1572 had
te Weert waarschijnlijk plaats, nadat Roermond, op den 23 Juli van dat jaar, door
den prins van Oranje stormenderhand was ingenomen geworden; toen immers viel
Weert ook in diens handen. De prins bleef meester van Roermond tot den 6 October
van hetzelfde jaar. Op dat tijdstip keerde Weert mede onder de heerschappij der
Spanjaarden terug. In November 1578 namen de Staatsche troepen onder graaf van
Hohenlohe bezit van het graafschap Horne en veroverden het kasteel met de stad
Weert. In den avond van den 16 December verscheen te Weert een troep Staatsche
ruiters, die uit hoofde van het late uur, hunnen intrek niet in de stad en het slot, maar
in het klooster der Franciscanen namen. De Spanjaarden uit Roermond, daarvan
onderricht, trokken dienzelfde nacht naar Weert, overrompelden het klooster,

(1) Vgl. Knippenbergh p. 124.
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versloegen de ruiters en keerden met eenige gevangenen en dertig paarden naar
Roermond terug.(1) Te dier gelegenheid wellicht had de brand plaats, waarvan de
bovengemelde aanteekeningen des kloosters gewag maken.
De Staatschen bleven intusschen in bezit der stad en van het kasteel tot in het begin
van 1579. De prins van Parma, op weg naar Maastricht, nam den 13 Februari Weert
in en liet het kasteel beschieten. De Staatschen, die zich op genade en ongenade
moesten overgeven, werden in de vensterramen van het slot opgehangen.(2) In Mei
werd de Spaansche kolonel don Gaston Spinola gouverneur der stad(3). De verovering
van Maastricht, die in Juli volgde, hechtte onze omstreken en daaronder ook Weert
voor jaren lang aan de zijde des konings van Spanje, die er zijn gezag en dat der Kerk
duurzaam herstelde.
Bisschop Lindanus, die van eene reis naar Rome teruggekeerd was, vernam te
Maastricht den treurigen toestand, waartoe de katholieke godsdienst in het pas
heroverd Weert vervallen was. Hij richtte diensvolgens, in het begin van 1580, aan
de Weertenaren eenen brief in het Nederduitsch geschreven waarin hij de eenheid
der Kerk toelicht en de noodzakelijkheid voor ieder Christen, om het oud voorvaderlijk
geloof ongeschonden te bewaren, duidelijk uit een zet.
Dit schrijven schijnt evenwel den gewenschten invloed niet gehad te hebben,
althans de oorkonden melden, dat de Bisschop, in 1583, daar weer persoonlijk moest
optreden. Voor zijne reis naar 's Hertogenbosch, waar hij den diepgeschokten
godsdienst, op aandrang van den prins van Parma, zou trachten te herstellen, bezocht
hij Weert en vond vele

(1) Publ. etc. du Limbourg, X p. 222.
(2) Ibidem X p. 225.
(3) Ibid p. 229.
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personen, die aan hunnen paaschplicht niet voldaan hadden. Eenigen hunner waren
zelfs van geheel protestantsche denkbeelden doortrokken. Deze laatsten deed de
kerkvoogd voor zich komen, onderrichtte hen met vaderlijke goedheid, bezwoer hen
van het geloof hunner vaderen niet afvalling te worden en vermaande hen, dat zij
omstreeks Pinksteren hunne paaschplichten zouden volbrengen. Doch de ketters, die
ondersteuning vonden bij de heeren dier plaats, bleven halsstarrig en namen hunnen
toevlucht tot den graaf van Meurs.
Philippus van Montmorency, die in 1568 zijne trouwloosheid jegens het koninklijk
gezag met den dood bekocht, was een flauw katholiek, ‘een libertijn’, die zich weinig
om den godsdienst bekommerde en zijne echtgenoote Walburgis van Neuenar in
zijne heerlijkheden vrij spel liet. Deze vrouw was eene vinnige protestante, die de
nieuwe leer alom bevorderde. Wij hebben uit het kronijkje van zuster Maria Luijten
vernomen, dat in 1566 op haar bevel en dat harer schoonmoeder, de predikant Thomas
naar Nederweert werd gezonden om er de hervorming te preken. Na de terechtstelling
van Philippus van Montmorency viel het graafschap Horne op den spinrok en werd
door den bisschop van Luik als leenheer benaderd. Godsdienstige woelingen deden
zich dan ook hier niet meer voor. Maar anders was het in die plaatsen, welke aan de
erfgenamen van Philippus overgingen. De Heerlijkheid Weert met de dorpen
Nederweert, Leveroy, Wessem en Kelpen, kwam in bezit van Philips' weduwe, terwijl
de Koning van Spanje, als hertog van Gelderland zich de souvereineteit over die
plaatsen voorbehield.(1) Deze weduwe hertrouwde in 1578

(1) Dat de heerlijkheid Weert ten gevolge der terechtstelling van Montmorency aan de kroon
zou vervallen zijn, schijnt niet te blijken. Vgl. Publ. etc. du Limbourg, VIII, p. 65.
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met haar neef, Adolf van Neuenar, graaf van Meurs, een protestant gelijk zij, en
stadhouder der provincie Utrecht.
Tot dezen graaf van Meurs namen, zooals reeds gezegd is, de Weerter ketters in
1583 hunnen toevlucht. Op hun verzoek werd bisschop Lindanus door den graaf
schriftelijk aangemaand den Weertenaren niet lastig te vallen, hun geweten geen
geweld aan te doen, noch hen met kerkelijken ban of boeten te vervolgen, want zulke
dingen waren, volgens hem, strijdig met Gods woord. De bisschop zond dit schrijven
aan den prins van Parma, die toen te Lier vertoefde. Deze antwoordde, dat Lindanus
zich hoegenaamd niet moest laten afschrikken door 's graven bedreigingen, maar
ongestoord zijn werk zou voortzetten en voleinden. De bisschop liet dan ook niet af
den afgedwaalden onder het oog te brengen, dat het 's Konings wil volstrekt niet was,
lieden van verschillenden godsdienst in zijne Staten te beschermen, dat hij reeds
meermalen ondervonden had wat hem van de zijde der ketters en bijzonder van de
Calvinisten te wachten stond. Deze immers waren overal in opstand tegen het gezag.
Diensvolgens schreef Lindanus den afvalligen een termijn voor, gedurende welken
zij zich door den pastoor van Weert, een vroom en geleerd priester, in het katholiek
geloof zouden laten onderrichten, en vermaande hen dringend, om intusschen met
allen ernst aan het heil hunner ziel te denken en zich omtrent het Allerheiligenfeest,
als trouwe zonen der Katholieke Kerk, tot het ontvangen der H.H. Sakramenten aan
te bieden.
Na zijne terugkomst uit 's Hertogenbosch in het najaar 1583 begaf de bisschop
zich nogmaals naar Weert en bleef er gedurende vijf maanden. Over dit laatste bezoek
handelen de stukken, die hierna het licht zien. Daaruit blijkt, dat Lindanus alsmede
zekere Jan Baptista Du Boys, gouverneur der stad, door de regeering als
commissarissen

Maria Luyten, Christiaan Creemers, A. Nieuwenhuizen en Jos. Habets, Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587. Eene
bijdrage tot de voorgaande kronijk, op het jaar 1566. Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert 1583-1584

231
herwaarts gezonden waren, ten einde het diepgezonken gezag van Kerk en Koning
op te beuren. Later werd hun nog de Geldersche raadsheer A. Adama, een Fries van
geboorte, als medehelper toegevoegd. De bisschop trok in zijne hoedanigheid van
Commissaris zes livres en de raadsheer 40 patards 's daags.
Havensius in zijn werk: De erectione novorum episcopatuum in Belgio heeft de
uitkomsten van 's bisschops werkzaamheden te Weert gedurende dit laatste
tijdgewricht opgeteekend. Wij zullen den korten inhoud van zijn verhaal hier
mededeelen en het aan onze stukken toetsen.
Reeds bij zijne aankomst te Weert den 29 November deed bisschop Lindanus
eenige Calvinisten voor zich verschijnen; hij onderwees hen in de geloofswaarheden,
wêerlegde hunne opwerpingen, toonde hun de dwaling als met den vinger aan en
dreigde hen met de straffen, die de H. Apostel Paulus tegen de wederspannigen
uitspreekt, ingeval zij zich vóór het feest van den H. Andreas (30 Nov.) niet aan het
gezag der Kerk onderworpen hadden. Onder hen vond men er zelfs, die met verloopen
nonnen waren in den echt getreden. Den 27 December werd tegen ééne dier nonnen,
uit Heinsberg herkomstig, een bevel van aanhouding uitgevaardigd. (Bijlage No. 1.)
Daar de verdwaalden echter halsstarig bleven liet de Bisschop hen nog drie of vier
maal gerechtelijk waarschuwen, en toen ook dit niet baatte trad hij de kerk binnen,
deed de klokken luiden, de kaarssen uitdooven en sprak over de voornaamsten dier
heethoofden den kerkelijken banvloek uit. Dit gebeurde den 10 December 1583. De
geëxcommuniceerden waren zes in getal, vinnige Calvinisten en Wederdoopers, die
reeds twaalf jaren vroeger uitgedreven waren geworden, maar zich beroepende op
den Gentschen vrede, weder waren teruggekeerd. (Bijlage No. 1.) Daar
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deze ongelukkigen met het gezag des bisschops den spot dreven en den kerkelijken
banvloek in den wind sloegen, werden zij tevens door den scholtis tot eene geldboete
veroordeeld. Deze maatregel werkte beter. Velen verlangden naar elders te verhuizen;
eenigen vertrokken metterdaad; anderen betaalden hunne boete en bleven. De ketters
echter die de stad ontruimd hadden, vestigden zich in de buurt en kwamen naar Weert
op de marktdagen. Gevaar alzoo bleef nog immer bestaan, dat deze het gif hunner
dwaling aan de stadgenooten zouden mededeelen. Om zulks te keer te gaan, belastte
Lindanus den scholtis, dat hij er twee of drie hunner zou doen aanhouden en ze zoo
lang in eene verzekerde plaats zou bewaren, totdat zij de honderd kronen boete, die
zij ten gevolge van den banvloek verschuldigd waren, betaald hadden. Dit gebeurde.
Drie personen werden aangehouden; doch nauwelijks hadden zij begrepen wat hun
boven het hoofd hing, of zij redden zich door de vlucht. Een hunner brak door eene
hegge, de tweede sprong uit het venster en de derde vluchtte langs een anderen weg.
Den 16 December gaven Lindanus en Duboys, op last van den
Gouverneur-generaal, aan den scholtis, Frans Ketelaer, zijn ontslag (Bijlage No. 1).
Deze was herhaaldelijk aangespoord geworden om zijne plichten, zoowel ter
handhaving des katholieken godsdienst als ter uitroeiing der ketterij beter waar te
nemen. (Bijlage No. 2.) Dit ontslag echter schijnt niet dadelijk aangenomen te zijn
geworden; althans uit Bijlage No. 3 blijkt, dat Ketelaer in zijne betrekking is gebleven.
Ook de magistraat, wiens grondbeginselen verdacht bleken te zijn, werd toen
vervangen door burgers ‘les plus catholiques et adonnez au service de sa Majesté’.
Den 27 December werden weêr zes der wederspannigste
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ketters te gelijk met hunne vrouwen in den kerkelijken ban gedaan(1).
Den 27 Februarij van het volgend jaar gaf de magistraat vergunning, dat de scholtis
deze personen uit de stad zou doen drijven. Hunne goederen werden den 5 Maart
daaropvolgende in beslag genomen (Bijlage No. 1.) Met de overige Calvinisten die
eenvoudige lieden waren, wilde de bisschop nog eens beproeven om hen tot inkeer
te brengen. Te dien einde noodigde hij hen ten dringendste uit, om tot den schoot
der Kerk terug te keeren, waarin zij gedoopt en opgevoed waren, en waarin alleen
de zaligheid voor hen te vinden was; weigerden zij echter zijne wenken te volgen,
dan stond hun eenzelfde lot als dat der anderen te wachten. Hij verwees hen derhalve
naar den pastoor van Weert, opdat zij zich zouden laten onderwijzen en gaf hun tot
Paschen uitstel om zich te bekeeren. De pastoor zou hem voor den eerstkomenden
Beloken Paschen de namen der weigerachtigen bekend maken, opdat ook deze in
den kerkelijken ban wierden geslagen.
Intusschen werden door voormelde commissarissen, op last der koninklijke
regeering, de magistraat en de plaatselijke verordeningen ook te Nederweert ‘tot
groot genoegen der inwoners’ vernieuwd. (Bijlage No. 3.)(2) Soortgelijke verandering
werd mede te Wessen beproefd, doch vond daar denzelfden bijval niet als te
Nederweert; integendeel de ingezetenen des dorps verzetteden zich daartegen met
allerlei bezwaren en uitvluchtsels. De vijand, zoo betoogden zij, zou hen overvallen,
indien zij zich aan de koninklijke

(1) Bijlage No. 1 heeft: Excommunicati undicim declarati. Hiertoe behooren gewis de reeds
vroeger geëxcommuniceerden. Havensius p. 193 spreekt bepaald van zes.
(2) Onder de justicie van Nederweert behoorde het dorp Leveroy en onder die van Wessem de
buurt Kelpen.
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bevelen onderwierpen. Zij beweerden dat voor den oogenblik hun dorp uit niet meer
dan 16 of 17 huisgezinnen was samengesteld, waar men geen pensoneel zou vinden
voor de magistratuur, daar de meeste inwoners naar Maeseyck en het land van Gulik
de wijk hadden genomen, en dat zij, ingeval de bevelen uitgevoerd werden,
genoodzaakt zouden wezen hunne dorpsgenooten derwaarts te volgen, hetgeen de
schorsing der contributie zou nasleepen. In weerwil van al die vertogen werden er
door Duboys de koninklijke bevelen afgekondigd (Bijlage No. 3.)
Te Wessem, gelijk te Weert, had het Calvinisme, onder de hoede der familie van
Neuenar, reeds wortel geschoten. ‘Le dict Wessem a toujours été fort infecté d'héresie’
zegt eene onzer oorkonden en voegt er bij: dat het een nest was van vrijbuiters,
waaruit de voornaamste inwoners gevlucht waren en waarin niemand een vrijen voet
durfde zetten. (Bijlage No. 4.) De ingezetenen werden dan ook niet onder eed genomen
en de magistraat niet vernieuwd. - Over deze zaak beraadslaagden de commissarissen
den 19 Februari 1584.Deze toestand te Wessem verwekte nog eene andere moeielijkheid. De prins van
Parma had toegestaan, dat de magistraat van dat dorp voorloopig noch vernieuwd,
noch in naam des konings beëedigd zou worden. Nu was echter het schepengerecht
van Wessem sedert onheugelijke tijden het hof van appel voor de gerechtshoven van
Weert en Nederweert, wier beambten hunnen eed hadden afgelegd. Deze toestand
kwam den commissaris Duboys voor als ‘assé préjudiciable au service de Dieu et de
sa Majesté le roy.’ In een brief aan Pamele, president van den geheimraad te Brussel,
stelde hij dan ook voor, om voortaan en voorloopig de hoven van Weert en Nederweert
bij den raad van Gelderland in appel te doen treden. (Bijlage No. 4.)
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Den 4 April 1584 liet de prins hem antwoorden, dat hij dit laatste punt in overweging
nemen en daarover met het hof van Gelderland in overleg treden zou. (Bijlage No.
5.)
Een ander punt dat onze aandacht verdient is eene zinsnede in Bijlage no. 2, waarin
gewag wordt gemaakt van een placaat, dat de koning had uitgevaardigd tegen al
degenen, die in dienst waren getreden van Truchses en den graaf van Neuenar en
zoodoende de wapenen droegen tegen den Koning. Volgens dit placaat moesten de
goederen dezer oproerlingen in beslag worden genomen. Ook bisschop Lindanus
ijverde tegen deze lieden. Hij belastte in het begin van 1584 den pastoor en den
scholtis van Roermond, dat zij de Paaschcommunie zouden doen weigeren aan alle
personen, die op het slot Betburg en in dienst van den graaf van Neuenar de wapenen
hadden gedragen tegen God en zijne heilige Kerk.
Gebhard Truchses van Waldburg, keurvorst van Keulen, was protestant geworden.
Hij werd daarom in 1583 door den Paus en den duitschen Keizer in den ban geslagen
en van zijne waardigheden vervallen verklaard. Truchses vond ondersteuning in
eenige protestantsche vorsten en bijzonder in den graaf van Neuenar; diensvolgens
trachtte hij zich door de macht der wapenen en die der verbondene vorsten in het
bezit zijner Keurstaten te handhaven. Tegen de soldeniers van Truchses en diens
bondgenooten alzoo is het, dat het placaat des Konings en het mandement des
bisschops van Roermond uitgevaardigd werden. Uit No. 3 blijkt, dat zes personen
uit het land van Weert in dienst van Gebhard Truchses waren getreden. Deze waren
jonge lieden of bankroetiers.
Ten slottte zij nog gemeld, dat zich destijds te Weert een priester ophield, Heer
Egidius genaamd, die zich met bijgeloovige zaken en tooverij inliet en daarom reeds
vroeger was bestraft geworden. Den 15 Januarij 1584 nam Lindanus
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dezen man in verhoor, schorste hem in zijne priesterlijke bediening en liet hem
gevangen nemen. Den 17 Februari begon zijn proces. Zijn vonnis werd den 3 Maart
bekend gemaakt. Het was streng: De bisschop ontdeed hem in het openbaar van zijn
priesterlijk gewaad, nam den kelk uit zijne handen terug, deed hem het leeken kleed
aantrekken, beroofde hem van alle geestelijke rechten en verbood hem gedurende
zes jaren den toegang tot de kerk. Hij zou voortaan zijn gebed aan de kerk-deur
mogen verrichten. Zijne toover-teekenen en behoedmiddelen werden verbrand. Het
bevel van zijne goederen in beslag te nemen werd den 7 Maart ingetrokken, zoodat
hij voortaan door handen-arbeid in zijne behoeften kon voorzien.
Den 6 Maart 1584 wijdde Lindanus het ontheiligde kerkhof van Weert en de altaren
der kerk weder in. Den 8 daarop volgende zond hij zijn verslag naar Brussel over de
werkzaamheden door hem als koninklijk commissaris te Weert volbracht. Naar
Roermond terug gekeerd ontving hij de verheugende tijding dat zijne zending ditmaal
beter geslaagd was dan vroeger. De pastoor meldde hem dat 4160 inwoners aan hun
Paaschplicht voldaan hadden, terwijl 's jaars te voren er slechte 1800 waren
verschenen.
De ketterij nam evenwel geen einde, voordat de heerlijkheid uit het protestantsch
geslacht der van Neuenar in andere handen overging. In 1587 werd bisschop Lindanus
nogmaals gedwongen eenige Calvinisten uit Weert in den kerkelijken ban te slaan.
In 1597 begaf zich zijn opvolger Cuyckius ook naar Weert en dreef er eenige ketters
uit de stad. Uit Havensius blijkt, dat destijds hun getal niet groot meer was.(1) In 1672
vond men er nog ééne familie, die te Budel ter kerke ging(2).
JOS. HABETS.

(1) HAVENSIUS. p. 267.
(2) Kerkvisitatien van het bisdom Roermond.
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Bijlagen.
No 1.
Lindanus bisschop van Roermond en koninklijk commissaris doet verslag aan den
prins van Parma, gouverneur-generaal der Nederlanden, over zijne werkzaamheden
te Weert.

- 1583-1584 Illustrissimo Domine.

Octob.
Novemb.
Decemb.
Quidnam in restauranda republica communiter gesserimus, communibus etiam literis
significamus. Quibus subjugenda putari quae in religionis negotio sunt acta collecta
super gregis nostri Wertensis statu: informatione suspectos admonuimus, ut
confiterentur et communicarent, et pueros curarent baptizandos; deinde Buscoducis
reversi pridie S. Andreae, quidam ad nos evocati qui gravissimo scandalo
sanctimoniales uxoris loco habebant quas hinc profligavimus.
Plurimos et jam nondum legitime conjugatos apud calvinistas aut sejugavimus,
aut ecclesiastico connubio fecimus copulari.

8 Decembris.
Pueros non baptizatos plurimos deprehendimus; quosdam domatim ipsi perquisivimus,
quorum aliquot solenni pompa jussimus Christo regenerari 6, 8 aut 10 annorum.

10 Decembris.
Interea de fide suspectissimos ad nos evocavimus, potissimum pridem ante annos
XII a nobis profligatos, anabaptistas et calvinistas, qui pacis Gandensis praetextu
huc irrepserant, vocavimus, examinavimus, instruximus, mandantes ut vel ad festum
omnium SS. confite-
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rentur et communicarent sub poena excommunicationis et pecuniaria, sed bis, ter
admonitos pertinaciter obstinantes quod haeretica vertigine inbiberant, tandem
ecclesiastico usi gladio eos Sathanae tradidimus, ut discant non blasphemare, atque
spiritus eorum salvus sit in die Judicii aeterni, et alii ut D. Paulus docet timorem
habeant.
Horum numerus fuit sexarius, quos ceu ante signatos in quos totius oppidi oculi
erant conjecti, ego cercis 6 manu mea post concionem ad populum habitam de
suggesto projectis, ecclesia Christi ejeci.
Quia passim solent carnibus uti diebus jejuniorum et sabbatis, jussimus per tres
militum turmas aliquot suspectissimorum domos simul hora prandii pervestigari, ubi
et deprehensum fuit.

16 Dec.
Hoc die Reverendissimus et dominus du Boys privarunt praetorem franciscum
Ketelaer suo officio secundum mandatum illustrissimi domini principis Parmensis.

18 Dec.
Reverendissimus mandavit ut qui in Paschale non communicassent sese nunc ad
natalem Domini praepararent sub poena; et quinque proles ex una domo adducte
catechizandae, quarum majores solemniter baptizatae.

26 Dec.
Edictum Reverendissimi D. de libris malis pastori aut reverendissimo tradendis, et
abstinentia sabbatis puerperii Beatae Mariae a carnibus indicta omnibus.

27 Dec.
Excommunicati undecim declarati; mandatum de adducenda in arcem Sanctimoniali
de Heinsbergh, quae adherebat domicello N. Concione sua finita Reverendissimus
mandavit sabbathis puerperii Beatae Mariae carnibus abstinendum.

7 Jan.
Vocati testes in causa sortilegi sacerdotis, magistri S. Spiritus computum reddiderunt.
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10 Jan.
Leges novae magistratui et populo Wertensi confectae.

12 Jan.
Actum cum novo magistratu creando.

15 Jan.
Auditus D. Egidius de sortilegio suspectus.
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18 Jan.
Vocati aliquot a feneratoribus arrosi.

20 Jan.
Citatus D. Egidius et suspensus ab officio D. ni morbus nos lecto affigens impedivit
negotia.

23 Jan.
Auditi usuris oppressi.

25 Jan.
Mandatum de 4 novis parochiis subditorum consilio erigendis(1).
Visitatio monasterii et schole reformatio.

27 Jan.
Computus ecclesiae Nederwertensis.

28 Jan.
Mandatum ad aediles ecclesiae in Meyl de computu.
Actum cum vicinis de novis ecclesiis parochialibus(1).

29 Jan.
Communicatio super literis aulae de tolerando veteri praetore, quod juxta novum
mandatum priori contrarium fiebat. Deus benè vertat catholice suae ecclesiae.
Vocati omnes ordines civium ad processionem festi Purificationis.

(1) Tot deze nieuw op te richten parochiekerken behoorden waarschijnlijk de kapellen van
Leveroy, Swartbroek en Tungelroy.
(1) Tot deze nieuw op te richten parochiekerken behoorden waarschijnlijk de kapellen van
Leveroy, Swartbroek en Tungelroy.
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3 Febr.
Vocatae omnes obstetrices 8 vel 10, suique admonitae officii et juramenti.
Visitatae domus carnivororum et de libris suspectorum, 10 aut 12, opere militum
turmatim varie missorum.

7 Febr.
Literae ad magistratum Wertensem de officio praestando.

8 Febr.
Literae ad aulam super ecclesia Thorensi reformanda.

7 Febr.
Causa 3 sponsorum Nederwertensium.

8 Febr.
Actum cum magistratu super articulis reformationis ecclesiasticae.

13 Febr.
Literae ad praetorem super secunda exequutione inobedientium.

15 Febr.
Auditus magistratus super articulis reformande religionis.

16 Febr.
Auditi aediles Nederwertenses.

17 Febr.
Auditus tandem d. Egidius sortilegus profugus, data fide publica.
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19 Febr.
Actum cum Wessemensibus de novando magistratu.

20 Febr.
Vocati 3 seniores magistratus Wertenses super antiquis Ecclesiae consuetudinibus
fraternitatum.
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21 Febr.
Evocata 3 paria concubinariorum.
De nocte tres pueri baptizati in Meyl per 12 milites.

22 Febr.
Communicatio articulorum reformande religionis.

24 Febr.
Professio fidei secundum concilium Tridentinum ab omnibus magistratibus et
collegiorum capitibus facta. Actum de schola dominicali in quam magistratus novus
honestum singuli promisere donarium.

26 Febr.
Publicatio articulorum reformande religionis. Eodem die auditus ex vinculis D.
Egidius sortilegus.

27 Febr.
Actum cum pastore de catalogo non communicantium, nondum resipiscentium neque
punitorum.
Consensit Reverendissimo magistratus de illis excommunicatis oppido per
proetorem ejiciendis.

28 Febr.
Juramentum novum obstreticum secundum articulos Reverendissimi. Catalogus
advenarum examinatus an sint catholici.

29 Febr.
Sententia in D. Egidium relapsum sortilegum concepta, et cum prudentissimis et piis
collata. Evocati suspecti per classes ternas quarum singule habebant XV.
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Auditi plurimi et suae admoniti salutis cum promissione futurae confessionis et
communionis in sancto Paschate.

1 Mart.
Auditi qui evocati erant suspecti plurimi.

2 Mart.
Auditi ut heri plurimi alii.

3 Mart.
Sententia depositionis a Reverendissimo in D. Egidium relapsum sortilegum et
superstitiosum publice lata, ubi spectante corona suas exussit superstitiones,
phylacteria et quadrifolia, mox calice sacerdotalibusque vestimentis exutus et ab
omni cleri officio et loco ejectus.

4 Mart.
Mandatum iteratum de libris malis Reverendissimo intra dies tres aut pastori sub
poena arbitraria. Moniti de suggesto nominatim ad Reverendissimum evocati ut
compareant crastina saltem die.

5 Mart.
Exequutio in aliquot inobedientes suspectissimos decreta.
Arrestum positum super bonis excommunicatorum per-

Maria Luyten, Christiaan Creemers, A. Nieuwenhuizen en Jos. Habets, Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587. Eene
bijdrage tot de voorgaande kronijk, op het jaar 1566. Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert 1583-1584

241
tinacissimorum. Misimus D. proetorem pro apprehendendis incestuosis et in secundo
gradu bis, ter pridem punitis.

6 Mart.
Reconciliatio cemeterii et altaria consecrata.

7 Mart.
Consultatio super captiva incestuosa.
Vocati de libris malis et carnium abusu suspecti laïci.
Mandatum proetori ut omnia arrestata reddat integra, deposito sacerdoti ne tristicia
absorberetur et labori manuum sit solatium.
Auditi aliquot haeretici et informati.
Itaque voverit hujus ecclesiae ac reipublicae facies Christo Jesu gloria immortalis!
modo vigilantia proetoris in posterum erit sedulior et fidelior, ut liquebit in
processionibus publicis, sepulturis, exequiis, festisque patronorum. Quod Deus bene
vertat! Amen.
Valeat diu nobis incolumis Illustrissima Vestra Excellentia.
Weerden, 8 martii 84.
Illustrissimae Vestrae Excèllentiae in Christo Jesu deditissimus.
Wilhelm. Lindanus.
Archives du royaume de Belgique, Papiers d'Etat et de l'Audience, Liasse 232.

No 2.
De koninklijke commissarissen Lindanus en Duboys melden den prins van Parma,
dat de scholtis en de nieuwe magistraat van Weert den eed hebben afgelegd, en dat
zulks ook zal plaats hebben te Nederweert en te Wessem.

- 15 Febr. 1584 Monseigneur(1).
La résolution de Vostre Altèze du Xime du mois por..... sur les difficultez par le
magistrat du dict Weert remonstrez avons receu
(1) Apostille: Sera respondu que l'on trouve bon leur besongné, etc.
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le 30ime jour ensuivant et n'avons failly selon la teneur d'icelle mander incontinent
auprès de nous l'eschoutet Franchoys Ketelaer, et iceluy bien particulièrement de la
part de Vostre Altèze admonesté de faire d'ores en avant mieux son debvoir, tant à
l'endroict du maintinement de la religion catholique et exstirpation des héresiez,
qu'autrement; ce que nous a promis de vouloir faire et soy reigler comme il convient
au ung loyal officier de Sa Majesté. Sur quoy avons prins de luy le serment au nom
de Sa Majesté, et quant ès ses mains déliveré la rolle des nouveaux bourgemaistres
et eschevins et aultres officiers par nous constituez, pour prendre d'eux semblablement
le serment au nom de Sadicte Majesté, ce qu'il at effectué, aussi fidèliment.
Et avons desjà ordonné que à Nederweerdt et Wessem soit fait le semblable, et ce
non obstant les difficultés par ceux de Wessem (au cause du danger et périlz esmenz).
Des bourgois et inhabitans de ceste ville et jurisdiction n'avons receu aucun serment,
pour n'avoir eu telle charge(1).
Le placart de Sa Majesté touchant ceux qui sont au service de Truxes et le comte
de Nieuwenaer portans armes contre Sa Majesté avons faict icy publier, et ferons
procéder à l'annotation de leur biens en conformité dudict placat et les lettres de
Vostre Altèze à nous envoyez.
Et summes présentement fort empeschez pour mectre ordre tant au faict de la
religion que de police.
Finablement, monseigneur, comme en cest affaire avons estez empeschez depuis
le premier jour de décembre jusques ores, et qu'à grand peine finerons les affaires
dedans quinze jours, ce que feront 95 jours, prions très-humblement qu'il plaisse à
Vostre [Altèze] de nous faire dépescher en une voye assignations de tant des jours
sur le recepveur de ceste ville et pays de Weert, George Uitwyck, laissans la taxation
d'icelles à la discrétion de

(1) Apostille: fera bien de prendre le serment de fidélité de ceste ville entièrement tout de tous
les bourgeois et inhabitans, affin qu'ilz sçachent qu'ilz sont au Roy. Et Du Bois le prendera.
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Vostre Altèze. Qui sera le fin(1). Prions le Créateur, Monseigneur; de donner à Vostre
Altèze, en santé longue et heureuse vie.
De Weerdt le XVe jour de februir, l'an 1584.
De Votre Altèze, Les très-humbles et très-obéissans serviteurs,
Wilhelm Lindanus.
J.B. Du Boys.
A. Adama.
Suscription: A Son Altèze.
Archives du royaume de Belgique, Papiers d'Etat de l'Audience, Liasse 232.

No 3.
De commissarissen Lindanus, Duboys en Adama brengen bij den prins van Parma
verslag uit over hunne werkzaamheden te Weert, Nederweert en Wessem, vooral in
betrekking tot het aanstellen van nieuwe magistraatspersonen.

- 8 Maart 1584 Monseigneur, pour advertir à Vostre Altèze en toute briefvité ce qu'avons par
ensemble négotié (suyvant le commandement d'icelle) ès ville et quartier de Weert,
il plaira à Vostre Altèze sçavoir que en premier lieu avons convoqué le magistrat de
ladiete ville et icelluy fait ostension et lecture de nostre commission, demandans
audict magistrat s'il vouldroit acquiescer ou s'opposer icelle, usans en cest endroict
tous moyens de persuasions et inductions. Sur laquelle proposition (après avoir eu
quelque terme pour délibérer) ledict magistrat nous fist response qu'il ne vouloit ny
prétendoit en aulcunne manière contrarier au bon plaisir de Vostre Altèze, combien
qu'il estoit à craindre que par le changement du magistrat de ladicte ville, la pouvre
commune d'icelle deviendroit à l'extrême misère. Quoy non obstant (après diligente
information)

(1) Apostille: Sera envoyé taxe pour ces journéez à l'évesque à l'advenant de six livres pour jour,
et au conseilier de LX patars.
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avons choisy (pour establier ung nouveau magistrat) les plus catholiques et adonnez
au service de Sa Majesté qu'avons peu trouver, lesquelz estans par nous convoquez
pour faire le serment à Sadicte Majesté, l'ont différé pour plusieurs raisons, qu'ilz
nous remonstroint, tant de bouche que par requeste, tendantes à fin que ledict
changement seroit encoires tenu en suspension pour quelques mois, et jusques à ce
que les afaires de Sa Majesté seroint ung peu plus advanchez en ce quartier. Laquelle
requeste ayantz visité, avons trouvé les raisons comprinses en iselle si urgentes, que
par gens exprès l'avons envoyé à Vostre Altèze, pour y estre ordonné comme scelle
trouveroit plus convenir, tenans cependant en suspension le susdict changement.
Et après avoir supersédé de l'exécution de notre dicte charge (comme dict est)
environ l'espace de six sepmaines, avons receu la résolution de Vostre Altèze, par
laquelle ledict changement fust modéré avecq la continuation de Franchoys Ketelers,
vieu escoutette (auquel avons prins de la part de Sa Majesté le serment de bien et
loyalement au nom d'icelle déservir ledict estat), mais que le changement à l'endroict
des aultres du magistrat seroit de la part de Sadicte Majesté paraschevé, ce qu'at esté
par nous effectué, suyvant le commandement de Vostre dicte Altèze.
Nous avons aussy, pour satisfaire à nostre dicte charge, (après avoir exécuté ce
que dessus) constitué et renouvellé toutes les bonnes ordonnances, tant au fait de la
religion que police respectivement.
Pareillement avons aussy renouvellé le magistrat et bonnes constitutions des polices
au villaige de Nederweert, avecq grand contentement des inhabitans.
Mais comme Vostre Altèze nous commande de faire le semblable à Wissem, les
inhabitans dudict lieu nous proposent plusieurs difficultez, allégans que en cas que
nous mections à exécution la charge qu'il at pleu à Vostre Altèze nous donner, que
indubitablement par les oppressions et violences de l'ennemy (pour résister auquel
ilz ne sont auleunnement souffissantz, veu que présentement se trennent que seize
ou dix sept ménaiges audict lieu) ilz seront
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trestost constrainctz d'abandonner ledict villaige, comme les aultres inhabitans
d'icelluy ont desjà fait, qui se sont retirez à Maseyck et lieulx du pays de Juliers, par
où aussy la contribution dudict villaige viendroit entièrement à cesser. Ce
néantmoings, avons procédé à la dénomination de la nouvelle loy, et l'ordonnance
est laissée entre les mains de moy Mons. Dubois pour icelle faire publier et sermenter,
quand le temps sera ung peu plus propis ouqu'il plaira à Vostre Altèze aultrement
ordonner.
En oultre avons prins aussy information (suyvant le commandement de Vostre
Altèze) pour sçavoir ceulx qui sont de ceste jurisdiction au service de Truxis et du
comte de Nieunart, et trouvons estre audicte service six personnes; les ungs, jousnes
hommes qui sans le consentement de leurs parens sont enfuiz d'icy, et les aultres sont
esté constrainctz de se retirer colle part à cause des grandes debtes, de sorte que nous
n'avons trouvé aulcun bien à annoter, pour la raison susdicte.
Nous n'avons volu faillir d'advertir à Vostre Altèze que aulcuns de ceste jurisdiction
se sont passé quelques années, transportez avocq leurs domiciles en Hollande et
aultres lieulx de l'obéyssance de l'ennemy, ayantz icy laissé des biens, lesquels n'avons
annoté pour n'avoir tel ordre.
Finalement il plaira à Vostre Altèze sçavoir le grand désordre estant par tout ce
quartier au fait de la monoie, et que ung chascun rehaulche journèlement la valour
d'icelle contre les placcartz de Sa Majesté au grand préjudice d'icelle et de ses subjectz,
afin que Vostre Altèze soye servie y pourveoir, comme icelle trouvera plus convenir.
A la reste comme allans, besoignans et attendans la résolution de Vostre Altèze,
ensemble retournans, noz vacations montent, depuis le premier jour de décembre
dernier jusques et comprins le 9e de ce présent mois de mars, qui sont cent jours,
nous supplions très-humblement que Vostre Altèze soye servie de faire taxer nosdictes
vacations et despens, ensemble les assigner sur le recepveur de ceste jurisdiction
George van Autwyek. Qui sera la
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fin. Pryant au Créateur, Monseigneur, donner à Vostre Altèze en santé longue et
heureuse vie. De Weert, ce 8e de mars 1584.
De Vostre Altèze, Très-humbles et très-obéyssantz serviteurs,
Wilhelm Lindanus.
A. Adama.
J.B. Duboys.
Suscription: A Son Altèze.
Archives du royaume de Belgique, Papiers d'Etat et de l'Audience, Liasse 232.

No 4.
De commissaris Duboys verzoekt den president van den geheimraad Pamele te
Brussel, om het appel der hoven van Weert en Nederweert, te Wessem gevestigd,
wegens gerezen moeielijkheden voorloopig naar den raad van Gelderland over te
voeren.

- 8 Mars 1584 Monsieur, je n'ay volu faillir d'advertir Vostre Seigneurie que nous avons envoyé le
sommaire de nostre besoigné touchant ceste juridiction de Weert à Son Altèze, par
lequel Vostre Seigneurie entendra la difficulté que ceulx de Wissem ont proposé,
estans par nous requis pour faire le serment à Sa Majesté. Et comme ceulx de ceste
ville et de Nederweert ayantz fait le serment de fidélité à Sa Majesté ont leur appel
audict Wissem, il me semble que ce serat ungne chose assé préjudiciable au service
de Dieu et de Sa dicte Majesté, si leurs causes fussent renvoyées par-devant les dicts
de Wissem, qui (comme dict est) jusques au présent se sont excusés de faire le mesme
serment. Laissant à part que ledict Wissem at tousjours esté fort infecté d'hérésie, et
que pour le présent ne se treuvent audict lieu que seize ou dix-sept personnes pour
choisir hors d'icelles ung magistrat, estant bien à présumer que les meilleures sont
enfuiz. Et, que pis est, pour estre ung nid ordinaire des fributers, personne que peult
avoir libre accès. Par quoy me semble (soubz très-humble correction) que s'il estoit
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practicable, seroit bien et expédient de renvoyer d'ores en avant par manière de
provision lesdiets appels au conseil de Geldre, auquel les afaires et différens seroint
mieulx déterminés et la jurisdiction de sa Majesté augmentée. A quoy supplie bien
humblement Vostre Seigneurie vouloir tenir la bonne main. Qui sera la fin. Pryant
au Créateur, monsieur, donner à Vostre Seigneurie en santé longue et heureuse vie.
De Weert, en ce 8e de mars 1584.
De Vostre Seigneurie Très-humble et très-obéyssant serviteur,
J.B. Duboys.
SUSCRIPTION: A Monsieur Monsieur Pamele, chief président du conseil privé de Sa
Majesté.
Archives du royaume de Belgique, Papiers d'Etat et de l'Audience, Liasse 232.

No 5.
Mémoire des dépesches à faire pour l'effect de la résolution de Son Altèze sur les
lettres tant communes que particulières de l'évesque de Rurmonde, le conseillier de
Guelders Adama et le Sr Du Bois, gouverneur de Weerdt, prinse au conseil d'Estat
le IIIe d'aparil XVe IIII XX IIII.

- 4 April 1584 Sera escript ausdicts évesque et Adama que Son Altèze a pour aggréables les bons
offices que, tant par leur rapport commun que le recoeul particulier sur le faict de la
réformation en la religion et discipline ecclésiasticque, et que Son Altèze avoit donné
ordre piéchà sur l'assignation et payement de leur salaires et vacations, ayant Son
Altèze trouvé bien advisé de surccoir encoires la publication et serment du nouveau
magistrat de Wissem, jusques à ce qu'il entendra dudict gouverneur que la matière y
sera mieulx disposée, auquel aussi sera respondu ce que sert de responce sur les
poinctz des annotations et monnoyes touchez par la mesme
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lettre; comme aussi sera escript à ceulx du conseil de Gueldres, affin de faire le
chastoy de ce calviniste du villaige de Meyl, qui ledict évesque escript avoir empesché
à son enfant le baptesme et aultres qui feroient telz scandalz, ayant Son Altèze esté
esmerveillé que desjà le devoir n'y estoit faict.
Item, sera escript audict gouverneur de Weert semblablement que Son Altèze se
trouvait satisfaict de leur besoigné, mesmes aussi de ce que la publication et serment
de la nouvelle loy de Wissem seroient encoires dilaicz jusques à ce qu'il trouveroit
la matière à ce mieulx disposée et de meilleur effect. Ayant aussi Son Altèze trouvé
bien considérable, ce qu'il escript par ses lettres particulières, que, veu qu'il n'y a seur
accès audict Wissem et que le magistrat n'a faict serment à Sa Majesté, les causes
d'appel de Weert et de Nederweert, qui soloient resortir audict Wissem, soient
renvoyées au conseil de Sa Majesté en Gueldres, et qu'il en consultera lesdicts du
conseil pour en avoir leur advis. Et quant au surhaulcement des monnoyes, sera
respondu qu'il s'ayde contre icelluy des placcartz et ordonnances de Sa Majesté.
Quant aux deux poinctz concornantz les annotations, sera requis Monsr
d'Assonleville de la responce qu'il conviendra donner par la mesme lettre.
IIIo sera escript à ceulx du conseil de Sa Majesté en Gueldres, affin qu'ilz ayent
au plustôt advertir Son Altèze de leur advis sur ce qu'il escript par ses lettres au
président Pamele du renvoy ou translation des causes d'appel qui de Weert et
Nederweert soulirent ressortir par-devant le magistrat de Wissem, y adjonctant copie
de la ladicte lettre. Et d'ung chemin seront advertiz de ce que ledict évesque de
Rurmonde a donné à cognoistre dudict calviniste de Meyl, affin qu'ilz procèdent
contre luy par chastoy exemplaire, sans dissimuler à telz scandales, donnant aussi
ordre contre la connivence trop licencieuse.
Archives du royaume de Belgique, Papiers d'Etat et de l'Audience, Liasse 232.
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