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[Eerste deel]
Cap. I.
Van die eerste maniere van predicken, te velde, die calvinische leeringhe
neffens die vermarde stadt van Ghendt, die hooftstadt van Vlaenderen,
ende hoe dat de justicie tzelve gheerne belet hadde.
Alzoomen wart hoorende een vlieghende mare oft gheruchte, als datmen wart
predickende te velde, bij eenighe vremde mannen, de leer van Johannes Calvinus
ende datter veel toegheloops van volcke was, ghelijc tvolc zeer nieu_ loopich es tot
veranderijnghe ende nieuwe dijnghen altijts gheneghen, daer dicwils groote schade
ende verdriet uut comt, zoomen int vervolch van dese wel hooren ende verstaen
zal, bijsondere hoorde men dat dit gheschiede ontrent die vermaerde edel coopstadt
van Andtwerpen, ooc in Heneghauwe, bij Valenchiene, ende in Westvlaenderen
ende ander quartieren; zoo was menich ghoet man ende vrauwe bevreest, binnen
die stadt van Ghendt, dat zij tzelve bij haerlier stadt ghewaer werden mochten, ende
zulcx als zij vreesden eijst hemlien gheschiet; want, ontrent half wedemaent 1566,
sprac men te Ghendt datter een van dese predicanten zien predicken was, met een
cleen cuddekin volcx van lichten levene, ende meest vremde ghezellen, die te
Ghendt in cnaepschappe wrochten, ontrent Mariakeercke, een cleen mijle vander
te

stadt, ende noch eens ontrent S Amantsbeerch neffens de stadt, daer den predicant
was
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zittende up den steegher van een muelene. Als ijemant daer voorbij passeerde, zoo
noodden zij hem om te hooren dwoort Godts, alzoo zij hieten. Daer was noch ijewers
1
ghepredict, daer sommighe poorters van der stadt, daer bij een ghoijkin ende
huijskin van playsanssen hebbende, den predicant salveerden, die in vreesen was
van ghevanghen te zijne, ende de heere up thuijskin commende bezouck doen,
was de predicant van achter uutghelaten ende over de walgracht ghestelt ende
alzoo enscappeert, want de justicie van buten ende van binnen begonder listen
ende laghen naer te legghen, alzoot emmer claerlic bleeck, up den laetsten dach
van wedemaent, zondach wesende; want doe predicte een persoon, als dandere
in weerlic abijt, met een hermesijnen casacke ende eenen fijnen viltenen hoet, curt
van persoone ende audt ontrent XXX jaren, schijnende an zijn sprake te zijne van
2

te

Curtrijke, metten blooten hoofde, zeer sebaerlic , leden tcappellekin buten S
Lievinspoorte, up een bulcxkin rontom met hautcanten ende slachbosch bezet. Hij
zat up sommighe cappen ende mantels, die hem zijn toehoorders daer toe leenden,
ende hadde eenen bouck voor hem, las altemet wat daer in, ende sloot hem dan
weder toe, voortghaende alzoo in zijn predicacie; hij knielde ooc int eerste legghende
zijn handen te ghadere zeer devotelic, ende om dat hij niet ghevanghen of betrapt
en zoude werden, zoo was hij zijn zester int parck gheleet, zoo dat men niet en wist
van haer zessen wie den predicant was, dan als hij hem ghijnck voughen om te
ghaen predicken. Hij beleedde de evangelie van dien daghe, strafte de zonden,
dede voor die overheijt den coninc ende den paus bidden, dat Godt haer verstand
zoude willen verlichten, dat dwoort Godts (alzoo

1
2

Goedje.
Zedig.
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zij haer leerijnghe noumden) vredelic zoude moghen zijnen loop hebben. Hij hadde
belooft ten drij hueren te predicken, naer noene, maer beghonde vanden twee
hueren. Daer zaten audituers in drije hoopkins, mans, vrauwen ende jonghe
meijskins, elc een lettel verscheeden, tsamen ontrent zoo vele int ghetal als den
predicant jaren hadde, zeer vaste an melcanderen ghevoucht zijnde; elck hoopkin
hadde haren onderwijsere, ende hadde cleen bouxcxkins in haer handen, ende
songhen ondertusschen psalmen, ende vercochten die boucxkins daer die psalmen
in stonden gheprent als liedekins, elc voor eenen twalevaert. Daer waren veel
ommestanders die daer rontomme stonden, ende waren commen bezien wat men
daer bedreef; want twas voor alle meinschen een vremt onghezien dijnck,
sonderlijnghe die in Vlaenderen woonden. Zulcx was mij gherelateert van mijn
waschterighe die ic daer af zeer raviserende was, zegghende dat ons daer duere
een groot quaet ende perijkel anstaende was, indient niet aestelic belet en werde,
maer tdocht haer al ghoet zijnde ende wel ghaende, zoot vele leeke lieden dochte.
Maer cleen vruecht ende behaghen schiep hier inne de hoverheijt ende magistraet
van Ghendt, die zeer beclaechden dat haer stadt ende onderzaten daer mede
gheplaecht moesten zijn, ende zijn hier up te rade gheghaen mijn heeren schepenen
met mijn heeren vanden rade van Vlaenderen, die te Ghendt haer hof ende
consistorie hauden, ende den raet ghedrouch hem zoo dat ment zoude prouven te
beletten, met middele van verscrickijnghe oft verbaestheijt, (want men hadde
ghehoort, dat zij met grooter vreesen haer predicatien onderhilden), dat ooc beter
ware een zulcke uprijsende quale int eerste te beletten, dan naermaels als zij tien
waerf meerdere zoude zijn ende qualic om te beletten ware. Aldus ontrent den vier
hueren up den voornoemden dach, hadden
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haer upgestelt ende quamen daerwart ghereden joncheer Pieter van Overbeke,
onderbaliu van Ghendt, meester Jan de Brune, procureur generael van den raet
van Vlaenderen, dheer Lievin van Secleers, heere van Gottem, baliu vander
Auderburch, met haren assistenten ende dienaers, metghaders die dienaers van
te

der eerlichede van S Pieters abdie, daer neffens gheleghen, elc met zijn gheweere
redelick wel voorzien als met sijncroers ende dierghelijcke, ooc sommighe ander
persoonen daertoe gheroupen zijnde. Met dese rede van peerden ende voetvolc
welfde ooc zeer veel volcx uut der stadt, om te beziene wat men daer ghaen bedrijven
zoude; zoo dat den hoop wies wel tot ix of x duijst; sommighe uut vreesen hilden
haer up de veste, maer al den meestendeel volchde mede ter plecken voornoemd.
De heeren ende magistraet, ziende die groote menichte van volcke tallen canten
woelen, zoo dat haer peerden nauwelic duere en conden gheraken, zoo en
ghenouchdet haer niet wel om haer exploot wel te moghen uutrechten; want dit
volck was verre den minsten deel suspect, want den meesten deel waren daer
ghecommen alleene om te ziene wat daer gheschieden zoude; ander waren loopen
hooren predicken uut een nieuwicheijt; deen louch, dander ghecte, de derde
diffendeerde den predicant ende zijn audituers; maer als zij ghewaer werden, die
inde predicatie waren, dat hemlien over den hals quam een rede van peerden ende
voetvolck, voorzien met gheweere, zoo dochten zij wel dattet up hemlieden uutgheleijt
was, ende zijn een deel aestelic gheweken, ende verstaken oft verzwijnden haren
predicant, hem over den hals weerpende een van hare cappen oft mantels om
datmen hem te min kennen zoude; de reste bleven vast an melcanderen staende.
Ende mits dat den baliu van Ghendtbrugghe ende roede, ghenaemt Cornelis Croes,
wonende Ghendt, te Putte bij
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Eglins schuere, voren reet, met eenen blooten zweerde in dhandt, roupende heir
heir, zoo rees daer onder de vrauwen, die ter predicacie ghecommen waren, een
deerlic ghecrijs; twas almeest jonckvolck, de manspersoonen veel jonghe ghezellen
magher int abijt, ende daer hadde bijcans quaet afghecommen, want zij beghonden
den voornoemden baliu met keijen te groeten, die zij daer int zant raepten, ende
die vander predicatie waren spraken: broeders, staet, staet, ende en wilt niet wijcken.
Maer den baliu vander Auderburch, den procureur generael ende donderbaliu van
Ghendt rieden haer tot paeijse ende dat zij vredelic zouden willen scheeden, want
zij en waren daer niet ghecommen om ijemant te mesdoene, dan om de
vergaderijnghe te scheeden. Nochtans wasser daer metten peerden onder voeten
ghereden, tzij dat die peerden schu waren, mits die beroerte van den volcke ofte
andersins; ende, onder andere, wart daer eenen gherolt up den wech wel vier
screden verre, ende viel metten hoofde teerts in een drooch gracht, met de beenen
om hooghe, zoo dat zijn voeten quamen jeghen des peerts burst; maer en was niet
ghequetst, tpeert hadde hem zeer ghemijt. Veel cappen, mantels, bonetten ende
hoeden waren daer int onghereede ende verloren, mits tgroote ghedrum ende
ghedruus vanden volcke. Daer was eenen houden man, met een calu bolle, die
strafte den baliu vander Auderburch van zulck een daet, zegghende dat hij onredelic
was ende in gheen rechten ghefondeert tvolck, dat paijsivel was, alzoo te beroeren;
ende creghen sommighe arguwacien, zoo dat den vornoemde baliu, vergramt
werdende, sprack, ghij calu cop, ghij zulter om hanghen. Dit ghedaen zijnde, zoo
es tvolck ghescheeden, ende zijn in de stadt naer huus ghecommen, als oft eene
groote processie gheweest hadde; ende dit es deerste meerckelicke
gheschiedenesse gheweest ter causen vander
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nieuwer predicatie ontrent die stadt van Ghendt; ende niet jeghenstaende dese
resistancie vander overheit weghen, zoo dat zij wel meercken mochten, dattet
grootelic jeghen den wille was vander magistraet, zoo hebben zij haer up den zelven
dach tsavonts, ontrent den ix hueren, vervoordert te prekene buten der hueverpoorte,
aldaer men onser vrauwen ommeghanck ghaet; ende duerde tot bij den daghe,
want daer was meer dan eenen predicant, alzoo men naermaels wel verstaen heeft.

Cap. II.
Van Nicasius Van der Schuere, die eene vande nieuwe predicanten
gheworden es, ende zoe afdraghende dat veel lieden worden spreken
van melcanderen duer dese nieuwe predicatie.
Tes ooc waerachtich dat eene van dese predicanten es een jonck persoon, cleene
ende teer van lichame, ende, soo sommighe catolijcque zegghen die hem wel
kennen, een ghoet kindt van herten, eersaem van levene ende zeer sober van teere,
in een maeltijt nauwelic een rumerkin wijns drijnckende, gheboren te Ghendt,
ghenaemt Nicasius Van der Schuere, onlancx ghehuwet an een schoon rijcke
dochtere ghenaemt. . . (sic) Sbucx, Lievins dochtere, die van onghenouchten zieck
wart, als zij vernam dat hij hem met zulcke dijnghen ghijnck melleren, dwelc zijn
officie niet en was; was ooc van zijnent weghe tamelic rijcke,zone wesende van
Willem Van der Schuere, overleden der weerelt, die men plach te heeten Willekin
Van der Schuere oft Schuerkin, om zijne jonghelueringhen ende wonderlicke vremde
troengien ende belachelicke sticken die hij voort stelde. Hij plach te Ghendt, in den
Pauwinnen Steen in de Langhe
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Munte, wijn te vercoopen, ende was eens ghecalaingiert om dat hij rijnsch wijn ende
1
petau tsamen vercochte, dwelc verboden was, ende liet den wijn vercoopen, ende
men zeijde dat hij redelicken wel gheleert was, te Lueven een lettel tijts ghestudeert
hebbende in medecijnen; daer naer heeft hij in Vrancrijck gheweest, daer hij
desolutelic leefde, zoo veel jonghers pleghen, tot dat hij daer in een pedagoghe wat
ghestudeert hadde in de gheestelicke zaken, waer uut hij gheschicter geworden es,
ende, wederom te Ghent commende, cochte tot sommighe boucbinders een groot
ghedeel boucken van de aude keerckelike doctueren, als van Augustinus ende
andere. Zijn dwase moedere, in dese zijnen nieuwen staet van predicacie, es hem
zelve ghaen hooren predicken, als duer groote devocie verwect zijnde, de leeringhe
van Calvinus die hij in Vrancrijcke oft elder ghesoghen hadde.
Desen nieuwen predicant ghijnck onder die broeders ende zusters ontrent
Audenaerde predicken, ende eenen quijdam van Audenaerde oft daar ontrent quam
bij Ghendt de nieuwe religie preken, moghelic omdat zij alzoo van meerdere estijme
zouden zijn, want gheen propheet in zijn eijghen landt verheven es, ofte om eenighe
andere zaken mij onbekent; want t' Audenaerde es een groot gheloop daer af
2
gheweest, want zij warender zeer af ghequelt ende ghetranvilliert , ende predicten
daer eerst bij nachte, beghinnende tsavonts ten ix of x hueren, ende dat duerde al
den nacht up tvelt, hebbende kerssen bij haer ende eenen bouc voor den predicant.
Men hoorde ooc, dat in dese Nederlanden, in vele diveersche quartieren, tzelve
geschiede,

1
2

Wijn van Poitou.
Getravailleerd, ongerust.
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want tontstack aestelic overal, als een vier dat, in stroo ende stoppelen onsteken
zijnde, metten winden herwaert ende ghinswaert ghedreven wert, ende aldaer
voetsel vindende, voorder ende voorder onsteect.
Den derden in hoijmaent, preecte tot Stalendriesche, bij Ghendt, Nicasius Van
der Schuere voornoemt, beghinnende ooc curts naer den ix hueren vanden avonde,
ende daer waren joncheeren te peerde, die tgemeen volc meenden dat zij onder
hemlien hadden den grave van Batenburch. Dese leedden den predicant mede,
trocken ooc ontrent Audenaerde om die predicanten ende leeddense (alzoo men
zeijde) naer haerlier landt, moghelic ghehoort hebbende dat stranghe mandement
up tfaijt van deser predicatie, dat van mij vrauwe de regente zoude ghepublieert
zijn. Niemant en was dese manniere van doene wijs. Tvolc welfde daerwaert niet
met honderden maer met duysenden, maer almeest ghemeen puepel die lettel te
verbueren hadde; waer af dat sommighe van hemlieden spraken menigheranden
ongheschaefden caut achter straten, ghelijc dat onder eenen grooten hoop volcx
altijts eenighe quaetwillige zijn. Deen schiet van zijn wijf omdat zij hem hier inne
niet volghen en wilde; dander sprack tot eenige joncvrauwe: ghij zult curts wel weten
hoe schamel lieden te moede es; ander zeijden (ziende eenighe rijcke lieden
passeren): ic en wilde niet dat ic zoo rijcke ware als dien man; waer up een ander
vraechde: waerom dat? Omdat ic, zeijde hij, om mijns ghoets wille niet doot gesmeten
en zoude werden. Ander noumdem broeder Pieter De Backere ende broeder Lievin
Van den Bossche, predikheeren, met eenen fremenuer oft twee die jeghen
dheretijcquen pleghen te predicken ende qualic ghemint met sommighe zijn, dat zij
zouden duer de spijssen ghejaecht werden, Andere, hoorende dat men jeghen eeni-
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ghen priester heere zeijde, sprack: en noumt de papen gheen heeren maer heetse
liever catten, waer up hij de cause zeijde, die ic om beters wille zwijghe. Ander
spraken: men zoude de papen de zenuwen afsnijden, zij zouden haer crunen met
coestront moeten decken; den name priesters en wart vande zulcke niet ghenoumt;
elc sprack alzoot hem ghoet dochte ende te voren quam, duer toesteken vande
veltpredicanten, die tvolck zeere up de gheestelicke persoonen verhaet ende
verbittert maecten; nochtans wisten zij ondertusschen een seemkin te strijcken ende
deden bidden voor hare vervolghers, als bijsonder meester Pieter Titelmanus, deken
1
van Ronche , die van sconincx weghen ghecommitteert was om inquisicie te doene
over dheretijcquen, waer inne hij zeer neerstich was, hebbende zeer groote macht
ende auctoriteijt, hemlieden vervolghende al Vlaenderen duere, zoo datter een
groote ontellicke menichte gheexecuteert wart metten viere, stroppe, zweerde ende
watere, ende ander penen van banissementen, kaerkers, amenden, boeten ende
andersins. Hier duere wart ghetrocken veel volcxkin van quaden lichten leven, als
vrauwen die, ghehuwet zijnde, haer qualic gheregiert hadden, lieden die bijstier
gheworden waren bij haren quaden regimente ende dierghelicke; ende up dat men
ooc de waerheijt zegghe, vele ander ghoede lieden van name ende van fame,
godtvreesende ende onberespelic van levene, zach men ooc int vervolch dees
predicatie zeer volghen, zoo dat menich onmoghelic dochte dat zulcke persoon
daer ghijnghen. Tes ooc te noteren dat die de catolijcque wilden ghenaemt zijn,
zeer verhaet ende verbittert waren up dese die ter predicatie ghijnghen,

1

P. Titelman, deken van Ronse.
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verachtense en versmaeddense in alle mannieren, ende hadden som den mont
vul bloets, weinschten som om den bast te coopen daer men den laetsten an
hanghen zoude, ende lieten haer meercken, an vele ander afdraghende woorden,
hoe wraeck ende bloetghierich een herte dat zij ooc hadden. Zoo dat zij deen den
anderen in dat cas niet vele te verwijten en hadden; ende bijsondere waren hier
inne meest bekent sommighe die thabbijt van gheestelicke persoonen droughen,
ende coloreerden haer bloetghiericheijt met een phineeusche jaloursie des gheloofs,
dwelc meer een tijrannie dan een jaloursie mocht ghenaemt zijn; alzoo ooc die
ghuesghezinde, haer onghebacken woorden stroijende, ghaven ooc wel te kennen
hoe fenijnich dat zij int herte waren. Dwelc hem aldus, over beede zijden, zeer wel
ghereede om een groote rasende bloetsturtijnghe daer uut te rijsen ende een
deerlicke onverdraghelicke desolacie over alle dese Nederlanden.

Cap. III.
Van een edict up tfaict vande nieu predicatie, van eene justicie te Ghendt
ghedaen, ende van een predicatie ontrent Ghendt ende een disput van
deser leeringhe.
Margareta, mij vrauwe de regente, met haren raet ziende tanstaende perijckel datter
voor handen was, ter causen van dees nieuwe predicatie, zant uute een mandament,
dwelc eerst ghepublieert was bij den raet van Vlaenderen te Ghendt onderhauden,
ende daer naer bij schepenen vander keure, inhaudende, onder andere, zoo wie
de nieuwe predicanten heretijcquen logierde, favoriseerde, thaerder diffencie een

1

Somtijds of sommige.
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mes trocke ende ghijnghen hooren prediken, dat ware up arbitrale correctie; ende
zoo wie eene van dees predicanten vercreghe, zoo dat hij gheraecte in handen van
c

justicien, zoude hebben van des predicants ghoede vi carolus ghuldenen, ende,
indien hij gheen ghoet en hadde ofte zijn ghoet te curt schoote, dat zoude men
vuldoen van sconincx weghen, onsen gheduchten heere, in Spaingnen wesende,
die Godt bewaren wille. Dit mandement was veel zachtere dan de voorghaende
mandamenten gheweest hadden, ende was ghedaen om datter gheenen uproer
uut commen en zoude.
Ten zelve daghe was bij den raet ghejusticiert, up een schavot, een rijcke man,
Artus ghenaemt, uut Hollandt wesende. Hem wart eerst zijn rechter handt
afghehauwen, ende daer naer den hals. Hij was een flencx vierschoot man, met
eenen langhen breeden baert, zeer staut ende moedich, waer omme zijne handen,
als hij up tschavot brocht was, zeer vaste ghebonden waren; hij hadde voortijts voor
den princie in veel crijghen gheweest; hij was in sgraven casteel gheleijt ten
castijemente, ende hadder eenen langhen tijt gheleghen, ghoede chiere makende,
want men hem dicwils veel ghelts overzant; ende hadde daer te voren up tcasteel
te Rijpelmonde ghevanghen ghezeten; ende als daer vande ghevanghenen tvier in
ghesteken was, zoo brande bijna aldereerst de brugghe af, daer over dat zij haer
meenden te salveren, mits dat zij tvier in de poorte ghesteken hadden, want zij
anders daer niet uutgheraken en conden; ende men zecht dat hij belette dat zij niet
en verbranden tsecreet daer veel brieven vanden lande van Vlaenderen in laghen,
dwelc hem in ander zaken verschoonde, anghaende de pugnicie die daertoe stont;
maer, zoo voorseijt es, te Ghend tghevanghen ligghende ende somtijts overwillich
sprekende als hem den wijn bevijnck, zoo zeijde den supier Olivier De Vettere,
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ghenaemt Livins bastaert zone, die ic uuter vonten gheheven hadde, dat hij hem
dissimuleren zoude, oft hij zoude hem vaster ende bewaerder legghen daer hij zoo
veel liberteijts niet hebben en zoude. Hij sprack onbedacht als noch een jonc man
zijnde, ende den anderen, willende een heerschap zijn, nam dat zeer qualic, mits
dat hij zeer couraigiues was, ende speet hem dat hij van een, die veel minder ende
jongher dan hij was, alzoo zoude als een kindt gherijnct zijn. Aldus des daechs te
voren, desen Artus, zijn vierdere wel ix stoopen rijnswijns ghedroncken hebbende,
creech tsavonts wederom woorden jeghen den supier, ende terstont nam eenen
snijer ende planten hem jueste int herte, zoo dat tbloet jeghen de posten speijte,
1
ende achtereen nederzanck ende straf . Desen supier was een frisch, jonc man
ende hadde ooc ter nieuwer predicacie gheweest eer hij dit faict committeerde. Up
den zelven dach werden de scraghen ghestelt daer men de berderen vanden
schavotte up pleecht te legghen, als men daer up ijemant zal ghaen justicieren,
ende datte voor eenen anderen pacient; daerom sprack desen Artus tot den man
die de scraghen ghijnck stellen: ic zie wel tzal ijemants ghebuerte ghaen zijn, tes
quaet verdient, ofte dierghelijcke woorden; ende den raet vande heeren veranderde,
zoo dat dien persoon alsdoe niet daer up en quam te steerven, maer desen Artus
zelve (zoo ghehoort es) die daer naer up den zelven avont den supier doot stack,
ende tsanderdaechs daer up gherecht was. Waeromme hij, up den dach als hij
steerven moeste, desen zelfden man uuter vanghenesse ziende, sprack hem an
ende zeijde dat hij lettel gheweten hadde dat die scraghen, die hij hem den dach te
voren zach ghaen stellen, voor eenen anderen zouden te

1

Starf.
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passe commen, om daer zelve up ghejusticiert te zijne; niet min, hij sprack dat hij
de doot wel verdient hadde, maer beclaechde des supiers doot, die, zonder eenighe
kennesse te gheven, duer zijn fuerie ende dronckenschap ter doot ghebrocht was.
Nu zullen wij weder ghaen hooren van die veltpredicacien.
e

Den vii in hoijmaent, zondach wesende, als tot der overheijt gheen obediencie
hebbende, preecte men wederom tot Stalendriessche, tsachternoens bij schoonen
daghe, ende daer was volc met duijzende vander stadt ende van buten ten platten
lande, veel ghemeen volck, ende die niet zeer bewandelt waren in de helighe
scriftuere ende in die oude doctueren; lieten hem dijncken dat nu eerst de waarheijt
gheopenbaert wart ende trechte evangelium ghepredict, mits dat die predicanten
almeest de scriftuere alegierden zeer dapper ende wackere; ende lieten tvolck zien
in hare testamenten oft haer niet alzoo ghetrauwelic ghepredict en wart, van passaige
tot passaige, alzoo tnieuwe testament inne hilt, welck woort den heere bevolen
haddYYYYe alle meinschen te vercondighen, ende niet meinschen vonden ende
instellijnghen, daer mede de papen (zoo zijse hieten) bezich stonden, ende
verhieffense boven dwoort Godts ofte verdonckerden dwoort Godts emmer daer
mede, zoo dat zijnen rechten loop niet ghehebben en conde ende meeste gheboghen
zijn ende wijcken om die meinschelicke verzierijnghe ende vonden plaetse te gheven;
daert veel behoorlicker ware dat die meinschelicke gheboden weken ende plaetse
ghaven den helighen ghebenedijden woorde Godts, dwelck ghelden zal int uuterste
oordeel; ende niet die roosecranskins, weghen ende bedevaerden ende vele
dierghelijcke supersticien; dat men ooc (naer dwoort van den apostelen) veel meer
ghehauden es dwoort Godts gheoorsaem te zijne dan de mein-
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schen oft overheden, alwaert schoone dat zijt verboden up dlijf te ghaen hooren;
want den heere die zecht dat men in dat cas niet vreesen en zoude die tlijf moghen
nemen, maer hem die lijf ende ziele mach weerpen in den eeuwighen brant der
hellen, ende dat hij de ghene die hem hier schamen te belijden, die meinschen zal
ooc schamen te belijden voor zijnen hemelschen Vader ende die inghelen Godts;
dat ooc Christus ghepropheteert heeft (welcx mont niet lieghen en mach) dat zijn
woort, alst naect ende bloot ghepredict wert, in hemlien diet predicken ende hooren,
vervolcht ende ghepersiqueert zal werden, alzoo langhe als de wereld staet. Met
dese ende deser ghelijcke perswacien trocken zij de herten vande simpele ghoede
meinschen wonderlicken zeere, zoo datter daer vele was die spraken dat zij bereet
waren om dwoort Godts ende den name Christi niet alleene haer ghoet maer ooc
haer leven over te gheven; dwelc meer quam (eijlacen) uut een eenvaudighe
viericheijt dan uut een discrete voorzienicheijt; want hadden zij ghemeerct ende wel
verstaen die pointen die daar jeghen zijn, zij zouden wel tot anderen verstanden
ghecommen hebben, want ten es niet al dwoort Godts dat dwoort Godts ghenaemt
es; maer men moet meer bezien wat die meenighe vanden helighen Gheest Godts
geweest es, die onder die letteren van den woorde Godts besloten licht; want zonder
cause en zeijde niet die helighe Paulus: die letter eijst die doot slaet, maer den
gheest maect levende. Den vijandt allegierde de scriftuere jeghen den heere in de
woestijne; zoo hebben ooc alle heretijcquen van anbeghinne ghedaen, maer al
tonrechte ende valschelic; want zij en hebben deen scriftuere met dandere niet
verlijct, maer ghebroken ende ghecorrumpeert; zij en hebben niet recht connen oft
willen draeijen in melcanderen die twee wielen die Ezechiel zach, beteekenende
daude ende nieuwe
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testament; want hoe zout connen waer zijn dat dheretijcken tonghevalsche bloote
woort Godts hebben (zoo zij haer vermeten), als zij meer dan duijsentgherande in
hare opinien gheweest zijn, zoo zij wel bevinden connen die daude hijstorien
duerlesen ende den tijt voor ooghen anmeercken; hoe mach daer den helighen
Gheest in weercken die maer eenderande en es, niet twistich maer paeijselic; hoe
zoude moghen desen Gheest der waerheijt, in duijsent manieren, alzoo hem zelve
contrarie spreken; zoo en ware dan in hem gheen waerheijt bevonden, maer een
abijmighe lueghentale, dwelc verre moet zijn van ijemant dat eens te durven peinsen;
zoo en zijn de zulcke dan (oft zij schoon vervolcht waren) niet vervolcht om tpreken
oft leeren vanden woorde Godts, maer om tvervalschen van diere ende om hare
inobediencie vander justicie, die een dienaresse Godts es; dat ijemant meer stonde
oft verhieffe meinschelicke leeringhen oft gheboden dan tclare woort Godts, die
ware zonder faute te straffen; maer meinschelicke leeringhen accorderende metten
worde Godts, ghelijc Paulus zecht (ic hebbe enn fondament gheleijt, enn ander
zalder up temmeren) die en zijn niet te verweerpen, als mense niet hoogher dan
naer haer weerde oft valuere den volcke voren en lecht; ende dat Godts woort moet
vervolghijnghe lijden, dat es waerachtich; want schict hem ijemant naer trechte
evangelie te leven, hij zal vander weerelt behaet, vervolcht, bespot ende versteken
werden. Breeder hier af up een ander tijt.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

16

Cap. IV.
Van een rudesse die tot Aermentiers gheschiede, ende vande
ongheoorsaemheijt der onderzaten tot Andtweerpen ende te Doornicke.
Want alwaert zoo dat wij hier gheen woorden toe en ghebruucken, de weereken
zullen dees nieuwe leeringhe ghenouch openbaren ende beschamen; dwelc up den
en

voornoemden dach, den vii in hoymaent, noch wel ghebleken es tot Aermentiers,
een walsche stadt, toebehoorende den princie van Ghavere, grave van Egmont,
gouverneur van Vlaenderen. Want tsachternoens, tusschen viere ende vijf hueren,
zijn daer binnen ghecommen ontrent zes duijsent persoonen, onder mannen,
vrauwen ende kinderen, de mannen vijandelic al met gheweere ende ghewapender
handt; ende quamen in oorden vijf dicke, deerste alle met hallebaergien, daer naer
met bussen, daer naer met vurcken, ende achter met langhe spiessen; ende daer
volchde eenen hoop vrauwen ende kinderen, meijskins ende knechtkins; tscheen
1
dat die Tectofagij ghecommen waren, ghelijc zij voortrjts uut Gallia quamen.
Sommighe vande principale ghinghen an de wet ende begheerden de slotelen
vander vanghenesse, om uut te laten zeker ghevanghen man van haerlier nieu
religie; dwelc de regimentuers weijgherden, zegghende dat haren heet zulcx niet
en vermochte, anghezien dat hij een sectaris was, ende ter causen van dien
ghevanghen die zij uut begheerden. Dit hoorende, zij zeijden: naer dien dat ghij ons
de slotelen ontzecht, wij zullen zelve eenen middel zoucken om hem te verlossen,
ende ghinghen achter een tot

1

Tectosagi. - De Tectosagen, een volk uit de Narbonensische landstreek.
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eenen temmerman ende haelden daer langhe hauten, waermede zij de dueren
vander vanghenesse foortselic open liepen, ende upbrekende de mute, daer hij in
zat die zij begheerden, haelden hem daer uute; ende alzoo daer neffens ooc was
besloten een anebaptiste oft herdooper die tgheruchte hoorde ende verstont, zoo
badt hij hemlieden zeere dat zij hem ooc verlossen wilden, dwelc zij hem weijgherden
om dat hij van haren gheloove niet en was, maer duer zijn neerstighe bede, hebben
zij hem ooc uutghelaten ende ontsleghen. Dit aldus ghedaen zijnde, zoo maecten
zij up de maerct, naer crijsch ghebruuck, eenen rijnck oft slecke, ende die meijskins
hieffen up psalmen oft Godts loevezanghen, ende vertrocken alzoo wederomme
uut der stadt; aldus hebben ons verclaert lieden die van daer ontrent ghecommen
waren.
Noch up den zelven dach (als of den hemel daertoe gheinclineert hadde geweest),
zoo gheschiede t' Andtweerpen ooc zeer grooten trouble, want tvolc ter veltpredicacie
in grooter menichte gheghaen hebbende, en waren niet om verbieden oft
achterhauden, niet jeghenstaende een scheerp mandement vande gouvernante
weghe, aldaer uutgheleijt, up tfaict van deser predicacie, waeromme an de poorten
vander stadt, vande heeren ende wethauders van Antweerpen ghestelt waren zeker
officiers ende persoonen daertoe vercoren, die de namen vande delinquaten, die
ter veltpredicacie noch zouden willen ghaen, scrijven ende upteekenen zouden,
maer zoot bleeck, dit en mocht al niet helpen, want die lieden commende met grooten
hoopen naer die veltpredicacie gheghaen, zeijden ende naemden vele haer namen
ende toenamen onghevraecht, met zulcke groote hoopen ende menichte datse die
scrijvers niet machtich en waren te scrijven, want zij werden al roupende: scrijft mij,
scrijft

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

18

mij, om eerst alzoo ghelibereert te zijne om ter predicacie te ghane, ja daer rees
een ghedrum ende gheckijnghe uute. Dit ziende de scrijvers, deden haer
ghereeschap wech, ende schuerden haer pampieren, vindende gheenen middel
meer daer toe. Aldus ghijnghen zij weder ter predicacie, wel x of xii duijsent steerck,
ende hadden drije predicanten eloquent ende wel beredent, den eenen predicte in
walsche voor de Walen die daer waren, ende dander ii in vlaemsche voor de
Vlamijnghen ende die gheen walsch en conden verstaen. Men meende datter volck
van wapenen alsdoe ghecommen zoude hebben te voete ende te peerde, dat te
Liere ende daer ontrent gheleghert was, ende dattet hertooch Henrick van Brunswijc
daer uut laste vanden hove beschict hadde, maer daer en es niet af commen, dan
dat den grave van Bredenroode in Andtweerpen ghecommen es, als haer bescheerm
heere, zoo dat daer zeer vremdelic ghijnck, mits alle die vremde nacien, die binnen
der stadt costumelic zijn; voor alle huijsen hijnghen bij nachte lampteernen, ende
men beghonde de straten met ketenen af te sluten jeghen den anloop van
peerdevolck ofte ander rudesse. De mare ghijnck datter sommighe toe leijden om
den grave van Bredenroode te duerschieten, te weten ii persoonen die hem brieven
brachten, maer die bussen sloughen faute, ende dat zij van sommighe gheestelicke
daer toe uutghemaect waren, omdat zij vermoedden dat Bredenroode ghues ghezint
was, maer mits dat dese mare onlanghe continueerde, zoo es zij twijfelachtich te
hauden.
Zeer ontrent desen tijt, ofte wat daer te voren, was te Doornicke, met
trompetslaghe, verboden te ghaen hooren predicken de nieu predicanten, up de
verbuerte vanden lijve, maer tvolc van dien zinne en beijden niet langher dan
tsanderdaechs, ende trocken wel tot x duijsent buten der
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stadt ter predicatie, niet obedierende der overheijt ende magistraet, waeromme die
heeren vander wet ontboden bij haer die ghuldenen vander stadt, die metter busse
ende boghe conden spelen, hemlieden voren haudende, hoe zij bij eede, van auden
tijden, verbonden waren heere ende wet bij te stane ende die stadt te helpen
bescheermen jeghen hare vijanden; zij kenden dattet alzoo waerachtich was, ende
overzulcx was vander wet weghe an hemlieden begheert ende ghelast dat zij tzelve
alnoch onderhauden ende doen wilden, dwelck zij ooc consenteerden ende beloofden
te doene, maer als haer die heeren voren leijden te ghane an den hoop die buten
der stadt ter predicatie was, met haer gheweere voornoemt, zeijden dat zij deze
voor gheen vijanden der stadt en hilden, en waren ooc van gheenen zinne die te
bevechten oft te beroeren, mits datter vele van haren vrienden ende maechschepe
onder ghemijnghelt waren, als haer vaders, moeders, broeders, zusters, hooms,
zwaghers, cosijns, nichten, haer kinderen ende dierghelijcke, die gheen vijandtschap
met allen up de stadt en droughen, maer van herten haer welvaert begheerende
waren. Aldus bleef dit voornemen onvulcommen, dwelc vele talderbeste dochte,
andere jugierden anders.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

20

Cap. V.
Van veltpredicacien, van een voorghebodt ende van sommighe
propoosten ende arguacien onder die van Ghendt, desen anghaende,
ende hoe zij met gheweere begonden ter predicacie te ghane, in
diveersche quartieren van dese Nederlanden.
Te Ghent (dats te verstane daer ontrent) en hilt men ooc niet af van veltpredicken,
en

te

want den x in hoijmaent, up S Amelbeerghen dach, preecte men weder tot
Stalendriessche, een mijle vander stadt, ende daer waren wel viij of ix duijsent
meinschen, ende quamen naer huus ontrent den vj hueren van den avonde, als oft
een processie gheweest hadde.
en

Ende tsanderdaechs den xj hoijmaent, donderdach zijnde, wart te Ghent, met
trompetslaghe, uutgheleijt, ter plecken daer men ghewonelic es de voorgheboden
te publieren, dat hem niemant en zou vervoorderen ter nieuwer predicatie te ghane,
up de penen int mandament begrepen, van shoofs weghen uutghegheven, daer bij
voughende ende verclarende dattet der heeren oft edelmannen wille of begheerte
niet en was (van die de requeste ghepresenteert hadden an mij vrauwe de
gouvernante, om de spaensche inquisitie niet te hebben hier in dlandt), dat men
aldus dees nieuwe predicanten zoude laten preken ende haer ghaen hooren, met
meer ander redenen int zelve voorghebodt begrepen. Dit scheen ghedaen zijnde
om tvolck uuten hoofde te steken die fantazien oft ghepeinsen als dat die nieuwe
predicanten zouden ghecommen zijn, duer toesteken van sommighe groote meesters
vanden hove, mits dat zij meenden tstonde thove al onheffen, ende dat zijts niet
eens en conden werden,
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ende dat aldus dees predicanten, in dese Nederlanden, talle canten gheschict waren
om tvolcx herten totter nieuwer religie ghehuldich ende bereet te maken, want mits
dat tghepeins vrij es ende de tonghe quaet om binden, ende den jeghenwoordighen
tijt daer toe veel oorzaken ghaf, zoo clapte elck zulck als hem ghoet dochte ende
te voren quam, zegghende wart dat men dees predicanten hier niet en wilde hebben,
men zout wel beletten, men hadde maer die predicanten te apprehenderen oft te
vanghen, want die gheweert zijnde, zoo en zou daer gheen verghaderijnghe meer
wesen: den herder wech ghenomen zijnde, de schapen zouden ghaen dolen oft
verstroijt loopen. Ander spraken dat ware odiues, daer mochte onder tvolck een
beroerte uut commen, daer jeghen dat dander streden ende spraken datter gheen
perijckel in geleghen en ware. De predicanten te Ghendt, te weten eenighe van
dien, ghaven ooc haer advijsen, daer zij up den stoel stonden, ooc zonder daer toe
verzocht zijne, radende ende stauwende die magistraet ende den ghemeenen man
tot jeghengheweere, dat men met ghewapender handt inden hoop slaen zoude,
zegghende: die van Ghendt hebben hier voortijts vaillante crijschmannen gheweest,
waer blijft haer couraige ende manlic herte nu? ende dierghelijcke woorden die zij
haer dicwils lieten ontvlieghen, dwelc nochtans vele lieden van eeren ende verstande
niet ghoet en dochte, om dat men aldus zoude moghen gheven de quaetwillighe
ofte die vander nieuwer religie (die daghelicx in grooten ghetale wiessen, alle dese
Nederlanden duere), occasie van grammoedicheijt ende groot beroerten, alzoo men
eenen schoonen spieghel ghezien hadde an dat edel conincrijcke van Vrancrijcke,
om alzoo alle dese landen bedorven te werden met oorloghen, ja den eenen ghebuer
jeghen
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den anderen te verwecken; dattet ooc groot jammer ware, dat men die simpel
ghemeene lieden, mannen, vrauwen ende kinderen, audt ende jonck, die som uut
grooter devocien daer ghijnghen hooren predicken, zoo dat zij haer van tranen niet
en conden onthauden, zoo jammerlic zoude quetsen ende dootslaen, dwelc in dat
cas den eenen vriendt den anderen zoude doen, ende haer moeders ende zusters
ende meer ander maechschap ende ghoede vrienden daer onder zoude moghen
vinden. Ander spraken dat die papen ofte monicken daer jeghen zelve uuttrecken
ende tgheweere annemen, tes haer oorloghe, tghaet hemlien anne, men preect
jeghen haren pottaigepot ende ghiericheijt ende ander abusen, ooc zijn de
veltpredicanten veel uutgheloopen broers ende monicken, dus eijst van haren volcke
zelve die de wurtel van deser roere ende erreuren zijn, daerom zouden zij zelve
veel redelicker de hare bedwijnghen ende wederstaen, die aldus taerm volc
beroerden, maer zij willen een ander stauwen tot vechten ende zelve gherust zitten
ende dan met ghemake hooren hoe de zaken verghaen zijn. Daer jeghen dat ander
zeijden, ten es haren staet niet dat gheestelicke persoonen ten strijde trecken zullen,
alzoot ooc waerachtich es, want tzoude zeer qualic voughen een gheestelic persoon
wapenen te draghen, ende men zoutse daer duere noch veel tijrannigher schelden
dan te voren, zegghende: ziet hoe bloetghierich dat zij zijn, zij nemen zelve tzweert
in dhandt, tes hemlien ooc, met ghoeder acusen, verboden int concilie Pictaviense,
1
int decretael: de vita et honestate clericorum cap. clerici... si quis... , daer besloten
wort dat die ghewijdde die wapen draghen of

1

Cap. II. Clerici arma portantes... Cap. III. Si quis comam relaxaverit anathematisatur. (Antiquœ
collectiones decretalium, Ilerdae, 1576, p. 38.)
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huer hair laten wassen, wouckerie anthieren, zullen in den ban ghedaen werden,
waer up zij creghen in andtwoorden, dattet ooc haren staet ende officie niet en was
om haer eijghen proffijten te bescheermen, ander ter oorloghe te stauwen oft te
raden, ende zeijde men, hier cleven ooc de zaken des gheloofs an, zoo spraken
zij, die zal men beweeren met de wapenen des gheest, met tzweert vanden woorde
Godts ende niet met uutwendighe wapenen, want zulcke gheestelicke vijanden met
zoo plomp een zweert dat daer toe niet en dient, niet te bestrijden en zijn, ja, zij
zullen haer zelven daer duer glorieren ende groot maken, zegghende, ziet die
roomsche ende den antechrist en heeft niet om hem te weeren dan ghewelt ende
tijrannie, ghelijck wulfven, beeren, leeuwen ende tijgren al rasende up die meinschen
vallen, zonder reden ende verstandt te ghebruucken; dit zijn rechte Turcken ende
Mameluucken, die al met vier ende zweert rasen als verwoedde honden ende
monsteren, ja, zijn dobbel Turcken ende tijrannen, mits dat zij christen meinschen
willen gheheeten zijn, die tgheweere in zulck eenen strijt verboden es van haren
Heere ende Meester, die niet en wilde dat zijn apostelen de macht zouden hebben
tvier van den hemel te doen commen up die rebelle ende wedespannighe
Samaritanen, hemlieden daeromme straffende, wel verstaende zoo langhe die
heretijcquen stille ende zelve niet en zijn. Twas, zegghe ic, somtijts een wonder die
redenen ende argumenten te hooren, die onder sommighe persoonen
ommeghijnghen, die niet alle en schenen onghezauten zijnde, maer om ons redenen
hier af niet te lanck te maken, zoo willen wij ons aesten om die naervolghende
gheschiedenessen van desen rasenden curtsigen tijt te vertellen.
Tscheen voorwaer wel, dat tghemeene jonck volck (dat
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lettel experience ende verstandts heeft), cleen reverencie tot heere ende wet hadden,
haerlier gheboden ende bevelen letten gheoorsaemheijt ende onderdanicheijt
bewijsende, want zoo zaen als dit voorghebodt voornoemt ende meer andere
ghelesen waren, zoo riepen die kinderen ende jonghe knechten eenen jau, eenen
jau, ende hilden haren spot daer mede, dwelc menich eerlic ende treffelic man, die
verstandt hadde, ende menighe discrete wijse vrauwe, ooc mede veel ghoede
devote gheestelicke persoonen, zeer hert int herte sneed ende leet om hooren ende
zien was, vreesende van eenen quaden fijn oft hende daer uut te commen; maer
wat wast? de onghebondentheijt ende onwillicheijt vloeijde doe overe ende deen
vloet quam up dander, want als men tghemeen volck eenighe liberteijt gheeft, zij
en hauden gheen mate, zij tenderen altijt voort ende voort. Daer waren eenighe
aude vrauwen die spraken openbaerlic ende overluut dat gheboden was dat men
bute ter predicatie ghaen zoude ende dat die Jacopijnen ende Fremenueren tvolc
verleedden, leerende haut ende steen anbeden en dat nochtans Godt gheen haut
noch steen en es, maer die met hemlien accordeerden zouden ten Jacopijnen eenen
schep uuten pot hebben, lieghende alzoo stautelic ende zegghende dat zijt hooren
ghebieden hadde.
Te Rijsele heeft ooc zeere deze ziecte toeghenomen, want zij beghonde daer nu
al met stocken ende staven, in grooter menichten, ter veltpredicatie te ghane, ten
diveerschen stonden, ende hebben kinderen naer haerlier manniere laten doopen
ende lieden trauwen.
Deze quale van met gheweere ter veltpredicatie te ghane beghonde ooc neffens
Ghendt te rijsen, een oorzake nemende omdat mense eens met gheweere vervaert
ghemaect hadde buten Sente Lievinspoorte, zoo zij som uutghaven ende zoo
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hier voorscreven es, ende beghonde in ander quartieren ooc alghemeen te werdene,
zegghende dat zij tgheweere niet en droughen om ijemant te mesdoene, maer up
avontuere of men hemlien mesdoen wilde, oft hare vrienden, wijfs ende kinderen
(die daer int sermoen, zonder gheweere, stille ende zachte als lammerkins zaten)
haerlier onnoosel ende onschuldich bloet sturte, dwelc zij niet- wel verdraghen en
zouden connen uut natuerlicker, compassie ende medelijden, ende, want men hem
hier af een voorspel betoocht hadde, zoo vreesden zij dat tzelve noch gheschien
mochte ende scheerper snijden dant alsdoe sneet, aldus deen zweert (zeijden zij)
doet dander int scheede blijven, maer zij en roerden niet dat dit van gheenen noode
en ware, wilden zij justicie obedieren ende thuus blijven, maar neen, dwoort Godts
(zoo zijt noumden) moest voren ghaen, dwelc zij wederom ghijnghen hooren up
en

den XIIII hoijmaent(1566) ende maecten een groote verghaderijnghe tusschen
Ghendt ende Audenaerde, in een plaetse oft rappas ghenaemt Landuut, ende waren
1
al wel voorzien van gheweere als van rappieren, poengiaerden, deghens, rutijnghen ,
pijcken, vurcken, pistoletten, handtbussen; de landtlieden, die zulc lanc gheweere
niet en hadden, hadden som haer zweerden an haer stocken ghebonden in stede
van pijcken oft partisanen, om alzoo te voorder te moghen reecken. Ooc wasser
daer die haer picken daer an ghebonden hadden, ende andere, brochten haer
seijsenen mede. Daer was ten zelven tijde eenen zekeren prijs van schieten, zoo
datter een groote verghaderijnghe van volcke was, maer meest van Ghendt, om
die grootheijt vander stadt wille maer ii cleen mijlen van daer ende vele van
Audenaerde ende van daer ontrent, iii

1

Rottingen.
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mijlen van daer gheleghen; van Eecloo ende van al tplatte landt daer rontomme.
Veel lieden die daer up haer huusen van plaijsancen waren ende de pachters daer
ontrent, waren bevreest van desen grooten hoop volcx, duchtende daer af verlast
te zijne oft eenighe meerckelicke schade te lijden, maer men hoort niet dat daer
ijemant ijet ontvremt wart, al wast datter veel schamel ende beroeijt volck onder
ghemijnghelt was.

Cap. VI.
Van een justicie te Ghendt ghedaen ende noch van der veltpredicatie,
ende wie daer af schenen de voorstanders ende capiteijnen te zijne,
ende hoe de zelve predicacie meer ende meer wies ende toenam.
en

Den XV in hoijmaent (1566), maendach wesende, was onthooft up een schavot,
voor sgraven casteel, een jonck ghezelle van XX jaren of daer ontrent, ende was
den cnape van joncheer Pieter Van Hedijnghen, heere van Hasselt te Vrijen,
ghenaemt Pauwels Bate, filius Bartholomeus, om dat hij den pastuer van Hasselt,
met eenen stock, die hij daer uut eenen cant afghehauwen hadde, ghesleghen
hadde, up aermen ende beenen, zoo dat hij hem ter eerden velde ende riep zijns
lijfs ghenade; dit ghebuerde op eenen morghenstont vrouch, in een coorenstick,
daer den priester zijn ghetijen ghijnck al lesende, ende hadde dese mesdoender
anghedaen de cleeders vanden anderen cnape, Gillis ghenaemt, ende was voor
taenzichte vermomt, maer den priester (hoe wel hij zeer ghequetst was) en hadde
gheen mijncke, zoo [waren] twee chirurgienen van Ghendt tot daer, van tsheeren
weghe ghezonden, als meester Silvester Moenins ende meester Joos Van Steertem,
metghaders de chirurgienen die over hem ghijnghen attesteerden, maer de
presumptie was dat hij
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hem zoude ter stede dootghesleghen hebben, hadde daer niet eenen waghen ten
naerghanghe ghecommen. Men wilde zegghen dat desen jonchman eenen
eijmelicken aet up desen priester hadde, om dat hij, over eenen langhen tijt, cause
gheweest hadde dat zijn vader t' Aelst twee zoo drij reijsen ghepijnt was, om dat hij
twee herdoopermeesters ghelogiert hadde, alsdoe t' Aelst wonende, maer quam
naerderhandt te Ghendt wonen om dat hem dochte dat hem die Tan Aelst zoo qualic
meshandelt ende de leden ghebrocken hadden, niet jeghenstaende dat hij dopinie
van de wederdoopers niet en sustineerde, want hij heefter naermaels jeghen
ghestreden, met woorden ende scriften, want hij was een gheleert man, conde griecx
ende latijn, die de studie ende de duecht zeer lief hadde, zoo dat hij sommighe
boucken componeerde, maer was overleden der weerelt. Desen jonghen pacient
dede dit ooc ter liefden van zijnen meester, den heere van Hasselt, die ooc
partijtschap jeghen desen priester drouch, ende zijn huusvrauwe hadde hem uuter
vonte gheheven ende een ghoet testament belooft, maer lust ijemant te hooren hoe
hij in handen quam, tgheschiede in deser mannieren: de heere van Hasselt was
zeer qualic ghemint in de voornoemde prochie, daar hij woonde, ende men wist wel
wat questien dat tusschen hem ende den pastuer gheschiet waren, daerom liep de
mare zeere up hem of up de zijne. Uut deser causen hebben de heeren vanden
rade te Ghendt, beede zijn cnapen inneghedaecht, die zijn ghecompareert ende
terstont vaste ghehauden, daer naer quam dheere van Hasselt zelve om zijn cnapen
te verlossen ende wart ooc ghevanghen, ende den eenen cnape Gillis, upden
welcken dat men hilt, ghepijnicht zijnde, belaste den anderen cnape, de welcke uut
vreese vander pijne, tfaict bekende ghedaen te hebben, hoe wel de heeren
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minst up hem vermoedden, mits dat hij een ghoet uutzien hadde, magher ende
hebbende eenen langhen nuese, zoo dat alsmen hem zoude ghaen verwijsen een
jonghe dochter voor de consistorie ghecommen es, begheerende hem in huwelicke
te hebben ende hem alzoo te verlossen, maer men hilt de duere voor haer ghesloten.
Up tscavot staende, ontschuldigde hij zijnen heere ende meester als dat hij hem
daer toe niet gheraden en hadde, begheerende dat men hem daer af onschuldich
zoude willen hauden, daer naer knielde hij neder ende wederom upstaende onder
ander woorden zeijde dat hem dit quam van zijnen meester ghetrauwe te zijne ende
dat hij onschuldich starf; daer naer riep hij zeere op Godt almachtich ende alzoo
vlooch thooft vanden buucke. Dese voornoemde twee propoosten schenen jeghen
melcanderen te vechten; veel lieden docht ooc dese justicie hert te wesen ende up
talderstrancste te snijden, anghezien den ghequetsten noch dootwonde noch mijncke
en hadde, maer men meende dat dit eensdeels ghedaen was om tvolc, dat zeer
verhaet was up de gheestelicke persoonen, duer de veltpredicanten, hier duere een
ontzich te gheven, om hem anden priesterlicken staet niet te mesghane.
Dit aldus ghedaen wesende, zoo verghaerde weder buten der Petercelie poorte,
bij tqua taveerekin, een ontellic volc ter predicatie; daer wart voor der noene een
bruut ghetraut ende naer noene een kindt christen ghedaen van lieden die up St.
Pieter woonden, naer haerlier manniere ende mote, versmadende die aude lovelicke
ghewoonte der heligher keercke, ende blameerden somtijts, in haer sermoenen,
die manniere vanden doop, die wij huseren, zegghende dat ons priesters met de
kinderen staen ende jonghelueren, steken haer vingheren in der kinderen hooren,
speecselen ende
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zeeveren daer up, cruusen ende zeijnen, zalven, zauten ende strijcken, bezweeren
den duvel daer uut, als oft de moeder eenen duvel ix maenden in haren lichame
ghedreghen hadde, welcke ceremonien ende supersticien die heijlighe apostelen
niet ghedaen en hebben, up al dwelcke ghoet te andtwoorden ware, want de keercke
ende de vaderen hebben van alle auden tijden zulcx ghehuseert om zeker
beteekenessen hier te lanck om verhalen, ende heeft wel die auctoriteijt ende macht
zulcx te doene, want zij heeft wel macht te binden ende te ontbinden ende veel
ander dijnghen; niet ooc en bezweert men tkindt als ofter eenen duvel in ware, maer
vander eerfzonde weghe heeft de duvel recht an tkindt, die verjaecht men van daer
ende anders niet, maer hier af willen wij cesseren tot up een ander tijt.
In dees voornaemde predicacie was volc van Audenaerde, Eecloo, Ronche ende
van ander quartieren, met stocken, bussen ende zweerden, ooc peerdevolck, met
sijncroers an haer zijde, die alomme de wacht hilden ende de ghaten oft straten
dede bewaren, van waer dat zij zouden moghen bestooct oft bespronghen werden.
Men meent datter eenen overlander onder was, die hem als een regimentsman
vanteerde, rijdende zeer neerstelic over ende wedere, sprekende somtijts totten
volcke: lieve broeders, zijt clouc ende wel ghemoet, ic en zal hulieden niet afghaen
tot den laetsten druepel van mijnen bloede. Ooc hilt hem als een capiteijn oft
bevelsman meester Gillis Coorne, een incarnaet veerwer, een frisch man, wonende
te Ghendt, maer niet van daer gheboren, die an die lieden van Ghendt al zijn
winnijnghe ende welvaert ghehaelt hadde, want hij quamer magher inne ende was
al rijcke ende weeldich bedeghen. Maer den upper ende generael capiteijn was
eenen Lieven Onghena, een vierschoot man, zeer clouck ende staut van begrijpe,
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inboorlijnc van Ghendt, een ploter oft leertauwer van zijn ambacht, maer hadde
langhen tijt den crijch ghehanthiert onder die zwarte ruters in Oostland ende
Duijtschlandt, daer hij zulcke rudesse ende rouckeloosheijt gheleert hadde; hij ghijnc
altijts met sijncroers ende ander gheweere wel voorzien. Hier mede hadde hem
ghevoucht zijn broedere meester Jan Onghena. Dese hadde de name meester
behauden, om dat hij een lettel tijts schole ghehauden hadde, maer gheneerde hem
meest met de rhetorijcke daer hij ooc redelic verstandt af hadde, ende hadde een
ghoede stemme om zijnghen, was ooc ghenouchelic ende boerdelic van troengien
ende bootsen uut te stuucken ende aerdighe refereijnkins, die hij zelve
ghecomponeert hadde, waer duere hij wel bemint was, met hooghe ende met nedere,
ende was alomme een waer eenighe feeste of ijet te doen was; als die ghuldenen
vanden boghe uut trocken om prijs, zoo was hij daer den zodt, ende was cnape van
zeker ghuldenen oft broerschepen, ghijnck floucx int abijt ende was een jonck schoon
man. Dese zoude naermaels, met weenende ooghen, beclaecht hebben dat hem
zijn eijghen broeder bedroghen hadde, ende hem doen te verstaen dat hij niet en
dorfte vreesen, hij hadde zeghelen ende bescheets ghenouch van groote meesters
om zulcx te doene, maer dat hij hier af secreet zijn zoude.
In dese predicatie (ghelijc veel dijncx metter tijt vermeerdert maer niet altijts
verbetert) zoo waren tenten ghespannen van zeijlen; daer preecten ij predicanten,
die hadden ooc haer tenten oft tabernaculen jeghen de hitte der zonne ende den
reghen ende eenen stoel oft hoochde van russchen ghemaect om somtijts neder
te zitten, ende als zij staen wilden ende ghemackelic rusten, zoo waren daer voren
bailgen ghemaect. Men zancker ooc psalmen al avont. Daer
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waren veel tonnen met biere daerwaert ghevoert ende eenen waghen vul coochalme ,
zoo dattet meer eenen veltlegher scheen zijnde dan een predicacie. Zij hadden ooc
voor een husancie anghenomen te schieten al haer gheladen bussen af, als de
predicatie ghehent was, dwelc een groot ghedruus maecte, doe zeijden sommighe
catolijcque: daer luden de clocken vande ghuesen ofte ghuesghezinde. De
predicanten straftense zelve somtijts daer omme, hemlieden biddende dat zij zulck
gheruchte met schieten niet maken en zouden, want zij maecten ooc vervaert ende
bevreest de vraukins ende jonghe dochterkins die in tsermoen zaten, die doch lichte
vervaert zijn, zoo waren ooc veel ghezellen ende manspersoonen, want zoo zaen
als zij eenich gheruchte hoorden, meenden terstont dat die van Ghendt uut quamen
om haer doot te smijten, waeromme zij somtijts liepen ende tumelden over hoop,
vielen in grachten als verbaesde meinschen, maer zij werden nu een lettel
verstautende, als de zake ghewoon werdende, want die sermoenen ghedaen zijnde,
quamen tsente Pieters inne tsachternoens ontrent den vier hueren, neffens onser
vrauwen keerchof, te peerde ende te voete, waer onder een deel schoenlappers
waren, ende quamen psalmen al sijnghende; twas doe potmaerct tsente Pieters
ende sente Maria Magdalenen avont, zoo dat daer een groote woelijnghe van volcke
was.
Tsanderdaechs, up sente Maria Machdaleenen dach, preecten wederom twee
predicanten up den zelven cant van de stadt, maer niet ter zelver plecken, want zij
preecten doe buten der Hueverpoorte, ontrent de Schelde, bij de mootkins van Jan
Van Pottelsbeerghe, Lievin De Muntere ende andere, beede overleden deser weerelt,
ende was een dries-

1

Keukenalm, keukengerief.
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schelkin daertoe bequame schijnende. Dat daer veel volcx gheweest hadde, bleeck
wel an die groote menichte van volcke, dwelc, alst ghepreect was, in die stadt quam
gheghaen, zoo dat eenen verdrieten mochte thende daer af te verwachten ende
duerde wel drij of vier hueren lanck, duer ii poorten, als de Hueverpoorte ende de
Pedercelie poorte, maer twas al meest jonc ende ghemeen volcxkin, van drij hondert
nauwelic eenen persoon van machte, maer men moet ooc verstaen dat men wel
hondert persoonen of meer vint, middelbaer ende magher ghestelt, jeghen eenen
rijcken poorter of treffelicken coopman, nochtans warender sommighe van machte
onder ghemijnghelt, ende onder andere zeker practisienen bij den raet van
Vlaenderen, als bijsondere de zonen van Baudin Maijaert, den vader, overleden
zijnde, een machtich advocaet gheweest hebbende, waeromme dat zij hemlieden
tzelve verboden ende verpeinden up zeer groote pecunieele boeten; maer noch en
lieten zijt daer niet omme, dus worden zij inneghedaecht ende hier af compareerde
Christoffels Delabeque, een jonc curt persoon, rijcke ende wel ghestaet, van
gheboorten van Douwaaij, ende bij de heeren zijnde, wart beneden ghewesen ende
inde vanghenesse ghesloten, ja, tselfs den zone van mijnheere den president, een
zer gheleert jonchman ende in Vrancrijck ghestudeert hebbende, was ooc calvinisch
ghezint, waer af hem den vader (zeer verstoort zijnde) niet en heeft connen
ghebrijnghen.
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Cap. VII.
Van deerste nachtwake die die van Ghendt beschicten. Van sommighe
ghevanghenen vander secte die uutghelaten waren. Hoe die pedicanten
die bij Ghendt ghepreect hadden, te Deijnse ghijnghen preken ende
hoeveel lieden van beede de partijen bedroeft ende bevreest waren,
ende waer of dat men meent dat den name gues ghecommen es.
Des nachts daer naer, dat was den xxiij hoijmaent (1566), waecten de busschieters,
vleeschauwers, vischcoopers ende dierghelijcke, die van audts tot hulde ende
bijstant van heere ende wet, (alst noot es, ende daertoe verzocht zijnde) verbonden
zijn, wel vijf hondert steerck, uut laste van schepenen, ende schieden smorghens
voor den vijf hueren, ende aldus commende vander nachtwake, lieten al haer busse
afghaen: dit maecte een groot gheruchte, zoo dat veel mannen uut haren bedde
schoten, schuvende haer veinsteren ende commende alf ghecleet up tstrate,
melcanderen vraghende watter schulen mochte. De vrauwen ende kinderen waren
zeer vervaert, meenende datter eenen uploop in de stadt was; want lettel ijemant
van deser wake wiste ende en hadden te voren gheen gheschut bij nachte ghehoort.
Daer waecten ooc up tstadthuus zeker schepenen vander Kuere ende van Ghedeele,
pencionarissen ende secretarissen, serjanten ende boden, bij ghebuerten oft bij
toure. Dit was deerste beghinsel van waken dat men te deser causen hilt, om des
troublen tijts wille; want niemant en wiste oft was verzekert hoet hende nemen zoude,
ende waerwaert dat draeijen zoude; veel eerlicke mannen die niet gheerne quaet
beroct en hadden, en schicten niet vele min haer lijf of ten minsten haer ghoet daer
te laten, zoo vreeselic het hem den
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tijt anzien.'T sanderdaechs den xxiiij hoijmaent (1566), wart te Ghendt uutghelaten,
bij den heeren van den rade, eenen doopsghezinden, die langhen tijt ghevanghen
gheweest hadde, ende was een minister die lieden herdoopende ende zulcke valsche
leere leerende, de welcke zoo hij manck ofte vercruepelt was in zijn gheloove, ooc
manck ghijnck in deen been. Hij was van Zomerghem ende bekeert, zoo de mare
(maer flauwelic) ghijnck. Ooc waren zeker ghevanghenen uut den Sausselette
ghelaten, die ooc ter causen vander religie ghevanghen waren, ende waren costeloos
laten ghaen. Van ghelijcken was ooc uutghelaten een vrauwe persoon die tsente
Pieters, int clooster, langhe ghevanghen hadde ghezeten, ende was doopersghezint,
nochtans weijgherde zij uut te ghane zegghende: Men heeft mijnen lieven man om
dwoorts wille ter doot ghebrocht ende al ons ghoet wech ghenomen, waer bij zal ic
arme vrouwe nu ghaen leven? Men trooste haer ten beste dat men conde, ende
lietse costeloos wech ghaen, dwelck zij ooc niet en hadde om te betalen.
Waerom dat zulcx bij deze drij wetten ghedaen was, mach men meer presumeren
dan de waerheijt wel weten; oft zoude moghen ghedaen zijn om den trouble vanden
volcke te mijden, die nu den stock in dhandt hadden ende naer de justicie niet vele
en vraechden, meenende dat haer zake ghoet ende recht was, zoo haer die
predicanten buten eenpaerlic in bliesen, up avontuere dat zij niet met eenen
psalmzanck, de vanghenesse zelve up en liepen ende zulcke ghevanghenen uut
lieten, ghelijck alreede tot Aermentiers gheschiet was, vreesende oft zij tot ander
zaken verghaert wesende, dan voort tenderen mochten, dwelc al waert in dien
ghevalle niet onwijselic, maer zeer discretelic vander wet ghedaen was; want een
medecijn of cijrurgien verzoet
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oft verstranct zijn medicijnen, drancken, electuarien, suppositorien oft ander
medicanten, naer dat hij ziet die qualiteijt vander ziecte, passie ofte quetsuere
vanden pacient, alzoo die edel justicie, als een wijse meestersse, doet haer kueren
ende weerct an dlichaem der ghemeente, naer dat zij ziet dat ghedisponeert es
ende alderbest verdraghen mach om ghecureert te werden, somtijts met incisie oft
snijden ende ooc somtijts veel zoeter ende gracelicker.
Zoo breet ende ampel quam dees ziecte oft quale onder tghemeente (ghelijck
eenen cancker altijts voorder crupende ende inhetende) dat te Ghendt, bij eenen
Lievin de crehierdere, openbaerlic uutgheroupen wart achter straten zoo wie reijsen
wilde naer Deijnse (daerwaert dat dees predicanten alsdoe ghetrocken waren), die
zouden haer vinden om tscepe te ghane, tot alzulcker hueren ende plaetse als hij
noumde ende desingneerde, waertoe haer vele nieusghierighe lieden ende die de
pijne wel mochten, bereet maecten, ende ghijnghen tsavonts tschepe, varende al
den nacht, om smorghens te Deijnse te zijne (verstaet die geus ghezint waren). Die
van Audenaerde ende daer ontrent, wetende dat men up dien dach daer predicken
zoude (want zijt melcanderen al overscreven oft andersins de wete lieten), meenden
haer daer ooc wel te vinden, maer den magistraet van Audenaerde deden die poorten
der stadt ghesloten hauden. Ende zoo die van Ronsse ooc waenden daerwaert
duer Audenaerde te commen ofte daer neffens over de Schelde, en conden ooc
niet duere, want up de Schelde hadden de heeren vander stadt al die schepen up
dander zijde vanden water doen legghen, verbiedende dat men niemant alsdoe
over de Schelde zetten en zoude. Maer die van Ghendt waren daer wel tien duijsent
steerck daer dat meester Gillis Coorne ende die Onghenaes ghebroeders voornoemt
som te peerde zijnde, als den voor-

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

36
noemden meester Gillis, hilpen onder tvolck, dat gheweere hadde, eenen rijnck oft
slecke maken. Dees predicatie ende feeste ghehent zijnde, quamen zij vele te
Ghendt ter Bruchsepoorte inne, naer huus, ende zonghen oft riepen: vijve le gues.
en

Ende up sinte Jacobsdach, den XXV in hoijmaent (1566), was wederomme
ontrent Ghendt ghepredict, dwelc vele ghoede verreziende lieden, gheestelic ende
weerlic, leet om hooren was, dat dees nieu predicatie ende onbehoorlicke
administratie der sacramenten van de zulcke zoo deerlic mesbruuct was, biddende
Godt almachtich dach ende nacht, om ten minsten ontsleghen te zijne van zulcke
errueren ende dolijnghen, ontrent die stadt van Ghendt daer zij woonachtich waren,
overdijnckende dat dit een groote vreeselicke plaghe ende gramschap Godts was,
over tvolck, gheestelic ende weerlic, alle dees Nederlanden duere, want gheheel
den westcant was vul van deser predicacie t'Andtweerpen noch aldermeest, item
in Brabant, Hollandt, Zeelandt, Heneghauwe, som int gheheele ende som in deele
ghijncter duer dees predicacie al te quiste; tscheen dat zij met menichten in dees
landen (men weet niet hoe) ghecommen waren, ende over dander zijde zoo baden
ende deden bidden dese voornomde predicanten dat hare predicacie (die zij tbloote
ofte tpuere Godts woort noumden), soude moghen ghoeden voorspoet hebben ende
ghewurtelt werden in die herten der meinschen, ende dat Godt daertoe zoude willen
verwecken ende ghoetwillich maken die overheden ende machten, gheestelic ende
weerlic, dit baden ooc zeer vele die men heet ghuesghezinde, met tranen ende met
hertelic zuchten nacht ende dach. Aldus wasser eenen wonderlicken strijt ende
zwijmelinghe onder die zinnen der meinschen, zoo dat zij vele van drucke ende
banghicheijt des herten, (zoo wel over deen
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zijde als over dander zijde) schenen te ghaen al quellende zoo dat haer daghelicx
voetsel afghijnck. Daer wasser ooc die de zake licht woughen onder de
1
ghuesghezinde, meenende dat zij haer dijnghen al varijnck claer hebben zouden
ende waren zeer blijde ghezint, lachende ende tsamen sprekende ende vergharende
met hoopkins. Maer om dat wij hier vanden name ghues vermanen ende noch
vermaent hebben, zoo waert wel behoorlic dat men zeijde hoe hij upgheresen es,
waeraf men dese oorzake zecht te zijne, te weten dat tanderen tijden hier te voren
bij zeker edelmannen vander nieuwer religie ofte die favoriserende, somtijts eenighe
requesten (tot libertheijt tenderende, den gheloove anghaende, ofte om verzoetijnghe
vander inquisitie, die doe was ende noch meer wies ende toenam) bij de gouvernante
secretelic ghepresenteert werden, ende als men die ghelesen hadde ende vraechde
waer den persoon oft persoonen waren diese hadden ghepresenteert, zoo en wister
niemant af te spreken, noch men condense nieuwers vinden; want zij, uut vreesen
van ghevanghen te zijne ende daerom in lijden te commen, haer bedect hilden,
ende als dit noch somtijts gheschiede ende zulcke requesten noch onder dander
bevonden ende ghelesen werden zoo dedense die heeren terstont an deen zijde
weerpen oft schueren zegghende uut een verachtijnghe: tzijn ghues oft rijbauten
diese hier ghepresenteert hebhen, sectarissen die gheerene een ander policie
zaghen, die naer haren zin ende zotten cop ware; want ghues es alzoo veel ghezeijt
als guijt oft rijbaut; maer naer dier handt esser een requeste openbaerlic bij de
gouvernante ghepresenteert van eenen grooten hoop edelmannen van machte
ende van namen, die haer zelven ontdecten, zoo voorseit es, ende als de gouver-
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Gauw, spoedig.
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nante vraechde wie dese requeste presenteerde, zoo quamen zij alle met een
ghedruus binnen ende spraken: wij alle tsamen zijnt diese presenteren, als oft zij
wilden zegghen meerct nu wie die guijten oft rabauwen zijn, die ghij alzoo
ghescholden hebt, over zulcx werden sommighe jonghe edelmannen cleen
ghedraeijde schotelkins met cnopkins (die men ghues schotelkins noumde) an haren
kenie draghende ende ooc maelkins, openbaerlic daer in glorierende, ghelijck die
eerste christenen glorieerden tot Antiochien als hemlien als dwase ende ghecke
leeraers thaer vanden crune (vanden heijdenen ende vervolghers) gheschoren wart
ende huseerden van doe voort dat alle priesters ende cleercken der christenen
zulcke crune draghen zouden, voor een eerlic ende bijsondere teeken der
versmaetheijt die de eerste christenen om den name Christi gheleden hadden,
willende dees nobilisten daerduer elcken tooghen hoe vaillant ende cloucmoedich
dat zij nu waren om haer zaken te vulvoeren ende tot eenen ghoeden hende te
brijnghen. Sommighe deden ooc maken (zoo ic ghezien hebbe) maeletkins van
zelver ende zelver verghult, ooc van ghaude, daer ij handekins in melcanderen up
ghefigureert waren, willende daerduer tooghen dat zij melcanderen trauwe ende
bijstant belooft hadden; om duer tscheeden niet in eenich ongheluck oft verdriet te
commen. Dit naervolchden veel cooplieden, die meest an de nieu religie hijngen
(mits dat zij veel vremde propoosten horen ende zien, als zij reijssen), hebben ooc
ghuesschotelen doen maken som van zelvere oft ander matterien, daermede zij
melcanderen ende haer ghasten feesterende, eenen dronck toe brochten, maer
aldermeest wart zulcx ghehuseert in die groote, rijcke ende vermaerde coopstadt
van Andtweerpen, welcx ghelijcke in gheheel Europa niet te vinden en es.
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Cap. VIII.
Hoe de heeren vander wet van Ghendt (zeer bevreest zijnde) de
edelmannen ende notable vander stadt bij haer ontboden, ooc de
hooftmannen ende ghezwoornen vande neeringhen; wat men haer voren
hilt, ende wat daer gheresolveert wart, ende hoe tghemeene volck niet
vele en hilt van dees ravisementen.
Gheduerende desen trouble was heere ende wet zeer bezurcht ende bevreest,
ende bijsonder in die groote edele stadt van Ghendt, die een hooftstadt van dat
ghoede vruchtbare landt van Vlaenderen es, daer zoo vele ghoede ende machtighe
steden in gheleghen zijn, naer zijn grootte, als in eenich landt van christenrijcke,
ende zeer overvloedich bepuepelt van volcke die niet vele en weten van zulcker
armoeden te spreken, alsmen in sommighe ander landen vint; ende omdat mijn
heeren vander wet, als wijse discrete heeren, die gheerne de welvaert van hare
onderzaten zaghen daer zij vander coninclicken maj. weghen, de zurghe, tregiment
ende tbevel af ontfanghen hadden, ende om dat zulc een groote, aude, treffelicke
stadt, niet en zoude duer dese nieuwe manniere van doene, eenighe meerckelicke
quetse oft schade lijden, daer terstont ander smale steden, durpen ende casteelen
van Vlaenderen, haer naer zouden moghen schicken ende regulen; want meest
gheheel Vlaenderen hadde die ooghe up die van Ghendt, als haren patroon,
overhooft ende exemplaer wesende, zoo hebben zij niet willende alleenlic up haer
zelven rusten, in zulcken odiuesen ende periculuesen tijt, (zoo dat vele niet en wisten
en

wat beter ghedaen oft ghelaten ware) up den xxvi in hoijmaent (1566) bij haer
ontboden sommighe poorters ende notable vander stadt, die ghezeijt was te
vergharen ten ix hueren voor den noene,
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int schepenhuus, in de nieu camere, ende voor den xj hueren waren zij ontboden
binnen te commen in de vierschare ende camere daer mijn heere den hoochbaliu
ende mijn heeren schepenen vander Kuere zaten, met schepenen van Ghedeele,
daertoe gheroupen zijnde. Daer wart bij meester Joos Borluut, deerste pencionaris,
reverentelic te kennen ghegheven hoe dat den tijt jeghen woordich zeer trouble
ende campelic stont, zoo elcken wel kenlic was, ende dat daer omme elc wel stont
zurghe te draghen voor zijn huijsghezinne, wijf ende kinderen, ende hem zou willen
bereet hauden, in hulde van heere ende wet, alst van noode zoude wesen, ende
ooc ten ghemeenen proffijte vander stadt, ende wart ooc alsdoe bij hem ghevraecht
uuten name vander wet, oft ooc niet ghoet ende expedient en ware dat men zoude
willen ontbieden, als protectuer vander stadt ende der inzetenen van diere, mijn
heere den gouvernuer van Vlaenderen, den grave van Egmont, oft zijnder excellencie
niet en zoude willen believen die stadt onder zijn protectie ende bescheermenesse
tontfane, ende oft men ooc dinzetenen van Ghendt, daer de wet macht ende
kennesse up hadde, die ter veltpredicatie ghijnghen niet en zoude moghen, bij
eenighen doenlicken middele, daeraf trecken oft vervremden, de sommighe int
vriendelicke adverterende ende ander met strafheden vermanende daer niet meer
te ghane, elcken naer dat hij best te winnen oft te trecken ware, ende oft ooc niet
ghoet en ware dat men an die poorten der stadt, daertoe een wachte ende beschut
stelde, om dat mense alzoo beletten zoude ter predicatie te ghane. Daer wart ooc
ghelesen eenen brief in walsche, vande ducesse van Parma ende Plaijsance,
gouvernante van dese Nederlanden, ghenouch tot zelve tenderende. Ooc hadde
den grave van Egmont daer eenen brief ghezonden, daer bij te kennen ghevende
hoe dat de sommighe hem
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in zijn fame ghequetst hadden, als datter ghezeijt zoude zijn van zijnen persoon dat
hij vander zijde van de ghues zoude zijn, ofte dat hij de nieuwe predicanten
assistencie dede, in welcke maren hij niet wel te vreden en was, ende begheerde
dat men hem daer af onschuldich hauden zoude ende tzelve al Vlaenderen duere
te kennen doen gheven, up dat hij van zulcken name, onder tvolck, ghezuvert ende
onsleghen mocht wesen. Hier up, ende met meer ander anhanghende redenen,
waren de notable gheheeten vertreck, ende ghedelibereert hebbende, haer advijs
ende resolucie te scepenen waerts over te willen brijnghen, ende ghijnghen alzoo,
heere ende wet reverencie doende naer costume, in de vertreck camere, alwaer zij
in grooter stilte ende met zeer lettel woorden (want elc scheen beschaemt ende
perplecx zijnde), in haer advijs ghesloten hebben dat men volghende tvertooch van
schepenen, de presencie vanden grave begheeren zoude ende voort accorderen
in alle die ander pointen die den pencionaris, vertoocht hadde, welcke resolucie
gheuut was bij dher Lievin Van Secleers, baliu vander Auderburch, heere van
Gotthem; ende dat ghedaen wesende, zijn zij vanden pencionaris voornoemd uuten
name van schepenen bedanct ende zijn alzoo vertrocken. Aldus werden up
diveersche daghen zeker quantiteijt van edelen ende gheghoedde lieden ontboden
om haerlier ghoetdijncken ende advijsen te horen ende uut allen tbeste te kiesen,
maer in dese voornoemde verghaderijnghe was ic present, ende was tvertoocht
ende de resolucie vande ander notablen al eenderande.
De lieden van neeringhen werden tsanderdaechs ontboden, te weten de
hooftmannen ende ghezwoornen, ende haer wart vorenghehauden dat zij zouden
haren natuerlicken heere ende prince de coninclicke maj., ooc heere ende wet,
ghoet ende ghetrauwe zijn ende bijstandicheijt doen, alst van
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noode zoude wesen, dat zij ooc zouden willen vermanen hare supposten, onderzaten
ende kinderen, van elcker neeringhe, dat zij niet meer en zouden ghaen ter
veltpredicatie oft eenighe nieuwicheden helpen voortstellen, die zelve bedwijnghende
ende constringierende bij alle doenlicke ende behoorlicke middelen om van zulcx
af te stane ende cesseren, up dat zij ter contrarien doende, den coninc gheen occasie
en ghaven van te verbitteren up haer; dat zij ooc zouden willen ghedijncken ende
voor haer ooghen legghen, wat zij, om zeker abusen, int jaer xl gheleden hadden.
Waer up zij vertrocken zijnde ende up de zake delibererende, haer andtwoorden
tot schepenen waerts overbrochten, maer sommighe een lettel diveersche ofte wat
daer an hanghende, den meesten deel spraken zeer eerlic ende redelic,
presenterende lijf ende ghoet ter eeren ende ten dienste vanden coninc ende heere
ende wet, als mense daertoe verzoucken zoude, wilden ooc hare onderzaten ende
supposten gheerne vermanen ende raviseren vander veltpredicatie, ten besten dat
zij mochten ende conden; eenighe, maer zeer weijnich, vouchden daer bij dat zij
voor den coninc ende der wet bereet waren bij nachte ende bij daghe lijf en ghoet
te waghen, maer niet voor de papen, want zijt an haer niet verdient en hadden;
wilden zij bevrijt zijn ofte zurchden zij voor eenighen overlast, dat zij haer zelven
besceermen zouden, ten ghebrake haer an ghoet noch an ghelt, dat hadden zij
ghenouch om knechten up te nemen, ende dierghelijcke propoosten; ander stakent
up dat zij gheen ghemeen husen, de neeringhen toebehoorende, en hadden, daer
zij up verghaderen ende haer vertreck hauden mochten, mits dat zij haer, int
voornoemde jaer XL, met meer ander dijnghen ende haer gheweere, ooc al
e

ghenomen was bijden keijser Carolus de v saligher ghedachtenesse.
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Niet jeghenstaende dees wettelicke ravisementen, es tvolc wederomme den xxviij
hoijmaent (1566), zondach wesende, buten der Hueverpoorte, in veel meerderen
ghetale dan zij oijnt te voren ghedaen hadden, ter veltpredicacie gheloopen, zoo
dat onder andere die gheheel Langhemunte, de Vrindachmaerct ende de
Leertauwersgracht van volcke scheen gheruumt ende ghehijdelt zijnde, dit zijn al
meest cooplieden die in dese drije plaetsen wonen. Ende wederom den eersten
augustij (1566), wesende St Pietersbandendach, want doe preecte men up den
voornoemden driesch, buten der Hueverpoorte, in twee steden, ende waren die
plaetsen daer die predicanten stonden oft zaten met tappijtserie ende carpetten
behanghen, ende daer waren veel bancken ghestelt om de mans, daer zij up zaten,
ende de vrauwen zaten alleene, som met ghauden ketenen anden hals, twee of drij
dobbel. Daer was ooc an alle canten gheweere ende bussen gheleijt, als in eenen
leghere. Aldus vloeijde dees vloet hoe lancx hoe hooghere, want de ziecte was noch
al int wassen.

Cap. IX.
Hoe sommighe capiteijnen ende predicanten vande ghues te Ghendt
anden president gheghaen zijn; hoe schepenen sommighe deghelicke
mannen bij haer ontboden ende raviseerden van die nieu predicatie.
Zoo vele vermochte dese rasende curts int lichaem der ghemeente, dat up den
voornoemden dach, tsmorghens ontrent den vj hueren (als niet wel bij haer zinnen
zijnde), vijve van dese ghuesghezinde, waeronder dat waren twee predicanten,
waeraf den eenen een bouckdrucker gheweest hadde, ooc beede de ghebroeders
Lievin ende meester Jan Onghena, met een vande zonen vanden grave van Baten-
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burch, ghecomen zijn ten huijse van mijn heere den president, een fijn treffelic man,
ghenaemt meester Jacob Martins, ende vraechden naer hem, wetende dat hij alsdoe
noch niet uut en was ten parlemente oft casteele gheghaen. Den president niet
wetende wie naer hem vraechde, es naer zijn ghewonelicke ghemeensaemheijt
voorwaert ghecommen up de zale van zijnen huse, alwaer terstont dese vijf
persoonen hem anghijnghen ende begheerden an hem een keercke te hebben om
hare predicatien ende ghewonelicke diensten te vulbrijnghen; want ten ware niet
behoorlic dat men in den winter (die nakende was) tvolc zoude laten int velt dwoort
Godts horen daert reijnt, sneeut ende haghelt, ende dat zij langhe de paciencie
ghehadt hadden. Waer af mijn heere den president, zeer verscrict wesende, niet
eens vermoet hebbende dat zulck volck bij hem commen zoude, ende ooc niet
verzekert zijnde dat zij hem zonder indere zouden laten wederkeeren ende
vertrecken, heeft nochtans duer Godts ingheestijnghe eenen moet grijpende,
hemlieden ghevraecht van wiens weghen zij zulcx an hem begheerden ende voren
hilden, zegghende dattet in zijn macht niet en was zulcx te consenteren ende toe
te laten in zulck een groote eerlicke stadt, die den coninc toebehoorde, die hij eedt
ghedaen hadde ghoet ende ghetrauwe te zijne, of ten ware dat zij hem van sconincx
weghen, haren gheduchten heere, eenich speciael bevel oft last toochden. Doe
vraechden hem beede de predicanten, waeromme dat hij haerlieder persoenen
ende meer andere up een ghelt ghestelt hadde, zegghende: wij zijn nu hier in huwe
jeghenwoordicheijt, ende wij begheeren dat ghij zout willen ontslaen vander
vanghenesse meester Christoffels Delabeque, ende ooc van zulcke pecuniale boeten
als ghij sommighe advocaten oft practizienen, in huwe consistorie postulerende,
verpeint hebt,
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als te weten up de verbuerte van drij dusent ghuldenen niet meer ter predicatie te
ghane buten der stadt, ende up de boete van vijf duijsent ghuldenen te commen
ten ontbieden van u. Waer up den president andtwoorde dat hij anders niet ghedaen
en hadde dan bij laste vanden hove; begheerden zij eenighe dispensacie ofte
moderacie van dese ofte van ander zaken te hebben, zoo waert veel behoorlicker
dat zij ghijnghen anden priveen raet vanden hove dan an hem, die maer haer dienare
ende substituut en was. Hier mede dancte hij haer properlic af, die niet wel te vreden
en waren met zulcke andtwoorden, ende uut tspresidents huse commende terstont
worden zij verzelschapt ende ommerijnct van eenen grooten hoop volcx die daer
ontrent de Hooftbrugghe, de Breijelsteghe ende an andere canten ende monden
van straten de wachte ghehauden hadden, oft ijemant de voornoemde vijf persoonen
hadde willen vanghen oft beschadighen, ende aldus zijn zij weder duerghetrocken
ende verzwijmt.
Men hoorde daghelicx veel vremde maren, maer werden vele gheloghen, alzoo
wel vander zijde vande catolijcque, die de gues papisten noumden, als vander zij
de vande ghues, hoe wel dat die meest stoften ende bliesen, meenende haer zake
al claer ende ghewonnen te hebben, verhopende groote machtighe hulpe ende
adresse, alzoo zij haer ghelieten. Tvolck en wist niet waer zij ghedraeijt waren ende
1
wie daer al dhandt an hilt. Men becief wel datter vanden hoven lettel hulpe quam,
mits dat zijt daer ooc niet eens en waren, zoot wel scheen, want thof zelve, met mij
vrauwe de gouvernante, (zoo men zecht) langhen tijt niet wel den gront en conden
gheweten. Men zeijde dat tusschen Mechelen ende Andtweerpen, die gues eenen
priester anreest hadden, hem vra-
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ghende oft hijdwoort Godts ghepreect hadde, hij zeijde ja ic, zij zeijden ghij liecht,
neemt, hauter dat voren, ende zouden hem alzoo dlijf vul wonden ghegheven hebben,
zoo dat hij daer af ghestorven zoude zijn, maer dat en es niet zeker. Sommich quaet
gheboufte hadde ghezeijt: men zoude de papen noch bij haer manlicheden up
hanghen ende dierghelijcke leelicke ongheraecte woorden.
en

Den iiij in ougste (1566), zondach zijnde, waren uut Ghendt ghevoert iiij tonnen
biers ende twee manden broots, om tvolck dat ter veltpredicatie commen zoude te
furnieren van lijfcost. Hier laten wij achtere (mits dattet ons niet wel moghelic en
ware te bescrijven) hoeveel lieden datter in zulcke verghaderinghen ghetraut ende
hoeveel kinderen dat daer christen ghedaen waren; want dese predicanten (die zij
ooc ministers noumen) trocken an hemlieden de priesterlicke diensten als de
administratie vanden sacramenten, zonder eenighe commissie oft auctoriteijt te
hebbene vander hoverheijt alzoo tbehoort, dan dat zij haer zelven daer in ghesteken
hadden, als den coninc Azarias, die daerom met lazerie ghesleghen wart ende
moeste zijn leefdaghe vanden rijcke versteken zijn ende alleen wonen, verscheeden
vanden volcke; zij zijn inghecommen duer haer eijghen promotie ende ghoetdijncken,
niet duer de rechte duere ende niet bij oordene, zoo Paulus wilt, maer duer de
veinstere, onbehoorlic in der nacht zoo die quaetdoenders pleghen.
Ziende mijn heeren schepenen, met een groot leetwesen des herten, dat zij haer
onderzaten die haer bevolen waren, bij gheenen middele en conden afghetrecken
van dese predicatien te ghaen hooren, zoo hebben zij (niet onderweghe latende
dat daertoe dienen mochte) noch altemet een prueve ghedaen, ende hebben ontrent
desen tijt ontboden, alsnu ende alsdan, sommighe deghelicke mannen vander stadt,
die
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tanderen tijden ooc scepenen hadden ghezeten ende nu ter veltpredicatie ghijnghen,
mits dat zij daer af te vullen gheinformeert waren; want zijt zoo openbaerlic deden
1
dattet elcken kenlic was, ende onder andere Lievin Henricx , in de Langhemunte,
in de granaetappel, zijden laken vercoopere, een machtich rijcke man, eerlic van
levene ende Godt vreesende, die somtijts scepene hadde ghezeten, hem raviserende
van deser zake, daer diveersche woorden tusschen vielen; maer emmer en heeft
hijt daeromme niet ghelaten, dijnckende dat hij te ghoeden smaeck in de
veltpredicacie vant ende te treffelic om alzoo daer af te scheeden. Gooris Vanden
2
Boomghaerde filius Baudins, ooc te deser causen ontboden zijnde ooc een zijden
laken vercoopere in de voornoemde Langhemunte ende van tzelve gheraviseert
zijnde sprack: hij en conde maer den hals verbueren, zoo zeere waren sommighe
gheloct, gheviert ende ghezoncken in dese predicatie; hij was een jonck man, die
int jaer lv voor zijn eerste reijse de laetste bij schepenen van Ghedeele was, welc
woort wel mochte eensdeels zijnder joncheijt toeghegheven werden. Ooc wasser
ontboden Jan De Grave, brauwere, int slotelkin, an de Schabrugghe, een rijck man,
de welcke beloofde tzelve te laten, zoo hij ooc dede. Aldus wasser daer een deel
die peniteerden ende werden dan van eenighe ghecken, die ghuesghezint waren,
gheheeten Pietere, al hadden zij ander namen, om dat sente Pietere onsen Heere
loochende ende verzaecte, alzoo de dese, meenden zij, hadden uut vreese de
waerheijt verzaect. Lievin, den crehierder, wart langhe ghezocht om dat hij
ghecrehiert hadde de predicatie reijse te Deijnse, zoo voorseijt es, maer

1
2

L. Heindricx of Heyndericx, schepen van der keure, in 1558.
Goris Van den Bogaerde.
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hij hilt hem een poose bedect, maer hendelic wart ghevanghen. Men leijde hem te
laste dat hij in zijn crehieren zoude gheroupen hebben, zoo wie te Deijnse trechte
woort Godts hooren wilt, die comme up zulck een plaetse (als hij noumde) om tscepe
te ghane, maer dit en bleeck alzoo over hem niet, daerom wart hij weder, met
interdictie, ontsleghen.

Cap. X.
Wie jeghen de ghuesghezinde ende calvinisten te Ghendt bleven
prekende, daer ooc een machtich volck te sermoene quam, ende van
sommighe oorzaken van tgroijen der ketterie.
Daer predicte alle daghe, ten predicheeren, jeghen de veltpredicanten, broeder Jan
Vanderhaghen, een gheleert man, in griecx ende latijn, daer ooc zoo veel volcx
quam dat de keercke veel te cleene was, al eijst dat een groot vat van een keercke
es, nochtans moesten sommighe lieden up tstrate staen, want tvolck quam som ij
hueren te voren om plaetse te hebben. Daer preecte ooc alle daghe een jonck
augustijn, in sente Jacobskeercke, ende alwarent ondertusschen weercdaghen,
ende dat hij maer van te zeven hueren tsmorghens en beghonde te predicken,
nochtans en liet veel ghemeen volcx ende schamel ambachtslieden niet te commen
te sermoene, eensdeels om ghesteerct ende ghewapent te zijne jeghen den
periculuesen camp vanden gheloove die voor handen was, dwelc zij te voren alsser
gheenen strijt en was, oft mindere, niet en hadden ghade ghesleghen, al wast
hemlieden gheleert; ooc mede waren zulcke dijnghen zelden oft nemmermeer int
ghemeene gheleert, sonderlinghe over eenen ghoeden tijt van jaren alsser noch
lettel roere af was,
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om dat doe tghemeene volck beter was voren gheleijt tghene dat dienen mochte
thaerder zielen zalicheijt, int leeden van een ghoet, eerlic ende ghestichtich leven,
dan hemlieden te toelgieren de questien des gheloofs, die zwaer om verstaen zijn,
ende mocht mens voorbij, niet allen dienen int ghemeene verclaert, ende up dat
wijt claerder zeghhen, veel predicanten en waren ooc niet gheleert ghenouch om
zulcx te doene ofte emmer studiuese heretijcquen daer af te vuldoene. Dus eijst
beter niet gheleert dan maer alf ofte flauwelic gheleert, zoo dat altijts dander partije
hem steercker vertooghe, sonderlinghe in de zaken des gheloofs; want aldus wert
ons gheloove (dwelc steerck ghenouch in hem zelven es, waert souffisantelic
vertoocht) van de heretijcquen beschimpt, veracht ende met voeten ghesteken, tot
grooter schade ende injurie van onsen helighen gheloove. Daerom ghelijc Alexander
die monarcha hem van niemant en wilde laten conterfaeten dan van Apelles, die
de constichste schilder van der werelt was, alzoo (ben ic daer recht an) en behoort
niet elc te leeren ende boven al te scrijven, in zulcke matterien oft hij en ware wel
bezocht, duerdroncken ende gheleert in de zelve matterien; want ten waren gheen
mannen van cleene gheleertheijt die jeghen de secte van Arrius stonden: twaren
int eerste Athanasius ende Hijlarius, uutnemende gheleert ende ghoet van levene.
Hij en was ooc niet cleene die jeghen de Donatisten ende Pelagianen screef: twas
den helighen ende hooghen beroumden Augustinus; van ghelijcken die jeghen
Jovinianus ende Vigilancius screef: twas den zeer arbeijdenden Jeronimus; ooc die
Nepos ketterie verwan ende te nieten dede in Arsenoiten, daer zij zeer ontsteken
was ende hadde steercke voorstanders. Wast niet dien zeer gheleerden Dijonisius,
bisscop van Alexandrien in Egipten, die ooc den vromen ketter Berilbus, bisscop
van een stad Bostrena, in
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Arabien gheleghen, metten zijnen verwan? Dwelc vele andere bisscopen, (naer
groote disputatien jeghens hem ghehauden) gheensins ghedoen en conden, wart
hij niet vermeestert ende gheheel die ketterie uutghebluscht vanden uutnemenden
gheleerden Origenes? Vele mochten wij noch te desen propooste verhalen, maer
dit cleene laet ons hier ghenouch zijn. Wij weten wel dat sommighe gheleerde
mannen jeghens die ketteren van onsen tijde ghescreven hebben; maer vele van
hemlieden en hebben (naer mijn dijncken) niet ghenouch ghedaen; want sommighe
hebben als uut een groote reedghende auctoriteijt te partijelic ghescreven, waer uut
niet ghoets ghespruten en can. Zij en hebben die lammerkins. Christi, die ghequetst
waren, niet in den schoot ghedreghen ende gheheelt; zij hebben willen met Eliseus
stock tkindt verwecken ende niet met die loffelicke presencie Elisei. Die meinsche
heeft een edel coninclicke natuere, die veel beter te trecken es met soetigheijt ende
vriendelicheijt dan met hartheijt, strafheijt ofte vijandelicheijt. Zij hebben willen liever
maken stocken ende clippels uuter scriftuere om die heretijcken (zoo zij zegghen)
te slane, dan zoete plaesteren om de ghequetste up te helpen. Dit en es den rechten
gheest Christi niet, die quam om de zonders zalich te maken ende niet om te
verdeerven, noch den gheest Pauli die hem cranck gheliet metten crancken, om
dat hijse al in Christo winnen zoude. Andere hebben jeghen de heretijcquen veel
te kinderachtig ghescreven, zoo dat zij daer up terstont wel viermael cloucker van
replijcquen dienden: daer laghen haer boucxkins in dasschen ofte werden in den
turfhouck gheworpen ende men ghecte doe met onsen helighen gheloove. Dit es
1
ghecommen daer bij dat eenighe gheestelicke persoonen tvolc voor veel te slecht
ende onwijs hilden; want

1

Eenvoudig.
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om de vreese van de vervolghijnghe spraken zij al, alzoo de zulcke hooren wilden,
ende en dorsten haren zin ende verstandt (al wisten zij wel beter) niet ontdecken
oft te kennen gheven; maer achter haren rugghe ghecten zij met die gheestelicke
ende hietense blentpotten, ende die argumenten die zij up haer propositien niet
zegghen en wilden, vertrocken zij wel ander persoonen daer zij staut ende vrij jeghen
waren. Die hilpen de gheestelicke ooc beghecken ende versmaden, en dit moeste
den gheheelen gheestelicken staet draghen, daer maer de sommighe in beschuldich
en waren ende tgheloove moester ommegheblameert werden. Ten derden al wast,
ofte al eijst, datter eenighe jeghen de heretijcquen treffelic ghescreven hadden,
ende een meesterlic stick (om die ketters den mont te stoppen ende die penne uuter
handt te weerpen) vulbrocht hadden, dat was al in latijne, dat en mocht den
ghemeenen man niet zien noch weten, mits dat hij gheen latijn en conde, dus hebben
zij daerinne rechts ghedient hemlien die een zeer cleen hoopkin zijn, in comparacien
van die ontellicke menichte vanden ghemeenen volcke, ende hebben alzoo ghevoet
ofte ghefeestiert die minst hongher hadden, mits dat zij hier af veel steercke spijse
in latijne ende griecx vonden. Maer den armen ghemeenen man hadde een tafel
zonder smakelic broot ende niet up de tien deelen naer, van twaleven, ghenouch,
ende raesde van honghere. Zoo datmen wel mochte zegghen dat den heere zeijde:
den ougst es groot ende overvloedich maer de weerclieden zijn weijnich. Hier duere
zijnder vele afghevallen in diveersche ketterien; want der ketteren broot smaecte
hemlien veel beter, (zoot ooc dicwils ghebuert datmen meer gheneghen es tot ijet
dat quaet es ende verboden, dan tot dat ghoet es, zoo hebben ons Eva ende Adam
ghecorrumpeert) dan tbroot
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der heliger keercke, dwelck te flauwelic ghebacken was ende te spaerlic voren
gheleijt, hoewel dat zulcke taerwe (zoo gkezeijt es), dalderzuverste ende beste es.
Ooc hebbender vele al te langhe in de kanne gheslapen oft de ledicheijt heefter
hemlieden ghedaen, of zij hebben haer liever ghemoeijt met tijdelic proffijt ende
winnijnghe dan met de winnijnghe der zielen, die haer bevolen waren, ende waeraf
Christus den alderbesten verghelder es. Dees nieuwe gheesten zaeijen haer
boucxkins achter straten, daer zij gheen ghelt voren en hebben, scrijven ende
drucken, met perijckel haers levens, dach ende nacht, ende wij ofte de onse es te
vele dat wij daer jeghen een cleen boucxkin laten uutghaen, daer wij somtijts af
vergholden zijn, ende vander overheijt grooten prijs ende danck behalen. Hoe zoude
den ghemeenen staet dan in dese qualiteijt wel ghevaren? Dit en mach men nochtans
niet al up der gheestelicken hals schudden als oft zij met haren arbeijt ooc teffect
vermochten; want Paulus ende Apollo moghen nat maken, maer Godt moet den
wasdom gheven; want men vint ooc menich man, met een weerlic abijt, die een
gheestelic herte heeft ende herde gheleert es, die hier inne ooc te curt blijft; want
tes ooc zijn officie, zulcx bij der handt te nemen ende in den wijnghaert des heeren
te weercken; maer die stekent up de gheestelicke ende alzoo blijftet onghedaen.
Veel ketters en helpt ooc gheen medecijne der ghenesijnghe, zoo Tertullianus en
ander wel wisten tharen tijde; want men verwanse wel, maer daerom en conde
mense niet bekeeren. Van de zulcke spreect Paulus: schuwet den meinsche die
e

een ketter es naer die eerste ende ij vermanijnghe, wetende dat hij verkeert es,
duer hem zelven veroordeelt zijnde. Hier bij verstaet men verkiesende ketters, die
haer errueren, met moetwille verkiesen, ende daerin vulherden wat men hem-
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lieden zecht of toocht; want dese zijn, duer haer zelfs vonnessen, veroordeelt. Maer
hier neffens zijnder vele die te winnen ende te bekeeren zijn, die meer vallen uut
ignorancie dan uut upghezette boosheijt. Dese mocht men aldus (zoo voorseijt es)
wederomme uphelpen ende tot die salighe voye Christi brijnghen, ende ooc die in
perijckel zijn van vallen, met salighe, treffelicke, ghegronde leeringhen hauden
staende. Zoo zouden die schapen haer herders eeren ende loven, ende zouden
ooc den eeuwighen prijs vercrijghen. Dusverre hebben wij (als van eenen gheest
ghedreven zijnde) buten onsen weghe gheloopen; nu willen wij weder onse hijstorie
vervolghen:
Item tvolck, voor haer zielen zurghende, (zoo voorseijt es) snaecten naer ghoet
onderwijs om ghewapent te zijne jeghen die doottelicke schichten die van alle canten
vloghen; ooc ten anderen quamen zij te overvloedigher te sermoene, om dat zij in
alzulcken desolaten tijt niet te weercken en hadden; want daer en regneerde noch
neerijnghe noch coopmanscappe, mits dat de contoiren tAndtweerpen, over langhen
tijt te voren, alle ghesloten waren. Daer en ghijnc ooc gheen ghelt omme; want twas
uut dees Nederlanden gheruumt den voorleden winter, naer Oostlandt, wel vander
c

helft, mits den dieren coop coorens die beghonde in den ougst XV LXV, alst alder
overvloedichst pleecht te zijne, ende die ghelt hadden die hildent bij haer, vreesende
ofter een oorloghe ofte eenen dieren tijt uut ghevolcht zoude hebben, mits den
jeghenwoordighen trouble, daer alle verstandighe ghoede lieden voren beancxt
waren.
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Cap. XI.
Hoe zij de pijne mochten te ghaen predicken tot voor die stadt van
Brugghe ende wat zij onderweghe tEecloo bedreven.
Dit naervolghende capittel en zal ons niet qualic dienen om een lettel te prouven,
warachtich te wesen, tghene dat wij voorscreven hebben, als dat die vander nieuwer
religie veel diligenter zijn ende meer aerbeijts doen om te zaeijen haer leerijnghen,
dan de catholijcque doen om de hare an den dach te brijnghen, alwart dat hier toe
niet ghenouchsaem en schenen vele der voorghaender vertellijnghen, hoe zij in
caude ende hitte, reghen ende wint, in groot perijckel haers levens, ghepredict
hebben en tsermoene gheghaen in meerschen ende onghezonde plecken, daer
ooc veel vraukins, die teer ende weeck zijn, haer ghevonden hebben, eenen verren
wech daeromme ghaende, ende van tsmorghens tot tsavonts haren dach in zulcke
traveille overbrijnghende, mans ende vrauwen, haer eten mededraghende, ooc
somtijts daer ontrent tot grooten coste ende onghemack teerende, dat meer es,
reysende daeromme ij of iij mijlen wechs, als te Landthuut, te Deijnse ofte
en

dierghelijcke. Ende nu als quam den x augustij (1566), zijn zij veel voorder ghereijst,
te weten wel VIIJ mijln weechs, tot voor die schoone ende ghoede stadt van Brugghe.
te

Dit diende haer wel om dattet doe helichdach was, te weten S Laureins, die de
ghuesche predicanten liever ledighe dan helighe daghen noumen, om dat zij willen
zegghen dat men die helighen al te veel eeren doet in comparacien van Godts eere
die doch alle eere weerdich es, ende om dat men ghemeenlic zulcke daghen met
ledighe, ijdele ende zondighe gheweercken overbrijnct. Daer
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waren twee predicstoelen neffens die mueren van Brugghe, up tvelt ghemaect, ende
te

mits dat saterdach was S Laureins, zoo preecten zij daer twee daghen, zaterdach
ende zondach, daer veel volcx van Ghendt was, ghestoct ende ghestaeft, ende veel
van Doornicke ende van ander quartieren, met haer gheweere, ooc veel vrauwen
ende ander zonder gheweere. Die van Brugghe hadden te voren haer poorten
toeghesloten, ende die wethauders waren ter vesten, met veel ghewapende mannen
ende schutters, met bussen ende boghen, te weten die ghilden der stadt. Men
meender in walsche ooc ghepredict te hebben; want die Walen hadden ooc eenen
preecstoel upgherecht, die daer vele in ghetale waren. Mijn heere van Egmont, te
Ghendt gheweest hebbende, was doe ter tijt binnen Brugghe, ende zij werden
somtijts bereijnt, want tvrindaechs te voren, commende van Ghendt tEecloo, om
naer Brugghe te ghane, beghonden tEecloo te predicken, ende twart reghenende
ende doe ghijnghen zij in de keercke ende preecten daer. Waerom den pastuer van
Eecloo, zeer vergramt zijnde, te Ghendt quam an mijn heere den president om
advijs, ende en wilde gheen misse meer in de keercke doen, of zij en worde
ghezuvert van zulck een exces. Maer vele van Eecloo en waren niet messelic ende
hadden wel te vreden gheweest dat men daer nemmermeer messe ghedaen en
hadde. Zij hadden ooc som de broeders ende zusters van Ghendt ende andere die
daer ghecommen waren met den ghueschen predicant tinbijt ende tnoenmael bereet,
sommighe XVIIJ of XX, meer ende min, ende stelden hemlieden voren hespen ende
baecvleesch, niet anziende den jeghenwoordighen dach, alzoo treckende die
lijbertheijt van haer christendom tot libertheijt vanden vleesche, expresselic jeghen
den apostel Paulus, die zulcke vrijheijt blameert ende alle onstichtijnghe ende
ongheoorsaemheijt der
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heligher keercken straft ende beschelt. Zij en waren som niet rijcke diet deden; maer
tscheen dat zij rijcke ghenouch waren om haer spijsen up eenen onbehoorlicken
dach te mesbruucken, tot een groot schandael van vele christen meinschen. Aldus
neffens Brugghe ghepredict hebbende, zijn zij weder duer Eecloo naer Ghendt
ghecommen, daer veel volcx van Eecloo mede verzelschapt was, ende commende
bij Ghendt, zoo quam haer weder een devocie overe ende predicten in een plaetse
1
ende eerlichede ghenaemt te Vaernewijcke ), ende twart een groote vlaghe reijnende,
zoo datter veel volcx mes nat wart. De mare ghijnck zij zouden (indient reijnde) int
Berau ghepreect hebben, binnen der stadt, ander zeijden in de keercke tAckerghem,
de derde zeijde in de hooftkeercke Sente Jans: twas zulck eenen tijt, sprac men
twee lieden zij spraken diveersche; maer de meeste menichte was jeghens de
gheestelicke qualic ghezint.

Cap. XII.
Hoe die heeren schepenen van Ghendt begheerden haer wake te
versteercken, ende hoe zij gheenen middel daertoe en zaghen, duer
trappoort dat haer vanden vingteniers, uuten monde van hare
onderzaten, overdrocht wart.
Schepenen vander Kuere der stede van Ghendt, dit spel nie wel ghenoughende,
beghonden haer nachtwake te versteercken; want zij riepen daertoe int schepenhuus
die poorters ende edelmannen, ooc sommighe cooplieden ende lieden van
neerijnghen, de welcke die wake onderhilden

1

De heerlijkheid van Vaernewijck, gelegen buiten de Brugsche poort, strekte zich uit van
Mariakerke tot in de parochie Akkergem, op het grondgebied der stad Gent. (F. De Potter,
Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen, IV, Mariakerke, 21, 28.)
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bij toere, ghewapent ende ghestoffeert; elck alzoo hij zijn lijf bescheermen wilde,
hadden ooc gheordineert een guarde oft wake, als mense vandoene hebben zoude,
ten vermane van heere ende wet, waer af dat zeker superintendenten ghemaect
te

worden, als up tquartier van S Jacobs prochie: joncheere Adriaen Borluut ende
joncheere Anthonis Uutenhove, ende hadden zes vingteniers onder hemlieden, dat
zijn hooftlieden van XX mannen ende daer overe, waer af ic eene ghecosen was,
ende was hemlieden dusdanich eenen heet doen doen, ‘ghelast bij mijn heeren den
hoochbaliu ende schepenen vander Kuere, den superintendenten dezer stede af
te nemene van haerlieder vingteniers den heet vander Majesteijt, metghaders heere
ende wet ghoet ende ghetrauwe te zijne ende de zelve bij te stane, omme te
wederstane alle quaetwillighe, die d'insetenen deser stede zouden eenighe foule
oft oppressie willen doen, ende dat ghelijcken heet afghenomen zij bij den vingteniers,
vande XIX onder elc van hemlieden wesende. Actum int collegie den 7 augustij LXVI,
ende was gheteekent bij den secretaris Prijsbier.’ Ic dede eedt onder Adriaen Borluut,
met meer ander vingteniers, ende voort dede ic mijn supposten heet doen, wel tot
XL, bij persuacie ende andersins; want zij som niet wel daeranne en wilden, zoo ooc
die ander vingteniers wel bevonden; want ons was ghelast dat mer meer nemen
zoude dan XIX,zoo verre alst fijne ende ghoede mannen waren. Maer als hemlieden,
uut laste van schepenen, bij den vingteniers ghevraecht was oft zij ooc haer bereet
hauden zoude, als mense verzoucken zoude, ende dat men haer namen upteekenen
zoude, zoo vielen zij met grooten hoopen af, zegghende dat zij voor de papen niet
waken noch haer lijf avontueren en wilden, maer voor den coninc ende heere ende
wet, was lijf en ghoet; terwijlen dat zij zouden ooc
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moghen uuttrecken an eenighen cant vander stadt, om de vijanden te weeren, zoo
zouden eenighe andere moghen commen ende rooven haer husen ofte steken tvier
daer inne, ende al wast dat ic haer zeijde ende neerstich instampte, dat voor de
priesters niet en was, maer elc voor hem zelven, voor zijn wijf, kinderen ende
huijsghezinne, zij en verstondent alzoo niet, zegghende: men gheeft ons dat te
verstane; maer tzal up de papen te bescheermen al uut commen. Laet zij haer
zelven bescheermen, zij hebhen ons langhe ghenouch ghepersiqueert ende
vervolcht, ende zullen wij zulck gheboufte moeten bescheermen? In somma zij
hadden wel ghewilt dat zij gheroeft ende ghesleghen hadden gheweest, ja zouden
daeromme ghelachen hebben, haddet up hemlien niet ghedrupt; want sommighe
spraken openbaerlic, al zaghen zij alzoo veel crijschknechten zitten up tdack vanden
predickheeren alsser schailgen upligghen, zij en zouden daer niet eenen aftrecken,
maer latense ghewerden ende haren moetwille bedrijven. Aldus doende wast ooc
een perijckel voor de vingteniers met zulck een volck uut te trecken, die men niet
betrauwen en dorste; want zoo de mare ghijnck, in WestVlaenderen was eenen
grooten hoop crijschvolck, die al dlandt af zouden loopen ende naer Ghendt curts
commen om de papen te straffen ende dafgoderie te weeren, ende moeste men
die wederstaen dat zoude de guesghezinde qualic bevallen hebben, ende zouden
liever (es te duchten) haren vingtenier oft voorghangher doot ghesmeten hebben,
dan hem te wille gheweest om zulck volc te bevechten, die zij niet voor haer vijanden,
maer voor haer vrienden hilden; al en zeijden zijt niet plat uut, in somma, zoo zij
haer langher hier up bedochten, zoo zij haer min daertoe verstaen ende begheven
wilden, ende worden al troppende met hoopen te samen gheheele ghebuerten, zoo
dat men gheen andt-
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woorde (daer up te betrauwen was) van hemlien ghecrijghen en conde. Deen sprack:
mijn gheweere was int jaer XL ghenomen ende ic en hebbe gheen ghelt om ander
te coopen. Dander sprack: ic moet dicwils uuter stede reijsen in mijn coopmanschap
ende affairen, zoo dat ic zelden thuus ben. De derde: ic en begheere niet te vechten,
ic en ben niet gram, en weet ooc niet waer ofte welch die vijanden zijn moghen, die
ons inderen willen. Hebbens de papen te veel ghemaect, dat zijt beteren jeghen die
haer anvallen willen. De vierde sprack: wie zal terwijlen mijn wijf ende kinderen de
cost winnen? ic en hebbe pachten noch renten incommens om bij te leven, ergo
wie zal ons dan teten gheven ende een cleet an dlijf? Andere en ghaven gheen
andtwoorde, zoo dat mer nauwelic van XL, viere en hadde durven betrauwen. Als
zulck rappoort, tot scepenen wart, van diveersche vingteniers overgebroebt was,
zaghen mijn heeren schepenen wel hoe cranck dat zij ghespannen waren, ende
waren zeer perplecx, nauwelic wetende wat zij anghaen zouden. De stadt lach
opene, zij en sloot niet, de artijlgerie was wech ende gheruumt int voornoemde jaer
XL, zoo dat zij gheen gheweere meer in haer wapenhuus en hadde; waren ooc
alsdoede poorten afgheworpen an sommighe henden vande stadt, zoo dat zij zeer
ghecranct was. Tvolc was ooc onghewent der oorloghe worden, ende boven al, dat
tquaetste was, die zelve die daer waren, waren qualic ghewapent ende onghewillich;
want al wast dat schepenen hemlien deden zegghen dat dese guaerde ofte weere
voor tgheestelicke niet en was, zij en condens niet ghelooven, zoo wart dan
ghenouch, zeijden zij, dat elc zijn ghebuerte met conincstafelrijen waecte, ende
liever zijn eijghen huijsen bewaerde dan haer elder te ghaen verstroijen ende haer
ghoet ende huijsghezin in perijckel te laten; want wij en weten niet, zeijden zij, waer
ons de wet zoude willen
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leeden ende beschicken ende moghelic ijevers in een ghat stellen daer wij ons
craghe laten zouden, ende al voor de papen, die ghemackelic up ende neder ghaen
ende dit erruer al beroct hebben met haren quaden levene, groote ghiericheijt,
hooveerdije en de itijrannije over de onnoosele ende onbeschuldighe, die haer
gheerne vander weerelt vervremden ende aftrecken zouden ende den nauwen wech
(die Christus leert) inneghaen; dese ende deser ghelijcke vele spraken ghijnghen
daer omme onder tvolck ende veel te meer om dat haer dit verzouck zoo nieuwe,
vremt ende hert inneviel.

Cap. XIII.
Die ghesteltenesse van onser vrauwen ommeghanck, ende hoe hij dit
jaer achterbleven es, ende hoe ooc te voren in de paeschdaghen int
1
jaer LXVI achter bleef die rijve van Sente Anthonis ende wat men daer
mede al plach te bedrigvene.
Thadde alzoo van allen auden tijden costume gheweest, eenen schoonen
ommeghanck te hauden tsondaechs naer onser liever vrauwen dach alfougst,
en

wesende doe den xviij

der zelver maent, ende droughen omme eenen fiertel van
te

onser vrauwe, uut onser vrauwe keercke up S Pieters, daer menich meinsche in
zijn lijnwaet, met blooten hoofde, voeten ende beenen ghijnck, van in der nacht
beghinnende, met grooter devocie, zoo Davidt voor die aercke Godts hem
verootmoedichde. Eenen priester pleecht, in de voornoemde keercke, omtrent der
middernacht, een misse te celebreren, dan ghaet hij, eerstmael verzelschapt met
veel devote lieden ende eene die met IJ bellen gaet al clijnckende, den voornoemden
ommeghanck buten ende binnen der stadt, zijnde
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wel twee mijlen weechs, ende daernaer, in den dach, zoo draecht men den fiertel
omme met schalmeijen, processie ende ghildebroeders oft gedeputeerde vande
prochie, met IJ lijnen, daer zeer veel lieden in haer lijnwaet inneghaen. Daer wart
veel fraijicheijt bedreven ende hijstorien rhetorijckelic ghespeelt ende up sleden
ghevoert, uuten auden ende nieuwen testamente, een helle ende veel danssen van
duvelen, zeer constich ende verscrickelic toeghemaect vertoocht; want hij
vermeerderde ende verbeterde alle jare, zoo dat men daertoe die straten met staken
ende coorden afsloot ende platte stellijnghen maecte als brugghen, om tvoornoemde
vertooch te beter te moghen ziene. Hier toe waren zeer behulpich sommighe vremde
ghezellen van Audenaerde ende Curtrijcke, die te Ghendt commen wonen waren
ende die haerlier ommeghanghen (die de schoonste van Vlaenderen zijn) alzoo
beghonden te Ghendt te conterfeeten, want te voren en wast maer eenen
ommeghanck van jonghe kinderen, ongheschict ende zonder oordene. Daer was
ooc eenen duvelmakere, woonachtich te Crommenhessche, die dese maniere van
duvelen uutstelde ende zeer aerdich ende constich daer af was, maer alle dese
spelen en ghijnghen buten der stadt niet, zoo dander volck dede, ooc en ghijnck
dander volck niet al duer dwatere vander riviere ghenaemt de Leije, daer ment heet
den Wittenaert, maer alleene diet beliefde ende de ghene die den fiertel droughen,
ende ditte meer uut een voorghenomen devocie ofte viericheijt, dan uut eenighe
ander oorzaken. Neghen daghen lanck was tvolck aldus desen wech ommeghaende,
doende haer offeranden in diveersche keercken ende capellen, ooc aelmoessen
ghevende die aermen die daer om Godts wille zaten. Daer waren ooc gracien ende
pardoenbrieven toe verleent, ende, in onser vrauwen keercke voornoemd, zaten
alle die IX daghen duere veel biechtvaders met witte
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roijkins in dhandt, om der lieden biechte te hooren die daer hare offeranden quamen
1
doen. Maer vele ghijnghen ooc den zelven ommeghanc kuut aelwaricheijt , ghaende
som contrarie jeghen tstroom, om alle die schoon aenzichten van die jonghe dochters
ende meiskins te ziene, die haer gheerne aldaer vertoochden ende ghijnghen
vermeijen, meer om ghezien te zijne dan uut devocie. Ander ghijnghen om ghoede
chiere te maken, om buten onderweghe een ghans ofte duve jonghen te eten ende
den wijn te drijncken. Den pastuer vander keercken, die met sommighe zijne
medehulpers gheerne ghezien hadde dat men noch (niet jeghenstaende den troublen
tijt) den voornoemden ommeghanck ghehauden hadde, es ghecommen bij
schepenen vander Kuere, tzelve an hemlieden begheerende te willen ghedooghen,
dwelc mijn heeren schepenen niet expedient en dochte, vreesende datter eenighe
gheckijnghe oft ongherieve af zoude moghen gheschien. Dit scheen ooc
voorbeteekent te wesen; want een lettel tijts daer te voren es onser vrauwen
autaertafele metter beelde, men weet nauwelic hoe ofte waer af, verbrant, daer men
den zelven fiertel verzouckende was. Alzoo sommighe hijstoriescrijvers wilden
conjectureren dat duer tverbranden der grooter brugghe tot Mens zoude beteekent
zijn dat die twee groote rijcken als Vrancrijc ende Duijtschlandt, die te voren duer
Carolus Magnus eene ghemaect waren, wederomme van melcanderen zouden
ghescheeden werden, dwelc curts daernaer gheschiede, al en es zulck dijnghen
niet zekere, nochtans esser altemet ghemeerck up te nemen; want Godt laet zijn
teekenen, als hij ijet veranderen wilt ofte eenighe plaghe laten gheschien, somtijts
te voren blijcken. Ten was ooc gheen wondere dat desen ommeghanck in desen
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tijt cesseerde, anghezien dat ooc den ommeghanck van St. Anthonis, (welcx figuere
men van Belle in West Vlaenderen, alle jare te Ghendt plach te brijnghen ende in
ander quartieren van Vlaenderen omme te draghen, daer zij groot ghewin an deden)
ooc daer te voren achterghebleven was, te weten up den tweetsten paeschdach,
daer schepenen van beede de bancken mede pleghen te ghane ende inne te halen,
van Sente Pieters afcommende, zeer statelic ende solemnelic, met die balius van
Ghendt ende van Sente Pieters eerlichede, elc met zijn frissche cleeders an, ooc
metten proost, prioor ende monicken van Sente Pieters abdie, met haer costelicste
cappen ende met diveersche processien verchiert ende vercnaept, daer over beede
zijden, vander straten tvolck groote reverencie dede ende sommighe simpel vraukins
ende ander persoonen over haer knien vielen, bewijsende dees beelde zeer groote
eere, te meer omdat zij met zoo eerlic ende statelic een ghezelschap inne ghehaelt
wart. Nochtans en wast anders niet dan een haut of blocxkin waerinne ghesneden
was, totten schaudere, die figuere van eenen man met eenen baerde, naer die
ghelijckenesse van dien heleghen heremijt Sente Anthonis ende alzoo daerup
gheschildert ende chierlic ghestoffeert, ende was daer over een viercant troonkin
ghemaect daer bellekins an hijnghen ende voren ghijncker eene met bellen, al
1
clijnckende. Hier inne en was gheen helichdom noch relijcquen vanden zant dan
alleene bloot gheschildert haut, zoo voorseijt es; welcke figuere, wanneer zij daer
mede buten der stadt poorte waren, pleghen te steken in eenen leren zack oft male
ende te weerpen oft schieten over de grachten ofte in de mande van eenen waghen
2
te smacken, ende de treme daermede zij hem
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draghen ooc, de welcke men vaude met leden in tween, daertoe ghemaect zijnde,
hier toe schenen schepenen van audts gheinduceert zijnde, ooc schanc men den
1
voorschepenen, de balius ende de pencionarissen elc een paer nessen ende
vercreghen alzoo in diveersche keercken te Ghendt stacie, om zeker offeranden
vande devote lieden te innent, ende trocken dan duere, daer vijf of zes daghen
gheweest hebbende, wederomme uutgheleet werdende met schepenen ende ander
notabele vander stadt. Maer eenen ghoeden tijt daet te voren plocht mer al ander
spel mede te spelen; want boven de voornoemde eere diemen dese figuere an
2
dede, zoo plachmer mede te zotten ende te alven, alzoo zaen alst buter poorten
quam up Sente Amantsbeerch; want de baveneers (alzoo ghenaemt vanden clooster
te

van S Bavo, dat stont daer nu tnieu casteel staet, ende warent die daer ontrent
woonden jonghe ghezellen ende quade clossen die men daer vele plach te vinden)
ende de mudeneers, dat waren de vechters vander Mude, die ghemeenlic de meeste
ende steercste in ghetale waren, ghijnghen ghemeenlic alle jare eenen camp up
te

S Amantsbeerch jeghen melcanderen, om dees rijve oft figuere te hebben ende
alzoo eenen streeck weechs, buten te lande medeloopen ende schumen, om boter,
eijeren, wusten, vleesch, vlas, enz., dat zij vele ghecreghen. Hierom tracmen blancke
zweerden uut ende hieuwen melcanderen up dlijf, trocken ende soochden dees
figuere, ghelijck de katte de muus doet, vielen ende rolden vanden beerch van boven
nedere ende ooc de figuere ofte beeldekin mede, dat lach daer ooc ghewintelt (ic
en weet niet waer) ijewers int zant ende diet ghecrijghen conde ende die de quaetste,
cloucste ende
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steercste waren, die liepen met de proije duere ende alzoo nam dees heijdensche
raserie een hende. Zoo zeer verblent was tvolck hier inne, dat vele meenden dattet
al recht was datter gheschiede. Aldus wart den helighen zant gheeert, dwelck hem
meer een walghen ende een gruwen dan een eere was, ende daldermeeste eere
ende lof, die men eenich helich andoen mach (dat es dat men haer duechdelic leven
naervolcht) en wart daer niet ghepeinst. Ziet hoe de duvel, onder eenschijn van
helicheijt, zijn oncruut zaeijen can, ende ons aerme blende ruijschen de ooghen
des verstants, verbinden ende betoveren. Hoe grof nochtans ende hoe tastelic dat
hem desen plompen duvel liet meercken, zoo was tvolc zoo beraest, dat zij niet af
en lieten zulcx te huseren. Men hoorde ooc niet datter eenighe sermoenen jeghen
ghedaen waren: den eenen blenden leedde den anderen in de gracht; ja, zoo was
tvolck daerwaert met eenen zotten ijver ghedreven ende vele uut ghoeder devocien,
c

dat int jaer XIIIJ XCVIJ, als dese figuere sHelichs Christ was, (een keercke die plocht
te stane neffens tvoornoemde nieuwe casteel), tvolck zoo gheweldich quam uuter
stadt over die hauten brugghe, zoo dat zij inviel ende brack, ende daer versmoorden
wel XXVIJ lieden, onder mans, vrauwen ende kinderen, in de Schelde die daer
ghemijnghelt es metter Leije. De moeder van Neelkin Praet, bevrucht zijnde, lach
ooc int twater en palofte ende leet daer zulcke vreese dat haren zone voornoemd,
die zij daernaer baersde, zijn leefdaghen zodt was. Langhen tijt daernaer heeft dese
vechtijnghe gheduert, tot in onser tijden toe; maer de groote eere die de deghelicste
vander stadt dees beelde andeden en bleef maer achter voor deerste reijse, in de
c

paeschdaghen XV LXVI, zoo voorseijt es; want van doe beghonde men al wat te
riecken vanden toecommenden deerlicken tijt, daer hem niemant af beloven en can.
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Cap. XIV.
Noch vander veltpredicatie ende hoe tvolck hem zeer becommerde met
psalmen te sijnghen, van schimpende figueren van veel arguwacien
ende dierghelijcke.
Up onser Vrauwendach alfougst, preecte men wederomme up Leerdriesch, ende
daer was een machtich volck. Men preecter voor noene ende naer noene, ende
men zancker ondertusschen psalmen; dat meer was, dees psalmzanghen bevielen
de lieden vander nieuwer religie zoowel, dat zij die met hoopen van IJ of IIJ hondert,
werden zijnghende tsavonts up diveersche straten ende steghen vander stadt; want
men wartse alle avonde sijnghende met sommighe liedekins van Luther, up den
1
Wijnaert, die men nu heet den Wijen aert , voor tschepenhuus, up de Fremenueren
ende Preecheeren brugghe ende in veel ander plaetsen der stadt. Ooc wart mense
zijnghende achter straten tsavonts alghemeene. Men hoorder nauwelic gheenen
anderen zanck; maer twas al meest jonck onghevroesschapt volck, die een schotelvat
een hemelrijck dijnct zijnde ende tot alle nieuwe dijnghen begheerich zijn. Ooc
ghijnghen mans ende vrauwen arm an arm al zijnghende dees psalmen up
diveersche wijsen. Zoo deden ooc die jonghe kinderen bij schoonen daghe, ende
ooc werden zij ghesonghen met partijen in de huijsen, up de wijnckelen ende
dierghelijcke menaigen, zoo dat die catolijcque daermede spottende zeijden: die
salmen, (daer mede meenende zeker roode visschen die in den mont vanden Rijn
ende Mase, daer zij in de zee sturten, ghevanghen werden)

1
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zullen nu zeer ghoeden coop zijn jeghen den vastenen, mits dat mer nu alzoo achter
straten mede loopt. De predicanten leerdense haer buten int velt zijnghen, up simpel
noten, ende als die lieden discoort ende qualic songhen, zoo spraken haerder
sommighe: mij dijnct dat ghij grolt, zoo de papen in haer keercken doen, hoe wel
(zij en zullen haer niet belghen), den zanck, die de priesters in de keercken huseren,
zoo van auden tijden de costume es, als hij eerlic ghecelebreert wert, veel bequamer
ende statelicker es, ende ooc conformer die helighe scrift, dan de manniere van
zijnghen, die dees nieuwe gheesten te velde huseren; want 'tvoucht veel beter dat
in de tempelen Godts, de priesters de goddelicke diensten doen ende tghezanck
1
vulbrijnghen ende tghemeen tvolc terwijlen met andacht in haer bedijnghent es,
dan dat tghemeente al over hoop zijnghen ende tieren, zoo men nochtans in
Duijtschlandt ende Oostlandt in veel quartieren doet, maer dats bij ghebreke van
priesters ende keercken dienaren die zij haer quijt ghemaect hebben. Erasmus van
Rotterdame kennet tzelve met mij, int boucxkin van die minlicke eendrachticheijt
2
der keercken . Alzoo heeft de lofzanghen in den dienst Godts ghebruuct die
sinagoghe; want den helighen Davidt, den man naer therte Godts, heeft veel
zanghers ten dienste Godts inghestelt, ende ghewilt dat tghemeen volck in den
tempel Godts in alder stilheijt zwijghen zoude. Maer ten es niet te mesprijsen, maer
zeer te loven, dat de lieden, in haer huijsen oft eldere, Godts lovezanghen oft ander
ghoede gheestelicke liedekins zijnghen, ende achterlaten ende alzoo verzwijmen
die weerlicke nopende vuijle liede-

1
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kins; want deene sticht de ziele ende den gheest ende bedwijnghet tvleesch van
zijn wulpscheijt, ende dander onsticht des menschen gheest ende ghevet tvleesch
als een wilt peert den toom tot alle ontbondentheijt, lichtvaericheijt ende zonden.
Maer boven dat zij dees psalmen allen dach inden mont hadden, ja, up haer bedden
daer mede besich laghen (zoo dat messchien Godt tot vele duer Escijas mocht
zegghen: dit volck eert mij metten leppen, maer haer herte es verre van mij), zoo
1
werden ooc up de maerct van jongheluers liedekins ghezonghen die menich zeer
onstichtende waren, ende al meest in spotte vande gheestelicke persoonen, ende
was van sommighe liedekins altijts dlaetste: Vijve le gues, als oft de gues nu de
overhandt ghehadt hadden. Daer werden ooc spottelicke figueren met zeker
ghescrifte gheprent, als een keercke die wilde ommevallen ende stont zeer en
2
helde , want daer trocken drije persoonen anne, diese schenen te willen
ommetrecken, ende daer neffens stonden veel gheestelicke persoonen, diese
onderstelden ende metten handen begheerden te weerhauden jeghen tvallen. Bij
de drije die trocken stont ghescreven: de lutheranen in Duijtschlandt, de hughenoijsen
in Vrancrijck ende de gues in Nederlandt, die trecken nu die Roomsche keercke int
zant, ende bij de gheestelicke diese wilden hauden staende, stont ghescreven:
blijven dese treckende alle drije, adieu de Roomsche keercke met al haer creemerie.
Hier omme louch veel volcx zeere ende schiepen daer groote ghenouchte in, niet
bedijnckende tot wat quaden hende dat zulcken schimp afloopen zoude.
tAndtweerpen hijnc men te coope ghefigureert eenen papegaij zittende in een mute
ende
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1

een schemijnckel crabbelde ende beet de mute in sticken; maer een calf quam
daernaer ende stootter zoo stijf up dat de mute altemael breken moeste ende den
papegaij moeste uutvliegken ende verschoijen. Bij den papegaij verstonden zij de
papen oft de gheestelicheijt, bij de mute haer macht oft haer eere ende weelde daer
zij in zaten, die Martinus Luther (bij tscemijnckel beteekent, dwelc men Martkin oft
Marten heet) zeer verstoort ende ghebroken heeft, ontdeckende vele van haer
schalcheijt ende bouverien, maer Calvinus (beteekent bij tcalf) zoude gheheel de
mute ofte haren troon ghebroken ende omverre ghesmeten hebben, zoo dat nu de
papen zouden moeten ooc uut Nederlandt rumen, ghelijck zij elder ghedaen hadden;
want daer en was (zeijden zij) gheen meesteringhe anders an of zij en moesten dit
monster van uut tmidden van hemlieden weeren, anders en zouden zij nemmermeer
met rusten zijn of zij en trocken zulck cruut gheheel metten wurtel uut; want tzoude
hemlieden altijts (ghelijc vanden Cananijten ghezeijt was) eenen naghel oft priem
inde ooghen zijn, dat hadden zij meer dan te vele gheprouft. Zij onderhildense ende
voeddense ende ghaven haer al dat zijts hadden, de bequaemste plecken vander
stadt, in schoon edificien ende ornamenten, groote eere ende vriendtschap, ende
voor eenen loon creghen zij vande zulcke vervolghijnghe, verradijnghe, partijelicheijt,
de doot ende verliesijnghe haers ghoets, dwelc nu meer dan XL jaren lanck gheduert
hadde ende noch gheschepen ware veel langher te dueren ende zeerder te wassen
dant oijnt ghedaen hadde, zoo dat nauwelic de lieden ende burghers van alle steden
ende durpen in dese Nederlanden, ijet zekers an haerlier ghoet hebben zouden
noch ooc an haerlier leven,
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maecten aldus doende menighe vrauwe manneloos, veel kinderen vaderloos ende
ooc somtijts moederloos. Tghoet was ooc met haer leven ghenomen. Dus quamen
dese aerme kinderen al ten laste vanden ghemeenen man te onderhauden, aldus
wart die ghemeen bursse vanden aermen ghehijdelt ende verlast, de neerijnghe
ende coopmanscappe verdreven; want sommighe die zij ter doot brochten oft
verjaechden, waren zeer machtighe cooplieden ende lieden van neerijnghen die
somtijts hilden XL of L persoonen weerckende ende levende. Als dese gheweert
waren, zoo worden met eenen gheweert alle dees huijsghezinnen, hare winnijnghe
ende montcost, tbroot wart den kinderen aldus uuten monde ghetrocken ende die
cleerkins vanden lijve in den cauden winter, ende moesten vele rijbaut ende verloren
loopen, die meijskins quamen int leven ende dierghelijcke, ende ditte al om des
gheloofs wille, dwelc Godt oordeelen zal, ende dat met zulcke vervolghijnghe niet
te beteren en es, dwelc men in alle landen van christenrijcke, vijftich jaren lanck
menichfuldelic gheprouft heeft. Wat heeftet, zeijden zij, gheholpen, den meesten
deel vande duijtsche landen zijn van der roomscher keercke al afghevallen, die
gheheele oostersche landen Holsacia, Denemercken, Mechelenburch, Pomeren,
Lijflandt, Zweden, Godtlandt, Norweghen, Finlandt ende vele meer andere int noorden
streckende, zijnt tijraniseren al moede worden ende hebben overlanck gheheel die
roomsche keercke verteghen ende afgheghaen. Zoo zijn ooc die conincrijcken van
Inghelandt ende Schotlandt, item Vrieslandt, Ghelderlandt, Cleve, Westphalen,
Benten, Oldenburch, hebben overlanck den rueck al wech. Bohemen heeft van in
Johannes Hus tijden ghewalcht. Die catholijcke Polen die tvrindaechs ende
tsaterdaechs haer plochten van eijeren ende zuvel te onthauden zijn de Germanicij
naerghevolcht,
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niet jeghenstaende dat zij Stanislaus Hosius, bisschop van Waernien in Polen, tot
eenen president int concilie van Trenten hadden. Ja, die alderchristelicste
Franchoijsen zijn een groot ghedeel gheworden hughenoijsen ende calvinisten, al
heeft mense ghebrant ghelijc men den harijnck up den rooster braet, ten heeft niet
moghen helpen. Die eedtghenooten oft Zwitzeren, die nu met XV landen tzamen
verbonden zijn, volghen zij niet alle naer Uldarich Zwinglius ende Bullingerius ofte
Ecolampadius leere, uutghenomen een cleen houcxkin landt als Zug, Urij, Zwitz,
Oderwalden ende Lucern, die noch met de roomsche schijnen te handen? Aldus
vielen daer veel argumenten onder tvolck, waer up die catolijcque zeijden: ten mach
niet ghoet ghezijn; want zij zijn diveersch int gheloove, als lutheranen, calvinisten
ende anabaptisten, welcke anabaptisten diveersche secten noch onder haer hebben,
ende al vielen zij alle af, ghelijck zij, in Jerobohams tijden, alle tot die ghulden
calveren liepen, nochtans zal men met Tobias alleene den tempel Godts bezoucken
ende die helighe keercke om hare abusen, die daerup ghevallen zijn, zoo lichtelic
niet laten. Want om de schulden der onderzaten laet Godt quade hoverste somtijts
int gheestelic ende weerlic regneren. Men zal voor haer bidden ende elc zijn leven
beteren, dan zalt Godt wel al ten besten beschicken. Quade ende valsche priesters
waren in den tijden dat den Heere up de weerelt was, ooc vul supersticien ende
abusen, tijrannich, hooveerdich ende ghierich, nochtans en riet daerom den Heere
niet den volcke, dat zy de godtsdiensten ende den tempel laten zouden, maer zeijde:
doet naer haer woorden ende schuut haer boose weercken, want zij zegghent ende
en doens niet. Ende niet alleene in den priesterlicken staet en zijn abusen ghevallen,
maer ooc in alle staten die ter weerelt zijn, zoo dat den Leviathan alomme zijn zeever
ghelaten heeft. Ooc zijn
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daer ooc veel ghoede ende duechdelicke ondere die niet te bestraffen en zijn; want
tes noch, alzoo Bernardus zeijde, niewers en vant hij (zeijt hij) beter volc dan onder
de religioenen oft cloosters, als zij wel wilden, ende niewers ooc gheen eerghere
als zij qualic wilden. Dat wart bediet bij de twee curfkins vijghen die Jeremias voor
den tempel zach staen, deene waren uutnemende ghoet ende dander uutnemende
quaet. Aldus onder alle staten zijn ghoede ende quade. Willen wij melcanderen
altijts becnaghen, bijten ende eten, zoo mochten wij wel al tsamen verslonden
werden, zoo Paulus zecht, hier inne en es de liefde niet zonder de welcke niemant
Godt zien en zal. Wij moeten ooc dijncken dat wij menich ghoet onderwijs ende
duechdelic sermoen van hemlien ontfanghen hebben, daer zij met grooten aerbeijt
ende zweeten om ghewaect hebben ende noch daghelicx doen menighe bedijnghe
voor ons, menighe bijstandicheijt in den uutersten noot: dus en behooren wij up
melcanderen niet verbittert te zijne. Zij hebben een zwaer pack ende last ontfanghen
ende moeten voor Godt rekenijnghe voor alle onse zielen gheven, hebben zij te hert
de heretijcquen anghevallen ende de weerlicke machten daer up ghehist. Wie esser
onder de cappe des hemels of hij en mach wel somtijts hem mesghaen? Dijnct dat
zijt ghedaen hebben om een beter, om dat ander daer duere niet bedorven en zoude
werden, om de blasphemijen ende uproer te weeren ende uut een jaloursije des
helighen gheloofs. Wilt men den gheestelicken staet weeren van onder de weerlicke,
zoo doet men de herders vanden schapen ende laet de wulven vrij incommen. Zij
zijn de maght vanden lichame der ghemeente, zonder dewelcke het qualic in der
duecht upghequeect mach werden. Zij zijn tzaut der eerden die tquade uutbijten
ende tgoede bewaren. Die leppen der priesters bewaren die conste, zecht Malachias,
ende zij zullen de wet uut zijnen monde vraghen.
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Cap. XV.
Van de groote rudesse die in den westcant gheschiet es, int breken
ende ruwineren van tbeeldeweerck, in diveersche keercken ende
cloosters, metghaders veel ander ornamenten ende cieraigen die
bedorven werden.
Aldus, zegghen wij, werden vele dijnghen ghezeijt ende ghepeinst, pro et contra,
daer men over beede zijden somtijts propoosten ondervant die ghoede colueren
schenen te hebben. De ghues zeijden: de gheestelicheijt es eenen moor die niet
1
ghewit en can zijn, eenen lupaert die zijn sprinckelen niet veranderen en mach,
eenen adamant die men niet en can weecken; want zij als meesters willende zijn,
slachtende de phariseen, en willen haer onghelijck niet kennen noch laten
ghezegghen. Daer up dat danderzeijden: neen, dat en es zoo niet, want zij predicken
ende roupen wel zelve haer eijghen abusen up den stoel uut, ende vele beteren
haer ende staen af van der ghiericheijt. Wijst mij die, zegghen dandere, dat zullen
witte raven zijn. Aldus esser eenen onverzoenlicken twist gheweest, ende dees
woelijnghe heeft zoo veel vermocht in de ghuesghezinde, dat zij noch boven veel
spottelicke fighueren die sommighe tot verachtijnghe vande gheestelicheijt lieten
uutghaen. Zoo ooc die andere haer figueren ende schampen ooc uutstroijden jeghen
de gues, die heetende guijten, fielten ende rijbauten. Ende dander hieten de priesters
2
bedijns ofte camerspeelders ofte jongheluers, zegghende dat zij an den autaer
stonden en jongheluerden, (dwelc verscrickelic om hooren es) zoo een
camerspeelder pas ende wederpas speelt, met vele ander blamacien, die ic niet
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en wille noumen, emmer toes in den westcant haer spel int weerck gheleijt hadden,
en

(ja, indien ment een spel heeten mach) dwelc duerde vanden XJ

in ougstmaent

en

of daer ontrent, tot den XVIJ der zelver maent of wat daer naer, met zulck een
hatelicheijt ende rudesse dat elcx herte daer af beven mochte; want daer was eenen
hoop volcx verghaert, Vlamijnghen ende Walen, ontrent drije duijsent, schijnende
pioniers ofte beroijt volck. Die hadden onder haer an den cant van XX peerderuters,
schijnende edellieden. Dese zijn gheghaen met rotten XVIIJ of XX, tseffens in de
keercken, ende hebben alle de beelden, ghesneden ende gheschildert, in sticken
1
ghesmeten, de gaerdijnen, tunekeelen , casuffelen, die som van gauden laken
waren, duersneden met langhe riemen, zoo dat niemant te proffijte commen en
mochte. Hebben ooc in sommighe steden die orghelen bedorven ende die
gheschilderde ghelaesveinsters al ghebroken; die ornamenten ende sijborien hebben
zij in sticken ghesmeten ende in een masse, die bij ghewichte ende bij inventaris
2
overghelevert der wet oft hoverheijt van elcke prochie oft rappas . Dese jammerlicke
schade binnen den voornoemden tijt es ghebuert tot Yper toe, eene van de drij
3
hooftsteden van Vlaenderen, ende tot Arien , Betunen ende Calis, al meer dan in
hondert keercken. Zij hebben ooc gheweest voor Ypre, ende die van Ypre
parlamenteerden jeghen haer met haer wethauders van up de veste, zoo dat zij
beloofden de beelden in haer keercken zelve te rumen. Ende als zij daerwaert
gheghaen hebben om zulcx te doene, esser tghemeen volck mede in ghevallen en
hebben Sente Martins keercke gheheel gheruumt, oft hier in dees ravesie dat
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tafereel schade gheleden heeft, dat meester Johannes Van Heijck gheschildert,
maer niet vuldaen en heeft, de figueren vander maechdelicheijt van onser lieve
vrauwe wesende, een Marie beelde ende eenen abt daer voren biddende int midden,
1
dat en weet ic niet, welc constich weerck alle schilderien te boven ghaet . Emmer
heeft groote schade gheleden da trijcke ende zeer machtich clooster van den Dunen,
daer voren dat zij ghecommen zijn, ende om dat haer daer wederstant ghedaen
wart, zoo hebben zij daerinne afghebroken een sacramentshuus van marbere, toetse
c

ende albastre, dat den voorleden abt hadde doen maken ende hadde wel XIIIJ pont
grooten ghecost; staken ooc tvier in de boucken vanden cloostere, daer vele aude
antiquiteijten in bescreven waren, dwelc nemmermeer om recupereren en zal zijn
ende groot jammer was, ende lieten alzoo tvoornoemde clooster in brande staen.
Men zecht dat zij in ander keercken ooc alle de sacramentshuijsen afghebroken
hebben, ende niet alleene die autaer tafelen van diveersche matterien

1

Men meent dat dit tafereel uit de St Martinus kerk, tijdens de Fransche omwenteling, verdwenen
is. Eenigen tijd daarna (ongeveer drie vierden eener eeuw) bevond het zich in de handen van
eenen beenhouwer dezer stad, welke de waarde dezer schilderij niet kennende, ze gebruikt
had om eene kast, waarin hij zijn vleesch bewaarde, te sluiten. Te dien tijde, werd zij door
den heer Walwein van Yperen gekocht, dan nogmaals te koop gesteld, behoorde aan
verschillige eigenaars en kwam eindelijk in het bezit van den heer Bogaert-Dumortier van
Brugge, die ze liet steendrukken, ten einde er de opmerkzaamheid der liefhebbers op te
trekken, en er eenen zoo veel hoogeren prijs voor te verkrijgen. De stad Yper heeft ze willen
aankoopen; er werd 30,000 frank voor gevraagd; het was te veel voor eene copij, te weinig
voor het oorspronkelijke stuk. Er bestond twijfel; om kort te gaan, men werd het niet eens. In
het vervolg werd de heer Van der Schrieck, van Leuven, eigenaar van het stuk. Tijdens de
veiling van het kabinet dezes liefhebbers, klom de schilderij tot 17,000 frank; maar de familie
hield ze in, en zij behoort nu den heere Schollaert, lid van de Kamer der
volksvertegenwoordigers. (Aanteekening van den heer Diegerick).

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

76
consten ende aerbeijt, maer ooc die autaren totten gronde toe. Sente Anthonis
figuere, te Belle, (daeraf voorscreven es) moeste ooc an staen. In de vrauwenabdije
te Meessen es ooc van ghelijcken ghebuert, ende int clooster te Wevelghem, bij
Curtrijcke, in de prochie van Beveren, daer verzocht men zeere onser liever vrauwe,
bijzonder vande Zeeuwen ende die ter zee vaeren, zoo datter groot ghewin duer
quam; hier zijn oock die westersche ghues metten Walen inghevallen ende hebbense
1
gheheel vande beelden, (die zij afgoden noumden) gheruumt, die sijgen ende
portalen gheschijt, ende brochten al dat hauteweerck, metten beelden, buten der
keercken, onder den blauwen hemel, ende hebben daer tvier inne ghesteken. Dit
vier berrende zoo hooghe ende groot, dat scheen eenen vierighen turre zijnde, zoo
dat men bij der nacht die claerheijt wel X mijlen van daer zach. Zij haelden ooc uut
der zelver keercken den fiertel of die casse van onser vrauwen, ende brochten up
de plaetse daer alle de beelden laghen ende branden, ende zijnder drij waerven
mede, met groot gheschal ende gheckijnghe, rontom tvier gheloopen, ende dat
ghedaen zijnde, worpen zij hem ooc int midden vanden viere ende lieten metten
anderen te pulver verbranden. Daer was een groote menichte van volcke ontrent
diet bewillichden ende anzaghen. Die van Deijnse dreechden haer clooster zelve
te rumen ende die religiuesen de kele af te steken, verstaet dit van eenighe ghuesche
onghezinde, ende zoo den priester die hoochmesse zou zijnghen ende celebreren,
zoo zonghen zij in de keercke zoo lude haer psalmen daer jeghen, dat hij de misse
moest laten staen, ende liepen met grooten hoopen achter straten al zijnghende.
Doe creghen eerst de gheestelicke de vreese int lijf, die te
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voren gheen weerck ghemaect hadden, ende meenden hulpe ghenouch te hebben,
maer tvolck viel hemlien talle canten af, al warent som catolijcque, zij en wilden haer
voor hemlien int perijckel niet stellen; want den tijt was zoo gheschepen dat de
catolijcque ooc in haer woorden duucken ende zwijghen moesten, ofte zouden lichte
eenen twist beroct hebben die zij niet aest en zouden connen hebben afwasschen.
Elc meende ontwijfelic dat de ghues nu al te boven waren ende dat men van achter
ontnect, was ende datter al de meeste ende principaelste personaigen vanden hove
de handt an hilden ende eijmelic toe stoocten, want men vernam niewers gheen
weere noch jeghenstant. Ooc haddet een zeer groote ooghe dattet vander hoverheijt
quam, om dat de westersche ghues die costelicke ornamenten, ghaut, zelvere en
ghesteente, bij den ghewichte ende inventaris de wethauders talle canten
overghaven, zegghende: bewaert wel dese massen oft clompen ghauts ende zelvers,
tot an der stont dat ment hulieden weder heeschen zal. Men hoorde niet dat zij in
eenighe keercken ijet namen oft stalen, maer ruwijneerden alle de chieraigen, worpen
ooc omme de vonten ende wijwatervaten, zoo datter niet gheels en bleef, niet alzoo
vele als een veinster of duere, of ten wart al in spaenderen ghesleghen. Wie zoude
zoo wijs gheweest hebben die hier inne hadde connen gront gheslaen? wie zoude
ghedroomt hebben dat zij zulcx zoo stautelic bestaen zouden hebben uut haer
zelven? Daer liep een mare overal: de Walen deden in Westvlaenderen de schade
ende brekijnghe ende de Vlamijnghen waren als toezienders; dat ghedaen zijnde
zoo zouden de Vlamijnghen ghaen breken ende ruwineren den walschen cant ende
daer zouden de Walen de toezienders zijn. Ooc wasser een mare ghestroijt datter
noch een groot machtich volck achter quam die haer vast
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steercten, die zouden alle deghene die dees eerste brekers (dwelck maer als eenen
verloren hoop en was) wederstant zouden doen, zoo commen heghenen ende
duercaerden, dat hemlien wel berauwen zoude. De meeste wijsheijt wart dat elc
stille zate ende lietse ghewerden ende haer comissie bedienen. Zij wisten wel wat
last ende van wien dat zijt hadden; want, voorwaer, den grooten hoop die achter
quam, hadden zoo scheerpe spooren ende zouden zoo hert prickelen die
wederstanders, dat hemlien gruwen mochte dat zij leefden. Ende mits dat die van
dese Nederlanden niet ghewone en waren inlandtsche oorloghen te hebben, ende
niet en wisten de trocken ende fausse alaermen die daerup liepen, zoo hebben zij
veel te eer ende lichter zulcke maren ghelooft, mits dat ooc de zake zoo vaillantelic
ende stautelic int weerck gheleijt was, dat lettel ijemant was die niet en waende dat
zij van een groote macht alzoo ghedreven waren, ende veel te meer om dat men
vanden hove gheen claer bescheet ghecrijghen en conde, mits dat zijt ooc zelve
niet en wisten, zoot naermaels bevonden es. Maer emmer es grootelic te beclaghen
datzulck overlast heeft moeten gheschien. Tmoeste voorwaer een groote gramschap
ende gheesel Godts wesen die over dese landen noch maer en beghonde te
druppen, alzoo men in tvervolch wel hooren zal.

Cap. XVI.
Hoe die gues wanende een clooster afloopen in den walschen cant,
daer voren doot bleven ende verjaecht zijn; hoe dieveltpredicanten
tvolck uproijden ende van haer roumen, ende hoe tvolck haer sermoenen
prees ende sommighe argumenten daer jeghen.
Vreesende sommighe cloosters ende rijcke abdijen dat men an haer ghoet ende
ghelt tasten zoude, (zoot wel apparent
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was, wanteen ghemeente es quaet om bestieren ende daer zijn veelderande zinnen
onder ghemijnghelt, ooc en hadden zijt niet moghen te velde hauden zonder pilgieren,
mits dat zij gheen heeren oft capiteijnen en hadden die haer saudie ghaven, zij en
hadden van den wint niet moghen leven) zoo hebben zij (daer in willende voorzien)
sommighe garnisoenen, die up de frontueren laghen, doen anspreken als dat haer
hoverste ofte regimentmeesters haer zouden willen zenden een deel crijschknechten,
wel ghemonteert, om wel betalen, elc naer dat hem dochte dat hij er vandoene
zoude moghen hebben, waertoe die capiteijnen ende crijschknechten terstont ghereet
waren, hopende daeran winnijnghe te doene, ende zonden haer alzoo veel knechten
als zij begheerden ende deerven mochten, mits dat jeghen Vrancrijck gheen questie
noch oorloghe en was. Dese zijn alzoo bedectelic in sommighe rijcke cloosters, die
buten te velde laghen, ghecommen wel, voorzien van gheweere. De guesghezinde
hier af niet vermoedende zijn ghecommen tusschen Duwaij ende Orchies, talven
weghe twee mijlen van elcke stadt, ende vielen daer anne een machtich clooster,
wanende dat te spoolgieren, maer die crijschknechten die binnen laghen, hebbense
zoo ghegroet ende gherecontreert met haer gheschut ende andersins, dat men
zecht datter daer hondert ende zesse doot bleven zijn, ende waren meest rapailge
van Doornicke, welcke groote walsche stadt zes mijlen van daer licht. Ooc wasser
daer een groot ghedeel ghewont ende zijn alzoo (ter quader keermesse gheweest
hebbende) weder afghetrocken de ghene die dleven ontdraghen mochten. Maer
hier mede en was den moet vande ghues niet ghecranct, want talle canten worden
zij upstaende ende haer kueren bedrijvende. Twas al up de gheestelicke dat zijt
hadden. Hier toe hilpen zeere die veltpredicanten, die alvoren om haer
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leeringhe eenen voorspoedighen wech te maken, die lempen ende ghebreken der
gheestelicke persoonen plat den volcke te voren leijden, om hemlien alzoo daerup
verhaet te maken ende van hare sermoenen ende ceremonien te trecken, om dat
tvolc niet hooren en zoude tghene dat die calvinische leere bestrede ende
en

tonderdructe ofte claer onghelijck ghave. Want den xviij augustij, zondach wesende,
preecten drij veltpredicanten oft calvinisten, eenen in, walsche, eenen in vlaemsche
ende eenen in hoogher tale treckende naer tduijtsche, neffens Ghendt vaste an den
muer vanden Chaertruesen, daer zoo machtich een volck was, dat niemant wijs te
maken en ware, ende preecten voor der noene ende achter noene. Men zecht dat
zij tvolck ghebeden hadden gheen psalmen achter de straten ende up zeker steghen
der stadt te zijnghen, dwelck terstont tvolck gheobediert heeft, zoo dat mer gheen
psalmen meer en hoorde zijnghen, hemlieden veel meer onderdanich zijnde dan
de wet. Ooc hadde te Deijnse eene van dees veltpredicanten twee zoo drij waerf
over zijn knien gheleghen, tvolck biddende dat zij an gheen beelden in de keercken
commen en zouden. Dees predicanten en waren niet altijts de zelve, maer al meest
diveersche, daer duer betooghende datter daer zeer vele zijn, maer zijn meest alle
jonck. Eenen zoude ghezeijt hebben, gheleert in griecx, latijn ende hebreeusch: laet
jeghen mij commen de gheleertste vande predicanten van Ghendt ende ic zalder
jeghen disputeren, gha ic tondere ofte werde ic metter waerheijt verwonnen, zoo
ben ic te vreden dat men mij an eenen staeckverbrande, ende indien tblijct dat ic
hem verwinne ende confuus make zoo en begheere ic niet dat hem een haer
verwerrent werde ofte eenich quaet daeromme gheschie. Dese ende deser ghelijcke
woorden verwecten menich meinsche machtich zeere, ende vele die ghoet cato-
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lijck gheweest waren ende zeer ghoede mannen ende vrauwen van levene, als zij
ghehoort hadden dese nieuwe manniere van predicken, zoo werden zij recht inden
gheest verbaest ende versleghen als met eenen blixem gheraect, zegghende dat
zij nemermeer en zouden ghewaent hebben, dat men daer zoo uutnemende ghoede
1
sermoenen zouden ghepreect hebben, thadde al een ander hemelsche cheve ende
gheest dan tghene dat men haer plach te predicken. Die helighe scriftuere, zeijden
zij, die zij daer hoorden zoo naectelic uutlegghen, dede haer herten van vruechden
upsprijnghen ende al haer binnenste van onder tot boven beroeren, die tranen
overvloedelic, uut grooter devocie ende viericheijt tot Godt, uut haren ooghen, ja,
uut haerder herten sprijnghen. Een sermoen was daer beter ende treffelicker, (zeijden
zij) dan XX andere; dander en waren maer te ghelijcken daerbij als schuum bij
zelvere, als latoen bij ghaut, ten hadde niet daerbij te bedieden, dese hadden de
clare scrift bij der handt zonder ijet daer buten te ghane; maer dandere de
meinschelicke leerijnghen ende inzettijnghen ende haren pauselicken canon,
waermede zij dicwils zoo verwerrent ende beladen stonden, dat zij haer moesten
staen bedijncken wat zij ofte hoe zijt zegghen zouden up dat zij haer zelven niet en
beschaemden ofte jeghen en spraken; maer dese nieuwe predicanten (die niet een
nieuwe maer die alderaudtste apostolijcke leeringhe voortbrochten, onghevalscht
ende onbedect met eenighe meinschelicke glossen), ghijnghen met haer dijnghen
al recht duere en stonden niet en droomden wat zij zouden zegghen; maer als een
vloeijende fonteijne, zoo vloeijden die woorden uut haren monde, waer uut wel
bleeck (zeijden zij), dat zij de waerheijt met haer

1
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hadden, want de waerheijt en heeft niet veel bedijnckens oft bewimpelens an, zij
en schaemt haer niet; de scriftuere (die zij eenpaerlic preecten) ghaf zelve
ghetughenesse dat zij de waerheijt zeijden. Veel lieden ghaf ooc groot wondere hoe
de lieden, die XXX oft XL jaren lanck oft meer, de sermoenen in onse keercken
ghehoort hadden, zoo aest van dese ander sermoenen ommeghestelt worden; want
vele die vier of vijf reysen hemlien ghehoort hadden, twas met hemlien ghedaen,
zij worden gheheel van dien zinne ende manniere. Als ijemant hier up zeijde
tgheschiede alzoo duer den duvel, die den meinsche verleet ende bedriecht, zoo
vraechden haer dander of den duvel ooc steercker dan Godt was, ende of tvijandts
woort meer vermochte dan Godts woort. Hier uut willende proberen dat dwoort
Godts was dat die calvinisten leerden, ende sduvels woort dat die monicken ende
papen leerden, alzoo zijse hieten. Zoo zeere wart tvolck ghetrocken duer dese
veltsermoenen, dat zij haer eten ende drijncken daerom lieten ende somtijts haer
leven in perijckel stelden. Vele hadden ghezeijt: zij hebben den duvel inne die daer
ghaen, met meer ander smadelicke woorden van dees Calvinisten, ende tquam
dicwils zoo(tzij duer een nieuwicheijt oft persuwacie van eenighe) dat zij daer werden
ghaende, waerinne zij zoo toelusterden ende tzelve zoo inzoghen, dat zij daer naer,
ter contrarien, openbaerlic zeijden, dat zij den duvel in hadden die daer niet en
ghijnghen oft wilden ghaen. Maer om een lettel hier jeghen te strijden ende gheen
voetsel, met dit verhalen, tot afval des gheloofs te gheven, zoo zal men weten dat
niemant recht oordeelen en can van eenighe conste, diets hem niet en verstaen.
1
Hoe zal ijemant die maten, lijnien, circulacien ende potractien connen ghe-
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jugieren ofte een recht vonnesse daeruut gheven, die van geometrien gheen
wetenschap en heeft? Ende alzoo eijst van alle consten ende sciencien, ja, van
ghemeen neeringhen: over dlaken werden drijerande warderers ghenomen, als
volders, wevers ende droochscheerers; men huseert dat niemant vrij sommighe
neeringhen doen en mach, zonder een prueve voor meesters vander zelve neeringhe
ghedaen te hebben. Hiertoe zet men ghezwoorne, die up haerlier heet zulcx jugieren.
Es ditte bijna ghehuseert in alle zaken, waerom niet int uutlegghen der heligher
scriftuere, die vele de hoochste conste noumen? Dit en staet niet te jugieren bij
Hannekin ende Willekin, maer bij gheleerde mannen die van audts daer in wel
gheouffent zijn. Veel treffelicke wijse mannen hebben die diepheden des duvels
bedroghen, ende zijn duer den middaechschen duvel verleet, hoe veel te meer,
1
aerm ghemeen volcxkin die daeraf lettel weten ende connen begrijpen? Tandemus ,
c

anno XI XXIIIJ, een leeck heretijck, beviel den volcke zoo wel, dat zij dwater daer hij
zijn handen in wiesch, droncken ende voor helich achten, dat hij ooc de dochters
in presentie van haren auders, ende bruden int bijwesen vanden brudeghoom
mesbruucte, ende ten moeste niet dan wel van hem ghedaen zijn. De Donatisten
doodden vele haer zelven, omdat zij meenden zoo zeker ende ghewis te zijne haers
gheloofs, dwelck nochtans een groot ongheloove was. Die Albigenses werden zoo
ontzinnich dat zij pisten up tevangeliebouck: zoo waren zij van ketteren verleet, dat
zij liever alle noot leden dan zulcke dullicheijt verlieten. Een visscher en vancht
gheen visschen met een bloote hijnghene, maer hij bedectse met een haes dat de
visschen gheerne eten. Den duvel en stroijt zijn fenijn niet bloot uut, maer decket
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met die schoone letteren der scriftueren. Werden daer vele meinschen duer
ghetrocken, eijst wondere, als Jeroboam met zijn calveren bijna al et volck track.
Hadden hier int landt zoo wel ghecommen herdoopersche mennonische predicanten
ofte alleene martinisten, ofte alleene ende ijnckel libertinen, wie can daer in twijfelen
of tvolck en zoude alzoo wel daer duer ghetrocken gheweest hebben als duer de
leeringhe van Calvinus. Dit heeft men ghezien t' Antweerpen, daer die leeringhe
Calvini ende Martini Lutheri ghepredict wart: deene volchde deen partije ende een
ander dandere. Verwondert ijemant die treffelicke sermoenen der Calvinisten, zoo
mocht men ooc wel verwonderen die leeringhen der Manicheen, die voortijts den
toehoorders meer inghelic dan meinschelic scheen zijnde; zij moghen wel ghoede
ende warachtighe leeringhen bij die valsche ende onghave ghehaadt hebben, die
in tvolc zeer wrochten, omdat sij se zoo hertelic preecten ende met zoo schoone
scriftueren becleeden daer moghelic die catolijcque predicanten negligenter in
waren. Ergo haer sermoenen waren lauwer ende hadden, in dat cas, min smaecx
ende zoeticheijt; want die leeringhe (zalse anghename ende crachtich zijn) wilt uuter
burst oft uuter herten commen. Hierin heeft een ketter alzoo veel voordeels als een
catolijcke, ja, zijn ghemeenlic altijts daerinne veel diligentere, dat sommighe langhe
die catolijcque sermoenen ghehoort hebbende, ooc met die calvinische sermoenen
zoo aest verzet waren; dats thaerder grooter schande gheweest, waerin dat zij wel
betoochden hare onstantvasticheijt ende dat zij wel veel ghehoort hadden, maer
lettel begrepen ende wel onthauden. Maer dat es ooc waeracktich datter ooc vele
van dese wederghekeert zijn tot die aude religie, ende hebben haer dolijnghe ende
abuus bekent. Ooc vele zijn manlic staende bleven ende hebben met die Calvinisten
ghespot,
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die men niet ghewaent en zoude hebben dat zij zoo clouck zouden gheweest hebben.
Tberoupen der disputacie en achte ic niet vele; want daer en zoude gheen hende
afghecommen hebben. Elc zoude up tzijne vast ghebleven hebben, deene up die
bloote scriftuere ende dander up die scriftuere ende up die leeringhe der vaderen,
bij successien vande apostelen afghecommen. Ergo daer en zoude hem niemant
willen verwonnen kennen hebben, zoo zouden dan dese roumers den brant ontghaen
hebben. Meer van dese ende wanneer die secte der Sacramentisten oft Calvinisten
upghecommen es, zullen wij hier naer zegghen, alst te passe commen zal.

Cap. XVII.
Van noch een rudesse ghebuert tot Armentiers, ende hoe die
gheesteliche overal groote vreese creghen, ende hoe zij haer ende der
keerckenghoet zochten te verbeerghen, bijsonder te Ghendt, ende hoe
die Predickaren ende andere te Ghendt baden ende preecten jeghen
tanstaende perijckel.
Als nu tbreken ende afweerpen der beelden ende cijraigen der keercken begonde
ghemeen te werden, zoo heeft ooc Hermentiers, een Walsche stadt, den grave van
Egmont toebehoorende an ghestaen; daer naer heeft tghemeente, de keercke van
al datter ghebroken was, gheruumt ende ghecuuscht, als oft zij die eere andoen
wilden. Maer twas elder dat haer den schoen dwanck; want zij maecten alzoo
ghereeschap om eenen nieuwen predicant daer in te brijnghen ende alzoo haer
sermoenen ende godtsdiensten te observeren. Dit meerckende den baliu vander
stadt ende van vijf of VI prochien daer omtrent, heeftet willen beletten, ende beval
elcken uut der keercke te ghane; want men zoude de keercke toesluten; maer die
in de keercke waren en wilden niet rumen ofte uutghaen, maer zeijden dat men
daer predicken
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zoude, te weten eenen vremden predicant. Den baliu dit hoorende wart zeer perplecx;
maer ten baette niet wat hij daer jeghen zeijde. Dus es den baliu ende de wet
gheghaen anden predicant, een curt persoon een Wale, die daer in een herbeerghe
met sommighe ander zat en inbijtte, ende begheerden an hem dat hij daer niet en
zou willen preken,maer hem dies verdraghen, om die stadt in gheen quaet gheruchte
te brijnghen; maer wilde hij emmer preken, dat hij dat doen zoude buten der stadt,
ter ghewonelicker plaetsen. Waerup hij andtwoorde dat hij in de keercke predicken
zoude ende nieuwers el. Ende naer vele woorden, den predicant altijts grijnckende
ende lachende, zoo zijnder een deel van zijn ghezinde gheloopen up den turre ende
hebben alle die clocken overhoop gheluut. Den baliu met de wet ende serjanten
liepen naer de keercke, ende tghemeene volck, in hulden vanden predicant, quamen
daer in zulcker menichten met haer gheweere, dat tkeerchof terstont al vul was als
oft zij uuten keerchove ghegroeijt hadden gheweest, ende aldus es den predicant
in de keercke ghecommen ende heeft zijn supposten neerstelic bevolen dat zij hem
wel bewaren zouden, ende heeft alzoo, vanden drije totten zes hueren naer noene,
in de keercke ghepreect. Den baliu es ghereden naer thof ende bijsondere an den
prince van Ghavere grave van Egmont, hem te kennen ghevende hoet in zijn stadt
ghijnck. Daer waren eenighe vande schepenen die begheerden onsleghen te zijne
van haren heet, omdat zij zaghen dat justicie onder de voeten was ende gheenen
middel en wisten om tzelve te beteren. Vele der gheestelicke die zeer staut
ghesproken hadden, als dat zij niet waken en wilden ende niet te rechte en stonden
voor eenighen weerlicken juge, alzoot ooc waer es, werden nu al anders
sprekende,ende ghelijck eene die ziet toecommende een groote dondervlaghe oft
slachreghen, in huus doet ende
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verbeercht int drooghe tghene dat vanden reghen bedeerven mochte, alzoo
en

ghebuerdet nu te Ghendt ende eldere, want den XJX

augustij (1566) was men daer
te

bezich met veel ghoets van keercken ende cloosters te verbeerghen, als S
Angneeten clooster ende vele andere, die eijmelic haer ghoet in sommighe
poortershusen beschict hadden. Uut Sente Jans keercke, nu gheintituleert Sente
Baefs, hadden die canonicken ende priesters veel costelicke ornamenten doen
doen, ooc die rijckelicke ghulden fiertels van Sente Lievin, Macharius ende Bavo
ende meer andere, ooc haer zelveren stocken die zeer zwaer waren, daer die
canonicken up pleghen te rusten als zij in eenighe feesten oft processen ghaen,
dwelc, zoo men zecht, was een ghedijnckenesse van dat haer voorders, die eerste
monicken plochten met stocxkins te ghane, om dat zij zoo uutgheteert waren van
vasten ende abstineren; maer nu draghen zij (zecht men) groote zelveren stocken
om haer lichamen up te rusten, die dicwils van tbrasseren vervult ende verladen
zijn meer dan van vasten, Godt betert, ghelijck die mans plochten tienen te draghen
om paternosters ende de vrauwen paternosters om roosecranskins an te lesen, die
nu verandert zijn in costelicke matterien van zelver, ghaut, peerlen, corael ende
1
dierghelijcke autraigen , zoo dat tghene dat gheschict was ter devocie nu dient totter
hooveerdije, hoewel dat veel lauwe, paternosters ende avemarien te lesen meer
een heijdendsche raserie dan een christen ghebruuck es. Dese ende meer ander
te

keercken juweelen hebben zij ghedaen int nieu casteel. Item vande abdije van S
Pieters werden ooc onsprekelicke costelicke juweelen ende ornamenten verborghen
ende besteet. Tclooster van Dronghene dat was te voren ooc van zijn costelicheijt
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al gheijdelt oft gheruumt, ende ontellicke meer andere buten ende binnen Ghendt.
Ja, in alle de keercken ende cloosters van Ghendt, was men daer mede besich. Die
uutnemende constighe autaer tafelen als Sente Jans eene van Adam ende Eva,
gheen constigher in christenrijcke, wart met sticken wijselic afghedaen ende up den
te

turre verborghen. In S Jacobs keercke quamen die ghildebroers vanden name
Jhesus ende die ghildebroers van Sente Jacobs autaer, om haerlier autaer tafelen
af te doene ende te besteden. Sente Barberen fiertel die van zelver was hebben
die ghildebroers ooc afghedaen ende gheruumt. Den zelveren fiertel van Sente
Anna, in Sente Nicolauskeercke, en bleef ooc up zijn plaetse niet. Die zelveren
te

vergulden beelden, S Jans ende eldere, die zelveren aermen daer thelichdom in
besloten es, beckenen, kilcten, cruijsen, als bijsonder dat zeer costelicke cruijse
van Sente Pieters abdije van ghaut, peerlen ende ghesteenten, met dat cruuse
Sente Michaels, tmoest al ghaen duucken, ic en weet niet waer. Die costelicste
sijborie van Sente Jacobskeercke wart in deerde ghedolven, zoo werden noch vele
ander rijcdommen ende costelicheden. Ja, die poorters ende rijcke lieden beghonden
ooc te peinsen waer zij haer ghelt, zelveren croessen, gulden coppen, ketenen,
baghen ende ander dijnghen besteden zouden, dolvent som in deerde ofte dedent
eldere daer zij meenden dat bewaert zoude zijn. Tot noch toe bleef stantvastelic
predickende broeder Jan Vanderhaghen, int clooster ten Predicheeren. Zij
celebreerden ooc naer tsermoen een misse zeer solemnelic ende ghijnghen metten
H. Sacramente, met maechdekins ende met veel toortsen, daer zij de lieden toe
verwecten. Nochtans gheen clooster en stont zoo qualic in de gracie vande ghues.
Zij schoten tsavonts met bussen daer up, zij hietense kettermeesters, inquisituers,
tijrannen,
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vervolghers, die gheerne als die Canibalen ghebraden meinschenvleesch aten:
daer bij wildense zegghen dat zij de wethauders ende de princen ghehist hadden
up de ghene die dwoort Godts beminden, ende daer naer leefden ende brochtense
alzoo an staken, daer zij jammerlic verbrant werden; maer dit namen zij breet
ghenouch ende hijnghen daer vanden haren an; want vande ghene die men benijt,
can men qualic ijet ghoets ghezegghen. Zoo qualic werden zij van de gues
ghenueghen, dat die ghene die daer ontrent ghehuust waren, weinschten som haer
huijsen van daer te stane, vreesende indien tclooster in brande ghesteken werde,
dat haer huijsen ooc daer af mochten schade lijden. Zij zeijden dat broeder Jan
Vanderhaghen voornoemt, in den stoel zoude ghezeijt hebben dat nu tspit in
dasschen ghewent was. Sommighe schalcke gheestelicke persoonen lieten haer
ooc ontvlieghen dat zij des clippels quijt waren, ende dat zij duer de vermaledijde
gues om haerlieder al commen zouden; maer die patrimonie ghoet hadden waren
min vervaert ende verlieten hem daer up, als dat men haer emmer dat niet nemen
en zoude; maer dander eijlacen zaghen deerlic op den nuese, niet wetende waer
zij haer bekeeren zouden, vreesende tspel te moeten ghenieten dat curts in Vrancrijck
ghebuert was, ende daer te voren in Inghelandt, in Schotlandt, in Duijtschlandt ende
eldere, daer zij uutghemonstert waren ende in sommighe plaetsen veel lachters,
en

pijne, aermoede, ja, verscrickelicke dooden lijden moesten. Ende up den XX augustij
cesseerde broeder Jan Vanderhaghen voornoemd van in zijn clooster te predicken,
daer veel volcx, dat daer gheerne plach te sermoene te commen, in beroert was.
De mare ghijnck dat hij qualic te passe was ende bloet spau; men zeijde dat hem
gheraden was van sommighe, maer hij zou ghezeijt hebben hij en zouts niet laten,
al waert schoone
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dat hem van de ghues daeromme an zijn leven ghaen zoude Hij plach somtijts te
predicken: ic en zal dit of dat niet laten te zegghen, al zouden de gues ofte ketters
bersten van quaetheijt; welcke woorden of dierghelijcke vande sommighe hem qualic
afghenomen waren, als of hij uut een nijdighe partijelicheijt zulcx zoude ghezeijt
hebben, welcke invije ofte verbostheijt nemmermeer rechtelick de waerheijt (zoo zij
zeijden) voortbrijnghen en can, maer laet hem verwinnen van zijn eijghen passien
ende fuerien, ende dat ooc Aristoteles zecht dat die kijvende oft twistende argueert
niet recht ofte wel en disputeert. Andere die nament hem ghoelic ende wel af,
endeleijdent toe zijn jaloursije des gheloofs ende die cloucmoedicheijt zijns herten
als die zijn vijanden ofte liever de vijanden des gheloofs niet flatteren en wilde, maer
avontuerende, als een ghoet herder, zijn leven voor tgheloove, alleene Godt ende
de waerheijt voor zijn ooghen stellende; ende al wast dat vele hem in zijn sermoenen
zeer presen, zoo zij ooc deden den canonick ende den onser vrauwen broedere
die Sente Jans preecten, maer beneden hem, nochtans wasser daer die hem ende
1
die andere in veel poijnten begrepen ende bespotten, zegghende dat zij dicwils
met vele lamme dijnghen, lueghenen ende droomen bezich stonden ende de
waerheijt veel te curt deden. Dat was daeromme meschien om dat zij naer haren
zin ende fantazie niet en preecten, zoo haer hooren juecten, hoewel datter ooc
catolijcque gheleerde lieden waren die ooc sommighe fauten noteerden. Maer of
zij daer recht an waren, (al meenden zijt wel) dat zoude gheleghen zijn in
pondereringhe, ventileringhe ende dispuut, want tes meinschelic somtijts falen ende
hem mesgrijpen, waer af niemant vrij en es;
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maer een ghoede ooghe can zulcx wel verschoonen, ghelijck een quade ooghe
tzelve vereerghert ende dicwils in eenen contrarien quaden zin betrect.

Cap. XVIII.
Hoe tvolck beghonde te murmureren, te Gendt, anghaende de dierte
vanden coorne, en dat men sommighe beelden in die keercken af dede,
ende van een ramelijnghe ende foele vande vrauwen up den aert te
Ghendt, rasende up die coorencoopers.
1

Ghelijck een audt vurt huus dat vallen wilt, beghint te craken ende cleen steenkins
uuten dake ende elder van hem te weerpen, aldus wart voorwaer desen malaruesen
tijt hem bereedende ende vertooghende van eergher tot eerghere. Ende bijsonder
te Ghendt, wart men gheware dat tvolck som rouckelooselic ende som desperatelic
werden cautende. Eenighe jonghe mans pover in abijt werden cautende dat zij
weerck souden ghaen zoucken, maer zouden nochtans onsen Heere bidden dat zij
gheen vinden en zouden moghen, waer af datse die ander straften maer al
gheckende, zij zeijden ooc: desen dieren coop coorens brilt ons, daer en zal gheenen
raet zijn of wij en zullen moeten een loopkin loopen. Sommighe vrauwen zeijden zij
en hadden gheen broot te eten, mochten wel met haer kinderen van ongher
verghaen, ende en hadden gheen ghelt om te coopen. Dit was te doene, terwijlen
dat men sommighe beelden, van albastre ende van ander stoffe af dede, in
e

diveersche keercken. Want up den XIX augustij was noch besich met afbreken, ter
minster quetse, meester Jan De Heere, uut laste van meester Jacob Hesselijns,
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raetsheere in den raet van Vlaenderen te Ghendt, hebbende ghetraut de nichte
vanden president Viglius, in den raet bij den hove, die costelicke marmoren ende
albastren autaer tafele die stont in Sente Jans keercke, in de backers capelle, zoo
1
dat eenen deerde diet zach; want daer waren beelden in van witten marmore ende
die colonnen van rans marmore, die reste van albaster ende toetse; die dueren
waren constich gheschildert van meester Franchoijs Floris t'Andtweerpen, welcken
meester Jan voornoemd maer eenen curten tijt daer te voren die beelden daer an
ghemaect ende ghestelt hadde. Zoo onghestadich zijn de meinschelicke weercken
ende affairen, zoo dat niet onder de zonne bestandich en es. Ooc proufde men af
te doene die albasteren beeldekins die stonden an tafsluutzel van onser vrauwen
capelle, maer zij stonden zoo vaste dat zij braken. Die costelicke epitaphien van
Bets ende van meester Jan De Meij werden, ten besten dat men mochte,
afghenomen. Sente Pieters int clooster wast al vaste toeghesloten ende in meer
ander keercken ende cloosters; want men gheroeck brant, dats datmen curts te
Ghendt inde keercken ghaen breken zoude, dwelc men niet en wiste hoet afloopen
zoude. Men vreesde al dien grooten (gheloghen) hoop, in den westcant, diet daeral
schoon maecten. Ende schepenen van Ghendt, daerinne willende voorzien,
beschicten zeker missijven thove om advijs te hebben, wat haer hierinne te doene
stonde, maer en conden gheen andtwoorde crijghen, hoewel dat meester Joos
Borluut, haerlieder eerste pencionaris, daer was, ende eenen tijt gheleghen haddel
met den pencionaris van Brugghe, om dese ende meer ander affairen. Aldus was
hooghe ende nedere al beroert ende vul vreesen, ende tot
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dees vreese viel noch een meerder beroerte, ter causen vanden dieren coop coorens.
Want tghemeen puepele te Ghendt, (dwelc daer een groote menichte es) beghonde
onder dume zeer te roupen ende te craeijen up de cooplieden vanden coorne,
zegghende dat zij haer weder zochten te pramen, alzoo zij int voorleden jaer ghedaen
hadden, ende alzoo de dierte int landt te hauden ende den aermen ghemeenen
man gheheel tonder te brijnghen, die lettel oft gheen winnijnghe, mits den troublen
tijt, en hadde. De aermoede voorwaer sneet haer zeere: dat conde elck wel
bedijncken. Ooc werden zij te meer verstoort, om dat zij zaghen dat nu in den ougst
wesende, als die vruchten te velde (duer Godts gracie) zeer abundant stonden,
tcooren wel IJ schellijnghen grooten up den zack upspranck, in twee aert daghen
tijts, telcker reijse XIJ grooten, ende om sommighe staute onghewachte woorden
die eenighe coorencoopers ghezeijt zouden hebben zoo tghemeente haer uptooch.
Zij waren ooc te stauter ende vrijmoedigher worden duer de nieu religie, die men
zach vast wassen, ende ooc uut dien dat die wet vermindert wart, zoo dat men van
haer gheboden int faict vander veltpredicatie, niet met allen en hilt. Dit schenen alle
en

movementen om eenen uproer te maken, dwelck beghonde up den XXI augustij,
woonsdach wesende, als tvolc pleecht ten coorenaerde te commen om coopen.
Veel volcx ende sonderlinghe onbeschaemde wijfs deden de mare ghaen hoe dat
Jan Doens, wonende up de Coorenleije, zoude, met zijn zoonen, zeker waghenen
met cooren (die quamen ter stede wart, die zij buten up den boerman hadden
ghecocht) ghaen wederzegghen hebben, dat zij up den aert niet commen en zouden,
mits dat daer niet wel en ghijnck, ende zouden de zacken daer af doen stellen
hebben, in een huus onderweghe. Want als ten XI hueren den broere vanden rijcken
ghasthuuse afquam
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vanden clephuuse, om met zijnen lepele te scheppen, uut elcken zack die ten aerde
stont, eenen schep die ontrent een alf moijkin hauden mochte, zoo beghonden die
kinderen, vrauwen ende andere te roupen jau, jau, ende beletten hem, met een
ghedrum, te scheppen. Daernaer begonstet haer die justicie te moijen die up den
aert stont, te weten den baliu met zijn dienaers ende ander assistenten, doe riepen
zij wederomme jau, jau. Den roup wart ooc zeer ghaende up den voornoemden Jan
Doens; want hij van auden tijt zeer qualic ghemueghen was; nochtans en hadde hij
in langhen tijt die coopmanscepe vanden cooren niet ghedaen, mits dat hij een rijcke
man was, maer zijnen breeden rugghe moestet al draghen. Die vrauwen liepen hem
som zoucken, ende hij bij ghevalle van Sente Pieters commende wart gheware dat
tghemeente up hem craeijde ende dat men hem zochte. Aldus es hij, om hem zelven
te salveren, gheloopen in een huus dat hem toebehoorde, ghenaemt de belle,
staende duer de walpoorte, int afcommen van Sente Pieters. Ende omdat de justicie
dat roupende ghemeen volck een lettel vuldoen zoude, zoo zijnder sommighe
dienaers gheloopen naer de voornoemde belle, daer emmertoes de mare liep dat
hij was, dwelck zijn gheluck was, anders zouden hem moghen die rasende wijfs
vernielt hebben, ende hebben den man vonden zeer bevreest, ghecropen wesende
in de haenbalcken, van waer zij hem afghelaten hebben, met coorden ende
hallebaerden, ende wart alzoo gheleet naer tsausselet. Maer onderweghe riepen
die vrauwen achter hem ende die kinderen, hem weerpende met steenen, zoo dat
hij int hooft ghewont wart. Up den aert ghebrocht werdende, daer die vanghenesse
staet, om daer in gheleet te werden, reesser weder een nieu groot gheruchte vande
quade wijfs, ende om dat sommighe paijsivel lieden van eere zeijden: laet den man
ghaen, hij
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es in handen van justicien, zoo wilden zij die ooc toe, zoo dat zij zwijghen moesten,
ende den ghevanghenen wart met de dienaers onder voeten gheloopen ende zoude
duersteken hebben gheweest, haddet niet eenen dienaer belet die hart was ende
up hem viel, ende zelve sommighe steken vaette. Men zeijde nochtans dat hem
een vrauwe hadde een helsen in zijn bille ghesteken, ende alzoo deerlic ghesuckelt
zijnde, wart met een van zijn zonen, boven ghesteken, welcken zone nochtans die
niet en was die zij zochten, maer zochten eenen Casele filius Lievins, die zijn dochter
ghetraut hadde, omdat hij een beerijleggher was, ende en wisten nochtans gheen
zeker bescheet van zijn mesdaet ofte voorcoop, zoo zij ooc en deden van den
voornoemden Doens, want tbevant hem naermaels al gheloghen te zijne dat zij hem
(zoo hier voorscreven es) upghetoghen hadde. Aldus eijst zeer quaet qualic ghemint
zijn onder een ghemeente, sonderlinghe alst gram es. Barbara Scroocx, een
beerijlechsterigghe, naer haer ghewoonte met cooren ten aerde staende, wart ooc
ghefolenteert, ghesmeten ende den douck afghetrocken, zoodat zij in huus ghestiert
wart. Lievin De Coninc haer man, en stack ooc zijn hooft niet uute, maer liet den
pap coelen. Den hoochbaliu was ooc aldaer ghecommen ende schepenen, om de
1
zake te slussen ende spraken den volcke vriendelic an, zegghende tzoude ten
naesten aert daghe ghebetert zijn; want men was thove om een placcaet te lichten
om te beletten ende remedieren den voorcoop vanden coorne, buten ten platten
lande. Vele in dese foele lieten haer ghecocht cooren metten zacken up de maerct
ligghen. Ander liepen metten cooren duere zonder betalen. Sommighe,
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die met cooren ten aerde stonden, abandoneerden haer zacken metten coorne
ende zochten alleene haer lijf te salveren. Den roup was ooc zeere up Jan Van der
Luere, Joos Van Deele, Lievin De Croock, Thomaes Van der Craijen, Jacob De
Deckere, Michiel ende Lievin Brakelman, ghebroeders, waeraf Michiel cleercq
vanden cooplieden es, ende up Jaques Lobberjoos den anderen cleercq, zoo dat
zij haer alle moesten eenen ghoeden tijt absenteren. Ooc riepen zij zeere up Jan
Van Loo, den amman, die ooc coopmanscepe int cooren dede, de welcke doe ter
tijt was ghaen eten met scepenen van Ghedeele, in den Boom, up dHoochpoort,
tot Pieter De Cruul, ende hoorende dat men up hem riep ende dat men hem zochte,
was met hem zelven te wille ende zeer te wets. Hij veranderde alzoo wit als een
douck, in zijn aensichte: hij vreesde dat men hem daer zouden commen halen.
Schepenen en waren ooc niet wel te vreden dat hij daer bij hemlieden was, maer
hadden hem wel willen elders weinschen, hadt moghen baten. Hij ende sommighe
concipierden dat hij hem zoude nederlaten in eenen steenput die daer stont ende
blijven alzoo an de ketenen hanghende. Emmer met grooter vreesen es hij daer
ontrent ghebleven tot den avonde, ende es om te beter te enscapperen, in een
vrauwen abijt, met eenen capproen up thooft, ten IX hueren uut der stadt gheghaen,
ofte ijewers daer hij hem dorste betrauwen. Twas voor vele een beschaemde zake,
men clicte in vele huusen de dueren ende veinsteren toe, ten diveerschen stonden.
Ic doe stapelheere wesende, met Adriaen De Wintere, ende eenen anderen Jan
Van Loo filius Joos, wonende Onderbeerghen, en was met mijn medeghezellen
zonder vreese niet, hoewel wij ons alzoo zuver ende onschuldich kenden, dien
anghaende, als een kindt dat maer vander moeder gheboren es, want wij leijden
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alle ons zinnen ende neersticheijt om den stapel vanden coorne (waerinne de stede
in zeker quantiteijt gerecht es) wel ende loovelic te onderhauden, naer ons uuterste
vermoghen, daer wij grooten aerbeijt ende hooftbrekijnghe om leden, dat kendt
Godt. Te meer waren wij bezurcht ende bevreest om dat tvolck tierde ende riep up
Jan Van Loo, amman der stadt ende coorencoopere, mits datter ooc eenen Jan
Van Loo met ons stapelheere was, vreesende dat vele lieden in de namen dolende,
zouden moghen desen onbeschuldighen Jan Van Loo ende die ander
onbeschuldighe stapelheeren anghevallen hebben, want een rasende ghemeente
es als een monster zonder hooft, dat qualic om bestieren es.
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Dat tweede boeck.
Cap. I.
Hoe Lievin Onghena zijn derder, an den hoochbaliu te Ghendt gheghaen
es, om die beelden ende ijmaigen af te weerpen, ende hoe den
hoochbaliu ende schepenen hier in te onschuldighen zijn.
Als oft voorwaer een willen zijn gheweest hadde, ja, een openbaer plaghe Godts,
die niemant resisteren en can, (alst emmer den Heere ghedestineert heeft tzelve
te willen laten gheschiene, ende dat omme de groote zonden vanden volcke, die
somtijts niet wel verbiddelic en zijn, want den Heere sprack, int aude testament: al
waert dat Samuel etc. voor mij stonden, zoo en zal ic haer voor tvolck niet hooren
ende eldere haer zonde es ghescreven met een ijseren griffie in eenen adamant,
en

etc.) zoo esser noch een veel meerder foule ghebuert up den XXII augustij,
donderdach wesende, ja, alzulcx als noijnt binnen Ghendt ghezien es gheweest.
Want (zoot scheen) dien dach was vande ghues ghenoteert dat zij te Ghendt al de
beelden ende autaertafelen ende ander chieraigen der keercken ende cloosters,
afbreken ende in sticken smijten zouden, dwelck ooc alzoo (dwelc claghelic es)
vulcommen es; want Lievin Onghena, een staut haer van begrijpe heeft de zake
(men weet niet hoe) bijden tanden ghenomen, ende, zoo men zecht, de catte de
belle anghehanghen, ende es gheghaen, zeer curts naer noene, naer thof van mijn
heere den hoochbaliu, ende vindende onderweghe twee duijtschen ofte
oosterlinghen, heeft hemlien ghebeden eenen ghanck mede te ghane anden
hoochbaliu, om hem te
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ghaen spreken van deser zake, die hij haer te kennen ghaf. Moghelic dees duijtsche
waren zijn ghoede kennesse vanden tijden dat hij, als een crijschman, onder de
oostduijtschen ofte zwarte ruters ghewoont ende met hemlien gheoorloocht hadde
in diveersche battailgen. Aldus zijn zij ghestreken stautelic als vulle macht, auctoriteijt
ende comissie hebbende, tot den huijse vanden voornoemden hoochbaliu,
begheerende hem te spreken. Mijn heere moghelic dijnckende dattet ijemant was
ter causen vander voorleden foele, die den dach te voren ten aerde gheschiet was,
waeraf zijn zinnen noch al beroert ende verwerrent stonden, ofte om eenighe ander
zaken, ghelijc zeer vele ende menigherande affairen tzijnen huijse pleghen te vallen,
heeft hemlien doen zegghen dat zijn binnen commen zouden. Aldus ghecommen
zijnde in zijn camere, ghaven hem te kennen dat zij als voorstanders ofte mediatuers
zijnde van die vander nieuwe religie, om datter gheen quaet ofte uproer ghebueren
en zoude, nu nochtans nietlangher en conden wederstaen haerlier voornemen ende
begheerte te moeten laten gheschiene, van tbreken der beelden, dwelc zij nochtans
om alle beters wille ende gheen nieuwicheijt voort te brijnghen, tot deser hueren
met alder neersticheijt ende diligencie altijts wederstaen hadden, maer nu twas voor
niet, haer voornemen moeste gheschien, met meer ander woorden in substancien.
Den hoochbaliu in dese woorden zeer verscrict zijnde, begheerde dat zij noch daeraf
wat cesseren zouden, ende vraechde wat comissie dat zij hadden. Zij spraken: Mijn
heere, wij hebben comissie ende zullenze u tooghen alst u belieft; maer wij en
hebbense nu over ons niet; aldus hierinne en mach niet ghestudert zijn up datter
gheen eergher af en gheschiede. Tes wel waer mijn heere hadtse moghen daer bij
hem ghevanghen hauden, tot an der stont dat hij hare
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comissie ghezien hadde; maer hij vreesde moghelic eenen uploop up zijn huus
ende dat zij daer ontrent haer steerck ghemaect hadden, ghelijck bij den president
eens gheschiet was. Ten anderen was noch al versch de foele, die den dach te
1
voren ten aerde gheschiet was, waeraf tvolck noch al verstorbeert ende niet
ghepaeijt was, ende hadden haer veel dijnghen vermeten. Ten derden hadde hij
moghelic wel ghehoort wat, over twee daghen te voren, in die eerlicke coopstadt
van Andtweerpen ghebuert was, hoealle die costelicheijt ende constighe weercken,
in Onser Vrauwen keercke, ende eldere in alle die keercken ende cloosters vander
stadt, in sticken ghesmeten was, daer men al noch mede besich was, dwelc ooc
van ghelijcken ghebuert was up den dach als de roere upden ghendtschen aert
was. Te Middelburch, die hooftstadt van Zeelandt, item van Doornicke ende
Valenchiene hoorde men veel vremde roupen, hoet de ghues daeral vermeesterden.
Ten vierden liep de mare alghemeene dat den hoop uut den westquartiere, ontrent
die stadt van Ghendt, in partijen, bedectelic ghecommen waren ende ooc een ghoet
ghedeel binnen der stadt, ende de reste zoude up den zelven achternoene ooc in
de stadt zijn. Hier mocht men zegghen waerom dat schepenen niet uut en zonden
eenen messaigier, of twee, of drije, om te beziene ofter ooc zoo machtich een volck
int westquartier verghaert was; want zij zonden wel om veel minder zaken haer
boden ende messaigieren uute; want de mare liep al van dit breken drij of vier daghe
te voren ende tijts meer. Vele zeijden dat mense zou laten ghewerden, dat zij niemant
inderlic zijn en zouden, maer alleene haer comissie bedienen, int afweerpen der
beelden, die zij afgoden noumden, omdat mense eere ende reverencie boet,
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ende om dat Godt zoo stranghelic verboden hadde gheen ghelijckenessen te maken,
zoo zijt causeerden. Dandtwoorde mach wesen, dat schepenen gheen bespieders
uut en zonden, omdat zij waren verwachtende, alle hueren, andtwoorde ende advijs
vanden hove, waernaer zij haer reghuleren zouden. Ende meester Joos Borluut
tzelve bezurghende ende thove wesende (zoo voorseijt es), zoo en es maer den
brief ghecommen an de heeren van Ghendt, tsavonts als men van tsachternoens
hadde beghinnen breken, dwelc al den nacht over gheduerde ende meer tijts, zoo
ghij hooren zult. Men zecht nochtans dat hij gheen peerden ghereet vindende, eenen
lakaij oft looper den brief ghegheven heeft, hem belastende, vonde hij onderweghe
ijemant te peerde die naer Ghendt zijn wilde, hem den brief te willen gheven om
alzoo te rasscher over den wech te zijne, dwelck alzoo ooc zoude gheschiet zijn.
Maer hoet was, den brief quam, alst calf verdroncken was, zoo men zecht, hoewel
dat men zecht dat die van Brugghe eenen dach te voren haren brief oft letteren
ghecreghen. Maer wat hadde ooc den brief die van Ghendt ghebaet, in dees vreese
ghestelt zijnde, met een open onghesloten stadt, waeraf poorten ende mueren, an
sommighe canten, van int jaer XL afgheworpen waren, daer zij gheen preparacie
oft steercte jeghen ghemaect en hadden; want zijt zonder consent ooc niet en
vermochten, ende ten anderen waren zij weerloos van gheweere; want haer
wapenhuijs van ingienen ende ander artijlgerie was ooc, van int voornoemd jaer XL,
al gheruumt ende wechghevoert, ende vele borghers haer gheweere ghenomen.
Aldus en wast gheen stadt om haer te bescheermen, maer om van andere, die
gheweer hadden, bescheermt te zijne, welcx wapenen met eenen haer mueren
wesen mochten, waermede ooc ter neder gheleijt wert die questie, die ijemant zou
moghen
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voortbringhen, als dat scepenen behoorden, uut haer eijghen auctoriteijt, wederstant
gheboden te hebben, niet verwachtende advijs vanden hove, anghezien dat zij
vanden coninc ghestelt waren als bezurghers, toezienders ende diffensuers van
haer stadt ende inzetenen, mits dat de zake niet en mochte tarderen, maer aeste
hiesch. De onbeslotenheijt der stadt dan, ende tghebreck van gheweere ende
tverwachten vanden brieve, moghen ooc drije pointen zijn, die mijn heere den
hoochbaliu, in desen beroerlicken tijt, verbaest maecten ende ooc mede mijn heeren
vander wet. Ten achtsten ende ten laetsten esser een generale resolucie ende slot,
dat es als Godt (die alle herten ende zinnen kendt ende die regiert ende bestiert
naer zijn wel behaghen) een landt, stadt ofte durp, oft huijsghezin wilt fijnalic eenighe
plaghen over den hals brijnghen, zoo beneemt hij de overhoofden ofte de wijse
ende verstandighe haer zinnen ende verstant, ende doetse in den dach tasten als
int doncker. Want alzoo Davidt zecht: tes verloren ghewaect als Godt niet de stadt
en bewaert, ende Salomon: daer zijn veel ghepeinsen in smeinschen herte; maer
den raet Godts ghaet voren ofte voor al. Dit laet Godt somtijts gheschien om de
zonden vande onderzaten, zoo hij Davidt tvolc tellende, liet in dien dwasen
hooveerdighen zin vallen, om tvolc daer duer te castijden, diet verdient hadden, ofte
ooc om de schulden vande overhoofden bijsondere, ghelijc dat hij onder tghemeen
volc een peste zant, om dat des conincx Sauls kinderen die Gabaoniten tonrechte
verdruct hadden, die niet eer en cesseerde, voor datter daer 7 af ghecruust waren,
ofte ooc om haerlier beeder schulden, te weten der hoofden ende der onderzaten,
zoo coninghen, wethauders ende ghemeenten, somtijts int aude testament
ghevanghen, versleghen ende met diveersche plaghen ghecastijt waren, dwelc men
ooc bij veel hijstorien overvloedelic lesen ende ondervinden
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1

mach. Maer wij en willen hier af in Godts oordeel niet terden , ofte hem zijn aensichte
nemen, zoo Job zecht, dan dat wijt maer alleene te kennen en gheven om sommighe
quellicke gheesten een lettel te paeijen ende haer hooft te doen rusten. Want zoo
den pëete zecht: men zal zoo zeere niet zien up een dijnck, datter ghedaen es, als
up de meeninghe waer uut dattet ghedaen es. De Heere zecht: es u ooghe ghoet
zoo zal u lichaem claer wesen. Want dat es emmer claer ende al waerachtich dat
mijn vrauwe de regente, mijn heere den hoochbaliu noch ooc mijn heeren schepenen
van Ghendt niet ghedaen noch bestaen en hebben, dan om een betere ende om
alle dijnghen ten besten ende tot paeijse te brijnghen; maer in zulcken turbulenten
tijt en eijst niet moghelic dat ment elc te passe zoude connen doen, alsmen de
woorden ende de weercken betrect, elc naer dat hij ghezint es. Wie esser ofte wie
leefter die hier af ghoet gharen zoude connen spinnen, zoo dattet altijts wel te pointe
loopen zoude?

Cap. II.
Hoe de brekijnghe der beelden te Ghendt, te weercke gheghaen es,
ende hoe dat tvolc meende dat men daerinne niet mesdoen en mochte,
maer dattet elcken gheoorlooft was, diet luste ende beliefde.
2

Ziende dat mijn heere den hooch baliu hoe campelic datter stont, ende dat noch
bijna alle dijnghen desen anghaende onvoorzien ende onbewaert waren, mits de
onledicheijt die zij hadden int bezurghen ende wel beschicken vanden coorenaerde
(daer dat scheen tmeeste perijckel an gheleghen te
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zijne, alzoot ooc in der waerheijt was); want hongher es een scheerp zweert, ende
tghemeen puepele zoude daer lichte een oorzake uut nemen, want men wist wel,
hoe zij den dach te voren gheroupen hadden ende gheclopt up Jan Henricx duere,
1
jeghen de voornoemde belle, over daer Jan Doens in gheloopen was, zegghende:
waer es hij die ghezeijt heeft dat men tghemeente behoort te dwijnghen ende tonder
te hauden? Dit zoude hij moghelic hem laten ontvlieghen hebben VIJ ofte X jaren
daer te voren, anders een ghoet eerlic poorter zijnde, paijsivel ende ghestichtich
van levene, die ooc dicwils in wette ghezeten hadde. Zoo heeft hij (hoorende dat
de vergharinghe alreede gheschiede ontrent dem Tempelhuijse), au hemlien begheert
dat zij int afdoen der beelden zouden willen zurghe draghen, dat mer eerlic mede
leven zoude, ja, alzoo zoetelic alst moghelic ware, hemlieden dat hooghelic
belastende, dwelc zij hem in trauwen beloofden, naer haer uuterste vermoghen,
alzoo te vulbrijnghen, ende tot meerder verzekerthede van dien, zant den
voornoemden hoochbaliu sommighe van zijn dienaers met haer, die tzelve ooc
zouden helpen voorderen ter minster quetse, hemlieden noch zeker bevelen
belastende. Maer of de sommighe hier af wel haer devoor ghedaen hebben, daeraf
2
es onder veel lieden murmuracie ende questie. Meester Artus Boessins was eene
vande principale ghezondene dienaers vanden hoochbaliu. Ooc waren daer
sommighe dienaers van scepenen onder ghemijnghelt, als Joos De Baut ende
andere. Dese commende verzelschapt met Lievin Onghena ende zijn consoorten,
an tvoornoemde Tempelhuus, hebben terstont den coster belast die poorte vanden
keerchove open

1
2

Over Jan Doens, zie Memorieboek der stad Ghent, II, bl. 341.
en

Elders Artus Bousse. Den XI ougste (1569) was capitain Artus Bousse voor 's Gravencasteel
tusschen baelgen gherecht, ende was begraven in 't bagijnhof Sente Lysbetten (Memorieboek,
II, bl. 371).

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

106
te do ene, ende dat hij met eenen de keercke ontsluten zoude dwelc den coster
obedierende, ghedaen heeft. Tvolck datter verghaert was, ontrent vier hondert, al
meest vremdelijnghen, schamel ghezellen, wies terstont wel tot vijf oft zes hondert,
ende waren vele ghezellen die binnen der stadt commen in cnaepschap weercken
1
waren, als te weten cnapen van naghelmakers, smeden, terteijn ende smalwevers
die nu qualic, mits desen tijt, te weercken hadden, ende som liever ghezien hadden
datter qualic gheghaen hadde, dan wel, hopende in den brant wat te rapen. Dese
hebben alle ghesaemder handt mede binnen ghedrumt, zoo dat de keercke ende
tkeerchof al vul wart. Dit ziende den voornoemden Artus (die sindert een vande vier
capiteijnen van Ghendt, in hulde van heere ende wet ende de ghoetwillighe
gheworden es) maecte eenen rijnck oft ruumte onder tvolc, ende sprack hemlieden
met curte woorden an, zegghende hoe dat hij ende meer andere daer
jeghenwoordich, van mijn heere den hoochbaliu ghezonden waren, met laste ende
bevel, dat hem niemant en zou vervoorderen te breken, dan die daertoe
ghecommitteert waren, ende dat hem' niemant int breken der afgoden oft beelden,
in keercken, cloosters of godtshusen, en zal vervoorderen ijet te nemen of wech te
draghen, up de pugnicie vander ghalghe; maer dat men alleene die afgoden oft
2
beelden weeren ofte afweerpen zoude. Ende terstont anreesden zij eenen Godt
an tcruijse die voor de keercke stont ende worpen hem af ende sloughen in sticken.
Dit ziende tvolck datter ontrent was, sprack: ziet, tes nu al claer, tbevel es commen
vanden hoochbaliu, dat men de afgoden breken ende afweerpen zoude. Wij hebbent
daer hooren
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ghebieden, maer dat niemant niet stelen en zoude. Ende deen sprack tot den
anderen: ic gha thuijswaert loopen om een instrument om te helpen breken. Maer
onder de dese en warender alsdoe niet boven een XXV inboorlinghen vander stadt,
de reste, zoo voorseijt es, waren al meest vremde ghezellen te Ghendt wonende,
ende som met stocken ende staven van buten in ghecommen zijnde. Sommighe
wilden presumeren dat sommighe dienaers vanden hoochbaliu ghezonden, ziende
tvolck al bereet ende zoo greetich om te breken, oock al verbaest waren ende
spraken vander zake (om tverwoet volck te believen) wat ampelder ende breeder
dan zij last hadden, ende tvolck namt noch breeder dan zijt spraken, ende bediedent
duer melcanders monden noch al verdraeijder ende breeder, zoo dat scheen dat
een speciael ende sonderlinghe bevel ende last was, vander overheijt ghecommen,
als dat men die beelden afbreken moeste ende dat men daer af prijs en danck
hebben zoude. Zoo verre quam dees quale ende doliance dat van hondert lieden
nauwelic eene en meende of ten moeste alzoo ghedaen wesen, ofte emmer dattet
vander overheijt quam. Hier inne en waren niet alleene verabuseert tempelschenders
ende gues, diet gheerne zaghen, maer ooc die catolijcque, diet wee int herte dede
dat zij zulcx beleven moesten. Maer dat onderscheet was daer tusschen, dat die
catolijcque haer handen daeranne niet en staken, noch niemant voetsel daertoe en
ghaven, maer vele vanden anderen, bijsonder ghemeene lieden van cleender
qualiteijt, waren de ghene die zulck weerck deden ende grooten aerbeijt ende
slavernie daer om bezuerden, daer zij qualic af gheloont waren, zoo men hier naer
wel hooren zal. Zoo dat die aude proverbie wel hadde ghedient ghenoteert, die
zecht, dat lettel onderwints veel rusten inbrijnghende es.
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Cap. III.
Hoe dat, naer dat int Tempelhuus die beelden afgheworpen waren, die
cloosters ten Augustijnen ende ooc tot onser Vrauwen Broeders
te
anstonden, daernaer S Pharahilden keercke ende thospitael daer
neffens, Sente Nicolaus keercke, Sente Michaels, ende hoe zij in Sent
Jacobs keercke te voren jongheluerden.
Die van tclooster vanden Augustijnen, daer recht jeghen over staende, ziende dat
zij deerste daernaer zouden zijn die anstaen zouden, hilden haer clooster ende
keercke al vaste ghesloten ende meenden wederstant te doene, dwelc de
voornoemde dienaers, met de twee ghebroeders de Onghenaes, als capiteijnen,
ende dander puepele hemlieden ontrieden ende bevalen haer poorten ende dueren
te onsluten, ende alzoo voort in ander keercken ende cloosters, om datter gheenen
foortsighen uploop noch ghevecht gheschieden en zoude, dwelc men in alle
mannieren zocht te vermijden. Aldus uut dei Tempelhuijse ghescheeden zijnde, zoo
heeft men dat Augustijnen clooster anghevallen ende ooc al in sticken ghesmeten
datter veil es gheweest, nochtans niet alle tafelen oft tafereelen, mits dat de
religiuesen sommich dijnghen wech ghedaen ende verborghen hadden, dwelc
wijselic van haer ghedaen was. Den hoop vanden volcke wart alle handt wijlen
wassende, zoo dat zij haer bedeelden, ende daer liep eenen hoop, met haer
breeckinstrumenten ende gheweere, int clooster vanden Carmelijten, die men heet
onser Vrauwenbroers, ooc daer neffens ghestaen, ende deden daer ooc groote
schade int breken vande beelden ende chiraigen vander keercke ende clooster,
ende zoo desen hoop vertrocken was zegghende: tes hier ghenouch, tzijn ghoede
knechten, laet ons ghaen naer den Predicheeren, zoo quamer
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eenen anderen hoop inne, die zoo langhe bezich hadden gheweest met breken ten
Augustijnen, die riepen: hortsa, laet ons die hurghel weeren. Hier ieghen stonden
Lievin ende meester Jan Onghena haer capiteijnen, maer ten mocht niet baten. Zij
wierpen die hurghel van boven neder ende brakense al in sticken, ooc mede een
1
posetijfkint dat up den docsael stont, zegghende: zij en moghen niet vrijer zijn dan
andere. Daer wasser die int vallen vander grooter hur ghele, in perijckel waren van
haren lijve, daeronder doot te blijven, haddese Godt niet beter bewaert dan zij haer
zelven bewaerden. Dese onser Vrauwenbroeders hadden ooc up haer hoede
gheweest, ende hadden in tijts wech ghedaen zeker schoone ende constighe autaer
2
tafelen ende die verborghen in haer cloostere; maer Ghyselbrecht Cools , lootghieter,
onder dese hoop wesende, die weercman int voornoemde clooster was, ende was
daer wel bekent ende bemint, (maer hij drouch een ander herte eijmelic thaerwaert
dan zij hem betrauden, hij hadde daer ooc eenen broeder die daer gheproffest was,
maer was overlanck uut gheloopen ende nu gheworden eene van dese
veltpredicanten) heeft totten volcke ghezeijt: hier zijn noch al meer tafereelen
gheschildert ende ghesneden, volcht mij, ic zal se wel vinden. Ende alzoo hij de
ghewesten vanden clooster wel wiste heeft hemlien gheleet daer dat zij waren ende
over, hoop laghen. Daer heeftet weder an een hauwen ende keerven gheghaen,
zoo dat zij daer alle gheschonden ende bedorven werden. Ja, die schilderien an
mueren ende in glaesveinsters en waren niet vrij, zij werden uutghescrapt
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Draagbaar orgel.
en

Den VIJ september (1566), Ghyselbrecht Cools, lootghietere, Jan Cooman, enz., waren
ghehanghen aen eene cruysgalghe. (Memorieboek, Il, bl. 342).
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bijsonder die ooghen ende aenzichten, ende die glaesveinsters met steenen
1
duerworpen, ooc die afsluutsels, paneelen, vrauwenzittenen , poortalen, docsalen,
tmoeste al an staen, niet alleen in dese, maer in alle ander keercken ende cloosters
die in destadt waren. Ende terwijlen dat deze hier bezich waren met weercken, zoo
wrochten ander benden in ander keercken ende godtshuijsen; want daer wasser
2
een groot ghedeel in de canesije van Sente Pharahilden, daer zijt ooc al cuijschten
ende in sticken braken, ende ooc int hospitael an Sente Pharahildenplaetse, ende
zoo in Sente Nicolaus keercke, daer wart ooc al omverre ghesmeten. Hier plach
een autaertafel te stane, daer onse liever Vrauwe ghemaect was, als oft zij int
kinderbedde gheleghen hadde, ende was bijna alzoo groot als dleven ghesneden
ende gheschildert. Dese wart vande vraukins ende de costers verchiert met
spanghen, roosenhoeden, decsel van zijde, fijn douck ende dierghelijcke, ende
tkindekin Jhesu stont achter tbedde, zeer schoone bluesende, Joseph zat ten
voethende ende onderzette zijn hooft. Hierup riepen die kinderen: Comt af Maijkin,
ghij bebt langhe ghenouch int kinderbedde gheleghen ende zuijpenen ghegheten,
ghij moet nu verhuijsen. Ende hebbent alzoo al van boven nedergheworpen, ende
ooc die wassen kinderkins, armen ende beenen, die daer an hijnghen; want vele
lieden daer groote devocie toe hadden, om dat die beelde haer zoo wel beviel, dat
zij ter eeren onser Vrauwen, daer sommighe dijnghen verghisten, jeghen diveersche
nooden ende ghebreken. Die autaertafelen werden openbaerlic achter straten
wechghesleept, van sommighe moghelic, diese preserveren wilden ende daer recht
an hadden. Sente Michaels keercke en heeft ooc niet veel beter ghevaren, noch
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ooc Sente Jacobs keercke. Daer hadden eenen dach te voren die kinderen ende
1
quade knechten in ghejoct, ende verschuerden den vijncoort die daer ghecroont
was, met stocken ende keersblusschers, trocken ende sjoochden daeran, zoo de
jonghe catten een gharen verwernen, liepen in den predicstoel, reecten daernaer,
deden tafereelen ende beeldekins af. Daer en was gheen beschick noch bestier in
de voornoemde keercke; want daer en was niet eenen man van deghen inne, oft
waren zij daer in, zij schaemden haer daer te blijven om de rapailgerie, die daer
was ende om tgheroup ende tghetier. Her Willem Doens, een audt rijcke priester,
die ghemeenlic de kinderen pleecht te verbieden van alle onbehoorlicheijt in de
keercke, haestich ende vierich van zinne zijnde, wildet beletten ende hem daer
jeghen stellen, maer ten mocht al niet helpen, zij ghecten ende spotten met hem
2
ende maecten den man zoo gram, dat hij scheen inde popelsie te slane, ende
ghijnck buten der keercke zitten ende zach als eene die verwesen was, ende
nauwelic niemant en kende.
3
In Sente Nicolaus keercke quam ghaende Franchoijs Van Wijchuus , naermaels
eene vande vier capiteijnen, een edelman vander stadt die ooc in veel crijghen
r

gheweest hadde, die sprack totten onderbaliu: Mons baliu, verleent mij vijf of zesse
van u hallebardiers, ic wille dees keercke zuver ende vrij hauden van deserapailge.
Maer donderbaliu verre ziende ende vreesende meerder ongherief, heeftet hem
gheweyghert ende eerlic ontseijt. Aldus en wilde nauwelic niemant van deghen
(alzoot reden was), up dien tijt, in eenighe keercken of cloosters commen; want men
zach daer niet dan eenen
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Fr. van Wychuus of Wyckhuus, schepen van der Keure, in 1556, 1568, 1571, 1584, 1587,
1588, en 1589, schepen van ghedeele in 1560, 1565 en 1592.
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1

verwerrenden hoop van rappailgen ende ghabelonien van vrauwen. Men zacher
nauwelic van al tghestof ende vuijl nesse dat van achter de autaertafelen quam,
men vreesde ooc van wat up zijn hooft ofte lijf te crijghen, duer tvallen ende weerpen
van veel hauteweerck ende beelden, dwelc van boven neder gheworpen wart. Veel
goede lieden van heeren en haddens ooc nemmermeer connen ghezien, twas haer
ooc zeer lastich ende verdrietelic te hooren, ja, tsmerte haer zoo zeere, dat zij achter
straten ghijnghen al zwijghende als oft zij stom, doof ende blent gheweest hadden.
Twas doe zulck een ongheweerte der dolijnghe ende curtsighe raserie, dat veel
ghoede lieden, al ghemoetten zij haer vrienden, die niet en groetten noch an en
spraken, zoo dat men wel meercken mochte die groote becommertheijt haers herten
ende tverdriet haers levens. Maer hoe benaut ende bevreest dat doe tgheestelic
volck was, dat late ic elck ghoet herte bedijncken: zij hadden som wel willen, haddet
moghelic gheweest, in een musenhol crupen ofte haer in voghelen veranderen om
wech te vlieghen, anghezien dat men zoo gruwelic haer conventen ende cloosters
verstoorde, maer aldermeest waren hier inne beladen ende te wets die aerme simpel
vrauwen religiuesen, nonnekins, zusterkins, baghijnkins ende dierghelijcke.
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Cap. IV.
Hoe fellic ende ghebeten dat zij tclooster ten Predicheeren anvielen,
ende een groote menichte van boucken bedorven, en bijna alle dijnghen
braken ende te nieten brochten, ooc etelicke ende drijnckelicke ware
verquisten, ende wat propoosten dat sommighe bij brochten up tverlies
der boucken ende up tbreken der beelden.
1

Daernaer quam desen hunighen hoop in tclooster ten Predicheeren, daer vielen
zij alder grimmichst an, smetent daer boven ende beneden al in sticken. Tselfs die
vrauwenzittenen, die in den bueck stonden, en waren niet vrij. Zij schuerden ende
bedorven daer ontellicke boucken, zoo dat gheheel die strate overdect was met
gheprenten pampiere. Zoo ooc waren beede de groenpleijnen vande twee panden
vanden cloostere, dwelck abuselic om zien was, ende achter in die Leije was uut
die cellen zoo veel pampiers (dat uut die boucken gheschuert was) uutgheworpen,
dat scheen dat zeer groote sneevlocken van boven af int water vielen, zulcx als
2
Alexander Magnus zach int wilde India, als hij Hercules ende Liberpaters colonnen
oft papelen(?) voorbij ghereijst was, welcke sneevlocken waren (zoo dhijstorie zecht)
3
4
groot als schaepsvachten ofte ghelijck de muesijen in zoet reghenachtich wedere
pleghen met hoopen te vlieghen ende haer te vlechten in een. Alzoo zach men
eenpaerlic dat pampier vlieghen in de lucht, ende ondertusschen werden daer ooc
veel boucken, som alf, som gheheel gheschuert,
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ende som gheheel ende ghesloten zijnde int water ghesmact mits dat zij overlast
waren vanden weercke. Daermede somtijts uutvloghen zittecussens ende anderen
huijsraet, zoo dat de Leije vervult scheen vanden pampiere ende vande boucken,
die onnoumelic ghelt ghecost hadden; want dit clooster was alzoo wel voorzien van
boucken als eenich dat men vant. Die kinderen, knechten ende mans vischten hier
ende daer de boucken, ende werden met zacken ende curtewaghenen wech ghevoert
die uuten water ghetrocken waren, ende alsser sommighe quamen die zeijden: ghij
1
zulter in weerzien zijn dat ghij dees boucken neemt ende vischt; want men mach
niet nemen, zoo werden zij som vervaert ende werpen de boucken weder int watere.
Ja, daer wasser die gheheel zacken met boucken uutsturtten ende lietense drijven,
dwelc jammer was. Tverwoet ende dul volck liep oock up alle de cellen ende solders
vanden cloostere, ende braken die steenen potkins, kannekins, gijolen, glasen,
stoelen, schabbellen, schappraijkins: twart al in sticken ghesmeten. De wassen
keersen tart men met voeten. Daer en bleef nieuwers een glaesveinster gheheel.
Hier ghijnck die zeer uutnemende ende constighe ghelaesveinster te ruijne, die
inden eenen pant stont, wesende dhijstorie vande drij coninghen. De keercke wart
zoo ghehandtiert dattet onsprekelic ware. Niet en bleeffer gheheel, twart al in sticken
ghecloven, ghestoelte, siegen, docsael, afsluutsel, hoe wel niet al ter neder ghevelt,
maer zonder schade niet, ende noch veel meer dan men ghezegghen can:
ghaerdijnen, lijnwaet ende menigherande dijnghen wart daer talle canten zoo
verwoest, dat mer metten voeten overghijnck. Eenighe bedden werden
2
upgheschurpt , dwelc sommighe ghuesghezinde
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beclaechden ende wederspraken, ende namen dicwils eenen strijt ende ghekijf
jeghen melcanderen; want ghelijck deene altijts beter ende sachtmoedigher van
herten es dan dander, zoo wilden zij sommighe dijnghen bescheermen, zoo zij ooc
metten lijve deden, ende ander quade hoofden oft jonghe zotten wildent ghenitseleert
hebben. Men zecht datter daer was, die uut haer zelven een toeghezicht namen,
dat men daer niet meer bedeerven en zoude, noch oock ijet van daer draghen, ende
1
hilden zij vijve oft zij zesse scheerp de wachte. Ander waren zoo butertieren , dat
zij steenen colonnen van veinsteren, metcassijnen ende glasen, poochden uut te
smijten; want men bract al dat breken conde. Dat deene hadde ongheschent ghelaten
dat bedarf dandere. In den pant, daer den reefter ende bierkelder stont, dranck
tvolck tbier uut ampullen, schotelen, beckenen, kitten ende uut zulcke ghereeschap
als zij daer vinden conden, ooc uut voeten van motalen kandelaers ende
dierghelijcke; want zij en hadden van huus gheen ghereeschap medeghebracht om
uut te drijncken, zoo dat zij som, uut ghebreke van drijncvaten, haer hoeden ende
2
bonetten ghebruucten. Den pant lach al nat beblanst vanden biere ende dranck,
die ghesturt was duer tghedrum, hurten ende steken vanden volcke, hoewel dat
niet den hondertsten persoon en dranck noch en wilden daeromme eens pooghen,
dan sommighe rapailge van cleender importancien; maer in den kelder, mits dat
daer doncker was ende dat daer gheen moete en was om den tap in de vaten te
steken (alsmen een kitte biers oft ijet anders vul ghetrocken hadde, want elck was
om te haesticht om bier te hebben, als den eenen beker ofte
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drijncvat vul was, zoo hilt mer een ander ondere ende men liet de vaten alzoo
eenpaerlic haer bier uut gheijsen) zoo was daer aldermeest ghesturt ende ghequist,
zoo dat men bijna weecschoen int bier ofte wijn ghijnck. Daer was eenich gheboufte
ondere (ghoede ghalghespijse) die de botere jeghen den muer gheclact hadden
ende een groot ghedeel poers, in den voornoemden pant, onder de voeten
ghestroeijt, zoo datter den pant zeer naer roock. Tcanariezuucker, soffraen ende
ander substancien tart men daer ooc met voeten. Dat poer hadden dees religiuesen
veel bij, om den cauden ende wacken visch die zij altijts haten, te verteeren, mits
dat zij niet vele aerbeijts, dan met de zinnen, deden, ooc wart dat ghebesicht voor
die zieck ende onlustich waren. Maer die meeste schade die daer ghedaen was,
dat was in de boucken, dwelck menich studiues gheest beclaechde; want broeder
Anthonis Eduwaert, die in dees foele zijn tweetster ghedoken lach in een hautmijte,
verclaerde mij dat hij daer zijns deels boucken ghelaten hadde, wel om LXXX
ghuldenen, ende was eene vande minste die vele ende costelicke boucken hadde.
Daer wasser, als heer Lievin Vandenbossche ende andere, dier verloren hadden
om L oft LX pont grooten ende meer, ende sommighe boucbinders hadden tot hem
ghezeijt, dat die boucken die up der religiuesen cellen waren wel weert waren
1
duijsent pont grooten ende meer, ende die up de ghemeen librarie waren duijsent
vijf hondert ponden grooten, ende datter de bouckvercoopers wel zoo vele hadden
willen voren gheven. Dwelc voorwaer een groot jammer ende schade was, een
weerck dat de duvel duer zijn dienaers voortghestelt hadde, hopende alzoo te
verdonckeren die ghoede doctrijnen der auder doctueren, om te beter de ketterien
te
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moghen zaeijen ende haren voortghanck te hebben. Maer als men dees groote
schade der boucken die sommighe vertrack ende voren leijde, zoo andtwoorden zij
dat zij eensdeels schuldich waren qualic te varen, om dat zij an eenighe van dien
qualic gheraect waren, zegghende alsser ijemant ghevanghen was van heresije,
zoo werden somtijts zijn boucken uutghehaelt, ende in dit ofte in ander cloosters
brocht te visiteren oft zij quaet oft valsch waren, waer ondere ooc dicwils ghoede
ende gheprevelegierde boucken bevonden waren; ende als die lieden ammende
ghedaen hebbende, weder uut der vanghenesse gherochten ende supplieerden om
haer ghoede ende niet suspecte boucken wederomme te hebben, zoo en conden
zij die somtijts niet ghecrijghen, of als zij voor justicie storven ende de vrienden
daerom supplieerden, zoo voeren zij alleleens. Zulcke maren stroijden eenighe die
een specie vande ghuesen hadden, daerom en es daer inne niet veel gheloofs te
stellen. Anghaende van mij, ic betrauwe de ghoede heeren ende religiuesen veel
anders ende dat zij zulcx niet gheerne doen en zouden. Zij hijnghen ooc daerbij dat
eenighe inquisituers sommighe suspecte ende schandaluese schilderien uut
sommigher lieden huusen ghehaelt hadden, als oft zij die wilden gheweert hebben
ende te nieten doen; maer naermaels zou bevonden gheweest zijn, dat zij daermede
zelve haer cameren verchierden. Es ditte alzoo ghebuert, zoo en connen wijt niet
prijsen. Maer anghezien dat vele heretijcken zulcke maren ende noch meer ander
zaeijden, daer groote lueghenen onder ghemijnghelt waren, ende dat zij grooten
aet ende nijt up de gheestelicheijt droughen, zoo en es daer up niet veel te achten;
want zij wisten an alle dijnghen eenen cnop te zetten ende den pijl te veren, alzoo
men zecht, ghelijck zij up tbreken der beelden ooc wisten wat te zegghen,
zegghende: tes een cleen
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zake oft wederwrake dat wij dees beelden breken, dwelck doch een specie der
afghoderie es, daer tgheestelicke ons veel meerder schade ende inder ghedaen
heeft, ja, onsprekelic jammer, brekende duer haer vervolghen die beelden, die Godt
zelve ghemaect hadde, ende daer hij zijn dierbaer bloet voren ghesturt heeft, te
weten som ons naeste vrienden, vaders ende moeders, zusters ende broeders ende
dierghelijcke. Zeijde men dat willen de keijserlicke mandamenten, zoo andtwoordden
zij: die hebben zijlieden ende de hare helpen maken, ende alzoo de hoverheijt
tzweert in dhandt ghegheven ende onderzoucken en belasten deghene die in dit
zweert vallen, slachtende die Phariseen, die in Pilatus huus niet commen en wilden,
om dat men daer vanden lijve dijnchde, vreesende besmet te zijne; maer zij en
vreesden haer niet (dwelc duijsent mael eergher was) den zone Godts, onnoosel
ende zonder zonde, Pilatus over te leveren om ghedoot te zijne ende te roupen:
zijn bloet zij up ons ende up ons kinderen. Daerom doen de zulcke altijts qualic,
want zijn die pacienten verdeelt ende qualic up den wech, zoo benemen zij haer
duer de doot, die men haer andoet, den middel om naermaels te moghen bekeeren
ende ter salicheijt te commen, ende jaghense alzoo voor den tijt in de qualicvaert
der eeuwigher verdommenesse. Want hadde men Augustinus ghedoot, als hij
manicheus was, hoe zoude hij hem moghen bekeeren hebben, ghelijck hij naermaels
dede? Ende heeft alzoo veel proffijts in de christenheijt ghedaen als eenighe onder
veel duijsenden. Hadde men ooc Paulus ghedoot, als hij de Christenen vervolchde,
waer zouden alle zijn costelicke brieven ghebleven zijn? Item zijn die pacienten niet
zoo verdoolt als men haer uptijcht, ende moghelic voor Godt wel staen, zoo doet
men groot quaet dat men zulcke meinschen doot, die de vrienden Godts zijn, ende
men maect alzoo mar-
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telaers daer af, want Godts oordeelen en der meinschen, zecht Esaijas, zijn
verscheeden als den hemel es vander eerden. Dese ende deser ghelijcke
argumenten ende aligacien hadden sommighe zeere inden mont, ende tscheen,
voor vele ghemeene simpel meinschen ende sonderlinghe die wat ghuesghezint
waren, een steerck onverwinnelic dijnck te wesen; maer voor de wijse ende
verstandighe eijst zeer licht te andtwoorden; want daer zijt een licht dijnck weghen
die ornamenten, beelden ende chieraigen der keercken te breken ende ruwijneren,
dat es in de ooghen Godts boven maten zwaer, ende naer de gheestelicke ende
weerlicke rechten, weerdich zwaerlic ghestraft te zijne. Want oft ijemant quame in
eens anders huus, ende sloucht daer al in sticken, ende roofde tghelt daer hijt
crijghen conde, hoe meende dat hem zoude afghenomen wesen? Ic meene voor
waer dat hijt metten lijve betalen zoude. Hoe veel te meer in de tempelen Godts, in
die dijnghen, die Ghode gheoffert ende ghesacreert zijn; want den Heere up de
weerelt wesende en toochde noijnt zijn gramschap zoo groot, als over de ghene
die zijns vaders huus onteerden, slaende daer uut tot twee stonden toe, zeer
vehementelic ende vreeselic, de coopers ende vercoopers die hij daer vant. Ende
dat zij haer aldus over tgheestelicke wilden wreken, dat was een magher wrake.
Die beelden ende chiraigen en hadden haer niet mesdaen. Die gheestelicke zijn
ghestelt als toezienders ende wachters. Als zij de wulvenzien commen, zij moetense
jeghenstaen ende weeren: tes haer officie ende roup. De heretijcken zijn ooc zeer
schadelic levende: thadde beter Arrius, Nestorius, Sabellius, Cherintus ende vele
meer ander kettersche leeraers gheweest, dat zij in tijts ghedoot hadden gheweest;
want haer pijne in de eeuwighe verdommenesse zoude te minder zijn, om dat zij
zoo veel meinschen in dolijnghen
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niet en zouden ghebrocht hebben. Ooc haddet beter gheweest om die ander
meinschen, die zij verleet hebben; want die hadden moghen ter salicheijt commen,
die aldus int eeuwich verlies commen, dwelck jammerlic te beweenen es. Ooc
verdienen die gruwelicke blasphemien, die de ketters uutschumen, de doot; want
die eenen prince lastert ende ingurieert, wert wel met der doot ghepugnieert, waerom
niet die Godt, ofte dat hem anghaet, ingurie doet? Want dat zij niet en verstaen als
onredelicke beesten (zoo die helighe Petrus zecht), durven zij lasteren ende
1
beschimpen. Ende ten derden om haren uproer; want een ketter sticht een meijterie ,
in de zaken die Godt anghaen ende die helighe keercke, ende zaghe hij tijt ende
pas, zou ooc in weerlicke zaken meijten ende alle dijnck naer zijn vermaledijde
opinien willen stellen, al zout bloet ende ghoet costen. Dat bleeck an die Arianos,
an die Donatisten, an die Hussijten in Bohemen, in den boerencrijch in Duijtschlandt,
an den uproer tot Munster en tot Amstelredamme, an den zwaren crijch der
Hughenoijsen in Vrancrijck ende an vele andere. Maer up tpoint van dat men van
die ketters mocht twijfelen, of zij schuldich of onschuldich ghedoot werden,
andtwoorden de gheleerde, dat haer leeringhen ghenouch uutgheven ende haer
weercken, wie een recht ketter es oft niet, ende dat int verwachten van haer
bekeeringhe veel meer schade commen zoude dan proffijts, mits dat zij met haren
langhen leven, noch veel meinschen bedeerven zouden. Aldus beter eene wech
ghedaen, dan een duijsent. Men mach ooc niet zegghen dat haerlier doot ende
cause van steerven, eenighe ghelijckenesse heeft met Christus doot; want Christus
doot ende der helighen dierbaer was, maer de hare zeer stijnc-
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kende ende eerch. Ergo hier valt een groot different: die werden vervolcht om haer
weldaet ende duecht, ende dese, te weten de schandelicke heretijcquen, om haer
boose blasphemien, meijterien ende alderschadelicste corruptien.

Cap. V.
Van drij vicien waeromme die gheestelicke vanden volcke zoo zeere
benijt zijn, ende van XIJ pointen, die men jeghen desen nijt behoort te
stellen.
Alzoo zeere, ofte emmer niet vele min, dan de Predicheeren, zoo waren ooc behaet
ende benijt de Fremenueren oft Franciscanen; want hoewel dat haer oorden niet
properlic inne en haut van jeghen die ketters te strijden, alzoo die oorden doet
vanden Dominicanen ofte Predicheeren, nochtans waren zij daervoren ghehauden,
dat zij ooc vervolghers waren ende de handt vaste daer an hilden. Dat conde tvolck
wel meercken an sommighe ghepassijde ende partijelicke sermoenen, die eenighe
van hemlieden altemet ghedaen hadden, die al in den predicstoel besich stonden
met verdommen, bernen ende blaken ofte dierghelijcke furiuese woorden, dwelc
vele haren vierighen gheest ende liefde totter waerheijt toescreven, zoo voorseijt
es, ende veel andere haer partijelic ende fenijnich herte, zegghende: wij voeden
ende onderhauden in ons boesemen dese als serpenten, met onsen ghiften ende
aelmoesenen, welcke serpenten ons, ofte onse naercommers noch zullen therte
afsteken ende ter doot brijnghen, niet daerbij legghende die groote weldaden, die
van hemlieden quamen int administreren vanden woorde Godts ende twaerschuwen
jeghen die gheestelicke perijckelen ende tvijants listen, die vele leecke lieden niet
en kenden, ende haer voorderijnghen ende behulp an vele mein-
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schen totter eeuwigher salicheijt, uutsonderende alleene, daerin dat zij ofte haers
ghelijcke, uut meinschelicke crancheijt, fautich zijn, ende niet considererende die X
dobbel weldaden die duer hemlien gheschien. Ghelijc Paulus zecht: dijncket u groot
dat ghij mededeelt tijdelicke dijnghen ofte aelmoessen, den predicanten die u daer
voren gheven dat veel beter es, die gheestelicke dijnghen, die de zielen te stade
commen ende eeuwich salich maken moghen. In somma djaghen ende tvlien was
ofte de oorzake vanden aet vanden volcke up hemlieden haerlier vervolghijnghe,
zoo men haer te laste leijde; want zij hildense, in dat cas, als bloedighe ende
dooffelicke vijanden, die niet en vervolchden, straetroovers, moorders ende
dierghelijcke, maer ghoede sachte lieden als lammeren, die gheerne Godt zouden
behaecht hebben, ende haer uuterste vermoghen daertoe deden. Ende indien zij
1
in dat zoucken van Godt ende haer salicheijt wat faelden, vielen ofte sanckelden ,
dat Godt dat haer nemmermeer qualic af en conde nemen, duer de groote liefde
ende eerweerdicheijt, die zij tot hem droeghen, te vreden zijnde haer leven (zoo zij
ooc metten weercken dicwils betoochden in diveersche dooden), om zijnen name
(zoo zij meenden), te offeren ende te voren te gheven; want die liefde es zoo edel
2
ende uutnemende costelic ende haren rueck zoo bequame , dat zij bedect ende
excuseert sommighe fauten, die duer de liefdegheschien, ende en maect den ghenen,
die men lief heeft, niet lichte daeromme verstoort, ende bijsonder den hemelschen
vadere, die een fonteijne van alle ghoet es ende die ons fauten gheerne vergeeft,
ende een hopelic loonder es, ooc van cleene duechden, om zijnen wille ghedaen,
ende dat zij-
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lieden inquisituers, ofte hoe zij ghenaemt zijn, niet te doen en hebben met dat een
ander ghelooft, ofte hoe hijt int herte met zijnen Godt maect, dan alleene dat zij
elcken, metten woorden Godts, daer in beraden moghen, dwelc den eenighen middel
es om die ketters te bestrijden, ende niet tuutwendich zweert, water ofte vier, dat
daerinne veel meer schade doet dan proffijts, zoot menichmael bevonden es, hoe
die ketters daer duere maer te meer en wassen oft groeijen, bij vele middelen hier
te lanck om verhalen. Ten anderen rees den aet des volcx over hemlieden ende
generalic over alle gheestelicke om haer onversadelicke ghiericheijt ende hooveerdie,
die zij haer toeleijden, ziende ooc hoe dat vele cloosters ende abten inne hadden
tbeste ende tmeeste ghoet van christenrijcke, zuver ende vrij van tienden, ende
haelden noch boven dien tienden up ander lieden eerfgront, arme ende rijcke, ende
ander lasten, waren van vele gheacht als verschatters ende die tghoet tonrechte
bezaten, als die niet en deden de diensten, die zij voor de tienden ende ander ghiften
schuldich waren te doene, ofte die te laten ghebruucken, diese metten rechte
toebehoorden, zoo wij noch hier naer zegghen zullen, daer wij spreken zullen hoe
de veltpredicanten up dese ende andere hare abusen gheropen hebbend. Ooc
waren bevonden, in sommighe steerfhuijsen, briefkins ende letteraigen inhaudende
hoe die ghestorven persoonen (maer meest weduwen ende simpel vrauwen), haer
ghoet upghedreghen ende ghegheven hadden, zeer groffelic, den cloosters, ende
dat alzoo haren hoirs ende vrienden ontmaect, als voor een quartierkin van een
dachmesse ofte hooftmesse ende ander ceremonien, die men voor haer zielen zou
doen, zeer groote ende onredelicke sommen ghelts, als X, XX oft XXIIIJ ponden
grooten, boven dien belastende ten eeuwighen daghen haer huijsen, lochtijnghen
ende eerfgronden, zoo dat die hoirs nemmer-
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meer uut dien last gheraken en conden. Maer men moet hier jeghen ooc considereren
1
den armen staet van veel gheestelicke religioenen , die int eerste alzoo onderhauden
ende upghebrocht worden, maer bijder tijt esser groote overvloet upghevallen in
sommighe cloosters, dwelc haerlier corruptie van haer ghoet leven gheweest es,
ghelijct in alle staten ende zaken die ter weerelt zijn, vaert. Nu dan, om dese ende
deser ghelijcke pointen, was veel volcx gram ende beroert, ende waren ooc
upghestooct vande veltpredicanten, zoo een vier maer te meer en brant zoo men
daer meer hauts ende brandende matterie toe steect. Ooc dochte tvolc dat vele van
hemlieden, hooveerdich ende prues, waren dominerende als heeren ende princen
hier up der eerden, dwelc al te lanck te verhalen ware ende niet van noode ende
ooc onbehoorlic alhier te stellen. Maer al mocht alzoo wesen, daer nochtans vele
toe te zegghen ware, zoo moet men ooc weten ende considereren dat men ooc
vele uutnemende ghoede gheestelicke persoonen vint, die herde, wel ende scheerp
haerlier religioenen hauden, om trijcke Godts met zueren arbeijt te vercrijghen, dwelc
ghewelt moet lijden, zoo de Heere zecht, ende wert vande gheweldighe vercreghen
ende inghenomen. Ten anderen, dat men ooc partijelic van hemlieden spreect,
dwelc niemant toe en behoort, maer liever in zijns zelfs acker te ghane ende zijn
oncruut uut te wiene; want wij en zullen gheen reden moeten voor andere gheven,
maer voor ons zelven. Ten derden, moet men weten dattet ooc meinschen zijn,
subiect (ghelijck wij) dicwils der temtacie ende der zonde. Ten vierden, dattet dicwils
onse schulden zijn die voor Godt, duer onse boosheden, gheen beter gheestelicke
overhoofden en verdienen. Ten vijfsten, dat wij ons kinderen,
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niet om Godts wille, maer omdat wijse quijt zouden zijn ende ander kinderen rijcke
maken, in de cloosters als in vanghenesse steken, jonc ende beneden haer jaren
zijnde. Ten zesten, dat wij dicwils Godt in dat cas, als Caïn, vanden snootsten
offeren: hebben wij kinderen die bultich, manck ofte eenooghich zijn ofte eenich
ghebreck van zinne hebben, die moeten naer een clooster danssen, daer en helpt
en

gheen bidden an. Ten VIIJ , bedeerven de weerlicke persoonen dicwils de
en

gheestelicke, met haer conversacien, rude woorden ende wandelijnghe. Ten VIJ ,
waer ijewers een rijcke plaetse vachiert, daer men eere ende staet up ghecrijghen
mach, als een bisdom, abdie ofte proostie oft dierghelijcke, dat wert ghemant vande
groote meesters, dat caetsen zij haer vrienden ofte kinderen toe, werden alzoo daer
1
in ghedrumt, weder zij bequame daertoe zijn of niet, ende anveerden dat zwaer
en

pack om rekenschap te doene van die schapen Christi. Ten IX , en behooren wij
2
niet te beschimpen oft begrijpen ons overhoofden, die over ons ghestelt zijn; want
en

daer staet: ghij en zult die overste des volcx niet vloucken. Ten X , behooren wij
en

voor haer te bidden, indien zij qualic leven. Ten XJ , zoo eijst notoir dat den boosen
vijandt meer temteert hemlien, die een ghoet leven gheerne leeden zouden, dan
de ghene die niet zeer daer naer en poghen; want eenen voghel inde mute en es
zoo zeer niet te wachten als eenen die wechvlieghen wilt ende uut des voghelaers
en

nette gheraect es. Ten XIJ , waren wij uprechte christen meinschen als gheprouft
gaudt, zoo zouden wij den gheest der liefden in ons plaetse verleenen, ende alle
aet ende ranckuer, up alle meinschen wie zij zijn, van ons verdrijven, maer alleene
de zonde haten ende een eeuwighe oorloghe daer jeghen voeren.
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Cap. VI.
Vande rudesse, die de beeldestormers ten Fremenueren bedreven, ende
hoe zij vande religuesen alle dijnck int quade verkeerden, ende haren
spot ende gheck met haer ende met die beelden hilden.
Ten Fremenueren voornoemd, en heeftet niet beter ghevaren; want terwijlen dat
men bezich was met aldus tclooster vanden Predicheeren van binnen te ruwijneren
(daer ontrent XIJ of XVJ mannekins, pover int abijt, met beroeste stocken ende staven
in dhandt, voren stonden, als de wachte haudende, ende schenen vremdelijnghen
zijnde), zoo wrochten dees tempelschenders al neerstich int clooster ten
Fremenueren. Daer warp men die zijden ende damasten cuskins, die men up de
autaren lecht, ende andere, ter veinsteren uut, up tstrate ende int water ende inde
eerve, telcx rechte, die werden dan van sommighe zotten wederomme ghezeijlt. Al
haer boucken werden ooc gheschuert ende van boven neder int water gheworpen,
zegghende: zij hebben ons menich blau sermoen uut alle dese boucken ghedaen.
Dese vlootten daer ooc inde Leije ende werden ghemijnghelt met die boucken
vanden Predicheeren, de welcke naermaels vele lieden crijghende ende
preparerende, hebbense den ghenen diese toebehoorden weder ghelevert, zonder
eenich verghelt daer voren te hebben, ja, hebbense zelve inde cloosters doen
draghen, niet jeghenstaende dat zij die jeghen diese ghevischt hadden, ghecocht
hadden, maer om cleen ghelt. Hier moesten ooc alle die beelden stupen ende vallen.
Den nieuwen docsale ende thaude ende tnieuwe afsluutsel voor den choor en bleven
niet ongheschent. Men zach daer langhe tijt, ter zijden den choor, up de zijde daer
men int clooster ghaet,
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over hoop ligghen een groot ghedeel autaer tafelen ende verwelven van dien. Ooc
eenen langhen tijt lach gheheel de keercke ten Predicheeren vul van alle dese
ghebroken sticken, die zij toeghesloten hilden ende niet en ruumden, dwelc
sommighe hemlieden, als ooc den Fremenueren, bediedden up een
wraeckghiericheijt, al en wasser moghelic gheen ghepeinse af, als dat zij wilden
verbeijden, tot dat den coninc uut Spaingnen overquame, om hem te tooghen welc
een schade ende ruwijne dat hemlieden anghedaen was. Want daer liepen veel
maren vande comste vanden coninc, die scheen zekerlic te commen ende zeer
curts hier te zijne; maer waren alle upghegheven lueghenen, hoewel, dattet hooghe
ende neder zeijde ende veel diveersch bescheet daer af wisten te zegghen. Indien
dees maren vanden hove uutghestroijt waren, zoo wast ghedaen om een betere,
om tvolck die handen stille te doen hauden ende een achterdijncken te crijghen,
wart dat den coninc quame, indien zij ijet quaets voortghestelt hadden, daer af
ghecorregiert te zijne, ende ghavent de gheestelicke uppe. Zoo wast (zoot schijht
ghedaen) om ooc tvolc een vreese an te jaghen, als dat zij an haer lichamen ende
ghoeden niet commen en zouden, want zoo zeere waren zij ghehaet, bijsonder dese
twee voornoemde cloosters, dat ment somtijts in eenighe meerckelic zach openbaren;
want men zecht datter te Predicheeren waren die sommighe boucken, als verwoedde
tijgherdieren, met haren tanden schuerden, ander snedense met haer messen in
sticken, niet sparende sommighe boucken die zeer uutnemende exquisijt waren
ende metter handt zeer curiueselic ghescreven waren ende sommighe vlaemsche
bijbels zeer noble ende costelic zijnde. Ooc wart ghemeerct dat een man een
1
overslop bracht vanden Predicheeren, dat hij daer
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ghenomen hadde, ter avontueren om een hemde af te maken, maer wart vervolcht
van andere diet hem wilden ontnemen, ende commende up de Coorenleije, zoo
heeft hijt daer up tstrate gheworpen, ende met een bjle die hij in de handt hadde,
in twee of drij sticken ghecapt, om datter niemant proffijt af hebben en zonde. Ghelijck
die Cimbren voortijts de Romeinen in eenen strijt verwonnen hebbende, zoo verhaet
up haer waren dat zij al haer peerden vercruepelden, al haer ghevanghenen
1
uphijnghen, haer pantshijsers ende wapenen verhieuwen ende int water smacten.
Voort die kinderen ghecten ende spotten met die beelden, steldense in veel plaetsen
up tstrate ende spraken: roupt vive le gues, ofte wij onthoofden u. Daer naer sloughen
zij haer hoofden af ofte clovense in sticken. Her Lambrecht, een audt religiues ten
Preedicheeren ende een ghoet predicant, wanende van tusschen ghaen in die foele
2
in haer convent, was van sommighe anreest ende ghezeijt: roept vive le gues,
dwelc hij niet zegghen en wilde, al hadden zij hem doot ghesleghen. Twas een
wondere: twee sticken lieten zij gheheel staen in dese twee cloosters, in elck eene,
duer sommighe diet verboden. Deene was (zoot noch blijct) die costelicke ende
ghoede hurghel ten Predicheeren, ende dander tnieuwe ghestoelte in den choor
ten Fremenueren.
Veel gheckelicke woorden hoorde men overal met de beelden. Een jonc meijsen
quam met eenen curtewaghen up de sGraven brugghe, daer een groote beelde up
lach, ghesteken in eenen zack, dwelc zij ghehaelt hadde uut enich clooster om die
te salveren. Dit meerckende de guijten, de brekers, hebben de beelde al spottende
uut den zack ghetrocken,
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welcke beelde ghewapent was ghemaect als Sente Mauricius oft andere helighen
figueren, die men ghewapent maect, ende hebben dees beelde, zoo groot als tleven,
vande brugghe van boven neder int water gheworpen, roupende ende gheckende:
Ziet, ziet, hier gheschiet mirakel, desen zant int vulle hernasch zijnde zwemt noch.
Dwelc gheen wonder en was mits dat hij van haute ghesneden was. Alzoo zochten
zij allesins te spotten met die beelden, die nochtans ter goeder intentien ghemaect
1
ende gheordineert zijn van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. VII.
Van die onverdraghelicke schade der costelicker weerken, die zij int
clooster ende abdie van Sente Pieters deden, ende een argument vande
beelden, ende hoe men daermede behort te leven.
Eer zij dit ongheoorlooft weerck wel vulhent hadden, heghonde den avont te naken,
doe zijn zij up den beerch tSente Pieters gheloopen ende vielen daeranne Onser
Liever Vrauwen keercke. Daer staet voren an de keercke een jent hovekin, daer
ons Heere met zijn drije apostelen, alzoo groot als dleven, ghemaect was, dat
ruwineerden zij al, zoo zij ooc deden dat costelic poortael, herde groot van steene
ghemetst, daer zij alle die beelden ende hijstorien buten ende binnen bedorven
ende afworpen, ende voort hebben zij de keercke gheheel binnen van haer chieraige
duer tbreken berooft, ende nu den avont vallende, zijn zij in Sente Pieters abdie
gheloopen, daer zij zoo veel costelicke weercken ende consti-
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ghe sticken gheschonden ende bedorven hebben dattet claghelic ende te beweenen
was, als Sente Andries autaer tafele, up de slijncke zijde, zoo men incomt, in de
cruijskeercke, ende was een hooghe upghaende weerck, al nieuwe ghemaect bij
1
die constighe handen van meester Jan Dheere , schulptor ende architect, al van
fijnen ende schoonen albastre, toetse ende marbere, waervoren dat men zeijde dat
2
den abt, her Franciscus Helfhaut , gheboden hadde hondert ponden grooten te
gheven, hadde hij die, ten besten dat hij gheconnen hadde, moghen doen weeren;
maer ten mocht niet zijn. Up dander zijde vander cruijskeercke was ooc een schoon
upghaende autaer tafele van haute, ghemaect wijlen bij Matthijs De Kien, die niet
3
beter en voer. Maer ach lacen! wat schade ghebuerde in den hooghen choor! Die
constighe ende zeer costelicke autaer tafele, die up den hooghen autaer stont, ooc
van albaster, marber ende toetse, ende costelic met ghaut ende ander schilderien
verchiert, met haer fraeije gheschilderde dueren, wart al in greijse ghesmeten, ende
achter, een begravijnghe ons Heeren ooc van zulcker costelicker matterie. Ooc ter
rechter handt in den choor, (alsmen van voren daerinne comt te rekenen) die
uutnemende drije priesterlicke stoelen werden al bedorven. Alleene die schoone
4
coninclicke epitaphie van die coninghinne van Denemaercke , zuster

1

t

Of Jan De Heere. Zie bl. 91. ‘Fr. Helfaut éleva un nouvel autel dédié à S André. Il fit exécuter
de riches tapis de haute lisse sur les dessins de maîtres italiens; ils représentaient la vie de
t

2

t

t

S Pierre et de S Paul. 1556.’ (A. Van Lokeren, Chartes et doc. de l'abb. de S -Pierre, II, bl.
LXXI).
Fr. Helfaut, abt van S. Pieters, geboren te Wivezele, in 1509, gestorven 8 dec. 1567. Zie zijne
levensbeschrijving in het hoog belangrijk werk van den heer A. Van Lokeren, Chartes et
t

3
4

documents de l'abbaye de S -Pierre, II, bl. LXX-LXXII.
Eilaas!
Isabella, zuster van Karel V, werd te Brussel op 18 Juli 1501 geboren. Op den ouderdom van
14 jaar huwde zij Christiern II, koning van Denemarken, Zweden en Norwegen. De
tegenspoeden dezer prinses zijn vermeld in eene zeer belangrijke verhandeling uitgegeven
door J.-F. Willems, in het Belgisch Museum, II, bl. 196-236. (Naar aanleiding dezer
verhandeling heeft de heer baron J. de Saint-Genois, eene historische novelle geschreven,
e

onder den titel van Duveken Willems, histoire danoise du XVI siècle, opgenomen in zijne
Feuillets détachés. Gent, 1852). Na verscheidene jaren met haren onttroonden echtgenoot
te hebben omgezworven, kwam Isabella van Oostenrijk op het kasteel te Zwijnaarde, eigendom
t

der abten van S Pieters, alwaar zij op 19 Januari 1526 overleed. Zij werd begraven in de
kerk der abdij te Gent. Het gedenkteeken, dat tot nagedachtenis dezer ongelukkige koningin
werd opgericht, en dat in 1566 door de beeldstormers was geëerbiedigd geworden, werd
vernietigd in 1578. Willems, Belgisch Museum, II, Ed. De Busscher, Notice sur l'abb de
St.-Pierre, bl. 68, Ph. Kervyn de Volkaersbeke, les Églises de Gand, II, bl. 236, en bijzonderlijk
lxviii

A. Van Lokeren, Chartes et docum. de l'abb. de St.-Pierre, II, bl.
, geven talrijke inlichtingen
over dit gedenkteeken.
Deze grafstede, in rood marmer, gekapt met zeer uitspringende hoekjes en gesloten door
een deksel in toetsteen, zonder versiersels en zonder opschrift, werd in 1652 opgericht op
bevel van den abt Engrand.
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e

vanden keijser Carolus de V , vander zelve matterie, wart ghesalveert ende verbeden
van sommighe ghemeen persoonen. Dese weercken waren alle vanden
voornoemden meester Jan Dheere ghemaect zeer constich ende levende als een
ander Praxiteles. Ooc wart gheruwineert ende in sticken ghebroken dat zeer costelic
sacramentshuus, ooc van ghelijcker matterie, als van albastere ende toetse als die
1
drije priesterlicke stoelen waren , met noch acht of X autaer tafelen al meest van
albaster, marber ende toetse, ter zijden den choor ende ooc boven den choor,
werden al in greijse ghesmeten ende gheworpen, welcke weercken meest ghemaect
waren met grooter moijte ende coste, van meester Franchoijs Van den Velde,
schulptor, architect ende geographien. Men

1

‘L'abbé G. Cuelsbrouck fit confectionner trois fauteuils, espèces de chaises curules, en albâtre
t

et en pierre de touche, et élever dans le chœur un édicule pour le S Sacrement, aediculum
e

Sacri Sacramenti.’ (A. Van Lokeren, op. cit., II, bl. LXVIII, 2 col.).
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c

zeijde dat den abt van vier sticken boot, om dat mense salveren zoude, IIIJ pont
groote; want alle dese weercken hadden een onnoumelic ghoet ghecost, ende die
de meeste schade deden waren guijten, die nauwelic eenen schoen an den voet
en hadden. Schipperkins die zaten boven op tSacraments huus ende up Sente
Andries autaer tafele: die motalen colonnen van zeker afsluutsen poochden zij te
breken, maer en conden, tot datter eenen smet of twee quam oft eenighe ketelaers,
die de jonctueren wisten te vinden. Doe riepen zij: jau jau, tes claer, ende smetent
al om verre. Ja, die fiertels der helighen en waren niet vrij. Zij werden van sommighe
onghezinde open ghesmeten, ende die relijquen en beenderen duer de
glaesveinsters, gheworpen, welcke dootbeenderen een anzien hadden als ander
dootbeenderen, ende stoncken, zoo zij zeijden; maer oft zij loghen oft waer zeijden,
dat weten zij best. Den abt met zijn monicken zat al stille ende en dorsten haer de
zake niet onderwinden. Men zeijde dat een man tot hem quam, ghestoffeert met
een pistolet, hem dat stellende up de burst, die hem vraechde of hij tghene dat men
int clooster dede beletten wilde, maer den abt zoude gheandtwoort hebben neen
ic. Nochtans zecht men dat in de zelve abdije wel schade ghedaen was om XI duijsent
ponden grooten, in de marberen, albastren, toetsen ende ander costelicke weercken,
ende wijn ghedroncken ende ghesturt inden wijnkelder van tzelve clooster, tsavonts
en

ofte snachts up den voornoemden xxij augustij, als de destructie aldaer ghebuerde,
c

wel om IX ghuldenen. Vande albaster weercken ende andere es noticie ghehauden
wat zij ghecost hadden, ergo, ghoet om estimeren, ende vanden wijn wist men ooc
wel hoe vele. Men ghijnck inden wijnkelder int bier ende inden wijn tot over de
schoen, in sommighe plaetsen, dwelc groot jammer was. Maer tvoer hier
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alzoo ende noch veel qualicker dant te Predicheeren ghevaren hadde; want zij
sturten ende blansten noch veel meer, mits datter vele al droncken werden, ende
lieten tbier ende den wijn uutloopen zoo zij wilden, alsnu hilt deene wat onder, alsnu
dandere, tscheen datter Bacchus met zijn beestelicke Sathieren verghaert was, of
die onredelicke Centauren die in Perithons bruloft (duer haer dronckenschap) al
verbuert maecten. Zij en hadden gheen poteerde om die keerssen mede an die
muren te planten, dus dauwen zij clompen boter ande mueren ende stelden daer
de keerssen inne, zoo men zecht. Die cameren van mijn heere den abt, proost ende
prioor en waren niet vrij van schade; want zij hebben in de proostie ende eldere
zeker chiraigen ghebrocken ende up hem leelicke ende schandaluese woorden
gheroupen, hem heetende bloetzuper ende dierghelijcke, om dat hij in zijn
vanghenesse sommighe heretijcken (die zij liever noumen lieden vander scrift)
altemet ghevanghen hilt, die ooc aldaer verwesen ende buten der poorte ghejusticiert
1
waren. Zij hieten de monicken leechaerts ende mestzwijnen, die vul weelden totter
kele staken. Nochtans hebben zij zeer lastighe keerckelicke diensten al djaer duere,
nacht ende dach, ende waren cherf ghehauden van desen jeghenwoordighen abt,
2
al meer dan in den voorleden abt Culsbroucx tijden. Den nacht ende den wijn zijn
twee speciael zaken die den meinsche zeer doen verstauten, dus zijn zij som gheheel
onbestierich gheweest. Lieven ende meester Jan Onghena, ghebroeders, ende
3
capiteijnen vande ghues, hadden gheerne sommighe autraigen belet als bijsonder
in den wijnkelder; maer tghemeente was

1
2
3

Luiaards.
Gerard Cuelsbrouck verkozen abt in 1517, gestorven 15 oogst 1555.
Buitensporigheden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

134
haer al over ende en hilden van haer gheboden niet. Den dranck hadde al haer
zinnen onstelt ende waren overwillich gheworden. Dus, daer langhe ghenouch
ghekeerenpot hebbende, zijn zij alle dien nacht overe, met lichten ende walmen
van toortsen ende keerssen, die zij in de keercken ende capellen ghenomen hadden,
al die stadt duere gheloopen, met rotten ende hoopen als oft zij Proserpina ghesocht
hadden. Zoo datter niet een keercke, clooster, capelle oft godtshuijs, hoe cleene
ende aerme dat was, ongheschent en bleef. Ooc wasser daer vele buten der stadt
gheloopen in der nacht als tSente Claren buten Ghendt ende eldere, daer zijt ooc
van ghelijcken ruwijneerden. Hoe versaecht ende verbaest die religiuesen ende
nonnekins waren, en ware niemant om scrijven. Som vielen zij over haer knien ende
leijden haer handen te ghadere, baden haers lijfs ghenade, meenende dattet haren
laetsten dach was, ende stelden die brekers in sommighe plaetsen voren teten ende
te drijncken, om dat zijse wat zachter maken mochten ende verzoenen van haer
onbestiericheijt; maer ten mocht al niet baten. Die stomme afghoden, die baalsche
hoerie, ofte alzoo zijse noumen wilden, moesten an staen; want twas (zoo zij zeijden)
1
eenen stijnckenden gruwel voor taenschijn des Heeren, die oijnt alder hertste ende
strancxt jeghen die afgodisten gheoordeelt heeft. Dat vont men wel, die de bijbelsche
boucken wel overmeercte ende hoe neerstelic dat Godt verboden hadde, dat men
gheen ghelijckenessen maken en zoude, noch naer dat in den hemel, noch in der
eerden es; maer hier en es gheen twijfel an of de vaderen en hebben ooc dese
scriften wel gheweten ende ooc datse ghesincopeert ofte vercurt werden bij de
sommighe, alzoot noch heden sdaechs ghebuert, want

1

Steeds.
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daer staet bij ghescreven: ghij en zult die niet anbidden noch godtsdienst andoen.
Dit deden de Heijdenen haren beelden, dwelc wij Christenen niet en doen. Maer
zoo Damascenus leert, lib. 4, cap. 12: die eere die wij den beelden doen, wort
toegheleijt ende ghedaen hem diens beelde dattet es ende der waerachticheijt
vander figueren, ende de meinschen werden dicwils veel meer daer duer ghetrocken
dan duer woorden of boucken, wanneer zij daer zien die passie Christi ende der
helighen, zoo compasselic gheschildert oft ghesneden, dattet eenen deeren mochte
ende beweecht werden tot tranen, ghelijct ooc wel onder die heijdenen ghebuert
es. Want die prince Aeneas commende in die stadt Cartago, in Junonis tempele,
1
zach daer vanden constenaer Ardices zoo levende ghefigureert hoe Achilles
Hectorem metter lance duerreet, zoo dat hij van compassien weenen moeste.
Erasmus Roterodamus en loochent ooc niet, of die beelden en brijnghen een groot
verwecken van devocien bij in den meinsche, waer up de sommighe zegghen: maer
te veel verweckens, zoo datter hem de menighe an mesghaet, zegghen zij, ende
vraghen oft niet de hauten oft steenen beelden naer den gheest te spreken even
ghoet en zijn, en zijn zij even helich ofte onhelich, waeromme dat men dan deen
beelde veel meerder ere andoet dan dandere, ghelijckerwijs die Marien beelde tot
Aerdenburch, te Lede, ende in veel ander plecken binnen ende buten Vlaenderen,
daer somtijts een groot gheloop es van volcke, ende commense uut verre landen
bezoucken, zoo datter zeer groote offeranden af incommen. Ooc zecht men datter
miraculen gheschieden, die den toeloop noch meer vermeeren, ende scrijven dese
miraculen toe

1

Ardices van Corinthen, een Grieksch schilder (Biographie génér., publiée par Didot, III, bl.
79).
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tbedroch der keercken dienaren, (zoot ooc somtijts wel gheschiet heeft) om proffijts
wille, ofte den vijandt, die duer zulck een ongheloove zijn kueren toocht, om den
aermen meinsche noch vaster daer in te cnoopen, zoot bij den heijdenen menichwarf
gheschiet es, zegghende dat Jeremias sepultuere bij de heijdensche Egipcienen
zoo zeer gheheert was, zoo datter duer den duvel (zecht Jeronimus), miraculen
ghebuerden; want den duvel, zegghen zij, es zeer naer ghaende ende den meinsche
alderlichtelicst bedrieghende duer een schijn van devocien. Alzoo bedreven die
Egiptinaers afgoderie met Jeremias graf. Zoo die Israelijten beghonden afgoderie
te bedrijven met tmotalen serpent, zoo dat die coninc Ezechias dat zelve serpent
daerom dede in sticken smijten, ende twas nochtans van Godt zelve doen maken
ende niet duer eenich meinschelic voortstel ofte ghoetdijncken, ende daer hadden
duer ghebuert zeer groote crachten ende teekenen, ooc duer den wille Godts in die
woestijne, ontrent den lande van Edom, ende nochtans staet daer dat Ezechias
bleef vast an den Heere, ende dat hij ghedaen heeft, dat voor den Heere ghoet was.
Voorwaer ic accordere hier mede dat alle specien der afgoderien zeer te schuwen
ende te vreesen zijn, ende dat de ghene, die haer daer anne mesghaen zouden,
1
tzij duer ghiericheijt ofte duer simpelheijt ofte verleetheijt , behooren deene ghestraft
ende dander vermaent te zijne. Van die uutkiesijnghe der beelden, indien mense
ghebruuct ghelijc Johannes Damascenus zecht, daer en ware gheen quaet, maer
duecht (zoot emmer schijnt) in gheleghen; maer breeder te commen, daer zou
perijckel moghen vallen. De concilien der vaderen hebben ooc als ketters
ghecondempneert, die de christen beelden hebben ghereprobeert, als

1

Verleiding.
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o

in concilio Niceno IJ , in concilio Constantinopolitano sub Hireneo, in tribus conciliis
o

o

o

Lateranensibus sub Gregorio IJ et IIJ et Stephano IJ , et in concilio Francfordensi,
ende Carolus Magnus heeft vier boucken jeghen hemlien ghescreven. Maer
sommighe zegghen datter eenen bisscop van Ciperen in een concilie uutsprack dat
men die beelden behoort te eeren als dheleghe Drivuldicheijt, es datte waer, ende
heeftet gheheel concilio datte ghevolcht, zoo men zecht, dat ja, zoo eijst emmer
weert te bespotten; want in alle dijnghen es reghel ende mate te hauden, want tzaut
van discrecie dient ons in alle zaken te ghebruucken, zoo dat wij elc dijnck eeren
ende ghebruucken naer zijn valuer ende weerde. Anders zijn wij uprechte
narrecoppen met esels hooren. Godt helpe ons daer af.

Cap. VIII.
Welc een rudesse dat zij in der nacht bedreven int afstormen der
beelden, ende hoe oneerlic dat zij leefden in Sente Jacobskeercke, int
clooster te Dronghene ende ten Cartruesen.
Maer om te commen tonsen propooste, die beeltstormers meenende voor Godt een
1
groote weldaet te doene, ende dattet haer ooc zonder begrijp al gheoorlooft was
(zoo voorseijt es), en hebben gheenen aerbeijt ghespaert, ende hebben al den nacht
duere van deen keercke in dander gheloopen, ende van deen godtshuus in dandere,
ende quamen met XXX, XL of L tseffens, daer vrauwen ende knechten onder
ghemijnghelt waren die psalmen songhen, ende sommighe mans zonghen

1

Berisping.
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voren. Alzoo zach icker voor mijn duere, vanden IJ hueren vander nacht tot ontrent
c

den IIIJ hueren, wel IJ passeren, zonder dat in ander wijcken der stadt mocht
ghebueren, ende hoordese tot melcanderen vraghen ende roupen: hebt ghij hier of
daer niet gheweest, ende hebt ghij dese of die beelden, die up de houcken der
straten stonden ofte eldere, niet afgheworpen oft ghebroken? Twas een vremt dijnck
bij nachte om zien alle die hoopen ofte benden commen; want deene en was niet
ghepasseert of dander bende en vertoochde hem, ende al ghestoffeert, met veel
lichts ende breeckinstrumenten. Wij hoorden ontrent den IJ hueren groot gheruchte
in Sente Janshuus van breken, maer veel meer ende langher duerende in Sente
Jacobskeercke, daer men veel claerheijts ende lichts in zach, ende men hoorder
1
bij waerften groot rumoer van beelden, oft blocken, oft verwelven van autaer tafelen
die zij afwierpen. Daer en was gheen keercke in Ghendt, van binnen zoo zeer
gheschonden als de dese, dat leijden zij som toe, sommighe persoonen, die den
deken vanden christenen qualic mochten, die daer pastuer es. Hier stont een constich
Sacramentshuus moderne, dat hebben zij tot bij den gronde toe afghebroken, met
meer ander schade, zoo wij noch zegghen zullen; want zij en sparden, in veel
keercken ende cloosters, vonten noch wijwatervaten. Die motalen candelaers ende
lampen smeten zij in sticken. Zoo deden zij ooc die motalen pilaren neffens den
hooghen autaer. In veel plaetsen de hurghelen vloghen ooc meest al in sticken, zoo
dat tsanderdaechs die kinderen met die pijpkins achter straten liepen al fleijtende,
2
ende vercochtense een curte oft vier mijten tstick, want tSente Jans

1
2

Poozen.
Twee mijten.
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(die hooftkeercke), Sente Jacobs, ende in veel ander keercken ende cloosters,
waren die orghelen al bedorven ende averecht ghesmeten. tSente Martins
tAckerghem beghonde men eerst die hurghel te vermaken in den meij 67. Maer
gheen keercke was zoo lettel gheschonden als de dese, ghelijck Sente
Jacobskeercke (zoo voorseijt es) aldermeest ghesconden was. Maer tAckerghem
ande keercke stont een schoon hovekin, dat wart ooc al bedorven. In de abdije van
Dronghene, een quartier mijls vander stadt, hebben zij veel schoone weercken al
in sticken ghesmeten. Dat ghedaen zijnde ende ander overdaet bedreven hebbende,
zijn wech gheghaen; maer daer naer zijnder inghecommen die lieden vanden durpe
ende vanden platten lande daer ontrent, en hebben noch meer ruwijne ghedaen,
en sommighe die int clooster bekent waren ende veel ghoetdoens daer af hadden,
hebben ghewesen de oratorie daer alle de brieven ende secreten vanden clooster
laghen, welcx dueren wel waren vier vijngheren dicke, zeer steerck beleijt. Niet
jeghenstaende dien, zij hebbense open gheloopen ende al de brieven ende litteraigen
gheschuert ende ghenitseleert, ooc de boucken ende registers, zoo dat men tot
talven beene in de gheschuerde brieven ende boucken ghijnck, dwelck doch gheen
beeldeweerck en was (dat zij ongoddelic achteden) ende groote schade ende
ongherief bij brachte, bijna onverdraghelic. tChartruesen en leefden zij ooc niet
eerlic; want als zij de beelden ende autaertafelen in sticken ghesmeten hadden,
zoo was hemlien wel te eten ende te drijncken ghegheven, om dat zij te vreden
zouden willen zijn; niet jeghenstaende dien, zoo esser een ander bende
inghecommen ende ghijnghen in den minsten pant, die al vul cristalijnen ghelaes
veinsteren was van boven tot beneden met fighueren, ende hebben die al in sticken
ghesmeten. Alsment die ander zeijde, die noch zaten en aten,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

140
andtwoorden zij dat daer up principalic uutgheleijt was, ende dat zij zulcx niet beletten
en wilden. Zulcke rudesse ende manniere van doene gbebuerde alomme; want dat
deen bende hadde laten staen dat bedarf dandere, ende dat de ander gheheelliet,
dat destrueerde de derde, ende alzoo voort somtijts de vierde, de vijfste, de zeste,
etc., ende was ghenouch ghelijck hongherigghe lieden eenen wijnghaert aflesen,
ende dat de ghene die naer commen, de druufkins ende cleen crapkins nauwe
onderzoucken ende aflesen, of ghelijc men tfruut van eenen boom duermunstert.

Cap. IX.
Hier werden die principale weercken van statuaria vertelt die in Sente
Jans, nu Sente Baefs keercke, gheschonden ende ongheschonden
waren, ende van die uutnemende costelicke ende constighe tafele van
Adam ende Eva.
Alle de weercken van beelden, chieraigen, ornamenten ende dierghelijcke te
vertellen, die ghebroken waren ende ooc die uute weghe ghestelt ende ghesolveert
waren, ware bijna onmoghelic. Wij zullense alleene overloopen, zoo verre als wijt
weten, ende willen eerst beghinnen an Sente Janskeercke, nu gheintituleert Sente
Baefs, mits dat zij de hooftkeercke vander stadt es, zoo voorseijt es. Hier en es niet
veel schade ghebuert, mits dat den bueck maer nieuwe ghemaect en es, ende noch
niet wel van autaertafelen ende beelden verchiert en was. Nochtans wasser een
schoon tafele daermen den disch vanden armen haut, welcx capelle met een nieu
schoon siege ende disch ghestoffeert es, die noch gheheel zijn; maer de voornoemde
tafele wesende van costelicke matterialen, als van albaster, marber ende toetse
ende ooc van haute, zonder die schilderie ende stoffacie die daer
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an was, es eijlacen bedorven ende ontheert, maer staet noch tgherase (?) ende
een groot ghedeel overhende. Hier waren vier oft vijve schoon epitaphien, som van
marbere, albastere ende toetse, ende ooc andere van Avennes steen, costelic
gheschildert ende ghestoffeert, die som ghebroken ende som van deghene, die
daer recht an hadden, eer de foele ghebuerde, wijselic afdoen doen waren. Deene
was zeer costelic van de Bets, dander van meester Jan De Meij, die deken van de
canonicken was, de derde van de Triest, de vierde van Bavieris ende de vijfste van
Laureins Maes, waeraf de twee eerste van albastre, marber ende toetse waren,
dandere van Avennes steen, maer rijckelic ghestoffeert. In den choor, neffens den
hooghen hautaer, stonden zes motalen pilaren, an elcke zijde drije, ende hadden
boven motalen inghelen, die de wapenen vander passie ons Heeren in haer handen
hadden, ende waren dees pilaren ontrent den middewaert verchiert met ander cleen
1
pilaerkins oft colommekins, ende hadden boven voijen van motale, daer an plach
2
men te hanghen die zijden ghaerdijnen ofte die daghelicsche zaerckene , ende
waren dees pilaren ghegheven van tgheslachte van de Baenstinghen, zoot bleeck
an haer wapenen ende devijsen die boven daer an stonden, te weten een handt vul
zonne. Van dese en zach men niet dan de basementen van blauwen steene ende
die ijseren eenen arme dicke, die binnen tmotael waren om tmotael te vervasten,
die zach men daer bloot alleene staen, som zeer ghecromt ende ghefortseert.
Tbasement vanden voorsten pilaer, up de zijde vanden Sacraments huuse, was int
vouchsele ooc afghecloven, ende tupperste deel metten ijsere verschoven uut zijn
plaetse voorwaert naer den autaer. De drije priester-

1
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Bloemwerk.
Fusteinen doeken.
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licke stoelen van Avennes steen waren boven die tabernakelen af, die modeerne
waren. tSacraments huus was tbovenste deel af ontrent alf, de tafel up den hooghen
autaer gheschonden; want jonghe leckers ende zotten spronghen up de autaren,
clopten ende cretsten die aenzichten der beelden uute ofte smeten die hoofden af,
1
als die hanchmans , maer an den balck met die leeuwen ende die toijsoen wapenen
en was niet ghecommen. Zij schenen beschaemder te zijne jeghen die teekenen
ende figueren van tijdelicke princen dan jeghen die teekenen ende fighueren der
eeuwigher hemelscher princen ende van Godt zelve. Die hurghele was gheheel
afghebroken, zoo dat men daer die sticken van die berders zach ligghen upde
zolderinghe al ter ruijne, hebbende gheen pijpen oft fautsoen van een hurghele. De
2
sepultuere van her Lucas de Monick , den laetsten abt van Sente Baefs, daer eenen
schoonen marberen zarck lach, verheven als een tombe, ende ander constich ende
costelic weerck, ter zijden tusschen Onser Vrauwen ende die backers capelle, met
colommekins ende beeldekins van costelicke matterialen, zack men al gheruwijneert.
Onser Vrauwen beelde van albastre, staende in Onser Vrauwen capelle, in een
tente boven den autaer, albij alzoo groot als dleven, met een kindekin up haren
aerme, dat een verghult cruse hadde up zijn schauderen ligghende, met ander
decoracie van albastre, was oock wech ofte gheweert. Voor dese capelle staet een
steerck afsluutsele van steene, ende die dueren van haute, waer inne veel motalen
colommekins waren, die daer te voren afghedaen waren ende bij dien

1
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ghesalveert werden, ende daer wederomme ghestelt, alzoo men noch zien mach.
Die twee groote inghelen voor den docsael, schijnende te commen ghevloghen,
met cranskins in de handen, waren in sticken gheclopt ende bedorven, ende en
hadden niet langher ghemaect gheweest, noch ooc den voornoemden docsael (die
men voor eenen faussen docsael hilt, om de groote aeste die hij behoufde, nochtans
zeer triumphant) dan vanden tijden dat onsen coninc Phelips daer zijn toijsoenfeeste
c

celebreerde, dat was int jaer XV LIX uutghaende hoijmaent. Och oft hij gheweten
hadde dat zulck eenen gruwel in de keercken ghebuert zoude hebben, zeven jaren
daer naer, hoe meende ghij dat den goddelicken prince hem zou onstelt hebben!
Die autaer tafelen die over beede zijden vanden choor stonden, in den ommeghanck,
waren som oft bedorven oft wech ghedaen. Maer emmer was boven maten wel
ghedaen dat gheweert was, uut desen periculuesen brant, (die blaecte ende
1
berrende in de hoofden vande ghuten, wel te rechte haren name ghuesen hebbende)
die uutnemende ende zonder ghelijcke tafele, die men heet van Adam ende Eva,
om dat van binnen in de bovenste dueren onse eerste auders gheschildert staen,
ende an de zelve dueren over deen zijde inghelen die schijnen te zijnghen an eenen
lesseneere, ende an dander zijde ooc inghelen die up een hurghel spelen, ende int
midden den Vader, den Zone ende den helighen Gheest, met Maria die moeder
ons Heeren die zij coroneren, welcx peerlen vander croone, schijnen licht uut te
gheven, zoo ooc de boorden ende boorduersel doet, dat an dees personaigen es.
Maer van Adam ende Eva waer wonder te zegghen, niemant en zoude wel zonder
twijffelen connen jugieren, tzelve anziende, of den eenen
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voet van Adam uuten platten tafereele steect of niet, ende zijnen rechter aerme
ende handt, die hij up zijn burst lecht, schijnt van zijnen lijve duerluchtich zijnde.
Dlichaem es oock zoo vleeschachtich dat schijnt vleesch te wesen. Niet alleene de
aderen en zijn daer inne gheconterfeet zeer levende, maer ooc die cleene aerkins
die een meinsche uuten lichame groijen. Ende Eva heeft die figuere van een versche
vijghe in haer handt, hier duer betooghende den weercman zijn groot verstant; want
die helighe scrift en zecht niet, dat zij eenen appel hetende waren, maer een vrucht,
ende anghezien dat zij curts daer naer haer met vijgheblaren deckende waren, zoo
vermoeden Augustinus ende meer andere, dattet een vijghe was. Die benedenste
tafel es dusdanich: zij heeft int midden tlammekin Godts staende up een coufferkin,
up een fonteijne waer af dwater schijnt te vloeijen, ende zoo claer dat men die cleene
1
steenkins in den gront ziet. Die crudekins int pleijn ende die ghersekins ende
bloumkins van diversche colueren zoude men moghen tellen; ooc van die boomen
schenen al die vruchten ende bladeren telbaer te wesen. Daer commen die
maechdekins ende veel andere helighen van alle zijden, elck in zijn oordene, dit
lammekin anbeden, zoo uutnemende constich dat niet om zegghen en es. Daer
staet achter tghebeerchte ende die bosschaigen een eerlicke stadt, tes altemale
een hemelsch dijnck om te ziene. In deen duere, ter rechter handt, commen ghereden
2
te peerde ghewapende mannen, met haer standaerden ende balsanen , wonderlic
gheaccoutreert, ende die peerden rijckelic ghebardert, al zeer verscrickelic van
consten: hier heeft den meester ghenaemt Johannes Van Eijck hem
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zelven gheconterfeijt, rijdende up de slijncke zijde van Hubertus zijn broedere, die
dit weerck eerst beghonnen hadde, ende was een schoon jonckman, raet vanden
auden hertoghe Phelips; maer Hubertus was audt ende vet. In dander duere ziet
1
men die heremijten ende maechdekins commen uut die wonderlicke eenelicke
rootsen ende heremijtaigen, daer onder uut sommighe bemoste steenen corael
schijnt groeijende: daer ziet men die pijnboomen, dactijlboomen ende dierghelijcke.
In somma zulck een stick van consten en es in alle die christen landen niet te vinden.
Buten ende beneden zijn gheconterfeet, knielende elc voor zijnen helich daer hij
naer ghenaemt was, die persoonen diese doen maken hadden, een man ende een
vrauwe jeghen over melcanderen, leelicke lieden ende naer die aude wet ghecleet,
maer zeer schoon ende fraeij van ghoeste, om dat zij haer ghelt niet ghespaert en
hadden te hanghen an dweerck van zulck eenen meester, die men in duijsent jaren
niet vinden en zoude, zoo groot ende excellent in consten. Hij was nochtans uut
een ruudt landt, uut dat cleen stedekin Maesheijck, up de Mase gheleghen, in dlandt
van Kempen, ooc in eenen blenden tijt als dese conste gheheel onder voeten lach,
waeromme hij noch veel te meer te verwonderen es. Georgius Vasarius Aretinus,
een Italiaender, scrijft zeer eerlic van hem, ende zecht, onder andere, datter drif
uutnemende sticken, van hem ghedaen, in Italien zijn, als te Napels, te Florencen
ende tUrbino; want hij in die landen ooc gheweest hadde. Zijn broeder Hubertus
was ooc hier inne een wonderlic gheest ende Marghareta zijn zustere, maer beede
verre beneden desen Johannes. Hier af zult ghij breeder
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bescheet vinden in mijn leecken philosophie, int XX bouck . In de bovenste duere,
buten dees tafele, zijn ander schilderien: onder andere ziet men, duer zeker
veinsteren, in een strate van een stadt, niet alleene den dach ghewacht, maer die
claerheijt der zonne boven up den dach. Die schilders weten wel wat ie zegghe.
Dese uutnemende wonderlicke hemelsche tafele, waer bij dat ander constighe
schilderien maer en schijnen bastaert ende leelic van coluere te zijne (ghelijck den
eenen turckoijs den anderen afsteect), was wijselic afghedaen ende upghewonden
en

met sticken up den turre, up den XIX augustij, twee daghen te voren eer dees
brekijnghe ghebuerde, dwelck duer Godts beschicken es gheschiet; want zij hijnck
zonder faute in de waechschale ende thadde een onverdraghelick jammer gheweest,
dat zulck een stick dat noch Apelles, Seuxis, noch Parrhasius weercken te wijcken
en hadde, alzoo van die vuul veerckens handen zoude bedorven gheweest hebben;
want Protogenes van Rhodens tijt, scheen daer in ghebesicht gheweest thebben,
maer niet (eijlacen) en ghijnck alzoo quijte. Dat constich ghesneden weerck ghedaen
van meester Willem Hughe, met beelden zoo groot als dleven, ende was een
begravijnghe ons Heeren, staende in de zelve keercke, in den crocht, in een doncker
afghesteken plaetse ghenaemt Jherusalem, dwelck in consten scheen van
2
Euphranor (daer Fa-

1
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e
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te midden der droomers en mystieken der XVI eeuw! Wat er ook van zij, wij roepen de gansch
bijzondere aandacht der boekbewaarders en der minnaars van de kunst en de geschiedenis
der Nederlanden op de Leecken philosophie. Wij denken, dat men het werk toch eenmaal
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bius Quintilianus af scrijft) ghemaect te zijne, daer sommighe conste verstandighe
mannen, oock constighe schulptores ende pictores wel van over hondert mijlen
ende meer quamen om tzelve te ziene, ende wij zijn zoo dul dat wijt hebben laten
schenden ende breken, van ghuijten ende rabauwen die nauwelic een cause an
tbeen en hadden oft eenen schoen an den voet, ende die gheheel mesjant van
leven ende van gheloove waren.

Cap. X.
Hoeveel beeldenweercken ende chieraigen zij in Sente Jacobskeercke
bedorven hebben, ende welcke dat ongheschent ende ghesalveert zijn
bleven duer de fantazien der ghues ofte duer de diligentie der
catholijcque.
In Sente Jacobskeercke, heeft men bevonden, dat afghebroken waren die vier
motalen pilaren met inghelen hebbende die teekenen van ons Heeren passie, die
ter zijden ende voor den hooghen hautaer stonden, te weten wel alf af, ende hadden
ghegheven gheweest bij meester Joos Van Caloen, een poortere die de keercke
veel duechden dede, als onder andere ooc een nieu ghestoelte in den choor dat hij
daer dede maken. Item tSacramentshuus, een constighe modeerne (zoo voorseijt
es), ende in sommighe plaetsen ghestoffeert met schilderie, dwelck tot boven an
den boghe vander keercken reecte, was tot bij den pavemente afghebroken, ghelijc
men eenen boom af haut. Ghoede vraukins deden noch haer devotie daer ontrent;
maer dat wonder was, daer bleef noch gheheel ende onghebroken den motalen
tuun oft afsluutsel dat voor tSacramentshuus stont buten den choor, maer die lampte,
die voor tSacramentshuus hijnck was af, ende
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tijser daer zij an hijnck ghecromt; de beeldekins ter zijden den Sacramentshuuse
thooft af, die drije priesterlicke stoelen jeghen over, van oorduun ende Avennes
steen, ende up den rugg he met een schoon schilderie hijstoriael, die doen maken
waren van her Willem Doens, presbijtre, ende costen hem wel veertich ponden
grooten, noch gheen jaer ghestaen hebbende, werden van quaetwillighe bouven
en

ooc afghebroken, tsanderdaechs smorghens up den XXIIJ angustij, ende met
coorden die colommen omverre ghetrocken. Zij waren ghemaect van meester
1
Henrick Van Ballare , schulptor ende gheschildert van eenen Jan Van der Riviere,
pictor. Maer den voornoemden her Willem heeft ze weder eerlic up doen rechten,
2
zoo zij te voren waren, preter die schilderie up den rugghe voornoemd, waer af
men noch zeker lijcteekenen ziet in de steenen, ende hadder den schilder veel
oncost af ende deder groot verlies anne, om dat hem die steenen zoo veel olije in
droncken, mits dat hijt in tasse ghenomen hadde. De sepultuere voor den hooghen
autaer wesende, eenen zeer grooten toetssteen staende up vier stuensels verheven,
ooc van toetse, daer in gheschulpeert es den hauden hoochbaliu, dher Franchoijs
Van der Gracht,met beede zijn huijsvrauwen, es in de aensichten de nuesen
ghefortseert ende afghehauwen. Een epitaphie vanden auden Bavier, die luijtenant
was, in den coor neffens die priesterlicke stoelen, was al gheweert; men zach maer
den blooten muer, ende was van costelicke materialen als albastre ende
dierghelijcke. Van ghelijcken was ooc gheweert ende afghedaen doen, een ander
epitaphie, vande vrienden vanden overledenen meester Jan Van der Varent, een
eersaem procuruer was inden raet van

1
2

Over H. Van Ballaert zie Biographie nationale de Belgique, I, col. 673. Ant. van den heer Ed.
De Busscher.
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Vlaenderen, mits dat zijn epitaphie was, ende was al nieuwe ghemaect van Avennes
steen ende rijckelic ghestoffeert ende verghult. Zoo grimmich vielen sommighe an
dees keercke dat zij ooc die ijseren priesterlicke stoelen, daer die audtste priesters
haer in pleghen te rusten, als zij moede zijn van te staen zijnghen in den choor an
den lessenare, niet onghequetst en lieten; want die ijseren lenen waren af, deen
cuskin was ooc wech ende van dander dleder duersneden ende gheschonden. Den
lessenare hadde ooc zijn hooft verloren, maer es weder nieuwe ghemaect. Zoo ooc
van ghelijcken afghesmeten waren IJ lessenaers up tnieu ghestoelte, up elcke zijde
eenen, maer zijn weder gherestaureert. Tghestoelte zeer schoone van spieschen
haute ende zonder beeldeweerck was in perijckel; want zij beghonden daer som
an te cappen; maer duer dat eenighe looselic zeijden dat zijt niet schenden en
zouden; want tzoude hemlien (te weten de gues) wel te passe commen om in te
zitten, als haer predicanten daer in den choor predicken zouden, doe spraken dander:
hij dat es waer, wij zullent laten staen. Alzoo hilp altemet een wijs beleeft woort
ghewimpelt met eenich schoon aenzichte, dat zulcke ofte andere weercken
ongheschonden bleven; want alzoo was ooc verboden die schoone epitaphie in
tclooster Sente Pieters, van die coninghinne van Denemaercke voorscreven, om
datter eene of twee zeijde: eij latet staen, tes een memoriael van een coninghinne,
de moije van onsen coninc, ende dierghelijcke woorden, updat ghij daer duere de
princen niet en vergramt, zoo voren gheroert es, cap. 7. Twas een weemoedich
zien hoe tsanderdachs dees keercke te ghereke lach, hoe vervult vande blocken
ende beelden; want eenen Christoffels wel IJ mans lijnchde groot, staende in de
cruuskeercke, viel ooc van boven nedere. Ooc tcruuse vanden docsael, daer die
figuere van onsen Heere an
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hijnck ende de beelden van onse Vrauwe ende Sente Jan daer neffens, waren ooc
afgheworpen, en alle die apostelen met onsen Heere, die voren an den docsael
stonden ende zeker ghaten daer in ghesmeten. De hurghel wart ooc al ghebroken
ende gheschonden, tafsluutsel van die zusterkins van Sente Jacobs, nieuwe
ghemaect, over hende vander keercke, hadde die voijkins ende chieraige af. In
somma niet een autaer tafele oft beelde en wasser in de gheheel keercke, voren
ende achtere, of zij en worden ghebroken, zonder de ghene die te voren wech
ghedaen waren, ghelijc dat Sente Jacobs autaer tafele in partijen afghedaen was,
die de broeders, die tSente Jacobs in Galissien gheweest hadden, onderhilden, zoo
voorscreven es, welcke tafele de constichste vander keercken es, ende onder ofte
in den back es ghesneden de bataille oft strijt van Sente Jacob, ooc costelic verghult
ende ghestoffeert. Hier up es als vader vande voornoemde confrerie buten up de
1
dueren gheschildert Jan Poortier ende Christoffels Van Beveren, naer tleven wel
gheconterfeet, welcken Poortier onthooft was, omdat hij hem te breet ghemoeijt
hadde int jaer XL. Daer hijnck an eenen pilaer een memoriaelkin van schilderie van
eenen Wauter Ghautier, overleden der weerelt, jeghen over Sente Sebastiaens
autaer, djonghe ghilde vander schutterie, ende was binnen een zittende Marien
beeldekin in een pleijn met haer kindekin, ende daer neffens zittende twee jonghe
helighe maechdekins figueren, als Sente Barbara over deen zijde ende Sente
Katherina over dandere. Buten wast een doode ghestrec ende eenen inghel ende
anders daer ontrent. Dit dede af ende drouch wech (eer de foele ghebuerde) den
cnape

1

Over J. Portier of Poortierkin zie Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint, publ.
par Gachard, bl. 473, 477, 483, 484, 485, 487, 490, 538 en 541.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

151
van Sente Sebastiaen, ende was verre tconstichste sticxkin van schilderien, dat in
de gheheele keercke was, ende was ghemaect bij die curiuese constighe handen
1
van meester Hughe Van der Ghoest in Zeelandt , zoo ghetoenaemt om dat hij daer
langhe ghewoont hadde, maer was vander Leijden in Hollandt gheboren. In den
ommeghanck neffens den choor, up de zijde vander veemaerct, staet een afghesloten
capelle toebehoorende zeker gheslachten vander poorterie als de Meerijnghers
ende andere. Dese capelle (ic en weet niet bij wat dwaesheijt), was ontsloten, ende
daer stont bij schoonen daghe een knechtkin van XIIIJ of XV jaren, met een hijserkin,
en clopte ende cretste ende bedarf die aensichten ende handen van die albasteren
beeldekins, die daer in de autaer tafel stonden, ende niemant en was zoo vrij van
moede diet ooc zulcke jonghe leckerkins (al en wasser maer eene of IJ) dorste
verbieden; want elc was verbaest, ende baerde dat zulcx uut laste van groote
machtighe personaigen quam; want niemant en wiste waer hij ghedraeijt was. De
ghelasveinsters (Godt zij ghelooft) die schoone gheschildert zijn, rontomme den
hooghen choor, en creghen gheen schade; maer in den bueck waren zij som zoo
duerworpen (mits dat zij neder staen ende dat tgheboufte zoo wilde), dattet schenen
visschers netten te zijne, bijzonder die veinster daer tzitten staet vande nonnen in
Sente Jans huus, die weder terstont nieuwe doen maken was, ende die veinster
vanden helsenaers, ende was de constichste van Ghendt, daer in gheschildert was
die figuere van Onsen Heere als oft hij afghedaen hadde gheweest vanden cruse,
ligghende in een cleet, ende zijn moeder ende die discipelen daer bij, zeer

1

Hugo Van der Goes. Zie Immerzeel, Levens der kunstschilders, II, bl. 62; G. Waagen, Manuel
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rauwich schijnende, Sente Chrispijn ende Sente Chrispiaen . Beede de patroonen
vanden helsenaers waren daer ghefigureert over deen ende over dander zijde, ende
achter was die figuere van tbinnenste van een keercke, met een fraeij verdiepijnghe,
gheschildert, alzoot scheen, naer die conste optica ofte perspectiva.

Cap. XI.
Vande ruijne, die in Sente Nicolaus, in Sente Michaels, Sente Pharahilden
ende in Onser Vrauwen keercke Sente Pieters, vande ghues ghedaen
es gheweest, ende noch van Sente Pieters clooster ende anders.
In Sente Nicolaus keercke hadden zij ooc ter keermesse gheweest (zoo voorseijt
es), hadden in den hooghen choor ooc veel schade ghedaen. De tafel up den
hooghen autaer ende tSacraments huus, nieuwe ghemaect, een hooghe upghaende
weerck, was gheheel gheruwijneert, welc Sacramentshuus doen maken was ende
ghegheven van Andries Seijs, jeghen over den Fremenueren, een rijck coopman
van lijnwade. De beste weercken van autaertafelen, dat daer waren, was alvoren
die tafele in den bueck in de meerseniers capelle; want thautenweerck was
ghesneden zeer net van meester Wilem Hughe, die een ghoet duechdelic man was
ende een fraij constenare, ende die platte schilderie up douck was ghedaen bij
2
meester Jan Schoore , canonick t'Uutrecht; moghelic en wast daerom up haut niet
gheschildert, om dattet zoo verre te voeren zoude gheweest hebben.

1
2

Patronen van de nieuwe schoenmakers.
Joan Schoorl, kunstschilder, in 1495 te Schoorl, een Noord-Hollandsch dorp, nabij Alkmaar
geboren, en in 1562 te Utrecht overleden. Immerzeel, De levens der Holl. en Vl. kunstschilders,
III, bl. 73.
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Daer naer wasser die tafel vanden name Jhesus, die de pijnders oft zacdraghers
onderhilden, ende en was niet qualic ghesneden ende gheschildert platte schilderie
van Lievin De Stoevere. Daer naer was de autaer tafele van Sente Pieter ende
Sente Pauwels, die de Romeinen, die tot Roome gheweest hadden, onderhilden,
ende was ghesneden van Matthijs De Kien, ende alzoo voort als een gheschilderde
tafel vande Drij Coninghen en meer ander weercken, die alle bedorven waren,
1
uutghenomen die te voren uutghedaen waren. Daer was een haufremsche tafele
e

daer Ons Vrauwe int kinderbedde lach, daer wij af ghezeijt hebben, in dit IJ bouck,
int derde capittel, daer men eenen costelicken mantel up Onse Vrauwe plach te
legghen, die curts te voren ghestolen was, ende men vraechder zeer naer waer hij
zou moghen wesen. Doe wasser een man, een ghuijchelare, die zeijde hij wist wel
wie dat mer behoorde naer te vraghen, ende als zij totten man ghecommen waren
om te weten bescheet, zoo sprack hij dat zijt vraghen zouden de achterwaersterigghe
van deser Onser Vrauwe, ende alzoo quamt al up een ghuijchelijnghe uute; want
zulcke manniere van doene, daer ghiericheijt onder ghemijnghelt was, (want men
offerde daer ghaerne dat de kinderen eerst ghesponnen hadden ende dierghelijcke),
beghonde tvolc al te verdrieten ende beghonden daer haren spot mede te hauden.
In Sente Michaels keercke hadden die regimentuers ende andere ghoede lieden
zurghe ghedreghen; want zij hadden doen weeren ende afnemen die constighe
tafele gheschildert van wit ende zwart, vanden name Jhesus, daer veel helighen
dien hooghen name loven ende anbidden, ende den inghel Sente Michael staet int
midden: onder
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es een helle, etc.; zoo zij van ghelijcken hadden doen afnemen, in de zelve
cruuskeercke, een ander costelicke gheschilderde tafele, daer buten Sente Pieter
ende Sente Pauwels gheschildert es, ende binnen ander dijnck tot devocie
verweckende. De eerste was ghedaen van die meesterlicke handen van meester
Jaspar; maer wie dander ghemaect heeft es mij onbekent. Ooc waren afghenomen
zeker schoon tafereelen, ende onder andere eene dhijstorie vanden motalen serpente
in de woestijne, hanghende onder dhurghele jeghen over den name Jhesus autaer
voornoemt, ghedaen bij dien jonghen gheleerden constenare meester Lucas De
Heere wonende te Ghendt, den zone van meester Jan, schulptor, voornoemt. De
hurghel, zoo voorseijt es, een constich stick, was onghebroken duer de wijsheijt van
eenen man ghesalveert, die hoorde hemlien zegghen dat zij durst hadden, waer up
hij antwoorde: ghezellen laet dees hurghel met vreden, ende ghawij met mij, ic zal
u biers ghenouch te drijncken gheven. Zij zijn hem ghevolcht, ende hij sloot de
keercke achter hem toe, ende ghaf haer XVIIJ of XX potten biers, ende alzoo
passeerden zij dees keercke. Zoo dat de voornoemde hurghele ende die schoon
gheschilderde ghelaesveinsters ongheschonden bleven. Dees hurghele es een
constich stick; want daer in spelen drij duusent hurghelpijpen.
Twas voorwaer een dolende quade effectie vande ghuen, die zij som daerom
1
hieten juen in stede van ghuen, dat zij zoo onredelic leefden met die keerckelicke
verchieringhe, die tot Godts heere ghebruuct werden. Ic en weet niet voorwaer, hoe
Godt zulcx wel ghenemen can, dat men zijn tempelen, die hem toeghewijt ende
2
gheëechent zijn, alzoo ontheert, niet met Caldaische handen, maer met handen
die christen meinschen
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1

schijnen te draghen. Wij weten emmer wel dat Godt oijnt jelours voor zijn helichdom
ende tempels gheweest heeft, jaghende die coopers ende vercoopers uut, met zulck
een gramschap als hij oijnt ijewers el betoocht heeft, zoo dat ooc Jeronimus ende
andere wel connen noteren. Oza, een priester, ghenakende de arcke om te
wederhauden die scheen te vallen, wart vanden Heere doot ghesleghen. Als die
zelve arcke uut den lande der Philistijnen quam, die Betsamiters diese zaghen ende
zeer verblijt waren, werden van Godt ghesleghen ter doot LXX mannen, ende vanden
ghemeenen volcke vijftich duijsent, ende daer staet nochtans dat zij der arcke
offerande ghedaen hadden. Beziet ooc, int zelve bouc, wat schade ende jammer
zij in der Philistijnen landt ghedaen heeft. Daerom vergruwe ic mij van die cleen
eerweerdicheijt, die sommighe onghezinde meinschen tot die dijnghen, die den
Heere toegheëechent zijn, ghehadt hebben. Godt wille hare dwase mesgrijpinghe
vergheven.
Item, om voort te ghane, dat costelic weerck ende autaer tafele, dat mer Claeijs
Triest, heere van Hauweghem, hadde doen maken, scheen afghenomen zijnde,
ende was van marber, albaster ende toetse van meester Jan Dheere ghedaen. Men
zacher niet dan den blooten muer daert ghestaen hadde, inghehauden ende
ghebroken met hauweelen daert inghevoucht hadde gheweest. Dat albasteren
tafelkin van meester Charels Claijsone doen maken, daerboven een oordeel stont,
waren de beelden al wech ende som ghebroken. Dit was ooc ghemaect van meester
Jan Dheere, die eenen gheest van Phidias heeft. Die beelde van Sente Jacob, alzoo
groot als dleven, van meester Jacob Hesselins, raetsheere, doen stellen, boven
den predicstoel, was onthooft, maer sindert es thooft
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weder daer up ghemaect. Item veel ander dijncx was som gheruwijneert ende som
wech ghedaen.
tSente Pharahilden en weet ic niet wat daer sonderlincx ghebroken was. Hier inne
was een gheschilderde tafel ende es daer Ons Heere zijn cruuse draecht, ghedaen
bij meester Jeronimus Bosch, die men hiet den duvelmakere, omdat zijns ghelijcke
niet uut en quam van duvelen te maken. Dit was eene vanden besten sticken; dander
en waren maer middelbaer.
In Onser Liever Vrauwen keercke, tSente Pieters, daer zach men dat schoon
hovekin, voren int incommen, ghebroken, ende an dat schoon triumphant steenen
portael, zoo voorseijt es, staen die XIJ apostelen, met Onsen Heere int midden, van
Avennes steen, zoo groot als dleven, elc in zijn tabernacule, maer hadden alle thooft
af, Ons Heere niet quijte ghaende. Binnen dit poortael zach men XXX parcken ijdel
staen, daer men an den rugghe ofte an de ijdel plaetse, noch een aude schilderie
van beelden zach. Hier hebben schoone ende constighe hijstorien van Avennes
steene ende ghestoffeert met schilderie inne ghestaen, naer die aude Italiaensche
manniere; maer die vier parcken staende in de vier houcken vanden portale waren
mindere dan die andere. Alle dees beelden bijcans alzoo groot als dleven, ja, drij
of IIIJ beelden tsamen, die uut eenen steen ghesneden waren, waren alle van boven
neder gheworpen, welcke sticken, eenen grooten hoop, men langhe heeft zien
ligghen ter slijncker handt, zoo men van buten int poortael comt, ende veel hoofden
afghehauwen als of daer den hanchman gheweest hadde. Ooc waren beede die
autaer tafelen wech, die int zelve poortael stonden, ende een hauten verwelfsel
ghebroken, moghelic duer tvallen van die zwaer steenen beelden ofte paercken. In
den bueck waren alle die autaer tafelen af, som in tijts
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afghedaen ende som ghebroken, tot XVIJ ghetale, niet jeghenstaende dat daer gheen
capellen en zijn, maer stonden die tafelen up de autaren, die an de pilaren ende
colommen staen, dan alleen IJ alve capellen voren ende de capelle daer de vonte
staet, welcx docsael ende afsluutsel noch teekenen vander ruijne betoochde. Ee n
schoon capelle staet in de cruijskeercke, ter rechter handt alsmen inne comt, met
een rijckelic afsluutsel, dat zach men daer zoo ghebroken, dat eenen jammeren
mochte; te weten: boven die hauten pilaerkins al af, ende onder die beelden af,
dwelc waren die Sibillen met daude ende nieuwe testament ghefigureert, tot XVJ
beelden elc met haer bedietsels, ende zulcx als zij van Christo ofte van zijn moeder
ghepropheteert hadden, in haer handen; den predicstoel, die vrauwen zittenen, die
siegen, die hurghelen al gheschonden; den docsael voor den hooghen choor wel
alf duerluchtich; eenen autaer afghebroken, te weten den saercksteen, ende stont
ter rechter handt in den bueck, den laetsten an den pilaer naest den choor; Sente
Barbara autaer tafel, daer de Barbaristen, een van de vier ghilden van Rhetorijcken,
haer keerckelicke diensten plochten te hooren, al af, ende die ghereeschappen,
geschilderde croone ende prijscannen ende den grooten turre van Sente Barhara,
al af; tverhemelsel vanden docsael, achter den zelven autaer, ende de gheschilderde
paercxkins, gheschonden; de glaes veinsters waren ooc in veel steden ghebroken,
sonderlinghe ter zijden den choor; tghestoelte in den hooghen choor (ofte om dat
den choor ghesloten was oft om dattet audt ende berooct ziet, ofte om die vremde
grillen ende bootsen die daer in ghesneden zijn, dwelc meer tot verstandighe ende
zedelicke boerden verwecken mochte dan tot eenighe devocie, ofte om dattet te
1
hert een mijne van haute
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was), was ongheschent ghelaten, dwelc ghedaen was, deen zijde van die constighe
handen van meester Willem Hughe, waer af wij voorseijt hebben. Van tclooster
vander abdije van Sente Pieters daer neffens (zoo voorseijt es), es lettel oft niet van
beeldeweerck ghesalveert, dan al achter in de capelle achter den choor een tafele
oft tafereel, ghedaen van die edel handen van meester Hughe voornoemt, zeer net
ende aerdich. Daer stonden X cleen ghelaes veinsters in de zelve capelle, die met
colommen onderstelt es, waer inne plochten te stane hijstorien uuten auden
testamente accorderende up tnieuwe, ghedaen bij wijlen Jacob Gheerolf, maer die
patroonen waren te Bruesel gheteeckent: hier af en zach men gheen glas meer,
dan den claren dach, ende es sindert met inkel ende claer ongheschildert glas
ghevult, alleen de wapenen vanden abt daer in staende. Daer zit eenen Sente Pieter,
1
van herten steene ghefigureert, zoo groot als tleven, bolster ende wel in lijve
ghemaect, achter tclooster boven de poorte. Dese om die hertheijt vanden steene
en hebben zij niet connen gheruineeren, dan zijn drije croonen hebben zij van zijnen
hoofde ghesmeten, waeraf ic de twee, up elcke van zijn schauderen eene, hebbe
2
zien ligghen. Sommighe hebben ooc ghezeijt, dat zij den duvel tot Callicoeten alzoo
hebben ghefigureert ghezien met drij croonen up thooft, te weten een duvelkin van
fijnen ghaude, dat van daer ghebracht was, ende wilden alzoo met der paus croonen
haren spot hauden. Zoo nauwe bezochten zijt (als oft zij, zoo zij haer lieten dijncken,
van Josias gheest ghedreven waren, ende was vanden gheest die Sente Margriete
heeft onder haer voeten), dat zij een ijsere cruijse dat up tkeerchof, tusschen Onser
Vrauwen keercke ende clooster
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stont, int midden afghebroken hebben, om datter schilderie in was. Een ander cruijse
hadden zij ghepoocht, met den steenen voet ende al de reste, omme te weerpen,
dat wel alf ghedaen was, nochtans en zach men daer gheen bescheet an van
schilderie, mits den auderdom ende den reghen.
tSente Martins tAckerghem hebben zij gracelicker gheleeft, ende men ziet niet
datter anders gheschonden es dan tvoornoemde hovekin ende een cleen hurghele
onlancx ghemaect. tShelichs Christ, daer hebben zij ooc moderate haer devoor
ghedaen.

Cap. XII.
Vande schade die zij ten Augustijnen, tOnser Vrauwenbroers, ten
Predicheeren ende ten Fremenueren bedreven hebben.
Nu willen wij een lettel spreken vande schade in sommighe cloosters ghedaen, ende
eerst vanden Augustijnen. Hier was de hurghel, die stont over hende vanden bueck
boven den predicstoel, al meest af, de dueren waren van lijnwade ofte douck
uutghespannen ende gheschildert met personaigen ende peerden, ende laghen
daer neffens gheworpen in eenen houck up tpavement. De besloten capelle voor
den choor lach al vul ghebroken sticken, ende de autaer tafel es daer al af, ende
ooc de tafele voor de zelve capelle; maer onder den docsael ziet men noch twee
autaren binnen tafsluutsel, ghestoffeert met tafelen van platte schilderie, die de
religiuesen in de foele wech ghedaen hadden; maer den docsael was al duerluchtich,
tschutsel ende al, dattet maer bloote bailgen en schenen, ende de dueren vanden
afsluutsele onder den docsael, hebben haer panneelen verloren, zoo datse die
broers hebben moeten vernaghelen met ander bert, ende int afsluutsel voor den
docsael zijn ooc sommighe panneelen ghequetst. In den choor es tSacraments
huus gheheel af, ende de tafel
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up den hooghen autaer ende de glaesveinster daer achter es in sticken gheworpen
of ghesmeten. Ter zijden den choor, daer IJ capellen staen besloten tot an den
choor, zijn beede de autaren bloot van tafelen ende chieraige. Up de plaetse oft
keerchof voor de keercke, daerin een oratorie in den muer Ons Heere an tcruuse
ghesneden ende ghestoffeert was, en zach men niet dan de bloote steenen ende
calck, met tijseren voijkin daer voren ende een boomkin daer voren int pleijn. De
tabernakel boven de poorte vanden zelven hove es ijdel, dan dat men daer ziet
tbasement of den steen staen daer de beelde up ghestaen heeft, welcken steen
van Jan De Smet gheschildert was, zoo dat men langhe twijfelde of hij alzoo
uutghehauwen of gheschildert was.
Tot Onser Vrauwenbroeders oft Carmelijten waren die vijf autaer tafelen, ter
rechter zijden zoo men innecomt, afghedaen vande religiuesen, ende noch een tafel
over hende met constighe paercxkins, van meester Hughe Van der Ghoest
gheschildert, zeer net ende aerdich, de reste was ghesneden van eenen meester
Willem Hughe, waer onder noch een tafel was vanden voornoemden meester
schildere ghedaen, maer zoo constich niet als dander, hoewel veel toochlicker ende
meerder, ende was dhijstorie van Sente Katherina, eene vande vijve voornoemd
ende was de laetste; noch eene vande vijve was een tafel gheschildert met die
figueren des auden testaments, corresponderende up Maria de moeder Ons Heeren,
ghegheven van een joncvrauwe vande Eedtveldens, daer de broers een ghoet
pachtghoet an hadden, want zij ghaf ghelijc een melckcoe bijna al huer ghoet (dat
groot was) int clooster, zoo wel wisten haer die broers te hebben met grooten
ondancke vande vrienden, eijst al waer dat mer af zecht. Alle dese tafelen met meer
andere, waren ghebrocht ende gheleijt in den reefter; maer waren van Ghijselbrecht
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Cools,lootghieter,ghewesen ende al bedorven ende in sticken ghesmeten, dwelc
groote schade ende jammer was, zoo voorseijt es. Ooc moeste anstaen een Maria
beelde, zoo groot als dleven, staende in een oratorie neffens den choor over hende,
dat welcke zij thooft afghesleghen hebben ende tkindekin gheheel gheweert. Over
elcke zijde stont noch een oratorie of tabernakel in den muer ghemaect, daer twee
groote beelden in stonden, ghesneden ende costelic gheschildert, als de voornoemde
Marien beelde, waer af zij deene weerden ende dander hebben zij gheradebraect.
Ende ter slijncker handt neffens dhurghele jeghen den muer vanden choor, was
doen maken een epitaphie van albaster ende ander costelic steen, met beelden
ghefigureert ende ghestoffeert of gheschildert, ende was de epitaphie van den auden
president Vroijlandt, dese was ooc al in sticken ghesmeten. In den choor was een
sacraments huus, al nieuwe ghemaect, dat hebben zij gheheel afghebroken, ende
daer jeghen overe drij priesterlicke stoelen van Avenne steen ende schoone
gheschildert ende ghemarbert, al nieuwe doen maken van meester Gheeraert Rijm,
heere vanden rade in Vlaenderen, waren wel alf ghebroken. Boven up den docsael
stont, zeer schoone verheven ende ghesneden, Ons Heere an tcruuse, Ons Vrauwe
ende Sente Jan, met rijckelicke basementen, cijeraigen ende deademen, maer twas
al van boven neder gheworpen: ooc de hurghel ende tposetijf, die up den docsael
stonden, zoo voorscreven es. Den docsael up de zijde vanden bueck, noch nauwelic
alf vuldaen zijnde, ende ghestoffeert met hijstorien oft ghesneden paercken, nauwelic
totter heelft, zeer constich ghedaen, de zelve zijn al uutgheworpen als vuijlnesse
oft baalsche onzuverheijt, ja, die cleene beeldekins die in de chieraige vande
paercxkins stonden moesten oock af danssen; maer en sloughen moghelic gheen
ghade datter ooc cleene
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hijstoriale paercxkins waren ghemaect in de reprijsen vande hanghende sluetels
onder den docsael; want die hadden gracie, zoot noch blijct. Dit was een zeer costelic
ende constich weerck, altsamen zoo rijckelic ende deghelic angheleijt vanden
meester, diet maecte, dat hij daer inne verstelt bleef, zoo dat den langhen tijt, die
hij daer over was, zijnen loon hat ende moeste hem onvulmaect laten. Men zecht
dat hij hem daer inne bijstier wrachte. Die twee autaer tafelen, die stonden onder
den docsael, zijn metten anderen bedorven ende ghecapt, ende de dueren vanden
docsael zeer rijckelic ghesneden vanden voornoemden meester, hebben zij
duerluchtich ghemaect, om zeker beelden uut te doene die daer in ghevoucht waren.
Waren ooc in wille om gheheel den docsael om leeghe te legghen, hadde hij haer
niet te steerck gheweest van spiesschen haute, ende hebben nochtans boven
tschutsel van dien, over beede de zijden, in sommighe steden duerluchtich ghemaect.
1
De schoone ghedichten ende loven ghemaect van Anthonis De Roovere , den fluer
vande rhetorizienen, ende andere die daer hijnghen in ende an de voornoemde vijf
capellen ende eldere, en weet ic niet waer zij bevaren zijn. Zoo nauwe besochten
zijt daer (al hadden zij ghezeijt dat de broers goede knechten waren), dat zij de
schilderien, die an de mueren waren, daer eenich beeldeweerck in was, uutghecrapt
hebben, bijsonder in de aensichten. De glasen daer zij toe mochten werpen ende
smeten zij in sticken met keersblusschers of dierghelijcke stocken, die lanck
ghenouch waren. Daer was bevonden een cruepelkin, dat sommighe schilderien
an de mueren bevacht, rustende up deen crucke ende hem weerende (zoot scheen)

1

Over A. De Roovere, dichter, geboortig van Brugge, zie C.-A. Serrure, Geschiedenis der
Nederl. letterkunde in Vlaenderen, bl. 321.
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met dander crucke, zoo dattet bijcans omme ghevallen hadde. Ooc werden de
vrauwen zittenen gheschonden, zoot blijckelic was. Dit clooster en was niet zoo
qualic ghemoghen als de IJ andere, als Predicheeren ende Fremenueren; nochtans
was daer groote schade ghedaen; maer ic late mij dijncken dat dit quam meer bij
den aet der fortunen dan duer den wille ofte tbeschicken der meinschen; want zij
lieten haer voren staen, dat zij hier van de minste schade toevoughen zouden; maer
den tijt ende fortune, duer Godts voorzienicheijt ende toelaten, haddet zoo
ghedisponeert, als dat dit vanden eersten cloosteren was, die men anviel, ende
meenden moghelic die ander cloosters noch zwaerlicker te plaghen; maer den tijt
viel haer te curt ende dweerck te lastich, zoo dat zij te moede ende te versteeft
waren, want daer wasser vele die haer int breken zoo moede ghewrocht hadden,
dat zij flau ende zieck daer af waren, ende quamen bezweet als oft zij uuten water
ghecommen hadden. Aldus en ghebract hier niet an den wille, maer an de macht,
ofte men mach ooc zegghen dat zijt verzaet werden, ghelijck een meinsche die hem
zat ghegheten heeft, haut up van meer te eten, ofte zij werden een achterdijncken
daer af crijghende ofte compassie oft medelijden; want een vader smijt wel zoo zijn
kindt, ofte een moedere ofte ijemant anders eenich kindt dat hem deert, ende wilde
wel dat hijt zoo niet ghesmeten en hadde; want Plato ende Architas Tarentinus
hebben wel betoocht met weercken ende met scriften, dat punicie in gramschap
ghedaen, dicwils onredelic ende onbehoorlic te weercke ghaet, ende meer dan de
verdienste es. Niet dat wij zegghen willen dat die gheestelicke zulcx verdient hadden,
maer zij lietent haer dijncken, ende en peinsden ter avontueren niet dat zij ruijneerden
ende in sticken braken veel dijnghen, ja, verre tmeeste deel, dat de weerlicke
persoonen toebe-
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hoorde, ofte uut devocie ghegheven hadden, ende moghelic sommighe van haren
auders ende voorzaten, ende ghaven weder een oorzake dat de weerlicke persoonen
wederom in eenen nieuwen grooten cost zouden vallen, om weder, dat ghebroken
was, te repareren, ende dat bijsonder in de prochiekeercken, capellen ende
dierghelijcke, die de priesters haer antrecken als zij wel gherepareert zijn; maer als
zij ghebroken zijn oft bedorven, dan laten zij die up den hals van tghemeen volck,
zegghende dat zij tghemeente toebehooren.
e

Nopende vanden Predicheeren clooster, daer af hebben wij ghezeijt, int 4 capittel,
wat schade dat daer ghebuert es; maer emmer bleef ghesalveert (duer ijemants
ghoets die daer voren sprack) die schoone ende costelicke hurghel die daer es. Al
dander weerck, tafelen ende tafereelen, epitaphien ende chieraigen, tmoeste al
anstaen ende ten gronde ghaen; ooc die schilderien, daer zij langhe mede gheghect
hadden, als den boom daer Ons Heere met een spa de wurtel ontdecte ende Ons
Vrauwe begoot, up welcx tacken uutsproten veel helighe ende weerdighe
Dominicanen met haer abijten an, daer zij al bonte craeijen af maecten, om dat zij
buten zwart ende onder wit draghen; maer men weet wel dat den schimpers ende
afjonstighe gheen dijnghen en ghenoucht vande ghene daer zijt niet ghoet up en
hebben. Ooc was zeer gheghect met die nieu gheschilderde tafel ghedaen van
meester Lievin Winne, die daer ooc achter haren rugghe mede zeer ghecte, die
stont in den choor, up den hooghen autaer, ende was onder andere hoe Sente
Dominicus haren patroon met twee of drij leeren, daer hij up de spurten zat in eenen
zetele, upghetrocken wart in den hemele, dat welcke nochtans wel mochte ijemant
van Godt in visioene vertoocht zijnde, ghelijck Israel ofte Jacob vertoocht was een
leere, ende tup

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

165
ende afclemmen der inghelen, Ezechiel de wielen ende dieren, Sacharias de kanne
daer de vrauwe in zat, die den clomp loots in den mont gheworpen was, dwelc doch
al helighe scriftuere es, met vele meer ander te dien propooste, ende es wel alzoo
vremt, ja, vremder dan tghene dat Sente Dominicus gheschiet zoude zijn. Niet min
tvolc wart zoo nueswijs, dat zij daer al droomen ende visioenen af maecten, die
verziert ende uutghestelt waren. Hadden ooc langhe ghespot met een schilderie,
die stont in de capelle daer naerderhandt joncheer Charles De Grutere, heere van
Exaerde, zijn epitaphium van albaster hadde, waermede die schilderie bedect wart,
moghelic zij wordent haer schamende, ende tdochte mij ooc gheckelic zijnde ende
een cleenicheijt van haer oordene, al wast tot haerder eere ghedaen. Ghelijc die
Fremenueren eenen grooten lof haer oordene meenden an te brijnghen, mette laten
1
drucken ende uutgaen dat groote bouc ghenaemt Sente Franchoijs wijnghaert ,
(waer inne onder ander staet van eenen Fremenuer die gherooft was in den gheest,
ende upghenomen als Paulus in den hemel, alwaer hij zach die inghelen ende ooc
die helighen Godts in grooten ghetale, maer hij zeer beroert zijnde, dat hij niewers
te

en zach noch en conde ghemeercken S Franciscus zijnen helighen vadere, bat
zeer vierich Ons Heere, dat hij hem zou willen

1

Den wijngaert van Sinte Franciscus vol schoonre historien, legenden, ende duechdelijcke
leeringhen allen menschen seer profijtelijck. Antwerpen, H. Eckert van Homberch, 1518, in-fol.
Een wijngaard, die niet dan stinkende druiven bevat, zegt Car. Tuinman, in de voorrede van
zijn Fakkel der nederl. tale. Het eerste gedeelte, de legende van S. Franciscus, is geschreven
door S. Bonaventura. Voorts bevat dit werk verscheidene andere legenden en een statistiek
te

van de orde van S Franciscus. De Franciscanen deden later alle mogelijke moeite om dit
boek uit de wereld te helpen, door de exemplaren die zij vonden op te koopen en te verbranden
(Bleijswijck, Beschrijving v. Delft, bl. 339). Vandaar dat het zeer zeldzaam geworden is.
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vertooghen waer hij ware, ende Ons Heere accordeerdet hem, zoo dat desen broeder
te

zach commen ghevloghen S Franciscus, uut de wonde die Ons Heere in zijn burst
oft herte hadde, dit zouden sommighe, boven dat zij daer me drullen, een vuijle
ketterie schelden), maer als zij hoorden dat met desen bouckzoo zeere ghespot
wart, zoo cochten zij zelve wederom bijna alle die boucken up, die daer af gheprent
waren, om den gheck te schuwen, ende hadden nochtans zeer grooten cost daer
an ghehanghen. Dese schilderie dan was een parck daer een riviere scheen
loopende, daer twee of drij schepen als backen dweers up laghen, vul schoone
joncvrauwen, welcke schepen over de riviere schenen ghetrocken te zijne van
Predicheeren met hare abijten anne, die daer als peerden in ghespannen waren,
ende laghen plat ghestrect up dwater, ende al ware dit een mirakel gheweest, zoo
scheent gheheel noodeloos te zijne, om dat daer neffens een brugghe gheschildert
stont, daer zij hadden moghen over ghaen; want men Godt niet en behoorde te
temteren met ondoenlicke zaken, als men met doenlicke ghedaen mach, ooc was
onstichtich te ziene die vrauwen beelden met die broers verzelschapt, in zulck een
conste ofte jonghelueringhe die zij schenen te willen betooghen; maer ditte metter
epitaphie was al afghesmeten, ende ooc een schoon wel gheschilderde tafel van
wit ende zwart, daer onder andere figueren die broers met de quaerten zaten en
speelden, daer ooc mede ghespot was. Daer was ooc een tafele ghesneden van
meester Willem Hughe ende ooc zeker beelden van hem ghedaen, als een bootschap
van Onser Vrauwen. Die glaesveinsters waren macht zeer gheschonden, zoot ooc
was een tafereel, Ons Heere metten cruse, dat hijnck an den voet vander
Preecheeren brugghe, an den muer vanden clooster. Hier hadden zij langhe tijt daer
te voren taensicht van Onsen
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Heere met een toortse oft colen bemasschert, als discipulen van die boose Joden,
die Ons Heeren aenzichte in der nacht veel smade an deden; maer nu wast gheheel
ghecloven ende wech gheslijnghert, nochtans niet met zulcker intencie als die Joden,
maer om beters wille ende uut liefden van Godt, om afgoderie te mijden, zoo zijt
voorghaven.
Ten Fremenueren waren ghebroken twee nieuwe autaer tafelen, die voor den
hooghen choor stonden. Vanden nieuwen docsael was die chijeraige al wech ende
de panneelen uut ghesmeten al duerluchtich. De siege voor tafsluutsel dat voor den
docsael staet, was in sommighe steden in sticken ende open, ende ooc de panneelen
an den rugghe oft lene, een deel ghebroken. De beelden boven ende tusschen de
biechthuijsekins (ghemaect bij meester Franchoijs Van den Velde voornoemt) waren
al af; men zacher niet dan de bloote capiteelen oft voeten daer zij up ghestaen
hadden. Ende generalic waren alle die ander autaertafelen ende beelden
gheschonden. Ooc waren daer veel ghelaesveinsters in sticken ghesmeten, ende
bijsonder achter in den reefter ende daer ontrent, lancxt die riviere vander Leije.
Ende voren in den ghanck waren paercxkins van schilderie in den muer ghemaect
van Ons Heeren passie, om devote herten te verwecken, die waren alle uutghescrapt,
zoot ooc was in een ghemetst husekin, ghenouch jeghen over de keercduere, daer
men in den bueck ghaet, alwaer Ons Heere an tcruijse ghesneden was, ende de
reste rontomme, met die stadt van Jherusalem, dit was ooc al wech, ende die platte
schilderie de beelden de aenzichten uutghescrapt.
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Cap. XIII.
Dat men elcke cause waerderen ende afnemen zal naer zijn weerde,
ende niemant voorder taxeren dan hij beschuldich en es, ende wat de
gues int Rijcke Ghasthuus bedreven hebben, ende voort van die ander
cloosters ende capellen, overloopende om curtheijt wille de matterie
van diere.
Al eijst dat zake (zoo ghezeijt es) dat vele lieden ghecten ende spotten met die
voornoemde schilderien vanden Predicheeren ende met den bouck vanden
Fremenueren, dat en gheeft nochtans gheen cause om zoo qualic af te nemen,
waert dat ment met ghoeden ooghen anzaghe; want men moet weten dat die zelve
schilderien van sommighe religiuesen ofte van ander persoonen ghegheven waren,
die alsdoe ghezint waren zulcx te laten schilderen. Een ghegheven peert en behoort
men in den mont niet te ziene. Alzoo dan wast haer toeghelaten, mits dat den
voorleden tijt zulcx wel mochte lijden; maer sindert schijnt den tijt zijn ooghen wijder
open ghedaen te hebben, zoo dat tvolck daer eerghernesse uutghenomen heeft
ende aldermeest upgheroijt duer aet ende nijt, die quade beeste, daer Jacob af
sprack, dwelc nochtans uut gheen quade intentie, maer om voorderinghe der duecht
(zoot wel te dijncken es) ghedaen was. Men zach doe niet nauwe, men vant niet
lichte graten daer in. Veel wetten ende ordonnantien zijn wel onder de weerlicke
magistraten upghestelt, die naermaels quaet ende schandalues gheschenen hebben,
ende daerom verandert ende afghestelt gheworden zijn ende nieuwe in die stede
ghemaect. Ons auders wilden ghoede edificanten zijn; maer haer husen werden
nochtans in veel deelen nu mespresen ende verbetert; zij maecten up haer manniere
haer dijnghen zoo haer best
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ghoet dochte, maer de naercommers makent naer haer manniere ende zin, ende
hebben (dat es ooc waer) veel dijnghen wanen verbeteren, dat zij zeer vereerghert
hebben, zoo dicwils die weercken ghetughenesse ghegheven hebben. Mijnen wille
en es niet gheweest om hier af te scrijven, ten hadde ghedaen dat dese matterie
ende tijt zulcx verhiesscht; want die lieden en moghen nu niet lijden dat men
ontrauwelic int scrijven handelt, vertellende met grooten hoopen alle die ghebreken
ende fauten van eender zijde ende verzwijghende die ghebreken van dander zijde;
want voorwaer wij hebben alle ghedoolt, maer deene veel groffelicker dan dander.
Wij hebben emmer alle in veel dijnghen gheblentpott, daerom es somtijts de ketterie
ghoet, want zij doet de waerheijt ende scriftuere onderzoucken ende an den dach
brijnghen. Zullen wij in dese hijstorie alleene de aerme ghues (die naermaels met
grooten hoopen om lijf en ghoet ghecommen zijn om haer staut ongheoorloft
voortstel) den zwarten duvel up den hals binden, ende zullen zij daertoe gheen
oorzake vande gheestelicke ghehadt hebben? Een recht hijstoriescrijvere zal de
oorzaken der dijnghen alzoo wel vertellen, als een goet cijrurgien de wonden totten
gronde tinten zal. Wat fraeijer of lustigher dan die oorzaken ende circonstanciente
hooren! Verberrent ijewers een huus, men vraecht terstont hoet bij ghecommen es?
Werter ijemant versleghen ofte dootghesteken, ja, rijster slechs een ghekijf, men
vraecht altijts de cause waeromme. Wat hijstorie eijst die de oorloghen vertelt ende
laet achter die cause van dien? De causen sijn de voeten daer up dhijstorie rustich
ende recht ghaet. Anders men zecht: hij heeft de paigen te rade gheweest, ofte hij
haut zijde, hij draecht favuer, hij en handelt niet recht in de zake. Daerom wildic wel
dat mij alzoo ghoedelic afghenomen werde alst ghoelic ende niet dan naer der waer-
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heijt ghemeent es, dat kent Godt. Ic jonne elcken ijnckel liefde ende welvaert, hate
de zonde, abusen ende onduechden, ende beminne dat uprecht ende ghoet es, al
en volghe icx niet wel; ende waert dat die dijnghen eijmelic waren, ic weet wel dat
zij somtijts beter ghezweghen waren; maer nu zij elcken openbaer zijn, zoo en mach
met tbedecken van dien anders niet commen dan eenen spot ende gheck van vele
van tghene dat men van desen tijde scrijft. Ooc dienen zij wel verhaelt, om ontellicke
veel meinschen die daer mede zeer upgheroeijt zijn, van de veltpredicanten ende
andere, de zake zoo zwaer niet te maken als zijse zwaer inghezoghen hebben,
ende om dat zij ooc hooren zouden wat hier daer jeghen ghezeijt wert. Want wilt
men een ghekijf stillen, men moet partijen over beede zijden haer onghelijc voren
legghen, ende dan deen jeghen dander verzoent maken. De principael partijtschap
es hier gheweest tusschen tgheestelic ende dweerlic, ghelijc twee hanen die up
melcanderen verhit zijn, zoo dat die broederlicke liefde (eijlacen!) van velen onder
die voeten ghetorden es gheweest. Wilt men deene altijts recht ende ghelijck gheven
ende dander altijts onrecht, hoe zult ghij nemmermeer desen paeijs ghemaken, hoe
zal de zulcke ooc nemmermeer moghen een recht ende redelic oordeelder gheacht
zijn? Laet elc water in zijnen wijn doen, laet elc pissebedde up zijnen nuese zien,
laet elcken naghel zijnen last draghen, zoo zalt wel ghaen. Want dat ijemant met
een vuijl handt een ander schoon wasschen wilt, dat en mach niet wel zijn. Zuvere
eerst hem zelven, naer dwoort des evangelijs, eer men dat splinter uut eens anders
ooghe doet. Wij weten wel dat den gheestelicken staet zeer ghoet es, als hij wel
ende rechtelic onderhauden es, zoo zijnen name in haut; maer lacen! hoe vele
zijnder die niet dan tabbijt gheestelic en hebben, ende hanghen an de
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weerelt ghelijc een closse up een wel ghenopt laken. Ander willen ende wanen
gheestelic zijn, ende Godt weet ooc hoe verre dat zij van daer zijn, hoe den gheest
in hemlien slaept, ende de uutwendighe weercken als een fauvisaige in hemlien
domineren! Niet voorder hier af, want wij en zijn niet ghequalifiert om zulcx te
vertellen, en ontvloeijt mij voorder dan wel mijnen wille es, ende want in alle staten
onvervloedighe ghebreken zijn (zoo dat wel wederom mocht commen Democritus
van Abdera ende ons alle belachen, Diogenes van Athenen om ons te bespotten,
ende Heraclites Ephesinus om ons te bescreijen), zoo willen wij dese matterie
schurssen ende onse hijstorie vervolghen.
Wat in die ander cloosters was van constighe ofte costelicke weercken,
gheschonden ende ongheschonden, es mij onbekent. Ooc wart verdrietelic al te
vertellen. Tes emmer waerachtich dat zij int Rijcke Ghasthuus groote rudesse
bedreven hebben, dwelc wel den name heeft tRijcke Ghasthuus, mits dattet boven
maten rijcke es, ende es ghefondeert ende te dier causen ghedoteert ende beghift
om dat men daer die aerme laserusschen oft belaserde meinschen onderhauden
zoude, dwelc een zeer deerlicke ende miserabel siecte es, daer elc af vliet, ende
sonderlinghe es dit pack te zwaerder ende lastigher in aermemeinschen, die in dees
pijne ende zeericheijt zijnde, noch boven dien hongher ende durst, caude ende
onghemack moeten lijden duer de aermoede, ende als den aermen lazarus lettel
1
touf hebben; maer de mare loopt a ghemeene ende heeft over menighen tijt alzoo
gheloopen, dat zij daer qualic haer devoor in doen. Wie men daer brijnct, zij zegghen
ten es van haerder specie van laserie niet, alzoo men emmer zecht, zoo dat de
lieden haer hooft wel rusten

1

Weinig verzorging.
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moghen; want al wilder ijemant thove omloopen, zij en vraghen daer niet naer. Zij
connen daer ooc wel gheraken, zij zijn rijcke ende overe ende verdoovender vele
met haer ghiften ende ghaven, es te duchten; maer tes nochtans een gruwelic ende
verscrickelic dijnck den aermen tzijne onthauden, tes al oft men een dief vanden
aermen ware, als oft men die almoesen, die ijemants ghoets den aermen wilde
bedeelt hebben, zelve bursde ende achter hilde, ende te onverghevelicker eijst als
ditte rijcke ende weeldighe lieden doen, diets gheen ghebreck en hebben. Den
rijcken vrecken was verdomt, om dat hij dan aermen vanden zijnen niet en bedeelde,
wat zal hemlien ghebueren die tghene, dat den aermen toebehoort, nemen? Dit en
es niet juest van dit clooster te zegghen, die haer moghelic ghebetert hebben, want
zij ooc veel caritaten den aermen doen; maer van meer ander rijcke cloosters ende
abdijen die hier in zeer negligent zijn. Zij mochten wel vreesen dat woort dat Godt
spreect: dat hij den aermen wreken zal ende haer zake uutvoeren, daer in dat zij
veronghelijct zijn; want tes al te gruwelic te vallen in de handen Godts. Dit moet
1
men ooc verstaen van allerande verschatters der aermen, die er nu lacen! in de
weerelt al te vele zijn. Nu ten propooste. Zij, te weten de gues ofte brekers, een
Attilasche gheesele, waren in dit clooster ooc, up den zelven tijt ende nacht als die
principale brekijnghe ghebuerde, ende smetent al om verre dat zij veil vonden, als
onder andere een albastren tafele staende up den hooghen autaer, wijlent ghemaect
bij Jooris Van Secleers, die men hiet den grooten Jooris, omdat hij zoo cleen een
mannekin was, net, fraeij ende groot van gheeste, als ooc eenen gheest van
rhetorijcken hebbende ende een ghoet natuerlic verstant

1

Overschatters.
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noch in dien blenden tijt. Dese sticken zijn te vermaken ghehaelt, ten huuse van
meester Henric Van Ballare, wonende in de Veltstrate, bij thuus metten twee cupen.
Zij vonden een simpel kindt, dat lasarus was, dat een beeldekin in dhandt hadde,
dat wilden zij hem nemen daerom dattet creesch, ende vraechden hem waer dander
beelden waren, ende tnoumde de plaetse daer zij verborghen waren. Daer zijn zij
ingheghaen, ende hebbent al in sticken ghesmeten dat zy daer van beelden vonden,
zonder in den reefter daer die nonnekens zeer verbaest zaten, daer ooc beelden
verborghen waren, daer zij moghelic up zaten, zoo Rachel dede up haers vaders
Labans beelden ofte afghoden, zegghende dat haer ghijnck naer den ghemeenen
treijn der vrauwen, waer mede zij haren vader bedroch, die haer daeromme niet en
bedwanck up te stane. Zij waren zoo neerstich in beelden te zoucken, dat zij ooc
open smeten eenen ijseren couffer, te weten een ghat daer in, om te ziene of daer
ooc beelden in verborghen zouden zijn, verstaet beeldekins oft figuerkins up zelveren
ende ghauden pennijngen, dwelc zij daer bevonden, dat hij daer af wel gheladen
was, ende hebben de sommighe daer uut zeker grepen vul ghelts ghegrepen ende
haer zelven ghecontenteert. Niet dat zij die beelden nitseleerden, maer stakense
in bewaerder handt, voerende daer mede haer mauwen ende causen. Maer ander
dit ziende spraken; ghij doet onrecht, men zal dit ghelt liever draghen tot mijn heere
den hoochbaliu, ende wart tot des hoochbalius huse ghedreghen ende ghetelt, ende
c

bevonden datter inne was XXIIJ ghuldenen, lettel meer of min, ende als haer
ghevraecht was, hoe dat ghat in den couffer quam, zoo spraken de sommighe: den
couffer stont verborghen onder veel hauteweercx, vuul vodderinghe, om dat mens
niet vermoeden en zoude, ende mits dat zij den
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slotel niet en hadden, moesten daer een ghat in slaen. Zouden zij gheweten hebben
wat daer inne was ende bevindende dattet ghelt was, hebbent tot mijns heere huuse
ghebrocht. Maer als haer ghevracht was of zij daer niet uut ghenomen en hadden,
zoo spraken zij: daer was een grepe of IJ uut ghegrepen om de knechten te betalen
die van als zurghe droughen, om dat men niet stelen ofte ijemant veronghelijcken
zoude. Maer die van den Gasthuse, broeders ende nonnen, affirmeerden datter wel
eenen haker ghauts in den couffer was, waer bij zij wilden zegghen datter veel ghelts
uutghenomen was. Maer en conden niet gheweten nochtans hoe vele dat daer inne
was; want al telden zij al tghelt dat zij daer uut namen, tzij om weercken te maken
oft om de aerme camer te leenen oft andersins, ende leijden van elcke somme
briefkins in den couffer, nochtans en hilden zij gheen rekenschap noch noticie vanden
ghelde, dat zij daer inne leijden, daer of nochtans (zoot bleeck) de vloet veel meerder
dan de hebbe was, ende dat was de cause (ende slecht ghenouch) dat zij niet en
wisten wat ghelt, dat in den coufer was.
Zij waren ooc in den zelven nacht int clooster van Galileen daerbij, ende maectent
daer ooc al schoone. Hier stont boven den inghanck vanden clooster een constighe
Marien beelde met haer kindekin, wel alzoo groot als tleven, die wart ooc
ghemartiriseert, ende was ghemaect van wijlen meester Willem Hughe. Van
ghelijcken moesten anstaen alle die ander cloosters ende godtshuijsen, als totten
1
broers up de Veste, die men heet Cellebroers , totten broers up Meerem. Deene
draghen de lijcken ende staen de lieden bij in de peste, bewaren ooc de zotten ende
die ten castiemente

1

Het klooster der Alexianen.
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1

gheleijt werden; dander bewaren alleene de zotten ende inschellighe .
2
Item ten Filidieusen , een vrauwen clooster, daer de bekeerde zondaressen in
3
4
ghaen die ghesneeft hebben . Hier ghijnc de overste ende mater uute, die wel XXXVJ
jaren mater gheweest hadde, ende daer te voren noch int clooster ghewoont
hebbende, ende ghijnc in weerlic abijt achter straten, ziende dat den tijt hem tot
liberteijt scheen vertooghende, ofte dat zij van anderen zinne was dan men wel
meende; maer es sindert wederom int clooster gheghaen.
5
Tclooster ten Fraters , daer men die scholieren dlatijn leert, (van Ste Jeronimus
oorden), en was ooc niet vrij. Hier ghijnc ooc uute eenen broere ghenaemt Adriaen,
die boucken plach te binden ende zeer ghoedertieren scheen, ende hadde ooc
langhe int clooster ghewoont, hoewel dat hem den paters gheerne behauden hadde,
ende beloofde hem wederom te ontfanghen int clooster, indient hem berauwen
ware, binnen eenen ghestelden tijt; maer men hoort niet, dat hij weder ghekeert es.
In die vrauwen abdie ten Groenen Briele, hebben zij ooc zeer den meester
ghemaect. In de abdie van vrauwen ghenaemt de Biloque, zeer rijcke ende machtich,
daer men de ziecke anthiert ende eerlic touft, en hebben zij zonder schade niet
gheweest, noch in beede die vrauwen cloosters Ste Agneeten ende Sente Jooris
Vrancx, daer men jonghe dochterkins leert lesen, scrijven, naijen, etc. ghelijct in
meer ander vrauwen cloosters ende beghijnhoven doet. Beede de beghijn-

1
2

Razenden.
Godshuis der zusters van Magdalena of der Magdalenen, gezegd Fili-Dieusen (filles de Dieu),

3
4
5

gesticht in de XIV eeuw.
Gevallen zijn.
Moeder overste.
De Hieronimieten, nu het Kuldershuis, bij S. Baefs.

e

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

176
hoven, als Ste Lijsbetten ende in Dhoije, creghen ooc hier af haer part ende deel,
hoewel jeghen haren wille. Int Grau ende Zwartezusterhuus, Onderbeerghen, welcke
zwarte zusterkins die ziecken ooc pleghen bijstandich te zijne, maer als dander niet
zonder loon.
In tzusterhuus van Sente Jans ende Sente Jacobs, daer men ooc dochterkins
leert ende zijn simpel kinderen, en waren zij niet onghequelt; in Sente Jacobshuus,
int Poortackere, in Sente Joorishuus, Sente Katerijnen, in de volders ende wevers
capellen, ende veel ander steden. Int vleeschuus stont ooc een capelle met beelden,
daer men somtijts messe dede, die hebben de vleeschauwers, die gues ghezint
waren, zoo men zecht, zelve afgheworpen. Ooc was ghecorrumpeert met eenighe
rudesse die schoone Marien beelde, alzoo groot als dleven, die stont over hende
an tvleeschhuus, buten an den voet van des Graven brugghe, welcx kindekin pleecht
in zijn handekin te hauden eenen scriftoris die haudende bij den inctpot, daer die
wandelaers haer ghemeerck an namen, met welck lijcteeken zij doceerden dat zij
te Ghendt gheweest hadden.
1
Die motelen Marien beelde staende up dHooftbrugghe, in een ijseren husekin,
en hebben zij (zoot schijnt) niet connen ghebreken, maer tkindekin hebben zij den
hals afgheclopt. De IJ Onser Vrauwen beelden van steene ende ghestoffeert, beede
alzoo groot als tleven, staende boven beede de steeghers van den crocht tSente
Jans, daer zij ter straten commen, waren onthooft, ende die figueren van tkindekin
Jhesu mede. De inghelen, die boven de duere van thof van Sente Baefs laghen, in
de Scheltstrate, zijn gheheel afgheweert, zoo jelours, ja, up dat ict bet zegghe,

1
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zoo dul ende onverstandich waren zij up de beelden, dat zij ooc die beelden bedorven
ende quetsten, die up ende an thuus van de kuercamer vanden harijnck stonden,
ende waren som sathieren ende dierghelijcke poëterie die ghestaen hadde up de
Turrepoorte, ende onlancx te voren als men de Turrepoorte afbrack aldaer
ghetransporteert waren. Ja, zij waren zoo vierich up die beelden te breken, dat zij
de mare deden ghaen, zij wilden ooc die beelden commen bezoucken in der lieden
huijsen, daertoe aldermeest ghedreven zijnde vanden Mamonschen gheest, om die
beelden die up tghelt ghesleghen waren in haer clauwen te crijghen. De rijcke
paijsivel lieden beefden, vreesende alle daghe gherooft te zijne, maer aldermeest
ende boven al die cloosteriers.

Cap. XIV.
Wat die lieden zeijden van tcrisma, dat zij in de autaren vonden, ende
hoe leelic dat zij som spraken vander misse, ende hoe de gheus de
gheestelicke ende de gheestelicke de gues beloghen ende achter rugghe
droughen.
Tghemeen volck ende die vrauwen zeijden vremt dijnck van die autaren. Wat daer
in bevonden was, twas vremt voor hemlieden, mits dat zij de cause niet en wisten.
1
Zij zeijden: men vant voor elcken-autaer, onder den zaercsteen, een vierkant lokerkin
ghemetst ende dan toe ghestopt met een tichel oft steen, waer in men bevonden
hadde looden of tenen vaetkins ront als neder zautvaetkins ofte als bexkins, daer
in dat lach ghescrifte in fijn perkement, ter avontueren abortijf oft ongheboren
2
perkement , hemlieden

1
2

Kistje.
Pergamenum abortivum; perkament van een dood geboren lam.
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diet vonden onbekent om lesen. Ooc vant men in sommighe wurtelkins, beenkins,
wit poerkin gheclontert in bollekins als rosijnkins; in ander drije rosijnen; in andere
een spelle of IJ of drije; in ander eenen vijngherhoet ende veel vremt dijncx in
doucxkins ghewonden, waer inne tvolc zeer murmurreerde, meenende dattet tooverie
1
was ende dat die priesters, als zij misse ghaen lesen, daerom zoo veel cruijsen
over den autaer maken, als of daer de quade ontrent ware, ende dat een cruijse
daertoe nauwelic steerck ghenouch en ware. Zij maecten melcanderen daeromme
eenen gruwel vander messe. Zoo vele can den boosen duvel doen, dat hij ons
talderbeste voor talderquaetste wilt voren hauden. Ic verscricke mij te verhalen
sommighe pointen, die zij hier up bijbrachten ende onder tvolc zaeijden, als dat de
messe een onnatuerlicke tooverie was, daer mede de papen (zoo sijse noumden)
wanen Godt vanden hemel af in haer handen te tooveren, ende vreesende vanden
duvel wech ghedreghen te zijne om zulcke boosheijt, maecten daerom alle dees
crusen. Och lieve Heere Godt, wat vermach ooc dien quaden boosen gheest, als
hem Godt zijn macht een lettel in die herten der meinschen laet ghebruucken! Wat
esser zoo ghoet of hij en macht int quade verkeeren! Dats emmer claer ende notoir
dat die helighe offerande der messe es lovelic onderhauden gheweest van die eerste
keercke af tot deser daghe toe, daer veel schoone ghetughenessen af zijn, hier al
te overvloedich om te verhalen, niet alleene in die griecsche ende latijnsche keercke,
maer in alle ander keercken der weerelt, die in groote nacien over zee ende eldere
afghe-

1

Omstandig verhaald in het werk: De Cautelen... met het Canon ende Ceremonien vander
Misse... eerst gemaeckt int Francois door Petrum Viretum. Gheprint te Londen (bij H.
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deelt zijn, als die Jacobijten, Maroniten, Armenien, Georgianen, Abassijnen,
Nestorianen ende veel ander meer, te lanck om noumen, zoo wij elder wel betoocht
hebben ende noch (indien ons Godt int leven laet) hopen breeder te betooghen,
zoo dat een blende zake es, van den ghemeenen man zoo zeer daer up te roupen;
maer eijlacen! die Calvinisten hebbent hier al bedreven ende sonderlinghe den
asem der veltpredicanten. Godt wilt aestelic beteren ende remedieren, naer zijnen
goddelicken wille ende wel behaghen, ten alderbesten. Dat slecht volc en heeft ooc
niet verstaen, dat in die autaren dat crisma lach, daermede zij ghewijt waren; maer
eijst waer, datter spellen ende zulcke ghuijchelijnghe in lach, dat lat ic haren Godt
verandtwoorden, diese ghewijt hebben; want sommighe hebben steerckelic
gheaffirmeert, dat tSente Pieters int clooster was vonden, in eenen autaer in een
besloten ront tenen zautvat, eenen tant, eenen vingherhoet, wurtelkins, cleen
beenderkins ende een ghelu spillekin spellen ende saeije doucxkins ende eenen
criekensteen of twee. Hierinne hebben de sommighe haer verwondert ende die
ander daeromme ghelachen; ander hebbender gram om gheweest, zegghende, dat
de papen ons bedroghen ende verleedden als aerme schapen; ander meenden ooc
waerachtelic dat al duvelrije ende tooverie was daermede dat onse priesters
ommeghijnghen, alzoo zij deen dander dwaselic wijs ghemaect ende int hooft
ghesteken hadden. Maer wij moeten wel weten, datter gheenen staet en es, of daer
en es abuus ende corruptie onder ghemijnghelt. Onder XIJ apostelen was eenen
Judas, onder veel gheestelicke persoonen ooc wel boose ende snoode, onder veel
cooplien sommighe bedrieghers, onder veel ambachtslieden loose trompeerders,
1
onder veel procuruers ende advocaten veel suerreers , onder veel

1
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rijcke lieden veel hooveerdighe ende ghierighe, onder veel schamel lieden veel
onpacientighe ende nijdighe, onder veel landtslieden veel rauwe ende prachtighe,
onder veel crijschlieden veel marcialisten ende bloetsturters, ende alzoo voort,
elcken staet int zijne. Ja, elc persoon draecht zijn ghebreck met hem, elc mocht wel
in zijn hovekin ghaen ende zijn quaet cruut uutwieden, eer hij up een ander veel
ziet; maer dit en was up desen tijt niet wel onderhauden. Elc roerde zijn tonghe,
naer dat hij ghezint was. Men hadde al meest de ooghe up andere ende lettel up
hem zelven. Ondertusschen waren ooc veel lueghenen gheblasen, ende nochtans
vande sommighe steerckelic voor de waerheijt gheplucht; maer anghezien dat zulc
zegghen niet en bleef continuerende, maer als eenen roock verghijnck, zoo wast
al voor lueghen te achten, ghelijck sommighe zeijden, duer aet ende nijt upgheroeijt
zijnde, als dat meester Hans den hanchman zoude ghezeijt hebben, dat hij up
sommighe weken, te Ghendt totten Predicheers ontboden was, ende bedectelic
somtijts VIJ of VIIJ broers, oft andere, die daer verzonden waren, den hals af hieu,
ende datter drij zoo vier pijnbancken vonden waren, datter eenen broere zat
ghekaerkert tusschen IJ mueren ghemetst, metten voeten int watere, die deerlic riep
ende die men niet vinden en conde. Dit laetste ghelove ic emmer wel, dat men hem
niet vinden en conde, mits dat hij daer niet en was. Voert zeijden sommighe
1
mesjantelic , datter een rattevalle bevonden was daer een deel huwelkins of hostien
in laghen om die ratten te locken. Die zulcx upghaven hadden weert gheweest (van
zulcke injuriuese lueghenen) wel ghecorregiert te zijne; want twas altemale bevonden
lueghen ende verziert.

1
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De mare liep ooc dat in tclooster ten Fremenueren was uuten kaercker ghetrocken
eenen broeder, die (zoo zij zeijden) XXXVJ jaren daer in ghezeten hadde, dwelc ooc
een staute lueghen was, hoewel dat vele zeijden, dat zij hem ghezien hadden. Tes
wel waer, dat ten Predicheeren een deel roeden vonden waren, moghelic om die
c

jonghers ende ander te castijden, int capittel, zij zegghen wel van IJ langhe
ontsienlicke roeden, daer inde sommighe spellen ende haecskins ghecromt waren
zeer tijrannelic, dit es (dijnc ic wel) van adicien ghedient. Maer dit wilde wederom
waerachtich zijn, als dat haer kaerckers zeer eenlic ende stranghe waren, zeer dicke
van mueren an dwater vander Leije, de mueren binnen beleijt met eecken plancken,
ende daer wasser diveersche deen boven dandere, daer men met zeer nauwe
ghancskins ende steijle leerkins toeghijnck ofte upclam; daer waren cleen tritsen
oft coetskins in ghemaect, ende de beddekins waren met vlocken, ghevult ende
met ander stoffe niet zoo ghoet, tschenen rechts hondecoten te zijne; maer wie en
weet niet, dat men de kaerckers niet schoone en maect, alst blijct an den put int
sausselet, in de vanghenesse van Sente Pieters ende van Sente Baefs ende eldere
ghenouch, die som romatijck ende doncker als een helle zijn. Maer hier mede en
was tvolcx mont noch niet te stoppen; want zij zeijden: zij leijden ende staken
daerinne helighe lieden, die gheerne dwoort Godts vercondicht zouden hebben,
bloot naer der waerheijt, zonder bewimpelen, als oft zij om den aermen cost alle
ghelijc alzoo haer zielen int ghers jaghen zouden, en ghoede duechdelicke
meinschen persiqueren om in haren stoel ende rijcke te zitten. Maer wat weeldich
rijcke eijst doch, naer der weerelt te spreken, in een clooster zijn daer ghoeden
reghel es? Eijst niet een stadelic waken, vasten, bidden, predicken, sijnghen ende
lesen? Groot ghemack in der waer-
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heijt es daer verre te zoucken. Zij moeten haren wille onder eens anders bughen,
al haer ghoet ende vrienden verlaten, met een simpel cleet ghaen, zuverheijt
onderhauden, ende boven dien bespot ende veracht vander weerelt wesen. Als zij
zieck ende onlustich zijn, qualic ghetouft zijn, waeraf gheen hende en es, dan die
bitter doot ende dat afghescheeden graf. Zal ijemant om zulc een leven te blijven
bezitten, ander in carkeren steken ende totter doot cruijsen, ende niet veel meer
om trijcke Godts schandael ende ongheloove te mijden, waer duer men van Godts
rijcke vervremt wert? wie esser zoo slecht die zulcx niet verstaen en can? Ghebueren
daer somtijts meinschelicke passien ofte afjonsticheden, dat es quaet, dat men
ijemant daerom te zwaerder pugniert; want men alzoo doende die palen der
gherechticheijt overtert. Maer ghelijckerwijs dat veel gheestelicke persoonen aldus
ende menichsins beloghen waren, alzoo waren ooc die ghuesghezinde beloghen
ende achter rugghe ghedreghen van sommighe gheestelicke persoonen ende
catolijcque; want (Godt vergheeft hemlieden) daer wasser die haer in woorden ende
weercken lieten meercken, als dat men die ghues haer niet zwaerlic ghenouch en
conde ghepugnieren; want zij hadden als steenen compassie daermede. Zij zeijden
dat de ghues in sommighe cloosters te Ghendt van als zat ghegheten hebbende,
de sommighe van dien int vleesch haers ghevouch deden, ende dat zij ooc thelich
Sacrament meshandelden, dat eenighe gheestelicke persoonen int sacramentshuus
zouden ghestelt hebben, maer onghewijt, om te ziene wat zij daermede bedrijven
zouden; maer dat en es niet ghoet te achten, dat men ijemant oorzake gheeft of
stelt om te mesdoene. Over dander zijde zout noch alderqualicst ghedaen zijn ende
niet om verandtwoorden, indien zij zulcx ontheerden; maer men
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vint niet dat zulcx waerachtich gheweest es, alzoot de sommighe vertelt hebben,
dwelc ic om beters wille zwijghe.

Cap. XV.
In hoeveel groote treffelicke steden, dat men in de weke beghinnende
en
dat XX Augustij 66, die beelden ende keercken reparacien afbrack, hier
in dees Nederlanden.
Dees hondighe manniere van breken ende schenden die tempelen vanden
almachtighen Godt ende zijne helighen van hare chieraigen, heeft (zoo ghehoort
es) een ghoet schijn ghehadt, zoo zijt uutghaven ende coluereerden, als oft zij Godt
ende zijn helighen eenen sonderlinghen grooten dienst daer mede deden, ende dit
wanen ofte mesgrijpen en heeft niet alleene bedroghen die van Ghendt, zoo voorseijt
es, maer alle de meeste ende principaelste steden van dese Nederlanden, zonder
veel smalle steden, durpen ende rapassen; want Valenchiene, zoo ic meene, heeft
vanden eersten gheweest, daernaer hebben die van Andtweerpen zeer gheraest
in dit breken, veel te meer omdat zij haer stadt vul volcx ende vremde nacien hadden,
die dicwils zeer quaet om bestieren zijn; want dese hebben drij daghen te voren
en

beghonnen, eer die van Ghendt beghonden, te weten den XX augustij, disendach
wesende, tsavonts ontrent den IIIJ hueren. Doe beghonden die kinderen, in Onser
Liever Vrauwen keercke, met sommighe beelden ende figueren der helighen te
ghecken. Daer was een beelde van Maria der moeder Godts, die spraken zij an
ende zeijden: Maijkin temmermans ofte Maijkin sbeeldesnijders, knict, ghij zult eer
lanck hier af gheworpen werden. Doe quammer eenen dwas, een ghuut, die ghijnck
in den predicstoel staen predicken, ende hij daer uut ghetrocken zijnde, ghijnc daer
weder in staen, ende vandaer anderwaerf ghedreven
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zijnde, creghen die hem wech drijven wilden, slaghen met bussen, die zij som onder
haer mantels hadden, ende alzoo wart tvolc overhoop loopende ende zoo leelicke
rudesse in die keercke bedrijvende (daer zoo costelic ende constich dijnghen in
was, ghesneden ende gheschildert, als in eenighe keercke in Europen), dattet al
ter ruijne ghijnck, ja, ooc die schoone weercken, die van motale waren, ghemaect
voor die capellen ende autharen, werden afghetrocken ende in sticken ghesmeten.
Hier en hilp voort gheen meesteren meer an. In dese keercke ende in alle die ander
keercken van Andtweerpen, in cloosters, capellen ende godtshuusen ghijnct ooc al
en

te quiste ende ter ruijne. Daer naer up den woonsdach, den XXJ augusti ghijnc
men die beelden afstormen tot Middelburch, die hooftstadt in Walckeren oft Zeelandt.
Of die groote costelicke ende constighe autaer tafele met dobbel dueren, die men,
als mense open dede, met scraghen moest onderzetten, om tghewichte wille, schade
leet, dat en weet ic niet. Zij pleecht te staen in de abdije ende was gheschildert van
die constighe handen van wijlen meester Jan Van Mabueze, die sommighe hieten
Jannijn Van Mabuese, ofte alleene Mabueze. Ende alzoo volchden alle die keercken
van Walckeren. Dit was tzwoondaechs in de zelve weke ende sdonderdaechs, zoo
voorseijt es, ghebuerdet te Ghendt. Doe was men noch besich met breken in die
ander steden van Walckeren als ter Veren, ter Muden, te Vlissinghen ende ooc
t'Andtweerpen, ende in ander quartieren was men ooc noch al in de weere. Den
en

, vrindach wesende, croop desen cancker tot Amstelredamme, eerst in daude
keercke ende cloosters, maer niet in de nieu keercke. Ooc en heeft daer naer Leijden,
die schoone hollandtsche stadt, niet quijt ghegaen, maer zeer groote schade
gheleden. Zoo ooc deden Alcmaer, Haerlem ende meer ander steden in Hollandt,
XXIII
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waeraf Utrecht, voortijts die hooftstadt, ooc niet vrij en was.
en

Den XXIIIJ van ougstmaent, zaterdach zijnde, was ooc de wijsheijt van Mechelen
bedroghen, daer den hooghen raet es; want acht mannen van cleender estijme
beghonden te breken in de cloosters de afgoden af, zoo zij zeijden, ende alsmen
haer vraechde naer haer commissie ende vermoghen, zeijden dat zij commissie
ghenouch hadden, ende dat moeste zijn zonder eenich vertreck of dissimulacie.
Tvolc van binnen esser terstont toe ghevallen, zoo dat den hoop vast meerderde;
maer zij en hadden niet moghen weghen oft jeghen hauden, hadden die van
c

Mechelen ghewilt; want zij up dien tijt (mits dat zij de wete van te voren hadden) XV
mannen int hernasch al ghereet hadden, die up den zelven dach ter maerct stonden,
ende hadden daer ghestaen twee hueren te voren, eermer ghijnck breken, te weten
vander zonnen upghanck. Daer stonden ooc up alle houcken vande straten ingienen
ghestelt, mits dat ditte thuus van artillerie es van alle dese Nederlanden, ende dat
die principale meesters, diese maken, daer woonachtich zijn, waeromme datter van
1
zulcke dijnghen altijts couver es. Boven al desen was daer den hooghen raet ende
wet zoo verdooft, dat zij bevalen dat men niemant van die breken wilden eenich
wederstant ofte belet doen zoude. Maer Sente Rombautskeercke wart behauden
ende ghepreserveert duer zeker sticken gheschuts, die daervoren ghestelt waren.
Aldus zaghen die ghewapende mannen ende die ander ghoede burghers vande
stadt, voor haren ooghen, ruwineren ende bedeerven tclooster ten Predicheeren,
ten Fremenueren ende meer andere; van al hare chieraigen, beelden ende
reparacien, daer en was niet gheels ghelaten. Tclooster recht buten der stadt, daer
witte monicken zijn,

1
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daer men zeer verzouct een beelde ghenaemt Onse Vrauwe van Hanswijc, wart
ooc binnen gheheel gheruijneert. Een catolijc predicant in Sente Rombautskeercke,
een gheleert treffelic man, hadde in zijn propositie naerder handt voorghegheven
ende ghevraecht, of niet alle beelden van haute of van steene ende ander matterien
ghemaect, even helich en zijn, waerup hij andtwoorde dat ja, dat deene niet meer
en vermochte dan dandere, aldus gheleeck hij die beelde van Onser Vrauwe van
Hanswijc bij die ander ghemeene beelden, ende dat zij niet een haer beter en was,
naer den gheest te spreken, dan dander beelden; maer dat de lieden om haer
schoonheijt oft welghemaectheijt daer meer devocie toe creghen dan tot andere
beelden, ende quamense van verre landen met offeranden ende schoon ghiften
bezoucken. Een beeltsnijder van Mechelen (die daer vele zijn ende ooc schilders;
want men maect daer veel Jhesusen schoone ghestoffert, die in vele landen vercocht
werden; want men zecht dat daer wel zijn hondert en L schilders, die wijnckel stellen,
ende zoo veel cnapen) quam met eenen deeghen an dlijf, ende wilde tbeeltstormen
helpen beletten; maer twart hem verboden ende ghezeijt dat hij hem stille hauden
zoude. Desen gheleken de gues bij Demetrium Ephesinus, die ghauden casse om
Diana maecte ende jeghen Paulum een beroerte stichte. Alzoo wert alle dijnck
betrocken naer dat ment hebben wilt, ende zou ment recht verstaen, zoo wast meer
zijn proffijt dan zijn schade, dat die beelden ghebroken werden, mits dat mer dan
te meer nieuwe maken zoude, ende der beeltsnijders neerijnghe beteren, ja, die
doe gheweten hadde dat alzoo zoude ommeghecommen hebben; want de gues
schenen doe boven te binden ende haer zaken gheheel claer te hebben; maer de
cause (Gode lof) es anders ghekeert.
Alleen eenen heijlosen costere bescheermde een keercke
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buten, neffens die stadt van Mechelen, die hij toe sloot; want daer quamen vier
mannen om te breken, die spraken: doet open. Hij vraechde terstont naer haer
1
comissie. Zij zeijden: ons medeghezellen hebbense, dus rast u, tmoet zijn, doet
open de dueren. Dus sprack hij: ghoe mannen, vertouft dan zoo langhe, tot dat ic
heer ende wet te kennen ghegheven hebbe, om te weten, wat mij hier af te doene
staet. Zij waren te vreden. Aldus ghijnck hij an de wethauders van Mechelen, ende
dede zoo vele dat hij eenen schepenen met hem creech, ende aldus wederomme
commende, spraken zij tot de voornoemde mannen, dat zij haer commissie van
breken tooghen zouden, ofte dat neen, dat zij achter een rumen zouden, ofte van
daer vertrecken, ende indien zij dat niet doen en wilden, zij zouden haer terstont
hondert mannen up haren hals zenden, diet haer wel wijs maken zouden. Dit
hoorende zijn wech ghedropen, ende en dorsten haer niet voorder bestaen ijet meer
te doene. Hier bleeck dat in desen coster ende wethauder van Mechelen, in dat
cas, meer wijsheijt was dan in alle de raetsheeren ende schepenen van Mechelen;
want elc meende, dat zij vulle last vander overheijt hadden, ende dat mense niet
resisteren en mochte, ofte datter eenighe groote personaigen dhandt an hilden, die
haer onbekent waren ende haer noch eijmelic droughen, maer zouden haer in tijden
ende wijlen, als de zake bijna ten effecte ware, wel laten kennen, ende dan zout
odiues zijn ende beschaemt voor de ghene die daer jeghen ghesteken hadden.
Alzulcken douck ende bezwijmelijnghe lach up de ooghen van elcx verstant, dat
ooc de ghoede catolijcque meinschen niet en wisten wat daer in peinsen, mits dat
de ghues altijts metten haren voort procedeerden, ende datter gheen weere jeghen
en was; maer
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zeker die van Mechelen beclaghen wel haer mesverstant in dese zake, stellende
die van Ghendt, bij haer te ghelijcken, onschuldich; want wij (zegghen zij) hebben
een steercke ghesloten stadt, die van Ghendt laghen open; zij hadden artijllerie, die
c

van Ghendt, gheene; zij hadden duijsent v mannen int hernasch, te Ghendt waren
zij noch al te zoucken; zij en hadden gheen vijanden ontrent haer stadt, die van
Ghendt den gheheelen westcant, zoot scheen; want daer quamen leelicke maren
van daer, als dat zij zouden in de wijwatervaten ghepist ende in de vonten haers
ghevouch ghedaen hebben, dwelc ooc moghelic gheloghen was; maer dat zij die
autaren totten gronde afbraken, die hurghelen ende sacramentshuijsen, dat bevant
hem waer te wesen. Dit es tgrosse vanden breken ende afsturmen der beelden,
dwelc ghebuerde zoo ghehoort es, curts naer alf ougst, al up een weke, tghene dat
hier meest verhaelt es. Waerinne sommighe lieden zoo verwondert, verscrict ende
onstelt waren duer de nieuwe groote wonderlicke veranderijnghe, die scheen in veel
pointen voor handen te wesen, dat zij spraken: de lucht en verandert niet, als oft
haer jeghen reden ghedocht hadde, dat Godt daeromme gheen meerckelicke
teekenen in de lucht en vertoochde, recht als of hij gheslapen hadde; maer onsen
Godt en es gheenen Baal, die slaperich es, zoo Helias Baal verweet, maer hij
overmeerct alle dijnghen, quade ende ghoede. Ander werden daeraf zieck, ander
laghen snachts in haer bedden ende zuchten ende en weenden, ende laghen met
ghevauden handen, mans ende wijfs.
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Cap. XVI.
en

Hoe dat in vreesen was dat up den XXIIJ augusti, te Ghendt, zoude
moghen noch een beroerte gheresen hebben up den Coorenaert, maer
bij tscheerp toezien van schepenen ende andere, wast belet.
1

Int eerste bouck, int 18 ende laetste capittel , es ghezeijt van een foele ende rudesse,
die ghebuerde te Ghendt, up den Coorenaert, om die dierte vanden coorne, daer
up zij de oorsake namen, maer twas wat anders dat sommighe zochten, hoewel
ooc datter vele was, die alleene verbittert waren up sommighe coorencoopers, die
de dierte, zoo zij zeijden, int landt hilden. Andere, ja, den meesten deel (zoot scheen)
hadden zij moghen hebben redelicken coop coorens, ofte emmer al wast diere dattet
zoo onredelic in IJ aertdaghen IJ schell. grooten up den zack niet upghespronghen
en hadde, zouden haer noch laten ghenoughen hebben, niet jeghenstaende dat zij
int voorleden jaer, ooc van in den ougst beghinnende, eenen bitteren dieren coop
coorens gheleden hadden, dwelc vele noch smart, ende hadden haer panden daerom
moeten verteeren. Daer waren al tvoorghaende jaer duere veel schandaluese maren
achter de cooplieden vanden coorne ghezeijt, daer ooc veel toe gheloghen was,
hoe zij schepen gheladen met coorne up de zee hilden ligghende om tvolc hier te
pramen, ende lach in de schepen in bederf, zoo dat zijt moesten int water doen
schieten dattet zoo stanck, ende veel ander dijnghen niet weerdich te reputeren.
Dees roere ende werrijnghe lach
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noch al en woelde in der lieden hoofden, ooc waren zij al verstaut mits tbreken der
beelden, daerder noch vele af mede bezich waren, maer al meest kinderen ende
jonghe knechten, die noch laghen ende clopten ende en capten an die groote
beelden, autaertafelen ende verwelven, die som beneden up tpavement gheworpen
laghen in diveersche keercken. Zoo dat mijn heeren schepenen vander kuere in
Ghendt met de zake zeer beladen waren, vreesende datter noch eenen eergheren
uploop zoude ghecommen hebben, dat alzoo zij ghetast hadden an die hauten ende
steenen beelden ende dierghelijcke, zij ooc zouden moghen haer handen slaen an
die levende beelden, diets moghelic gheen schult en zouden hebben ende deerlic
haer bloet zoude moeten sturten; want een ghemeente es blent ende en weet niet
in zijn furie, wattet doet. Maer al tghene dat justicie handelt, dat ghaet wel, daer wert
alle dijnck wel onderzocht, de beschuldighe ghestraft ende donschuldighe onsleghen.
en

Waeromme up den XXIIJ augustij, vrindach ende aertdach wesende, de heere, te
weten schepenen met haren assistenten, steerck up de Coorenmaerct waren, om
alle rudesse te beletten ende jeghen te stane, haddet moghelic gheweest; want
eenighe quade vrauwen hadden haer vermeten niet af te hauden, of daer en waren
vijf of zesse coorencoopers ghehanghen, dreechden noch eenen quaderen tier te
1
stellen , dan zij des woonsdaechs te voren ghedaen hadden. Veel bijstier ghezellen
hadden ooc ghezeijt: die vrauwen haddent gheroct, maer die mans zoudent af
spinnen. Men zeijde van tvoorennoens up den zelven dach, als dat eenighe
quaetwillighe hadden beschict haer te deelen in diveersche straten ende zouden
uploopen die huijsen vande cooplieden vanden coorne ende
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der beerijlegghers die zij ghenoteert hadden, ende nemen haerlier ghoet, indien zij
haer niet en conden vinden; want daer wasser veel ghevlucht, zoo int eerste bouc
int voornoemde capittel ghezeijt es, om die raserie vande ghemeente terwijlen te
laten coelen; want anders hadden zij in grooten perijckel van haren lijve gheweest,
zoo vreeselic stont de zake gheschepen. Hadden ooc veel quaetwillighe gheschict
(ghelijc te Ghendt een groot puepel es), dat die vrauwen terwijlen eenen uploop
zouden up de melckmaercten maken om de keerenmelck te doen lichten, die ooc
de schamel lieden te diere was. Dees maren liepen onder dume, dwelc moghelic
eensdeels upghevijnghe was, of men zeijdet veel stijver ende zwaerder dan de zake
was, zoot al wel zoude moghen gheschien; maer, Gode lof, ten vulquam niet. Daer
en was nieuwers gheen apparencie van eenighe beroerte ter causen vanden coorne,
1
maer was eenen paeijselicken aert. Wij als stapelheeren lieten scepenen de wete,
hoe datter een schip met nieuwen rogghe in de Coorenleije lach, dat welcke doen
aresteren was, ende ten aerde doen stellen, hebbende inne ontrent XL mudden om
tvolc te paeijen. Wij waren twee waerf bij scepenen ontboden, ende ons was verleent
eenen taucx van grane elc naer zijn specie, min dan den coopman tzelve zoude
vercocht hebben, dwelc de stede den cooplieden die tghoet toebehoorde, zoude
suppleren ende vuldoen, om alzoo eenen ghoeden coop coorens onder tghemeente
te maken ende haer fuerien te stillen. Want dese nieuwe rogghe uuten scepe coste
den coopman XXI stuvers, een zeskin min, thalstere, ende was vander stede weghe
doen stellen up
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Int jaer 1566, was den zelven Van Varnewijck (Marcus) stapelhauder deser stede, die overzulcx
o

veel van den stapel heeft ghescreven. (Chronijk van Justus Billiet 1524-1580, f 144. Archieven
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III

schell. grooten thalster, de duwaijsche taerwe XX stuvers thalster, de oostersche
1

e

taerwe up XVI, den reveeleere up XIIII , zoo dat de stede daer an toeleijde, om de
cooplieden te vuldoene, an dien vrindach alleene, mits dat zij de pijnders ende
meters ooc moeste betalen, die daer mede ten aerde stonden, tot XL mannen, (want
gheen beerijlegghers, mans noch vrauwen, en wilden ten aerde staen, vreesende
tvoorghaende perijckel, om dat tvolc ooc zeere up haer ghecraeijt hadde, zoo
voorseijt es) wel hondert croonen. Maer al hadde de stede dit ghedaen uut grooter
hertelicheijt ende duecht om tschamel ghemeente te secoureren ende beroerte te
stillen, nochtans wart naermaels weder een cause van een nieuwe beroerte; want
mits dat de stede niet machtich en was alle aertdaghen (die drij waerfven de weke
commen) zulcx te continueren, mits dat zij in zoo onverdraghelicke groote lasten
stack, dat zij haer zelven qualic daer uut ghehelpen conde, zoo moeste zijt ten
en

naesten aertdaghe, dat was tsmaendaechs daernaer, den XXVI augusti, weder
laten ghaen up den voet dat den coopman te voren vercocht hadde; waeromme
tvolc (niet wetende dat de stede haer ghelt daer an toegheleijt hadde) onderlijnghe
murmureerde, zegghende: ziet hoet wederomme up sprijnct! ziet hoe men ons weder
praemt! wij hebbent eenen aertdach ghoeden coop doen zijn, mits een loopkin dat
de vrauwen liepen, nu heeft die wet haer steerck ghemaect, al oft zij de
coorencoopers ende beerijlegghers favoriseerden, ende tghaet weder alzoot te
voren dede, ende zal moghelic up ander aertdaghen noch meer dieren, wat wilt
men tghemeente doen? Ende aldus wart de duecht, die de heeren vander stadt
ghedaen hadden, duer ingnorancie van tghe-
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meente int quade betrocken. Wij stapelheeren hadden eenen redelicken voet ghestelt
up tcooren, den voornoemden aertdach, ende dien scepenen ghepresenteert. Hadde
dien onderhauden gheweest, thadde beter gheghaen; maer schepenen, uut haer
ghoetjonstich herte, stelden dien voet noch neerdere ende lieten de stadt noch meer
verliesen, om tghemeente ghoeden coop schepenencoorens te maken. Dat was
wel op dien dach zeer ghoet, maer niet up de naervolghende aertdaghen, alst
wederom drij stuvers up thalster moeste upsprijnghen, mits dat de stede niet altijts
toe te legghen en hadde, zoo voorseijt es. Ende hadde zijt zoo neder niet ghestelt,
zoo en zout up ander aertdaghen zoo hooghe niet up te sprijnghen ghehadt hebben,
zoo en zoude dan tghemeente zoo zeere niet beroert gheweest hebben; want als
een dijnghen subbijtelic zeer diert, men esser veel meer in beroert ende onstelt dan
alst maer een lettel en diert, ende bijsonder coorne, dat niemant deerven en can;
niet dat wij ditte mijn heeren schepenen tot eenighe vermindertheijt scrijven, maer
meer tot haerder eeren ende love, waer uut dat blijct dat hare liberalicheijt haer
discrecie verwan ende te boven ghijnck; waren ooc zoo zeer becommert, bedwellemt
ende verlast, dat zij nauwelic en wisten wat zij best doen zouden, want zij dedent
doch al om tbeste datter ghedaen was. Wie esser zoo quaet van herten dan, diet
hemlien zoude connen tot eenighe blamacie zegghen, dat zij uut zoo ghoeder herten
ghedaen hebben! Den aert voornoemt creech een ghoede vervulijnghe, mits zeker
graen, dat van sommighe zolders ten aerde ghestelt was duer tneerstich bezurghen
van schepenen ende den stapelheeren. Hoewel dattet properlic der stapelheeren
officie niet en es den aert te bezurghen oft stofferen, maer den stapel vander stede
ghetrauwelic tonderhauden, nochtans hebben wij desen aertdach, zoo uut ons
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zelven, zoo uut begheerte van schepenen, die ons dicwils daer naer ontboden, ende
veel meer ander aertdaghen, neerstelic bezurcht van coorne, naer ons uuterste
vermoghen, ende tzelve veel meer behert ende ghade ghesleghen dan oft ons
eijghen ghoet gheweest hadde, ja, lieten ons eijghen affairen daerom achtere ende
verloren ghaen, om dat tschamel ghemeente ghedient ende ghesecoureert zoude
moghen zijn, ende onsen eedt ghequeten ende niemant oorzake gheven van over
ons te claghen, te meer om dat den voornoemden stapele, tanderen tijden, qualic
1
ende ghauweloos hadde onderhauden gheweest, welcke mare al zeere onder
tghemeente liep, ende dit offitie odiues ghemaect hadde. Desen voornoemden aert
wart noch te meer vervult, duer datter veel waghenen van buten, met coorne
gheladen, den aert quamen stofferen. Daer wart ooc ghoede wachte ghehauden
van tsheeren weghe; want de hoochbaliu ende donderbaliu, met haren hallebaergiers,
die daer eenen grooten hoop waren, metghaders dienaers ende assistenten ende
schepenen, waren daer present, ende namen up alle dijnghen een scheerp
toeghezicht; want tvolcx zinnen waren al verwerrent, mits der nieuwer predicatie,
ende omdat zij up den zelven dach noch de beelden afbraken, zoo voorseijt es.
Daerom de heeren zeer wijselic doende, lieten de voornoemde beeltstormers uut
der stede loopen, ten platten lande, daer zij ooc die beelden af storremden, ende
liepen som tot Curtrijcke toe, liever dan dat zij in de stadt blijvende, up den zelven
dach ofte curts daer naer, eenighe beroert zouden voortghestelt hebben; want men
weerpt den walvisch oft die noortsche phiseters (?) liever een tonne ofte ander vat,
dan dat zij die schepen anreesen zouden, om mede te spelen ende haer kueren te
bedrijven; want
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dees beeltstormers, hadden tgheweere in de handt van haer beeltstormen, als
pijcken, hallebaerden, zwijnspieten, zweerden, stocken, hamers ende veelderande
ander instrumenten. Ten anderen was tvolck al veraermt; want schamel ghezellen
ghijnghen ledich met grooter menichten, mits den troublen tijt. Ten derden zoo wast
waerachtich dat de coorencoopers ende beerijlegghers hadden haer zeer stijf
ghehauden int vercoopen vanden coorne, zoo dat zij lettel compassie up tschamel
ghemeente hadden. Men zeijde ooc dat zij voorcoop daer inne ghedaen hadden
rontom Ghendt, waerom tvolck zeer vergramt was; want sommighe boeren, up den
aert, zouden gheseijt hebben (zoo de mare ghijnck, die ooc dicwils alf lueghen es):
ten es gheenen noot dat ic hier met graen comme, men commet mij thuus ghenouch
afcoopen. Men zeijde ooc, dat de backers veel coorens deden bij andere lieden
coopen. Als ijemant tcooren dijnchde, zoo wasser altemet eene die zeijde: tes
vercocht, ende men sloot den zack toe. Men zeijde ooc dat die beerijlegghers
ghijngen tAxele, tHulst ende up ander maercten, ende cochtent al up, zoo dat de
vercoopers zeijden, alsser ijemant quam om coopen: tes al vercocht, ende bonden
haer zacken toe, zoo vorseijt es. Aldus en wist men nauwelic wie ghelooven; want
1
de lueghenen liepen overal up plattijnen ; maer om elcken van dese anclachten te
vuldoene, zoo waren van heere ende wet weghe, zeker briefkins doen planten
openbaerlic, als up den houck van den Bonten Hert, up de Coorenmaerct, up de
Hoochpoort, an de Vischmaerct ende dierghelijcke, inhaudende zoo wie ijet wiste
scientelic, ten laste van Jan Doens, zijn zone, ofte eenighe ander cooplieden van
coorne oft beerijlegghers, dat zij zulcx zouden overbrijnghen bij sche-
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penen, men zoude daer af elcken ghoet recht doen; maer daer en es niemant
ghecommen. Waer uut wel bleeck, dat al fabelen waren, die up vele verziert waren,
ende tscheen men hilt Jan Doens al te langhe, hij behoorde, ende zijns ghelijcke,
achter een ghehanghen gheweest te hebben, ende alst al omme quam, zoo en wist
men hem niet, ter causen van desen, up te tijghen. Hier bij meerct men wat een
verwoet ghemeente bedrijft, ende hoet te ghelooven es, alst up ijemant vergramt
es.
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Dat derde boeck.
Cap. I.
Hoe twee persoonen gheghaen zij an heere ende wet, om plaetse te
crijghen in de stadt, voor de nieu predicacien; hoe zij preparacie daer
toe maecten ende preecten jeghen tverdot; van een voorghebodt; van
IJ galghen, die upgherecht waren; hoe men ghecte met de nieu
hallebaergiers, ende van noch een vorghebodt.
Alzoo heere ende wet alle neersticheijt deden, om alle zaken ten ghoeden hende
te brijnghen, alzoo en rusten ooc de ghuesghezinde niet, maer zochten alle roddelen
om haer zake te voorderen, ende te maken dat haer leeringhe ende manniere van
doene, eenen voortghanck hebben mochte, makende vast haer preparacien zoo zij
beste mochten. Over zulcx es gheghaen bij schepenen vander Kuere eenen Jaques
Van Meijghem, verzelschapt wesende met eene vaade nieuwe predicanten, welcken
Jaques een teer man was van persoone, die nochtans twee waerf in de nieuwe
ghevondne Indiën gheweest hadde, als in die wonderlicke ende groote stad
Temixtitan(?) ende eldere, ende was van Ghendt gheboren, connende zijn spaensph
als zijn vlaemsch. Dese twee bij schepenen wesende, vraechden hemlieden waer
mijn heeren believen zoude, dat men predicken zoude, naer hare manniere, in
eenighe keercken vander stadt; maer schepenen deden duer haren pencionaris
hemlien andtwoorden, als dat zij haer verdraghen zouden van in de stadt te
predicken, zeijden ooc dat zij recht doen zouden over de quaetwillighe. Dees twee
zeijden ooc dattet wel ghedaen ware, ende dat hem-
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lieden veel volcx volchde, die van haerlier soorte ende belijdijnghe niet recht en
waren, die zochten onder tdecsel van dien quaet te doene, stelen ende rooven,
dwelc zij baden schepenen dat zij zouden willen helpen weeren. Zij wilden ooc haer
beste daertoe doen om de zelve te helpen vanghen; maer zij en verstonden niet
ofte en wilden niet verstaen, dat schepenen haerlier zelve een nota ghaven ende
met hemlien die quaetwillighe meenden, die zoo zeere zochten haer nieuwe
predicacie te vermeeren, dat zij ooc poochden om in de stadt te preken, jeghen den
danck ende wille van heere ende wet ende mijvrauwe die regente, die bij alle
doenlicke middelen zochten dees predicatie af te stellen ende te doen cesseren.
Aldus niet afhaudende (als quade kinders, die haerlier auders ende meesters rebel
zijn), zoo zijn zij gheghaen in Onser Vrauwen keercke Sente Pieters, ende hebben
1
den bueck gheruumt ende bereet ghemaect om daer te predicken; niet gheloove
ic wel de dese en hebben zulcx gheraden die bijschepenen gheweest hadden, maer
andere, die zeer daer toe ghezint waren, ende tghemeen puepele, dat quaet om
bestieren es. Zij worpen al tghebroken weerck in den choor, die gheheel daermede
vervult was; want tlach als eenen hoop deen up dandere ghetast, ende voort
ghijnghen zij den bueck al schoon vaghen ende cuijschen, ende stelden die bancken
in oorden om die mans up te zitten, die tsermoen zouden hooren, leijden ooc zeker
hauten daer die vraukins up zitten zouden. Dit aldus ghedaen zijnde, quamen up
en

Sente Bartholomeus dach den XXIIIJ augustij, in de voornoemde keercke om te
predicken; maer die predicanten creghen onderlijnghe twist ende queste, deene
wilde de overheijt obedieren, die verboden hadde (zoo ghehoort es), dat zij in de
stadt niet
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predicken en zouden, ende dander wilden tghemeen volc ghelieven ende te wille
zijn, die zeer begheerden, dat zij daer preken zouden, zegghende ooc, dat men
Godt meer onderdanich zijn zal dan de meinschen, int vercondighen vanden woorde
Godts, alzoo zij haer leere noumden. Dit vernemende mijn heeren schepenen zonden
subbijt haer serjanten ende dienaers daerwaert, ende dedent hemlien wederomme
scheerpelic verbien, zoo dat de predicatie onghedaen bleef, ende schepenen meer
dan verzaet ende moede werdende de voornoemde werrijnghe ende brekijnghe,
daer ooc onrechtveerdicheijt onder ghemijnghelt was, (ghelijc int verbranden van
eenighe huusen, sommighe (een canis herte hebbende) ghezint zijn ende poghen
om uuten brande der lieden ghoet tontvremden of nemen, noch meer bedruckende
ende schade doende, die totter ziele bedruct zijn ende zoo groote schade lijden
duer den verscrickelicken brant, diet al schijnt te vernielen, als oft men ijemant deen
wonde in dander ghave. Alzoo wast hier ooc ghestelt; want niet jeghenstaende die
groote schade, die daer ghebuert was van tbreken, zoo moesten zij som noch
ghevoelen, dat haer ghoet ghestolen ende gherooft wart, oft emmer tghoet, dat ter
eeren Godts in keercken ende cloosters ghebruuct wart ofte ooc alle beede); hebben,
upden voornoemden Sente Bartholomeus dach, met trompetslaghe doen verbieden,
als dat hem niemant vervoorderen en zoude, in keercken, cloosters of godtshuijsen
te ghane om te stelen, ende die men bevonde, dat ijet nemende of wechdraghende
ware in vormen van dieften, dat men hem hanghen zoude. Daer worden ooc up den
1
zelven tijt twee dobbel potenten in de halle ghetemmert, waeraf deene, up den
voornoemden Sente Bartholomeus dach, zaterdach
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zijnde tsavonts ontrent den IX hueren, upgherecht wart up de Vrindachmaerct,
schoon maenschijn wesende, ende was ghestelt bij Claeijs Hertschaep, temmerman,
een audt man zijnde, die hem beclaechde datter niemant vanden volcke, daer ontrent
staende, hem helpen en wilde ofte een handt daeran steken, maer hilden som haren
spot ende gheck met hem; waerom hij jeghen mij zeijde, dat heere ende wet ghedient
zijn moeste al wast een schandalues weerck. Die ander potente wart tsanderdaechs
gherecht up den Coorenaert, niet jeghenstaende dattet zondach was.
Up desen zelven dach verstaute hem te predicken, tsmorghens ten zes hueren,
een wale, in tcloosters van Sente Pieters binnen die mueren van Ghendt; maer daer
wart ghezonden vander stadt weghe, dat zij af laten zouden, of men zoudtse commen
bezien, dwelc zij terstont ghedaen hebben, vreesende dat zij bespronghen zouden
gheweest hebben; want twas een staut bestaen wederomme in de stadt te willen
preken, daert haer maer tseen daechts te voren zoo scheerpelic verboden was. Tes
ooc waerachtich dat tzij om de ghaerde, die anghenomen was, of om die ghalghen
die gherecht waren, ofte om alle beede, zulc een ontzich onder tvolck ghecommen
was, dat niet tvierendeel vanden volcke die vremde predicanten en quamen horen
predicken; want men nam noch even zeere hallebargiers an, al dat dienst hebben
wilde, wart upghenomen, dat eenichsins mans weerdich was, want vele schaemden
haer soldaet te zijne, ende en wilden tverwijt vanden volcke ende van haer kennesse
niet horen, al zouden zij nochtans de gaige wel ghebesicht hebben. Dus stont daer
1
noch al up een weecke moere , zoo men ghemeenlic zecht. Daer waren alsdoe
c

ontrent IIIJ knechten ofte hallebaergiers
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upghenomen ende IIIJ overste oft centeniers oft centuriones daer overe, die den
1
crijch ghewone waren. Dese ghijnghen met zweerden, hallebaerden, ludicsche
pijcken, partisanen ende ander gheweere. Die jonghers ende knechtkins ghecten
daermede. Deen vraechde: hoe gram zijt ghij wel? Dander sprack: ghij hebt een
quade zijde (te weten daer tzweert upgheghurt was ende de hallebaerde uplach),
zegghende: ic en wil niet commen ande zijde, daer u gheweer es. Sommighe
hijnghen vuijlichede, ja dreck, an haer hallebaergien, als zijt doen conden, twasser
al te ghecken ende te schimpen. Men hiltse niet beter dan verraers, leijsleckers ofte
weijfelaers vande ghuesghezinde, curtewaghen cruders ende zulck volcxkin, wesense
met vingheren, mits dat zijt onghewone waren te ziene ende dat vele niet wel en
ghenouchde. Ooc was tgheweere, dat zij int eerste hadden, magher ende spottelic;
want daer en waren nauwelic spijssen in de stadt te vinden, ende de zelve die de
wapenschuerers hadden waren aude, ende zij waren daer zeer diere mede, ende
daer en wasser niet up tien deelen naer ghenouch; want die stadt (zoo ghezeijt es)
en was up gheen oorloghe ghestelt noch ghereect: haer gheweere was haer int jaer
XL (niet zonder cause) ghenomen. Men meende ooc niet, dat zijts van doen zoude
hebben, om dat zij zoo diepe int landt lach, ende om datter een casteel ghestelt was
thaerder bewaernesse ende om de quaetwillighe in de stadt te dwijnghen. Zij plochten
voortijts mannen te zijne, den crijch gheheel ghewone, ende nu waren zijt al
onghewone worden. Daer en worden ooc niet vele crijschknechten uut dese stadt
ghenomen; want den prince anziet die qualiteijt van zijne landen oft steden; hij en
neemt niet gheerne crijschvolck uut rijcke landen ende
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steden; want zij weten daer al beter te ghedoene in haer coopmanschap ende
neeringhe, ende alzoo doende zoude hij zulcke landen ende steden schenden ende
neeringhe loos maken. Ooc zijn de zulcke de weelde te zeer ghewone, dwelc niet
wel en dient voor een crijschman; want, zoo Titus Livius scrijft, Hanibal
overwinterende zijn harde knechten in die weeldighe stadt van Capua, heeftzer
mede bedorven ende den aerbeijt des crijchs onghewone ghemaect. Dit es eene
vande meeste fauten die men desen treffelicken crijschman, prince ende capiteijn
toescrijft. Maer uut magher ende duerre landen, daer lettel of gheen anthieringhe
van ghelde en es, daer licht een prince gheerne zijn knechten uut. Die zijn de
armoede ghewone, int stroo slapen es haer een weelde, eenen stuufreghen (alzoo
men zecht) en mach haer niet deeren, die nat van te voren es. Den prince en bedeerft
ooc zijn landen daer mede niet; maer (indien den crijschhandel verrijcken heeten
mach) maectse wat rijcker daer mede, ende laet dat aerm volc alzoo wat ghelts
winnen. Dus verre hebben wij eenen spacieerghanck gheghaen, nu willen wij weder
tot onse hijstorie keeren.
Staende aldus de poletijcque zaken ende affairen vander stede, zoo overdochten
scepenen bij wie hemlien eerst die foele van tafstormen der beelden toeghecommen
was, te weten meest bij de vremde ghezellen, die haer in de stede van Ghendt
hilden ende vele in cnaepschepe wrochten in diveersche ambachten, ende want
1
die stadt zeer groot es ende langhe ende wijde uutbrancken heeft, als de Mude,
te

S Pieters, up tZant, tAckerghem ende eldere, zoo hadden zij ruumte ghenouch
om daer te wonen ende lettel ghemeerct oft ghade ghesleghen te werden. Ooc
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waren daer veel lieden ontrent den middenwart vander stadt, die som twee of drij
of meer slapers of thuusligghers hilden, die in den dach up diveersche wijnckelen
ghijnghen weercken, ende onder dese waren veel sectarissen, dat welcke niet
ghenouch en was, dat zij daeraf besmet waren, maer besmetten ende corrumpeerden
die ander ghezellen, die ooc up de wijnckels wrochten, met liedekins, woorden,
boucxkins ende andersins. Ooc werden daer jonghe dochters mede verleet, die
daer ooc weerckende waren, ende meer ander persoonen. Waeromme schepenen
en

hierinne willende voorzien hebben up den voornoemden XXV augustij, zondach
wesende (zoo voorseijt es), (meerct hier dat zij gheenen tijt en lieten voorbij ghaen
die haer eenichsins te ghoede dienen mochte) bij trompetslaghe doen verbieden
gheen vremde ghezellen in de stadt te blijven, ende in een alf jaer niet weder te
commen up de gheeselijnghe ende ban, ende tsavonts naer den X hueren achter
straten niet te ghane zonder licht up ghevanghen te zijne, ende gheen hostelriers
ofte heerbeerghiers ijemant vremts te logieren zonder die namen ende toenamen
te schepenenwaerts over te brijnghen; want tvolc scheen vreeseloos zijnde. Alomme
hoorde men bussen ende gheschut afghaen, nacht ende dach. De neeringhen ende
ghuldenen, ja, schepenen ende edel lieden waecten nacht voor nacht in competenten
ghetale.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

204

Cap. II.
Hoe schepenen noch een ghebodt deden uutlegghen, dwelc sommich
1
volc int vercombienen verdraeijde; van die vreese der priesters dat
men die kinders christen dede in der priesters huusen; van een
mandament, hoe Sente Jans keercke ontsloten wart;, hoe datter daer
van haren bedde ghehaelt waren ende veel vluchte.
Ende om dat de ghues ghijnghen met gheweere ter veltpredicatie, zoo deden
schepenen vander Kuere bij trompetslaghe publieren, dat niemant met gheweere
en zoude ghaen ter veltpredicatie; maer mochten daer wel ghaen zonder gheweere,
tot anderstont datter breeder oorder ghestelt worde, en dat niemant hem
vervoorderen en zoude in eenighe keercken, cloosters of ander plaetsen der stadt,
te predicken, ende dat men de keercken wederom repareren zoude ende daer in
dienst doen, ende datter een placcaet ter causen van desen vanden hove
ghecommen was. Dit voorghebodt ghelesen zijnde, riepen die knechten ende
kinderen jau, jau. Van desen voorghebode zeijden die anders ghezint waren, als
datter gheboden was de keercken ende cloosters noch meer te rumen ende pilgieren,
ende dat elc vrij mocht ghaen ter veltpredicatie, ghelijck zij alle dijnghen verkeerden,
elc naer zijnen zin ende naer dat hijt gheerne zaghe. De priesters ende broers, oock
vrauwen religiuesen, hilden haer noch al verborghen. Men zacher lettel aft gheene
up straten noch in keercken of cloosters. Tscheen dat men gheene meer en vant.
Daer wasser eenighe

1

Uitleggen.
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up de straten, die zeer vet waren. Als die foele up den Coorenaert ghebuerde, ende
mits dat men niet en wiste, wat daer uut spruten zoude, zoo was elc bevreest ende
smeten bij waerften zeer rudelic, haer veinsters ende dueren toe, zoo dat tvolc, die
up de straten waren, daerinne verscricten, meenende datter eenen loop al de stadt
duere ghebueren zoude. Ende bijsonder waren zeer verscrict de voornoemde
priesters, ende liepen naer haer zeerste ende conden som qualic voort van haer
vetticheijt, zoo dat sommighe ghuesghezinde huijslieden daerom loughen ende
spraken: ic en zalse in mijn huus niet laten ende bescheermen, oft zij en zullen eerst
vijve le ghues roupen. In de keercken en was niet te doene, eensdeels omdat daer
zoo vul ende onbestierich lach, van alle tghene datter ghebroken was, ende van
ghelijcken in de cloosters. Die kinderen christen te doen hadden of lieden te
begraven, en wisten niet waer zij metten packe henen zouden. Daerom wart men
die kinderen christen doende in de priesters huijsen, ende dan worden zij beghect
en ghevraecht of zij noch tot de papen ghijnghen, ende of zij zouden de hoverhandt
hebben, waerom de vroedevrauwen qualic wilden met de kinderen achter straten
ghaen, ende de vrauwen, die mede ghijnghen, quamen van verren gheslopen van
achtere.
en

Den XXVIIJ augustij was een mandament ten tin tuijne uutghelesen, uuten
schepen huijse, commende vanden hove, inhaudende dat niemant met gheweer
ghaen en zoude, dan die dertoe ghecommitteert ware om heere ende wet bij te
stane; dat hem elc ghereet hauden zoude, als zij versocht waren, van heere ende
wet tallen tijden bijstant te doene, tzij int generale oft particuliere; dat niemant eenighe
rudesse of pilgieringhe in keercken of cloosters doen en zoude; dat men de zulcke
zoude moghen weeren ende dootslaen, ende
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eere ende prijs daer af hebben. Ooc was daer inne scheerpelic verboden den
1
voorcoop van den coorne .
en

Up den XXIX

te

augustij wesende den feestdach van S Jans onthoofdijnghe, up
te

eenen donderdach, wart S Jans keercke ontsloten, nu Sente Baefs, die sichtent
der destructie ende rasuere ghesloten hadde gheweest, ghelijc alle ander keercken,
cloosters ende capellen, ende men deder een ghezonghen messe onder den docsael,
ende eldere noch een ghelesen messe, die veel ghoede hertkins devotelic quamen
hooren, ende met zuchtender herten die destructie der chieraige der zelver keercke
anzaghen, hoe wel dat dees keercke, de hooftkeercke wesende, de minste schade
gheleden hadde; maer daer en was niet een aerm toortse te vinden int consacreren
van dese IJ missen. Ende daer quamen in de keercke ende daer voren an de
2
zijdedueren (want de hendel duere ghesloten bleef), twee capiteijnen met haren
soldaten met haer gheweere als pijcken, bussen, zweerden ende hallebaerden. De
3
capiteijnen waren Franchoijs Van Wijchuus ende Franchoijs Pascharis , ende daert
te voren gheroken hadde naer den goddelicken wieroock, daer stanct nu naer
tbuspoer, ende daer men plach te hooren tzoete gheluut der hurghelen, daer hoorde
men nu somtijts een busse bassen, niet trauwen, ten was zeer wel ende om een
beter ghedaen, om de quaetwillighe te beletten eenighe rudesse in den godtsdienst
te bedrijven; want twas van noode dat men aldus doen zoude naer die
gheleghentheijt vanden tijde.

1

2
3

Ordinantie Sconinghs ... daerby eenen yeghelijcken verboden, ende gheinterdiceert wordt,
eenighe cloosteren, kercken, oft andere godshuysen te beroouen, plunderen ... (25 aug.
1566). Mitsgaders ooc zekere confirmatie ... nopende den coorne ende granen (26 aug. 1566).
Te Ghendt, by Ian van den Steene (Typis G. Manilii). Bibliogr. gantoise, I, bl. 186.
Groote deur.
Fr. Paesschiers (Memorieboek der stad Ghent, II, bl. 341).
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In den nacht vanden voornoemden dach, waecte ic metten edeldom in schepenen
camere, ende in de zale waecten twee neerijnghen als tappijtsuers ende tijcwevers.
1
Treijnde al dien nacht ende tblixemde, ende alsdoe nochtans waren van haren
bedde ghehaelt zes mannen, als meester Gillis Coorne, incarnaet veerwer, een
frisch man ende constenare, wonende an tplaetsekin achter de Vrindachmaerct,
2
meester Willem Rutsemeelis , procureur bij schepenen vander Kuere, wonende
en

jeghen over tscepenhuus, beede wel ghestelde lieden, zonderlinghe den IJ
ghenoumden, Ghijselbrecht Cools, een lootghieter in tScepenhuusstraetkin, Jooris
de Ghusseme, een curttewaghen cruder, wonende up tSlusekin, Jooris Van
Westhuijse, een smet, wonende in de Hauburch, een zeepzieder, ooc in de Hauburch
wonende, ghenaemt Pieter Andries, ende waren vande ghene, die haer zeer breet
ghemaect hadden in de veltpredicacie ende int breken der beelden ende
dierghelijcke, daervan sommighe groote dieverie onder ghebuert was; want twas
bevonden in Sente Jacobs keercke alleene, eene vande minste zijnde, als datter
drij blocken openghesmeten bevonden waren ende gherooft, als den block vander
keercken, den block vanden ghemeenen aermen ende vanden name Jhesus, ende
boven desen waren bevonden openghesleghen alle die sloten in den sanctuarii
ende eldere, ende die panneelen in de couffers, sijegen ende keerckelicke
schappraen, de welcke in dier voughen ghestelt zijnde, spraken ende ghaven te
kennen wat beelden dat zij daer zochten; dit heeft men veel maenden lanck alzoo
moghen zien. Hier es ooc af te nemen, hoe redelic dat zij som waren, dat zij noch
den aermen meinschen in den block vanden

1
2

Het regende.
In den Memorieboek, II, bl. 341, staat Willem Utsemelis.
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aermen, noch die aerme keercken ende godtshuijsen in haer blocken ende spaerlic
gheldekin, niet en verschoonden; maer hier es ooc te noteren, dat ditte maer eenighe
quaetwillighe ende diefachtighe en waren, die, hoe ghoet volck dat in een stadt oft
landt es, altijt daer onder ghemijnghelt zijn, ghelijc dat men zecht, dat gheen coorne
zonder zijn caf en es, de welcke hem eerst openbaren, als zij eenen wel gheleghenen
tijt daer toe zien, ja, sommighe zijnder dan toe gheneghen, die te voren daeromme
nauwelic en peijnsden. Hier uut mach men ooc considereren ende peinsen, indien
dit in een keercke ghebuert es, wat dan in die ander keercken, cloosters ende
godtshuijsen van Ghendt ende in alle dees Neerlanden moet gheschiet zijn, hoewel
datter sommighe Nederlanden zijn als Artoijs, Bolonois, Namen, Ludick ende meer
andere daer desen reghen niet ghevallen en es, maer dancken Godt dat zij gheen
oorzaken daer toe ghehadt en hebben als ander landen ende steden, die welcke
ooc som maer in deele gheinfecxeert en waren ende daer zij gheinfexeert waren,
maer nauwelic den zesten man, dan dat zij al meest jeghen tgheestelicke ghezint
waren, ghelijc men ziet in Vlaenderen an dlandt van Aelst, van Dendermonde, van
Rode ende dierghelijcke, daer men lettel of niet ghepreect en heeft die leere van
Calvinus. Ende zeker hadde men daer ende ooc in die bovenghenoumde landen
(daer men niet ghepreect en heeft de nieu leere) de zelve leerijnghe, in der
mannieren zoo hier ghedaen es vercondicht, en peinst niet dat zij beter zouden
ghevaren hebben dan wij, ja, thadder moghelic noch eegher ghegaen. Daerom en
darf men niemant zijn ongheluck verwijten; want die staet, staet duer de gracie
Godts, maer dat hij wel toezie, dat hij niet en valle. Davidt was een uutnemende
ghoet man, ende hij viel nochtans leelic. Zoo dede ooc Salomon, zijn zone, die
boven maten wijs was, ende
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veel duijsent andere. Aldus hoorende dat mer beghonde te vanghene, zoo maecten
haer veel lieden wech, zeer bedruct ende benaut zijnde van herten, deden deerlic
haer clachten an sommighe buten der poorten, daer dat zij som nauwelic ghelt en
hadden om eenen pot biers te drijncken, ende moesten haer an de reijse stellen.
Alle den meesten deel en waenden niet mesdaen te hebben, zij waenden dattet wel
gheoorlooft was, ende dat desen houck landts alzoo keerde ende dat vele der heeren
wille wel was. Als Jacob De Pruet up den voornoemden nacht ghesocht was, om
ooc vanden bedde te halen, zoo vloot hij achter zijn huijskin uut, dwelc staet achter
den Pauwinnesteen, in de Donderstrate, ende clam over de huijsen tot up de
Vrindachmarct ende salveerde alzoo hem zelven. Men zeijde dat hij in Sente Jacobs
keercke alleene alzoo veel ghebroken hadde (maer nam zijnen zone ter hulpen, die
daerom ghevanghen wart), als zes andere. Hij was een groot steerck man ende
een smet. Dees schade zoude hij in de voornoemde keercke ghedaen hebben,
omdat hij den deken vanden christenen, her Jan Bave (die daer pastuer es), niet
wel en mochte. Dander zesse voornoemt waren gheleet ghevanghen int nieu casteel,
daer tevoren IJ pijnbancken inghevoert waren. Dit maecte een groote vreese onder
tvolck. Zoo deden ooc die voornoemde ghalghen, die up twee maercten der stadt
ghestelt waren. Maer mocht ment zegghen, die brekers al waert dat zake gheweest
dat zij meenden dat haer gheoorlooft was, wat hadden zij haer dies te moeijen? Zij
hadden moghen stille zitten ofte haer weerck doen; maer neen. Hier uut scheen wel
dat zij ghenouch ketters ghezint waren. Godt wilt al beteren ende vergheven; maer
haer mesdaden zijn veel meerder gheweest, dan zij zelve meenden.
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Cap. III.
Van wonderlicke maren die onder tvolc ghezaeijt waren, die eenen zeer
oorboorlicken schijn hadden, ende van tgroote quaet dat daer onder
ghemijnghelt was.
De maren waren ghaende achter de straten ende hadden te voren ooc gheghaen,
als datter een gheheel nieuwe veranderinghe ende policie in dese Nederlanden
commen zoude, up den voet van Duijtschlandt, Vrancrijck ende dierghelijcke; maer
twaren alle pijpen van oude daken, zoe men zecht. Men zeijde ooc, dat men te
Ghendt veranderen zoude die camer vanden rade, ende alle die langhe dijlaien
ende processen weeren, die de lieden groot ghoet costen, ende een zeer ghoet
ende curt recht in die plaetse huseren. Van ghelijcken zoude men doen bij schepenen
ende alle andere subalterne wetten. Die vander nieuwer religie zouden zeker
verstandighe mannen uutkiesen. Daer zouden men de questien vorenbrijnghen
ende appointieren partijen, waert eenichsins moghelic, dat neen, zoo zoude men,
zoo aest alst doenlic ware, elc zijn stick in de handt gheven. Ander waren van dier
meenijnghe: men zoude alsheels niet dijnghen noch pleijten, maer alle zaken als
broeders en zusters onderlijnghe modereren, ende niet rusten, zij en waren
gheappaisiert ende te vreden ghestelt. Dit ware (meenden zij) beter naer de Scriftuere
gheleeft. Twas ooc een groote schande ende verdriet, zeijden zij, dat een gheheel
ghemeente moest schade lijden ende vele veraermoet worden, om weeldich te
hauden levende een deel procuruers, taellieden oft advocaten, die ghulden woorden
spreken, te weten: elc woort voor een stick ghauts in manniere van spreken. Den
armen
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landtman drijnct water, zij den coelen rijnschen wijn. Als zij bruloft oft feeste hauden,
dat schijnen coninclicke feesten te zijne, X hasen in een bruloft en es daer gheen
wondere, de rode beesten, everzwijnen, weeren ende ander ghoet, loopen daer
van alle canten in den kelder, tes al mijn heere den advocaet oft procuruer, tes
thuwen besten, twert haer al den meesten deel gheschoncken. Zoo dat zijts couver
ende te veel hebben; terwijlent cnabbelt den armen boerman (diens gheldekin hij
wint ende uutput) een bruun curste rogghen broots, ende heet een groote zoppe
oft pap int lijf. Ten es niet ghenouch dat dees costelicke spijse generueselic int
deech gheleijt ende ghebacken es, zij moet noch boven dese verchiert zijn als
schilderien, met vederen hoofden ende halsen van voghelen, wapenen ende
vaenkins, zoo dat hier waer schijnt zijnde dat den prophete zecht: zij maken tbroot
tot een lachen, ende de spijse tot een gezichte oft spectakel, tghelijct die pronckerie
Assueri of dat avontmael des conincx Baltazars. Twaer veel beter, zeijden zij, dat
dese haer winnijnghe benomen worde, dan dat tgheheele ghemeente daer af verlast
worde; want veel processen maken veel questien ende onvriendtschappen, ooc
tusschen naer ghevrienden, ja, tusschen zusters en broers, auders en kinderen.
Vele ooc werden daer duere bijstier ende al haer ghoet uut ghemolcken, duer
degroote onverdraghelicke costen vande processen, ende die langhe dilaeijen ende
toesteken vande procuruers ende taellieden, die de zaken dicwils veel meer
verwernen dan effenen, ende verdonckeren dan verclaren. Ten anderen duer de
langhe dilaijen werden dicwils de credituers ende schuldenaers bijstier ende vluchtich,
zoo dat men bij dien verliesende es zijn schult, ende moet noch de costen ghelden,
al eijst dat hij ooc zijn proces es winnende; want haddet eer ghewesen gheweest,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

212
hij hadde noch moghen zijn verhael ende recouver vinden, daer hij achter naer comt
te platteelkens tijts ende en vinter niet. Dese ende meer andere schenen alle zeer
ghoede redenen zijnde, alzoo zij ooc zijn; maer daer loopen ooc vele redenen ter
contrarien ghoet ende souffisant, te weten, dat menighe zijn zake niet en verstaet
ende noch veel min vertooghen oft beleeden can, daerom dient hem hulpe ende
raet om an tzijne te moghen gheraken, dwelc anders zoude moghen verloren blijven;
hoewel nochtans dat ooc duer tqualic beleeden ende duer fraude vanden practizienen
voornoemd, menich proces in de asschen ghement wert. In somma wij zoudender
wel veel toe zegghen dat practizienen wel van noode zijn (ende werden van audts
ooc onder die Romeinen ende Griecken ghehuseert, want Cicero, Catho, Phocion
ende Demosthenes hebben wijselic int recht gheprocedeert ende tvolc gheholpen);
maer ten ware hier niet wel lijdelijc al te verhalen, om dat wij ander matterien roeren
moeten, ende ons zaken niet te prolicx ofte lanck maken. Men mochte ooc zegghen:
waren de abusen ende eccessen hier inne gheweert, de reste en zoude niet quaet
zijn. Men zal de abusen, ende niet dat ghoet in hem zelven es, ruijneren. Weert de
boucken vande rechten ende juristen, zoo weert ghij de zonne des verstants, die
Godt in sommighe verlichte meinschen ghestiert heeft, dwelc zij ons in haer scriften
naerghelaten hebben. Niet zonder cause en heeft den keijser Justinianus bezich
ende zoo neerstich gheweest, om die regulen der rechten te vergharen ende te
voorschijn te brijnghen; niet zonder nootzakelicke redenen en hebben die
jurisconsulten zoo vele groote boucken daer af ghescreven. Dese al gheweert zijnde,
wij zullen eenen hoop gheaerde Ethiopers ofte wilde Schoten ghelijcken, ja, een
cudde van onredelicke beesten; want trecht es dicwils subtijl
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ende zwaer om vinden, ende om dat men niemant voor recht onrecht doen en zoude,
daerom dienet zeer wel onderzocht sonderlijnghe in zaken daer lijf ofte let ancleeft,
oft ander dijnghen van grooten ghewichte. Ooc es waerachtich dat zulcke reformacien
niet en dienen ghedaen van een woelende ghemeente, dat niet voorder en ziet dan
zijnen nuese lanck en es, maer van coninghen, princen, heeren ende vorsten, met
grooter voorzienicheijt ende deliberacie van rade; want alzoo wel voughet een
ghemeente zulcx te doene, als een zueghe te spinnen, oft een schoenlapper een
tafereel te schilderen. Men zeijde voorwaer nochtans, dat sommighe gheschict
hadden die consistorie vanden heeren vanden rade, in sgraven casteel onderhauden,
1
af te loopen, ende ooc die manniere van doene bij schepenen; tkeljootkuus vanden
coorne zoude ooc an ghestaen hebben; die assijsen zouden ooc alle af ghedaen
gheweest hebben, haddet naer haren zin moghen ghaen; men zouden den coninc
van zijn tachterheijt, oft daertoe dat hijt van doen hadde, een onnoumelic ghelt ter
handt ghedaen hebben, ende daer naer die lasten vande steden ghezuvert; die
cloosters, die alle rijcke waren, zouden noch ghenouch behauden hebben om bij te
levene, ende zouden die religiuesen maer veel te beter reghel ghehauden ende
Gode ghedient hebben. Ziet hoe wel schijnt dit al clijnckende, hoe schoon een ooghe
heeftet, daer zoo vuijl eenen steert naervolghen zoude. De rentebrieven en
ghenouchden haer ooc niet, die zoude men al metten croise ghelost hebben. De
coorencoopers ende beerijlegghers zouden zij eenen reghel ghestelt ofte af
gheloopen hebben; zij zouden de tuijn schare in alle dijnghen aldus ghezocht hebben
ende haer zelven voor reformatuers ende den maigistraet upgheworpen hebben,

1

Het Cueillothuis was het bureel voor de ontvangst der belasting op het graan. Het stond ter
plaatse waar later het Pakhuis werd gebouwd.
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zonder oordene, macht ofte comissie. Dese dijnghen ofte sommighe van dien hilt
men up de voornoemde ghevanghenen. Wat daer waer af es, dat weet Godt
te

alderbest. Sommighe hilden voor een teeken, dat zij, in de weke voor S Gillis dach,
hadden zien zitten eenen hoijvaer, up tclooster van de Filidiuesen te Ghendt, dwelc
niet en pleecht te gheschiene, angh ezien dat zij langhe voor dien tijt pleghen te
vertrecken over de zee, ghelijc alle die andere vertrocken waren; maer eenighe
zeijden (ghelijc men eenen hoijvaer pleecht te noumen een gueijkin), dat hij wilde
breeder bescheet zien ende vernemen van die van zijnen name waren, te weten
de gues, om die nieumaren over te draghen in andere landen. Maer vele en deden
niet als ghuen, maer als juen oft joden ons christendom in veel manieren met voeten
terdende.

Cap. IV.
Van die vreese, die onder die ghues ghecommen was ende van die
vreese, die ooc de magistraet hadde; hoe zij mor tbedde van IJ
veltpredicanten waren; van noch vijve, die van haer bedde ghehaelt
waren; dat men weder missen beghonde te doene ende clocken te luden;
1
hoe die Ghuepoorte ghemaect wart, ende hoet elder in ander steden
ende quartieren ghijnck, ende hoe broer Jan Vanderhaghen ende her
Leo Beernaert weder werden predickende.
Twee vreesen (zoot schijnbaer was) waren nu onder hooghe ende neder, te Ghendt,
alzoo dit capittel wel betooghen zal; want de gues ofte calvinisten werden zeerder
vreesende de justicie dan zij ghedaen hadden. Dat bleeck wel an haer

1
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veltpredicacie buten Sente Pieters, daer niet tvierendeel vanden volcke ghecommen
en es, die daer plochten te commen, ende de zelve die daer quamen en hadden
ooc gheen gheweere met hemlieden ghebrocht. Ziet wat ghoede justicie doet. Dit
es gheschiet om datter VJ mannen of VIIJ van dier nacht ghevanghen waren; want
ic meene wel dat up den zelven nacht ofte daer ontrent Gillis Van Hauweghem, een
mandemaker, ooc ghevanghen was, maer was gheleet int sausselet. Dees
ghevanghenen en schenent int eerste niet zwaer te maken, al wisten zij schoone,
dat zij voor justicie steerven zouden, meenende ter avontueren Godt een sacrificie
te doene, ende zonghen in die leelicke vanghenesse schoon psalmen:, naer haer
manniere. Justicie haer nacht ruste latende om haer zelven ende die ghoede te
preserveren van die beroerlicke uploopende quellicke gheesten, heeft in den nacht
en

vanden XXX augustij wederom uutgheghaen, ende heefter noch vijve ghevanghen,
die som vander Mude waren, ende vele liepender wech. Den nacht te voren, hadde
ooc de justicie gheweest voor tbedde van twee predicanten die bij haer wijfs laghen
1
2
en sliepen, als Herraanus , een Vriese, ende Petrus Carpentier , van Meesene, in
den westcant, ende waren, te Ghendt in de Cluse up dHoochpoort ghelogiert, ende
zij vraechden die maigistraet of zij medeghaen wilden, ende haer was ghezeijt neen,
dat zij ander zochten, te weten den weert in de Cluse, ghenaemt Anthonis Van der
Muelen, van Audenaerde gheboren, die eijmelic ghevlucht was, hij hadde daer de
weduwe ghetraut. Wat dit in hadde dat men de predicanten (die de wurtel van al
waren, ende tvolc beroerden

1
2

Herman Moded. Zie Te Water, Hist. hervormde kerk te Gent, bl. 222; H.-Q. Janssen,
Kerkhervorming te Brugge, II, bl. 251.
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ende vanden gheloove trocken) niet en vijnck, ghaf menich groot wondere. Vele
namen daer uute, dat mer niet an commen en mochte, om dat zij van groote
meesters, zoo zij presumeerden, ghezonden waren. Ander zeijden, twas om beroerte
te schuwen. Maer dat en ghaf ooc gheen veerwe; want men vijnck wel andere
persoonen, en daer en quam gheen perijckel af. Zeker hadden de herders gheweert
gheweest, de schapen en zouden daer niet ghecommen hebben. Dit hadde al verre
de minste quale gheweest, ende men hadder menich meinsche duere ghepreserveert
ende bewaert van groeten grieve, dat haer (eijlacen!) naermaels daer af ghecommen
es, alzoo men noch wel hooren zal. Te meer was dit zeer te verwonderen, anghezien
dat mijvrauwe die regente, in tijts ende vrouch ghenouch, die veltpredicanten up
een ghelt doen stellen hadde, zoo ghij vint int eerste bouc int 3 capittel ende ooc
e

int 2 cap.; maer wat duvelsche plaghe oft tooverie dat hier af in den wech gheweest
heeft, dates mij onbekent. Ic en wilder ooc mijn hooft niet meer mede breken.
en

Up den voornoemden XXX augustij, beghonde men mess te doene in Ste Michiels
keercke, waertoe men lude een cleen clocxkin, want men hoorde anders gheen
en

clocken noch ghehoort en hadde, sichtent den XXIJ augustij, als oft van doe schusse
1
woensdach gheweest hadde, dan torologie up tBeelfroot ende de weerckclocke
met haer ghecostumeerde poosen. Maer in Ste Jacobs grau zuster huus, staende
in eenen houck achter Ste Jacobs keercke, dede men IJ daghen lanck, als den
en

en

e

ende XXX augustij, veel messen, als wel tot VIIJ of neghene, voor die van
messe te hooren, mits der foele, verachtert waren, ende elder wart ooc daerinne
zeer
XXIX

1

Woensdag vóór Paschen.
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tbeste ghedaen. Den deken vanden christenen ende ander priesters beghonden
haer nu [te] vertooghene met een lettel smaels in haer priesterlicke abijten, die haer
te voren bedect hilden, ende ghijnghen met vilten hoeden ende mantels als weerlicke
persoonen, ende sommighe priesters ende zanghers die lettel of gheen patrimonie
ghoet en hadden, die beclaecht hadden dat zij niet en wisten wat zij zouden ghaen
maken, ende waerbij dat zij leven zouden, creghen nu weder een lettel hope ende
couraige, mits dat nu de justicie wart vanghende die voghels, die haer de vreese
en

anghejaecht hadden; want up den xxxj augustij werden noch bij nacht vijf personen
ghevanghen, ende in den dach warter daer vele upgheraept, die achter de straten
ghijnghen. Item ooc was men besich, uutghaende ougste, met een poorte up den
langhen dam te maken, ter zijden tcasteel up tbruggheskin ende den waterloop up
te zetten. Dees poorte met een waechuus up de zijde van den Ham, met een cave
ende cruijsveinster ende noch een ander veinster ziende naer den Ham, was buten
ghemaect van orduijn de pinanten ende daer tusschen kelsijesteen ghenaemt .....
te

te

(sic) zeer hert. Up den voornoemden laetsten augustij, begonden S Jans, nu S
Baefs de hooftkeercke van Ghendt, aldereerst de clocken te luden; want men
te

en

beijaerde te love, ende was zaterdach ende S Gillis avont, ende was nu den IX
dach dat die cloeken gherust hadden. In den westcant predicten die veltpredicanten,
in veel steden in de keercken, als te Meesene daer een abdesse es, te Comene,
te Weervicke, te Meenene ende eldere. Item tYpre wast ooc al in sticken; maer te
Curtrijcke was tbeeldewerck ende dautaer tafelen al gheweert ende vande inzetenen
properlic afghedaen, ende daer was een ghaerde in de stadt upghenomen, waeraf
die canonicken een deel betalden ende de reste de stadt. Zij sloten ooc haer stadt
vaste toe, ende en lieten daer
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niemant met gheweer in commen; twart al ghevisiteert watter inne quam. Die van
Rijsele ende Brugghe hebben ooc haer steden wel bewaert; want zij hebben steden,
die vast sluten. In den westcant ghijnghen nu veel mannen int hernasch ende met
gheweere wel voorzien, als de schade ghebuert es, zoo men zecht als 't calf
verdroncken es, dan vult men den put. Ende te Ghendt waecten up ij maercten, als
c

de Coorenmaerct ende de Vrindachmaerct, vj mannen wel voorzien van gheweere,
zonder die int stadthuus waren wakende, te weten alle nachten ij neeringhen up de
zale, ende binnen sommighe schepenen. vander Keure ende eenighe edelmannen
n

oft poorters. Ende up den i septembris zondach wesende zoo voorseijt es, preecte
en

voor deerste reijse, naer dat hijt sindert den XX

augustij ghelaten hadde, broeder

te

Jan Vanderhaghen, in S Michielskeercke, beleedende de evangelie vanden
Samaritaen, ende hadde een viercante bonette up zijn hooft ende zijn hair was
gheschoren, zoo dat men niet en bekende dat hij crune hadde. Telcken als hij den
name Godts noumde, zoo dede hij reverentelic zijn bonette af. Zijn medebroerkin
was den zone van Anthonis Buridaen, die deerste secretaris vander Kuere plach te
zijne, maer overleden. Dese hadde eenen mantel an van zwart laken ende eenen
1
hoet, ende onder weerlicke abijten een hende met een craghe welcx snoeren voren
uuthijnghen. Daer was een machtich volc tsermoene, dat men qualic duer de keercke
conde gheraken. Die mans stonden ende zaten, meest alle metten blooten hoofde.
Hij predicte smorghens vanden vij tot den viij hueren, ende zeijde dat hij zijn matterie
vanden H. Sacramente des autaers beleeden zoude (die hij voor de beroerten
beghonnen

1

Hemd.
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hadde), alsser een oorden ghestelt zoude wesen, ende dat hij meende te preken
in Onzer Vrauwen gheboortedach naest comende. Naer tsermoen dede men ij
messen, eene up den name Jhesus autaer, daer gheen belle ghecloncken en was,
mits dat die dobbel belle ofte de twee bellen die daer hijnghen afghedaen waren;
want zij zijnder sindert weder ghehanghen, dander messe was ghedaen an dander
zijde up den anderen autaer vander cruijskeercke.
te

Up den zelven dach zoo predicte tS Jans , her Leo Beernaert, een weerlic
priester, gheboren van Tielt, ooc een wel gheleert man in latijn ende griecx, als den
voornoemden, ende beleedde een evangelie van eenen dooven, die den Heere
ghezont maecte, stekende zijnen vijngher in zijn hoore, daer bij bewijsende de
ceremonien vanden doopsele, hoe den priester den vijngher in des kindts hoore
steect, ende doet den duvel duer die cracht Godts vanden kinde wijcken als hijt
beleeft; niet dat de moeder neghen maenden lanck den duvel in haer draecht int
lichaem vanden kinde, als oft tkindt bezeten ware, zoo dees nieuwe predicanten
haer daer om beghecten (van welcx woorden sommighe bevruchte vrauwen zoo
1
verscricten, dat zij inschellich zijn gheworden, ghelijck dat deene veel intreckelder
es dan dandere); maer daer bij wart bewesen, dat den vijandt duer de eerfzonde
(daer alle kinderen in gheboren werden) hem recht daer anne vermeet ende heeft,
ende dat men hem van zulck een recht versteect ende verjaecht metten bloede
Christi duer thelich doopsele.

1

Ontvankelijker.
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Cap. V.
Hoe de wake oft wachte te Ghendt gheschict wart; hoe Lievin Onghena
bijcans ghevanghen was, ende hoe bij Gheerdtsbeerghe die gues een
groote nederlaghe hadden; van diversche mandamenten ende een
rudesse tEecloo.
Die edel justicie steercte haer van daghe te daghe hoe lancx hoe meer; want die
knechten daer men int eerste mede gheghect hadde, werden nu bemint, ontzien
ende ghevreest, want zij werdens ghewone tghene dat zij onghewone waren. Ooc
waren zij nu al beter voorzien van hernasch ende gheweere, ende daer waren vier
capiteijnen overe, als: Franchoijs Van Wijchuus, Franchoijs Paesscharis, Anthonis
De Stoppeleere, ende meester Artus Boessens. Dese quamen alle avonde met
haren honderden haer vertoghen voor mijn heere den hoochbaliu, up de plaetse te
Poele. Daer staken vier pannen uute, daer schoot men veel bussen af, ende alsdoe
quam dhoochbaliu uute, somtijts te voete ende somtijts te peerde met VIIJ of X langhe
toortsen, ende alzoo trocken zij in oorden up de Vrindachmaerct, alwaer zij een
slecke ghemaect hebbende. Den hoochbaliu thuijswaert ghaende met zijnen staet,
bleven die knechten al den nacht, deen heelft daer wakende, met rotten, an alle
ghaten ende straten der maert, ende dander heelft bewaerde den Coorenaert. Aldus
stelden den hoochbaliu zelve menighen avont altijts zelve de wachte, ende quam
dan ghemeenlic int scepenhuus bij schepenen ende andere, die daer ooc waecten.
Dees knechten hadden trommelen ende feijfelen, maer gheen vendelen, want zij
noch niet ghemaect en waren. Ende daer waecten alle nachten ij regimenten met
haren capiteijnen. Ontrent desen tijt ghebuerdet, dat een paeigekin vanden
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capitein Passcharis afliet onbewist zijn sijncroer, ontrent den hoochbaliu, dwelc loot
vlooch eenen jonghen knecht, neffens zijn ocxel, int lijf, ende lach daer langhe te
bedde af, ende wart zoo ghemeestert, dat hij veel buspoers ende stancx quijt wart,
ende ghenas duer de gracie Godts.
Voren es ghezeijt, hoe datter vele (die een cooren up haer tonghe hadden)
ghevlucht waren, waer af dat eene vande principaelste was Lievin Onghena ende
ooc meester Jan zijn broedere. Desen Lievin plach hem te Ghendt te gheneeren
met schoon honden ende die te leeren te watere ende andersins, reijsder doe mede
in Vrancrijcke ende eldere ende bracht een ghoet ghedeel sticken ghauts thuus,
dwelc nochtans een magher neerijnghe oft coopmanschepe was, ende daer naer
es hij gheworden van een hondecutsere, een capiteijn vande ghues. Dese zoo hij
ghecommen was te Dickelvenne, tot een zuster, die hij daer hadde wonende, wart
n

bespiet ende was up den i dach van september, maendach wesende, vanden baliu
aldaer bijcans betraept tot zijns zusters huijse, maer ontscapeerde van achtere,
duer een cleen duerkin, zoo dat hij duer dwater zwemmen moeste, latende zijnen
mantel daer ende van zijnen ghelde ontrent iiij ponden grooten. Ende den tweetsten
septembris quam de tijdijnghe te Ghendt, dat die ghues ontrent Gheerdtsbeerghe,
een groote nederlaghe ghehadt hadden, want zij waren daer ghecommen met eenen
verghaderden hoop van Audenaerde ende eldere, in meeninghen daer die beelden
af te stormen ende ander rudesse te bedrijven, ende waren een deel te peerde en
met gheweere ghemonteert; maer zij werden wederstaen ende onvoorzien
bespronghen, zoo datter daer een deel ghebleven es, maer al meest verdroncken,
duer een brugghe, die daer upghetrocken was. Daer warter ooc een deel ghe-
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1

vanghen, die dheere van Backerzele , raet vanden grave van Egmont, alle doen
hanghen heeft, men meent wel tot XXJ; want daer was een haut dweers in twee
boomen gheleijt daer zij (eijlacen!) alle an hijnghen. Sommighe vertellen, maer tluut
fabulues, datter een vader quam, die hadder drij zonen inne ende badt zeer daer
voren, hem beclaghende deerlic dat hij up eenen dach zoude moeten berooft zijn
van zijn drij zonen, ende badt uuterlic dat men hem een van drijen zoude willen
schijncken, ende als hem tzelve gheconsenteert wart, zoo was hij zeer te wets wie
hij kiesen zoude, ende en wilde gheenen kuere doen, mits dat hijse even lief hadde.
Doe werden dees drij ghebroeders ende pacienten te ghader sprekende, ende
beede de audtste accordeerden dat zij haer zouden laten justicieren, als best ghestelt
zijnde, ende haren joncsten broeder verlossen, ende alzoo zout ghebuert zijn, dwelc
een groote trauwe was, indient waer es, dat mer af zecht. Al dander bij den hangman
van Ghendt ghehanghen zijnde, die daertoe ontboden was, werden wederomme
2
de stroppen afghesneden, ende die lichamen laten vallen in een duwierie die daer
onder ghedolven was, en zij werden doe met eerde overdect. Die ander
ghevanghenen wel tot XXX, werden ghegheesselt ende ghebannen. Menich
verwonderde zeere van Backerzele, dat hij bij dese execusie was; want die ghues
van Ghendt hadden gheheel ende al haer betrauwen op hem ghestelt, ende meer
andere, zoo men zeijde.
't Andtweerpen vercocht men veel spottelicke figueren up

1

2

Jan Casembroot, heer van Backerzeele, werd den 9 sept. 1567 te gelijk met Egmond en
Hoorn gevangen, en naderhand op de pijnbank gebracht en onthoofd. Zie H.-Q. Janssen, de
Kerkhervorming te Brugge, II, bl. 236.
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tgheestelicke, ende onder andere daer priesters staen en consacreren, ende een
huijlkin trect de belle ende een duvelkin heft de casule up, dwelc gheen stichtijnghe
en

in en brachte. Ende den IIIJ septembris disendach ende weercdach wesende,
preecten tsachternoens weder twee veltpredicanten. Deene, een audtachtich man,
anden muer vanden Chartruesen, ende hadde veel volcx; dander in den meersch
bij der veste, achter den turre tEnder Weere, ende en hadde niet boven tderde
vanden volcke. Dese zach ic een deel knielen int hende vanden sermoene ende
zonghen psalmen, zoo dat ic den ghallem van up de veste hoorde, ende trocken
doe naer den meesten hoop; want men zeijde, dat men daer een kindt christen
dede, ende een deel quamen overghevaren an den voornoemden turre, daer drij
zoo vier schepen laghen. Dit was tnaeste, dat ic noijnt der nieuwer predicatie
gheweest hadde.
Up den zelven dach, ooc naer noene, was den hoochbaliu int nieuw casteel
ghereden, ende schepenen vander Kuere, metghaders de secretarissen ende den
scheerprechter ghijnghen ooc daer, maer up verscheeden tijden ende bij partijen,
om dat mer te min up letten zoude; maer tvolc creech de spuere ende quamen
hooren ende zien, wat daer te doen was; want zij presumeerden, dat mer ter
scheerper exame ghijnck ende zeker ghevanghenen ter tortuere oft pijne brachte,
te weten eenighe vande voornoemde zesse, die daer in ghevanghen gheleet waren.
De mare ghijnck ontrent desen tijt (dwelc hem oock metten effecte waerachtich
bevonden heeft), als dat die grave van Egmont, die prince van Ghaver es, tzelve
prinsdom zuver hilt vande veltpredicanten ende beeltstormers, an alle zijden.
Ontrent dees tijt was de poorte up den dam voornoemt begonnen verwelven,
ende men wracht Sente Pieters an
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de veste, tusschen der Pedercelie ende der Hueverpoorte. Daer werden ooc
diveersche mandamenten ghepublieert, als eene tAndtweerpen duer den prince
van Oraingen, ende eene te Doornicke duer den grave van Hoorne, ende
tAudenaerde was Backersele, raet vanden grave van Egmont. Tmandament
en

tAndtweerpen hilt onder ander inne, ende wart daer ghepublieert den IIJ septembris,
dat deghene, die van deene of van dander religie waren, melcanderen niet
beschimpen en zouden, ende was ghedaen bij manniere van provisie.
en

Omtrent den V septembris, een veltpredicant passerende duer Eecloo, zach
ons Heere ghefigureert an tcruijse hanghen up tkeerchof, ende sprack tot zijn
medeghezellen: wat gheck hancht daer? Weerpt hem af. Dwelc zijn medepleghers
terstont ghedaen hebben met die ander cruijsen die up tkeerchof stonden; want de
zulcke en moghen ooc gheen cruijsen gheluchten, als oft zij een specie vanden
1
duvel hadden, of zij en willen, peinse ic, daer inne volghen die Ete faruz dwelc es
2
een secte van volcke in Abassia onder Prete Jan , ende zijn ghecommen van een
gheslachte van hare heremijten. Dese en willen de crusen niet eeren ghelijck de
christenen in Abassia eeren; want zij zegghen: tes een

1

2

Là (à Malve)... on vient à trouuer vn monastère, qui se nŌme Abbamata, habité de religieus
de notre Dame... et faut entendre qu'en tout le païs de Prête-Ian n'y a qu'vn seul ordre de
religieus asauoir de saint Antonie l'hermite, duquel en est procedé vn autre, nommé Este
farruz: tenant plus tot du Iudaisme, que du Christianisme: et dit on qu'on brule souuentefois
de ceus, qui vivent sous iceluy, pour ensuyure plusieurs heresies: comme, entre les autres
choses, ils ne veulent aucunement adorer la Crois, qu'ils font eus mêmes, et que touts les
Prêtres et Religieux portent en main, et les gens Lais au col: par cette raison, qu'ils soutienent,
que autre que celle en laquelle Iesvchrist soufrit pour nous... ne doit être addorée. Car on ne
doit porter tele reuerence aus autres (ainsi comme ils disent) d'autant qu'elles sont faites de
main d'homme. (Hist. description de l'Ethiopie. Anvers, 1558, f. 113.
Prêtre Jean.
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haut ende niet eenighe cracht van helicheijt in hem hebbende. De gheestelicke
aldaer draghen cruijsen in haer handen ende de weerlicke an den hals, die zij
sonderlijnghe eere bewijsen; maer alle die Abassijnen generalick en willen niet
toelaten oft lijden dat men ons Heere figureert ghecruust, ofte zijn passie; want zij
zegghen: men es niet weerdich te ziene dat bitter ende schandelic lijden ons Heeren,
tes ghenouch dat ment gheloove ende hem daer af in den gront des herten danckt.
Ziet hier af in die boucken, die Francischus Alvarez ghescreven heeft van dese
1
Indiaensche Christenen . Maer wat exceptie dat men hier up nemen mach, nochtans
en can ic niet ghoet anghezien dat zulcke figueren van ijemant gheweert werden,
die daertoe niet wettelicke gheauctoriseert en zijn oft macht hebben; want hier duere
verbelcht men de overheijt, men onstichtet tghemeente, ende men gheeft cause
van veel beroerten ende werrijnghen, ende men weert de memorialen Godts ende
zijnder helighen, die de helighe keercke tot noch toe voor ghoet anghezien heeft
aldus te ghebruucken tot een verwecken van devocien.

Cap. VI.
Van drij beeldestormers, die te Ghendt ghehanghen waren, wat zij
zeijden, ende waeromme dat zij storven.
Schepenen ende raet der stede van Ghendt wel gheinformeert zijnde van dese
ende deser ghelijcke rudessen, hebben beginnen haer zweert ter snede te stellen,
ende hebben

1

Historiale description de l'Ethiopie, contenant vraye relation des terres, et païs du grand Roy,
et Empereur Prete-Ian (par François Alvarez), Anvers, Ch. Plantin, 1558. (Bibl. Gand, Hist.,
o

n 4039). - Historia de las cosas de Etiopia.... Anvers, en casa de Iuan Steelsio, 1557 (Id.,
o

n 4038).
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sommighe corrumperende leden uut dlichaem der ghemeente willen snijen, up dat
de zelve onghecorregiert blijvende, niet en zouden occasie gheven van meerder
en

quale ende trouble. Aldus up den VIJ septembris, tsmorghens ontrent den X hueren,
quam meester Artus Boessens met zijn regiment oft bende up den Coorenaert, ende
maecte een slecke oft rijnck. Daernaer quam capiteijn Pascharis met zijn regiment
al Sente Nicolaus keercke, ooc up den Coorenaert, ende maecten ooc een slecke.
Daernaer capiteijn Stoppelare, ooc met zijn regiment al Sente Nicolaus keercke,
ende deden als dander, haer bedeelende up den voornoemden Coorenaert. Daer
waren veel nieuwe spijssen ende sommighe int blancke hernasch, de reste waren
1
aerckebussiers, hallebaergiers, ende die goijgen ende javelijnen droughen, al wel
ghemonteert. Naer den XI hueren zoo quam de vierde bende van Franchoijs Van
Wijchuus al de Vischmaerct, ooc mijn heere den hoochbaliu int blanck hernasch te
peerde, met veel blancke landtsknechten uuten nieuwen casteele, ende andere in
oorden wel ghemonteert, ende curts daernaer quamen mijnheeren vander wet, ende
ghijnghen inden Elephant, up den voornoemden Coorenaert; ende daer waren
verwesen int stadthuus drije pacienten, ende worden daer ooc brocht tusschen die
handen vanden dienaers ende hallebaergiers tot in tsauselet oft vanghenesse,
neffens den voornoemden Elephant. Den eersten was een curt mannekin, een
Waelkin, een ticheldecker van zijn ambacht, ende plach te vercoopen ghebranden
wijn, int straetkin ghenaemt de Pissteghe staende ter zijden tScepenhuus, haut
ontrent L jaren. Men zeijde dat hij een meester was van zijn ambacht, anders een
ghoet man ende connende drij zoo vier talen. Dander was Ghijsel-

1

Stokken met ijzeren punten.
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brecht Cools, een loodtghieter int Schepenhuusstraetkin, ende zeijde int passeren
dat hij onbeschuldich sterven moeste, ende was een vierschoot jonck man, audt
ontrent XXXVI jaren. De derde was ghenaemt Jan Cooman, een lochtijnck man ende
metsecnape, een lanck reel man met eenen lancachtighen baert, audt ontrent XL
jaren, ende onschuldichde zijn doot als den anderen, een man ghoet ghenouch,
rasch in zijn weerck ende constich om lochtijnghen te stofferen met beeldekins die
hij af moleerde van eerde ende schilderdese. Men zeijde dat Lievin Onghena, den
ghueschen capiteijn, ghezonden hadden een ghauden croone, die desen man hilp
verdrijncken, om int breken dapper ende ghereet te zijne. Dese drije werden een
pooskin daer naer uut den sausselette ghebrocht, eerst den voornoemden Wale,
en

ende was voor de alve huere ten XIJ ghehanghen, ende sprack sommighe woorden,
maer niet vele. Daer naer wart den lootghieter uutbrocht, die knielde up den
Coorenaert, ende beleet dat hij alzoo onschuldich als een kindt starf, ende zoude
mense alle dooden, die handthavich gheweest hadden int ghene, dat hij helpen
doen hadde, zoo mocht men wel alf Ghendt (zeijde hij) ter doot brijnghen. De broers
baden hem dat hij daer af cesseren zoude, ende om zijn ziele peinsen. Hij sprack:
men quam hem snachts van zijnen bedde upcloppen om te ghaen helpen breken,
ende en wiste niet dat hij daer in mesdoen zoude, ende beclaechde zeere dat hij
onschuldich starf. Hij sprack ooc datter daer in den hoop waren, die meer mesdaen
hadden dan hij, ende dat elc zoude willen voor hem zien, die hem ijewers in
beschuldich kende, noteerde ooc sommighe, die hij zach, als dat zij hem helpen
verraden hadden, ende int hende Godt anroupende wart mede ghehanghen. Van
desen en ghijnck zoo ghoede mare niet als van dander twee, van zijns quaets
regiments weghe dat hij plach te hauden,
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zijn ghezelschap ontrauwe doende ende dierghelijcke, dwelc hem de Heere
en

ghenadelic vergheven wille. Curts naer de alve huere ten XIJ daer naer, wart
uutbrocht den lochtijncman, die compasselic Godt om ghenade badt voor zijn zonden,
ende lach langhe up zijn knien in zijn ghebedt, up de maerct neffens de dobbel
potente, ende upstaende, zeijde dat hij onnooselic starf, ende dat hij niet alzoo veel
ghenomen en hadde als een spelle weert zoude moghen zijn, beclaechde zijn
kinderen, badt dat ment haer niet verwijten en zoude, in somma riep Godt zoo
hertelic an, dattet mij ende menich meinsche tranen coste, want ic hadde hem van
joncx ghekendt. Hij hadde mijn broeders cnape gheweest in zijnen jonghen tijt, daer
ic mede woonde, ende en zach hem noijnt anders an dan voor een ghoet ghezelle.
Hij biddende om zijn keerckhof, es alzoo naer zijnen hemelschen vader ghereijst.
Hij hijnck up den Wale, ende den lootghieter daer neffens. Als men hem afstack,
zoo greinsde hij bitterlic als die een zuer zop moeste ghaen zupen, ende hadde zijn
schootcleet voren, alzoo hij pleecht te weercken. Dees justicie ghedaen zijnde,
vertrack mijn heere den hoochbaliu met zijn guaerde ende Artoijsienen vanden
nieuwen castele, die men zeijde, dat curts daer te voren secretelic inne ghecommen
1
waren, die ghewapent waren met helmetten ende burstgheweeren, aermschelen
ende beenplaten. Daer naer volchden de heeren vander wet, ende doe volchden
die ander vier regimenten die rontom den Coorenaert ghestaen hadden, haudende
int midden een groote rume plecke. Men zecht dat dese voornoemde pacienten
verwesen waren ter doot, om dat zij haer als capiteijnen voorbarich ghemaect
hadden, ende hadden in

1

Armschenen of wapen des arms. (Dict. flamen-francois, par H. Dv Tovr. Gand, J. de Salenson).
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de veltpredicacien haer veel onderwonden, ende ooc int breken der beelden ende
ander costelicheden, ghevende last die religiuesen ende gheestelicke persoonen
ofte andere, die sloten ende secreten der keercken oft cloosters open te doene.
Men zeijde dat eenen tijt te voren den hoochbaliu passerende voor de duere vanden
loodtghieter, zoude tot hem ghezeijt hebben dat hij zoude afhauden van zijn
voorghenomen bestier, waer up den lootghieter zou ghehandtwoort hebben dat zij
daer up dijncken oft letten zouden, ende zouden bezien, wat haer best te doene
stonde, ende liet alzoo den hoochbaliu daer inne vergramt zijnde, voorbij passeren,
ende was hem bezich met nastelen in zijn duere mits dattet tsmorghens vrouch
was. Sommighe zegghen dat den lootghieter bedijnct was dat hij hem als capiteijn
1
ghevanteert hadde te ghane in keercken ende cloosters, de dueren, tritsooren ende
garderoben openbrekende ende beroovende; dander twee dat zij vergharijnghe van
volcke ghemaect hadden, ende van ghelijcken openghebroken in cloosters ende
godtshuijsen, dueren, tritsooren ende couffers als voren.

Cap. VII.
Dat de lieden een aftrecken vander keerchen creghen duer de destructie
aldaer ghedaen; dat men buten ende binnen der stadt, contrarie
melcanderen, al even steerck preecte; dat Herman die al onse ter
disputacie noodde ende uproerich preecte, en ander dijnc.
De desolacie in keercken, cloosters ende godtshuijsen ghedaen, maecte menich
weemoedich herte, die om haer groot jammer ende zwaermoedicheijt niet meer te
vermeeren

1

Trezooren.
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duer tanschauwen van zulcke ruijne, vervremden eenen tijt lanck van in zulcke
plaetsen te commen, ghelijc ijemant mocht laten bij eenen ghequetsten te commen
duer de groote compassie ende smerte die hij daeromme int herte zoude moghen
te

hebben. Alzoo was boven ander deerlic om zien hoe S Jacobs keercke binnen te
en

ghereke lach, want up den VIIJ septembris, zondach wesende, dede men daer de
hoochmesse, in den bueck voor den name Jhesus autaer in de cruijskeercke, ende
den deken vanden christenen predicte ontrent een alf huere in de hoochmesse,
alzoo men buten te lande doet, om dat den choor zoo vuijl ende onghehouffent lach.
Ende up den zelven dach tsachternoens ontrent den vijf hueren es den grave van
Egmont, prince van Ghavere ende ghouvernuer van Vlaenderen, in Ghendt
ghecommen, als men hem langhe verwacht hadde ende ghewaent dat hij commen
zoude.
Up den voornoemden dach, wesende ooc Onser Vrauwen gheboorte dach,
preecten die veltpredicanten weder an de Chartruesen, met een ontellic toegheloop
te

van volcke, ende broer Jan Vanderhaghen in S Michiels keercke met de keercke
te

vul volcx, ende S Jans naer noene ten IIIJ hueren een Onser Vrauwen broeder oft
Carmelijt. Aldus wasser een wonderlicke divisie ende tweedracht onder tvolck, zoo
dat vele niet en wisten wat best ghedaen oft ghelaten ware. Die predicanten, die
inde stadt preecten, zeijden, dat die buten preecten valsche verleeders waren, ende
dat zij ter verdommenesse waert ghijnghen, diese ghijnghen hooren, dat zij den
tecxt der Scriftuere vervalschten, die woorden ende den zin oft tverstant verdraeijden.
Ende die predicanten, die buten preecten, spraken dat de predicanten, die binnen
preecten, tvolck verleedden ende bedroghen om haer ghiericheijt wille, zegghende
dat zij de Scriftuere niet en ver-
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1

valschten, maer volchden die zelve translacie die Theophilactus ghevolcht hadde,
ende zulcke helighe doctueren die de helighe keercke ende troomsche canon over
menich jaer ontfaen heeft, hoewel dat Johannes Chrisostomus een ander translacie
in zijn uutlegghijnghen ghevolcht heeft. Onder ander heeft Hermannus, een van de
veltpredicanten, die ander ter disputacie ghenoot. Hij zoude onghewapent zonder
boucken compareren, ende dat dander partije al haer boucken mede brijnghen
zouden, daer uut zij haer conden behelpen. Hij wildese uut haer eijghen boucken
beschamen ende hemlien (zoo Davidt Goliath dede) met haer zelfs zweert verslaen
ende tonderbrijnghen; daer up dat dander zeijden, dat mocht zijn vande abusen der
gheestelicke, maer niet vande ware leeringhe, die zij hadden, maer zij wildent van
alle beede doen. Dander zeijden neen daer jeghen, ende dat zij, te weten de
catolijcque, wel X aude doctueren hadden jeghen hemlien jeghen een of twee, die
mochten schijnen met haer sprekende. Hermannus hadde ooc ghepreect, de
roomsche keercke (die hij hiet de hoere van Babilon) moeste nu in Nederlandt vallen,
al zoudet hondert duijsent mannen haer leven costen, ende als hij buten te velde
prekende eerst hoorde luden (naer de ruijne in de keercken) de clocken, zoo zoude
hij totten volcke ghezeijt hebben: hoort, die hoere van Babilon laet haren voijs weder
hooren, zij slacht een slecke die metten voet ghetorden heeft gheweest, die bij der
tijt haer wert te ghader treckende ende weder haer hooren upstekende, maer waer
zij alzoo ghetorden dat ooc haer slechuus verplet ware, zoo en waer daer
gheenmeesterijnghe meer an; haer leven waer ghedaen. Daer uut willende

1

Theophylacti bulgar. archiep. enarrationes in quatuor evangelia. Romae, 1542.
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zegghen (zoo eeneghe meenden), waert dat men ooc int breken der beelden met
eenen ghebroken hadde die keercken, cloosters ende capellen, dwelc de huijsen
zijn daer zij in schulen, (als een slecke in haer huus) die de roomsche keercke willen
hauden staende, zoo waer troomsche ghelove ende manniere van doene, hier uut
ghemonstert. Dwelck wel woorden waren van zulck eenen man, die vul sedicie ende
1
uproers was, als een ander Thomaes Muntser . Hij es ooc gheghaen (als een
en

berderen aenzicht hebbende) met noch eenen veltpredicant, up den IX septembris,
bij mijn heeren schepenen vander Kuere, verzelschapt met eenen advocaet bij den
raet, Vanderhaghen, meester Jan Pijls ende meer andere, aldaer zij (te weten die
veltpredicanten) quamen al lachende uut, met briefkins in de handt, want ic zach
daer den zelven Hermannus, mij ghewesen zijnde. Daer wart ooc van sommighe
ghezeijt, dat in den westcant, tusschen Rijssel ende Ypre, eenen priester doot
vonden was, met beede zijn handen up zijn crune ghenaghelt. Dees tijdijnghe bracht
Vincent Yman, den auden greffier van Eecloo, die van Rijssel quam; maer wie dat
dit ghedaen hadde en wist men niet. Es dit alzoo waerachtich, zoo en es zulcke
boosheijt niet minder te rekenen dan die de extatus heretijcquen in Bohemen
bedreven, die van Johannes Hus leeringhe naercommers waren. Hier af ziet Albertus
2
Crants, die eerlicke hijstoriescrijver Wendorum ofte van die Wandalen , hoe lelic
dat zij met de priesters leefden die vander roomscher belijdijnghe waren, om dat zij
over haer ooc ghetijraniseert hadden.

1
2

Thomas Münzer, den stichter der herdoopers.
Alb. Krantz, Vandaliae seu de Vandalorum vera origine... Col., 1519. - Hystoria von den alten
Hussen zu Behemen in keiser Sigismunds zeiten. (Strassb.), 1523.
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en

Up den X septembris smorghens vrouch voor de weerckclocke, zijn te Ghent de
voornoemde zes ghevanghenen ghebrockt uuten nieuwen casteele, ende werden
gheleet int sgraven casteel, ende waren meester Gillis Coorne, meester Willem
Rutsemeelis, ende die ander viere voornoemd, etc. Ende den grave van Egmont
ghijnck de XI messe hooren in Sente Michiels keercke, voor den name Jhesus autaer,
ende knielde neffens den autaer, metter bonette up thooft, int hende vander messe,
zoo ic zach. Hier in waren tweederande lieden verabuseert: de ghues, om dat hij
messe ghijnck hooren, ende de catolijcque, om dat hij metter bonette up thooft
knielde. Daer naer ghijnck hij ten Predicheeren, daer neffens bezien hoet daer
ghestelt was van tbreken, ende ziende dat daer al over hoop gheworpen lach ende
talle canten ghebroken ende schade ghedaen, vraechde hoe langhe dat zij daer
mede bezich gheweest hadden, ende hoorende maer een paer hueren of lettel
meer, zeijde dat zij zeer ende neerstich ghewrocht hadden. Zoo de mare ghaet, zijn
edelmannen ende jonckeren cloncken ende trocken alle reijsen de belle zoo hatelic,
als oft zij se in sticken hadden willen trecken, om ooc te ghaen bezien wat daer
ghedaen was. Tscheen dat zij in de broerkins niet zeer beschaemt en waren.
Up den zelven voren noene was een groote vergharijnghe van volcke int
sPrincenhof; want twas een zegghen dattet den grave anghedreghen was dat de
ghene, die ter nieuwer predicatie ghijnghen, niet dan ghemeen volcxkin en was of
schamel ghepuepele, waerom, uut begheerten vanden predicanten, zoo zijn zij
verghaert ter voornoemder plaetse, elck met zijn beste cleeren anne, om te tooghen
datter ooc deghelic volck tharen veltsermoenen quam. Ende mijn heere den
hoochbaliu reet twee zoo drij reijsen over ende weder,
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te weten int sPrincenhof ende int hof van Egmont bij den Grave, alwaer ooc
compareerden de voornoemde nieuwe predicanten met meester Pieter De Rijcke,
Vanderhaghe, heere van Gotthem, ende meer andere, die in hulde vande predicanten
waren.

Cap. VIII.
Hoe den grave van Egmont een appointement met de gues te Ghendt
maecte; hoe haer een plaetse ghedesingneert was om eenen tempel te
temmeren, ende wat schande men van Hermannus zeijde; van een
mandament vande regente; hoe de gues haer calfvel gheschuert hebben;
1
hoe qualic capiteijn Wijchuus ghemoghen was, ende vande persowacie
der veltpredicanten.
en

Up den voornoemden dach, dat was den X septembris, es een apointement oft
verbant ghemaect, bij den grave van Egmont te Ghendt, als dat de audituers vande
nieuwe predicanten zouden paijsivelic up ende neder ghaen, haren prince, heere
ende wet ghetrauwe zijn, ende die van deen of dander religie zijn melcanderen niet
te naer te spreken, elc voor hem zelven te verandtwoorden vande nieuwe audituers
ofte ghuesghezinde, ende indien daer eenighe quaetwillighe onder hemlien waren,
die te helpen anbrijnghen ende de magistraet over te leveren, ende wilden zij een
keercke of twee, oft huijsen, of schueren temmeren butender stadt, tharen coste,
dat worde haer toeghelaten, tot anderstont den coninc daer breeder in voorzien
zoude; ende overzulcx hebben zij curts daer naer een plaetse begheert, die

1

Geacht.
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men haer wijsen zoude, om betalen, om een keercke oft tempel te edifieren, ende
tconcept es ghenomen, bij consente van schepenen, buten der Bruchscher poorte,
neffens die poorte ende veste, alzoo comodiues als men rontom Ghendt zoude
moghen vinden, om aest van int midden vander stadt daer te gheraken, om datter
te meer volcx zoude moghen commen. Alzoot ooc dede, als die keercke ghemaect
was ende daer te voren ter zelver plecke, want twas een schoon lustighe plecke,
recht achter die huijsen vanden voorborght, hebbende drij inghanghen, waer af den
te

eenen ghijnck ter zijden die heerbeerghe van S Jacob. Maer al noch ter tijt predicten
zij up den voornoemden dach, woensdach wesende, naer noene, ter ghewonelicker
plaetse, bij den muer vanden Chartruesen, want daer waren ghemaect IJ of drij
preecstoelen, zoo men in die keercken van buten huseert, ende daer werden drij
cnapelicke kinderen christen ghedaen, die alle Jan hieten. Daer was ooc een ontellic
volck. Die ministers oft doopers zeijden: dit water es alzoo ghoet als vontwater, dat
die papen bezweeren, want Godt heeftet ghebenedijt, ende dierghelijcke redenen,
die zij tvolc voren leijden. Vanden preedicant Hermannus zeijden die catolijcque
schandelicke maren, als dat hij een uutgheloopen broere was, een apostaet die zijn
profes verloochent hadde, ende dat hij vander justicie om zeker malefactien up
zijnen rugghe ghebrant was, ende hadde IJ zoo drij brantteekenen, dat hij ooc de
pocken hadde, dat hij drij wijfs ofte huijsvrauwen hadde dat hij uut Sutphen
ghebannen was van sediciues te preken. Ooc hadde den deken vanden christenen
ghepredict dat de nieu predicanten duvels waren, verhalende ooc som van tghene
dies voorscreven es.
Up den voornoemden dach, was ontboden bij den Grave, den conchierge van
sprincenhof, Martin Van Wettere, ende
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was leelic overhaelt vanden Grave hoe hij hem zoo staut ghekendt hadde de
verghaderijnghe van alle dien volcke te laten gheschiene int hof vanden coninc,
daer hij last af hadde te bewaren, met ander redenen, hiet hem verbeijden ende
wilde breeder met hem spreken. Desen man zeer beladen zijnde, ende den Grave
1
in een ander camer vertrocken zijnde, es naer zijn zeerstere gheghaen naer den
hoochbaliu, hem biddende dat hij ten besten zou willen spreken, dwelc den
hoochbaliu dede, zoo de mare ghijnck. Nochtans daer naer wart de voornoemden
conchierge al Ghendt duere ghesocht, ende hendelic ghevonden ende ghevanghen
gheleet in tsauselet. Dit was ter causen vande verghaderinghe vande gues, daer
wij int voorghaende capittel af ghezeijt hebben.
en

Den XIJ der zelver maent, es den Grave tsmorghens ontrent den VIIJ hueren
vertrocken uut Ghendt naer Audenaerde, ende alzoo naer diversche ander steden,
en

om den XX der zelver maent hem te Brugghe te vinden om aldaer de wet te
vermaken. Up den zelven dach tsachternoens, was men bezich met de lijste te
legghen boven tghat vander poorte up den langhen Dam, die alsdoe den name
beghonde te crijghen der Guepoorte, om dat se ter causen ende uut vreesen vande
gues ghemaect wart, ende daer was ghebrocht de rute daer de macht van Ghendt
metten leeu in ghefigureert stont, uut eenen herten ende dicken blauwen steen
2
ghehauwen, die plach te stane up de Spittaelpoorte , die nauwelic al nieuwe vulmaect
zijnde weder afghebrocken was int jaer XL, ende was dit stick tot noch toe bewaert.
en

Den XIIJ

1
2

der zelver maent, drouch men te Ghendt te

Spoedigste.
Hospitaalpoort.
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1

coope gheprente quahierkins inhaudende,hoe dat ghelast was van sconincx weghen,
niewers gheen vergharijnghen te maken ende volck up te scrijven zonder consent,
wille ende wete vanden hove, up de ghalghe, ende was ghedaen den derden
2
septembris, ende sindert ghepublieert te Ghendt uuten sgraven casteele . Item ic
hadde den nacht te voren ghewaect in schepenen camere metten voorscepen ende
Pauwels Van den Velde, ende den uppersecretaris bij ghedeele, Sebastiaen Dhane,
en Cornelis van Pottelsbeerghe, als edelman, metghaders dienaers ende serjanten.
Men bracht van alle heerbeerghen ende hostelrijen ons de namen vande ghelogierde
ghasten overe, ende de slotelen van alle de poorten vander stadt, die de poortiers
weder quamen halen tsmorghens als den nacht ghepasseert was; want wij waren
tot de vijf hueren aldaer. Ende up de zale waecten drij neeringhen als crudeniers,
caescoopers ende keersghieters, die men tsavonts met name ende toename uutriep
3
ende dede compareren voor tleterijn , ende tsmorghens wederomme om te ziene
en

ofter niemant vertrocken en was. Aldus hebbic ghewaect tot den XIIJ in maerte
LXVI, ontrent alle maenden ende andere ooc van ghelijcken, bij toure, ende ten
en

vermane van schepenen, ende mijn eerste reijse was den XVIIJ
voorscreven es.
en

Up den zondach nacht den XV

augusti, zoo

van september, warender weder ghehaelt vijf of

te

zesse, van up S Pieters, van haerlier

1
2

3

Boekjes.
Ordinantie... waer by verboden ende gheinterdiceert werdt... krijgsvolck...in te scriuen, aenemen
bestellen, oft in besoldijnghe oplichten etc. Op pene van ghehouden ende gheacht te werden
voor sedicieuse menschen ende ouer sulck ghestraft te worden metter galghen. (3 sept.
1566). Te Ghendt, bïj Ian van den Steene... (Typis Manilij). Bibliogr. gantoise, I, bl. 187.
Tribune.
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bedde, ende up desen zondach wasser weder een ontellic volck ter predicatie bij
1
den Chartruesen, ende zij hebben zeker handteekenen ende calfvel daer inne zij
gheaccordeert hadden ende ghehandteekent wel tot LXXX of meer deghelicke
persoonen, wederomme gheschuert. Hier toe waren zij verghadert up den driesch
bij der Schelde, buten der Hueverpoorte, bij tghoet van wijlen Jan Van
Pottelsbeerghe. Dees handteekenen waren gheschiet, zoo men zeijde, ter begheerte
vanden Grave, oft Backerzele zijnen raet. Zij hadden ooc begheert an den Grave
vrijelic te moghen doopen, trauwen ende begraven, naer hare manniere; maer twas
haer bij den Grave ontzeijt, zoo men zecht.
en

Den XVIJ septembris quamer veel hernasch te waghene, te Ghendt, int
schepenhuus, spijssen ende ander gheweere, ooc veel tonnen met buspoer. Dit
hadden de heeren doen coopen thaerder bewaernesse. Vele vanden ghemeente
mochten zeer qualic een vande vier capiteijnen, Franchoijs Van Wijchuse, om dat
hij up de veste tAckerghem, als men over dwater tEnder Weere bij den Chartruesen
de predicatie dede, riep ende wupelde: jau, jau, warp honden ende katten int watere;
wilde een trommel een croone hueren om te spelen daer men preecte, te danssen,
om haer predicatie te verstooren ende beschimpen, ende weinschter ooc een
2
musele . Over zulcx waren daer sommighe up hem zoo gheviert, dat zij voor haer
namen, hem te duersteken. Men zecht dat die ghues ghaven bij schepenen, up den
en

septembris, drij requesten tzijnen laste, zoo men zecht, waer af dat deene an
zoude gheghaen hebben zijn ghebueren, die hij zoude
XIX

1
2

Verdrag geschreven op kalfvel of perkament.
Doedelzak.
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ghedreecht hebben tvier in haer huijsen te steken, om dat zij ter veltpredicatie
ghijnghen. Daer was een vlecke landts ontrent Audenaerde, alwaer tvolck hemn
lichtelic hadden laten, perswaderen van den veltpredicanten, om dat tharen voordeele
strecte; dat zij de gheestelicke haer tienden niet betalen en zouden anders dan den
en

XXXIIJ
e

XI

en

schoof, daer zij ghecostumeert waren te hebben den XI , want drij waerf

maect XXXIIJ, zeijden zij, zegghende dat zij van alle aude goddelicke rechten niet
en

meer schuldich en waren; dat men ooc niet desen XXXIIJ schoof en zoude laten
te ghoede commen de ledighe papen, monicken ende nonnen, die som boven mate
rijcke ende machtich waren, ende haeldent dicwils up schamel lieden landt, die met
pap ende broot ghedoen moesten, ende dander verdedent overdadich. Ooc warent
stomme honden, die dwoort Godts niet en predicten noch den volcke voren en
leijden, maer men zout gheven die neerstighe predicanten der waerheijt, die trechte
woort Godts verclaerden, meenende daer mede haer zelven (es wel te dijncken)
ende haers ghelijcke, ende indien daer overschote van een tamelicke teere ende
onderhaut daer af te nemen, dat men dat zoude gheven den aermen ende
behouftighen meinschen. Ende al waert dat ijemant hier up arguweren wilde, dat
die priesters int aude testament van Godt de tienden toeghelaten was, dat datte
gheen argument en was dat dochte, anghezien dat zij niet eenen voet eerven oft
landts en hadden, die hemlien eijghen toebehoorde. Aldus wilden onse gheestelicke
1
alle haer ander ghoedijnghen ende eerlicheden vertijen ende daer af bloot staen,
als int aude testament de Levijten, zoo wilden zij haer ooc gheerne de tienden
toelaten, bij alzoo dat zij preecten, ende toverschot

1

Afgeven.
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der tienden lieten den aermen toecommen, zoo voorseijt es. Dit anhoorende die
lieden vanden lande ofte van buten ende meer andere van daer ontrent, en hebben
de tienden in der vormen zoo zij ghewone waren, niet willen betalen.
Daer waren twee heeren van desen lande bij de coninclicke maigesteijt in
Spaengien ghezonden, als: de marquis de Beerghen ende de heere van Montingij,
waerom menich meinsche verwondert was, hoet quam dat men van hemlien niet
en verhoorde, ofte om dat zij niet wederom over en quamen. Hier af was dicwils
sprake onder de lieden, die niet en wisten wat dat bedieden mochten. Ooc sindert
de foele up den Coorenaert te Ghendt, zoo ghezeijt es, lib. 1,cap. 18, was noch
achter bleven den lepele int Rijcke Ghasthuus, te weten dat zij daer mede niet en
schiepen uut elcken zack, up den aert, eenen schep, zoo zij ghewone waren te
1
doene, ende bedrouch herde vele , waer up dicwils ghemurmurreert was, dat men
dees preheminencie van desen lepele behoorde toe te legghene ten proffijte vanden
aermen, ghemeerct dat zij niet en onderhilden haer lazerusche, waer up zij
ghefondeert waren, ende hadden een onnoumelic ghoet vercreghen. Dit heeft
menichwaerf ghezeijt gheweest ende voor ghoet ghepresen, maer zij ghedijnckende
noch wat zij in de foele van tbeelde breken gheleden hadden, hoe zij ooc in partijen
gherooft waren, (want daer wasser die up de broers camers liepen ende worpen
haer bedden, hooftpuelums ende cussens ter veinster uut, ende bovendien tasten
zij int stroo ende vonden daer zeker bursen met ghelde verborghen, die de broers
toebehoorden, de welcke zij verpasten, zoo dat zij daer noijnt an gheraken en
conden) hebben noch dees vreese ende de vreese vanden loop ten aerde int lijf
ghehadt.

1

Zeer veel.
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Cap. IX.
Hoe die Anabaptisten haer ooc bestaen hebben ontrent Ghendt te
predicken, die de Calvinisten blameerden ende die Calvinisten
hemlieden, ende hoe zij somtijts jeghen melcanderen ghedisputeert
hebben, ende dat daerom de ovaerheijt niet verwonnen en wert, al
werden haer bescheermers verwonnen.
Alzoo men ghemeenlic zecht dat gheen quaet alleen en comt, maer daer mijnghelt
hem altijts gheerne een ander quaet daer ondere, alzoo eijst hier mede ghevaren.
Ten was niet ghenouch dat die Calvinisten hier haer errueren zaeijden, maer boven
dese beghonden ooc haer hooren up te steken die Anabaptisten oft Herdoopers.
Dese waren eenen grooten hoop in de stadt van Ghendt ghecommen, hopende dat
hier van alle secten liberteijt oft vrijheijt vallen zoude, die te voren haer daer niet en
en

hadden durven betrauwen. Aldus up den XIX septembris, verghaerden een deel
van zulcken volcke buten der Pedercelie poorte, leden Tquaet Taveerekin, ende
trocken ter slijncker handt af in eenen bosch, ende verstauten haer daer te predicken
bij schoonen daghe. Daer waren toehoorders, (maer of zij alle van dien zinne waren,
dats beter te ghelooven neen, anghezien datter sommighe uut nieuwicheijt gheghaen
zijn) ontrent drij hondert, ende hadden daer te voren aldaer noch meer verghaert.
Die doppsghezint waren zeijden, dat die ander veltpredicanten Calvinisten ende
andere verleeders waren ende uproerighe meinschen, wraeczouckers ende
dierghelijcke. Zij quamen ooc dicwils onder den hoop daer dander predicanten
preecten, ende naer tsermoen vielen zij de predicanten an ende arguweerden daer
hert jeghen, ende jeghen andere, die de
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leeringhe van Calvinus wilden diffenderen; maer zijlieden, die de Calvinisten gheerne
hoorden, zeijden dat zij van haer verwonnen worden, ende dat zijt ooc wel beleden,
maer zeijden dat haer meesters oft sommighe, die beter verstant daer af hadden,
daer niet en waren, die haer wel zouden ghepaeijt hebben, indien zij daer gheweest
hadden. Dit heeft ooc metten effecte somtijts ghebleken; want een edelman hadde
ghenoot eene vande Calvinistsche predicanten ende liet daer bij commen eenen
jonghen ghezelle van ontrent XX jaren, die herdoopers ghezint was, ende lietse
onderlinghe disputeren; maer den Herdooper was den predicant al te machtich in
zijn argumenten ende alle steerck ghewapent metter Scriftuere, zoo dat den predicant
niet wetende metten packe waer henen, vaste oorzaken zochte om van daer te
zijne, zegghende dat hij nootzake hadde, ende moeste hier ofte daer wesen. Daer
up den Doopsghezinden zeijde: Mijn vriendt waer af comt u nu dees nootzake, daer
ghij te voren niet af ghezeijt en hebt? Eijst niet daeromme om dat ghij up mijn
argumenten niet en weet te andtwoorden? Ende maecte hem alzoo, present
sommighe toehoorders, beschaemt. Maer hier om en es niet te zegghen dat de
waerheijt verwonnen wert,indien de Calvinisten de ware leeringhe bij haer hadden,
dat neen; want de waerheijt es steerck ghenouch ende onverwinnelic in haer zelven,
zoot in Esdra blijct; maer dat de ghene somtijts verwonnen werden, die de leeringhe
der waerheijt sustineren ende bij haer hebben, ende dat van lueghenachtighe
meinschen ende boose ketters, dat comt daer bij, omdat de ghene, die de waerheijt
voren staen, dicwils te lettel kennesse vander waerheijt ende der waerachtigher
leeringhe hebben, ende te onlanghe oft te lettel ofte niet ghepeinst oft ghelet en
hebben up die loose ende subtijle ommeslaghen ende detorqueringhen, die
sommighe ketters
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weten voort te brijnghen; daer dicwils een catolijcke meinsche (al es hij ooc wel
gheleert ofte een predicant) noijnt eens om ghepeinst en heeft, dat van zulcke zaken
questie oft different zou moghen zijn, de zulcke heretijcquen commen wel ghewapent
ende voorzien van tghene dat tot haerlieder matterie dient. Zij hebben moghelic X
of XX jaren lanc haer zinnen daer in besich ghehauden, ende gheleert de middelen,
indien zulcke oft ander argumenten haer jeghen gheworpen werden, hoe zij die
keeren zouden ende daer mede leven, ende indien dien scheermslach weder
ghekeert werde, hoe zij dan voort dien zouden moghen weeren; maer een catolijck
meinsche comt (tes wel waer) ghewapent met der waerachtigher leeringhe, maer
niet nochtans met zulcke leeringhe ende disputacie als tot dier zake dient, ghelijck
of ijemant een vier wilde bevechten met eenen zweerde, ende niet liever met water,
daer mede dattet te blusschen es, Oftijemant comt in een parck ten strijde, ende
zijnen vijandt ghebruuct fenijnighe oft betooverde pijlen, daer jeghen dat den anderen
niet voorzien en es: Eijst wonder dat hij verwonnen ofte ghewont wert? Hij meent
met ghelijc gheweere, als met zweerden, jeghen hem te campen; maer hij vint hem
met een langhe spijsse ghereden up de burst, ende zijn zweert en can totten vijandt
niet reeken. Eijst wonder dat hij faelgiert ende tonder ghaet? Hij meent te slane
jeghen eenen wulf, ende hij vint hem ghesteltjeghen eenen leeu, tijgher, oft elephant,
oft eenich vreeselic monster of jeghen die gheraetselen van Sphincx, die met gheen
gheweer-matteriael te bestrijden en zijn. Te deser causen zijn vanden gheleerden
ende wijsen (maer niet vanden ghemeenen man, die inde zake niet bewandelt en
es) zeer ghoet ghelesen ende gheweten die boucken ende scriften vanden
heretijcquen, om hem te beter daer jeghen te wapenen, als zij daer claerlic zien met
wat
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gheweere dat zij te velde commen; want zonder dat en mach men se nemmermeer
verwinnen oft beschamen; want tzij int scrijven, preken oft spreken, men andtwoort
dicwils dat totter matterie niet en dient, ghelijc ijemant in een proces blendelic
andtwoort, die den heesch, die men hem anlecht, niet ghezien oft ghelesen en heeft,
ofte men sustineert auctoriteijten oft argumenten, die de heretijcquen zelve
ghebruucken ende aldermeest tharen voordeel nemen, ende aldus vanghen oft
sluten zij die catolijcque in haer zelfs argumenten, dwelc schandelic es dat ijemant
een ander met zijns zelfs wapenen verwint. Niet of de scriftuere en mach wel in alle
haer passaigen ghealegiert zijn; maer men moet wel toezien tot wat propooste dat
men se alegiert ende ghebruuct, ende dat naer den gheest ende meenijnghe Godts,
die de helighe keercke onderhaut ende bewaert,zoo de Heere haer toeghezeijt
heeft: Ic en zal u gheen weesen laten, maer blijven dij u alzoo langhe als de weerelt
staen zal. Aldus (zegghen wij) om tspotten ende ghecken der heretijcquen te
schuwen, alsmen haer andtwoorden zoude dat tot haerder zake niet dienen en
zoude, ende oock om die ketterien uut te roeijen, zoo dienen wel haer proposicien
ende argumenten gheweten; want anders esser quaet een medicijne toe te vinden,
als men de wonde niet en ziet ofte en weet. Hier af eijst nu ghenouch.
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Cap. X.
Hoeveel datter vande ghues ghevanghen zaten te Ghendt, zonder Sente
Pieters, ende wat die catholijcque van haer zeijden; hoe sommighe
wakers niet wel te betrauwen en waren, ende een dispuut van beede
dees religien up sommighe pointen pro et contra.
Up desen tijt wasser daer wel ghevanghen int sausselet, ter causen vander
brekijnghe, uproer ende dieverie, ontrent XXV, ende onder dese eenighe vrauwen,
ende int graven casteel ontrent IIIJ zoo vijfve, waer af datter boven dese noch drije
ghehanghen waren, zoo voorseijt es, zonder die up de eerlichede van Sente Pieters
ghevanghen zaten. Men zeijde dat dees reformatuers, rijbauwen ende brekers, ofte
eenighe van hemlien gheconcipieert hadden te rooven der gheghoedder lieden
husen, ende bijsonder was bij hemlien ghenoteert joncheere Joos Triest, heere van
Lovendighem, comijs vanden imposten ende capiteijn was van Saeftijnghen, Jan
1
Dhertoghe, ontfangher van Oostvlaenderen, ende Franchoijs Van Avere , die men
r

heet mons generael, om dat hij breeden ontfanck heeft vanden lande van
Vlaenderen. Want daer waren veel quaetwillighe, die ghezeijt hadden dat haer leet
was, dat zij in den loop vander brekijnghe vande beelden ende dierghelijcke
rudessen, niet veel meer quaets ghedaen en hadden ende inde ghelt coufferen
ghetast, anghezien dat zij nu met tlanghe beijden bedwonghen worden ende moesten
met zulck een schamel beetkin uut blijven, zoo men zecht. Want deen gheweere
dede nu dander int schee blijven; want de wet was nu te boven ghecommen, die
gheheel tonder

1

Van Havere.
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hadden gheweest, mits dat men scheerpe wake hilt, niet alleene binnen der stadt,
bij nachte ende bij daghe, maer ooc tot allen buten poorten vander stadt, daer men
een dach wake hilt, ende ooc mits dat mer vijnck ende hijnck. Zoo begonsten die
gues bevreest te werden, nochtans waren ooc bevreest heere ende wet, niet alleene
te Ghendt, maer in veel ander steden, durpen ende rapassen in dese Nederlanden,
verre ende wijt haer bestreckende; want tscheen dat alomme de ghues uuter eerden
ghegroeijt quamen. Ende ooc waren in veel steden die gheghoedde ende
ghoetwillighe in grooter vreesen, te meer, om dat sommighe vande wakers haer
hadden laten ontvlieghen, indien dat te vechten quame, dat zij voor de papen niet
en zouden willen vechten, maer liever haer spijssen in deerde steken, dan haer
gheweere up de ghues te bezighen, ja, zouden haer met de ghues voughen ende
die papen met al haren anhanck helpen slaen. Dwelcke nochtans, indien zij te vullen
betuucht hadden gheweest, woorden waren om an een ghalghe te waijen, anghezien
dat zij als valsche verraders, contrarie haer belofte ende eedt zouden ghedaen
1
hebben. Dat meer was, daer waren sommighe ghuesghezinde ende hoolic gheboufte
die zeijden: men zoude niet alleene die papen, maer al dat vander poorterie was
doot slaen, om dat zijt met de papen hilden, als blendtpotten, die haer lollaerts ende
broers alleene hoorden ende gheloofden, die vul lueghenen, valscheijt ende
ghiericheijt waren ende haer niet eens en gheweerdichden te hooren die predicanten
der waerheijt, die men als onredelicke dieren, tot grooter cleenicheijt ende
versmaetheijt vanden woorde Godts, buten te velde liet predicken, ende al eijst dat
zij van hemlien ende vande papen gheheeten waren velt-

1
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hanen ofte veltpredickanten, dat zulck verwijt tot haerder schanden niet en strecte,
maer tot verwijt ende schande van zulcke verwijters, die wel de macht hadden
hemlieden in de stadt, in capellen ende tempelen te laten preken, ende zelve dat
metter macht beletten ende jeghen stonden. Dwelc Godt niet onghewroken laten
en zoude, dat men zijn lauter ende clare woort zulcke oneere ende versmadenesse
an dede; dat ooc wel recht was dat zij bedrooghen ende verleet waren, mits dat zijt
alzoo wilden hebben, ende met fabelen te paeijen waren liever dan metten lauteren
woorde Godts, dwelc zij met voeten staken, alst haer tot voor de poorten van haerder
stadt angheboden wart, ende en wilden her niet gheweerdighen tzelve te ghaen
hooren. Zij slachten die tclare licht der zonne zaghen ende haer veinsteren ende
dueren daer jeghen toesloten, zegghende (zoo de scrift zecht): ghaet van ons, wij
en begheeren u niet, wijct verre veen ons; want wij en zoucken u weghen niet, mits
dat zij ons contrarie vallen ende lastich zijn. Dese veltpredicanten, zeijden zij, en
zochten haer zelven niet, quamen uut lauter liefde haers vaderlandts hier dwoort
Godts vercondighen, daer zij elder weeldich ende wel ghedoen mochten, huijsen
ende hoven hadden, quamen haer hier avontueren, hopende bequamen tijt te
hebben om hier tlicht der waerheijt in de herten der meinschen te zaeijen. Ende
zeijde ijemant: tzijn een deel uutgheloopen monicken, priesters ofte broers, die haer
professie ende belofte verlaten hebbende, hebben wijven ghenomen, ende zijn
zulcke valsche leeraers gheworden, die tgheestelicke blameerden, beschimpten
ende verspraken; want waert dat zij daer eenighe duecht af zeijden, zoo zouden zij
haer zelven achterhalen, men zoude haer dan zegghen ende int aenzicht wrijven:
es dien staet zoo ghoet ende helich, zoo moet ghij een boos bouve zijn, dat ghij
hem dan ghelaten

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

248
hebt. Hier up andtwoorden dan de ghues, die gheliert ende beredent wilden zijn,
zegghende, dat zulcke een deel uutgheloopen broers zijn, kennen wij al ende zij
zelve mede; maer dat hebben zij ghedaen om de groote boosheijt, die zij in haer
religioenen zaghen regneren, zoo dat zij als uut tmidden van Babilonien daer uut
vlien wilden, vreesende besmet te zijne met hare onverzadighe ghiericheijt, met
haer upgheblasen hooveerdije ende sodomijtsche onreijnicheijt, ende met haren
duvelschen aet ende nijt, waerduere zij melcanders herte wel wilden gheten hebben
ende ghaen al pronckende veel jaren lanck. Zulcke haerde vele en hadden vander
gheestelicheijt, al wast dat zij gheestelic hieten, niet dan den name ende tabijt. Aldus
dese, als van als bezocht zijnde ende gheprouft hebbende, mochten alderlevenst
daer af spreken ende waren alderbest te ghelooven; want ten waren gheen vremde
ijdioten ofte mameluucken, die zulcx quamen leeren, maer haer eijghen volck zelve,
die haer eijghen schanden, die onder de gheestelicke schuulden, quamen uut
schumen. Aldus en was dit gheen arghument om daer mede zulcke predicanten te
vercleenen, maer om haer te verheffen ende te prijsen, dat zij zoo manlic ghedaen
hadden dat zij van onder zulc eenen hoop ghevlucht ende tveendel verloopen waren,
ende was tot een onverdraghelicke schande der gheestelicheijt, dat haer dijnghen
zoo qualic stonden dat haer eijghen volck haer jeghen viel. Dat zij ooc buten te velde
preecten was ooc veel meer thaerder eere dan thaerder schande, anghesien dat
zij als ootmoedighe pacientighe lieden haer daer mede lieten ghenoughen, niet
willende der overheijt rebel vallen, die zulcx gheliefde met hemlien te disponeren,
achtervolghende texempel Christi, Ste Jan Baptiste ende der apostelen, die dicwils
te velde hebben moeten predicken onder den blauwen hemel ende ooc in durre
ende
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woeste plaetsen, als daer den Heere miraculues verzaedde twee reijsen zijn
audituers met brooden ende visschen, ende moeste ooc somtijts up schepen
predicken om tghedrum vanden volcke te mijden. Ziet hier, mijn lieve leser, of men
niet wel tot alle potten een schijfkin en can maken; maer een reden mach dit al
afweerpen ende destrueren, dat es dat haer leeringhe niet ghoet ende uprecht
gheweest en es. Dus al dat daer voort uut ghevolcht es, dat es quaet gheweest;
want die helighe doctueren, Griecsche ende Latijnsche, en hebben zulcx noijnt
willen leeren noch sustineren, maer hebben pleijnelic daer jeghen gheweest. Men
heeft ooc vande secte der Sacramentisten niet veel gheweten, dan ten tijden van
Berengarius, die een archidiaken tot Angiers was, of wilt ment ten voorsten nemen,
die eerste die daer af werrijnghe ende beroerte maecten, waren Bertramus ende
c

Scotus, die screven, anno Domini VIIJ , dat Christus natuerlic lichaem niet onder
den broode en was. Hier jeghen es hart ghestreden. Anno duijsent ende XX, heeft
den voornoemden Berengarius in Vrancrijck ghenomen Bertramus meeninghe te
bescheermen, met grooten toeval des volcx, zoo dat concilien jeghens hem beropen
zijn, ende anno duijsent ende LVIIJ heeft hij zijnen wederroup tot Roome ghedaen,
maer es curtelic weder afghevallen, zoo sommighe lieghen. Vide de consecrat. dist.
c

ego Berengari. Anno duijsent IIJ XCIIIJ heeft Johannes Wijclef, in Inghelandt, dit
ooc bescheermt. Desen cancker heeft ooc in Bohemen ghecropen, bij den Waldenses
c
int jaer XJ LXX, ende nu in onsen tijden eijlacen! berst dit quaet wederom gheheel
uut, waeraf die eerste beghinders gheweest zijn Andreas Carolostadius, Uldarich
Zwinglius, predicant te Zurich in Zwitserlandt, Johannes Oecolampadius, Johannes
Calvinus, Theodorus De Besa ende meer andere, die haer uuterste vermoghen
daertoe ghedaen hebben om die zelve
IJ
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dolijnghe wederom up de bane te brijnghen, niet met eerweerdicheijt anziende wat
ghevoelen die aude doctueren daer af ghehadt hebben, die ontwijfelijc verlicht waren
metten Helighen Gheest. Die begheert te ziene wat zij van dit hoochweerdich
sacrament scrijven, in der zelver mannieren alzoot die keercke noch onderhaut, die
lese: Chrijsostomus, homelia ad populum Antioch.; Theophilactus, super illo: calix
cui benedicimus nonne comunicacio sanguinis Christi est; Ireneus, lib. 4., cap. 34;
Ignacius, een discipel van Sente Jan evangelista, in epist. ad romanos; ende
te

Dijonisius, een discipel van S Pauwels, cap. 4, de eccle. hierarch.; ende die paus
te

Clemens, in zijnen brief ghescreven totten apostel S Jacob, den broeder Christi;
Ambrosius, lib. 4, de sacramentis, cap. 4, V, et sermo XXVIII super Lucam;
Chrisostomus, sermo de eucharistia, theo. Johanis 6; Damascenus, lib. 4, cap. 14;
Ciprianus, de cena domini; in concilio Lateranensi sub Innocencio 3, et habetur in
capite: firmiter de summa trinitate et fide catho.; in concilio Constanciensi; item in
cap.: cum Matthæ; de celebra. missarum; de consecratione dist. IJ, cap. quia corpus,
et alijs multis cap. ibidem. Voort es ditte ghedetermineert int concilie van Ephesien.
Ziet ooc Chrisost., hom. 2, in epistolam 2am, ad Tymotheum; Ciprianus, lib. 2, epist.
3; Hieronymus contra Jovinianum, lib. l, cap. 4, cap. 44.; August., in lib. de salutaribus
documentis, cap. 24; Gregorius, hom. 14; Cijrillus super illo Lucæ: hoc est corpus
meum; Ireneus, lib. 4., cap. 34; ende noch vele meer hier al te overvloedich om
noumen. Die met dese oft deserghelijcke auctoriteijt ooc met die clare woorden der
scrift, die daer af zoo meerckelic luden, niet te helpen en es, ic en weet niet, waer
mede men hem helpen mach. Nopende de abusen der gheestelicke ende haer
quaet leven, daer es van beeden ghoet
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ende quaet, zoot in alle staten es. Es hij qualic onderhauden van velen, zoo es ooc
van velen den huwelicken ofte weduwelicken staet. Maer wij willen al up ander zien
ende ons zelven niet corregieren. Niet min daer waer wel van noode een reformacie;
maer dat en can vanden ghemeenen mans weghe niet oordenlic noch wel
ghecommen. Haer schult en zal ons niet letten, haer packen en zullen wij niet
draghen. Zijn wij rechte christenen, wij zullen, int stede van haer te beschimpen,
Godt voor haer bidden ende ons leven zelve ghestichtich maken.

Cap. XI.
Waerom dat sommighe boose ghues die poorterie wilden doot smijten;
datter ooc veel fausse maren vande comste vanden coninc ghestroeijt
waren; van een rudesse bij een priester tAndtweerpen onder die
Martinisten ghedaen, ende hoe die Martinisten ende Calvinisten daer
haer predicacien hilden.
Noch liet dat monster der ghemeente zijnen asem uutghaen, ten zoude niet helpen
dat men de papen doot sloughe of ten ware dat men met eenen die poorterie doot
sloughe ende weerde, bij dese redenen, want zij zoudense altijts hauden zittende
om haers singuliers proffijts wille; want de cloosters waren de galleijen daer de
gheghoedde ende poorters haer kinderen in stelden om daer af onsleghen te zijne,
om een kindt of IJ of IIJ rijcke te maken, die in de weerelt den joncheere ende
joncvrauwe maken mochten, ende dedense somtijts zeer jonc daer inne met
dreeghementen of met vertweeffelijnghe, zoo dat zij tharen jaren van verstande
ghecommen zijnde, vader ende moedere ende ander van haren vrienden oft maghen,
die daertoe gheholpen hadden, ver-
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vloucten ende vermaledijden, mits dat zij haer zoo mesjantelic haer leefdaghen
ghecaerkert hadden, ende waert dat zake dat die cloosteren te nieten ghedaen
werden, zoo zouden dan die ghecloosterde kinderen weder tharen laste ende
haudenesse commen, ofte ten laste van haren broeders, zusters oft ander maghen,
die haer ghoet ghedeelt ende nu groot last van kinderen ghecreghen, oft haren staet
daer naer hooghe upghestelt hadden. Die zouden moeten ghaen scheen dan van
tghoet, dat zij vande zulcke ghedeelt hadden, dwelc haer al te qualic in den mont
smelten zoude, ende en zouden daer nauwelic toe te brijnghen zijn, of ten ware dat
men zulcke gheestelicke vanden ghoede des cloosters een hebbelicke theere haer
leefdaghe stelde, ende lietse zoo uutsteerven, welcke theere haer som niet souffisant
ghenouch en zoude zijn, indien zij haer dan ten huwelicke vouchen ende kinderen
creghen. Maer daer wasser vele van tsnoot gheboufte der ghuesen, die weinschten
dat zij in de foele stondenvan tbeeltstormen die papen ende cloosteriers ooc uut
ghestormt hadden, ja, ende dootghesmeten. Aldus ghijncker menigheranden roup
onder tvolck: men hadde langhe ghezeijt dat den coninc uut Spaingnen quam, die
dees nieuwe upstelders wel castijden zoude. Hier wart veel af ghezeijt ten diverschen
stonden ende meerckelic bescheet alzoot scheen, dwelc vanden hove scheen
commende, ende in de monden van veel officiers liep, zoo dat menich duijsent
1
meinschen meenden dat serteijnelic waer was, want daer waren brieven af
bescreven ende beschict; maer ditte (zoot wel te dijncken es), quamt vanden hove,
zoo wast om een beter ghedaen, om dat tghemeente uut vreesen hem stille hauden
zoude, ende niet nieus of beroerlicx voortstellen. Ghelijc men

1

Zekerlijk.
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die kinderen, als zij crijschen oft pijlic zijn, pleecht te, vervaren met te zegghen
datter eenen bijtebau comt, ende quam dit van tgheestelicke, zoo deden zijt thaerder
bewaernesse, om tvolc te wederhauden dat zij haer niet overvallen en zouden. Hier
af werden menigherande nieu maren ende opinien ghezaeijt ende wetspelen
upghedaen ende van alle zijden veel toe gheloghen, want elc sprack alzoo hij ghezint
was. Alzoo men zecht, elc voghelkin zijnckt alzoot ghebect es.
Up desen tijt quam de tijdijnghe zekerlic te Ghendt, hoe dat eenen eerfachtighen
te

pastuer van S Jooris keercke tAndtweerpen, qualic connende ghelijden de manniere
van doene, doopijnghe, trauwijnghe ende dadministracie vanden helighen
sacramente vanden autare, predicatie ende ander diensten, die de Lutheranen daer
en

deden naer de confessie van Ausburg, es ghecommen up den xvj der zelver
maent, ende heeft om verre ghesmeten ende ghesteken tbecken daer zij haer
kinderen in doopten, die tafele, die lanck was, heeft hij averecht gheworpen ende
2
dierghelijcke rudesse bedreven , waerinne tvolck zoo beroert gheworden es, dat
gheheel Andtweerpen in roere ende in de wapen stont, zoo datse den prince van
Oraingen ghenouch te stillen hadde. Ende mits dat den voornoemden pastuer
hemlien ontlopen was, ende vander magistraet niet ghevanghen en was, wilden zij
dat ghaen wreken up tFremenueren clooster, dwelc zeer steerck bemuert ende
beheijmt es; maer mits dat zij gheen gheweer en mochten draghen, en conden daer
up gheen faict bedrijven. Ende den prince voornoemd leijde daer voren een vendelijn
knechten thaerder diffentie ende bewaernesse, hemlien nochtans radende te
vertrecken, (zoo

1
2

Lastig.
In nota marg.: Falsi hi rumores, nam in Andwerpianis de his nihil. De Rythovio puto haec
intelligenda sed perperàm omnia referuntur.
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men zecht); want er niet eer ruste zijn en zoude voor dat zij wech waren. Tghemeente
vande ghezinde van Ausburg, ooc die waren van Calvinus leerijnghe, wilden dat
men recht zoude doen over desen pastuer, mits datter gheboden was up der straf
vanden stroppe ende ghalghe, deen of dander partijen melcanderen niet te naer te
commen met eenighe rudesse, twist ofte dierghelijcke. Ergo wilden dat zulc ghebodt
zoo wel over hem zoude snijden als over een schamel weerlic man; ende want hij
alsdoe gheen eerfachtich pastuer vander zelver keercken meer en was, maer was
over lanck om zeker meshusen ende zijn ongheregelt leven verlaten, ende was
alsnu hemlien die zelve keercke vander overheijt toeghelaten, om haer diensten
aldaer paeijsivelic te moghen doene, de welcke hij hadde commen beroeren ende
verstooren, niet zoo Christus die coopers ende vercoopers uut den tempel jaechde,
maer uut een onghefondeerde nijdicheijt die in hem was. Maer daer en quam niet
af, of de overheijt liet den priester wech loopen, of zij en conden hem niet ghecrijghen,
dit oordeel was onzeker. Niet alleene en hadden die Ausburchsche ghezinde dees
voornoemde keercke om haer besighen, maer ooc een groote logie an Sente Michiels
clooster, om haer diensten te doene ende haer predicatien. Noch boven desen zoo
preecten daer in de nieuwe stadt drij ander predicanten up de manniere van Calvinus,
maer onder den blooten hemel, de twee in vlaemsche ende den derden in walsche,
elck bijsondere, zoo wel ooc die in de keercke ende logie preecten met een ontellicke
menichte ende toegheloop van volcke, edel ende onedel, rijcke ende aerme, audt
ende jonc, gheleert ende ongheleert. Men zecht ooc, dat zij ghecocht hebben een
c

plaetse om eenen tempel te temmeren, xvj ghuldenen tsjaers eerffelic, dwelc wel
een lueghen schijnt ghelijckende, anghaende de dierte vander plaetse,
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hoewel dat tAndtweerpen die plaetse zeer dierbaer ende preciues es. Zij zonghen
haer psalmen naer ende voor haer predicatien ende ander keerckelicke diensten,
zoo devotelic, treffelic ende eerlic, zoot schijnt, dateer menich meinsche van devocien
om weenen moeste. Maer meerct hier, mijn leser, hoe een ghedeelt rijcke bestandich
blijven mach: daer waren up desen tijt drij diveersche leeringhen upgheworpen, als
Calvinische, Martinische ende Anabaptistsche. Elc maker een ghoet veers af: eijst
niet de temmeringhe vanden turre van Babel, daer Godt haer sprake verwerrende
ende alzoo haer boos weerc verstoorde? Want babel heet confuzie. Aldus waren
zij confuus ghemaect onder melcanderen, ghelijc zonder twijfel dees sectarissen
van onsen tijde zijn. Elc brijnct een bijsonder leeringhe voort, als een monster met
veel hoofden, daer de keercke eenstemmich es. Maer al zijn dees sectarissen
different melcanderen, nochtans zijn zij ende alle die andere die daer noch zouden
moghen zijn, daer in eendrachtich, dat zij alle zijn jeghen die roomsche keercke;
maer als men haer ditte vooren weerpt, zoo zegghen zij, dat daer uut blijct hoe quaet
ende boos dat die roomsche keercke es, anghezien datter niemant mede te doen
hebben en wilt, ende dat zij veel liever steerven zeer pijnlicke ende schandelicke
dooden dan zij haer onder dien gruwel (alzoo zijt noumen) zouden willen submitteren,
dwelc van hemlien een grove blasphemie es die bruut Christi alzoo te blameren;
want al zijnder veel rimpelen in haer abijt, nochtans tgheloove in hem zelven es
schoone ende net, die bruut es gheheel van lichame cuusch ende reijn. Of Godt
ghave dat die rimpelen gheweert waren, zoo zouder eenen grooten steen des
anstootens gheweert zijn, daer menich hem deerlic an quetst.
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Cap. XII.
Hoe die kinderen te Ghendt prefighureerden den toecommenden tijt,
ende van een voorghebodt jeghen hemlien ende jeghen ander zaken,
ende hoe den grave van Egmont zeer spade te Ghendt inghecommen
es, ende daer te voren een hondert mannen busschieters te peerde,
1
ende hoe die vrauwen diens mans van tbreken ghevanghen waren den
Grave langhe verwachten om te moghen spreken, ende sommighe
argumenten vande beelden.
Men zecht ghemeenlic, alsser eenighe veranderinghe van tijde zal gheschien ofte
eenighe plaghen regneren, dat Godt dat pleecht met zeker teekenen in den hemel
of in der eerden te vertooghen, ja, somtijts met onnoosel creatueren als onder die
kinderen, ghelijckerwijs alst peste wesen zal, zoo pleghen die kinderen daer te voren
costumelic processien te maken ende ghaen al zijnghende achter straten, alzoo
men de lijcken ten grave waert draecht; alst oorloghe zal zijn, zoo pleghen zij
onderlinghe bataillen ende strijden te conterfeeten, ende alzoo voort. Ic en weet
niet duer wat middel mijn kinderen noch gheheel jonc zijnde ende dochters, over
een groot alf jaer hier te voren, zoo dicwils conterfeetten de messe, namen
pampierkins oft zantkins, plantense met speecsel an de mueren, knielden daer
voren, sloughen voor haer burst, strecten haer aermen uut, songhen als oft zij
antiffonen ghezonghen hadden, in somma, conterfeetten gheheel tghebruuc der
misse ende der beelden, welcke twee zaken curts daer naer, (zoo ghehoort es ende
men noch hoeren zal), zoo veel te lijden hadde dat eenen beede zijn hoeren tuten
mochte, ende nu cesseren zij gheheel daer af,

1

Wier.
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als oft zij die manniere vanden tijde volchden. Alzoo oock up den XXIJ septembris,
zondach zijnde, zijn die kinderen up den Cauter te Ghendt verghaert, ende maecten
een battaille jeghen melcanderen, daer perijckel in gheleghen was; want zij streden
stranghelic jeghen melcanderen, ende hadden onder ander gheweere handtbussen
ghemaect van ossenbeenen in een haut ghebonden, waer mede zij schoten, ende
tghaf eenen clack als een ander busse, dwelc zij al Ghendt duere, eenen tijt te voren
ghehuseert hadden, als oft zij ooc hadden willen prefigureren, dat den
jeghenwoordighen troublen tijt zonder oorloghe oft strijt niet henden en zoude: dwelc
ooc alzoo gheschiet es, zoo men int vervolch wel hooren zal. Of men mocht ooc
zegghen dat zij zulcx huseerden, conterfeetende de wake die bussen aflieten; want
die kinderen als schemijnckelen willen alle dijnghen naerdoen oft conterfeeten: welc
oordeel ooc niet onwaerachtich en es, al zoude haer voortstel wel uut oorzake van
alle beede de causen moghen gheschiet zijn. Maer om ongherief te beletten als dat
zij melcanderen niet en quetsten ofte die ooghen uut en schoten, zoo was up den
en

septembris, met trompetslaghe verboden zulcke battaillen van kinderen, te
strijden oft schieten, dat ooc niemant bij nachte oft ontijde hem en zou vervoorderen
in de stadt te commen, daer gheenen wech en laghe, te water of te lande, up lijvelic
ghecorregiert te zijne, ende van gheen vremt volc te logieren, wart daer ooc met
eenen uutgheleijt.
XXIIIJ

en

Up den XXVIJ dach septembris, tsavonts ontrent den IX hueren, quam de grave
van Egmont te Ghendt in ghereden al de Bruchschepoorte, ende quam van Brugghe
daer hij de wet vermaect hadde. Ende een ghoet ghedeel vrauwen zeer bedruct
wesende dat haer mans ghevanghen bleven zittende, hadden hem langhe verwacht
om hem te voete te
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vallen, ende mits dat hij zoo langhe beijde, meenden zij dat hij dien dach niet commen
en zoude, te meer om dat dhoochbaliu van Ghendt, die hem jeghen ghereden was,
ooc weder keerde. Ende een deel vrauwen ziende den hoochbaliu commen van
buten inne ghereden, meenden dat hij den Grave was, mits dat zij hem niet wel en
kenden, vielen hem te voete ende presenteerden haer requeste an hem; maer ander
wisten wel wie hij was, ende adresseerden haer ootmoedighe bedijnghen an hem.
Up den zelven dach an den avont, quamen ter Bruchschepoorte ooc inne, een
hondert peerderuters met wapenrocken, root van coluere, ende quamen met hoopen
inne ende niet al tsamen. Zij hadden cleen peerden ende voerden alle gheschut,
te

ende waren ghefoeriert S Baefs, neffens ende achter tnieu casteel, daer groote
clachten naermaels afquamen duer tonghelijc, dat zij de lieden deeden. Ende
en

tsanderdaechs tijlic voor der noene, den xxviij septembris, quamen weder dees
vrauwen, wel xxxvj of meer, die som zaten ende som stonden voor de huijsen, daer
meester Jacob Hesselins woont, heere vanden Rade, bij thof van Egmont,
verwachtende dat den grave zoude moghen uut commen, om hem te voete te vallen,
ende waren daer al den vooren noene, ooc zeer benaut ende bedruct ziende ende
zuchtende, als oft zij vande Turcken ghevanghen hadden gheweest. Den Grave
wetende dat dees vrauwen naer hem zaten en wachten, es van zijn hof ter zijden
uutghereden, tsachternoens ontrent den twee hueren. Die aerme vrauwen dat
ghewaer werdende, zijn naer hem gheloopen, maer en verworven anders gheen
andtwoorde oft troost van hem, dan dat hij zijn advijs den hoochbaliu ghezeijt hadde,
ende dat zij daer curts af hooren zouden, welcke andtwoorde men mocht tot troost
of droufheijt betrecken. Tes ooc waerachtich dat doe den tijt zoo
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curtsich was ende der lieden zinnen zoo frenezijck, dat tien duijsentich lieden zes
mael ende noch onghelijck meer buten ende binnen Ghendt niet eens en meenden
noch droomden, dat an tbreken der beelden lijf cleven zoude, ja, dat meer was,
tdocht haer jeghen recht ende reden zijnde, dat mense noch zoo langhe hilt
ghevanghen zittende, als of de pugnicie vander vanghenesse te boven gheghaen
hadde hare mesdaet. Ende sommighe met de beelden spottende zeijden, dat men
om hauten en steenen beeldekins, dwelc zij maer als puppen oft speeldijnghen en
achteden, niemant en behoort eenich lijden an te doene, ende vraechden wie ooc
1
zotter of slechter was, weder de jonghe kinderen die met puppen ende beeldekins
speelden, weder die aude verstandighe lieden, die daer voren over haer knien vielen,
keerskins planteden ende offeranden ghaven, dwelc zij zeijden een heijdensche
zotte manniere ende een groote (maer bedecte) specie van afgoderie zijnde, daer
ons Godt zoo neerstelic af roupt ende waerschuut, ende up gheen zonde zoo
verstoort en es als up de dese, zoot wel bleeck an dafgoderie, die de Israelijten met
dat ghulden calf bedreven, waer af Godt Sprack dat hij in den dach der wraken noch
dees mesdaet ghedachtich zijn zoude. Nochtans hadde Moijses duer die handt der
kinderen Levij ontrent XXIIJ duijsent meinschen doen verslaen, die som van haren
bloede waren, en die doctueren willen (zoot ooc schijnt uut die tecxten des bijbels)
datter gheen plaghe om eenighe mesdaet, naerderhandt onder tvolck van Israël
gheschiede, of zij en waren daerinne ooc prouvende die pugnicie, die zij an tghulde
calf verdient hadden; want Godt slouchse te herter daeromme. Ende dicwils verhaelt
Godt duer zijn propheten vande zelve mesdaet, als een prince, die boven maten
vergramt es, ende
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sonderlijnghe up therte licht, dat zijn volck, die hij veel weldaden bewesen heeft,
hem zoo onghetrauwe gheworden zijn, dat zij haer tot ander ghekeert hebben, die
gheheel snoode ende onnut zijn. Nu mocht ijemant zegghen, dat sommighe
arguweren dat dit een snoode ende grove afgoderie was een calf tanbidden; maer
zij zegghen ten was vrij, anghezien die groote wonderlicheden, die de Israelijten
noch in Egipten zijnde, an den stier oft calf, dat die Egipcienen Serapis ofte Apis
noumden (om zeker redenen hier te lanck om verhalen) ghezien ende ghemeerct
hadden, als hoe datter in presencie van menich duijsent meinschen, eenen stier
uut die snel loopende riviere Nijlus quam, die in zijn rechter schauder hadde een
blijnckende teeken van een ghehoorende mane, ende doe dat volc daer toe quam
gheloopen, lovende ende zijnghende met allerande musijcken, zoo wart hij in de
lucht upgheheven, ende naer dat den stier hem in die lucht beroerde, daer naer
beroerde hem dat volc oock, ende up dien zelven dach verghijnck desen stier, zoo
scrijft Plinius. Dat volck van Memphis vierde alle jare die gheboorte van Apis, ende
dan wierpen zij in de riviere Nilus een ghauden schotele, meenende dat desen Godt
onder dat water woonde ende dese schotel ghecreech, ende hier af hilden zij feeste
zeven daghen lanck, ende in dese VIJ daghen, hadden ende maecten die priesters
van Apis tempele bestant met die afgrijselicke waterdraken, crocodillen ghenaemt,
die in den Nilus schuulden, ende duer des duvels raet, zoo en quetsten die
crocodillen in die VIJ daghen niet, de ghuene die haer an dit water quamen wasschen,
en

ende in den VIIJ dach, als die ceremonien ghedaen waren, zoo besichden zij haer
felheijt weder als te voren. Sommighe zegghen dat desen stier alle jare daer naer
weder uuten water quam up den feestdach van Serapis, ende sommighe zegghen,
dat hij alleene quam ten
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tijden vanden rechtveerdighen priester Heliopoleos, ende niet ten tijden vande
onrechtveerdighe priesteren, ende hier duere, zeijden zij, dat hij een Godt was; want
men daer duere die rechtveerdicheijt der priesteren bekende. Hier mede slutende
dat de Israëlijten veel beter cause hadden desen osse oft calf tanbidden, dan wij
hauten oft steenen beelden, daer noijnt gheen mirakel duer gheschiet en es, noch
daer duere dat Godt noijnt ijewers in bewesen en heeft dat hij alzoo gheheert wilt
zijn. Die Egipcienen zeijden redenen waerom hem Godt almachtich als eenen osse
vertoochde, zegghende dattet was een teeken eens ghoeden ackermans of van
vruchtbaer jaren; want men daer ende in veel meer andere landen al met ossen
1
dlandt eerijde oft laboureerde. Ghelijc wij zouden zegghen dat hem den Helighen
Gheest als een duve ende als vierighe tonghen om zeker weerckijnghen ende
beteekenessen, die in hem zijn, vertoochde. Godt mach hem, zeijden zij, vertooghen
zoot hem belieft. Ende veel te meer namen zij dat teeken eens ghoeden vruchtbaren
tijts daer uut, om dieswille dat zij hem uut den Nijlus zaghen upcommen, zeer
wonderlic ende miraculues, duer des duvels consten; want die riviere vanden Nijl
es gheheel den troost van Egipten. Als die overvloeijt zeer breet ende wijt, ghelijc
zij jaerlicx inde ougstmaent doet, maer deen jaer meer dan dandere, dan wert
Egipten in zijn derden deel (daert maer vruchtbaer en es) als een paradijs van
vruchtbaerheijt, ende mach sustineren niet alleen hem zelven, maer noch veel
conincrijcken van veelderande edel vruchten. Ziet hier uut ende uut meer ander
redenen, zegghen onse partijen, ziet men dat de Israelijten veel meer oorzaken
hadden om desen osse of calf tanbeden, dan wijlien stomme beelden, die doch
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niet bedrijven en connen, noch noijnt bedreven en hebben? Hier up andtwoorden
wij, alzoo verre alst tanbeden anghaet, dat verweerpen ende vervloucken wij in alle
mannieren. Esser ooc ijemant die eenighe van onsen beelden meer crachten toelecht
dan in eenen steen oft haut zijn mach, wij zurghen ofter ijet quaets mede zoude
moghen spelen; want den duvel zeer listich ende naerghaende es. Maer men zal
die hem daer inne mesgrijpen, wijselic vermanen, dat zij se alleene anzien ende
daer duer eeren die helighen, die zij representeren, als memorialen van dien. Tot
zulcker ende ander ghoede intencien heeft ze die helighe keercke int ghebruuck
ghenomen, ende in een teeken dat wij gheen afgoden daer af en maken, zoo breken
ende schijden wij die als zij haut ende vurt zijn, ende stoken tvier daermede, maken
ooc palen ende bancken van steenen beelden, laten ooc de kinderen achternaer
daermede spelen ende suckelen, waer uut al meer dan notoir es, dat wij die
gheensins voor Goden en hauden oft voor helighen, Godts, maer alleene voor die
ghedijnckenesse van dien. Zoo werden wij dan tonrechte beloghen ende bespot,
hoewel nochtans dat zulck dijnck niet over al zonder mesbruuck en es; maer dat
gheweert, zoo es de reste al ghoet ende duechdelic. Zoo veel doet een eerlic
memoriael van Onse Lieve Heere an tcruuse, van zijn bitter passie, van Godts lieve
helighen, van Maria de moeder ons Heeren, gheschildert oft ghesneden ende wel
ende pointelic ghemaect, dat de meinsche dat anziende ende eenighe zondighe
ghepeinsen in zijn herte hebbende, een achterdijncken, schaemte ende vreese
daeraf crijcht. Ende veel te min zoude een redelic meinsche willen eenighe fornicasie,
overspel oft ander oneerbaer weercken doen in presentie van zulcke compasselicke
beelden. Ooc wert uut sommighe beelden een vreese ghenomen, ghelijc

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

263
uut toordeel, de helle ofte tvaghevier, dat men ghefighureert ziet. Daerom zet men
toordeel ghemeenlic in die plaetsen daer men justicie administreert, om dat zij haer
zouden vreesen een quaet onrecht oordeel te strijcken, vreesende den uppersten
rechter, die alle herten ende ghedachten anziet, die elcken oordeelen zal naer zijn
woorden, ghepeinsen ende weercken, tzij ghoet ofte quaet. Daerom zeker dees
beeldebrekers hadden groot onrecht zoo rudelic daermede te weercke te ghane,
jeghen den danck ende wille vander overheijt, gheestelic ende weerlic, niet alleene
schendende de beelden maer veel ander dijnghen, dat gheen beelden en waren,
ooc stelende ende roovende als openbare keercroovers ende dieven, die de justicie
boven ander roovers ende dieven pleecht te straffen, omdat zij niet de dijnghen, die
properlic de meinschen, maer ooc die Godt anghaen ende ghedediceert zijn,
berooven ende stelen; maer dese hebbent ooc ontheert ende mesjantelic ghetracteert
naer haren boosen wille ende believen, ja, dat meer es, als snoode bouven ende
verraders, die hemlien meest duecht ende vriendtscap ghedaen hadden, die
tracteerden zij alder qualicst, zoot ghebleken es an mijn heere den prelaet van Sente
Pieters, an den abt van Dronghene, an de Predicheeren, Onzer-Vrauwenbroers
ende Rijcke Ghasthuus te Ghendt, ende meer andere, zoo wij wel verhalen zouden,
waert noot, zonder dat in alle ander steden ende durpen hier af gheschiet es.
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Cap. XIII.
Van meester Petrus Datenus, een veltpredicant; van twee beroerten up
eenen dach, in de sermoenen van broer Jan Vanderhaghen, ende hoe
datter eenen man om ghevanghen was.
en

Up den XXVIIJ septembris voornoemt, es ghecommen bij den Grave, eer hij uut
Ghendt vertrack, eenen veltpredicant ghenaemt meester Petrus Datenus, gheboren
van Cassele in West-Vlaenderen, ende was den predicant vanden Grave Palatijn,
die gheheel calvinist es ende al zijn landt. Hij hadde een knechtkin achter hem
ghaende, een vierschoot man van XL jaren, met eenen rosten baerde. Hij hadde
daer te voren buten bij tChartruesen ghepreect, met een groot toegheloop van
volcke. Men zeijde dat hij vanden Palsgrave, zijnen heere, brieven van
recomandacien hadde, als dat hij een uprecht man was, eersaem ende ghoet van
levene. Nu anghaende zijn gheleertheijt, zoo zeijde men dat hij conde vlaemsch,
1
walsch, hoochduutsch, latijn, griecsch ende hebreeusch. Hij was daertoe zebaer
ende zoet van sprake, eloquent ende overvloedich in de Scriftuere, waerom hij een
groot anzien vanden volcke hadde. Zijn leeringhe was ooc gheheel ende al up de
manniere vande Calvinisten.
en

Up den XXIX septembris, zondach zijnde, preecte broeder Jan Vanderhaghen,
voor der noene, in Ste Jacobs keercke, ende de keercke was gheheel vul volcx,
ende als tsermoen ghedaen was, mits dat de hendelduere niet gheheel open en
was (zoo den coster ghelast es wijde hopen te doene, als
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de keercke vul volcx es), zoo wart tvolck zeer drummende, ende sonderlijnghe die
vrauwen die den meesten hoop waren, mits dat zij devoter dan de mans schijnen
zijnde, ende te meer was van hemlien ghedrumt, omdat zij hem bewaren wilden
jeghens die ghuesen ende ketters, diet zeer quaet up hem hadden, hoewel dat hem
ghegheven was een gheleet van crijchsknechten tzijnder bewaernesse. In somam
met dit ghedrum zoo quamt dat sommighe kinderen averecht vielen ende ooc
eenighe vrauwen over melcanderen, zoo datter een vrauwe of twee creesch om
haer kindt, roupende: wacht, wacht, dwelc zulck een gheruchte ende vreese maecte
in de vrauwen, die ontrent den choor waren, die niet en wisten wat over hende
vander keercke te doen was, zoo dat zij al de vlucht namen als spreeuwen, ende
liepen tot in den sanctuarij, zoo dat daer al vul wart, ende als die priesters haer
vraechden wat daer schuulde, zoo en ghaven zij gheen andtwoorde, maer elc
begheerde slechs zijn leven te salveren, meenende dat men den predicant ende
meer ander dootsmijtende was in de keercke. Ja, ooc een priester, die zijn misse
anghesleghen hadde voor den name Jhesus autaer, quam zulck een vreese over,
dat hij ghereeschap maecte om van zijnen autaer te loopen; maer alst al omme
quam, zoo quamt al uut een cleen oorzake, daer nochtans (zoot wel te vreesen es)
bevruchte vrauwen wel qualic af zouden ghevaren hebben. Ende alzoo tvooren
noens dees beroerte in de keercke gheweest hadde, zoo wasser tsachternoens
noch een meerdere; want denzelven predicant besich staende in zijn predicatie,
preecte, onder ander propoosten, als dat men nu wel zach, wie dat vanden gheloove
c

ghevallen waren ende noch daghelicx vielen, welc gheloove over de XV jaren
ghestaen hadde, ende dat mense nu wel kende, die men te voren niet en
presumeerde dat zij van dien waren, dwelck hem van sommighe afghenomen
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was, als of hij snaecte om te weten wie de zulcke waren, om die naermaels, ghaeft
pas, te bedraghen ende anden hals te helpen brijnghen; want die men aet mach
lichte meszegghen oft mesdoen. Ende onder ander wasser een man, een barbier
1
van up de Mude, die stont en bast, omdat hij zulcx hooren moeste (ghelijck Eliu int
bouc Job zeijde, dat zijnen buuck was ghelijck den most zonder luchtghat, die de
nieuwe flasschen ontween breect), ende sprack tot eenen die neffens hem stont,
datter den broere om looch, maer dat tgheestelicke zelve afghevallen was ende
vanden eersten apostolijcquen gheloove ghescheeden. Doe zeijde den anderen:
wat wilt ghijt mij zegghen, zegghet den predicant. Zoo dat zij een lettel kijvende
werden, ende mits dat int hende vanden sermoene was, zoo zoude hij (zoo
sommighe zegghen) tzelve jeghen den broere oft predicant ghezeijt hebben, zoo
datter een groot rumoer ende vreese onder tvolc rees. De priesters liepen uuter
keercken, alzoo wit als doucken, die vrauwen van ghelijcken ende die knechten
ende joncwijfkins liepen al met hurtmalen uut der keercken, ende ghijnghen dan
daer weder in, en terstont daernaer quamen zij weder uutgheschoten. Dit ghebuerde
2
wel VIIJ of X reijsen, ende was int anzien ghelijck een virguus vaetkin dat bij den
viere licht, en ziet ende overpropt, ende dan weder invalt, tot gheender vercleente
vander keercke ofte van ijemande ghezeijt. Meester Marcus Steercke, den
aelmoessenier van Sente Jans, een schoon man ende canonick van Sente Baefs,
3
facte den man bij den boesem ende hilt hem staende in de keercke, tot dat hij van
zeker soldaten ghegrepen ende

1
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ghevanghen wech gheleet wart. Sommighe zeijden, dat hij ooc van ijemant een
1
kinnebacsmete creech, ende dat hij zou ghezeijt hebben, dat hij van sommighe
vander Vrindachmaerct ghehaelt wart, om dat hij den predicant berespen zoude.
Maer die vrauwen waren aldermeest beroert ende weenden som van impaciencien,
om dat zij niet met vreden ende rusten en mochten dwoort Godts horen, beclaghende
dat hij zijn costelic sermoen niet en hadde moghen henden. Deene liet haren
preecstoel achtere, dander zijn pantoffelen, ende waren langhe een paer pantoffelen
staende up Sente Jacobs autaer in de cruuskeercke, daer niemant naer en vraechde,
maer zij werden bewaert. Daer was een poorter of twee vander stadt, die den
predicant rieden te vluchten, zegghende dat men hem doot smijten wilde, waeromme
hij ghevlucht es in den sanctuarii, ende es daer naer uut der keercke gheslopen,
verzelschapt met drij of vier poorterkins, jonghe ghezellen, met rappieren an de
zijden, ende wart gheleet ter zijdelduere die naest de Veemaerct staet uute, naer
den curten Steendam toe. Zoo qualic mocht men trapoort vande lieden ghelooven,
dat ic daerwaert ghijnc om de waerheijt te vernemen, hoewel dat mijn huns maer
... (sic) passen vander keercke en staet; want een priester die uut der keercke quam
voor mijn duere zeijde, dat den man voornoemt den predicant hadde heeten lieghen,
de

ende dat hij riep dat ment al doot slaen zoude, dwelc ic gheloghen vant int ij deel,
zoo ic ooc propoosten vant gheloghen, die vande nieu predicanten ghezinde waren;
want de lueghenen waren al dat jaer zeer ghoeden coop.
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Cap. XIV.
te

Hoe rudelic dat die vremde peerderuters, te Ghendt, S Baefs daer zij
ghelogiert waren, leefden, ende hoe die vanden nieuwen casteele
dlandtvolc plaechden; hoe eenen ghueschen predicant hem bestont up
te
S Jacobs keerchof te predicken; hoe die soldaten van Ghendt tvolc
ooc onghelijc deden; hoe in Hollandt noch ghebroken was, ende de
priesters haer baerden lieten wassen.
en

Up den j

te

octobris, S Bavens ende dicendach wesende, predicte broeder Jan
te

Vanderhaghen wederom in S Jacobs keercke, voor ende naer noene, maer en
hadde zoo veel volcx niet als hij tsondaechs te voren ghehadt hadde, ende bijsonder
van vrauwen; want zij vreesden daer te commen om de voorghaende beroerte,
ende want een simpel mestdach was. Item alsdoe was ooc al vulmaect die nieu
poorte up den nieuwen ende langhen Steendam, ter zijden tnieu casteel, ende men
mochtse sluten met steercke dueren.
Int beghinsel van october, hoorde men groote clachten vande soldaten ende
sonderlijnghe van die die men de roode bende hiet, omdat zij droughen roode
1
jorneijnen oft wapenrocx met witte strecken, daer noch ander coluerkins als blau
ende andere in ghemijnghelt waren. Dit waren die peerderuters, die te Ghendt in
quamen, up den dach als den grave van Egmont tsavonts spade inne quam, zoo
hiervoren lib. 3, cap. 12, ghezeijt es. Twaren alle busschieters te peerde; want twaren
cleen peerdekins, die zij hadden, die gheen lance verdraghen en mochten. Zij waren
achter ende neffens
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tnieu casteel ghefoeriert, ghenaemt Sente Baefs, daer volc woont, die coeijen
hauwen ende metter landtneeringhe ommeghaen. Hier deden zij grooten overlast,
1
treckende der lieden vleesch uuter cave ende cupen thaerlier verdoene, ende
verbesighende die fouraige, die de aerme lieden ende pachters hadden bijgheghaert
om haer coeijen ende ander beesten uut te winteren, ende ghavent haer peerden,
zoo dat zij aest verteert wart. Daer moesten ooc sommighe vraukins haer stallekins
rumen ende haer coijkins vercoopen, omdat zij daer haer peerden in stelden, dwelc
hemlieden bitter tranen coste, die Godt den Heere pleecht te anziene. Zij trocken
ooc buten der stadt, ende namen de lieden dat zij veil vonden: hemden, lijnwaet
ende dierghelijcke, tstont haer al anne, ende twaren alle walsche tonghen. Een
poose daer te voren hadden die vanden casteele te Ghendt uut gheweest, ten
diveerschen stonden, int landt van Aelst ende eldere, sonderlijnghe up clooster
ghoedijnghen ende groote pachthoven, daer zij wel zij X, XIJ, XVJ of XVIIJ tsamen
inne quamen, makende ghoede chiere van al, dat zij daer vonden ende bleven daer
vernachtende, ende tsmorghens vertreckende deden een inbijt ende droughen noch
een deel spijse met hemlien, daer die pachters qualic in te vreden waren, zegghende,
al woonden zij up clooster ghoedijnghen, die rijcke ende machtich waren, te weten
die cloosters ofte religiuesen, diese toebehoorden, daerom en waren die pachters
diese in pachte hilden somtijts niet zeer rijcke, ende moesten (boven dat zij zulck
af steken hadden) haerlier pachten te vullen betalen, ergo, zoo ghijnct van hemlieden
ende niet vande cloosteriers. Die voornoemde roo bende pleghen, als zij ten platten
lande in der lieden huijsen ende landthoven

1

Schoorsteen.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

270
commen, te commen eerst zij twee of drije of viere, ende biemen haer den tant, zoo
gheven zij een schuffelet ende wert den terstont zij XVIIJ, XX of XXIIIJ, zoo dat mer
niet jeghen staen en darf. Zij zegghen, zij zijn qualic betaelt ende moeten leven,
ende zullen de lieden wel betalen daer zij thuus ligghen; maer dat staet daer, ic
dijnck wel met ruters paeijment, indien ijemant wilde betaelt wesen.
en

Den V octobre, zaterdach wesende, zoo dede amende den man, die de beroerte
in Sente Jacobs keercke ghemaect hadde, knielende voor eere ende wet, ende
ootmoet tooghende. Ende naer der noene up den zelven dach, zoo ghestorven was
een man ghenaemt Racen, hebbende ghetraut een huijsvrauwe van Asselt te Vrijen,
ende wonende achter inde husinghe van Pieter van Pollare, tenden der
Baudeloostrate, up dAude Veste, zoo wart hij ghedreghen vande cellebroers tot up
Ste Jacobs keerchof, up de zijde vande husen, die staen tusschen thof van Eersele
ende de Melcbrugghe, daer een linde up tkeerchof staet, een lanck smal plecxkin
afghescheeden met een voetweghelkin, dat men zecht dat onghewijde eerde es,
alwaer hij begraven wart, ende daer en was priester noch coster ontrent, maer eene
vande ministers, die up tvelt pleghen te preken, daer ment heet de groen keercke.
Men zeijde dat hij een Onser-Vrauwenbroer gheweest hadde. Dese bestont daer
te predicken ontrent een huere tijts vande miserabiliteijt vanden meinsche, ende
last somtijts in een boucxkin. Daer verghaerde veel volcx, ende daer lieper vast toe,
vande Vrindachmaerct, mits dat doe daer maerct ende int upbreken vander maerct
was. Eenighe priesters zeijden, dat desen minister zoude ghewet hebben zulcx te
doene, ende dat hij daermede wan eenen alfven osse; maer de waerheijt hier af
was int onghereede. Daer quamen hallebaergiers an hem vander magistraet
ghezonden, zegghende dat hij zou commen
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spreken jeghen den hoochbaliu, waer up hij handtwoorde, hij hadde ghedaen, ende
hende zijn vermanijnghe oft sermoen terstont, ende tvolc ghijnc elc zijn zins. Maer
ic en hebbe niet verstaen dat desen predicant bij den hoochbaliu gheghaen es.
Den voornoemden ghestorvenen hadde eene vande ghuesghezinde gheweest,
ende dicwils ter veltpredicatie gheghaen. Ooc hadde sdaechs te voren den
voornoemden minister hem hebben gheweest visiteren. Ende niet alleene en was
tvolc ghequelt vande vremde soldaten maer ooc vande soldaten die vander stede
weghe anghenomen waren. Dese hilden de dachwake an alle poorten van Ghendt.
Dan namen zij altemet eenen mutsaert of twee, of blocken vande waghens die van
buten gheladen inne quamen om vier te maken, mits dattet caut was. Ander zegghen
dat zijt maer en begheerden an hemlieden, diet brochten. Dit quam somtijts den
huijsman ter schade, ende somtijts ter schade vande lieden van buten, diet
inbrochten. Men zeijde ooc, dat onse soldaten, tbier tapten uut de tonnen biers, die
ter stede uutghevoert werden buten te lande, in heerbeerghen, taveernen ofte
bruloften van buten, ende dat met cleenen dancke van die tbier toebehoorde ofte
van diet te bewaren hadden, up dat ment haer niet wijten en zoude, dat zijt zelve
ghedaen hadden ofte laten gheschien, ende ooc dat tbier daermede bedorven wart,
als die tonnen wan zijn ofte niet vul vanden voornoemden biere. Hoewel dese ende
dese ghelijcke bewarijnghen oft meesterien an de ziecte vande ghuesen ghedaen
wart, zoo en scheent nochtans niet veel te helpen; want daer es wederomme een
versche tijdijnghe ghecommen, als dat men in Hollandt anderwaerven zeer ghebroken
hadde, waeraf die stadt Utrecht niet vrij en was, ende plach de hooftstadt van
Hollandt te wesen, daer eenen bisscob
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zijnen stoel haut, daer veel gheestelic volck es ende veel schoon vraukins van
lichten levene. Daer zijn emmer binnen der stadt vijf canesijen ende een abdije,
ende noch een abdije buten an de mueren.
De priesters te Ghendt lieten al meest haer baerden was sen ende haer crunen
met hare vergroeijen, waeronder sommighe Fremenueren ende
Onser-Vrauwenbroers bevonden waren, ende ooc abten ende prelaten, als onder
te

ander den abt van S Pieters neffens Ghendt. Dat meer was, sommighe
Onser-Vrauwenbroers hebben ghecleet gheghaen achter straten in weerlic abijt.
Ja, ooc eenighe Jacopijnen ende Augustijnen, zoo men zecht, ende eenighe
Fremenueren zijn in de weerelt ghebleven. Dit quam al meest uut vreesen of de
gues noch te boven ghecommen zoude hebben, ende omdat sommighe gheestelicke
dweerlic abijt best behaechde. Een lettel tijts daer te voren, ja, eer men van de
veltpredicacie huseerde, den dekin vande christenen, bij laste vanden bisscop van
Doornicke, en wilde niet ghedooghen dat ijemant in Ste Jacobs keercke (daer hij
pastuer was), die den goddelicken dienst celebreerde, priester of zangher, baert
draghen zoude. Dit heeft een groote roere inghebrocht; want die zanchmeesters
beclaechden hemlien, dat zij nauwelic assistencie van zanghers ghecrijghen en
conden; want lettel ijemant hem daer toe schicte, ende dander waren vast uute
steervende. Zoo dat die sanchmeesters bijna alleene moesten staen craeijen, dat
haer kele schuerde, ende moesten somtijts in een motet IJ of IIJ toonen zijnghen;
ende nu als die zanghers gheen baerden en mochten draghen, zoo zoudender daer
noch meer afvallen ende wijcken van dat cleene ghetal, dat mer vant, ende alzoo
en zoude men int hende gheenen zanck in de keercke hebben. Dat bleeck emmer
an Guillame De Moor, die menighen dach in Ste Jacobs keercke zangher
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gheweest hadde, een ghoede kele hebbende ende vaste zijnde in der muzijcque.
Dese een cleen hebbelic zwart baerdekin hebbende, dwelc hem meer verchierde,
dant wilt oft ongheschict stont, zoo elcken wel kennelic was, heeft liever zijn proffijt
ende dienst in de keercke ghelaten, dan dat hijt wilde laten afscheeren; want hij
andersins wel ghedoen mochte. Hij hadde curts een ghoet huwelic ghedaen ende
hilt eenen meerseniers wijnckele, ende en heeft noijnt sindert meer in de keercke
willen commen zijnghen. Met dit voortstel hebben veel lieden zeer gheghect, ende
vraechden van waer zulcke groote wijsheijt ende doctrijne vanden bisscop van
Doornick oft zijnen raet mochte ghecommen zijn, daer moesten zware ende
nootzakelicke questien up de banck gheleijt zijn. De zalvijnghe van Aaron zeep in
zijnen baert, zecht de scrift, ende hij was upper priester. Die Nazareen en mochten
gheen haer noch baert scheeren, ende was ghenomen voor een sonderlinghe
helicheijt int aude testament, ende nu int nieuwe hebben van auden tijden
ghehuseert, zoo zij noch ter tijt doen, die pausen, thooft der gheestelicke hier up
der eerden, langhe baerden te draghen. Die Fremenueren in Italien ende in ander
christen landen, naerder Roome dan wij zijn, draghen baerden. Zoo doen ooc veel
priesters, heremijten, monicken ende ander gheestelicke persoonen. Die christen
gheestelicke persoonen in Grieckenlandt ghaen ooc met zeer langhe baerden, als
een chieraet dat Godt sonderlijnghe de mannen verleent heeft. Ende hals men haer
dat voren warp, zoo ghaven zij voor haer steercste andtwoorde ende questie, oft
resolucie, twas daer alzoo de manniere, maer hier niet. Ziet wat schoonder
clijnckender renen, ziet welcke theologienen, herders inquisituers ende
kettermeesters regieren ons, spraken sommighe lieden, die ooc de zanghers, die
gheen pries-
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ters en waren, verboden baerden te draghen; want daer en waren gheen priesters
te voren diet deden. Int landt Archadam (scrijft Marcus Paulus),bedecken beede,
1
mans ende vrauwen, haer tanden met ghulden blecken . Die schicken zij alzoo, dat
2
men meent dat die tanden staen up die bleeken Dezelve scrijft, dat alle die
inwoonders des landtschaps Maabar zwart zijn beede mans ende vrauwen, maer
die zwartheijt strijcken zij hem zelven an met consten, ende zij achtent voor een
groot chieraet als zij zeer zwart zijn. Haer kinderen smeeren zij alle weken drij mael
met sesam olije: daer af werden zij uuter maten zwart; want hoe zwarter dat eene
3
bij hemlien es, zoo vele schoonder men hem achtet . Die afgodissche aldaer maken
haer goden ooc zeer zwart, ende zij zegghen, die goden met alle den helighen zijn
alle zwart; maer den duvel schilderen zij wit, ende zegghen dat de duvelen alle wit
zijn. Dat wilt volc, dat woont ontrent dat groote zeehooft Sagres (zoo scrijft Aloijsius
4
Cadamustius , hebben vrauwen, die draghen rijnghen in haer nuesen; maer die
edel vrauwen ende vorstinnen hebben duerboorde leppen, daer in draghen zij
sommighe rijnghen, die zij af moghen doen als zij willen, dat es een teeken eens
grooten edeldoms. Ziet doch hier zoudt men veerckenen daer af maken. Aldus heeft
alle dijnck zijn opijnie, zede ende manniere, daer uut zecht men de zede vanden
lande en es gheen schande.
Den tijt wart doe zeer weeck. Men zach wel datter wat uut broeden zoude, ghelijc
men wel ziet dat reghenen zal, als de lucht al buuckzieck ende grau pleecht te ziene,
ende en mocht

1
2
3
4

Platen.
Marco Polo, lib. 2, cap. 41.
Id., lib. 3, cap. 28.
Al. Cada-Mosto, lib. 2, cap. 49.
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niet wel verdraghen zulcke alteracien oft veranderinghen, dwelc zij een
kinderachtighe zouckijnghe oft zotten weerck achten te zijne de zanghers haer
baerden te verbiene, als zij zoo quaet om ghecrijghen waren ende daghelic smolten,
zoo de priesters ooc deden, zoo datter wel tiene storven jeghen eenen, die daer an
quam, waer uut sommighe conjectureerden, dat haer dijnghen eenen val hebben
zoude, als oft zij zelve daertoe helpen wilden, niet wetende noch verstaende wat
zij deden, ghelijc Caijphas propheteerde de waerheijt, nochtans contrarie zijn
meenijnghe. Maer lieden die een ghoetgrondich herte hebben en zullent alzoo
nemmermeer verstaen, maer alle dijnghen ten besten keeren, ende liever met der
overheijt, gheestelic ende weerlic, willen ende ghevoelen int ghoede; want veel
dijnghen wert bij haer ghedaen, daer tghemeene volc gheen verstant af en heeft,
noch de oorzaken niet en weet, dwelcke indien zijt wisten tzelve zeer gheerne
1
toestaen ende advoeren zouden, ende waer daer ooc ijet daer inne zij haer zouden
moghen mesgrijpen ofte mesghaen, alle meinschelicke zaken en hebben gheen
2
inghelicke zekerheijt, datte haer ten besten afnemen, anghezien dat zijt om een
beter ghedaen hebben, ende die eere Godts ofte goede policie, ende niet haer
eijghen proffijt daer inne ghesocht.

1
2

Bekennen: avoueeren.
Engelachtige.
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Cap. XV.
Hoe die ghuesghezinde lieten in drucke oft prente uutghaen zeker
liedekins ende balladen, die in spotte vander gheestelicheijt ende van
onsen gheloove ghemaect waren, daer tvolc zeer duer verwect ende
verstaut wart, om ooc tzelve te verachten ende te beghecken.
en

Ontrent den vj octobris, lieten de ghuesghezinde, die ontrent Ghendt haer predicatie
hilden, ter plecken ghecostumeert, dat was bij ofte neffens den Sartruesen, uutghaen
zeker liedekins ende balladen, in spotte ende versmadenesse vander gheestelicheijt,
den paus van Roome ende dierghelijcke. Ende onder ander wasser een beclach
oft lamentacie van meester Pieter Titelmannus, deken van Ronche, van XVJ clausen
elc van XIIJ reghulen, in vlaemschen dichte, inhaudende hoe den voornoemden
inquisituer beclaechde zijnen val ende zijn tijrannighe ende ghierighe possessie,
daer hij XXIIIJ jaren in ghepersevereert hadde, zegghende dat hij er wel duijsent ter
doot doen brijnghen hadde ende meer dan twee duijsent ghecomposeert, ende wel
hondert duijsent verjaecht ende doen vluchten ende dolen in andere landen, hem
weinschende te Milanen bij den cardinael Granvelles, nemende oorlof an de messe,
an de bevaerden, uutvaerden, matten, ghetijde, clocluuders, beijaerders, musicienen,
coralen, muulstooters, zoo zij die noumen, salve regina, requiescant in pace,
verclarende hoe duer zijn bedrijf Vlaenderen al bij berooft was van rijcdom ende
neeringhe; ooc zegghende adieu, leghen vader, cardinals, biscoppen en die lecker
abten ende hooghe prelaten, die in grooter luxurie leefden in schijnsel van duechden,
verclarende hoe hij vrijmoedich in sconincx camer quam, zonder ijemant daer naer
te vraghen,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

277
in spijt Orainge, Egmont ende ander princen ende heeren; voort vermaent hij nonnen,
beghijnen, abdessen, religiuesen, carmelijten die ghoede ghezellen, dhooveerdighe
jacopijnen, luxuriuese putieren, augustijnen, minrebroers, clusenaers, cellebroers,
pastuers, cappellaens, costers, etc. te screijen ende weenen; want die vrome stadt
Babilon vul hoerije (dwelc confuzie te zegghen es) es bijcans verwoest, haer zelver
in schuum verandert. Die dees valsche doctrijne ghebaut heeft es den derden paus,
den mechelschen cardinael; hij roupt adieu an den roomschen sophist ende an den
tweeden paus van Lothrijcke, ooc roupt hij adieu an meester Claeijs Mil promotuer
zijn zone, an Pieter zijnen cleerck, an de canonicken, an zijn tirannighe substituten,
1
an broeder Rufelaert wonende te Ghendt , an broer Karel Wijcke, broer Cornelis te
2
3
Brugghe, die de vraukins gheeselde , an broer Pieter de Backere , an Joorkin van
Hol, die zijn wijf in lijden bracht, an meester Hans den scheerprechter van Ghendt,
an meester Malen in Brugghe, an meester Jooris tYpre, an de souverains dienaers,
die om schandelic ghewin brochten in desolacie duutvercoren kinderen, die hij
ghebrant hadde totten beene, ghezact ende versmoort; de ghuesen hadden hem
desen trouble ghedaen, ende wilt hem den Heere zijn zonden niet slaken, zoo zoude
de helle zijn vag hevier zijn. Maer den autuer noch den drucker van dit quarhierkin
en was daer niet bekent. Ooc lieten zij, onder andere schimpende refereijnen, eene
4
uutghaen, dat bedect stont ende intriciaet ludende aldus:

1
2
3
4

Franciscus Ruffelaert, predikheer, geboren te Gent in 1518, en aldaar overleden den 28 oct.
1596.
Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minderbroeder recollect, gestorven in Brugge, den 14
juli 1581.
Pieter De Backere, predikheer, geboren te Gent in 1517, en aldaar overleden den 18 febr.
1601.
Dubbelzinnig.
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Hoe lettel weet men ooc den staet van velen!
Men wilt nu al eijmelic onder den dume quelen.
1
Tzal metten weert in de drij croonkins qualic ghaen :
Zijn eijghen ghasten en willen zijnen roof niet helen,
Ende zij gheven hem den name den roffiaen
En zijn huus, der hoeren huus, dat zal hem schaen.
Den derden pennijnck int vercoopen diere.
2
Zij zegghen: hij heeft zijn broot vul ghist ghedaen ,
Den wijn bedorven, ghemijnghelt met zueren biere.
Maer nu zij dit ontdect hebben telcken quartiere,
Tvolc wert zijn spijse ende dranck gheheel zat.
Hij mach nu wel aest intrecken zijn banniere;
Want den aermen duvel wert gheel achter nat.
Zijnen credo es uut, ende ooc zijnen magnificat.
Hij en crijcht gheen kerten meer up zijn keerven.
Tes al waer, men macht wel zegghen plat:
Qua namen zouden eens weerts huus bedeerven.
3

Van dinghels bier licht hij al drooghe ;
De duijtsche wijnen zijn zijn zulle te hooghe;
Omburghen, Libs ende Bremers bier oock.
Een spaensch wijnkin crijcht hij noch bij ghedooghe,
Maer de fransche wijnen zijn verre hem oock al loock.
Tdoornicx bier smaecte te zeer naer den roock;
Den meenenschen cnol zoude hij liever zueren laten;
4
5
Twerter al doolaghe voor den aermen ghoock :
Hij en crijcht niet dan sturtebier vande vaten.

1
2
3

4
5

Hierbij verstaen zij den paus, om dat hij drij croonen draecht.
(Nota van den schrijver).
Hier spotten zij met zijn pardoenen, indulgentien ende anders.
(Ibid.)
d'Inghelsche zijn van hem afgheweken, de Duijtschen ooc, de Oosterlinghen ooc; Spaingen
blijft hem noch bij; Vranckerijc alsus ende alzoo.
(Ibid.)
Slijkpoel.
Gek, zot.
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In mijten veranderen nu zijn ducaten;
Nochtans moet hij daer up zijn craghe ontdraghen;
Want die hier voortijts up de banck zaten,
Moeten nu als musen an zijn canten cnaghen.
Zij willen met de roode wijnkins de vanen uutvaghen
En tvat den boom insmijten menichweerven.
Alst comt dat de zonden de meinschen plaghen:
Qua namen zouden eens weerts huus bedeerven.
1

Zijn oblijen met al zijn vasten fruut
Smacken die ghasten vrij ter veinster uut.
Zij en willen tzijnent niet meer cloppen noch clijncken:
2
Zij zien tbedroch al ende schoon lauut .
Ten helpt gheen verbeijen meer, roupen of wijncken;
Al wilt hij om niet van zijn gracien schijncken,
Men wiltse gheensins ghecocht noch ghegheven.
Tes tijt de curven te heffen, de visschen stijncken.
De claer fonteijne es beter verheven,
Die overvloedigh vloeijt uut teeuwich leven,
Daer elc om niet mach drijncken ghemeene.
Hij heeft wel drij crusen voor een ghescreven.
Nu moet hij zijn water gheven om eenen pennijnc cleene;
Noch heeft hij liever puer broot alleene,
Want de spijse wert zuer, ten mach niet eerven.
Niemant en trect nu zijn relasen te beene.
Qua namen zouden eens weerts huus bedeerven.

1
2

Hier verstaen zij dat de ghezette vastendaghen oft spijse deervijnghe niet en es, dwelc
nochtans valsch es. (Nota van den schrijver).
Beuzelingen.
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PRINCHE.

Indient ghaet, zoo de lieden zegghen, hij esser af.
Hij zal den slotel wel moghen legghen up tgraf;
Want de zueghe wilt met den tap wech loopen.
1
Van alle zijnen groven serpen ghist, past ende draf,
Hij zal tproffijt wel an zijnen nuese cnoopen.
Men mach wel peinsen, can hijt niet vercoopen,
Zoo moet hij leven up zijn inghewant.
Die voortijts creditueren waren met hoopen,
Roupen up hem nu moort ende brant.
Zij zien tbroot es commen tot eenen cant.
Elc wilt van hem weder hebben zijn part.
Ooc hij die es zulc een helich hooveerdich sant,
2
Die nauwelic noijnt up deerde en tart ,
Tmoet hem wel wesen om verdraghen hart,
Dat hij zijn potten dus zietin sceerven.
Tes al niet, al can hij van wit maken zwart:
Qua namen zouden eens weerts huus bedeerven.
EXPLICIT.

Daer was noch een refereijn ghedruct, dat zeijde dat Judas beter was dan den paus.
Item een curte belijdijnghe des gheloofs, in dichte, met veel cotacien der H. Scrift
up de maergien, ende veel ander dijncx niet weert te reputeren. Welcke schimpijnghe
ende onstichtijnghe een groote quaetwillicheijt onder tvolc maecte, een verachtijnghe
vande gheestelicheijt, een cleen reverencie tot justicie, ende een oorzake van veel
blasphemien, ende ooc een voetsel tot uproer, hertneckicheijt, rebellie, twist ende
tweedracht, die alsdoe maer al te vele up de bane ghecommen en was.

1
2

Deeg.
Om dat hij hem laet draghen. (Nota van den schrijver).
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Up den voornoemden zesten octobris, voor der noene, was een busse afghelaten
up den steenenen leeu, die up den connincx Eedtveldens huus stont, tot mijnent
achtere, ende daer viel een groot stick vanden leeu af, ghelijck eens kindts hooft,
ende hadde bijcans ghevallen up meester Phelips De Somere, eerfscheeder ende
temmerman deser stede, ende was groot perijckel voor de jonghe kinderen, die
daer dicwils pleghen te spelen.

Cap. XVI
Van twee beroerten up Ste Jacobs keerchof; hoe gheweldich dat tvolc
ter veltpredicatie ghijnck; hoe haren hoop vast meerderde ende groote
couraige creghen; noch van een beroerte up tzelve keerchof, ende hoe
die ghues schepenen vander Kuere anspraken, ende van die moort
onder die ghues te Vuerne in den westcant.
en

Den VIJ

octobris tsavonts tusschen licht ende donckere, was wederom een groote
te

verghaderinghe van volcke up S Jacobs keerchof; want men meende dat men
daer een vrauwe vande ghuesghezinde, wonende up den Steendam, beghraven
zoude. Ende daer waren jonghers, die beghonden psalmen te zijnghen. Dat wilden
drij capiteijnen vande drij regimenten van Ghendt beletten met sommighe soldaten,
die zij bij haer hadden. Dit maecte datter hoe lancx hoe meer volcx verghaerde ende
toeliep. Die soldaten quamen gheloopen met ghevierde bussen naer den hoop
vande ghuesghezinde, daer men de psalmen zanck, om hemlieden te verjaghen,
maer zij riepen al met eenen voeijse: broeders, staet! staet! Daer was eene, die
micte met zijn busse om te schieten, en daer was een ander vande ghuesghezinde,
die hem van achter meende thooft te clooven, zoo men zeijde.
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Die capiteijnen wandelden daer over ende weder, om tvolck te doen scheeden;
maer zij en wilden niet rumen. Sommighe ghijnghen naer huus, ende quamen
wederomme metgheweere ende bussen onder haer mantels ende cappen,
zegghende: hadde die luijspoke zijn busse afghelaten, thadder dan van heir
gheghaen. Int hende zijn die capiteijnen vertrocken, ende tvolc es ooc afghezepen;
want men zeijde al gheckende, dat die vrauwe, die men daer begraven zoude, noch
zat en span. Ander zeijden, dat zij ter bruloft gheghaen was. Niet min Hermannus,
eene vande veltpredicanten,hadtse gheweest visiteren.
en

Tsanderdaechs den viij octobris, an den avont, wasser weder een groote
vergharijnghe up tvoornoemde keerchof, ende die capiteijnen met haren soldaten
waren daer weder in de weere. Tvolc was overal zeer beroert. Men zeijde dat daer
een deel vrauwen waren, die haer cabasen vul causijtsteenen hadden, indien den
cnoop toegheghaen hadde, om de mans ghuesghezinde te sustineren,ende ooc
zelve te weerpen, up die de ghues zouden willen crancken. De capiteijnen met haer
volck hilden de Vlasmaerct zoo stranghelic vrij, dat die lieden, die daer woonden,
niet en mochten haer boden uutzenden om ijet te halen, zulcx als zij vandoen hadden,
ende thuus commende moesten eenen keer omme ghaen zouden zij in haer huijsen
gheraect hebben. Up den Coorenaert ende up veel houcken ende straten van Ghendt
bedeelden haer de nachtwakers. Zoo wie daer meende te passeren, creghen
spijssen, hallebaerden ende bussen up de burst, oft zij moesten zegghen wie zij
waren ende waer zij ghijnghen. Dit was nu de vijfste beroerte up de weerde van xiiij
te

daghen tijts, die in ende neffens S Jacobs keercke ghebuert es gheweest. Alle
daghe wies den hoop vande ghues, mits der veltpredicatie; want zij zegghen datter
eenen hoop volcx,
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vast an melcanderen zittende ende staende, om eenen veltpredicant te hooren,
c

bevonden was ommeghaens ij ende LXX stappen oft passen (zoo ic wel dijncke)
simplecx. Ende bij dien crancte ende minderde altijts dander partije, die catolijc
waren; want alsser eenen ghues was werdende, dat schaedde altijts ij persoonen
in de keeringhe. Zij, te weten de ghues, schenen groote couraige te hebben, als oft
haer gheen ghewelt letten en mochte. Als men tot sommighe vraechde of dees
beroerte niet cesseren en zoude, zoo spraken zij: de vendelinghen en waren noch
niet te soomen ghedaen, twas noch al [te] vrouch, daer moeste eerst dapperlic
ghesleghen ende ghehauwen werden. Wat veendelen zij meenden, weder de
veendels vande vier regimenten te Ghendt, die noch niet ghemaect en waren, weder
vande veendelen, die de ghues hebben zouden, dat es mij onbekent.
en

te

Up den IX octobris es de zeste beroerte up S Jacobs keerchof gheschiet; want
de nieu predicanten, thuus ligghende up den curten Steendam, die som te voren
thuus gheweest hadden in de Maigeleinstrate, in de Cluse up de Hoochpoort ende
in de Zwane jeghen over den Hoijaert, worden tsavonts, als zij haer predicatien
ghedaen hadden, om haer bewaernesse, met veel volcx vande ghuesghezinde,
te

thuus gheleet ende beweecht, ende moesten passeren over S Jacobs keerchof
ofte daer ontrent, alwaer wederom een verghaderinghe van volcke, om een cleen
oorzake, gheworden es. Want zoo daer eenen soldaet passeerde, hebbende een
busse met een ghevierde lonte in dhandt, zoo riepen die kinderen: schiet, schiet,
ende hij vierde zijn busse, maer zij slough faute, ende terstont wart hij vande kinderen
ende knechten met steenen zoo beghoten, dat hij vluchten moeste, ende nam zijnen
loop naer de Vrindachmaerct. Ontrent desen tijt deden de ghues de mare ghaen,
als datter brieven
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ghecommen waren vanden grave van Egmont, dat men haer toelaten zoude een
zeker plaetse in de stadt van Ghendt, om haer diensten te doene ende te predicken,
ja, zeijden van een keercke of twee te hebben. Zij hadden bij scepenen vander
Kuere gheweest ende stautelic ghesproken, te weten: meester Pieter De Rijcke,
Vanderhaghen, heere van Godthem, met haren consoorten ende predicanten,
zegghende onder ander propoosten, dat men haer wel een keercke toelaten mochte
in de stadt, anghezien dat zij daer inne gherecht waren ghelijc dander lieden van
Ghendt, mits dat zij ende haer auders totter fabrijcquen ende upmakijnghen van
dien ooc haer ghoet ende ghelt ghegheven hadden; wilden ooc doen blijcken, dat
zij die wel van doene hadden, anghezien dat zij conden tooghen, dat up eenen tijt
in haer sermoenen over de XXXIJ duijsent persoonen gheweest hadden. Ooc was
de mare te Ghendt ghecommen, dat sommighe westcanters, ghuesghezinde,
gheweest hadden voor die stadt van Vuerne, begheerende uut te hebben zeker
ghevanghenen, die van haerder zijde waren, ende om dat die van Vuerne niet doen
en wilden, zoo scheent dat zij die stadt bespronghen zouden hebben, waerom die
vander stadt haer gheschut vande vesten aflieten ende schoten ij zoo iij persoonen
vande ghues doot, onder mans en vrauwen, ende daer wasser ooc ghequetst, zoo
en

dat zij van daer gheweken zijn. Maer up den XIJ octobris quam de tijdijnghe
anderwaerf te Ghendt, dat die van Vuerne van tvoornoemde volc beleghert waren
wel met XVIIJ duijsent mannen. Men hadtse ghetroost dat haer ghebueren zoude
zulcken vrijdom als die van Ghendt (dwelc die hooftstadt van Vlaenderen was) haer
volck vander nieuwer religie toelaten zoude; maer en wilden zoo langhe niet
differeren. Want die van West-Vlaenderen es een vechtachtich volck, zoo datter
nauwelic

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

285
eenighe feesten en zijn oft simpel partijculier danssijnghen in ijemants husen of
daer en wert ghevochten, ende al comt den baliu int ghescheet ende om de zake
te stillen, zij pleghen wel voort te vechten, ende den baliu, alst zoo te passe comt,
zijn baliusroede tot an zijn handt af te slane. Maer hoet ghecommen es, daer esser
een deel in de stadt gheweest, moghelic vande inzetenen, quaetwillighe, die wildent
naer haer handt ghestelt hebben, of dat neen tscheen, zij zouden de wet verdreecht
ende doot ghesmeten hebben. Maer daer zijn crijschknechten, Artoijsienen, daer
waert ghezonden vanden hove. Dese hebben verstant met die vander wet ghehadt,
ende zijn tot XXXVJ inne ghelaten, ende dander verbeijden buten hoet daer ghaen
zoude. Dese vielen de ghues met haren gheschutte dapper an, die up haer hoede
niet en waren, zoo dat zij maer twee of drij schueten gheschieten en conden, ende
hebbense alle zeer gruwelic ter doot ghebrocht; want zij en boden gheen weere,
liepen ende vluchten in de husen, up de zolders ende eldere, alwaer zij vervolcht
waren, ende zonder ghenade doot ghesmeten met bussen ende ander curt
gheweere, dat haer hersenen uut speijtten, niet jeghenstaende dat zij over haer
knien om haers lijfs ghenade baden. Daer was ooc een brugghe upghetrocken, zoo
dat zij uut de stadt niet en conden ghevluchten, waerom zij zeer poochden; maer
twas al om niet, haer dooden ende graven waren daer (eijlacen!) gheleghen. Godt
wille haerder alder zielen ontfaermen. Die crijschknechten die naermaels te Ghendt
laghen ende som daer die moort helpen doen hadden, wisten ghenouch te zegghen
hoe deerlicke moort dat daer gheschiet was.
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Cap. XVII.
Van een voorghebodt te Ghendt uutgheleijt, ende dat in een
veltpredicatie VIJ kinderen ghedoopt werden, ende wat argumenten die
catolijcque ende ghues oft Calvinisten jeghen melcanderen namen,
nopende die calvinische leeringhe ende anders.
en

Up den voornoemden XIJ octobris, was te Ghendt, bij trompetslaghe, gheboden
dat hem niemant vervoorderen en zoude eenighe verghaderinghen te maken up
keerchoven of ghewijde plaetsen, oft eldere, up lijvelic ghecorregiert te zijne. Dit
was ghedaen om dat schepenen te vullen gheinformeert waren van die zes beroerten,
te

die alleene up S Jacobs keerchof ende in de keercke gheresen waren. Voort wart
daer ghepublieert, dat die vander nieuwer religie haer niet vervoorderen en zouden
ijemant te doopen, trauwen of te begraven in de stadt, ofte ooc te predicken, up de
penen int mandament, in de ougstmaent uutgheleijt, begrepen, maer dat zij de
pacientie nemen zouden buten der stadt.
en

Up den XIIJ octobris, was een groote verghaderinghe ter predicatie neffens
tChartruesen, ende daer werden VIJ kinderen ghedoopt oft christen ghedaen, vijve
tvoornoens ende twee tsachternoens, waer af datter twee teender dracht gheboren
waren, ende waren nochtans (zoo men zeijde) groote kinderen. Als men die
audituers, die ter veltpredicacie ghijnghen, voren leijde, dat haer predicanten gheen
miraculen oft teekenen en deden, anghezien dat zij een ander leeringhe leerden
dan van audts gheleert was, ende dan die aude christen doctueren, griecsche ende
latijnsche gheleert hadden, welcke miraculen (zeijden zij) zouden de zeghelen van
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haer nieuwe leeringhen zijn: hier up ghaven zij ende de ghuesghezinde in
andtwoorden, dat haer leeringhe gheen nieuwe leeringhe en was, maer die alder
audtste apostolijcque leeringhe, die de heleghe apostelen ende de eerste
naervolghers van dien ghehuseert hebben, zoo ooc dien man wilde zegghen totten
te

predicant in S Jacobs keercke, zoo voren lib. 3, cap. 13, ghezeijt es. Ende lieten
ooc zeker gheprentte quaternkins uutghaen, waerin zij te kennen ghaven, hoe zij
die eerste aude doctueren, griecsche ende latijnsche met hemlieden hadden,
anroerende de passaigen ende propoosten, die zij ghescreven hadden, metter
anotacie vande boucken ende capittelen van dien. Maer of zulcx ghetrauwelic
ghehandelt was, en weet ic niet. De catolijcque gheleerde wilden haer somtijts
achterhalen ende controlueren van onghetrauwicheijt, alzoo zij ooc wederomme
deden de catolijcque. Aldus en wasser gheen verzoenen van desen strijt. Tslachte
den strijt, die eeuwich es tusschen den elephant ende den drake. Daerom, zeijden
zij, en hadden zij gheen miraculen vandoene, om dieswille dat haer leere niet nieuwe
en was, zoo men haer uptooch, niet min deden nochtans duer de cracht Godts, duer
hare predicantien die alder crachtichste miraculen, die eenich meinsche doen mach,
te weten gheestelic, die veel crachtiger waren dan lichamelicke miraculen, dat was
dat ghecostumeerde dronckaerts, die om gheen dijnck ter weerelt haer
dronckenschap ghelaten en zouden hebben, duer de cracht vanden woorde Godts,
(dwelc eenen hamer es die steenen breect, zoo de prophete zecht, dwelc zijn de
versteende herten) haer dronckenschap terstont ghelaten hebben, oncuusche haer
ghecostumeerde oncuijscheijt ofte overspel, al oft zij som betoovert waren;
onredelicke mannen, die zeer quetselic waren voor haer huijsghezin, ende plochten
haer ghezelschap
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te slaen ende te smijten daer zij over haer knien laghen, hebben nu haer schult
bekennende, voor haer wijfs over haer knien gheleghen, haer biddende om de
passie ende liefde Godts, dat zij hemlieden vergheven wilden haer groote meshuijsen
ende rudessen jeghen haer bedreven, up dattet haer int oordeel Godts niet up en
quame ende jammerlic en verwoughe, ende alzoo voort van alle ander zonden,
ende ghebreken; dwelc men met duijsent ghetughen wel zoude doen blijcken, ende
dwelc eensdeels wel kenlic wert an dassijsen vander stadt van bieren ende wijnen,
daer die pachters vander zelver assijsen vele an verliesen, om dat tvolc in de
taveernen niet en drijnct zoo tplach. Zoo datter assijseneers waren daer eenen
alleene wel een pont grooten sdaechs was verliesende ende tachter ghaende. Ende
al mach dit ooc commen duer den aermen tijt, dat onder den ghemeenen man gheen
neeringhe noch coopmanschepe en was, nochtans en conde daer duer alleene zoo
groote inbrake niet ghecommen; want vele plochten die taveernen, bordeelen ende
thuuschscholen te anthieren, al moesten haer wijfs ende kinderen vasten ende
ghebreck lijden, ja, droughen haer teneweerck ende cleeren daeromme inde
1
pusseme . Dat hier gheseijt es vande bekeerijnghe der mannen, was ooc te nemen
ende te verstane vande bekeerijnghe der onredelicker quader vrauwen ende
onghebonden jonghers ende dochters; want die lieten haer wulpscheijt,
nieuloopicheijt ende cueriuescheijt van hooveerdijen. Want, zeijden zij, daer uut
bleeck dat zij dat ware, puere, onghevalschte woort leerden, duer de boeten diet
dede, ghelijck eenen costelicken dranck oft recepte weerct ende opereert, daer
eenen onclaren ghevalschten dranck den ziecken gheen duecht en pleecht te doene.
Want Paulus hadde

1

Lombard.
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ghezeijt, dat dwoort Godts levende ende crachtich es ende scheerper duersnijdende
dan eenich zweert up beede zijden snijdende; want tghaet duere tot dat scheeden
der zielen ende des gheests ende der tsamenvouchselen des marchs, ende es een
onderscheeder van die ghedachten ende meeninghen des herten; dat ooc die
christen doctueren hadden gheaffirmeert ende ghezeijt, dattet veel meerder ende
wonderlicker teekenen ende miraculen waren, eenen dronckaert van zijn
ghecostumeerde dronckenschap, eenen oncuuschen van zijn inghewurtelde
oncuuscheijt, eenen ghierighen van zijn onversadighe ghiericheijt, ende alzoo voort,
doen afstaen, dan eenen dooven doen horen, eenen blenden doen zien, eenen
cruepelen doen ghaen, eenen melaetschen reijnighen, ja, eenen dooden doen
verrijsen. Hier jeghen responceerden, die andere, dat zulcx ooc die catolijcque
predicanten, duer die cracht Godts deden, ende al en schenen zijt zoo meerkelic
ende overvloedelic niet doende, dat quam daer bij, dat dese nieuwe predicatie haer
zoo nieuwelic inne viel, ende en was niet dan een nieuloopicheijt ende gheen
waerachtighe bekeeringhe van vele, ja, meer een dwaesheijt ende zodtheijt dan
een bekeeringhe te achten. Ghelijck die zotte Donatisten in Affrijca zoo vierich ende
ghewis wilden zijn dat hare leere de waerheijt was, (die nochtans valsch was voor
al de weerelt, alzoo sindert wel bekent es) dat zij haer zelven daeromme ter doot
brochten, ghelijc men noch ziet an de Herdoopers, hoe treffelic zij leven ende hoe
gruwelic zij ghelooven. Men heeft ooc dicwils ende menichwaerf hier voortijts veel
ketters vonden, die wonderlicke veel duechden deden, haer ghoet om Ghodtswille
ghaven, ende in grooter abstinencie ende penitencie leefden;. zoo ooc die Saducheen
hier voortijts deden, ende en gheloofden nochtans niet datter een verrijsenesse
was, noch inghel, noch gheest. Bij den
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heijdenen heeft men ooc vele onghelooven vonden, nochtans verchiert met vele
ende groote duechden, de welcke nochtans (zoo Paulus zecht) zonder gheloove
ende liefde niet en moghen helpen noch zalich maken. Hieraf zou men
ghetughenessen ghenouch vinden, maer tzoude hier al te lanck vallen om te
vertellen.
en

Up den zelven XIIJ

der maent octobris, zondach wesende, predicte voor der
te

noene, den deken vanden Christenen, in S Jacobs keercke, verclarende onder
andere, als dat de quaetwillighe ende ghues zeer leet was, terwijle dat zij te beene
waren ende in de foule vande beelden te breken, dat zij niet met eenen de levende
beelden, bijsonde die tgheestelic abijt droughen, doot en sloughen, of ten minsten
uut en jaechden, waer af dat zij hem ghedreecht hadden deerste te wesen, dwelc
hij hooghe ende diere nam waer te wesen. Zeijde ooc daerbij, dat die veltpredicanten
al meest uutgheloopen religiuesen waren, van diveersche oordenen, als carmelijten,
minrebroers ende dierghelijcke, daerbij willende tooghen, dat zij niet costelic en
waren, maer apostaten ende verloochende christenen. Daer up de ghues zegghen,
zoo wij hier voren verhaelt hebben, dat de oordenen secten zijn van meinschen
ghevonden, ende dat die predicanten gheroert wesende duer den H. Gheest int
herte, haerlier supersticien ende meinschelijcke vonden verlatende, ghecommen
zijn an die zuver ende clare leeringhe vanden woorde Godts; want hadden zijt niet
quaet ende valsch bevonden, zij zelve en zouden haer eijghen oordenen niet
blameren ende verzaken, ende een vergruwen daer af hebben ende die verloochent
hebben, ghelijc Paulus verliet zijn jootschap, ende meer ander apostelen bevonden
hebbende thabuus ende de dolijnghe van dien. Hier up repliquierden die catholijcque:
een snoode vrauwe oft hoere, als zij niet dueghen en wilt,
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zoo blameert zij haren man; niemant en prijst dat hij willens verlaet; want anders
zou hij hem zelven achterhalen ende beschamen.
Daer was up den voornoemden zondach, eenen jonghen predicant, den zone
van meester Willem Rutsemeel, procuruer bij scepenen vander Keure, maer al nu
ghevanghen zittende int sgraven casteel, met den anderen die men die foele oft
tsamenspannijnghe te laste leijde, int breken der beelden ende dierghelijcke. Desen
mans zoone, zegghe ic, stelde hem om predicken ontrent Landuut (zoo men
meende); maer die roode rocx, die men hiet de roode bende, zijn van Ghendt
daerwaert ghereden ende verstroeijden den hoop met haren peerden, zoo dat
dlantvolc of die boeren elc zijns zins ghijnghen ende vertrocken van daer.
en

Ende up den XIIIJ der zelver maent, maendach wesende, quam de tijdijnghe te
Ghendt, dat die van tsHertoghenbossche al haer gheestelicheijt uut ghejaecht
hadden, zoo wel vrauwen als mannen.

Cap. XVIII.
Van acht murmurerende pointen, die tvolc onderlijnghe namen up tfait
vander wake te betalen, ende van ander VIII redenen de nootzake van
dien betooghende, ende van noch zeker redenen destruerende de
voornoemde murmurerende pointen.
Schepenen vander Kuere in Ghendt ziende ende ghevoelende dat de stede niet
machtich en was te supporteren die zware oncosten, mits haer groote tachterheijt
daer zij in was int betalen der crijschknechten, die zij telcx bewaernesse upghenomen
hadden ende sonderlijnghe ter welvaert
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van die gheghoedde vander stadt, up dat zij niet overvallen ende gherooft en werden
van tgheboufte, ende bijsonder ende boven al die priesters, canonicken ende ander
gheestelicke persoonen, hebben ontrent desen tijt beghinnen ontbieden hare
inzetenen, poorters, cooplieden ende ambachtslieden, die redelic ghestaet waren,
tschepenhuuse voor hemlieden, om maentghelt te gheven vander wake, te weten
van IJ maenden, die zijlieden, communiquierende met sommighe schepenen van
Ghedeele, ghetauxeert hadden in hare absentie, naer hare ghoetdijncken ende
discretie; hadden ooc ghecommuniquiert metten heeren vanden rade, de welcke
hemlieden verleend hadden een executoor, om de ghene diets niet gheven en wilden
te executeren ende haer ghoet te vercoopen, daer menich meinsche qualic in te
vreden was om diveersche redenen.
Ten eersten, want zij zeijden, dat zulcx behoorde toegheghaen te hebben bij slote
van Colacien, om te weten met wat middele men alderbest mocht de voornoemde
wake oft guarde betalen; want al eijst om een begheerte vanden prince, die veel
vehementer es, men haut daer nochtans Colacie uppe.
Ten anderen, want schepenen voornoemde gheen octroij en hadden vanden hove
om zulcx te moghen voortstellen.
Ten derden, om dat zij zoo groffelic in der lieden burssen tastende waren, als een
ghemeen man tauxerende X schellijnghen de maent te gheven ende up te brijnghen.
Ten vierden, om dat zeer onghelijck te weercke ghijnck; want daer waren
sommighe, daert best af mochte, gheestelic ende weerlic, die zes waerf min
ghetauxeert waren, in advenant vande ghestaethede van andere persoonen.
Ten vijfsten, om den scheerpen tijt, daer coopmanschap noch neeringhe en
regneerde, zoo en werden de lieden niet
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wel betaelt van haer pachten ende renten, zoot ooc waerachtich was; want zij en
dorsten haer credituers nauwelic manen.
Ten zesten, want die gheghoedde zulcx niet verdient noch beroct en hadden, als
gheen meshuus ghedaen hebbende ende haer leet wesende dat zulcx gheschiet
was.
en

Ten VIJ , zoo zeijden de ghuesghezinde, haer ooc onschuldich daer af zijnde,
als gheen ghepeinse hebbende ijemant te mesdoene of tzijne te nemen; maer dat
meer es, wilden gheerne heere ende wet ende alle die burghers int ghemeene (wart
noot) met haren bloede bijstant doen, zegghende dat dese wake oft wachte van
gheenen noode en was, dan zoot scheen, om tgheestelicke te bewaren ende hauden
zittende, om welcx abusen ende confuzien alle dees beroerten toeghecommen
waren, ende dat zijt behoorden alleene te betalen, alsmer aldus waken zoude.
en

Ten VIIJ , zoo zeijden hier up sommighe gheestelicke, dat mense tauxeerde ter
betalinghe van deser wake tonrechte, anghezien dat haer dijnghen inde keercken
ende cloosters niet wel bewaert en hadde gheweest van die vander wet; want zijt
hadden laten int eerste al in sticken smijten ende bedeerven, waer up de
ghuesghezinde ende ooc de catolijcque in andtwoorden ghaven, dattet haerlier
ghoet niet en was, al noumden zijt alzoo, maer tghoet vande weerlicke persoonen
diet ghegheven hadden, niet haerlier persoonen, maer der fabrijcque vande keercken
ende cloosters om die daer mede te vercieren, zoo zij van hemlieden daertoe
gheinduceert waren, ende dat dit waerachtich was, dat was kenlic alle de weerelt.
Aldus alst te gheven quam ende in de burse te tasten, was lettel ijemant
ghoedtwillich daertoe. Elc hadde wel willen tpack van zijnen halse schaven.
Schepenen hadden
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nochtans ten ontfanghe van dese pennijnghen ghecomitteert ende gheauctoriseert
e

eersame Jacob Feron, haerlier medeghezelle in wette ende de VIJ wesende,
ghebruuckende daertoede nieu camere int schepenhuus. Vele ghoede redenen
waren jeghen de voornoemde bij heere ende wet overdocht, ende ooc bij den heeren
vanden rade, als dees wachte nootzakelic wesende, ende eerst (zoo ie dijncke) dat
bijna in alle ghoede steden, in Vlaenderen ende daer buten, dese Nederlanden
anghaende, daer eenighe foul ghebuert heeft ofte die vreesende waren, van ghelijcke
wake huserende waren.
Ten anderen, dat die stadt van Ghendt int jaer XL veel te lijden hadde ende zeer
ghediffameert was, overmits zeker rudesse ende onverstant, zoo was haer van
noode boven ander steden daer jeghen te voorziene, om te beter haren prince te
moghen andtwoorden, als hij quame.
Ten derden, waert datter ijet quaets af quame, de heeren vanden rade, hoochbaliu
ende schepenen, dwelc wijse ende dapper mannen behooren te zijne ende
sonderlijnghe be waerders ende bezurghers van haer ghemeene burghers, zouden
grootelic daer af den wijt hebben ende int verandtwoorden moeten staen.
Ten vierden (tes wel waer), de ghues zegghen wel, dat zij niemants ghoet en
begheeren; maer alsser een foele oft loop quame om tgheestelic uut te jaghen of
doot te smijten, zoo en zout nauwelic, es te duchten, zonder rooven te weercken
ghaen, ende beghonde men up hemlien te rooven, zoo zout slachten een zeer groot
vier, dat welcke, alst gheheel onsteken es, men zoo aest niet gheblusschen en can,
of de sprancken en zouden oock elder vallen ende ander husen in brande stellen.
Alzoo en zoude den huusman, es te duchten, van gherooft te zijne niet quijt ghaen,
bijsonder daer zij ijet af
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wisten dat zij contrarie hemlieden gheweest hadden ofte daer zijt quaet up hadden.
Ooc en behoorde men gheensins te ghedooghen dat zulck quaet ende moordadich
stick over de gheestelicke ghaen zoude, die niet en zouden laten ghedooghen, dat
men die openbaer hoeren ende ghemeen vrauwen in onse stadt zoude dootslaen,
ja, der lieden peerden ende honden, welc doch gheen meinschen en zijn. Ziet hoe
die meinschelicke redene bij vele beghonde gheheel grimich ende tijrannich te
werden, als eenen wilden osse in Moscovien ofte eenen weerwulf in Livonia.
1
Ten vijfsten, om dat die goddelicke en meinschelicke loijen zulcx inhauden, zoo
en behoorde men niemant te laten tzijne ontvremden, noch min van tleven te
berooven, zonder treijn van justicien; want tzelve gheheel ende al onghoddelic es
ende daer jeghen ofte om tzelve te beletten es justicie ghehauden metten lijve
wederstant te doene.
Ten zesten, men behoorde tquaet te voorcommen ende in tijts te weeren, dwelc
hadde men ghedaen als men beghonde te preken int velt,men haddet wel belet;
maer twas als een willen zijn oft finlandtsche tooverije, waer mede elcx zinnen zoo
bedwellemt ende verdustert waren, dat men waerlic meende dat zij verstant metten
hove ofte van zeer groote meesters hadden, ende dat de ghene diese resisteerden
daerom grootelic ghecastijt zouden werden; datter ooc een heir volcx achter quam,
die veel scheerper spooren hadden dan men meende, die zouden de ghene, die
haer ofte de hare wederstant ghedaen hadden, zoo connen prickelen dat haer
gruwen mochte, zoo voorseijt es.
Ten zevensten, eijst al notoir, die de weldaden, proffijten ende solasementen van
een ghoede stadt wilt ghebruucken,

1

Wetten.
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hij moet ooc somtijts helpen draghen, als die noot daertoe dwijnct (als in deze zake),
haer lasten ende zwaericheden, om haer uut der noot te helpen ende hem zelven
mede.
e

Ten VIIJ , es ooc elcken wel kenlic, dat die stadt niet machtich en was met haer
c

incommen dees wake te betalen, die alle maenden, emmertoes, meer dan VJ
ponden grooten bedrouch, anghezien die groote lasten van renten, daer zij in was,
ende dat lastich weerck vander nieuwer vaert doen maken hadde, tot solasemente
van alle inzetenen. Al eijst dat sommighe zeijden dattet de stede niet veel helpen
en mochte, twas emmer ter ghoeder meenijnghe beghonnen, dwelc moeste vulbrocht
werden, nu alst bijcans vulmaect was, anders zouden alle die voorleden costen te
vergheefs zijn.
Nu om de voorghaende argumenten eensdeels ter neder te legghen, ten eersten
nopende van een Colacie hier up te hauden, men moet betrauwen dat die ghoede
heeren den alderbesten middel ghezocht hebben, die zij conden, al zegghen
sommighe (ghelijc men altijts stokers vint), datter eenighe haer proffijt mede doen
zouden, ende dat sommighe zouden heeten ghevende, ende nochtans haer en
zoude niet gheheescht werden, al stonden zij in den bouck ghetaxeert, om dander
te verdooven; maer zulcke woorden en zal men niet ghelooven ende niet betrauwen
dat treffelicke mannen zouden laten gheschien, ghelijc mijn heeren vander wet zeer
eerlicke mannen waren ende noch zijn.
Ten anderen, nopende toctroij, zij vermoghen wel in zulcken periculuesen tijt zulcx
up te stellen zonder octroij, ende hebben ooc octroij, zoo men zecht, vande Regente;
ende al en ware dies niet, zij zijn heeren van sConincx weghen ghestelt om met die
alderbeste middelen die stadt te regieren ende in paeijse te hauden, waerover zij
macht hebben.
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Ten derden, tes wel te ghelooven, dat zij haer beste ghedaen hebben om naer der
lieden staet te vernemen ende om hemlien daer naer te tauxeren. Esser wat faute
inne, tes ghenouch dat zij haer beste ghedaen hebben om elcken ghelijc te doene.
Ooc en can ment in zulcke ende meer ander zaken niet elcken te passe ghedoen.
Dat men ooc de lieden ontboden hadde ende ghevrach ghedaen, wat elc hadde
willen de maent daertoe gheven, thadde al blauwelic uutghecommen. Men zal eenen
ghequetsten niet vraghen wat zoete plaesteren oft medecijne hij begheert, ende
laten hem kiesen; maer den meester, die hem an de zake verstaet, zal met ghoeder
causen zelve de kuere hebben. Alzoo en zal men niet doen naer doppinie van
elcken, die menichsins zoude vallen, maer men zal tghemeen lichaem der ghemeente
poghen te ghenesen met zulcke medecijne alst best doenlic wert. Hier mede latet
tvierde ende vijfste artijckel ooc ghesolveert wesen.
en

en

Ten zesten, VIJ ende VIIJ , dattet elc van zijnen hals weerde, zegghende: ic en
hebts gheen schult, men doet mij onghelijck, hier up es te andtwoorden, dat in een
ghemeen quale van een ghemeente de ghoede met de quade te lijden moeten
hebben, ende dicwils de ghoede ende onschuldighe aldermeest, zoo men ziet in
oorloghen, belegghen van steden ofte oorloghen, die Godt zent, als pesten ende
diere tijden. Maer dese lichamelicke pugnicien oft qualen weercken diveerschelic
in den meinsche, naer der zielen, proffijt of scade doende; want de ghoede werden
hier duere ghecroont ende de quade ghecastijt.
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Cap. XIX.
Van een communicacie tusschen den maigistraet ende de ghues
ghehauden te Ghendt; van een rudesse vande ghues, die tAxele
ghebuerde; hoe den prince van Oraingen eerlic uut Andtweerpen track,
en wat hij an haer begheerde, ende hoe sommighe tAndtweerpen weder
beghonden te breken, ende hoe datter daeromme ghevanghen ende
soommighe ghehanghen waren, ende wat die ghues te Ghendt gheschict
hadden te doene, ende van hare vuijle ontschuldijnghe.
en

Up den XVJ octobris, waren de ghues verghaert up den Cautere te Ghendt, met
hare principale voorstanders oft hoofden, als Vanderhaghe, heere van Gotthem,
meester Pieter De Rijcke, Jan Van der Luere, etc., ende een groote somme
ghemeens volcx, dat daer veel ghecommen was om ghapen ende kijcken. Ende
over dander zijde was daer ghecommen mijn heere den hoochbaliu ende sommighe
van schepenen weghe daertoe ghecommitteert, metghaders mijn heere van
Backersele, raet vanden grave van Egmont, aldaer ghezonden om te appointieren
met de ghues in die alderbeste voughen dat doenlic ware, ghelijc hem al Vlaenderen
duere ghelast was te doene ende ghedaen hadde in sommighe quartieren, zoo
nochtans dat de ghues alzoo lettel liberteijts ghegheven werde alst doenlic ware.
In somma die ghues begheerden een keercke oft plaetse om te predicken ende
haer diensten te doene, haer dooden te begraven ende dierghelijcke, binnen die
stadt van Ghendt. Ander zegghen, dat zij drij plaetsen begheerden, als in de
Boghaerde ende int nieu weerck, dat capiteijn Cauwenhove ghemaect hadde, beede
1
an de Zantpoorte an dwatere , ende noch een derde

1

De Zottenpoort.
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eldere, dwelc hemlieden al te male ontzeijt wart; maer zouden ter nauwer noot
vercryghen een plaetse buten der stadt, die zij betemmeren mochten, zoot haer
ghoet dochte, ende mits die plaetse of gront coopende, huerende oft betalende,
zoot haer best gheleghen ware. Dese communicacie was ghehauden up den Cautere
voornoemt, int hof van Ste Sebastiaen, ende den Cauter was al vul volcx.
en

Den XIX octobris, was te Ghendt de tijdijnghe commen, hoe dat binnen Axele
ghepreect hadden twee nieu predicanten; dat ooc de ghues uuter vanghenesse
aldaer ghehaelt hadden drij zoo vier ghevanghenen van haerder opijnie, daer eenen
dief onder was, die tlijf verbuert hadde, ondancx der justicie. Waeromme den baliu
van Axele ghereijst was naer thof te Bruesele om advijs, ende weder commende
zijn hem angheschict een deel peerderuters van Ghendt, ghenaemt de roode rocx.
Dese hadden last de mesdoenders te vanghen oft ghecrijghen levende of doot. Den
baliu van Axele aldus versteerct zijnde, sloughen de predicstoelen vande nieu
predicanten in sticken, ende vonden daer onder ligghende veel causijtsteenen, zoo
zij ooc deden in eens mans huus ghenaemt Van Dees, van Deijnse, een rijcke
1
welghestelt man, waeromme veel erruers was. Dit was moghelic ghedaen, hadde
men haer upghecommen, om haer daermede te verweeren. De roode rocx droncken
daer in een heerbeerghe XXVIIJ stoopen wijns zonder betalen, ende noch was de
weerdinne blijde, om dat zij die predicatie verstoorden, ende wert nu daer af zuver
ghehauden in Axele ende Hulst.
Noch quam up den zelven dach te Ghendt, de tijdijnghe van Andtweerpen an
schepenen vander Kuere, hoe dat gheleden eenen dach zoo twee, den prince van
Oraingen om zeker

1

Woeling.
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affairen ghereijst was uut Andtweerpen, ende zoo hij gouvernuer was vander zelver
stadt thaerder grooter begheerte, zoo heeft hij haer in zijn vertrecken bedanct, dat
zij gheduerende zijn presencie zoo paeijselic ende stille ghehauden hadden, ende
zijn gheboden gheoorsaemheijt betoocht hebbende, begheerde voort an hemlieden,
dat zij van ghelijcken in zijn absentie, ooc haer paeijselic ende stille zouden willen
hauden, dwelc zij hem belooft hadden te doene. Maer hij vertrocken wesende, zoo
zijn eenighe quaetwillighe van nieus ghevallen in Onser Liever Vrauwen keercke
(dwelc die alderschoonste ende costelicste van Andtweerpen es), ende beghonnen
wederom te breken ende in sticken te smijten, zulcx als zij daer noch gheheel vonden,
ofte dat van nieus daer weder ghere pareert was, als oft daer in de voorleden foele
niet ghenouch ghebroken ende verdestrueert en hadde gheweest, ende men zecht
dattet aldus toeghecommen es.
en

Up den XVIJ octobris, donderdach wesende, tsavonts ontrent den VJ hueren,
alzoo daer een zegghen was ende gheruchte liep, dat up Onser Vrauwen turre
gheschut lach ende poer up ghedaen was, zoo wasser eenen hoop kinderen ende
knechten verghaert up Onser Vrauwen keerchof, de welcke liepen in de keercke,
maer meest rappailge ende vande ghuesghezinde, ende hebben beghinnen van
nieus in sticken te cloppen ende breken dat zij daer vonden, zonder eenich
onderscheet. Dit vernemende den marcgrave ende de heere van Hoochstraten, zijn
ghesteerct met volcke daerwaert ghecommen, ende hebben met hallebaergien doen
in den hoop slaen, ende hebbender tot XXX ghevanghen ghenomen, waer onder
dat was een edelman, die afgheghaen van ghoede was, ende hadde wel IJ duijsent
ghuldenen tsjaers ghehadt, zoo men zeijde, noch jonc van daghen ende wel bij
drancke wesende, de welcke sprack: mijn heeren, wat wilt ghij mij

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

301

vanghen, ic en ben van dien volcke niet. Die heeren presumerende dattet waer was,
hebben hem laten ghaen, ende ghijnck thuijswaert slapen. Maer daer wart vernomen,
dat hij de principale was, ende diese daertoe ghehuert hadde, ende was daeromme
up dien zelven nacht van zijnen bedde ghehaelt, ende tsanderdaechs smorghens,
hebbende costelicke abijten an ende een ghauden keten rontom zijnen hals, met
noch vijf beschuldighe ghehanghen an een ghalghe, die up de maerct stont, alwaer
een vrauwe quam gheloopen onder tvolck, terwijlen dat men besich was met dees
pacienten te hanghen, crijsschende ende roupende zeer deerlicken, om dat zij zach
dat haren man eene van dees zesse was ende mede ter leeren up ghetrocken was
om te ghaen hanghen bij den anderen. Waer af een groote beroerte onder tvolck
rees, niet wetende watter te doen was, ende ten hadde ghedaen dat die
crijschknechten scheerp zurghe ghedreghen hadden, ende die straten der stadt
met ketenen afghesloten, ende de ingienen ghereet ghemaect, die daer stonden,
thadder moghen al qualic ghaen ende eenen leelicken tier werden. Men zeijde te
Ghendt: haddet zake gheweest dat de ghues tAndtweerpen, als zij dees tweede
reijse waren besich met breken, de overhandt aldaer moghen crijghen, dat zij binnen
eenen dach of twee daernaer, een preuve van ghelijcken te Ghendt ghedaen zouden
hebben, om te bezien of zij ooc hadden connen te boven gheraken; want die
brekijnghe tAndtweerpen dees tweetste reijse was uutgheleijt, om alzoo volc te
vergharen, ende dan eenen uploop te maken up de rijcke contoiren, als broeders
in kisto ende niet in Christo, waer af desen edelman ende quaet beleet meende te
1
ghauderen ende met rooven te verhalen, tghene dat hij qualic
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overbrocht ende verdaen hadde. Maer de ghues, om haer schip schoon te maken,
lieten de mare ghaen, dat zij tAndtweerpen den heere van Hoochstraten ende den
marckgrave zouden te voren van dees beroerte gheadverteert hebben, ende met
eenen gheprotesteert, quamer quaet af, dat ment up hemlien niet hauden en zoude,
als daer af onbeschuldich zijnde; maer waren quaetwillighe ende roovers, die zulcx
voor haer ghenomen hadden ende nu metten weercke beghinnen vulbrijnghen
hadden. Dit luut als een blauwe lueghene; maer wat daer waer af es, dat weet Godt
alderbest, die een kender van alle herten es. Men zeijde ooc voorwaer, als dat te
1
Ghendt alsdoe in veerden was, eene foele, roovijnghe ende pilgieringhe te
ghebueren, in de cloosters ende der rijcker lieden husen, sonderlinghe up de ghene
daer zijt quaet up hadden; want sommighe waren in haerlier aensicht ghedreecht
doot te smijten, zegghende: ghij hebt ghezeijt dat de ghues honden zijn, ghij zult
vanden eersten zijn, die zelve als eenen hondt geclopt zult zijn. Waer in die lieden,
die zulcx hoorden, som zoo verscrict waren, dat zij daer af zieck ende onlustich
werden. Daer zouden ooc duijtschen gheweest hebben, die sommighe huijsen up
een schalie zouden ghenoteert hebben, ende tzoude up tgheestelicke ende up de
poorters ghemunt gheweest hebben. Ziet hier welck een eerlicke devocie ende
vrucht es ghecommen uut dese veltpredicatien. Wat esser uutgheworden, dan een
gheboufte om den ghemeenen vrede van haer eijghen vaderlandt te verstooren,
die boven alle verraders ende dootslaghers de doot schuldich zijn, hoewel (dat moet
men ooc zegghen) ooc vele van dien verre anders ghezint waren,
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die noode ghezien hadden, dat men ijemant een haer zoude verwerrent hebben.
Aldus onder alle staten ende oordenen der meinschen zijn beede ghoede ende
quade.

Cap. XX.
Hoe dat de wachte te Ghendt nu zeer verdeghelict was; hoe
daelmoesenen onder die ghues verflauden, ende vande
onghetrauwicheijt van sommighe Helich Gheest meesters; van twee
plaetsen, die de gues gheconsenteert waren, ende hoe Backersele haer
zeer vriendelic ansprack.
Tes ooc waerachtich, dat up desen tijt te Ghendt scheerpe wachte ghehauden was;
want daer was ooc een dachwake gheleijt in die zale vanden schepenhuijse, ende
die knechten vertoochden haer nu al veel beter ghewapent, dan zij eerst deden;
want zij doe vele naect ende bloot waren, ende nu wat verhovert zijnde, hadden
wapen ende hernasch ghecocht, som met paeijmenten, elc naer dat hij van stade
was. De stadt verhuerde ooc sommighe soldaten zeker hernasschen, die zij doen
coopen hadde; want die ghewapent waren, wonnen meer de maent dan dandere,
waeromme elc te neerstigher was om een hernasch an tlijf te crijghen. Alsdoe werden
ooc de gheghoedde ontboden, om de wake van twee maenden te betalen, ende
moesten elc gheven zooveel als hij ghestelt was: daer en was gheen verdijhghen
en

an. Ende ic, up den voornoemden XIX der maent octobris, drouch ooc mijn ghelt
van IJ maenden, te weten twee ghauden croonen makende XIIIJ schellingen grooten.
Maer daer wasser vele die haer ghelt niet en brachten, hoe dicwils dat zij van
schepenen weghe daertoe ghedachvaert waren, zoo dat niet boven tvierde deel
vande ghedachvaerde haer ghelt en
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brachte; want vele en haddens niet, ende vele, ende bijsonder die ghues waren,
docht desen cost vander wake noodeloos te zijne, als eenen ghezochten apetijt.
Ende zoo ontrent desen tijt van kinde gheleghen was dhuijsvrauwe van eenen
Pieter Van Hoorebeque, een wel ghestelt man ende coopman van coorne,zoo heeft
hij ghewilt,dat men tkindt ter christenhede draghen zoude buten der stadt (alzoo zijt
heeten), in de groen keercke (omdat haer diensten ende predicatien int groene
ghebuerden), om aldaer van die calvinische ministers ghedoopt te werden, dwelc
de vroedevrauwe niet doen en wilde, noch de verwaersterigghe, noch djoncwijf, die
hijt elc bijsondere veerchde. Dus heeft hij tkindt zelve ghenomen onder zijnen mantel,
ende heeftet ter plaetsen voornoemt ende van die vremde ministers doen doopen,
daer de ghues zeere in verblijt ende de catolijcque in verdrouft waren, sprekende
hem daeraf groote schande, alzoo vele alst hem die ander eere spraken. Maer de
caritate in de veltsermoenen was nu zeer vercaut gheworden, noch al meer dan
dweder naer den tijt vanden jare vercoelde; want daer zij plochten te gheven sticken
ghaudts, en ghaven zij nu nauwelic zelvere, zoo dat de coperen eeuwe daer wart
regnerende. Zij hadden nochtans in haer ghemeente ghecosen XIJ aelmoesseniers,
de welcke niet zeer verlast en waren in haren dienst. Hier in toochden zij haer
vierigher te zijne, naer den schijn, dan die apostelen, die maer zeven diaconen ofte
aelmoesseniers en hadden, waer af die weerdighe Stephanus eene was, ende
Nicolaus van Antiochien, waeruut die secte der Nicolaiten ghesproten es, die int
bouck der verholentheijt van Godts gheest ghedemneert wert. Men zeijde, dat mees-
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1

ter Pieter De Rijcke , die (zoo zijnen name luut) ooc rijcke van ghoede es, emmertoes
c

wel IIIJ ponden grooten zoude ghelaten hebben in de viericheijt van dese nieuwe
broeders ende zusters, ende zouder omme van zijns wijfs eerfgront vercocht hebben,
want zij veel ghoets hadde van haers moeders weghen, die van Aelst was, welcx
vader hiet Van de Losschaerts, ende was haer moeder ghehuwelict an Franchoijs
Hueriblock, poorter te Ghendt, waer af zij een dochter es. Eenighe van dese
2
ghuesche aelmoesseniers beghonden den flaguut te crijghen van haren dienst,
mits dat men an hemlieden zoo vele om ghelt quam, zegghende dat zij ghenouch
ghebroedert hadden tharen coste. Ooc wart men gheware dat sommighe Helich
Gheest meesters die ter veltpredicatie werden ghaende, de aelmoessenen, die de
ghoede lieden deden, droughen al secretelic haerlier aermen vanden nieuwe
gheloove. Ja, dat meer was, men leijde haer te laste, dat zij de aermen, die noch
simpel ende catolijck waren, ghedreecht hadden gheen aelmoessenen te gheven,
ten ware dat zij ooc ter veltpredicatie ghijnghen ende in haer broederschap oft
ghemeente quamen, waeromme de sommighe, om daer inne te voorziene, afghestelt
waren, als een coruptie wesende onder die aerme lieden, om hemlieden gheheel
en

ende al te bedeerven. Te deser causen waren, up den XIX octobris voornoemt,
ende om ander redenen, verghadert tschepenhuijse alle die Helich Gheest meesters
c

van Ghendt. De mare quam ooc, datter noch VIJ roode rocx te peerde naer Ghendt
te

quamen, ende zouden ghefoeriert werden up tZant, up de Mude ende S Pieters,
ende dat zij

1
2

Te Water, hist. der hervormde kerke te Gent: levens-verhaal van den wel-edelen heer Mr.
Pieter de Ryke, Ouderling der herv. kerke te Gent, blz. 271-293.
Moede te worden.
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ghezien waren ontrent Dickelvenne, end dat zij maer en reden een mijle sdaechs,
dlandtvolck af teerende. Ander zeijden, daer en wasser maer vier hondert.
en

Den XXIIJ octobris, waren bij schepenen de ghuesghezinde gheconsenteert IJ
plaetsen om te predicken ende haer diensten te doen, doch buten der stadt. Deene
te

was dheerbeerghe van S Jacob, buten der Bruchscherpoorte, int voorgheborch
neffens de poorte, ende dander int zelve voorgheborch, de husaige vande kinderen
Van der Eecken wesende, die de voerwaghens pleghen te voeren ende noch sindert
ghedaen hebben, welcke huijsen afghebrant waren van inviere ende weder hermaect,
ende staen wat voorder dan de voornoemde heerbeerghe.
en

Den XXIIIJ der zelver maent, was dheere van Backersele tsachternoens ter
veltpredicatie, buten der Bruchscherpoorte, ende was eenen donderdach ende
weercdach, ende sprack tvolc vriendelic an, zegghende dat zij zouden willen
handteekenen zulc accoort als zij met hem ghemaect hadden. Hij zwoer met
upghesteken vijnghers, zoo moeste hem Godt helpen ende al zijn helighen. Hij en
zoudtse niet bedrieghen, maer bijstaen ende helpen tot den laetsten druepel van
zijnen bloede, indient noot ware. Hij was een jonck man ontrent van XXXIIIJ jaren int
anzien. Hij dede tvolc ooc haer vingheren upsteken ende zweeren, haer belovende
dat men curts maken zoude, dat alle dijnghen gheappaissiert zouden werden; zoud
ooc zijn uuterste vermoghen daertoe doen om die te Ghendt ghevanghen waren,
te maken dat zij ontsleghen zouden werden, waeromme zij hem zeer baden, ende
hadden tzelve te voren zeere an hem ende an den grave van Egmont begheert;
bedancten hem ooc zeere van zijn ghoede jonste, die hij thaerwaert drouch. Hij
troosteze rustich met eloquente woorden, die tvolc zeer anghename
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waren, zegghende dat hem wel behaechde dat die van Ghendt haer zoo ghoedtwillich
vouchden ende submitteerden, ende dat hij eldere van ghelijcken ooc accoort ende
appointement ghemaect hadde, ende hooptet hier ooc wel te doene; de zaken
ghereedden haer wel; hij zach daer ghoeden middel toe, Gode lof, zij zouden noch
eenen zeer curten tijt pacientich wesen; hij hoopte dat tgharnisoen ooc kcurts van
daer vertrecken zoude, als daer van gheenen noode wesende. Van ende met dese
affeeren was de voornoemde heere van Backersele wederomme besich, up den
en

van deser maent, met de ghuesghezinde neerstelic besoengierende met
haerlier heet ende anteekenen af te nemen.
XXV

Cap. XXI.
Van een ghebodt te Ghendt uutgheleijt; hoe datter peerderuters vande
bende van Hoochstraten binnen Ghendt quamen logieren; hoe die ghues
een patroon van haren tempel ghemaect hadden; hoe den dienst ende
cieraige inde keercken faelgierde, van onghedeghen veldpredicanten;
hoe datter eenen predicant tAelst ghehanghen was; wat rudesse die
soldaten som bedreven, ende hoe te Brugghe een ghevecht ende
beroerte was.
en

Up den XXVJ der zelver maent, zaterdach wesende, als die catolijcque vastende
waren, Ste Sijmon ende Ste Juden avont, welcx dach des maendaechs quam, zoo
was tschepenhuuse ten steenen tune uutghelesen, daer zeer veel volcx verghadert
was, onder andere, als dat deen partije noch dandere, te weten ghuesghezinde
ende catolijcque, melcanderen niet beschimpen noch te naer spreken en zouden,
up lijvelic ghecorregiert te zijne metten stroppe; dat ooc niemant
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hem en zou vervoorderen eenighe nieumaren desen anghaende onder tvolck te
stroeijen ende up te gheven, zonder zijnen auctuer te noumen, up correctie van
schepenen, naer tbevint vander zake. Dit zelve wart ooc up den zelven dach,
tsachternoens, bij trompetslaghe, al de stede duere ghepublieert, ter plaetsen daer
men ghewoonlic es de voorgheboden der stadt te peerde te lesen, ten fijne dat
niemant ignorancie en zoude pretenderen.
Up den zelven achternoene quamen binnen Ghendt, vande bende van
Hoochstraten, hondert ruters te peerde, eenen min, ghelijc men zecht dat die stadt
van Doornicke turren heeft. Dit waren zeer upsche ruters, al wit, ghewapent metter
lance in de vuust, ende hadden zeer rustighe peerden, ende werden ghefouriert int
midden vander stadt in de heerbeerghen ende horstelrijen. Men zeijde, dat zij binnen
twee zoo drij daghen zouden vertrecken naer Brugghe. Daer waren veel edel mannen
inne, die paigen hadden achter haer peerden loopende, ende hadden dees nobilisten
onder haer hernasch panden oft flanckaerts van root ende orainge fluweel ghestept
ende gheborduert som met ghaut ende andersins. Dit was rechs eenen monster,
1
buten thernasch zoo de homedaermen pleghen te huseren, anders zoude tfluweel
onder thernasch al bedeerven.
en

Den XXVIJ octobris, zondach wesende, was weder een ontellic volck ter
veltpredicatie, niet ter ghewonelicker plecken, maer in een pleijn of stick landts groot
als de Vrindachmaerct achter de heerbeerghe van Sente Jacob voornoemt, buten
der Bruchschepoorte, ende die ghedeputeerde vande ghues brochten daer voort
eenen patroon, om aldaer eenen tempel te temmeren, up een ronde oft achtcante
manniere,

1
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van haute zoude tgherase wesen ende met wissen off banderoen daer tusschen
ghevlochten, ende dan met moortel of cleem gheplaestert, met clare ongheschilderde
ghelaesveinsters, was dit eerste concept. Ende daer werden op dien zelven dach,
onder hemlieden, neghen kinderen christen ghedaen. Alsdoe wast ooc den keercmes
dack in Sente Jacobs prochie; maer den choor en was boven niet behanghen, zoo
hij plach, met die costelicke ghulden ende zelveren gheborduerde pellen up costelic
fluweel van diversche colueren, die de neeringhen der stadt toebehooren, die men
pleecht te legghen up de dootkisten, als men die lieden, die in de zelve neeringhen
vrij zijn, ten grave waert draecht. Noch ooc den bueck der zelve keercke en was
niet behanghen ende verchiert met de schoon tappijtserien, die de poorters ende
gheghoedde lieden vander zelve prochie daertoe leenende waren. Men speelder
ooc niet onder die zanghers, als men die hoochmesse celebreerde, met den riethoren
1
ende cijncque , alzoot plach up ander jaren, noch men hoorde de ghewonelicke
hurghel niet resoneren, mits dat haer pijpen achter de straten, onder die kinderen,
2
ghestroeijt waren, zoo voorseijt es int tweede bouc cap. VIII . Alleene was daer een
posetijfkin brocht up den alf ghebrokenen docxael, daer up dat men speelde bij
poosen. Den choor (tes wel waer) was ghecroont, maer gheen meijen en zach men
daer. Tsacrament wart ooc omme ghedreghen in die keercke, maer niet met die
beste noch naer beste cijborie, (die moghelic noch beede besteet ende verborghen
waren), maer met een vaetkin, simpel ghenouch, ghecroont met een bloemen
hoedekin. Sommighe brochten potbloumen, die zij daer up staken.

1
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Die ghehuldicheijt van veel devote persoonen en scheen niet te falen. Daer waren
ontrent vijftich bernende toortsen, zoot tzondaechs te voren ooc gheweest hadde,
als men tsacrament van buten rontomme de keercke drouch, om Godt almachtich
te bidden dat alle dijnghen te beter zouden moghen ghaen. Hier onder waren
toortsen, die eerlic ghecroont waren naer tsaijsoen vanden jare. Bij dese keercke,
die de meeste noch de minste vander stadt en es, mach men verstaen wat in ander
keercken (mits dese desolacie) ghebueren mochte; want ic scrijve alleene vande
ghene daer ic onder sortere, ende dat mij best kenlic es.
en

Als nu den XXX octobris, beghan weder daghelicx te predicken broeder Jan
Vanderhaghen, dominicanus, waerom de ghuesghezinde gram waren dat hij alle
daghe predicte, ende dat haer verboden was tzweercdachs te predicken, ende
hieten hem daeromme: hannen Vanderhaghen.
Den broeder van Ghijselbrecht Cools, lootghietere, die ghehanghen was, een
onser Vrauwenbroere gheweest hebbende, es nu gheworden eene vande
veltpredicanten. Hij hadde quaet van regimente gheweest, terwijlen dat hij noch de
cappe an hadde, hadde ooc kinderen ende bastaerden ghemaect, die ander lieden
hauwen moesten; hadde ooc qualic gheleeft jeghen zijn eijghen moeder, zoo men
zeijde. Desen helighen man hadde nu ooc de waerheijtvonden, zoot scheen, ofte
alzoo hij hem gheliet. Nicasius Van der Schuere, die zij heeten Schuerkin, omdat
zoo cleen ende onghevallich een persoonkin es, die was hem wederom commen
vertooghen om neffens Ghendt te predicken. Tleerde noch predicken, ende aperde
zeere ende bleef dicwils verstelt in zijn predicatie, dan zeijdet totten volcke, ghelijc
sommighe andere, als zij daer gheenen wech mede en wisten: zijncht up eenen
psalm ende lof Godts, up dat den gheest Godts wederomme in mij
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commen mach, zonder den welcken ic niets preken en can. Ziet doch met wat
teerlijnghen wij ons gheloove laten af tuijschen Twerden nu alle ghoede predicanten,
van wat ongheloove, ongheleertheijt ende leven dat zij zijn, connen zij slechs veel
blamacie, achterclap ende schimp uutspuwen up de gheestelicke, up de beelden
ende keercken chieraigen, up die sacramenten Godts ende ghoede lovelicke
husancien ende tradicien der heligher keercken. Godt betert ende helpe ons up
eenen salichen wech.
en
Den XXXJ ende laetsten octobris, quam de tijdijnghe te Ghendt, als dat eene
vande veltpredicanten tAelst ghevanghen was met noch vijf mannen, welcken
predicant van bij Hondtscote was, ende hadde tanderen tijden onder de handen
1
vanden deken van Ronche , gheweest, tot twee reijsen toe, ende thadde hem
ghecost wel hondert ponden grooten, alzoo de mare ghijnck. De cause was, om dat
hij contrarie tverbodt vander justicie ghedaen hadde, te wete hadde ghepredict
binnen die lemijten, die hem verboden waren, up dlijf, ende gheadverteert zijnde
dat hij van daer vertrecken zoude, en heeftet niet willen doen, zegghende dat hij
c
niet obedieren en zoude, ende heeft alzoo zijn sermoen vuldaen met ontrent V
audituers, onder mans ende vrauwen, jonck ende audt; ende tsermoen ghehent
zijnde, es hij tot voor die poorte van Aelst ghecommen, aldaer men naer
Gheerdtsbeerghe ghaet, ende heeft daer zijn noenmaeltijt ghedaen met zeker zijne
medefautuers oft vrienden, alwaer den baliu ghecommen es, ghesteerct met
assistenten met oorloochs gheweere, ende heeftze ghevanghen, zoo voorseijt es.
Dit was de ghemeene mare, die ghijnck onder de catholijcque ofte die zeere met
de gheestelicke helden ende te partijelic

1
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in haer zaken zijn; maer den andel liet hem veel anders anzien, alsmen daerup
hoorde spreken deghene, die daer ontrent woonachtich waren, dewelcke verclaerden
dese zake aldus toegheghaen zijnde, te weten, dat desen predicant vander justicie
weghe gheadverteert zijnde, begheerde te vertrecken van daer, zegghende tot zijn
toehoorders: lieve broeders, laet ons obedieren, heeren moeten heeren zijn, ende
es wel een boochschuete weechs van daer gheghaen; maer zij brochten hem
wederomme, zegghende, dat hij ter voornoemder plecken, up de eerlichede van
1
Aelst, niet predicken en zoude, maer up Eerdtboijeghem , een prochie die daer an
paelt, dwelc niet boven X screden van daer en was. Moghelic doolden zij daer inne,
ende hier up was hij ghevanghen, ende tsanderdaechs snoenens, up den eersten
novembris ende Alderhelighendach wesende, bij den hanghman van Ghendt
ghehanghen, ende zijn lichaem wart begraven buten Aelst up tonghewijde, neffens
den Oesselcautere, niet verre van daer hij ghepredict hadde, daer IIIJ lindekins
stonden. Men zeijde, dat hij beclaechde de onghetrauwicheijt van zijn audituers,
die hem belooft hadden in der noot bijstant te doene, zegghende: waer es nu die
trauwe, die ghij mij belooft hebt? Want tviel hem al af, niemant en es hem in deser
noot bijghestaen , dan den almoghenden Heere, zoo ic hope, die niemant en verlaet,
die hem uuter herten anroupen ende bekeeren, ja, indien hij van zijn boose ketterie
bekeert es ende leetschap hadde, waeraf die helighe Scriftuere overvloedich vul
es. Die mare ghijnck, datter gheen vonnesse over hem ghestreken en was, ende
dat hij niet en zoude ghestorven hebben, hadde hij niet van dootslaghe gheweest.

1
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Item tsanderdaechs up Alderzielendach, ghijnck te Ghendt omme mijn heere den
onderbaliu, met eenen schepenen vander Kuere of twee, bezouckende husen, die
stallen om peerden hadden; want men wachte noch eenen grooten hoop peerdevolcx
vanden grave van Hoorne, om dezelve aldaer te foerieren ende te beschicken, Hij
hadde een peert achter hem, dat men metter handt leedde, omdat hij qualic te voete
1
was overmits dartijcke ; maer dit en was anders niet dan om die bende van
Hoochstraten voornoemt te verlegghen, die, zoo voorseijt es, in de heerbeerghen
ende horstelrijen thuus laghen, dwelc haer te veel coste, ende hadden ooc liever
ontrent den nieuwen casteele te zijne, om deen crijschvolc bij den anderen te zijne,
wat datter upghecommen hadde, dwelc hem metten effecte bevant waer te wesen;
te

want curts daer naer quamen de voornoemde ligghen in S Jacobs prochie ende
daer ontrent, niet verre van den nieuwen casteele; maer de lieden hadden daer
meer meshandt af dan cost, mits dat zij haer zelfs cost deden oft haer costen
betaelden. Ende tsondaechs daer naer, dat was den derden novembris, quamen
te Ghendt weder inne de ghewapende voetknechten, die uut den nieuwen casteele
gheghaen zijnde, die van Aelst in hare voornoemde justicie bijghestaen hadden,
ende commende weder in haer casteel, zoo schoten die ander vanden casteele,
voor een groetenesse ende willecomme, haer artijllerie ende gheschut af. Men
zeijde, dat zij int reijsen grooten overlast ghedaen hadden in tclooster te Melle,
dwelczeer aerm es, ende int nonneclooster tusschen beken, ende ooc up den
2
huijsman, als te Quaetatrecht in de heerbeerghen, daer zij den wijn uut droncken

1
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zonder betalen, ende te Wettere verteerden zij wel L ghuldenen ende wart ten
ghemeenen coste vander prochie ommeghestelt. Men zeijde, dat zij den pastuer
tot Oordeghem sommigh dijnghen ontvremt hadden, ende zouden daer een vrauwe
vermoort hebben, hadde zij niet ghevloden. Daer waren twee graubroers van Ghendt
ghelogiert, die spronghen van vreesen ter veinster uut.
Up desen zelven dach, zoo die inzetenen van Brugghe ter veltpredicatie gheweest
hadden, quamen wederomme in de stadt naer huus, ende ghijnghen haer psalmen
al zijnghende met rotten oft hoopen achter straten, dwelc die regimentuers wilden
beletten. Hier uut rees eenen twist, en die heeren deden in den hoop schieten, zoo
datter daer twee af doot bleven ende sommighe ghequetst, van welcke ghequetste
datter naermaels ooc drije af overleden zijn. Zulc spel beghonder omme te ghane,
ende noch veel eerghere, zoo u dit vierde bouck beter verclaren zal.
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Dat vierde boeck.
Cap. I.
Hoe de ghues een veltkeercke of twee neffens Ghendt was
gheconsenteert te maken, om beters wille; de redenen werden hier
eensdeels verhaelt.
Hoe wel dat scheerpelic verboden was (zoo ghehoort es int laetste capittel van
tderde boeck, int beghinsel vanden capittele), als dat deen partije noch dander niet
melcanderen beschimpen oft te naer spreken en zouden, up dlijf, nochtans en
hebben zij som daer af niet vele ghehauden; want meester Jan Pieters, een taelman
bij schepenen van Ghedeele ende een gheleert legiste ende practizien, ontrent
desen tijt overleden zijnde, ende als men hem, naer costume, met processien ten
gravewaert drouch, zoo heeft daer een vrauwe ghezeijt, lude ghenouch: ziet, men
huseert hier weder daude duvelrije, ende dierghelijcke woorden, daer veel ghoede
simpel lieden zeere in onsticht waren. Desen overledenen en voer noijnt sindert
wel, als men beghonde te breken; hij viel, dat mer toe zach, hij scheen innocent
zijnde; nochtans was hij een ghoet uprecht verstandich man. Ghodt hebbe de ziele.
Ontrent desen tijt, was bij der Altese van mij vrauwe de gouvernante Margarita
(zoo emmer de mare ghijnck) gheconsenteert bij de ghues, eenen tempel te
temmeren of een plaetse of twee te hebben neffens Ghendt, buten der poorte alzoo
men ghaet naer Brugghe; want zij hadden altijts gheclaecht dat zij moesten onder
den blauwen hemel haer diensten doen ende predicacien hauwen; ende nu, als
den
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winter haer up den hals ghecommen was, en mochten zijt daer niet wel ghehauwen.
Daerom scheent beter ghedaen zijnde dan ghelaten; want men vreesde dat zij
ijewers een keercke of twee zouden inneghenomen hebben, ende hadde dat
ghebuert, men hadder qualic wech mede gheweten; want wie zoude daer hebben
willen in den hoop slaen, daer moghelic zijn moeder, zusters ende broeders zaten,
oft zijn kinderen oft ander vrienden, ooc bevruchte vrauwen, veel jonghe dochterkins
ende jonghe ghezellen (zoo voren: lib. 1, cap. 5, ooc ghezeijt es), die niet en wisten
of en verstonden dat zij eenich quaet deden, maer bij contrarien dat zij zeer wel
deden, zouckende Godt ende zijn woort met alder andacht ende hertelicheijt te
hooren, zijnde gheviert ende ghewect in zulcke devocie dattet niemant om te zegghen
of wijs te maken en es. Dit hadde wel een wulfven wreetheijt gheweest, zulck aerm
lammerkins te verschueren. Hoe zoude dat om verandtwoorden gheweest hebben
bij den hooghen Rechter, die niet en zouct de doot der zondaren, maer dat zij
bekeeren ende leven? ende hadt mense willen vanghen, waer zou men alle de
officiers ghehaelt hebbeh om hemlien wech te leeden? waer zou men ooc
vanghenessen ghenouch vonden hebben om haer in te sluten, en wie zoudtse teten
ende te drijncken bezurcht hebben, ende wat zou mer dan mede ghaen maken
hebben? Lieve heere Godt! men zach doe gheenen bequamen middel daer toe;
men haddet wel alf de stadt moghen vanghen. Ende haer doot te slane hadde noch
veel onwijselicker ghedaen gheweest: met wat zeepe oft water zoude men moghen
zulcke wreetheijt afghewasschen hebben? Tes ooc te besiene of dees audituers
vande veltpredicanten zouden al stille ghezeten hebben, of haer handen met wasse
an zouden ghezet gheweest hebben; of zij niet oorzake en zouden ghenomen
hebben om al doot te slane ende te berooven, die zij
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ghemeent hadden haer voornemen contrarie te wesen. Tbloet cruijpt daert niet
ghaen en can: zouden zij niet beroert, ja, totter ziele verstoort gheweest hebben,
die haer moeders, vaders, kinders, zusters, enz., zouden ghezien hebben de leden
afghehauwen, thooft gheclooft, ja, haren laetsten adem gheven ende haer lichamen
overghoten vanden bloede, ende die eerde met plasschen bedaut? Daer af hebben
eenichsins die banden der natuere cracht, dat zoude daer wel betoocht gheweest
hebben. Tes te duchten, haddet alzoo ghecommen, datter niet een gheestelick
persoon en zoude te lijve ghebleven, die men eenichsins hadde connen ghecrijghen,
oft eenich clooster overhende blijven staende. Die ander catolijcque hadden oock
in grooter vreese gheweest, ten alderminsten van gherooft te zijne. Wat hadde dan
die stadt anders gheweest dan eenen gruwelicken moortcuijl, dan eenen hoop greijs,
viers, roocx, bloets, dooder lichamen ende stancx, al oft zij vande Tarters verwoest
hadde gheweest! Och Godt! verre moeten onser alder herten van zulck eenen
boosen raet zijn! Men zecht die slaet moet toezien dat hij niet weder ghesleghen
en werde, die metten zweerde slaet (zecht de Heere) die zal daer mede ghesleghen
werden.
Dat wij hier zegghen van dese onse stadt, dat begheeren wij ooc verstaen te
hebben van alle ander steden ende ghemeenten. Ten heeft zeker die wijsheijt
vanden magistraet alzoo gheensins ghoet ghedocht, maer liever met voorzienicheijt
dees quale te meesteren. Een visscher, als hij eenen visch an zijn inghenroede
heeft die hem te sterck es, hij laet hem eerst wel moede loopen ende dan zouct hij
1
middele om hem uuten water te crijghen; die walvisschen of groote beluen der zee,
die met haer zware lichamen pleghen die
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groote zeeschepen in gronde te weghen , wanneer zij daer up commen slechs te
ligghen, oft pleghense met haer steerten zoo te caetsen dat zij die scepen bedeerven,
ofte met water zoo te overvallen dat zij moeten verdrijncken, waermede werden zij
verschalct? Als mense gheware wert, men werpt hemlien zeker tonnen ende vaten
uuten schepe, ende men laetse daermede spelen, ende terwijlen vaert den piloot
duere ende salveert zijn schip ende al dat daer inne es. Meent ghij ooc dat den Raet
vanden Hove niet een veel verre ziender ooghe en heeft dan den ghemeenen man
oft menich ander diet metter fuerie waent duer breken? Zij zaghen nu de quale der
ghemeenten zeer groot ende nauwelic om wederstaen; ja, dat ghenouch was dat
mense wat te doene ghave, ende een lettel contentement toeliete, niet om dattet
ghoet was (want alle verstandighe lieden hadden eenen gruwel hier af, ende was
gheschepen een groote cedicie daer af te commen, alzoot ooc ghedaen heeft, zoo
men int vervolch van dese wel hooren zal), maer om een meerder quaet te schuwen,
ende dat terwijlen een preparacie ende ghereeschap ghemaect werden (dwelck
noch onghereet was), om hemlien datte ende veel meer ander dijnghen te beletten.
2
Daer en was maer eenen eenighen middel om tzelve andersins pedestante te
beletten: dat was dat men die veltpredicanten, die valsche verleeders ende
uproerders, die fenijnighe helsche monden, die zoo menighe ziele verghiftichden,
3
zoude bij den halse ghefact hebben, om naermaels, naer tbevint van hare
mesdaden, te justicieren; want zoo dese gheestelicker waren in

1
2
3
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haer mannieren van doene, zoo zij schadelicker ende antreckender waren om taerm
volck te verleeden. Maer hier an en wilde men niet commen, waert looch en weet
ic niet; want hadden daer gheen predicanten gheweest, daer en zouden gheen
toehoorders ghecommen hebben; als den herder wech es, die schapen loopen dan
al verstroeijt. Of men liet, om dat men alsdoe noch niet wel en wiste wat groote
meesters daer al dhandt an hilden: twelc men sindert wel gheweten heeft; oft twas
een willen zijn oft verblentheijt vander overheijt; want als Godt een landt plaghen
oft castijden wilt, dan beneemt hij de overste ende wijse haer wijsheijt; want daer
en helpt gheenen raet jeghen den raet Godts. Daer zijn wel veel ghedachten in des
meinschen herte (zecht Salomon), maer den raet ende tbeschicken Godts ghaet
voren, ende dander wert an deen zijde ghezet. Ons zonden hadden zulcke groote
plaghen verdient, als dat wij alle, deen meer dan dander, daerom moesten te lijden
hebben.
De mare liep onder dume dat men expresselick die veltpredicanten (te weten
vande principale die van groote meester ende groote ketters hier in dlandt ghezonden
waren) niet vanghen en mochte; maer sommighe, als den ghenen die t'Aelst gherecht
was, en was van dese ghezondene niet, maer was van cleender estijme ende hadder
hem zelven inghesteken. Vanden snootsten des volcx, werden leeraers ende
ministers, zoot in den tijden vanden afgoddisschen Jeroboham was, ende in Achabs
tijden. Aldus en dochtet sommighe niet gheheel qualic ghedaen, dat men se niet
alleene hier, maer tAndtweerpen ende eldere ghue keercken oft tempelen liet maken;
want men meende, terwijle zij hier mede bezich waren en deden zij gheen meerder
quaet. Zij waren hier zeer moij mede; haer docht dat zij cadetten waren; zij cosen
onder hemlieden fabrijckmeesters ende officieren, die de
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zaken bezurghen zouden: dwelck hemlien naermaels zeer qualic upghecommen
es; want zij al te verre uut haer eijghen auctoriteijt emmertoes gheprocedeert hadden.
Twaren emmertoes al kinderen des doots, nochtans men lietse noch wat ghewerden;
zij en tendeerden doe emmer niet voordere. Tkindt was met dit apelkin ghepaeijt
ende scheen nu in rusten zijnde, dat te voren vul nieuwe werrijnghen ende van veel
wils hadde gheweest.

Cap. 2
Hoe dat die ghues te Ghendt (die zij heeten de ghereformeerde keercke)
ghereetscap maecten om haren tempel te temmeren, ende wie de
hoofden ende principale van dien waren, ende van eenen man, die bij
1
nachte anreest was met meer andere mannen, ende van sommighe
maren.
Overzulcx beghonden die ghues te Ghendt haer preparacie te maken ende hadden
nu noijnt zoo veel te doene; want zij maecten terstont XIJ ontfanghers om tghelt te
vergharen tot der fabrijcque vander nieuwer veltkeercke.
Hier hilden zeere dhandt anne dese naervolghende rijcke mannen, waer af de
zes eerste ghenoumde naermaels bij den Raet van Vlaenderen, up confiscacie van
haren ghoede, inne ghedaecht werden, als haer suppoosten wesende; ende de XX
naervolghende werden in der zelver vormen inne ghedaecht bij der stadt of
schepenen vander Kuere.
In den eersten, wasser meester Pieter De Rijcke, een treffelic rijcke man en die
noch veel ghoets stont te commen, welcx huijsvrauwe den fluweelen capproen
drouch, ende hij

1
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de fluweelen mutse, ende hadde officien die hem boven desen wel L ponden grooten
tsjaers inne brachten; den anderen was meester Cornelis Theijmont; den derden,
1
meester Christoffels Delabeque ; den vierden, meester Jacob Taijaert; den vijfsten,
Jan De Coninc, ende den zesten, Jan Ruijtijnck. Dese waren alle wel gheachte
lieden, die wel ghedoen mochten ende som schoon patrimonie hadden.
Den eersten van bij der stede was Jaques Vanderhaghen heere van Gottem,
poorter ende jonck; Jan Van der Luere, een zeer machtich coopman van coorne
2
ende van wijne; Lievin Henricx , een machtich coopman van zijden lakene; Marcus
De Mil, een rijcke coopman van lijnwade; Martin Volckaert, coopman van coorne;
3
Pieter Van Hoorebeque, ooc coopman van coorne; Jaques Lobberjoos , een vande
twee cleercken vanden coorne; Reijnier De Pestere, ende plach secretaris te zijn
bij Ghedeele, zone van meester Marten De Pestere, secretaris bij der Kuere;
4
Abraham Dossaert ; Jan De Vos, in de Auburch, een rijcke coopman; Martin Dierkins,
5
levende up zijn renten, eens priesters zone wesende; Carele Oegheert ; meester
6
7
Jan Piels ; Willem De Coninck; meester Cornelis Rediable ; meester Christiaen De
Rijcke; Nicasius Van der Schuere, eene vande veltpredicanten voornoumt, van
8
Ghendt; Gooris Van den Boomghaerde , zijden laken coopere; Lievin De Smet,
wullen, laken vercoopere; Jan Coucke; alle deghelicke mannen.

1
2
3
4
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1

2

Voort wasser Franchoijs Hueriblock , poortere; Lievin Brakelman , coopman van
3
coorne, beede machtighe mannen; Pieter De Bellemakere; Joos Codde, filius Joos ;
4
Franchoijs De Cleerck ; Jan Martins; Claeijs De Zaleere, apotecaris up de
Vischmaerct; Dierick Jooris; Lievin Dherde; Lievin Tock, coopman van twijne, alle
rijcke, treffelicke lieden; Jan Weijns, ghaudtsmet; den brauwer in den Tenen Pot;
den brauwer in den Sallem; ende noch vele meer andere hier te lanck om noumen.
Zoo dat jammer ende compasselic was zoo vele ghoede eerlicke mannen te moeten
naermaels ghaen dolen, ende uut haer vaderlandt ende stadt, daer zij gheboren
waren, vluchten.
Dese hebben ter plaetse daer men haer predicte, dat was up den ackere achter
de heerbeerghe van Sente Jacob, buten der Bruchscher poorte, voort ghehanghen
ghefighureert tfautzoen van haren tempele, die zij nu voorghenomen hadden te
doen maken, omdat elc te beter in de burse schieten zoude ende zijn caritate daertoe
doen, ghelijc men pleecht in onse keercken die fighueren van eenighe edificien oft
reparacien van diere, ooc fighuerlic, voort te stellen, met een dichtkin daer anne,
vermanende elcken tot caritate van diere. Ja, dat meer es, zij beghonden haren
en

tempel emmertoes den VIJ novembris int weerck te legghen ende een preparacie
daertoe te maken, welcke plaetse den hoochbaliu van ghendt, met leetwesen zijns
herten, heeft commen bezien. En de mare quam up den zelven dach te Ghendt dat
die van Doornicke zoo veel ghedaen hadden, dat haer velt-

1
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predicanten verboden was eenighe sacramenten oft keerckelicke diensten te
administreren.
en

Up den VIIJ Novembris, alzoo een man van Rijssele tijlic quam vander
Eerdtbrugghe, ende hadde tAndtweerpen gheweest met zes of zeven dossijnen
bonetten, ende en hadde niet eene vercocht; zoo dat hij noch metten donckeren
ontrent Ghendt quam, zijn neghenster, meest volck van Rijssele. Mits dat doe winters
dach was, zoo quamen haer jeghen ende bijcans up de burst ghereden drij mannen
te peerde, metter lance ghevelt, ter avontueren dat zij vermoedden dees IX mannen
roovers te wesen, ofte dat zij haer zelve wilden rooven. Dees neghen mannen, dees
lancen voor hem ziende, zijn metter aest ghevlucht, deene hier ende dander daer,
zoo elc best mochte; ende vielen som ter eerden, onder welcke de voornoemde
man van Rijssele ooc viel, in zulcker mannieren dat hij zijn been in de huepe uuten
lede viel, ende lach daer en creesch van grooter pijnen, ende wart daer naer up
eenen waghen te Ghendt ghebrocht ende ghevoert int Clephuus up den Coorenaert,
daer meester Silvester Moenens ende meester Jan De Keghele, chirurgiens, besich
waren met tbeen, in te zetten, van snuchtens tot tsavonts; ende in zijnde, weende
den man van blijschepen die te voren van eenparigher pijne in zijn herte weende;
want om zulcke leden in te stellen dient groote conste ghebesicht, ende es zeer
twijffelic boven alle leden des beens.
en

Den IX novembris, zoo ic ghijnck naer Onser Vrauwen keercke up Sente Pieters,
om te zien de destructie, die daer binnen ghedaen was, zoo quam jeghen mij, uuter
keercke, een aerm hijnghels priester met eenen magheren keerel, ende en hadde
nauwelic een brouc an, zoo quaet waren zijn caussen, dwelc hij mij toochde, ende
badt om een aelmoessen, mij onder ander verclarende dat hij verjaecht was uut
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Shertoghenbosch, ende was zijn derde reijse dat hij verjaecht hadde gheweest, te
weten: twee waerf te voren in Inghelandt, eens bij tijden van coninc Henricus ende
eens ten tijden van deser coninghinne nu jeghenwoordich; zeijde oock dat die ghues
tShertoghenbossche hadden uut doen ghaen de Jacopijnen, Fremenueren ende
de fraters, ende boven desen hadden haer cloosters ende keercken wel alf af
gheslecht, ende hadden an een keercke VJ daghen besich gheweest met afbreken;
hadden ooc gheruwijneert ende gheraseert tclooster vanden Chartruesen buten der
stadt. Den raet of de schepenen waren uut der stadt ghevlucht naer Bruesele, ende
die vander nieuwer religie hadden eenen nieuwen raet aldaer ghemaect; verclaerde
ooc dat Hermannus, eene vande veltpredicanten van die van Andtweerpen ende
van die van Ghendt, zoo veel ghoet doens hadde, dattet onghelovelic scheen; ende
dat hij metten ghelde duer loopen zoude; zegghende, dattet al valsche,
bedrieghelicke leeraers waren, contrarie daude christen gheloove ende der heligher
doctueren, die hij vele noumde; ende dat die sectarissen. melcanderen contrarie
waren in veel pointen; dat alsdoe ooc binnen Andtweerpen waren wel VJ duijsent
herdoopers, ende dat zij ooc veelderande waren. Daernaer hem een aelmoessen
ghevende ende troostende pacientich te willen zijn, ben ic truerich gheghaen in
Onser Liever Vrauwen keercke, van welcx ruwijne, die ic daer zach, ic ghescreven
e

e

hebbe voren int II bouc int X capittel. Den zelven priester hebbe ic daer naer in de
stadt zien om Ghode ghaen ende bedelen, als een aerm fielt.
Up den zelven dach, zaterdach wesende, alzoo te Mechelen stont een priester
messe en celebreerde, zoo wasser een ghautsmet, ghehuwet wesende ende
wonende binnen der stadt, die openbaerlic metten priester stont en ghecte, zeg-
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ghende: ghij radebraect ofte breect ons Heere ende ten doet hem niet zeere, ende
1
als hij uuten kilct dranck, zoo riep hij: Monsuer la Roij boor , ghelijc men up dertien
avont pleecht te roupen als den coninc drijnct. Hier up wart hij ghevanghen ende
achter een, naer den noene, ghehanghen.
en

Den X

en

novembris, zondach wesende, ende den XJ

Sente Martins, ende den

en

Sente Lievins dach wesende, preecte men zeere buten der Bruchsche
Waelpoorte, ende daer werden veel kinderen christen ghedaen ende lieden ghetraut.
Nochtans preecte daer een simpel predicant, te weten, Schuerkin, ende eenen die
groot quaet beleet gheweest hadde, zijn vader ende moeder veel verdriets
anghedaen hebbende, zoor voorseijt es, den uutgheloopen Onser Vrauwenbroeder,
die sommighe ghuesen hadden gheheeten een dief ende schellem te wesen; maer
als zij hem hadden hooren in zijn predicatie zeer versmaen de gheestelicheijt ende
sommighe sacramenten vander keercken, doe wast met haer een ghoet man ende
hadde een weerdich sermoen ghedaen.
XIJ

Cap. 3.
Hoe die catolijcque leelicke maren deden ghaen achter Hermanus den
veltpredicant, ende hoe die ghuesen leelicke maren zaeijden achter
broer Jan Vanderhaghen, ende hoe zij over beede zijden al neerstich
preecten ende creghen veel toegheloops van volcke, ende vande
ghuekeercke.
Wederomme sprac men vele van Hermanus den veltpredicant, zegghende dat hij
met een ghehuwede schoon vrauwe wechgheloopen was, ende dat hij drij wijfs
hadde, ende de pocken hadde. Dat bleeck wel, zeijden zij, an de

1
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stringhe haers die uut zijn hooft scheen getrocken zijnde. Ander spraken: hij hadde
een tooverare gheweest ende de duvel meende hem, met hude met hare,
wechghevoert thebben, maer faelde ende track hem alleene die clotte haers uute.
Ende alzoo die catolijcque ende tgheestelicke veel afdraghende woorden van hem
zeijden, alzoo spraken wederomme de ghuesghezinde veel quaets van broeder Jan
Vanderhaghen, als dat hij, tot lieden van eeren huijse, onder tdecsel der biechte,
met beghijnen converseerde ende met ghehuwede vrauwen, die hem ghiften ende
gheschijncken ghaven ende dicwils noodden met haer ten etene; ende dat hij een
brassuer ende dronckaert was, die vanden buuck zijnen Godt maecte. Dat quam
daer bij, dat hem sommighe lieden noodden met haer ten etene, ende als hij, in de,
brekijnghe, met weerlic abijt ghijnck, zoo ghaf hem een joncvrauwe haers mans
brughoom hemde te draghen. Hier mede stoocten de ghues zeer haer tanden, en
zeijden dat hij een kindt ghemaect hadde an de zelve ghehuwede joncvrauwe; dees
mare ghijnck ooc ghemeene tAndtweerpen in de stadt. Hij was nochtans zeer
neerstich int woort Godts te predicken, ende hadde, dees drij voorleden vier daghen,
te

in S Jans keercke, voren ende naer noene, ghepredict, met grooten toeloop van
volcke; ende zoo neerstich als hij daer inne was, alzoo neerstich quam ooc tvolck
te sermoene; zoo dat hij in tmidden vanden winter oft curte daghen, als hij smorghens
ten zeven hueren predicte, som haer in de keercken vonden met dat zij open
ghijnghen, ende som daer te voren, van voor den vijven, zittende voor der lieden
dueren, om, zoo aest als die keercke open ghijnghen, daer in te ghane ende ghoede
plaetse te moghen hebben. Ooc volchde hie volck van buten der stadt, als van
Dronghene ende dierghelijcke. Hij preecte ooc veel vierigher dan hij plach, ende
was eene van de vail-
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lanste predicanten, die te Ghendt waren, vander catolijcker zijde. Ten ghebrack
hem oock niet an ghoede stemme oft gheleertheijt. Al haddet alle daghe drij
sermoenen te doen gheweest, hij was den man wel ende ten scheen hem niet an
thebben. Grootelic wracht de gracie Godts duer hem. Daer wasser ooc die ter
veltpredicatie ghijnghen, die hem quamen hooren. Maer wel alzoo neerstich ende
veel neerstigher vielen daer anne die predicanten buten der stadt; die en spaerden
haer zelven niet, ende hadden met grooter begheerten wel willen alle daghen IJ of
IIJ waerf predicken, haddet haer toeghelaten gheweest, ende en hadde, mits den
verren ghanck, tvolck niet te zeere zijn weercken verlet. Zij hadden ooc bijna altijts
buten in haer predicatien schoon weder ghehadt, drooghe, zoete ende lieffelick;
dwelck vele voor een meerckelick teeken van Godt upnamen, als dat Godt zijn
weerdighe predicanten met alle diese quamen hooren, met eenen milden hemel
favoriseerde ende beghaefde.
De mare quam alsnu te Ghendt, dat die inwoonders van Dounwaij, oordenlick
ende met voordacht al haer beelden afghedaen hadden, om meerder rudesse te
schuwen. De tijdinghe, quam ooc van sommighe schippers, dat te Valenchiene de
beelden al in sticken ghesmeten waren. De zelve verclaerden dat zij daer den rogghe
kadden zien gheven om XIIJ stuvers thalster ende de tarwe om eenen ghuldenen,
daert te Ghendt ende eldere al bij noch zoo diere was. Maer dese destructie te
Valenchiene was overlanck ghebuert; want de ghues hebben daer eenen ghoeden
tijt de oevrhandt ghehadt, ende predicken die Calvinische predicanten niet buten,
maer in die schoonste keercken vander stadt, als in Sente Jans ende in Sente Geri
keercken.
en

Den XIIIJ novembris quam te Ghendt de tijdijnghe dattet tAndtweerpen zeer
qualic stont; dat de huijsen meest al
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ghesloten waren; dat men daer zeijde dat ontrent Liere crijschvolck ghecommen
was die, up Andtweerpen zouden trecken; waer up die van Andtweerpen, zouden
ghezeijt hebben: zij en zoudense niet inlaten om den laetsten man; ende men
preecter vander nieu religie, in zeven plaetsen vander stadt; ende men maecter
vaste al van steene in de stadt twee of drij ghuekeercken ront als een amphitheatrum.
De tijdinghe was oock te Ghendt hoe tHulst zeker ghuesen hadden haer
vervoordert te doene, buten haren vermoghen ende interdictie van justicie; waerom
dat eenen veltpredicant zijn vijfster ghevanghen was. Daerom waren de roode rocx
van Ghendt daerwaert, ende den hanchman meester Jan Van de Beerghe.
en

Den XXJ novembris ontfijnck ik eenen brief van Hasebrouck, in den Westcant
bij Arien, die verclaerde dattet daer quaelic ghestaen hadde, maer dattet ghebetert
was, ende dat men die quade, haren uut beghonde te lesen oft te trecken.
en

Den XXIIJ der zelver maent ghijnck ic, deerste reijse, zien dweerck vande ghuen
buten der Bruchsche poorte te Ghendt, ende zach, ter slijncker handt af, eenen dam
ghemaect met staken ende berders jeghen dwater, ende terstont daer naer eenen
breeden inghanck, daert in een wijt bevanck vul hauten lach, daer ooc veel
weerclieden ende ander volck was. Men temmerde ooc, jeghen overe an dwater
vander veste, hauten die men daertoe bereet maecte. Dit bevanck oft pleijn was
1
metten inghanck aldus gheproporcioneert, rontomme wel behaecht ende betuunt ;
ende daer stonden twee preecstoelen int groene ghestelt, ende was eene zeer

1
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1

lustighen ackere. Die ignographie , die nu gheleijt was met eecken platen, was
achtcant om den tempel daer up te edifieren; welcke platen met pijlen in deerde
ghevest waren, naer de proportie vanden weercke; ende hadde in de lijnchde hondert
ende L voeten, ende in de wijdde hondert ende XXX; de cappe met eenen langhen
stijl, ofte zoo ment heet tgherase, lach daer ghetemmert ende verghaert.

Cap. 4.
Van eenen monstruesen visch daer die gues vele uut conjectureren
wilden; van een beroerte te Brugghe; hoe die van Valenchiene zeer
hijnghen an de nieu predicanten ende tHof resisteerden; hoe tUtrecht
2
die ghusen rudelic leefden; hoe van sommighe gheghuuchelt wart met
de ghuesche tempelstichters te Ghendt ende haer predicanten; ende
hoe sommighe ghuesche consistorianten beghonden bevreest te
werden.
en

Up den XXVJ novembris hoordic eenen brief lesen, onder de cooplieden vanden
coorne, ghezonden uut Hollandt van eenen coopman van grane, verclarende hoe
hij, passerende up den 17 novembris ontrent Scheveninghe in Hollandt, an de zee
zach eenen visscher die in de zee ghevanghen hadde een monster als eenen
tamelicken grooten salm, hebbende acht strijnghen elc onder alf vierendeel lanck,
ende twee langhe zwammen, commende uut tmidden vanden visch, lanck zijnde
elc ontrent vijf vierendeelen, ende al vul witte croeskins, gheheel ghelijck de witte
ghues schotelkins, zoo

1
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datter up stonden, onder cleene ende groote, over de duijsent; hij hadde oock den
beck ghelijck eenen havick, maer wel twee mael grooter; ende hoe dat hij desen
visch cochte jeghen den visscher, voor zeven stuvers; maer bringhende hem tot
Amstelredam, zoo vercochte hij hem eenen avontuerier voor twee ghuldens, de
welcke, up dien zelven dach tsachternoens, daer af creech meer dan XIIJ ghuldens,
ende vercocht den zelven visch tsavons an een ander voor VIIJ ghuldens, die den
zelven visch tsanderdaechs een ander vercochte voor XVIIJ ghuldens; daer es wel
hondert ghuldens af ghecreghen van laten zien, ende es nu voorts ghevoert naer
Utrecht ende zal moghelic van daer ghevoert werden naer Andtweerpen; want tes
een vremt monster om zien. De Heere wil alle dijnghen schicken naer zijnen
goddelicken wille ende zijn gramschap van ons keeren; want ghemeenlic zulcke
monstren ijet sonderlijncx te bedieden hebben. Item up een ander plaetse in Hollandt
was noch zulck eenen visch ghevanghen, zoo desen coopman overscreef ende
vermoedde dat de fighuere hier af curts in prente commen zoude; zoot ooc gheschiet
es, met desen tijtel daer boven ghescreven in twee talen:
Duer Godts ghenade ben ic ghevaen,
Duer mij mach men veel wonders verstaen.
La grace de Dieu m'a faict prendre,
Par moij peut on grand merveille entendre.

Ende aldusdanich was de fighuere.
De ghues hadden van dese dijnghen veel te zegghen, zegghende dat Godt haer
toochde dat hij haer hulpe zenden zoude ende haer zake voorderen, al zout uut der
zee commen; niet alleene de weerelt oft de eerde in desen houck lants en was vul
ghuesen, maer ooc de zee. Hier inne glo-
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rieerden zij zeere; maer, lacen! zij en verstonden niet dat dit meer een voorteeken
was van haerder nederlaghe ende verdriet; want alzoo desen visch oft monster in
die hollandtsche zee ghevanghen was, alzoo was daer naer in de zelve zee
ghevanghen den principalen hoop der ghuesche nobilisten, zoo men hier naer wel
hooren zal. Alzoo namen hier voortijts die Joden oft Israelijten haer voorteekenen
1
ten schoonsten ; want als die oostersche poorte van haren tempel tot Jherusalem,
(die metalen was ende zeer zwaer, alsoo datse tsavonts nauwelic van XX mannen
en mocht ghesloten werden; die ooc met ijseren banden ghesloten was, ende hadde
2
zeer langhe grendelen, die diepe ghijnghen in eenen steenen durpel die van eenen
gheheelen steen ghemaect was) alleene zien open ghaen was ten zester hueren
des nachts, zoo wart dit vanden ongheleerden ende onwetenden voor een ghoet
teeken anghezien, zegghende dat Godt haer die poorte van ghoede dijnghen
gheopent hadde; maer die verstandichste dachten dat tbevrijtsel des tempels van
zelfs ontbonden zoude werden, ende dat dit der vijanden ghave was dat die poorten
gheopent werden. Ooc zeijden zij onder melcanderen dat duer dit voorteeken een
verwoestijnghe oft verlatenesse beteekent wart; alzoot ooc ghebuerde: want Titus
ende Vespacianus quamen curts daer naer Jherusalem, den tempel ende al dat
volc tot in den gront verdeerven, om haer zonden ende boosheijts wille, die zij
principalic anden Salichmaker der weerelt bedreven hadden.
en

Up den XXX novembris, wesende Sente Andries apostel dach, en trompten te
Ghendt die trompers up den turre van

1
2
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Sente Jans niet, smorghens vrouch, ghelijc zij alle jare pleghen te doene van alle
auden tijden immemoriael; want zij hilden Sente Andries voor haren patroon; maer
waerom dat zij aflieten te trompen, dats mij onbekent.
Up desen zelven dach, eenen zaterdach wesende, zoo voor den noene te Brugghe,
in Sente Donaes keercke (ende es een canesije ende die principale keercke vander
stadt), predicte een weerlic priester, die daer ghewonelic was te predicken, zoo
riepen of spraken sommighe jeghen hem: of hij niet aflaten en wilde ende of hij tvolc
noch langhe bedrieghen oft verleeden wilde, ende daer verghaerden terstont voor
die keercke wel duijsent persoonen.
en

en

Den I ende IJ decembris quam te Ghendt de tijdijnghe dat die van Valenchiene
(een steercke frontuer-stadt in Heneghauwe) hadden al haer gheestelic volck uut
doen ghaen, ende boven dat zij de beelden (die zij afghoden noumen) ende de
autaren ghebroken hadden, zoo zeijde men dat zij ooc de turren vande keercken
afbraken. Dit luut zeer vremt ende messelic, dat zij de turren, tot een vercleeninghe
der gheestelicheijt, zouden afghebroken hebben, dwelc ooc een vermindertheijt van
haerder stadt zoude gheweest hebben. Maer ic late mij dijncken dat zij eenighe
cappen van dien afdeden (want zij zeer ghedreecht waren vande ghouvernante)
om moghelic, oft noot ware, daer up gheschut te legghen. Ende indient zoo was,
zoo wast eenen quaden raet; want niemant en behoorde jeghen zijn overheijt te
steken, niet meer dan een kindt jeghen zijnen vader of moeder, alwaert zoo dat zij
ooc tmeeste ghelijc niet en hadden. Men zeijde dat die vanden Hove gheerne
sommighe condicien met haer ghehandelt hadden; maer zij en begheerden haer
zoo diepe niet te verbinden ofte in servitute te commen, dat was eenen grooten
hoop garnisoens in haer
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stadt te laten legghen, dwelck zij over twee of drij jaren wel gheprouft hadden hoe
rudelic zij daer af ghetracteert waren; ende dat commende uut causen vande religie
des gheloofs, aldus meenden zij: laten wij die wederomme inne, wij zullen dan
vermant zijn; wij zullen moeten danssen zoo zij ons pijpen; zij zullen ons nieuwe
religie ende predicatie beletten ende gheheel te nieten doen. Daer zij wonderlicken
zeere up vervaeren waren; want zij hadden sommighe ministers ende predicanten
uut Vranckrijck in haer stadt, die haer met zulcker eloquencie ende gheleertheijt
wisten te trecken dat, al hadden zij steenen gheweest, zij hadden moeten
vermuerwen ende haren zin ende herte daer naer keeren. Want alzulcke predicanten
1
zijn die gleijnsteren ende viercolen, die de stoppelen ende lemen lichte onsteken
ende verbernen; dat zijn meinschen, die licht int gheloove zijn ende niet vaste
ghefondeert, die als kinderen aest om verleeden zijn; daer Salomon in zijn proverbien
af spreect van dat dwaes roupende wijf, waerbij die gheleerde verstaen die
smeekende valsche leeringhe; zoot wel ghebleken es hoe zulcke predicanten der
boeren crijch in Duijtschlandt verwect hebben, daer meer dan hondert duijsent
mannen (zoo Adrianus Barlandus ende ooc die ketter Sebastianus Francus scrijven)
omme an den hals ghecommen zijn, ende wederom duer Thomas Muntser predicatie
ende deghene die binnen die stadt van Munster gheleert hebben. Men zeijde, dat
men ooc poochde om gharnisoen in de stadt van Doornicke te legghen, maer dat
zijt ooc gheweijghert hebben; want die ghues hadden daer ooc die overhandt
vercreghen.

1
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Item t' Utrecht daer waren sommighe vauten van keercken ende cloosters
inghesmeten, ende vele rude keerels, int sticht van Utrecht, spraken: wanneer nu,
om desen handel, anderwaerf die papen met haer rigorues leven wilden, zoo wilden
zijse dan ten rechten staen ende lijf en leven daer jeghen waghen, ende niet
ghedooghen noch toelaten dat die vrome edel princen vande ghuesghezinde in
eenich lijden zouden commen, die nu de catte de belle an ghehanghen ende haer
laten meercken hadden. Maer dit was der ghemeender lieden caut, die spraken
alzoo zij ghezint waren.
Ontrent desen tijt was men zeer bezich om de ghuekeercke neffens Ghendt te
1
maken, daer Jaques Hughaert, een ghewonelic boerdeerder , hadde dweerck
gheweest visiteren, ende hij hoorde haer die pijlen vast in heijen; waerup hij vraechde
of datte haer clocken waren, of zij alzoo met hauten clocken luudden ter messe;
ende hij presenteerde hemlien drij presentacien: ten eersten, X steen zeepe om
haer priesters oversloppen te wasschen; want tzijnent naest vercocht men zeepe;
ten tweeden, al dwater dat zij verbesighen zouden om haer moortel te maken; want,
zoo hij in de Auburch woonde, zoo hadde hij, tsijnent achter, dwater vander Leije;
ten derden, XIIIJ daghen an haer keercke te weercken zonder haren cost. Dit laetste
es een ghoede presentacie, zeijden sommighe; maer verstaet, zeijde hij, wel hoe
ict meene: ic meene zoo langhe te weercken niet om hulier keercke te maken, maer
om te helpen afbreken. Zijns zusters zone es Nicasius Vander Schuere, die hem
ooc moeijde te preken, zoo voorseijt es; jeghen den
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desen sprack hij: hulier discipulen werden, eijlacen! ghehanghen, ghelijck te
Gheerdtsbeerghe, te Ghendt ende eldere; ende daer naer beghinnen te volghen
die predicanten, zoo t' Aelst van eenen ghebuert es; maer hij en hadde niet
ghestorven, ten hadde Lucas ghedaen. Wie was dien Luuck, sprack dandere? Den
bast, zeijde hij, die zijn kele toe luucte. tAndtweerpen quamt bij ghevalle dat hij zat
an de tafele, daer tvoornoemde cosijnkin was met sommighe vander nieuwer religie;
daer hem zijn cosijnkin vermaende te willen afstaen van zijn drijncken, tuuschen
ende vrauwen anthieren, dat hij hem zou willen keeren, Hughaert stont vander tafel
up ende keerde hem twee of drijwaerf omme, ende vraechde of hij hem nu niet
ghenouch ghekeert en hadde. Doe zeijden die andere: men zal up hem niet winnen;
hij zal een zwaer pack moeten draghen; waer up hij andtwoordde: indient te swaer
ware, dat hijt liever laten ligghen zoude. Maer of zulcke gheckijnghe wel dient, sticht
ende ghoet es, dat mach men dierghelijcke ghecken vraghen; want verstandighe
mannen zouden verre anders oordeelen. Men zeijde dat sommighe gheusghezinde,
die haer dijnghen breet ghemaect hadden, ende hadden voorstanders gheweest,
ende in de stadt omme gheweest thulpen der temmerijnghe van haer keercke,
zonder dat schepenen te vraghen, alsnu vervaert beghonden te zijne, vreesende
datter haer quaet af commen mochte, ende droughen som al haer ghoet uppe haren
kinderen, als meester Pieter De Rijcke, Lievin Henricx, Claeys De Saleere, machtighe
rijcke mannen. Men zeijde ooc dat Baven De Rijcke, broeder van meester Pieter
voornoemt, Lievin Henricx ende Lievin Brakelman, an den hoochbaliu vergheffenesse
ghebeden hadden, de twee laetste meest van haren ongheoorloofden ommeghanck,
daer zij niet in ghemeent en hadden ijet te mesdoene, zoo zij ver-
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claerden, maer hadden nochtans daer af bij schepenen overhaelt gheweest, als dat
schepenen zelve zulcx beschaemdelic pleghen te consenteren, om haer ghemeente
niet te zeer te bezwaren ende ooc van ordinare ommeghanghen; dander was van
dat zij haer te breet ghemoijt hadden.

Cap. V.
Hoe die van Valenchiene haer belegghers bespronghen ende den buet
ontjaechden; van veel vremde maren onder tvolck; hoe Valenchiene
rontomme beleijt was; hoe de consistorianten van Ghendt bij der wet
ontboden waren; vanden voortghanck van haren tempel; van een
rudesse te Doornicke ende van een ghevecht te Ghendt.
Up den vijfsten ende zesten decembris quam de tijdijnghe te Ghendt datter een
scheermutsijnghe voor Valenchiene ghebuert was; want daer laghen daer ontrent
gharnisoenen ende zeker lieden van wapenen, die eenen buet ofte roof up
dlandtvolck ghedaen hadden; den zelven dreven zij, te weten de bestuailgen, tot
voor de stadt, om te monsteren wat zij ghepilgiert hadden; maer sommighe boeren
hadden hier af haer clachten ghedaen binnen der stadt; ende die vander stadt, dit
qualic connende lijden dat men haer landtzaten die neffens haer stede woonden
zoo jammerlic beroofde ende tracteerde, zijn uut der stadt ghesmeten ende hebben
sommighe vanden gharnisoene versleghen, ende den buet hemlien ontjaecht ende
weder ghenomen, ende hebben weder ghegheven elc dat hem toebehoorde, ende
van haerder zijde en zou maer eenen man ghebleven zijn.
Up den zelven tijt wart bij schoonen daghe die Hueverpoorte ghesloten ghehauden,
ende sommighe ander poorten,
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als de poorte vanden Rabotte an tsPrincenhof die langhe ghesloten ghehauden
was: zoo veel vermocht desen troublen tijt, dat die stadt, die gheen ghewelt en plach
te vreesen ende liet winter ende somer, nacht ende dach, al haer poorten open
staen, nu haer zocht te bevrijden met sommighe van haren poorten te sluten, daer
1
lettel lijt duere was, ende dander deden zij bewaren met crijschknechten, want tes
een audt zegghen dat den inzetenen vijandt aldermeest te vreesen es; ende zoo
verre wast nu ghecommen, dat men niet en wiste me dat men betrauwen zoude;
men vreesde van conspiracie ende volc dat van buten zoude moghen incommen,
duer tbeschicken van sommighe van die van binnen. Zoo was ooc den tijt ghestelt,
datter van XX meinschen niet eene en waren die wisten hoe hem noch desen tijt
afdraghen zoude. Deen sprack: die ghues zullen te boven ghaen; ende dander
2
spraken: die papisten zullen noch theil behauwen. Tes een wonder om overdijncken,
hoe die tonghen der meinschen keerden ende wenden, ende vele al anders spraken
dan haer herte meende, ziende met wat volcke dat zij ghescheept waren. Men
zeijde, dat omtrent Dendermonde zeker garnisoen ghecommen was om daer binnen
te ghaen ligghen; want Dendermonde es eene vande steercste steden van
Vlaenderen, om dieswille dat mense terstont rontomme, een verre streke, al int
water stellen mach. Men sprack ooc datter brieven uut Italien commen waren, als
dat men daer int landt, tot Napels toe, diveersche steden schatte om ghelt up te
brijnghen, daer men veel knechten mede upnemen
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zoude, om metter macht met onsen Coninc up dees Nederlanden te commen
oorloghen. Dit maecte een groot verscricken onder tvolc, die lichte van ghelooven
waren, vreesende dat zij al verdorven werden zouden, ende baden Godt almachtich
dat hij alle dijnck ten besten keeren wilde.
en

Den VIJ decembris quam de tijdijnghe dat Valenchiene alomme beleijt was, te
1
weten in de ommeligghende steden ende sloten, als tot Boussein , Landercij,
2
Keijno-le-Conte ende Sente Amants tusschen Valenchiene ende Doornicke, ende
3
ooc te Condeijt over dees zijde, om hemlien de fictuaille te weeren, ende beroofden
dlandtvolc daer ontrent. Die van Valenchiene begheerden wel sommighe
gharnisoenen van tsHoofsweghe, om alle paeijs wille, in te nemen, als den prince
van Oraingen met de zijnen, den grave van Egmont, den grave van Hoorne, etc.,
ende met sommighe andere. Zij beclaechden dat zij daer te voren vande garnisoenen
zoo qualic an gheweest hadden, dat zij nauwelic haer wijfs ende dochters bevrijden
en mochten, ende sommighe deghelicke lieden hebben daerom de stadt ghelaten
ende waren elders ghaen wonen; want tgharnisoen maectet daer al verbuert, ter
causen dat zij alsdoe jeghen haer gheestelicke ghestuent hadden. Ende hadden
gheerne belet de justicie over de heretijcquen, als dat mense niet dooden en zoude.
Men zeijde ooc dat sommighe ghoede machtighe lieden wel begheert hadden dat
zij niet gheresisteert en hadden; maer werden vermant ende niet ghehoort vanden
ghemeenen volcke.
en

Den IX

1
2
3
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Kuere verghadert tot VII hueren van den avonde, ende waren daer ontboden al die
principale vande ghues, alwaer hemlien vorenghehauden was eenen brief
ghecommen vande Gouvernante, inhaudende dat men niet meer en mochte buten
int groene trauwen, doopen noch begraven; waerom veel roere onder tvolck was,
ende principalic onder die ghuesghezinde, waeraf sommighe zeijden dat den brief
maer alleene ghehandteekent en was bij de Gouvernante ende niet bij dander
heeren vanden Hove, niet verstaende dat zij ofte haer Altese de macht heeft zulcx
te verbieden, als presenterende dlichaem vanden Coninck. Maer die vande
consistorie vande ghues ghecommen zijnde in presentie van schepenen, zoo was
hemlieden den voornoemden brief ghelesen ende voren ghehauden, ende haer
was ghevraecht of zijt alzoo onderhauden wilden, ofte wat zij daertoe wisten te
zegghen. Waerup zij in andtwoorden ghaven, behaudens de reverencie van mij
vrauwe dHertoghinne ende van mijne Heeren, dat tot zulcx te effecteren qualic
middel toe ware te vinden: want nopende den doop, zoo en zoude tghemeene volck,
die buten haer kinders doen doopen, niet willen haer kinders brijnghen bij de papen
om aldaer ghedoopt te werden; ergo zouden moghen onghedoopt blijven of vande
herdoopers de auders verleet, ende alzoo die kinderen achter den doop ghehauden
werden. Van ghelijcken en zouden zij niet willen ghaen trauwen bij de papisten;
ergo zouden onghetraut in groote zonden moghen leven. Nopende de begravijnghe,
de priesters en willen hemlien niet up tkeerchof laten begraven; zoo moesten zij
dan een plaetse hebben om haer dooden te begraven. Zijlieden, te weten de
consistorianten, wilden wel ende weinschten van haer lasten onsleghen te zijne,
ende waren gheerne afghestelt; want zij hadden moeten
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met lijve ende met ghoede verandtwoorden voor de ghuesghezinde, die zij heeten
de ghereformeerde keercke; indient anders dan te passe quame ende daer eenen
uproer rese (dwelc gheschieden mochte bij zulck eenen middele), werden hemlieden
de voornoemde keercken diensten belet; zoo zouden zij machtich zeere daerinne
beschaemt zijn, ende wilden wel dat mijn heeren gheen oorzake en ghaven van
dese of dierghelijcke beroerten.
Up desen tijt hadden tot XXIJ metsers ghepresenteert te weercken an de
ghuekeercke neffens Ghendt, den eenen zes daghen, den anderen viere, elc naer
zijn beliefte ende jonste die hij daertoe hadde; ende moesten noch thuus commen
heten. Van ghelijcken, wrochten daer veel temmerlieden om niet, waerinne Willem
ende Lievin De Somere ghebroeders, zeer diligent waren. Die rijcke ende machtich
waren lieten boomen up haerlier ghoedijnghen afhauden, die men met schepen al
vul zach bringhen duer de Coorenleije, die zij al tot de fabrijcque van haren tempel
gheschoncken hadden. Ander matterialen, als steen, calck, zavel ende dierghelijcke,
werden ooc van diveersche persoonen gheschoncken. Daer werden emmertoes IJ
1
caven in ghemaect, ende dat achter int vertreck daer zij een camerkin of IJ hadden
om de principale aldaer haren raet te hauden, ende tzwinterdaechs haer te moghen
waermen, zoo wel vrauwen als mannen. Zij hadden oock voor haer ghenomen
snachts daer in te waken, up avontuere of men haer temmerijnghe bij nachte hadde
willen verbernen. Zij slachten die Joden, die haren tempel upmaecten met haer
gheweere in dhandt, als zij uuter ghevanghenesse van Babilonien
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ghecommen waren, jeghen alle hare ommeligghende vijanden, die zij vreesden,
maer hadden verre een onghelijcke cause.
en

Den XIJ decembris quam de tijdijnghe te Ghendt als datter XIJ duijsent mannen
voor Valenchiene laghen, ende dat den vaerwaghen van Douwaij ghecommen was,
om hemlien te fortifieren van fictuailge ende andersins, ende wart ghevanghen
vanden gharnisoene ende gheconfisquiert, waghen, peerden ende al dat daer up
was. Noch quam een drouve tijdijnghe te Ghendt, up den voornoemden dach, als
dat tghemeen volck ende de ghuesghezinde, te Doornicke, hadden de slotelen
vander vanghenesse ghecreghen ende hadden die ghevanghenen al uut ghelaten
die van haerder zijde waren; hadden ooc haer ingienen ende artijllerie up de maerct
ghestelt, waer duere men vreesde dat zij de passaige vanden coorne sluten zouden,
dat aldaer duer de Schelde, van boven af, naer Vlaenderen, Brabant, Hollandt,
Zeelandt, etc., pleecht te commen.
Daer was sdachs te voren te Ghendt, up tSlusekin, tusschen licht ende donckere,
zeer ghevochten van vijf of zes Walen jeghen melcanderen, ende waren soldaten
vanden nieuwen casteele. Ende een scheermer, ooc een wale, haudende
scheermschole te Ghendt, ghijnck int gescheede, ende, zoo hij achter deijnsde, zoo
viel hij, mits dat de strate glat was, ende wart vande voornoemde Walen in veel
steden ghesteken ende ghewont ende ooc de hielen van zijn beenen afghehauwen,
1
zoo dat hij over doot wart thuus ghedreghen. Zijn huijsvrauwe quam zijn wambaeijs ,
rock, caussen ende hemde wasschen in de Coorenleije met weenende ooghen; dat
zach als oft int bloet ghedopt hadde gheweest, ende was tbloet dicke ghebacken
an zijn wambaeijs met clompen.
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Cap. VI.
Van een oordonancie ende placcaet vanden Hove uutgheghaen, hoe
dat niemant gheweere ende wapenen ghebruucken en zoude zonder
expres consent vanden Hove; ende noch van een ander stranghe
placcaet jeghen die van Valenchiene.
Up den XIIIJ decembris es een placcaet ende ordinancie van sConincx weghen
t

uutgheghaen, te kennen ghevende hoe dat zijne M , bij ander zijne opene brieven
1
van placcate, ghedateert vanden derden dach van septembris lestleden , ende om
de redenen daer in beghrepen, zeer scheerpelic verboden ende gheinterdiceert
hadde, allen ende eenen ijeghelicken hoedanich die zijn, eenich crijschvolc an te
nemene, inscrijven, bestellen of tot besoldijnghe up te lichten, zonder van hem ende
van zijne zeer lieve ende zeer beminde zustere die hertoghinne van Parme ende
Plaijsance, voor hem Regente ende Gouvernante in zijne landen van haerwaerts
overe, macht ende expressen last ende bevel te hebbene bij opene bestelbrieven
daer up gheexpedieert in ghewonelicker vormen ende mannieren. Dies nochtans
niet jeghenstaende, was hij, uut verscheeden houcken ende plaetsen, zekerlicken
onderricht ende gheadverteert dat vele quade gheesten, perturbatuers ende
verstoorders vande

1

Ordinantie.... waer bij verboden ende gheinterdiceert werdt, allen.... krijchsvolck, tzij te voete
oft te peerde, in onse landen van herwertsouere, in te scriuen, aennemen bestellen, oft in
besoldinghe oplichten etc. Op pene van ghehouden ende gheacht te werden voor sedicieuse
menschen ende ouer sulck ghestraft te worden metter galghen. Te Ghendt, bij Jan van den
c

Steene d'aude.... XV

LXVI.

o

(Typis Manilij). 4 .
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ghemeene ruste, niet up en hilden oft cesserden, bij alle middelen, zijn volck ende
onderzaten van haerwaerts overe tot ongheoorsaemheijt, uploop, sedicie ende
wapenen te verwecken ende uproeren; dwelc gheensins en stonde te lijden.
Zoo eijst dat hij, tzelve overmeerckende, ghaf last alle zijne gouvernuers,
stadthauders, provinciale raden, justiciers, officiers ende wethauders van zijn
voorseijde landen, dat, boven den ordinaren last, die zij van hem hadden om zurghe
te draghen dat ghelijcke ongheregheltheden ende uploopen niet ghebueren en
1
zouden, zij voortan ghoet, neerstich ende zurchfuldich debour ende officie doen
zullen, bij alle moghelicke middelen, ende in somma om curt te maken, zoo wie
bevonden ware crijschvolc anghescreven oft ghelicht te hebbene zonder zijne
comisse, auctoriteijt ende bevel, oft van zijne voornoemde zustere, oft die zijne
onderzaten, om die wapenen an te nemen, upgheroeijt ende verwect zoude hebben,
wilde ende ordoneerde hij, dat dezelve daeromme ghevanghen ende metter doot
ghestraft ende gheexecuteert zouden werden, als vijanden, perturbatuers oft
verstoorders vanden paeijs ende ruste vande ghemeente oft republijcque. Voort
was elc verboden, wie hij was, buten de plaetse van huere woonstede ende
residencie, met hernasch, wapenen, stocken oft gheweer van oorloghe, onder
vendel, met hoopen, rotten oft andersins te ghaen oft trecken, onder wat tijtel, decsel,
pretext oft coluer tzelfde zoude moghen wesen, zoo verre die in zijn besoldijnghe
t

niet en waren ofte onder eenighen capiteijn van zijne M of van zijne voorseijde
zustere, up

1

Debvior.
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pene van ghehauden ende gheacht te werden voor uproerich, sediciuelx,
wederspannich ende rebel, ende over zulcx metter doot ghestraft ende gheexecuteert
te werden; ende daer en boven van confiscatie van haren ghoeden. Ende indien
eenighe hem vervoorderden hier jeghens te doene, oft met benden, hoopen oft
rotten hem bij den anderen te voughen ende versamelen, zoo consenteren ende
permitteren wij allen ende eenen ijeghelicken up dezelve te moghen loopen, ende
slaen als up ende jeghen onse vijanden, metghaders hare huijsen ende ghoeden
te rooven ende plunderen met auctoriteit, hulpe ende bijstant vanden officier oft
justicie vander plaetse, zoo verre dat van hare contravencie ende ongheoorsaemheijt
behoorlicken bleke; willende ende verclarende dat zulcke ghoeden den vercrijghere
van dien blijven ende toebehooren zullen, tzij dat de zelve van zijnen oorloochsvolcke
ware oft ijemant anders; wel verstaende dat die edelmans, coopmans, poorters oft
andere, met eenighe stocken ende sijncroeren achter lande reijsende tot hare
bescheermenesse ende verzekertheijt, zonder bedroch, onder dit verbodt niet
begrepen en zullen werden, totter tijt dat zij daerinne anders gheordineert zouden
hebben. Daerenboven verboden ende interdiceerden zij insghelijcx allen ende eenen
ijeghelicken, wie zij zijn, eenighe stormhoeden, rustinghen, hernasch, bussen,
roeren, sincroeren, pijcken, spijssen, hallebaerden noch ander stocken of wapenen
van oorloghe, hoedanich die ooc moghen wesen, van deen plaetse in dander te
moghen voeren oft transporteren, tzij int eijmelicke ofte openbaer, zonder oorlof,
consent oft paspoort daertoe verworven te hebbene van hem ofte zijne voornoemde
zustere oft vanden gouvernuer van dier plaetse, daer uut men dezelve wapenen
zoude willen voeren, ende ooc vanden gouvernuer vander plaetse
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daer men die zoude willen transporteren, vercopen oft distribueren, up pene ende
confiscatie ende verbuerte van alle de stocken ende wapenen die alzoo vervoert
ende ghetransporteert zouden werden; ooc up de boete ende amende van tdobbel
vander weerde van dien; ende daerenboven anghetast ende ghevanghen te werden,
om te weten ende verstaen de oorzake waeromme zij de voorseijde wapenen hadden
doen brijnghen oft transporteren; ende, inghevalle men eenighe quade
bemoedenesse oft suspicie jeghens hen hadde, ter pijnbanck oft scheerpe exame
gheleijt te werden; daer af hij wilde de berechtijnghe ende advertencie hem oft zijne
zustere ghedaen te werden, om up de correctie ende straf van dien te ordoneren,
zoo men naer den heesch vander zake bevinden zal te behooren; de voorscreven
wapenen ende amenden te bekeeren ende appliceren, deen derden deel sConincx
proffijte, dander derden deel tot proffijte vanden anbrijnghere, ende tderde derden
deel tot proffijte vanden officier, die daeraf dexecutie doen zal. Dit wart belast ende
bevolen alomme te publieren, updat niemant ignorancie pretenderen en zoude,
ende tzelve neerstelic ter executie te legghen.
Up den zelven dach des maents ende jaers voornoemt, was bij den Coninc ende
1
Hove noch uut laten ghaen een placcaet jeghen die van Valenchiene , ludende int
curte aldus zegghende: hoe dat zij niet en twijfelen daer en

1

Ordinantie ende Placcaet sConincx ons gheduchts Heeren, daerbij iterativelick alle
Gouverneurs.... ghelast is zorghe te draghene ieghens alle ongheregheltheden, vploopen,
seditie, verweckinghe tot wapenen ende oproerijnghe, etc. Een ander disponerende ende
verbiedende, met die van Valenchijne, niet te verkeeren, hanteren, frequenteren,
coopmantschap te doene, daerdeure te passeren, noch hemlieden eenighe victuaille te zenden
o

ende andersins, etc. Te Ghendt, bij Jan vanden Steene daude, 1566. 4 .
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zouden jeghenwoordelic, in hare landen van haerwaerts overe, verscheeden roupen
ende maren ghezaeijt ende verspraeijt werden anghaende haerder stadt van
Valenchijn, naer de affectie, passie ende gheneghentheijt van elckerlijck, meenende
ende latende eenighe hem voorenstaen dat tcrijschvolck, ontrent der zelver stadt
wesende, bij haer daerwaert ghezonden ende gheschict zoude wesen om te doene
oft contravenieren jeghens tghene dat bij den accoorde metten gheconfedereerde
edelmans, ghemaect up tstick vander religie, toeghelaten es; hebben zij daeromme
de waerheijt ende ghesteltenesse van deser zaken eenen ijeghelicken wel willen
vercondighen ende kenlic maken, de welcke zulcx es als hier naer volcht, te wetene:
te

Alzoe onse lieve ende ghetrauwe riddere heer Phelips van S Aldegunde, heer van
te

Noircarmes, baliu ende capiteijn van onser stadt van S Omaers, ende duerende
dabsencie van onsen neve den marcgrave van Beerghen, ghestelt ende
ghecomitteert totten staten van stadthauder, capiteijn generael ende hoochbaliu
van onsen lande ende graefschepe van Heneghauwe, ende jeghenwoordelic ooc
gouvernuer van onser voornoemde stadt van Valenchiene, bij wete, laste ende
auctoriteijt van onse zeer lieve ende beminde zustere die hertoochinne van Parma
ende van Plaisance, voor ons Regente ende Gouvernante in onse voorseijde landen
van haerwaerts overe, ghehandelt ende ghetracteert hadde met die vander nieuwer
religie binnen der zelve stadt van Valenchiene, ten hende dat zij zouden verlaten
die keercken ende ghewijde plaetsen, die zij duer haer eijghei auctoriteijt
inghenomen, onduechdelic ghebruuct ofte gheusurpeert hadden, zonder daertoe
bij de tractaten, met hem ghemaect, eenich toezegghen oft fondament te connen
hebben, nemen oft pretenderen, ende huere prekijnghen hauden buten der
voorseijder stadt, ter
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plaetse, die daertoe ghestelt ende beteekent zoude worden, ende haer vremde
ende uutlandighe ministers wechzenden ende afdancken, ghelijc zulcx in vele ende
verscheeden ander steden van haerswaerts overe ghedaen es gheweest. Ende
hoewel zij belooft hadden tzelfde terstont te doene ende vulcommen, en hebben
nochtans daertoe niet willen verstaen. Maer ter contrarien, wesende de voornoemde
heere van Noircarmes expresselicken daerwaert ghereijst, om hem plaetse van
preken te gheven ende bescheeden in de voorborghen der voorseyder stadt, ende
hebbende haer daer af de wete ghedaen, en hebben zij aldaer niet willen commen
oft compareren. Ja, dat eergher es, hebben terstont alomme doen condighen ende
publiceren een generael nachtmael te willen hauden ende celebreren, naer de secte
te

1

ende manniere van Jan Calvinus, ende dat in de keercke van S Guericx , wesende
de principaelste van onser voorseijder stede van Valenchijn. Ende al eijst dat de
voorseijde ministers vermaent ende onderwesen hebben gheweest, eerst bij die
vander wet aldaer, ende daer naer bij den voornoemden heere van Noircarmes,
tusschen twee poorten, ende sonderlinghe ooc in de jeghen woordicheijt vanden
ghenen die tsanderdachs tot hem ghezonden ende gheschict hadden gheweest
binnen der stede van Conde, tvoorseijde nachtmael niet te willen exerceren, hem
voorhaudende ende vertooghende tgroote perijckel ende die anstaende desolacie
ende bedeerffenesse daer inne onse voornoemde stadt geschepen zoude zijn te
commen, in den ghevalle tzelfde nachtmael ghehauden ende gheexerceert worde,
zoo hebben zij nochtans tzelfde gheweijghert, zegghende ende persisterende zulx
ghesloten ende gheresolveert te zijne, ende dat tvoor-

1

Sint-Gooriks
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seijde nachtmael nootzakelic ghehauden moeste wesen, ende niet wel moghelic
en was de vercondinghe ende advertencie, die daeraf den volcke in grooter menichte,
als van vijftien of zestien duijsent persoonen, zoo wel vanden ommeligghenden
durpen als vanden inghezetenen onser voornoemde stadt, alreede ghedaen was,
te wederroupen; ende dat zij liever hadden duijsent dooden te steerven dan laten
te doene tghene dat zij, als wesende herders ende pastuers, zeijden haer exercitie
ende officie te wesen ende hen toe te stane; daerbij voughende, alwaert zoo dat zij
voor die reijse tvoorseijde nachtmael mochten uutstellen, en zouden nochtans tzelve
niet laten te hauden als hen zulcx ghelieven zoude; in welcke nachtmael (onder
ander quade ende boose zaken) solempnele verloochenesse ende abiuracie ghedaen
wert vander catholijcscher keercken, die zij de roomsche noumen, zonder
emmermeer totter zelve te moghen wederkeeren; mits ooc zweerende ende heet
doende de voorseijde catholijcke keercke, bij alle moghelicke middelen, te
vervolghen, beschadighen, letten ende persecuteren. Dwelc niet alleenlic
schandaluex, onverdraghelic ende haerwaerts overe noijnt ghezien, maer ooc
uproerich, sediciuex ende zeer periculues ende zorghelic es; te meer een frontierstadt
wesende als onse voornoemde stadt van Valenchiene es, voor dewelcke wij dies
te beter ende meerder redene hadden ons te beduchten ende vreesen, mits dat
den eenen vanden voorseijden ministers uutlander ende vremdelijnck es, ende
dander uut alle onse voorseijde landen van haerwaerts overe ghebannen wesende.
Ooc de zelve ministers (dies wij zekerlicken onderreckt zijn) zoo onbeschaemt ende
onbevreest, dat zij in hare prekijnghe durven zegghen dat haer consistorie niet
verbonden en es ons, noch den wethauders van onser voorseijder stadt van
Valenchijn onderdanich oft
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gheoorsaem te zijne; ende want men niet ghekennen oft gheloochenen en can, dat
de zelve stadt ons, bij patrimonialen rechte, toebehoort, ende, mits dien ons toestaet
tot bewaernesse van diere te voorzien, zoo hadden wij terstont, om dese ende ander
meerckelicke redenen ons daertoe beweghende, sonderlinghe tot die eijghen
verzekertheijt, ruste ende vrede vanden poorters ende inghezetene van onser
voornoemde stadt, ghelast ende bevolen den voornoemden heere van Noircarmes,
gharnisoen daer inne te stellen; hebbende die vander zelve stadt, bij onse brieven
en

den XXVI dach der voorleden maent van novembri, ghescreven ende ontboden
tzelve alleenlic tot dien effecte te wesen; hem, bij de zelve expresselic verclarende,
dat wij taccoort metten voorseijden gheconfedereerden edelmans ende ooc bij den
zelven heere van Noircarmes met hem ghemaect ende ghesloten, niet en willen oft
dijncken te beletten oft te buijten te ghaen, zoo hij ooc, van zijnen weghe, beloofde
van ghelijcken niet te doene; hem daer en boven presenterende dat mits bij hem
innemende ende anveerdende tvoorseijde garnisoen, hij binnen der voornoemder
stadt, met zijn huijsvrauwe ende familie, zijn woonstede ende residencie zoude
commen hauden. Den welcken gheboden wij verstaen dat de vornoemde van onser
stadt van Valenchiene metten eersten bereet hadden gheweest te obedieren ende
gheoorsaem te wesen, ende tzelfde garnisoen in te nemen, zoo ghoede ende
ghetrauwe onderzaten toebehoort, niet min hadden daernaer den voornoemden
heere van Noircarmes doen verclaren en te kennen gheven, dat die ministers ende
eenighe andere de ghemeente aldaer zulcx verleet hadden, dat zij gheen garnisoen
en wilden anveerden. Ende dat meer es, zonder eenighe oorzake ofte respect tot
ons ende up de ghetrauwicheijt ende onderdanicheijt die zij ons
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schuldich zijn te draghen, hadden hem vervoordert uut onse vornoemde stadt, in
wapenen ende grooten ghetale, te trecken, doende haer uuterste debevoir ende
cracht, om onse soldaden bij den voornoemden heere van Noircarmes ghezonden
te

1

in de prioorie oft godtshuus van S Saulve , neffens der zelve stadt, te verslaen,
plunderen ende rooven tot binnen hare eijghene logimenten; ghelijc zij ooc
naerderhandt vele schueten van artillerie ende groot gheschut naer onze voorseijde
crijschvolck ghelost ende gheschoten, ende daer naer tclooster vanden Chartruesen,
te

de keercke van S Vedast metghaders de voorgheborghen, daer de zelve keercke
ende clooster ghestaen zijn, bedorven ende gheruijneert hebben; welc clooster zij
nochtans drije of vier maenden te voren gheplondert ende gheschent hadden,
en

hebbende sindert, te weten den V dach van dese jeghenwoordighe maent van
decembrij, onse voornoemde zustere, die Hertoghinne regente, tzelfde in effecte
ontboden, dat zij den vorseijden heere van Noircarmes te voren hadden doen
verclaren met meer andere frivole ende inpertinente aligacien; blijvende alnoch in
de weijgheringhe voorscreven, niet jeghenstaende andere iterative brieven an hem
ten dien hende ghescreven, inhaudende pene van privatie van haer previlegien
ende van onse indignacie in ghevalle van voorder weijgheringhe, haer altijts
vermanende ende voorhaudende tdebvoir ende donderdanicheijt die zij ons schuldich
zijn ende haer verzekerende tghene dies voorseijt es, ende dat wij zoo ghoede
oordene zouden stellen dat haer bij tvoorseijde garnisoen gheenen overlast noch
quellijnghe, metter daet, woorden oft andersins anghedaen en zoude werden. Bij
alle welcke dijnghen claerlicken blijct vander ongheoorsaemheijt,

1

Salvator.
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wederspannicheijt ende rebellie vanden inzetenen onser voorseijde stadt van
Valenchiene jeghens ons; alle dwelc wij een ijeghelic wel hebben willen doen te
kennen gheven bij dese jeghenwoordighe, u oordinerende ende bevelende dat ghij
de selve terstont ende zonder vertreck doet uutroupen, condighen ende publiceren
alomme binnen den steden ende plaetsen van onsen lande ende graefschap van
Vlaenderen, daer men ghewonelic es uutroupinghen ende publicacien te doene;
ende van onsen weghen scheerpelic verbieden ende interdiceren allen ende een
ijeghelicken, van wat state, qualiteijt oft condicie die zijn, binnen onser vornoemder
stadt van Valenchijne voortan te verkeeren, hantieren, frequenteren, tracteren,
coopmanschap doen, daer duere te passeren, ghaen ofte commen, om wat redene
tzelfde zoude moghen wesen, noch hemlien eenighe victuaille te zenden, draghen
ofte toevoeren, ofte ooc eenighe jonste, hulpe, bijstant oft assistencie te doene oft
bewijsen, ter tijt ende wijlen toe dat zij ons ghebodt ende bevel voorscreven
gheobediert ende vulbracht zullen hebben; up pene van ghehauden ende gheacht
te werden voor fautuers van wederspannighe ende rebelle, ende over zulcx metter
doot ende coorde ghestraeft ende gheexecuteert te werden, mitsghaders van
confiscatie van hare ghoeden. Diesghelijcx, dat niemant bij manniere van jonste oft
bijstant die hij de voornoemde van Valenchiene zoude willen doen ende betooghen,
hem en vervoordere eenighe versamijnghe te doene, noch, buten der plaetse van
zijnder woonstede, met wapenen noch andersins te trecken, indien hij tot onsen
dienste ende besoldijnghe niet inghescreven ende anghenomen en es, ende dat
onder capiteijn van ons, dies macht ende bestelbrieven hebbende, up pene dat men
jeghen den overtreders procederen zal, zoo wel tot confiscacie van hare ghoeden
als pugnicie ende straf van
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haren lijfve, zoo voorseijt es. Verclarende voor wederspannich, rebel, onse ende
des landts vijanden, alle deghene die bevonden zullen werden onse jeghenwoordich
ghebodt overtreden thebbene. Ende voorts zult ghij van huwen weghen, metghaders
alle andere subalterne officiers ende wethauders, voorzien ende oordene stellen
dat gheen versamijnghe, lichtijnghe van oorloochsvolcke oft andere inconvenienten
ende ongheregheltheden en ghebueren oft toecommen; doende hier inne bij eenen
ijeghelicken zoo ghoet debevoir ende haer quijtende met zulcker ghetrauwicheijt
ende neersticheijt, dat elck daer af verandtwoorden mach, alzoot behoort. Ende tot
onderhaudenesse ende observacie van dese, procedeert ende doet procederen
jeghens den overtreders bij execusie vande penen boven verhaelt, zonder eenighe
jonste, desimulacie oft verdrach dies te doene met diesser an cleeft. Gheven wij u
ende den voorseijden officiers vulcommen macht, auctoriteijt ende zonderlinch
bevel; ontbieden ende bevelen voorts eenen ijeghelic dat zij u ende hen tzelfde
eernstelic doen verstaen ende obedieren; want ons alzoo ghelieft. Ghegheven in
onse stadt van Bruessele, onder onsen contrezeghel hier up ghedruct in placcate,
en

c

den XIIJ dach van decembri XV LXVJ. Onder stont ghescreven: Bij den Coninc in
zijnen rade; ende gheteekent d'Overloepe. Ende noch onder stont in groote lettren:
Ghepublieert in openbare consistorie vanden rade in Vlaenderen, present mijne
voornoemde heeren advocaten, procuruers ende andere diveersche bijstanders,
desen 18 in december 1566.
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Cap. VII.
Van een collacie te Ghendt onder die notable ghehauden, om te beziene
waer men ghelt crijghen zoude om die ghendtsche ghuaerde te betalen;
van sommighe vlieghende maren; ende hoe tvolck vande ghaernisoenen
int eerste zeer ghetraveilliert was.
en

Den XVIJ decembris, disendach wesende, wast colacie; ende daer wart upghedaen
ende vertoocht voor de notable, hoe men wel ghezien hadde den trouble van tbreken
en

in de keercken ende cloosters, etc. den XXIJ augusti lestleden, ende hoe de
gheghoedde in perijckel stonden van haer ghoeden gherooft te zijne, gheestelic
ende weerlic; waeromme schepenen vander Kuere, bij advijse ende accoorde
vanden heeren vanden Rade, hadden doen upnemen zes hondert knechten ofte
wat meer, om te waken ende zurghe te draghen bij daghe ende bij nachte; totten
c

welcken datter noch ontrent IJ upghenomen waren, ziende dattet van noode was;
c

de welcke costen, alle maenden te betalen, meer dan VIIJ ponden grooten. Ende
anghezien dat, totter betalinghe van diere, generaliter gheestelic ende weerlic, alle
diet van state waren, hadden ommeghestelt, deen meer, dander min, elc naer zijnen
staet; ende dat men bevant datter vele waren, die daer toe niet en wilden haerlier
ghelt upbrijnghen, ende dat den tijt zoo gheschepen was dat men de voornoemde
wake ofte garnisoen noch zoude moeten blijven onderhaudende, tot dat andersins
daer breeder in voorzien werde bij den Prince oft andersins; zoo hadden schepenen
voornoemd gheadviseert, om de pennijnghen ter betalinghe van diere
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te vercrijghen, als dat men stellen zoude noch eenen stuver up den stoop van alle
wijnen indifferentelic, ende dat daer inne ghelden zouden gheestelic ende weerlic,
niemant uutghesondert, eenen termijn van twee zoo drije jaren ofte min, naer dat
men zaghe dat van noode ware. Mits dat mijn heeren schepenen gheenen
bequameren middel en wisten, ende hadden hier uppe octroij vande Regente
vercreghen, gheteekent wel met vijf handteekenen; welck octroij aldaer ghelesen
wart, ende wart ghezeijt dat men die pennijnghen zoude ghecrijghen vanden
1
voornoemden inzetenen bij vorme van leeninghe; ofte dat niet, dat mense te freete
halen zoude, ende die weder aflossen metten pennijnghen die vander voornoemder
assise incommen zouden. Ende deghene die haer ghelt thulpen der wake ghegheven
hadden, zoude men betalen ooc vander zelver assijse, die eerst betaelt hadden
eerst ende alvoren haer ghelt weder hebbende. Up welck vertooch, mijn heeren
schepenen, duer een van haren pencionarisen, meester Jan Du Boos, die de
voornoemde propositie ghedaen hadde, baden de notable te willen vertrecken ende
haerlier advijs hier af te schepenenwaerts over te brijnghen. De notable hier up
vertrocken wesende, ende elc met de zijne adviserende naer costume, zoo dochte
hemlieden, onder correctie, dat den voornoemden middele, bij schepenen
gheadviseert ende ooc bij de heeren vanden rade, niet ghoet noch expedient en
was, uut causen dat den last vanden wijne zoo vele ende hooghe loopen zoude
voor den ghemeenen onvrijen man, dat hij lettel zoude ghedroncken werden, ende
bij dien, zoo en zoudet der stede niet proffiteren; maer zoude gheschepen zijn
achterdeel daer an te doene, ende dan zoude de stadt haer freet moeten beta-
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len, ende en zoude niet hebben waermede. Want van ghelijcken hadde, tanderen
1
tijden, bevonden gheweest an den pacht vanden crabbeleere , die meer ghalt ende
daer an ghewonnen was eer de vijf stuvers noch up elcke tonne ghestelt werden,
dan als die daer up ghestelt waren; want hij doe min ghalt, ende daer was noch an
verloren, gheen steerfte oft veranderinghe van tijde daer tusschen commende. Zoo
zoude ooc de stede gheschepen zijn haer pachten ghemindert te werden, wel twee
duijsent pont grooten oft meer, de toecommende jaerschare inghaende te meije
c

XV LVII;

om dat tvolck zeer afghewent was van te ghaen drijncken, duer dat zij
devotelic verwect waren ende vermaent vande nieu predicanten zulcx te willen laten;
2
ende ooc mits den scheerpen tijt ende magher brootwinnijnghe. Den petau cocht
men in Zeelandt om eenen braspennijnck den stoop; daer up zoude men dan gheven
van assise, te weten de onvrije, noch vijf grooten! Ergo wie zouden willen drijncken?
Dan moeten daer af de tollen ende ander oncosten, ooc de winninghe vanden
wijnvercoopers; zoo dat hij gheschepen zoude zijn zeer hooghe te commen, ende
hoe veel te hoogher dan de rijnsche ende ander groote wijnen. De raetsheeren
metter gheestelicheijt en ghaven maer in den nieuwen impost I grooten up den stoop
c

wijns, ende men zach wel dat datte alleene drouch meer dan XVIIJ ℔ grooten tsiaers,
ende en ghaven anders gheen assijse. Den ghemeenen man, boven haerlieder
aude assijsen, die zij menich jaer ghedreghen hadden, niet alleene up den wijn,
maer ooc up tbier, daer af die ander exemt ware, moesten ooc in dit grootkin impost
contribueren; ergo droughent al. De gheestelicke en had-
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den wijfs noch kinderen te hauden, hadden ooc veel ander schoonicheden, die de
weerlicke persoonen niet en hebben, ende ghijnghen alomme quijte. De foele was
ooc eensdeels duer haerlier quaet leven ende groote abusen upghecommen, ende
waren de nieu predicanten vele uutgheloopen gheestelicke persoonen. Om harent
wille, waren alle dees Nederlanden in roere; neeringhe noch coopmanschepe en
regneerde; den ghemeenen ambachtsman haddet zeer scheerp, ende werden vele
bijstier. Wel es waer, de heeren vanden Rade waren met condicie van vrijheit
ontfanghen; maer nu zij ghedreecht hadden gheweest af te loopen ende de
gheestelicke eerst, zoo waert wel redene dat zij hilpen haer zelven bescheermen
ende een lettel tijts den last der assijsen metten ghemeenen huijsman ghelijck
draghen. Dat ooc ter tijt als zij up die condicie anveert waren, niet boven XX vrije in
c

den raet en waren, daerder nu meer dan IIIJ zijn, zonder alle die, onder tdecsele
van hemlieden, vrij ende quijt ghaen, ende ooc onder tdecsele vande gheestelicke
persoonen; ende alzoo de stede haer assijse groot ende grof ghestolen. Ditte ende
veel meer ander redenen overghemeerct, ghaven den meesten deel vande notable
over in andtwoorden: als dat den besten middel ware dat men die jeghenwoordighe
octroije liet cesseren, ende tendeerde om een nieu octroij te crijghen, als dat de
gheestelicke metten heeren vanden Rade, in wijnen ende bieren, zouden ghelijcke
assijse ghelden, eenen termijn van IJ jaren, I jaer ofte min, tot dat ghenouch ware
1
om de saudeniers te betalen, alzoo die ander inghezetenen ende ghoede lieden
der stadt tot noch toe draghende waren.
en

Den XVIIJ

1
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Soldeniers, betaalde mannen.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

43
Ghendt ghecommen, dat de soldaten, die men hiet de roode rocx van Ghendt, tot
te

S Lievins-Hautem des balius huus verbrant hadden, om eenighe questien die zij
hadden; maer tbevant hem lueghen te wesen; want de presumptie was veel meer
dattet quam van inviere; want, tsnachts ten IJ hueren, waren de mestschapen
uutghedreven, ende den brant quam eerst uut der schuere ende schoot met een
screde up dwoonhuus lancht den ghevel henen, daer nieu stroo gheleijt was. Daer
verbranden veel schapen ende beesten, men zecht wel vijftich schapen; ende dat
jammer was, zeer veel coorens. De ghues deden de mare ghaen, te Ghendt ende
eldere, dat die van Andtweerpen ghezonden hadden zeker hooftmannen oft
ghedeputeerde uut haer consistorie, die zij noumen de ghereformeerde Keercke,
verzouckende ende biddende an de Gouvernante te willen verdrach nemen met die
van Valenciene, ende de Gouvernante zoudtse doen arresteren ende vaste hauden
hebben; maer die van Andtweerpen zouden haer ontboden hebben dat men zoude
willen redelic handelen; zij zouden wel dat begheeren, ende zouden daer toe vinden
drije nacien die haer daer toe behulpich zijn zouden, als die Inghelsche,
Oosterlinghen ende Duijtschen; maer dit ghelijct een blauwe lueghene. Nochtans
verhalic dese ende deser ghelijcke zaken in veel plaetsen van dese weercken, niet
om datse vast ende waerachtich zijn int gheheele of in deele, maer om dat men
daer uut zoude kennen ende meercken de ghezintheijt van sommighen volcke, die
zulcke maren lieten uutghaen. Daerom en vercoop icse ooc niemant dierder dan zij
weert en zijn; ende stelle daer: zulcke maren commen niet daeromme effectelic
dattet al waerachtich es, maer dat ment ghemeenlic zeijde ende de maren daer af
ghijnghen; want ic en hebbe gheenen familiaer noch ic en
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wil gheenen, die mij, dat elders ghebuert, vercondighen mochte; noch gheen
secretarissen, diet mij overscrijven. Dat meeres, al hebbick sommighe secretarissen
van mijnder stadt, daer ic ghoede keunesse an hadde naer sommighe dijnghen
ghevraecht, die haer wel kenlic behoorden te wesen, zoo hebben zijt nochtans
jeghen mij gheveinst. Hoe dan mach ic scrijven tghene dat ic niet en weet? Tes
noch zeer vele dat ic dus vele uut den duursteren gheraept hebbe, ende moghelic
meer ende grondigher dan noch eenich secretaris ghedaen heeft, alwaert ooc dat
hij daer af notitie ghehauden hadde; want ten ware hem ooc niet wel moghelic alle
dijnck te weten. Veel dijncx wert ghewimpelt ofte moet ghewinpelt zijn; daerom wert
de waerheijt dicwils ghespaert ende an deen zijde ghestelt. Maer ic, die dit niet en
wille laten int licht oft prente commen, hebbe wat vrijmoedich ghescreven; niet
nochtans dat ic up mij zelven rusten wille, maer gheerne afghaen ende wijcken als
men mij dies claerder ende beter betoocht. Daerom scrijve ic voort, dat men te
en

Ghendt zeijde, up den XIX decembris, datter twee waghenen, gheladen met artillerie
ende principalic met handtbussen, passeerden duer Ghendt, commende van
Andtweerpen; ende zoo zij ghecommen waren buten der Mudepoorte, werden
vanden gharnisoene van Ghendt ghearresteert ende upghehauden. Men zeijde dat
zij wilden al dien houck omme, om dat mer te min up letten zoude dat mense naer
Valenchiene voeren zoude, om haer te fortifieren.
Ooc quam te Ghendt de tijdijnghe datter van onsen Coninc doen slaen waren
veel hondert duijsent ducaten; up deen zijde stont zijn aenzichte ofte effigie, ende
up dander zijde een cruijse ende daer rontom ghescreven sacra bellorum, dat es
te zegghen: die helighe oorloghe; ende dattet al up dese Nederlanden te doen zoude
zijn; te weten dat
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men tcrijschvolck met zulcken ghelde betalen zoude, dat hij up dese Nederlanden
brijnghen zoude. Dit maecte menich edel ende onedel een benaut ende zwaer herte,
zegghende: wat wilt ons den Coninc doen? wilt hij zijn landen ende volck gheheel
bedeerven ende destrueren? Wij en moghens niet, ende tes ons meer dan leet
tghene datter ghebuert es; want wij hebben zelven in grooten ende zwaren perijckel
ghestaen om vande quaetwillighe ons lijven ende ghoeden te verliesen; ende zullen
wij noch moeten die zware oorloghe ende verdruckijnghe ghenieten, zoo hadden
wij veel liever te steerven dan te leven.
Boven desen waren die steden verlast ende dlandt ghetraveilliert vande vremde
garnisoenen, die de lieden groot overlast deden. Want alzoo, ontrent desen tijt,
Lievin Henricx, in de Langhe Munte in den Granaetappel wonende, van uuter stede
quam naer huus met zijn zoonkin, zoo wart hij anreest vande roode rocx, ende
wilden hem zijnen mantel nemen, maer en conden niet wel ghecrijghen; daerom
sloughen zij hem ende staken den mantel vul ghaten. Ende een man van buten,
1
commende Sente Baefs neffens tnieu casteel te Ghendt, namen zij zijn colve ;
daerom wurstelden zij, ende ander roode rocx quamen ende sloughen den man in
2
zijn braen , ander zegghen de braen af, zoodat hij daer af daer naer ghestorven es.
Dit ziende de schippers van in haer schepen, quamen hem ter hulpen; maer creghen
zoo veel Walen up den hals, dat zij afdancten, ende droughen den voornoemden
ghequetsten in een schip.
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Cap: VIII.
Van tpastuerkin van Exaerde; hoe datter veel ghuesghezinde in de
ghuarde te Ghendt waren; vande ghues ontrent Zeghelsem bij
Audenaerde; van eenen Carmelijt te Ghendt ende van eenen Jacopijn;
van een foele tY pre; vanden pastuer van Sleijinghen; ende van die blau
excusacie der uutgheloopen broers.
Niet jeghenstaende datter dijckers waren (in maniere van spreken, dat waren dees
garnisoenen), zoo vloeijde nochtans de vloet vande ghuesen zoo hooghe, dattet
scheen dat mense niet afghedijcken en conde. De priesters, en bijsonder de broers
1
waren zeer qualic ghemueghen , ende ooc waren zij som zeer partijelic. Waeromme
tpastuerkin van Exaerde bijcans in zijn doot ghecommen was; want hij maecte hem
qualic ghemint, ende leefde in grooten twiste ende vijandtschap met een zijn
medepriester; die men zeijde dat ghuesghezint was, ende hadde wel ij zoo drij
processen ter causen van dien jeghen hem ghenomen. Aldus hij commende, ontrent
desen tijt, bij nachte metten H. Sacramente om ijemant te ghaen berechten, ende
den coster met hem quam in grooten perijckel zijns levens; want daer waeren twee
2
pieren upzijwech ghestelt, up de welcke van beeden dat hij zijn voeten ghestelt
hadde, hij hadde wel een staige hooghe gheworpen gheweest oft moeten sprijnghen;
maer den coster, dat ghewaer werdende, waerschuude hem. De laetste piere was
met zaghers scraghem ghemaect. Als dit onder tvolc
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quam, hadden die ghuiesghezint waren haer ghenouchte daer inne, ende zeijden:
beghint men nu aldus de papen te pieren, zoo en zalt met haer niet wel ghaen; zij
1
moghen wel naer een ghadt zien. Ander spraken: trauwen zijnen Godt, die hij in
de handt drouch, zoude hem messchien gheholpen hebben. Maer die catholijcque
waren daer zeer in verdrouft, ende zaghen wel dat de boosheijt de overhandt nam,
dwelc zij zeer beclaghende waren.
Men zach ende bevant ooc dat die in de ghaerde te Ghendt aughescreven waren
meer tot die ghuesghezint waren dan tot die ander zijde. Dus scheen daer crancke
bewaernesse zijnde; want alst haerlier dachwake was an de Bruchschepoorte, zoo
ghijnghen zij som wel, alsmer predicte, bij ghebuerten de sermoenen hooren, ende
songhen ooc psalmen, als zij ter nachtwake ghijnghen, in walsche ende in vlaemsche.
Ooc hebben zij die ghezonghen, daer zij ghijnghen achter haer capiteijnen.
Ende, alzoo zeker rentier tot mijnen huijse was van Zeghelsem, een prochie
en

ontrent zes mijlen van Ghendt ende IJ mijlen ter zijden Audenaerde, desen XXJ
decembris anno 67, zoo sprack hij, hoe dat, in drije de naeste prochien Van
Zeghelsem, de costers afghestaen waren van hare keercken diensten, ende en
wilden niet haer ghewonelicke bienfeeten ende onderhaut ghaen halen vande
supposten der prochie, noch de tiende schooven vanden pastuer; ende, in de prochie
te

van S Cornelis, was den pastuer zelve afghestaen, ende en wilde gheen messe
celebreren noch dienst in de keercke doen, renunchierende zijn proffijten. Die van
Zeghelsem (hoewel daer niet in haer keercke ghebroken en was) waren nochtans
ghedreecht van die ghues van Aude-
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naerde; ende, daer ontrent (als zij daer voorbij passeerden ende trocken naer
Gheerdtsbeerghe, daer zij te curt rolden, zoo dat daer mochten doot blijven, zoo bij
justicien als andersins, ontrent XL mannen, of meer, zoo voorseit es); hadden haer
vermeten, wanneer zij weder quamen zoo zouden zij Zeghelsem ooc zuveren van
hare afghoden; maer zij verghaten, zoo ghehoort es, weder te keeren. De ghuesche
Audenardinen hadden een huus, buten Audenaerde, op den Heijndries, daer haer
nieuwe predicanten preecten, dat zij daertoe ghemaect hadden; ende ghijnghen
daer veel meer dan in haer ghewonelicke keercke, al wast dat zij haer veel
ghemackelicker ende naerder stont ende haer prochie keercke wesende. Verclaerde
ooc den zelven persoon, die simpel ende catolijck was, dat, van noch, een mijle
voorder ende meer, volck quam om buten Audenaerde te hooren predicken,
passerende smorghens metten donckeren duer Zeghelsem, ende onder andere
ooc aude mannekins ende vraukins, die met stocxkins ghijnghen ende quamen som
meer dan van drij mijlen van daer, zoo dat zij int ghaen ende keeren som wel zes
of acht mijlen up eenen dach ghijnghen. Zeijde ooc, dat hij ghehoort hadde dat een
gheleert man jeghen de nieu predicanten ghedisputeert hadde, ende hadtse wel
verwonnen, maer niet ghepaeijt oft bekeert; maer wilden hem slaen ende overvallen.
Wat daer waer af es dat Godt. Emmer bleven zij aldaer prekende met zeer grooten
toeloop van Volcke. Daer waren ook bij nachte lieden commende in de prochie van
Zeghelsem ende eldere, die ontrent derlieden pachthoven psalmen zonghen, diet
niet gheerne en hoorden. Dit deden zij om haer te quellen, ofte om haer te verwecken
tot devocien ende tot hare manniere van doene.
e

In den advent preecte, St Michiels te Ghendt, een Onser Vrauwenbroeder oft
Carmelijt, ghenouch up de zelve man-
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niere dat die nieu predicanten buten predicten, verclarende onder andere, datter
maer twee sacramenten en waren, ende, hoewel dat ander vijve waren bekent bij
de aude doctueren, nochtans en waren zij van zulcker auctoriteijt niet als de
voornoemde twee: dat was tdoopsel ende tnachtmael, beede van Christus ende
die apostelen meerckelic inghestelt; zeijde ooc dat hij de misse noch prijsen, noch
lachteren en wilde. Hij hadde een ghoede manniere van predicken in sommighe
1
propoosten, maer haperde dicwils in zijn woorden die hij dicwils verhalen ende
herzegghen moeste. Ende, alzoo broeder Jan De Croocq, een Jacopijn, een audt
e

gheleert man, in den zelven stoel quam predicken up St Nicolaus dach, zoo stont
hij zeer en befoijde den predicstoel, zegghende: fij stoel, ghij stijnct an de heresije!
te

Zegghende dat pastuers ende keercmeesters van S Michiels niet dan zodtkins en
waren, om dat zij daer zulck eenen predicant ghenomen hadden om den advent te
predicken, hoewel dat de voornoemde pastuers ende keercmeesters eerlicke mannen
waren, die zelve hem stonden ende hoorden dees blamacie zegghen; maer zij
screvent toe zijn liefde des gheloofs audtheijt ende ghepassijtheijt van zinne. Daer
quamen nochtans alle daghe, ten zeven hueren voor der noene, den voornoemden
predicant hooren zeer veel persoonen, al moesten zij bij donckere ter keercken
commen, ende onder andere veel deghelicke lieden vanden raet van Vlaenderen,
als ooc mijn heere den president meester Jacob Martins. Men zeijde datter eens
laghen gheleijt waren vande capiteijnen van Ghendt, bij de inductie vande Jacopijnen,
om desen predicant te vanghen; maer twart belet, ende hij moeste sommighe
dijnghen alvelijnghe wederroupen; waer
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up hij zeijde, dat men zijn sermoenen wech drouch met sticken ende dat men
tvervolch in ander sermoenen ooc hooren moeste; want hijt up een huere niet al
zegghen en conde datter toe diende, ende alzoo tonghelijcke gheblameert wart.
Men zeijde dat hij veel scriftueren alegierde ende ooc de aude doctueren ghenouch;
hij namt ooc zeer naer dat men de lieden om haer gheloove in zoo grooter menichten
hadde ter doot ghebrocht, dat jammer was, ende de zelve al haer ghoeden
ghenomen; wijfs ende kinderen, bijstier ghemaect, verliesende haren brootwindere,
moesten schamelic achter lande dolen ende ten laste vande ghoede lieden commen,
diese onderhauden moesten.
Met alle desen turbulenten tijt zoo faelgierde de devocie zeere in der keercken;
want niet deen derde vanden volcke en quaem tsondaechs ende tshelichsdaechs
te

ter keercken, die daer plochten te commen. Men drouch in S Jacobskeercke, alle
zondaghe voor de hoochmessse, tsacrament omme in een besloten potkin of copkin.
Daer ghijnghen telcken mede ontrent XXXVJ toortsen van devote persoonen; want
die principale cijborien waren verborghen ende in deerde ghedolven; waer af die
costelicste ghulden cijborie wouch XXXIIJ marck VJ oncen ende IJ hijnghelschen, met
den christalijnen glase ende de mane daer dhostie in stont, die lauter ghaut es met
peerlen ende ghesteenten verchiert; de reste es al zelver verghult.
Men zeijde, ontrent desen tijt, van een foele oft ghevecht tYpre ende daer ontrent
ghebuert; maer men wist niet wel hoet verghaen was, dan datmer vijandelic zoude
ghehandelt hebben, ende den predicant, die buten der stadt preecte, zoude duer
zijn maude van in de stadt gheschoten gheweest hebben.
Den pastuer van Sleijinghen, bij Ghendt, ziende den tijt
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1

voor ooghen, heeft zijn onderzaten ende mendicanten twee zoo drije sermoenen
2
ghedaen, onder de welcke hij an hemliede oorlof nam ende liet zijn kuere , daer hij
3
uerus in was, weert (zoo men zecht) wel XXX ponden grooten tsjaers; verclarende
ende biddende elcken, met weenende ooghen, dat zij hem zouden willen vergheven
zijnen keerckendienst, die hij bekende niet wel ende ghetrauwelic ghedaen te
hebben, ende presenteerde elcken, daer hij ghelt van uutvaerden ende dierghelijcke
afghenomen hadde, wederomme te gheven, wie zij ooc waren ende hoe vele datter
daer commen zouden; want die manniere van doene onder de priesters tot noch
toe ghebruuct, en was niet oprecht, zeijde hij; zij zochten al dat hare, ende niet
tproffijt ende de salicheijt van haren schapen, alzoo zij behoorden. Dus en begheerde
hij niet langher in zulcken dienst te stane, ende zulck quaet ghoet te ghebruucken,
al zoude hij moeten eerde eten als een worm. Hij ghijnck in Brabant, ende es, buten
Mechelen, eene vande ghuesche veltpredicanten gheworden. Men zeijde ooc dat
hij herde treffelic predicte ende dat hem een groot volck volchde ende ghejonstich
was.
Veel priesters ende religiuesen, vrauwen ende mannen, zijn in desen tijt uut hare
oordine ende cloosters gheghaen, ende hebben de liberteijt anghenomen. Waer af
datter ooc bevonden waren, binnen Ghendt, die zulcx deden die ment niet betraut
en hadde; maer zij deden haer onschult, dat zij daer beneden haer jaren van
discretien ende jeghen haren danck daer in ghesteken waren. Ander ghaven uut:
zij meenden dat die cloosteriers al uutghejaecht zouden ghe-
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weest hebben int breken der beelden, mits dat zij doe rumen moesten; dus en waren
zij niet uutegheghaen als de ghene die haer gheloove lieten ende ketters wilden
werden, maer als die vreesden tghene dies voorseijt es; maer dat was een blau
excusacie, want zij hadden moghen wederkeeren als dees foele ghecesseert was;
maer neen, zij hilden haer an den worp. Deen track naer Inghelandt, dander naer
Vrancrijck, de derde naer Cleven, Duijtschlandt ofte Oostlandt. Ooc loedden zij som
1
een ghaijkin mede, ende die vrauwen religiuesen eenighen jonghen ghezelle oft
man. Aldus zach men wel waer haer den schoen dwanc. Maer daer wasser ooc diet
uut een ghoede meeninghe deden (al en wast niet naer der wijsheijt ende discrecie),
zegghende dat zij liever alle aermoede lijden zouden, dan daghelicx hooren ende
zien den duvelicken nijt, die in haer cloosters regneerde. Vele en begheerden ooc
niet die weercken des vleesch te vulbrijnghen, maer beter naer den gheest ende
naer Godt in de weerelt te leven dan zij in haer cloosters ghedoen conden, al waren
zij tot dier intencie eerst ghemaect ende gheordineert, ghelijck den Heere zecht
vande Phariseën: zij loopen te water ende te lannde, ja, die zee omme, om eenen
te brijnghen in haer oorden, ende, hem daer ghebrocht zijnde, zoo maken zij hem
dan tien mael meer een kindt der eeuwigher verdommenesse dan hij te voren was,
leerende meinschelijcke gheboden, ende tprincipale ende, dat Godt ghebiet, laten
zij achter ende verzwijmen, zij zien up een muesie ende verzwelghen wel eenen
kemel. Dit betughen Erasmus Rotterodamus, Johan Tauler ende meer ander verlichte
mannen; maer dit mach men laten, ende de ghoede instellinghen der oordenen
volghen.

1
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Cap. IX.
Hoe sommighe gheestelicke uut Vranckerijck ghecommen zijnde,
vertelden die deerlicke desolacie die daer gheschiet was, vreesende
dattet hier ooc alzoo gheschieden zoude; van een beroerte onder die
ghues te Ghendt, eerst anghericht van drij catolijcke, maer jonck ende
zodt.
Sommighe gheestelicke mannen, die uut Vrancrijck ghevlucht waren, ende andere,
die tspel daer ghezien hadden, creghen een verscricken van desen tijt, die hem
ghenouch alzoo ooc scheen te ghereeden; ende vertelden hoe tgheestelicke met
de macht vanden Coninc eerstmael tieranniseerden jeghen de weerlicke persoonen;
ende zeijden, dat te Parijs vanden raet vanden Coninc bevolen wart, dat alle de
heeren vanden Parlemente metter gheestelicheijt alle processen ende actien ter
neder legghen zouden, ende bezien bij wat middelen dat men de heretijcquen
alderbest verdrijven mochte; in somma, den Raet ghedrouch hem zoo dat men met
groote vervolghijnghe daer jeghen handelen zoude. Te Parijs zijn zesse zoo zeven
eerlicheden oft baliuaigen in der stadt; terstont beghonde elc, in de zijne, te vanghen
ende te spannen. Daer werden die aerme pacienten ghetrocken ende ghesleept ter
tormentatie, ghelijck onredelicke dieren; zij werden up ende neder ghelaten met
coorden in een vier, de voeten achter over ghebonden tot bij haren necke, ghelijc
men den terrebut bint; haer monden werden met een sprietkin openghestelt, zoo
dat zij Godt niet anroupen en conden dan metter herten. Dit was ghedaen om dat
zij niet roupen noch crijsschen en zouden ofte tvolck met

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

54
eenighe pacientighe woorden verwecken ofte blasphemie onstichten. Up haren
rugghe lach eenen bundijnck stroots; als tvier daer in quam dan verbrande somtijts
de coorde af, ende dan vielen zij int vier. Somtijts duerde dit up ende neder trecken
een alf huere oft meer, zoo dat zij ghebraden werden al levende. Ander werden an
staken ghestelt ende een cleen vier tot hare knien ghemaect, ende alzoo levende
ooc ghebraden: zoo dat men die zenuwen ende t'vleesch hoorde kissen. Ende in
veel meer ander mannieren werden zij ter doot ghebrocht, dicwils in zes of zeven
plaetsen, diveersche persoonen up eenen dach. De vrauwelicke lidtmaten noch die
teeder jonghers en werden hier niet ghespaert. Die Parisienen dit ziende ende
hoorende, wordens al moede ende walghende; zij droomden daer af snachs leelicke
visioenen; zij zeijden, zij en wildens niet langher ghedooghen dat men, om tgheloofs
wille, zooveel meinschen zoo jammerlic om den hals brachte; dattet eenen steen
deeren mochte, die ditte emmer al, om Godts wille, leden, zoo haer meeninghe was;
waer af dat die monicken, die haer vervolchden, niet thondertste deel en zouden
willen lijden hebben; ende waren voor Godt moghelic veel meerder zondaren dan
dese, ende hadden zelve veel beter zulcke vreeselicke dooden verdient; met vele
meer argumenten, die onder tvolck ghijnghen, als dat zij zeijden haer dochte dat
de helle binnen Parijs ghecommen was om alle die tormenten wille.
Niet jeghenstaende dees gruwelicke vervolghijnghe, zoo wasser daer nochtans
die buten Parijs predicten die leeringhe van Jan Calvijn, daer tvolck met grooten
hoopen ghijnck tsermoene. Dat wilde men met ghewelde ooc beletten. Duuck de
1
Guijse sloucher met ghewapender handt inne,
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ende brachter een deel ter doot. Doe quam eerst de beroerte in Vrancrijcke, zoo
dat tvolck al Vrancrijck duere int hernasch liep, zegghende die vander zijde van
Condé waren, die men Hughenoten hiet, dat tijt was dat zij zulck ghewelt ende
tijrannie keerden. Die prince van Condé wart haer hooftman. Daer wart veel bloets
verghoten ende ghesturt, bijna in alle steden ende plecken. Die lieden duerstaken
melcanderen als beesten. Noch meende de gheestelicheijt te boven te commen,
ende daer zij over mochten, daer deden zij groote tijrannie. Maer ziende dat de
cansse keerde ende dat zij de crancste zijde werden, doe creghen zij zeer groote
vreese int lijf. Tvolc raesde ooc over hemlieden zeere onghenadelic. Nieuwers en
dorsten zij haer hooren uutsteken; zij croopen ende verborghen haer in kelders
ende vauten; deden huer hair met scheersen af scheeren, om dattet ghelijck ende
niet deen curter dan dander zoude groeijen, waer duer zij bekent mochten werden
dat zij priesters waren; zij en dorsten haer niet vertooghen voor dat ghegroeijt was;
want zij hoorden dat men thaer besach, ende waer men bevant dat onghelijck
ghegroeijt was, daer vermoedden zij dat een priester was; die werden dan zonder
ghena duersteken. Ja, als zij daer mede mochten ontstaen; want daer wasser vele
1
haer crunen afghesneden ende jammerlic ter doot ghebrocht. Sommighe schurpten
zij die buucken opene, ende staken buspoer in haer maghen; daer staken zij dan
tvier inne, als in een busse, ende brochtense alzoo zeer tijrannelick ter doot. Men
zeijde van sommighe abten, die oock den buuck open ghesneden waren ende in
haer daermen ende inghewant hebben zij gheerste oft aver ghestroeijt; dat lieten
zij
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de peerden ende veerckenen uut eten ende met eenen haer inghewant duercnaghen.
Dese ende veel meer ander gruwelen maecten dat veel gheestelicx volcx uut
Vrancrijck ruumde; ende dander, die daer verborghen bleven, baden ende deden
bidden der overheijt, dat men zoude willen de Hughenoijsen met vreden laten, meer
dan zij te voren ghebeden hadden dat mense vervolghen zoude; want zij zaghen
nu de doot voor haren ooghen, ende haer uuterste verdeerffenesse; ten ware dat
1
Godt ghenadelic voorzien hadde ende haren jammer verzoet. Want noch die Optatus
2
in Bohemen, noch die Hussiten, als zij in Merheren ende Meissen quamen, en
raesden zoo over tgheestelic volck als dese Hughenoten deden.
en

Als dit alzoo van sommighe vertrocken was, zoo preecte den XXIJ decembris,
alst sdijsendaechs daer naer Christ avont was, onder ander predicanten, buten der
3
Bruchscher poorte, eenen jonghen man, Baltazar ghenaemt, die tHulst verboden
was te predicken, die tvolck zeer wel beviel, in hare alf ghemaecte keercke. Ende
terwijlen dat hij zijn sermoen dede, zoo quamen daer drij jonghe mannen, die staken
haer hoofden ter keercken in, ende daer riep eenen: hoe staet den diefachtighen
predicant alzoo en liecht, ofte dierghelijcke woorden in substancien. Waer uut een
groote beroerte rees onder tvolck, niet jeghenstaendedat

1
2
3

Taboriten of Orphariten?
Mähren, Moravië.
Balthasar Annosius, of Balthasar Pieters, vroeger dominicaner monnik in Brugge. ‘Den 3
October 1566 ontving Balthasar van de Hulster overheid een bevel om zonder eenig uitstel
met zijne vrouw en gezin buiten de stad en 't land van Hulst te trekken. Hij bekreunde zich
echter daaraan niet, maar ging voort met prediken. Eerst half november maakten Egmonds
roode ruiters aan de vergaderingen der hervormden een einde. De predikant en de gemeente
namen de vlugt.’ (H.-Q. Janssen, Kerkhervorming in Vlaanderen, I, bl. 248).
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den predicant badt dat zij haer stille hauden zouden. Maer tvolck liep al over hoop,
vrauwen ende mannen, ende men rieper: slaet doot, slael doot. In somma, desen
uproerder wart onder de voeten gheworpen ende een schipper zoude hem
duersteken hebben; hij badt zeere dat men tghemeente van hem weeren wilde,
ende dat men hem ghevanghen leveren wilde an den hoochbaliu. Twas hem
ghenouch. Die compassie met hem hadden ende consciencie ghebruucten, baden
1
voor hem ende spraken tot die fueriuest up hem ghezint waren: o lieve broeders,
gheeft vrede ende en wilt niet breken, dat Godt ghemaect heeft. Aldus en was hem
an zijn lichame gheen inder ghedaen, maer wart ghevanghen ghenomen met een
zijn medeghezelle; want den derden was ontloopen. Dees twee bonden zij met
zulcke coorden als zij hadden; dat waren dicke coorden, die de temmerlieden daer
bezichden int maken van haer keercke; ende werden dees pacienten ghestelt in
haer keercke achter een ghaerdijne, die daer hijnck. Daer waren sommighe hittighe
vrauwen, die wildense daer toe ghaen ende den rouper uut halen, zoot scheen,
2
ende sloughense hert met haer preecstoelen up thooft; zij mochten haer laten
dijncken (hadden zij vander zake gheweten) dat zij van de Tupin Imbas oft Tupin
3
Ikins ghevanghen ende ghesuckelt hadden gheweest. Maer emmer haer quellinghe
wart belet; want zij werden ghelevert in de handen vande dienaers vander stadt;
die leeddense naer de vanghenesse up den Coorenaert ende steldense daer vaste;
want zij waren vercnaept van eenen grooten hoop ghuesghezinde. Daer was ooc
een

1
2
3

Woedendste.
Vouwstoelen.
Topinambous of Tupinambas, eene horde in Brazilië.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

58
groot vreeselic rumoer in dat hende vande stadt. Men slooter de dueren ende
veinsteren toe; want veel volcx vander stadt liep verwaert naer de poorte met haer
gheweere als hallebaergien, zweerden, bussen, spijssen, poengiaerden ende
dierghelijcke, meenende dat men buten de predicatie up slouch; ende riepen datter
haer broeders, zusters, vaders, moeders, huusvrauwen ende ander haer maechschap
in waren; die en wilden zij niet laten verdrucken noch ter doot brijnghen, maer dat
helpen wreken ende wederstaen metten lijve. De wake, die an de poorte lach, sloten
die poorten toe. Doe riepen die van binnen: doet open, of wij zullense met ghewelde
open loopen. Die buten waren ende quamen met den ghevanghenen naer de stadt,
en wisten niet wat binnen te doen was. Aldus wast een beschaemde zake, vul
perijckels.
Den principalen, die dees roere ghemaect hadde, was een priesters zone, een
lijnenwever van up de Mude, ende hadde eens priesters dochter ghetraut, een
1

te

schoon vraukin, de dochter van Dicxmude , den [die] canonic van S Jans was,
welcx hooft vande pocken ghevilt was, ende een zelveren beckeneel daer in
ghesteken, daer hij noch int hende af ghestorven es. Tvolck zeijde, dat zij vande:
gheestelicke daer toe uutghemaect waren, ende van haer ghehuert met ghelde dat
zij hadden zitten verdrijncken; want zij waren wat bij drancke. Maer de waerheijt
hier af es onzekere.

1

Melchior van Dixmude gestorven den 20 september 1537, of Lieven van Dixmude, zoon van
Jan en Jaqueline Dullaert, gestorven den 15 december 1562. Beide waren kanunniken van
St Baafs (eertijds St Jans), en vroeger monniken van de abdij van St Baafs.
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Cap. X.
Hoe die Westcanters in die wapen te velde quamen, ende hoe die Walen
vier cloosters in gloede stelden; hoe den hoop curts zeer wies ende
toenam; van veel lueghenen, die de papisten zaeijden, ende de ghues
van ghelijcken; ende van vijve, die tot Rijssele ghehanghen werden.
Up den Christavont, quam te Ghendt de tijdijnghe datter in den westcant cryschvolc
verghadert was tot XV duijst, die trocken neffens Rijssele, alle ghuesghezinde, om
en

Valenchiene tontzetten vanden belegghe. Maer up den IJ Christdach verstont ic
1
van joncheer Chaerles De Lepinoo datter niet boven IIIJ duijst en waren, ende
volcxkin qualic ghemonteert. Hij hadde hooren zegghen dat de trommel ghesleghen
was, int voornoemde west quartier, in diveersche plaetsen; ende was daer
uutgheroupen, alle die de ghues dienen wilden, zoude men gheven eenen daelder
up dhandt ende een pont grooten de maent, ende dat men haer gheweer ende
wapenen leverde, zonder haren cost.
en

en

Up den voornoemden IJ Christdach, wesende den XXVJ decembris, was ooc
ghezeijt, als datter neffens die stadt van Doornicke, vier cloosters in gloede ghestelt
waren. Men zeijde, zij hadden te voren de religiuesen ghewaerschuut te willen
vertrecken ende al haer ghoet rumen of zoovele als zij wilden. Dese cloosters waren
som van mannen ende som van vrauwen. Tvier was daer in ghesteken in den nacht
tusschen den maendach ende dicendach, ten XJ hueren. Alst up den voornoemden
disendach Christ-

1
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avont was, men zeijde dat zij daer al rontomme stonden, ende was ghedaen vanden
bovenscreven volcke, met dat daer toe viel, die voorbij Doornicke passeerden met
XIIJ vlieghende vendelen, die de Tornisienen van up haer vesten telden. En de mare
liep datter noch XIIIJ vendelen commen zouden die zij verwachtende waren.
Die van Doornicke stelden haer poorten open; ende daer liep zoo veel volcx uuter
stadt om desen tocht te ziene, dat zij moesten de poorten toesluten om haer volck
binnen te behauden. Een man bracht een stick van een clocke binnen Doornicke,
zoo veel als hij draghen mochte, ende haddet ghecocht om IIIJ stuvers. Haer vendelen
hadden baren van drij colueren, als wit, zwart ende root, ende int midden een root
bourgondions cruse, daer groote ghulden letteren ontrent stonden; eenighe walsche
devijse. Want dit waren alle Walen ende gheen Westcanters. Men zeijde ooc van
een vendelijn, daer in twee zweerden point jeghen point ghefigureert stonden ende
eenen bijbel. Veel ander maren ghijnghen onder tvolck, als ooc datter onder elc
c

c

vendel maer IJ mannen en waren, ende al voetknechten; ander zeijden van VIIJ
peerden daer toe. Dit was voorwaer een groot wondere, dat dit volck haer dorsten
zoo staut avanchieren, directelic jeghen tmandament van onsen Coninc in zijnen
e

rade, zoo men zien mach hier voren int VJ capittel, aldaer expresselic up dlijf
verboden staet, gheen wapen te draghen, of an te doene, oft oorloochsche
vergharinghe te maken, zonder consent, wille ende weten van mij vrauwe de Regente
1
ende hare ghecommitteerden. Tscheen dat zij troucken verloren hadden ende de
cansse waghen wilden, want zij haer lijf ende ghoet an eenen zijdendraet hijnghen.
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De gheestelicke, zeer vervaert zijnde, ontbonden gheheel den zack van ghedichte
lueghenmaren, om de ghues een vreese int lijf te jaghen; want tscheen zij en pasten
1
nieuwers uppe. Ende zeijden, als dat men onsen Coninc tot Gennes wachte, ende
dat men groote ghereetschap aldaer maecte; datter costelicke schepen toe bereet
waren, ende eene voor Zijn Majesteijt, dat men met zelver overdecken zoude; datter
ooc van Roome VI cardinalen hem zouden jeghen ghezonden zijn, waeraf dat
Granvelles eene was, bisscop van Atrecht, die de ghues hieten den rooden duvele;
want zij zeijden dat hijt hier al in roere stelde ende vermaecte die princen ende
heeren an den Coninc. Daer hadde ooc gheschil tusschen hem ende sommighe
groote personaigen int hof gheweest, bijna tot vechtens toe, omdat hij sommighe
princens huusvrauwen ghedreecht hadde te brijnghen om den hals, zoo men zecht,
omdat zij niet catolijck ghezint en waren; ende hadde oock sommighe heeren
ghetacxeert, hebbende groote auctoriteijt int hof, vergharende zeer grooten schat
daer de heeren haer ghoet veroorloocht hadden voor den Coninc ende haer lijf
gheavontuert; zoo creech hij nochtans meer ghoetdoens ende proffijten, alleene
stille zittende, dan bijna alle de vroomste heeren vanden hove. Men zeijde ooc dat
den Coninc veel crijschvolcx afbracht, Spaengiaerts ende Italianen. Ooc zeijden de
catolijcke dat in Inghelandt die Coninghinne bekeert was totten roomschen christenen
gheloove, ende dat men beghonste messe in haer pallaeijs te doene secretelic;
wilde ooc dat haer gheestelic volc de VIJ ghetijden hilden; hadde ooc die duijtsche
keercke oft ghemeente, die tot Londonia was te kennen ghegheven of zijt met haer
annemen wilden, dat neen, dat zij vertrecken zouden. Maer onder den ghemeenen
man en ghijnghen
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zulcke maren niet vele; ende zeijden, dat vande papen (alzoo zijse noumden) alzoo
uutghezet was, mits dat zij vervaert waren ende daerom zulcke maren stroeijden;
dat men ooc menichwaerf in diveersche tijden vande comste vanden Coninc ghezeijt
hadde, postpeerden ghereet ghemaect hadde, brieven an groote meesters beschict
hadde, als dat hij over de zee was ghecommen tot Genua, ende marchierde met
veel crijschvolcx naer dees landen; dan zoude hij ontrent Baefmesse, dan weder
ontrent Martinsmesse, dan te Christiavonde hier int landt gheweest hebben; dan
sprac men dat hij eijmelic te poste quam ende zoude hier up ons lijf zijn, eer wijt
weten zouden; ende menigherande ander vertellijnghen, daer ooc wetspelen up
ghedaen waren; dwelc al faute ghesleghen was, zoot bleeck; waeromme vele
tvoornoemde ooc niet en gheloofden, ende zeijden dat papenlueghenen waren,
waer af dat zij er een schip vul overghebrocht hadden.
Men zeijde te Ghendt, up den derden Christdach, dat de voornoemde crijschlieden
waren ghecommen tot bij Audenaerde, ontrent tclooster tEename; ende dat Lievin
Onghena daeronder een bevelsman was, gheheel int cramosijn ghecleet, ende
hadde een groot regiment.
De mare ghijnck ooc dat men te Doornicke, up den helighen Christdach, niet
gheviert en hadde ghelijck lovelic die roomsche keercke huseert, haudende
ghedijnckenesse ende solemnele feeste van dat ons Salichmaker gheboren was;
maer dat alle ambachtslieden haer weerck deden als up eenen weercdach. Zoo
hadden zij ooc ghedaen up Alderhelighendach, niet als christenen oft ghuesen
(indient alzoo es) maer als mamaloucken ende heijdenen, die gheen deel met der
christenheijt en hebben.
Ooc quam de tijdijnghe, in de Christdaghen te Ghendt,
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datter te Rijssele vijve ghehanghen waren, om dat zij gheschict ende ghepoocht
hadden, terwijlen dat sommighe gheghoedde lieden van Rijssele buten ter predicatie
gheghaen waren, haer huijsen te berooven. Alzoo vint men altijts quade halen ende
haren onder tvolck, die alzoo wel deen partije als dandere zochten te inderen ende
te quellen.

Cap. XI.
Hoe de ghues de hare upgheroeijt hebben, ende wat colueren ende
schoon redenen dat zij wisten bij te brijnghen om tvolck tot der wapen
te trecken; ende hoe nochtans zulcke redenen quaet en valsch waren.
Tscheen voorwaer dat nu de ghues al marcialisten beghonden te werden, als die
voor den predicstoel, die zij, om te ghaen zitten in de veltsermoenen, in dhandt
ghenomen hadden in alder stilheijt ende gherustheijt, nu de vijandlicke wapenen
anveerden, dwelc haer dwoort Godts niet en leerde; al behilpen zij haer som daer
mede, zegghende dat Godt meer te achten es dan den tijdelicken prince, ende dat
zij die wel willen in alle dijnghen ghelieven ende gheoorsaem zijn, behaudens
nochtans ende in alzoo verre als de eere Godts daer duer niet ghecranct en worde;
want Godt, zeijden zij, moest voren ghaen ende die eerste plaetse behauden. Maer
al es dit in effecte waerachtich, nochtans en waren zij niet verzekert ende ghewis
dat haer leeringhen alle uut ende duer Godt waren ofte om die eere ende den wille
Godts te cavelen ende vulbrijnghen, maer luudden sediciues ende uproerich, ende
in vele pointen verre verscheeden van onsen auden helighen gheloove. Aldus deden
zij zeer qualic, dat zij de
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hoverheijt resisteerden ende niet onderdanich en waren, mits dat zij de zaken des
gheloofs niet ghewis en waren, al waenden zijt wel. Want ten staet niet te oordeelen
een ghemeen leeck persoon, vrauwe oft man, ofte die heeren vanden Rade haer
loijen ende wetten recht ghebruucken, oft die doctueren in medecijnen haren
Galienum wel volghen; maer hier af dient gheconsulteert ende ghedisputeert bij
wijse, verstandighe mannen. Hier up zegghen zij: Godt maect der weerelt wijsheijt
tot zodtheijt; de Heere dancte zijnen vader dat hij zijn hooghe leeringhe verborghen
hadde voor de meesters ende rabijnen der weerelt ende gheopenbaert die simpel
ende ootmoedighe meinschen. Moijses ende Davidt waren herders, ende Godt
vercoos haer tot zijn meeste propheten. Amos spreect in zijn zevenste totten coninc
Amasiam, dat hij gheen propheten zone en was, maer een veeherder pluckende
die wilde vijghen, ende dat hem de Heere nam als hij tcudde volchde. Abacuck
diende de maeijers, ende hij wart een prophete Godts. Heliseus, daer hij dlandt
ackerde, wart tot eenen prophete upghenomen duer dier stemme van Helia vanden
Heere. Mattheus, was hij niet een tollenare, ende was hem niet betraut te scrijven
de evangelien vanden levenden Godt? Petrus ende Johannes en meer ander
apostelen, warent niet visschers, ende hebben zij niet de weerelt verlicht? Ende
Petrus es een herder over die scapen Christi ghestelt. Zij en waren noch Fremenuer,
noch Jacopijn, noch Benedictijn, noch van die weerdighe, helighe ende wijse voor
die weerelt Phariseen, wiens herten die Heere oordeelde vul zonde ende stancx te
zijne, zegghende dat openbare zondaren, hoeren ende bouven (verstaet penitencie
doende) voor haer zouden ghaen int eeuwich leven.
Dit ende deserghelijcke kennen wij al waerachtich te
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wesen; maer al heeft den Heere eenighe simpel meinschen miraculueselic beghift
ende verlicht, nochtans niet alle ende verre den minsten deel; want ongheleertheit
en es lichte meer duecht dan gheleertheijt zonde en es. Paulus was emmer een
gheleert man, maer nochtans int eerste dolende; want twas eerst een hert ghemoet,
die Jootsche wet, die Godt zelve ghegheven hadde, te veranderen in die wet van
gracien; zijn gheleertheijt en was hem gheen cleen behulp int strijden, naer zijn
bekeeringhe, jeghen die Phariseen, Esseen, Libertinen ende andere. Origenes wilt
emmere dat de gheleertheijt zeer dienstelic ende behulpelic es tot onsen gheloove;
dat accordeert ooc Jeronimus ende alle aude uprechte doctueren. Maer die motte,
die somtijts in de gheleertheijt comt, dient gheweert; dat es, dat niemant hem daer
up te zeer verheffen ofte up rusten en zal. Zoo zij ooc, van ghelijcken, dient gheweert
van die ongheleerde ende leecke, die verre vander helicheijt ende weerdicheijt
vande Apostelen zijn, ende willen haer nochtans toescrijven sommighe excellencien,
die de apostelen vanden Heere hadden. Maer hebben zij die gracien vanden Heere,
dat zij haer zegghen, als die apostelen, metten gheest Godts beghaeft te zijne, waer
blijven die teekenen ende affirmacien van dien? Dapostelen ghenasen de ziecke,
doove ende blende; zij verwecten de doode; zij spraken met diversche talen, etc.
Of zijn zij Apostelen in den schijn ende niet in der waerheijt? Ja, voorwaer som
Apostelen, maer niet van Christi, maer vanden Anthechrist. Wat macht bedieden
dat die enthousiasten in onsen tijden ghemommelt hebben? Wat brachtet bij? Warent
1
eenighe vremde talen? Wast anders dan een praserie van onzinnighe
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meinschen? Haer teekenen waren dat den eenen broeder den anderen vermoorde,
tkindt den vader, de vrauwe haren man; ende zeijden altijts dat tghebodt des Heeren
n

was, zoo zelve den ketter Bullingerus verhaelt, dat ghebuerde int jaer 1526 den 7
februarius.
Lieve, wij willen hier af scheeden. Dese ghuesen en hebben zoo boos niet
gheweest, noch zoo verre (ic en weet niet duer wat quaden gheest) duer een schijn
van helicheijt ende duecht verleet; zij zaghen, zoo zij voren ghaven, dat men haer
in de predicatien des woort Godts wederstant dede ende hoe lancx hoe meer
poochde te doene; ende wanneer zij stille zaten, zoo haddet aest daertoe
ghecommen, dat ment haer gheheelic belet ende die principale voorstanders bij
den halse ghenomen hadde ende an ghalghen ghecnoopt; hier jeghen wilden zij in
tijts voorzien; zij en begheerden anders niet dan paeijselic om haerder zielen salicheijt
Godts woort onvervalscht te hooren ende volghen; ende nu, als ment haer beletten
1
wilde ende tot die aude supersticien dwijnghen, zoo wast tijt dat zij met Mathatia
ende Machabea daer jeghen stonden.
Dit waren wel haer woorden, zoo de mare liep; maer of haer herten alle alzoo
ghestelt waren, dat weet Ghodt, die een kender der herten es. Daer esser van allen
onder gheweest. Zij hebben som die aerm boeren, in den Westcant, verleet ende
deerlic bedroghen, zegghende (alzoo men mach dijncken ende zoo ooc de mare
liep): voucht u met ons; daer zijn vele ende groote heeren ende jonckeren die ons
verwachten met een deel peerden; met ghauden kettenen an den hals, zitten die
edelmannen daer up, al blanck int hernasch; laetse ons bijstaen; tes jeghen de
papen, die ons langhe
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1

verdruct ende al ons ghoet varijnck inghemolcken hebben; tes nu tijt dat wij haer
tijrannie doen cesseren; trect mede vrijelic, ghij wert eeuwelic rijcke; tes een ghoede
actie, die wij hebben; zij willen dwoort vanden levenden Godt tonderhauden, ende
wij willent uprechten; Godt zal met ons zijn, en hebt gheen vreese; zijt cloucmoedich;
tes nu den bequamen tijt, daer men menich jaer naer zoude ghewacht hebben; laet
ons nu dat lastich jock ende haer meinschelicke gheboden, die zij up ons legghen,
vanden halse schudden, ghelijck die van Duijtschlandt, Oostlandt ende Inghelandt
ghedaen hebben in eenen tijt, als zulc bestaen veel perijculueser ende lastigher
was dant nu es; tvolc en es nu zoo slecht ende blent niet, up veel naer, alst voortijts
was; dat meer es, de predicanten des evangeliis hebbender eenen grooten ghanck
up gheghaen; zij hebben ons een schoon duere open ghedaen ende eenen effenen
wech ghebaent; ons en staet maer daer in te ghane, ende voort te procederen naer
de affeeren die ons toestaen; zij hebben ghescheermt ende gheblixemt met de
woorden, wij moeten nu tooghen dat wij mannen zijn ende scheermen een lettel
metten weercken; twert licht om doen: alle dees landen zijn met ons; waer wij
commen, wij en zijn niet int vijandts maer int vriendts landt; tvolc zal over alle zijden
tot ons welven; sij snaken daer naer, als den visch naer dwatere; ende oft anders
dan te passe quame, datter sommighe vande onse ghevanghen werden, wat zal
men haer doen? Wij en zoucken niemants bloet te sturtene, maer alleene te sturmen
up haut ende steen ende dierghelijcke; tquaetste dat wij doen willen, dat es dat wij
de nesten verstoren ende nitseleren willen daer die havicken ende grijpvalcken in
nestelen,
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1

dat zijn de cloosters daer de cappaerts in schulen; dees nesten gheweert zijnde,
de voghelen zullen aest vervlieghen ende elders haer vertreck nemen; daer en es
anders gheenen middel toe om dit monster te verdrijven, dan dat ment als een quaet
cruut met de wurtelen uut trect; tes wel waer, tzal ons willen crabbelen ende bijten,
ghelijct in ander landen ghedaen heeft, daert zonder bloetsturtinghe niet verghaen
en es; maer hier moeten wij jeghen staen ende zijn ghewelt int eerste hert keeren,
up dat wijt, met te sachtmoedich te zijne, niet wederomme en laten over onsen hals
wassen, up dattet ons dan de kelen af bijte ende verwurghe.
Ziet, zulcken colueren stuucten zij die aerme boeren voren, ende brochtense
alzoo te beene die ghene die om verleeden waren; zoo dat zij, wanende ten spele
ghaen, eijlacen naer haer graf ghijnghen, alzoo men ghehoort heeft ende noch
hooren zal. Want men mach niemant onwettelic, emmer in dese qualiteijt (toelgieret
hoe men wille), van tzijne berooven noch ontvremden; want dats een quaet rechter
die procedeert ende executeert zonder ghehoor ende tughenesse van partijen.
Alzoo zijnt alle quade bouven ende schalcken, die haer stellen om die ghemeene
republijcke te verstooren ende berooven, zonder daer toe vander overheijt oordenlic
ende wettelic ghestelt te zijne. Alle et quaet dat daer af comt dat comt tharen laste;
zij zullen daer af haer oordeel draghen. Tzijn ooc mannen des doots, die vande
hoverheijt ende de aude rechten ende loijen gheboden zijn doot te slane ende vander
weerelt te helpen, up datter gheen eergher ende veel meerder quaet uut en sprute.
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Cap. XII.
Van twee battaillen die de ghues verloren hebben; dat ooc de heere van
Noircarmes veel eeren daer an behaelt heeft ende veel dancx ende
proffijts van onsen Coninc; van een rijcke man, die onthooft was; ende
hoe die ghues datte wraken ende ooc een casteel verbranden; van een
voorghebodt te Ghendt; van eenen vont van die van Rijssele; ende hoe
Backersele met de ghues te Ghendt sprake hadde.
en

Dwelck dese uproerighe ghues ooc ghebuerde ende gheschiede up den XXVIJ
decembris, den derden Christdach ende Sente Jans evangelisten feestdach
wesende. Want daer passeerde eenen hoop ghuesghezinde, ghemonteert ter
oorloghe, voor bij Rijssele, ende die van Rijssele, haer ghewaer werdende, zijn
uutghesmeten, te peerde ende te voet, eenen grooten hoop volcx; de welcke,
vallende up dees voornoemde ghues, werden zeer scheermutsende; dwelck duerde
vanden X hueren voor der noene tot den twee hueren naer noene, vier hueren tijts.
De ghues te cranck zijnde ende lettel of gheen peerden hebbende ende te qualic
voorzien van geweere ende wapenen, ende ooc mits dat haer poeder beghaf, zijn
tonder gheghaen; ende daer bleeffer ontrent een hondert doot, zoo sommighe
zegghen. Ende de reste, noch tweehondert wesende, vloden elc daer hij mochte.
De sommighe werden neersterlic vervolcht ende namen een keercke inne, daer zij
haer langhe up weerden ende jeghen hilden; waer inne die van Rijssele tvier
ghesteken hebben ende hebbense alzoo metter keercke verbrant, uutghenomen
eenen of twee, die in een ghote onschappeerden ende brochten
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(als den Amalechijt an Davidt) voor haer een drouve tijdijnghe. Van die van Rijssele
(die zij papisten noumden), waren ontrent XX mannen versleghen; maer daer wasser
vele ghewont over beede de zijden. Men zeijde dat den bisschop van Doornicke
zulcx toe ghestooct hadde, die doe ter tijt van Doornicke (daer hij hem niet en dorste
betrauwen) te Rijssele ghevlucht was. Wat daer waer af es, dat weet Godt; moghelic
hij en hadts gheen schult of ghepeins daer af.
en

Den XXIX decembris, up Sente Thomaes dach in de Christdaghen, zondach
wesende, quammer weder eenen grooten hoop ghues, om rooven ende branden,
in de prochie van Robais, daer een vrauwen clooster staet, meenende tzelve
afgheloopen thebben. Ende die benden van oordonancien dit ghewaer werdende,
zijn daerwaert ghecommen te peerde ende te voete, als de bende van dheere van
te

Bossu, de bende van Rues, Morkeercke, Douwaij, S Amants ende dierghelijcke,
ende bijsonder dheere van Reesseghem, die daer zelve in persoone was met zijnen
volcke. Ende hebben dese ghuesche crijschknechten ghevonden te Waterloos bij
Lannoij, tusschen Meenen ende Doornicke, een alf mijle van Robais. Ende daer es
weder den cnoop toe ghaen, ende zijn als grimmende honden up melcanderen
ghevallen. Welc ghevecht beghonde ontrent den X hueren vanden daghe ende
duerde tot den vier hueren naer noene; ende en zijn niet ghescheeden, voor dat
c

daer wel VJ ghues int velt versleghen laghen. Ende daer bleeffer lettel van dander
partije; mits dat zij te peerde waren, wel ghewapent ende voorzien van gheschut,
daer dander te voete waren ende lettel gheschut hadden. Maer die vanden
cloostervoornoemd hoorende de toecomste vande ghues, waren te voren al
ghevlucht. Men zeijde dat sommighe ghues voerden in haer

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

71
1

veendelen ende balsanen de wapenen ende teekenen vanden grave van Egmont,
prince van Ghavere, generael gouvernuer van Vlaenderen, die zij zouden ghehaelt
hebben uut die keercke van Armentiers, welcke stadt hem toebehoort. Men zeijde
ooc datter vijf nobilisten oft edelmannen in eenen hoop vande ghues quamen
ghereden, hebbende ghauden ketenen an haer halsen, twee of drij dobbel. Ander
zeijden dat die ghues zoo qualic ghewapent waren, dat zij met de hielen duer die
caussen ghijnghen, als rijbauten ende fielten, die niet en zochten dan ruusschen
2
en rooven, ghelijck die Tectofagi , alzoo ghenaemt omdat zij met zacken ghecleet
ghijnghen, een roovende ende moordende volck, dat hier voortijts uut Gallien zwalpte
als een refuus ende schuumsel van bouven, die nochtans zoo vele vermochten dat
zij gheheel Azien, tmeeste derden deel vander weerelt, deden beven. Andere, die
ghuesghezint waren, die spraken dat zij wel ghehernascht waren, ende hietense
daeromme de blancke knechten.
Ontrent desen tijt reet mijnheere van Hassincourt uut, om een kindt te heffen,
ende es onderweghe overleden, met groote blijschap vande ghuesghezinde, die
hem een groot papist scholden, maer met groote droufheijt vande catolijcque, die
hem voor een liefhebber der christen religie hilden.
Grooten prijs heeft in de bataillen jeghen de ghues behaelt Phelips de heere van
c

Noircarmes. Want men zecht dat hij int eerste, jeghen de ghues slouch met IJ
c

mannen jeghen wel V ghuesen, ende verslouchse alle; maer was wel ghereect
ende te peerde; ende daer volchde hem meer

1
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volcx van achter an; maer hij anghijnck den slach, ziende pas ende tijt, eer dander
van zijnen volcke bij hem waren. Hij heeft groot lief ende dienst ghedaen met dese
ende deser ghelijcke zaken onsen edelen ende catolijcquen Coninc (die Godt
bewaren wille). Zoo dat hij een heere vander spaenscher oorden es gheworden van
1
Alcantara; hebbende van onsen Coninc een crusade daer up bezet ende hem voor
een gratueteijt gheschoncken, inbringhende ofte weert wesende (zoo men zecht)
acht duijsent ghuldenen tsjaers.
Ontrent dees tijt esser een rijcke man gheweest in den Walschen cant, die quam,
bij drancke zijnde, over een keerchof met zijnen knecht; ende ziende daer een
cruijsse staen met eenich beeldeweerck verchiert, dwelck hij heeft beghinnen in
sticken te slane; waeromme hem den cnape vermaende dat hij zoude willen aflaten
van zulcx te doene. Maer hij, ghaende metten zijnen duere (mits dat den dranck
hem verstaute ende zijn wijsheijt noch meer benam dan te voren), sloucht al in
sticken. Hier om wart hij ghevanghen; ende, om dieswille dat tbreken der beelden
ende figueren Godts en der Helighen, up tlijf alsnu verboden was, es hem van justicie
daeromme thooft vanden buucke ghesleghen. Dit wetende sommighe ghues, als
zij te velde upgherust waren, hebben in wederwraken desen officiers huus, dat ten
platten lande stont, daeromme in brande ghesteken, wel betooghen haer groote
boosheijt ende partijelicheijt des herten.
Up een ander tijt, heeft een heerschap, commende uut zijnen casteele met een
deer peerden, de bende der ghues wanen vermeesteren, ende heeft haer molest
ghedaen; maer haer ter weere stellende, hebben hem doen vluchten
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ende ooc zijn casteel verbrant, ende om menich duijsent schade ghedaen, staende
aldus desen deerlicken tijt.
Zoo was up den laetsten decembris, te Ghendt, bij trompetslaghe verboden, niet
te spelen voor der lieden dueren ende gheen nieujaren te planten in den
toecommenden nacht, ende niet up den nieudagh, noch ander ghewonelicke daghen
als dertienavont, dertiendach, verzworen maendaghen, verkeert te ghane oft te
te

ghaen mommen; ooc up den dertienavont ende S Pharahilden-dach, gheen
presenten voort te stellen oft vercoopen, die schimpich waren up gheestelic oft
weerlic.
Den derden januarius quam de tijdijnghe te Ghendt, als dat die van Rijssele
achterhaelt hadden een voeder wijns, waer af zij sommighe tonnen zouden hebben
bevonden ghevult te zijne met testons, dwelck es vrancx ghelt; elcken teston doet
XX grooten. Hier af zouden zeker brieven an den president te Ghendt gheaddresseert
zijn. Men zeijde oock dat de consistorie van dese bedecte ghues, langhe hier te
voren als de Hugonoijsen in Vrancrijck crijch voerden, hemlieden zoude met ghelde
gheholpen hebben; ende, in recompence van dien, zouden de Hughonoijsen in
Vrancrijck de ghues, nu oock over dees zijde in noode zijnde, ghelt ghezonden
hebben. Maer dit en continueerde niet; daerom zeijde tvolck dat papisten lueghen
waren, die niet en wisten wat quaet dat zij vande ghues verzieren zouden. Maer al
en waer ditte niet waer, die ghues hadden al te vele mesdaen.
De heere van Backersele, te Ghendt ghecommen zijnde, heeft met de ghues
consistorie van Ghendt sprake ghehadt, ende creghen onderlinghe woorden. De
ghues verweten hem dat hij zijn belofte niet ghehauden en hadde, ende zochte, bij
anderen middele, daer jeghen te commen. Backersele zoude ghezeijt hebben: al
eijst dat men hulien
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nu den doop ende trauwen benemen wilt, dats daeromme om dat ghij de zulcke
doet zweeren vijandtschap te hauden jeghen die roomsche keercke; dwelck zij meer
deden dan zij consent hadden. De ghues zeijden als dat men haer zeer belooch,
alzoot te meer stonden ghedaen hadde, zegghende dat zij van tghene dies men
haer uptooch, gheen sprake ghehadt en hadden; maer wel es waer, dat zij afstonden
van veel supersticien der roomscher keercke, die niet vele en dochten; maer daerom
en zwoeren zij gheen partijtschap daer jeghen: zij hietent al supersticien dat haren
zotten cop ende ongheloove niet en behaechde, ja, ooc die sacramenten der heligher
keercken. Niet min, de mare liep onder dume dat men die veltpredicatie beletten
1
zoude, zoot eerst doenlic ware. Tscheen datalsnu de ghues wel haer diboir deden
in hare aelmoessenen; dat wiert men te Ghendt wel gheware an de aerme
meinschen, die niet meer zoo vele voor der lieden dueren om aelmussen en quamen.
Waer inne zij oock zeer boosselic deden, al hieten zijt een groote Godts weldaet;
want zij locten alzoo die aerme meinschen, ende stalen haer, met valsche leeringhe,
dat onghelijck beter was, te weten haer edel zielen. Dus was de schade, die zij
deden boven tproffijt, onverdraghelick en boven de waerheijt, die zij blameerden
ende wederstonden. Zoo deden zij ooc den gheestelicken staet groote schade,
anghezien dat zij duer hare ministers doopten, trauden ende begrouven, preecten
jeghen tvoorbidden der helighen ende tvaghevier, contrarie die lovelicke ghewoonte
der heligher keercke van allen auden tijden ghehuseert ende in die helighe scriftuere
steerck ghefondeert. Ic zach emmer, up den dach der Besnijdenesse, dat in Sente
Jacobs keercke, in de hoochmesse, niet eenen
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meinsche ten offer en quam, hoe zeer de hurghel speelde ende den priester metten
1
pase ghereet stont ende den baliu vander keercken gheroupen hadde: lijt alle
offeren. Ten waren ooc, up feestelicke daghen, ghelijck ooc up desen dach, niet
tvierendeel vanden volcke ter keercken, zoo elck considereren mochte.

Cap. XIII.
Hoe die van Doornicke vermant werden onder den roup vande ghues;
ende dat te Ghendt scheerpe wachte ghehauden wart; hoe den grave
van Egmont in de stadt quam, ende vande edelmannen ende
gharnisoenen ontvanghen was; hoe Backersele an den ghuestempel
was, ende wat sprake dat zij hadden; ende van een requeste die die van
Valenchiene tHove presenteerden.
Niet jeghenstaende dat dees ziecte scheen noch te groeijen, zoo heeft nochtans
mij vrauwe de Gouvernante (vanden ghoeden gheest Godts ghedreven zijnde) ende
haren raet en ander ghoede heeren, die den vrede des landts beminden, haer beste
ghedaen om, bij die alder bequaemste middelen, ter minster queste vander ghemeen
republijcque, daer jeghen ghesocht, te commen; ende de ghues, daer zij hemlieden
te breet maecten, haer vinnen ghecurt. Ghelijc men een vier hier en daer bluscht,
tot anderstont dat men de macht crijcht ende zoo veel waters om dat gheheel te
blusschen, zoo doet men emmer wel dat ment resisteert, up datter gheen grooter
schade af en comme. Ende om dat tHof een groote ooghe ende weerzien up die
van Valenchiene hadde, ende ooc up
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die van Doornicke, dwelck beede gheen cleene noch onsteercke steden en zijn,
ende waren zeere metten ghueschen viere onsteken, zoo haer sprancken ende
oorloochsche viervlammen wel uutwesen, waer af emmertoes sommighe cloosters
verbrant ende in gloede ghestelt waren; hadden oock een anzien, om dat zij niet
verre vande frontuere van Vrancrijck en waren. Te desen propooste, zoo quam,
den vierden januarius, te Ghendt, de tijdijnghe dat die vanden casteele te Doornicke
hadden eijmelic voetknechten inghelaten, om die stadt te bedwijnghen ende curt te
1
hauden. Dese zijn, alst best pas ghaf, met eenen jost in de stadt ghevallen, roupende
vijve le ghues, als oft vrienden vande ghues gheweest hadden; ende hebben terstont
alle die huijsen bezet ende inghenomen die vande ghuesghezinde waren; zoo datter
doe ghoede hope van Doornicke was. Ende die van Antweerpen, zecht men, dat
in vreesen waren, die moghelic verstant met de ghues van Doornicke hadden.
Te Ghendt wart dobbel wake ghehauden; want bij de oordineere wachte waren
ooc ghenomen vleeschauwers, vischcoopers, schiplieden, ooc de ghilden vander
schutterie vanden boghe ende vander bussen. Uut laste van mijnheere dhoochbaliu
ende vander wet, was ooc de zelve lieden van neeringhen verboden ter predicatie
buten te ghane, up verbuerte ende openstellen van haer neeringhen; welcke
neeringhen, als vleeschauwer ende vischcooper, bij gheslachten eerven, ende en
zijn niet te coope; ende moeten altijts den prince ende heere ende wet, in noode
ende daertoe gheroupen zijnde, bijstaen; daerom heet mense sprincen kinderen.
Zoo scheerp ghijnct te Ghendt, mits ooc de dierte ende

1

Jouste, krijgslist.
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qualic overcommen vanden coorne, dat men alsdoe die schepen, gheladen met
coorne, die binnen der stadt quamen ende haren uplech van haren onvrijen ghedaen
hebbende naer aude costume, aldaer arresteerde.
te

1

Up den voornoemden dach, wesende S Pharahilden dach ende een vuul vurt
2
wedere, slegghende ende donckere, quam, ontrent den IIIJ hueren naer noene, de
grave van Egmont in de stadt van Ghendt ghereden. En daer reden hem jeghen
sommighe edelmannen vander stadt, metghaders IJ capiteijnen, als Wijchuse ende
Stoppelleere, van IJ regimenten te Ghendt; item, de peerderuters vande bende van
oordinancien van dheere van Hoochstraten, ende die peerderuters, die men heet
de roode rocx, die al binnen Ghendt laghen. Ende commende voor thof van Egmont,
wijlen thof van Fienis an de Coorenleije, daer zat hij af; ende hem wart een cussen
brocht onder zijn voeten om up te beeten, mits dat die straten gheheel vuijl waren.
Tselve wart noch een joncxkin toeghelaten. Alsdoe schoten die peerderuters ende
andere al haer gheschut af, ende hadden som twee of drij bussen an haer peerden
hanghende, die zij alle aflieten. Hier af spronghen de peerden zeer wildelic; zoo dat
sommighe vrauwen vluchten tot in Sente Michiels keercke, ende van tvolck dat up
de caeije stont oft zat, daer wasser twee af van boven neder int water ghedrumt,
mits dat tvolck zoo zeer vande peerden weeck; zoo dat daer mantels of cappen int
water vlootten. Daer was ooc, sdaechs te voren, een meijskin verdroncken, tsavonts
3
ontrent den VIIJ hueren, die doe zonder licht up IJ plattijnen om water gheghaen
was, up

1
2
3

Vuil rot, zeer slecht.
Mistig.
Patijnen.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

78
den steegher an de Liefbrugghe; maer hadde nochtans haer plattijnkins boven den
steegher ghelaten; zij lach doot ghevischt, up Sente Pharahilden dach tsavonts.
Item, zoo nu den Grave ghecommen was te Ghendt, zoo quamen terstont
schepenen, metghaders den voorschepenen, tot hem up den zelven avont, om hem
te welcommen ende om ander affeeren den grooten troublen tijt anghaende. Ooc
tsanderdaechs, wederomme quamen zij bij hem; ende meer andere, ende onder
andere meester Pieter De Rijcke ende andere advocaten, als Jan Diericx zone, zeer
eloquent, staut ende gheleert, connende diveersche talen, ghuesghezinde, daer
zeker pointen ghehandelt waren; ende, onder andere, zoude de Grave an hemlien
begheert hebben te willen cesseren van uut deelen tnachtmael, dat men heet
tsacrament vanden autare; in dwelcke zij hem beloofden te ghelieven.
Mijnheere van Backerzele, zijnen raet, was buten an haren tempele, tvoornoens
up den zelven dach, dertienavont ende zondach wesende; ende zij, de
ghuesghezinde, bij inductie van haerlier predicant, verbeijden vele tot naer der
noene om andtwoorde van hem te hebben, niet jeghenstaende dattet een vuul weder
was. Maer hij en compareerde niet; maer dede zegghen dat hij niet commen en
zoude, ende dat zij haer metten voorghaenden advertessement te vreden hauden
zouden.
e

Up den XIIJ dach, curts naer noene, vertrack den Grave uut Ghendtnaer
Audenaerde, ende alzoo naer den Westcant. Die vanden nieuwen casteele hadden
dien nacht den Grave commen waken ende bewaren in zijn hof, vijftich mannen
steerck zonder dander soldaten, waer af haerlier hooftman gheheel int vulle hernasch
ghijnck ende dander alle wel upgherust.
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en

Up den X januarius, die van Valenchiene, ghehoort hebbende dat rigorues
mandament snijdende ten laste van hemlieden, hebben ghepresenteert een requeste
te Hove, ende es de naervolghende:
‘Den G.H. ende edelen vanden verbonde,
Vertooghen in alder ootmoedicheijt de ghene die de belijdenesse doen van
devangelie, binnen der stadt van Valenciene, hoe ende in welcker mannieren om
paeijsivelic te ghenieten ende te drijven dexercitie vander ghereformeerder religie,
toeghelaten bij haer hoocheijt ende U.G. gheconsenteert, zij alle devoor ghedaen
hebben; solliciterende mijnheere van Norkarmen, haerlieder gouvernuer, om te
handelen, te tracteren ende met haer taccorderen sommighe articlen oft sticken,
naer de welcke zij hem zouden moeten voughen, schicken ende reghuleren,
achtervolghende dintencie ende meeninghe van haer hoocheijt, bij de drij heeren
vander oordene U.H. verclaert; hoe wel datse hem vlijtelicken nu gheemploijeert
hebben ende gheaerbeijt om zulck appointement oft accoort voort te drijven ende
te vervolghen, langher dan een maent, ghaende oft reijsende naer Camerijcke ende
tander plaetsen, daert hem beliefde, de zelfde tontbieden ende te bescheeden,
ende dat tot veel reijsen toe gheschiet es; pretendeerende desen heer van
Norkermen eenich beletsel, verhinderinghe ende diveersche occasien om haer
wederomme te zenden ende anderwaerfs doen wedercommen; hoe wel insghelijcx,
mits hun endelic bij hem gheaccordeert wert, als datse buten der stadt, ter exersitien
van haerder religie, plaetsen kiesen zouden, zij bereet zijn gheweest de tempelen
ende de stadt te rumen; dwelck zoude uutghestelt gheweest zijn, duer dat den
voorscreven heere naer der handt zoude
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dit accoort gherenogueert hebben ghehadt, onder het decsel oft schijn als dat sij
daer naer brieven zoude ontfanghen ghehadt hebben van haer hoocheijt, bij die
welcke die zelfde verclaerde te willen haer ghereserveert te zijne ende achterwaerts
ghehauden de kuere ende assignacie vande plaetsen; zoo eijst nochtans onder de
name, den tijtel ende schijn van weijgheringhe ende afvallinghe oft rebellacie, dat
den voorscreven heere heeft willen crijchsvolck in der stadt bringhen; waer inne de
remonstranten eenighe zwaericheijt ghemaect hebbende, mits groot achterdijncken
ghemeerct, ende onder andere, om de versche memorie vanden last ende
bezwaringhe van meer dan vijftich duijsent ghuldenen, van tschoffieren van vrauwen
ende dochters, van tbeletsel van onse neeringhe, ende stille staende oft
upgheschurtte anthieringhe ende meer ander leedts ende zwaer verdriets, dwelc
zij bevonden ende ghevoelt hebben duer de crijschknechten, die in der stadt ghevoert
werden, tes ontrent vier jaer, up den zelven dach als haer wel solemnelic ende
hooghe was belooft gheweest, als datse gheen knechten up den hals zouden hebben.
Ende uut meer ander zaken, oorzaken ende redenen, breeder ghestelt, vervaet
ende begrepen in de remonstracie ende requeste hier bij ende anghehanghen, zoo
eijst dat zij alsnu, bij een mandament, opentlick duer haer hoocheijt verclaert worden
afghevallen, rebellen, ghegheven, ghelevert ende ghestelt tot prijs, buet ende roof
van haer vijanden; ende diervoughen ghevallen in een uuterste desolacie ende in
schijnbaer perijckel van gheheelic ende in den gront te verdeerven. Om dan zulcx
vooren te commen, zoo bidden zij U.G., datse hem willen helpen met alle wettelicke
middelen ende die U.G. moghelic zijn; ende
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namelic presenterende ende overghevende, in den name vande voorscreven
remonstranten, die ooc voorscreven remonstratie ende requeste in de handen vande
heeren vander oorden; ende soliciterende om effect derzelven, naer dat U.G., die
zelve overlesende, verstaen ende vernemen zullen hoe rechtveerdich ende redelic
dat huer peticie ende begheerte es; alzoo zullen U.G. wel doen.
U.G.
ootmoedighe ende gheoorsame dienaers, derghene die devangelie belijden,
binnen der stadt van Valenchiene.’
Hier uut can een ijeghelic wel meercken van wat zinne zij gheweest zijn, ende
hoe zij gheheel gheinfecteert waren vande nieuwe calvinische leere; dwelc hemlieden
qualic, eijlacen, upghecommen es, alzoo men noch hooren zal.

Cap. 14.
Hoe die van Valenchiene uutsmijtende gherecontreert ende versleghen
worden; ende hoe die van Nieukeercke in den Westcant de neerlaghe
creghen; hoe datter eenen waghen met ghelde af gheworpen was; van
een triumphe up den Cauter te Ghendt; ende van een remonstracie met
XI articlen die die van Valenchiene tHove zonden.
en

Up den XI der zelver maent zijn die van Valenchiene met IJ veenkins knechten
1
uutghetrocken, weder om fictailje om haer stadt te steercken, weder om haer
vijanden te bespringhen, dat en weet men niet wel. Maer zij werden gherecontreert
vanden gharnisoene daer ontrent, ende alle

1
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te male daer neder ghevelt ende doot ghesmeten. Daer waren noch drij vaenkins
1
volcx van Valenchiene in een abdie, ghenoemt Sjinsjan , ende hadden de stadt
lancxt der Schelde victaille ghezonden. Dese werden ooc beleghert van tgharnisoen,
dat, van tsHoofsweghen, daer ontrent, up veel steercten gheleijt was. Dit en was
gheen ghoet teeken van hemlieden, dat zij paeijs ende vrede begheerden, als zij
zelve uuttreckende waren met ghewapender handt, noch terwijlen dat zij maer haer
requeste ghepresenteert hadden. Dwelc gheenen ghoeden middel en was om gracie
te verweerven, maer vele meer om de overheijt te verwecken tot toorne. Ziet wat
die verblentheijt doet, als zij beghint in den meinsche de overhandt te nemen.
Alzoo docht haer, die in den westcant van Vlaenderen waren, dat haer gheoorlooft
was den meester te maken, zonder eenighen tijtel van hoverheijt oft heerschappie,
maer aerme boeren wesende. Waer af, dat de tijdijnghe te Ghendt quam, up den
en

c

januarius, dat, tot Nieukeercke in den Westcant, verghadert waren ontrent VJ
boeren; daer jeghen quam tgharnisoen van IJpre, steerck wesende honderd XXX
mannen, ende hebbense verjaecht ende Nieukeercke gherooft, zoo men zecht.
Ander willen dat dit gharnisoen eerst binnen Nieukeercke ghecommen was, ende
hadden daer in de weertshuijsen gheteert zonder betalen; de weerden zijn haer
ghevolcht om betaelt te zijne, ende zij hebbense willen betalen met ruterspaeijment;
doe trocken die van Nieukeercke de clocke; daeraf verghaerde eenen hopp boeren,
maer met cranck gheweere qualic ghereect totten crijch; die werden verjaecht van
tgharnisoen in een ghat daer zij duer passeren waenden, ende daer werden
XIIJ

1
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haer roers ende bussen ghenomen; ende sommighe huijsen tot Nieukeercke
gherooft. Alzoo quam tvoornoemde gharnisoen wederom binnen IJpre, de sommighe
gheladen met IIJ zoo IIIJ bussen oft meer. Aldus doende, zouden die vanden
gharnisoene de cause vander beroerte gheweest hebben, dwelc niet wel ghedaen
en ware.
en

Up den XIIIJ januarius zeijde men te Ghendt expresselic dat eenen waghen
gheladen met ghelde, commende naer Andtweerpen van Valenchiene, betraept
was vande artchiers vande Gouvernante, omtrent Baesserode, die, de wete
hebbende, van inder nacht ten een hueren, ghewapent uut Bruessel reden, waer
inne die van Bruessel zeer verwondert ende beroert waren. Ende en hebben niet
alleene den waghen vanden ghelde ghespoelgiert maer VI mannen, vande
bewaerders, met haer tot Bruessel ghevanghen inghebrocht.
Men zeijde ooc dat die van Maestricht (een stadt alf Bourgoens ende alf Ludicx)
haer upstelden; ooc die van Leewerden in Vrieslant, daer den Vrieschen raet licht;
ende die van Groenijnghen zouden hemlien groot gheschut ghezonden hebben.
Daer wart ooc gheschut naer Valenchiene ghevoert, niet om de stadt te fortifieren,
maer om te beschieten ende te craucken. Ende men zeijde dat die predicatie, die
men hilt buten Brugghe, belet ende verboden was; want zij niet zeere daer af
ghequelt en waren. Dus onbestormde casteelen zijn ghoet om hauden.
Te Ghendt hilt men spheerpe wachte. Daer waecten, alle nachten, veel
crijschknechten up diveersche maercten der stadt; ende up tStadthuus waecten
altijts twee schepenen, eenen vander Kuere ende eenen van Ghedeele, metghaders
II edelmannen ende II notable met ander dienaers ende officiers, in scepenen camere;
ende up de zale, XX of XXIIII
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soldaten. Ooc bij daghe, wart tScepenhuus met soldaten bewaert, ende die poorten
der stadt. De olijslaghers huus, up den Coorenaert, was in de veinsteren al
1
behanghen met hernasch, ende daer blaeijde een veendel; men zach daer ooc
veel wapenstocken ende gheweere, daer de veinsteren mede becroont waren; ende
daer waren altijts crijschknechten ende sonderlinghe alst aertdaghen waren.
en

Up den voornoemden XIIII dach, zoo was een triumphe up den Cautere,
beghinnende van snoenens tot alf achter noene, van die edelmannen te peerde,
die in de bende van Hoochstraten waren ende te Ghendt in garnisoene laghen.
2
Want zij staken naer eenen looden rijnck, die an een potentkin hijnck an den muer
t

vanden schutters hove van S Sebastiaen; men zeijde daer was een peert mede te
winnen, ende hadden daertoe haer ghelt innegheleijt. Zij adjousteerden zeer lustich
ende triumphant, ghewapent totten tanden, met ghesloten helmetten ende al met
fluweelen rocx onder haer hernasch uut kijckende, al van colueren ende daer up
gheboort als gheborduert wel een palme breet, zoo voorscreven es, ende hadden
plumaigen; ende haer jonghen ende wapendraghers, al te peerde; ende telcken
alsser eenen reet, zoo sloucher een trompet of twee; ende daer wasser die, te
peerde zittende, noticie daer af hilden. Den looden rijnck was zoo ghehanghen dat
hij, zoo wie daer duer stack, af ghijnck ende an de lanche bleef hanghende. Alzulcke
steecspelen hebben zij noch meer ghehauden up ander tijden, voren ende naer.
en

Den XV januarius presenteerden die van Valenchiene haer remonstratie te Hove,
haer intitulerende de gherefor-
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meerde keercke van Valenchiene, waer in zij causeerden XJ pointen of artijculen,
waer mede zij haer onschult betooghen wilden. Ten eersten (een ootmoedighe
voorreden daer in stellende), zoo ontschuldighen zij haer van daer zij (bij den
en

mandemente bij de Gouvernante jeghen haer uutghezonden, up den XIIII dach
van december voorscreven) ghetaxeert werden, als dat zij gheweijghert zouden
hebben die vremde ministers oft predicanten te laten ghaen of wech te zenden;
zegghende dat daer af noch gheen slot ofte accoort ghemaect en was. Anghaende
tweede point daer zij, in tmandement, mede bezwaert waren, als dat zij zouden
gheweijghert hebben te compareren als mijn heere van Noircarmen tot voor die
poorte vander stadt van Valenchiene quam om haer een plaetse te assigneren buten
der stadt, zoo zeijden zij daer up dat Noircarmen zelve niet en compareerde om
zeker apointement, met haer ghemeente of keercke ghemaect, te doen
onderteekenen, om dat zij verzekert zouden moghen de exersitie van haerder religie
1

en

vulbrijnghen, maer beijde wel een maent daer naer, dat was up den XX novembris
ende quam doe met eenen grooten hoop van peerdevolck, buijten zijn oordinare,
ende vraechde terstont naer die vander consistorie, de welcke, up dat pas niet jueste
ghereet zijnde, mits dat zij van zijnder comste niet gheadverteert en waren, hij
terstont beghonde te protesteren ende die stadt met grooten jamer, lijden ende
allendicheijt te dreeghen, eer tien daghen omme zouden wesen, ende es alzoo
aestelic vertrocken. Ten derden, zegghen zij dat zij werden beschuldicht als dat zij,
in de stede van hem gheoorsaem te zijne, zouden dat helighe avontmael ons Heeren
hebben laten vercondighen

1
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ende publiceren; ende hier up andwoorden zij, dat zij doe ter tijt noch gheen verbodt
en hadden, ende wart in veel plaetsen van dien lande ghehuseert; achtende dat
dintencie vander hoocheijt van mij vrauwe de Gouvernante anders niet en was dan
taccoort en was vanden edeldom vanden verbonde; ghemeerct ooc dat Noircarmes
zoude verclaert hebben, als dat hij metter predicatie meende die gheheele exersitie
ende ouffenijnghe van haerder religie, belovende haer te doen hebben, ter causen
van dien acte, van dese zijne meeninghe ende intentie, haudende, bij dien, niet
redelic te zijne hemlieden daer af nu te willen priveren, ende minder te maken, in
deze zake, dan ander steden vanden lande; bevindende dat hij, om haer dit te
benemen, poocht ende zouct te believen met alder neersticheijt den bisscop van
Camerijck. Ten vierden, daer men haer up tijcht dat zij metter predicatie voort
ghevaren zijn in sommighe tempelen, in meeninghe om aldaer thelich avontmael
uut te reeken, daer up zegghen zij, dat zij belooft hadden, int voornoemde
appointement, niet alleene de tempelen, maer ooc de stadt te rumen; maer,
aenghezien dat haer, duer de dilaijen vande heere van Noircarmen, noch gheen
plaetse beteekent en was, zoo bleven zij noch doende zoo zij ghedaen hadden, tot
an der stont haer een zeker plaetse gheassigneert ware. Ten vijfsten, anghaende
dabiuracie oft afzegghijnghe der roomscher keercke, zij scrijven dat haer predicanten
ende ministers vermanen de ghene, die Godt bekeert, ende duer zijne
ontfaermerticheijt aftrect vander roomscher keercke tot die aude catolijcque
1
alghemeene evangelische leeringhe , voortan niet meer te ghaen misse hooren
noch wederom tot

1
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ander supersticien ende afgoderien te ghane; ende de ghene, die zulcx ghezint zijn,
hauden zij voor waerachtighe lidtmaten van haerder keercken, zonder eenighe
ander abiuracie oft wedersprekinghe te doene, waer af zij vele schoone scriftueren
hebben; ende onroerende van dander, te weten van haren ghoeden wille, dat en
ware anders niet dan een ververschijnghe ende vernieuwinghe van tghene dat men
voor ons in den doop belooft heeft, namelic vanden duvel, van zijne weercken ende
pomperien te renuncieren, te wederspreken of af te laten. Ten zesten, zij zegghen
haer aldermeest verwondert te hebben dat men haer, bij den mandemente, naer
zecht dat zij de ghene, die tot haren nachtmale commen, zouden doen zweeren te
vervolghen ende schade te doene, zoot haer moghelic ware, die vander roomscher
keercke; hier up begheeren zij, eijst dat onder haer eenen meinsche ghevonden
wert, die gherequireert zoude moghen zijn om alzulcken eedt te doene, daer af
ghestraft te werden; als anghericht ende bedreven hebbende een schandalues,
onverdraghelic, uproerich, sediciues ende periculues stick; maer gheheel contrarie
eijst, want haer predicanten bidden ende doen bidden, naer dat exempel Christi,
voor die haer vervolcht hebben ende alsnoch vervolghen; ja, dat meer es, zij durven
wel stautelic zegghen, ten ware gheweest dat, duer de predicacien ende oordinaire
onderwijsinghen van die ministers, luijdende dat men hem stillekins ende vredelic
hauden, tquaet met ghoet loonen, die onwetende en onverstandighe verdraghen
ende lijden, voor haerlien bidden, veel liever injurie, schade, schande ende overlast
lijden dan een ander doen zoude, dattet ghemeen volck niet en zoude bij zijn
ghediensticheijt oft devoir ghehauden gheweest hebben; nauwelic zoudense haer
connen onthauden, over de papen ende monicken, et
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uterste leet, zwaer verdriet ende groote indignacie oft gramschap haerder herten
te betooghen; om dieswille datse, zoo langhen tijt ende zoo deerlic, bedroghen ende
betuetert ende gheluert zijn gheweest, in zoo groote zaken ende van zulcker
consequentie alst es die hope van dat eeuwich leven ende den dienst Godts; wetende
certeijnelic ende voorwaer, hoe dat al haerlier anslaghen, voornemen, cracht ende
macht niewers henen tenderen dan om te vervolghen, uut te roeijen ende te nieten
te doene ende te vernielen de ghene die Godt paijsivelic, vredelic ende stille
begheeren naer zijn woort te dienen; slutende, dat haer ministers haer zulcken eedt
niet en zouden doen doen, zonder haer te vermanen tot vulcommijnghe vanden
zelven eedt, ende, die aldus ghezworen hadden, metten gheestelicken volcke te
ghecken; daer ter contrarien, vele, tselfs vander roomscher keercke die niet
ghetransporteert en zijn duer passien, dat es die niet naer haer zinlicheijt, maer naer
reden spreken, ghetughenesse gheven van haerlier stilheijt ende hebbelicheijt in
dit stick, ende van tbeste ofte tdevoor dat zij ghedaen hebben om, in zulcke affeeren,
tvolc stille te hauden. Ten zevensten, zoo reputeren zij datter staet, in tmandement
voornoemt, hoe dat haer consistorie niet ghehauden en was den coninc gheoorsaem
te zijne noch den magistraet vander stadt van Valenchiene, ende dat zulcx Zijne
Majesteijt certeijnelic de wete ghedaen es; ende nemen tot hare onschult van dien
te oorconde alle die haer predicacien ghehoort hebben; zoo dat men niemant van
1
haer consistorie en can ghestraven van die minste ongheoorsaemheijt ende die
niet naermaels, in dit stick, hoe langher hoe meer, zijn devoor doen en wilt, ooc
bereet
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zijnde te betalen tol, dezijse , trijbuut, imposten, beden ende subsidien, tzij oordinaire
oft extraoordinaire, ghelijck zij tot dier hueren ghedaen hadden. Maer wel es waer,
als die overheijt of den magistraet ijet ghebieden of bevelen wilde, dat jeghen dwoort
Godts ware ende, daer uut volghende, jeghen die consciencie ende welvaert der
zielen, zoo beleden ende bekenden zij, dat zij, alle ghelijck, meer zouden ghehauden
zijn, ghelijc ooc die apostelen Christi gheprotesteert hadden, Godt te obedieren dan
de meinschen. Ten achtsten, daer hare ministers bezwaert worden datse tghemeene
volck verleet hadden, mits tcrijschvolc te weijgheren ende resisteren, hier up maken
2
zij een groote ratile . Zij bekenden wel dat hare ministers, ghevraecht zijnde up de
inconvenienten vande crijschknechten, daer up gheandtwoort hadden; indien zij die
innamen, dat alle dexersicie van haerder religie zoude behindert werden ende die
ministers verjacht, den eenen als een vremdelijnck, den anderen als een bannijnck,
ghelijck tmandement luut, ende dat zulcx ooc dintencie was van dheere van
Noircarmen; ende roeren ooc anne dontrauwe int concilie van Constancien
ghebruuct, daer Johannes Hus vrij gheleede ghegheven ende nochtans verbrant
wart; dit dede haer twijffelen, ghemeerct zijn voorghaende dreeghementen, al ware
hij in alle ander zaken de gheloofweerdichste persoon ofte heere die men vinden
mochte; stellende texempel, dat curts onder tghemeente van Sente Amants, ende
van tonderzoucken vanden minister aldaer voor haer ooghen, verhalende noch een
exempel van Doornicke; zoo zij daer naer gheraden, zegghende ooc dat die groote
dreeghementen van sommighe
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soldaten jeghen de ministers wel te kennen ghaven, hoe vrij dat zij zouden zijn in
haer predicken, dat ooc de heere van Noircarmen hem hadde laten meercken met
brieven gheheel die predicacien te verstooren ende af te doene alle dexersicie van
haerder religie, bedeckende desen wille met crijschvolck in de stadt te legghen,
onder tschijnsel om die stadt te verzekeren voor de Franchoijsen. Hier vraghen zij
wat occasie zij ghegheven hebben tot zulcker jaloursheijt, ende hoe dat zoo subijtelic
toegheghaen es, dat men haer zoo qualic betraut; of dat die stadt vanden
Franchoijsen zou bespronghen werden, ghemeerct, in de plaetse van die stadt te
steercken ende te voorzien, men hadder curst te voren een groot ghedeel gheschuts
uut ende wechghenomen; ghemeerct ooc, dat men die knechten uut die naeste
frontieren van Vrancrijck upghelicht ende van daer doen vertrecken hadde, blijvende
de zelfde schier bloot ende berooft van haer garnisoene, ende dat om Valenchiene
te belegghen; zoo zouder dan daer duere meer perijckels ghecauseert werden
vande Franchoijsen om de frontieren in te nemen, ende alzoo Valenchiene in haer
1
groote tribulacie bij te stane, in dien ghevalle dat zij eenighe lose met haer hadden;
maer zij waren gheleert, Gode lof, haren Coninc ghetrauwe te wesen; en hadden
ooc noijnt ghedacht, en dachten ooc noch niet van haer leven oft ghoet te lossen
met een feijt of stick van quader conscientie, willende wandelen in de vreese Godts.
Daer naer verhalen zij noch diveersche propoosten up tfeijt vande knechten in te
nemen, die ic oversla om der curtheijt wille. Ten neghensten, zoo heeft (zegghen
zij) gheduerende dese zwaericheijt van die knechten in de stadt te laten commen,
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mijn heere van Noircarmen zoo veel ghedaen, dat hij volc upghebrocht heeft om
die stadt te verdeerven ende tommeligghende landt te destrueren; overzulcx hadde
te

tS Amants onder haer gheloovighe ghenooten groot overlast ghedaen, gherooft,
ghepilgiert, ende ghesaccagiert die aerme huijslieden, totten cleenen kinderkins die
causkins vanden voetkins uuttreckende, vrauwen ende dochters gheschoffiert ende
vercracht, ende trommel laten slaen om de zelfde naer der handt te vercoopen,
ende bij een cleen vierkin lancsaem braden laten eenen allendighen man die buijten
zeer ghewont was, uut gheender oorzaken anders dan tot spijte vander religie,
daerse toeghelaten ende inghezet was, volghende tappointement van haer hoocheijt
metten heeren vanden verbonde ghemaect; zijn ooc ghevallen in de voorsteden om
te berooven ende die stadt te verhongheren, en hebben beghinnen te moorden, die
haer niet en zochten. Eijst dan wonder (zegghen zij) dat die vander stadt, ziende
dat zij zoo bestormt waren ende dootvijandelic vervolcht, dat zij haer ter weere ende
diffencie ghestelt hebben, om hen te bescheermen van alzulck ghewelt? Ende al
eijst dat zij hier inne sommighe soldaten van mijn heere van Noircarmen versleghen
hebben, zoo es die schult meer te legghen up hemlien, die haer zoo onredelic
quamen bestormen, dan up hemlien die haer lijf zoo mannierlic ende tamelic
en

bescheermt hebben alst haer moghelic gheweest es. Ten x ; zegghen zij, al eijst
dat zij haer Chartruesen clooster ende sommighe husen der voorsteden afgheworpen
hebben, dat en es niet gheweest uut ghenouchten, want zij niet gheerne haer eijghen
husen verdestrueren zouden; maer waren daertoe ghedwonghen om haer te
bescheermen jeghen de onvoorzienighe stormen vande ghene die haer in alder
en

mannieren zoucken te verdeerven. Ten xi , zegghen zij,
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resterende van dien dat men haer uplecht drij of vier maenden te voren tvoorseijde
clooster ghepilgiert te hebben, wij en moghen of en connen (zegghen zij) daer up
anders niet andtwoorden dan dat zij wel achten dat eenighe hare onbekende, zonder
de wete van hare consistorie, aldaer zouden de beelden afgheworpen hebben; maer
hadden haer eenighe verstaut tot rooven ende stelen, zoo hebben de zelve
Sartruesen bekent dat zulcx niet en zoude bedreven zijn van tvolck vande stadt.
Bekennen ooc dat zulcke ghezellen verdienen ghestraft te zijne.
Ziet hier, scrijven wij nu (zegghen zij) die oorzaken ende gronden waeromme wij
zoo gruwelic ghedreecht werden, ooc beleijt, bespronghen, anghetast, ons ghoeden
tot roof ghegheven, ons leven in handen van onse vijanden. Ziet hier waerom men
zoo scheerpelic verbiet ons te troosten oft eenighe bijstant te doene, ghevende
insghelijcx ten prijse de ghene die ons maer an en wijncken of eenich teeken of lose
gheven. Zij en connen nochtans hier inne niet anmeercken dan den ghoeden ijver
ende treck van haer Hoocheijt ten dienste van Zijnder Maiesteijt; maer zijnde beter
gheinformeert vander waerheijt, hopen zij dan dat haer toornicheijt ende indignacie,
jeghen haer verwect, ghestilt zal wesen; ende alzoo paijsivelic moghen ghenieten
de weldaet van tappointement ghemaect metten ghealeierden. Zijn hauden haer
ooc den grooten jammer ende verdeerffenesse vanden gheheelen lande voor
ooghen, dwelc zeer surghelic ende deerlic es. Ende waer daer anders gheen questie
dan van lijf en ghoet, zij hebben altijts ghetoocht dat deen ende dandere Zijne
Maiesteijt ten besten es, ende ooc harer Hoocheijt; welcken ghoeden wille hoe lancx
hoe meer wassende was. Maer alsnu de questie es vanden dienst Godts, vander
zalicheijt oft verdommenesse van onse zielen, ende voorts
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up tstick vander conscientie, zoo bidden zij hare U.G. te considereren hoe naer dat
zulcx noopt; hoe die meinsche die Godt vreest, daer up let ende dat waerneemt.
Hier verhalen zij texempel vande drij Hebreeusche vorsten, van Daniel ende andere,
bewijsende hoe zwaerlic dat men uut tsmeinschen herte, met ghewelt, met wapenen
of stocken, uuthalen can die religie, die daer in ghedruct staet. Zij scrijven ooc, als
Petronius tbeelde vanden Roomschen keijser Caligula, duer des keijsers bevel,
wilde in den tempel tot Jherusalem zetten, dat die Joden haer liever presenteerden
alle doot ghesleghen te werden dan dat men Godts tempel alzoo ontzuveren zoude.
Aldus, zegghen zij, hadden zij zoo onvoorzienlic niet ommechijnghelt gheweest,
zouden haer liever ghepresenteert hebben voor haer Hoocheijt ende U.G. eenen
ootmoedighen voetval ghedaen hebben, met wijf ende kinderen, om al tsamen
vermoort te werden, dan zij die voorscreven knechten inghenomen hadden, dewelcke
haer overlast doende an haer ghoet, an haer lijf, an hare huijsvrauwen ende dochters,
mits die gruwelicke schande ende vileijnicheijt, ghelijc haer ghebueren gheschiet
es, ende boven datte haer benemen dexersitie van hare religie, haer haudende in
een lijffelicke ende gheestelicke doot, ten eeuwighen daghe. Daerom mochten zij
zulck onghelijc afcoopen, ghelijc die Joden eertijts den voorscreven Petronio deden,
met haer alle ghelijck ter doot te presenteren, zoo zouden zij bereet zijn om haer
Hoocheijt ende U.G. de poorten wijt open te doene, ende haer stellen tot haren wille,
alleen dat zij veel liever alle ghelijck jammerlic doot gheslaghen worden, met wijf
ende kindt, dan berooft te wesen van dexersitie van hare religie.
Of eijst dat haer Hoocheijt bevint zoo grooten voordeel ende ghoet te wesen ten
t

dienste van Zijnder M in die stadt
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crijschvolck te legghen, dat zulcx gheschie onder tbevel van U.G., met gheloften
der zelven als dat men haer gheen overlast en doe in tghene, dat die consciencie
ende dexersitie van haerder religie conserneert, volghende tappointement ghemaect
metten heeren vanden verbonde. Hier inne bidden zij te willen oordeelen U.G. ofter
zake zij om haer te hauden voor rebelle ende afghevallene. Hier naer gheven zij te
kennen wat jammerlicker dijnck hier uut volghen zal, indien hare Hoocheijt voortvaren
wilt; hoe die stadt ende al dlandt in viere ende bloet verkeeren zal; die groote
aermoede ende benautheijt des gheest die daer emmertoes es. Zij legghen voor
ooghen hoe die gruwelicke roede van steerfte, oorloghe, hongher ende dieren tijt,
ghemindert hebben thoopkin vanden coninc van Vranckrijcke ende wechghesleept
meer dan twee mael hondert duijsent persoonen. Naer den mael, in die voorleden
beroerte ende den burgherlicken crijch, veel heeren vander oorden ende groote
1
2
hanssen , met veel vroome capiteijnen ende vervaren crijschlieden, doot ghebleven
ende verslaghen zijn gheweest; naer den mael de groote steden van machte ende
rijcdom zijn ghepilliert ende ghesaccagiert gheweest; naer den mael de vremde
crijschlieden metten buet, die zij in Vrancrijc ghehaelt hadden, naer huus ghetrocken
zijn; somma naer den mael et conincrijcke, ter zaken van tzelfde stick der religien
es ghestelt gheweest dattet aldus ende alzoo stont om gheheelic verdestrueert te
zijne; zoo eijst dat tslot ende die conclusie es gheweest et restkin ende overschot
vanden onderzaten ende ghoeden te salveren bij een mandament van pacificacie.
Dit exempel van zoo
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verscher memorien, van zulcke ghebuerschap ende van zoo ghelijcke zake,
behoorden wel te beweghen therte van alle de ghene die willen gherekent zijn ende
t

ghehauden voor ghetrauwe ende rechtzinnighe dienaers Zijnder M ende liefhebbers
van tvaderlandt om te emploijeren haer wijsheijt, cracht ende macht, gheloove ende
auctoriteijt, up dat alzulcken jammer, dwelc van nu beghonst es, niet voort en voere,
indier voughen dat dit gheheele landt insghelijcx onderghaet ende in zulc een vloet
van tribulacien verdrijnct.
Anghaende de middelen, die en stonden haer niet te stellen, maer wel tanveerden,
alwaert int verbinden van haer lijven ende ghoeden; ghereserveert tghene dat
haerder zielen welvaert anghijnghe, ende den reenen dienst Godts: namelic dexersitie
vander religie ghereghuleert naer die leeringhe vande propheten ende apostelen,
waervoren zij haer niet vrijschelden of dispenceren en connen, zonder te vallen in
1
den thooren van Godt almachtich, coninc der coninghen ende heere over alle
heeren. Biddende U.G., voor de reste zoo veel te doene, mits haer wijsheijt, ijver
ende auctoriteijt, up dat haer Hoocheijt, haer verlossende vande jeghenwoordighe
tribulacie ende ghevende oorzake ende occasie elckerlijck om hem stille ende in
vrede te hauden in zijn huus, die ruste ende stillicheijt wederomme int landt ghebracht
werde ende ten besten onderhauden tot breeder resolucie ende arrest van Zijnder
t

M ende de generale staten van desen lande. Alzoo zullen U.G. wel doen.
Dese voornoemde remonstracie hebbic aldus int curte overloopen, die kerne
uutnemende. Zij betoocht voorwaer wel hoe zeere zij gheneghen ende ghevesticht
waren in haer
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nieuwe religie; ende, ghelijck als oft die kinderen wilden hare auders oorden stellen,
zegghende: wilt ghij ons dit niet laten doen, zulck quaet zalder af commen; niet
willende gheregiert zijn zoo de auders maer zoo zij zelve willen, duer dat haer die
nieuwe religie zoo buten maten ghoet, helich ende redelic dochte; waer duere zij in
grooten commer ende verdriet ghecommen zijn, alzoo men noch hooren zal; haer
verweerende met vijandelicke wapenen, dwelck ghoede onderzaten niet toe en
staet, al eijst dat zijt pallieren willen metten woorde Godts. Dwelc ooc jeghen hemlien
wel mach betrocken werden, als dat zij onrechtelic hier inne ghehandelt ende haer
te zeere ontghaen hebben, duer dat zij die nieuwe ende vremde predicanten te veel
gheloofs ghegheven hebben.

Cap. 15.
Van een voorghebodt te Ghendt; van die van Nieukeercke; hoe
sommighe Westerlinghen quamen ghevlucht; hoe de hoochbaliu an de
ghuekeercke te Ghent zeker suspecte boucken wech nam; en van een
groote beroerte te Ghendt ende daer buten; van een triumphe vande
bende van Hoochstraten; ende wat maren men zeijde van Valenchiene.
en

De zaken van Valenchiene stonden zeer qualic; want den XVII januarius quam te
Ghendt de tijdinghe dat Valenchiene steerck beleghert was, ende dattet te Bruessel
zeer gheberrent hadde; als datter wel XX of XXIIIJ huusen afgheghaen waren, ende
sommighe lieden daer inne verbrant.
Ontrent desen tijt was Lievin De Schutere, filius Jans, tsavonts late int water
ghevallen, ende Jan
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Van Loo, filius Joos, track hem uute an den steegher voor de Coorenbloume in de
Coorenleije. Hij was stijf van cauwe; hij claechde zijn burst dat daer den appel van
zijnen rappier jeghen ghesteken hadde; nochtans en hadde hij gheenen rappier
anne; maer hij was al droncken, ende dwater ende de caude dede hem daer wee.
e

De schiltwake stont an den Spieghel, an den voet van St Michiels brugghe, ende
en mochten den man niet ter hulpe commen, hoe zeere hij riep om helpe. Ende es,
binnen drij of vier daghen daer naer, vanden gheleden caude overleden. Ontrent
desen tijt verdranck ooc een peerderuter vande bende van Hoochstraten.
en

Den XXIJ januarius was met trompetslaghe al Ghendt duere gheboden die vremde
vaghabonde uut der stede te rumen; gheen vremde te logieren, zoowel in poorters
huusen als ander heerbeerghen, zonder die over te brijnghen bij schepenen; gheen
husen hemlieden te verhueren of te vercoopen, zonder certificacie van hemlieden
te hebben van ghoeden name ende renomee zijnde; ende uut elc huus, in tijde van
brande, eenen lampteerne te steken met een bernende keersse, drij voeten buten
den huse, ende dierghelijcke.
Alsdoe quam ooc de tijdijnghe te Ghendt dat tgharnisoen te Nieukeercke, in den
Westcant, tvolc overlast dede; emmer eenen rijcken man, catolijck zijnde, nemende
uut zijn tritsoor zijn ghelt ende zelver. Sommighe westerlinghen, ziende dat daer
zoo qualic stont, quamen met haren ghoede ghevlucht te Ghendt, ende ghaven
som, van vrachte alleene te watere, wel X schellinghen grooten. Haer gheweere
was hemlien in den Westcant ghenomen, zoot ooc tot Doornicke gheschiet was.
Ende die van Valenchiene (haer fijn haudende) zijn uutghesmeten, ende
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hebben noch een clooster verbrant, dwelc jammer was.
en

Up den XXVIJ januarius, zondach wesende, was mijn heere den hoochbaliu, met
zijn hallebaergiers ende assistenten, buten an de nieu keercke neffens Ghendt,
ende dede daer wech nemen alle de boucxkins ende schimpighe refereijnen of
dichten up tgheestelicke, die hij daer vant. Dit was als die sermoenen ghehent waren,
ende tvolc metten predicanten tghebet deden. Hier af hadden die predicanten den
bouckvercoopers zelve ghewaerschuut ende ghebeden dat zijt zouden willen laten,
om dat zij zulcken schimp te coope stelden, ende, onder andere, boucxkins vande
herdoopers. Men preecte daer in twee steden: in den tempel ende up tvelt.
1
Vermagherde predicanten, die gheen weelde en stack ende diet machtzeere ter
herten ghijnck, en deden menich meinsche van devocien screijen. Daer waren wel
dertich duijsent persoonen, ende hier en quam gheen beroerte af, dan als capiteijn
Wijchuus, droncken zijnde, beghonde rudelic onder tvolck te handelen, die paijsivel
audituers spijssen, hallebaergien ende dierghelijc gheweer veerghende; zoo datter
een groot ghedrum rees in de Bruchsche poorte, tusschen beede de poorten. Men
zeijde datter sommighe vande wakers haer gheweere over de brugghen int water
ofte in den Waeldam wierpen; weder dat dit quam uut vreesen vande menichte
vanden volcke, weder uut liefde ende eijmelicke affectie die zij tot de ghues droughen,
als daer jeghen niet willende haer gheweere ghebruucken; dat en weet men niet.
Moghelic tquam uut alle beede dese oorzaken. Hier ende daer waren de lieden
ghedrumt dat zij in de greppen vielen; de vrauwen, met kinde gheladen, waren in
grooter
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noot; tvolck beghonder in verwaermt te werden ende ghijnghen som de kelsijen uut
de straten steken, als die anders gheen gheweere en hadden, up avontuere oft daer
an een vechten gheghaen hadde. Capiteijn Wijchuijse die zoude ghezeijt hebben
tot Marcus De Mil, een rijcke man, om dat hij van der predicatie quam: ghij vetzack,
ghij zulter om hanghen; waer up den voornoemden Mil zachtmoedelic andtwoorde:
1
wa capiteijn, ic en zal niet; ende tot mij vrauwe van Dentelghem, in een ghaliete
van daer ghereden commende, sprack hij: ghij hoere, wat hebt ghij daer ghemaect?
Hij heeft, in veel plaetsen, alzoo de stadt beroert, als in de Mageleijnstrate ende in
de Brabantstrate ende eldere, heetende sommighe fijne mannen dieven ende
ghuijten, ooc verraders; zegghende tot sommighe huijsghezinnen: eij, wij hebben
2
nu de hue verhandt; de ghues zijn tondere ; men zal niet boomen ghenouch vinden
om hulien an te hanghene; met vele meer ander onredelicke ende onghebacken
woorden, eenen hooftman, om paeijs te onderhauden, qualic voughende. Waer
inne tghemeente zeer beroert ende ontstelt was, ende was vande ghuesghezinde
zeer qualic ghemueghen: zij hadden som wel willen zijn lever ghegheten hebben.
Ooc warender veel catolijcque persoonen, diets ooc niet gheerne en hoorden noch
en zaghen, zegghende dat hij eenen dullen cop was ende dat hij daarom uut den
3
dienst van dheere van Rues ghemonstert gheweest hadde; hieten hem ooc capiteijn
Spoele, om dat hij uut de weverije ghecommen was, hoe wel hij de poorterije eerlic
onderhilt

1
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met cnapen ende dienstjoncwijven. Tes wel waer dat die woorden vanden
voornoemden Wijchuus eensdeels uprecht ende waerachtich waren; maer den tijt
en mochts doe noch niet verdraghen.
Up den voornoemden dach, ontrent den avonde, reesser noch een meerder
beroerte up den Coorenaert; want die wakers en lieten daer niemant passeren. Daer
waren veel bloote rappieren uute; zij bewaerden de vanghenesse om dat tvolck die
ghevanghenen niet uut laten en zouden. Gheheel de stadt was in roere; de bende
van Hoochstraten wasser ooc in de weere; hoewel dat gheenen noot en was, dan
dat zij die menichte des volcx vreesden, dat vander predicatie quam, die nu al wat
verbittert waren duer de importuniteijt vanden voornoemden Wijchuuse; want, zeijden
zij, als den hoochbaliu de boucken nam, zoo was elc stille, latende de justicie
ghewerden; maer als Wijchuuse zijn quellichede weder ghijnck voort stellen, zoo
wast daer al in roere.
Tsanderdaechs, als oft daer gheen zwaericheijt gheweest en hadde, zoo
verghaerde gheheel de bende van Hoochstraten, die te Ghendt lach, up de
Vrindachmaerct, al ghewapent ende up haer chierlicste ghemonteert, zeer triumphant,
metter lance in de vuust; daer veel edelmannen onder waren, met roode ende
1
peersche fluweelen flanckaerts gheborduert, ende veel gheamelgierde hernasschen
ende sommighe trossen van plumagien, hebbende ooc veel fraeije frissche peerden
zeer vullijvich ende steerck in alles; die jonghen medeghetelt, die ooc te peerde al
fijnkins ghewapent zaten, ontrent hondert en de XL. Dese, al verghadert wesende,
tsmorghens ten IX hueren,

1

Geëmailleerde.
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zijn in schoonder oordonancien, drij dicke, al den curten Steendam uutghereden,
al voren rijdende mijn heere den hoochbaliu deser stede met zeker edelen, ende
ghalopeerden alzoo tot an Sente Amantsbeerch, alwaer zij monsteringhe deden;
ende dat ghedaen zijnde, staken duer den looden rijnck; waer af een jonghelijnck,
die noijnt bier noch wijn en dranck, alder meesterlicst naer stack; ende hadden
tanderen tijden dicwils met zijn lance wech ghevoert, dwelc nauwe moet
waerghenomen zijn, mits tsnel loopen der peerden, tghewichte vanden hernassche
ende lance, ende tghesloten helmet daer zij cranck ghezichte duer hebben. Dit aldus
ghedaen zijnde, zoo zijn zij in schoonder oordinancie wederomme in die stadt
ghereden, ende was doe XIJ hueren vander noene ghesleghen.
De mare wart alsnu ghaende dat men de predicatie buten curts beletten ende
weeren zoude, deen zeijde eer drij weken, dander eer XIIIJ daghen. Maer die van
Valenchiene hilden haer zeer vaste ende steerck; tscheen zij en verschoten van
gheenen gheruchte. Men zeijde zij hadden in haer stadt wel XV duijsent wel
ghewapende weerachtighe mannen, ende dat zij IJ of IIJ groote sticken gheschuts
gheghoten hadden van haer clocken, die zij vande turren gheworpen hadden, welck
gheschut zoude draghen een mijle weechs of meer; haer vesten laghen al vul
1
gheschuts, niet boven een screde verscheen , ende hadden die stadt boven maten
steerck ghemaect; men conde an de stadt niet dan van eender zijden; die hadden
2
zij zeer wel voorzien; want de reste al planuere wesende,

1
2
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Vlakte.
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wisten zij curts al onder dwater te stellen. Zij hadden ooc veel coorens bij, zoo dat
zijt gheleijt hadden in sommighe cloosters ende keercken, ende hadden ooc veel
bestuailgen aldaer ghezet. Zij begheerden twee zaken: deene was dat mense zou
willen onghetraveilliert laten van gharnisoen, dwelc zij eens zoo wel gheprouft
hadden ende zoo meshandelt daer af waren, dat zijts niet meer en begheerden,
zoo zij zeijden ende de mare deden ghaen. Maer sommighe vande bende van
Hoochstraten, die te Ghendt laghen ende te Valenciene alsdoe ooc gheleghen
hadden, zeijden wel anders als dat men haer noch overlast noch onghelijck en dede;
maer men meende dat zijt daer up staken, om dat zij gheen ghaernesoen en
begheerden, waer duere haer nieu religie mochte belet ende te nieten ghedaen
werden met ghewelde. Want dander ende tprincipale point was, waer up zij altijts
insisteerden, dat men haer zoude willen laten in haer anghenomen religie; ende dit
hemlien consenterende, wilden al doen dat wel ghedaen ware; ja, waert noot, zouden
den Coninc tribuut gheven ende voor hem gheen ghelt noch leven sparen. Dat men
vreesde dat mense nu zoude hanghen ende bernen, ende haer ghoet nemen vande
principaelste rijcste cooplieden, waer af eenen auden man, met grijsen hare ende
baert, ghenaemt monsieur Michiel Herlijn, men zoo machtich hiet als een grave;
hebbende liever haer doot te vechten, ende zouden gheschict hebben, in den
uutersten noot, elc tvier in zijn huus te steken ende den Coninc zijn stadt verdorven
te laten van volcke ende van edificien. Zij en wilden gheen hulpe roupen an de
Hughenoijsen in Vrancrijck, die van haerder confessie waren, hoe wel dat mer
vreese voren hadde. Eenighe wilden zegghen dat, ontrent Parijs, wel vijftich duijsent
mannen verghaert
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waren. Men zeijde ooc dat hemlien upgheleijt was van mij vrauwe de Gouvernante
drij pointen: d'eerste dat was een casteel in haer stadt te laten maken tharen coste,
ende dat tonderhauden met gharnisoene; tweetste poijnt was tgharnisoen, dat voor
die stadt lach, te betalen; dat derde was XIJ mannen haer over te leveren om haren
1
wille daer mede te doene. Maer van dese renomee , bijsonder van tdeerste deel,
vant men naermaels vele dat lueghen was, vande ghuesghezinde alzoo verziert,
die de stadt hooghe verhieven, zeer steerck ende gheweldich maecten. Men heeft
oock naermaels niet bevonden dat zij eenighe clocken afghedaen hadden, ende
noch vele min ingienen daer af gheghoten.

Cap. XVI.
Hoe die gheestelicke schoolmeesters ende meesterssen, te Ghendt,
tscepenhuuse ontboden waren; ende hoe sommighe postulanten bij
den Raet (ghuesghezint zijnde) ghevrach ghedaen was, ende wat haer
andtwoorde was; hoe den prince van Oraingien gheerne Amstelredamme
ghepaeijsiert hadde, van onsen Conincx wille, in brieven; van een loose
coursse van die van Valenchiene; van tvisiteren vanden ghuestempel
te Ghendt ende zijn ghesteltenesse.
en

Up den XXVIIJ januarius waren, te Ghendt, tScepenhuijse ontboden priesters,
zusters ende beghijnen, ende dierghelijcke persoonen die schole hilden van kinderen;
ende hemlien was ghelast dat zij reghaert nemen zouden

1

Gerucht.
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dat de kinderen, die haer bevolen waren, niet en leerden eenighe leeringhen die
men buten preecte, oft eenighe ander nieuwe leeringhen den gheloove anghaende.
Ende up den zelven dach naer noene, werden inneghebrocht vanden baliu ende
souverain van Sente Pieters zeker ghevanghenen die hij te lande waert ghehaelt
hadde; ende waren gheleet int sausselet.
en

Den XXX januarius, naer noene, waren bij den heeren van den Rade, ende
present den hoochbaliu ende scepenen vander Kuere, de supposten ende
postulanten vanden Raet, metghaders die vander consistorie waren der nieuwer
religie, met twee van haren predicanten. Ende hemlien wart vorenghehauden ende
ghelesen, als datter bevel commen was, van sConincx weghen an haer ghezonden
vande Gouvernante, nopende der nieuwer predicatie, als dat men die zoude laten
oft weeren. Up dwelcke, zoo de nieu gheesten lieten uutghaen, die consistorianten
eersamelic ende beleefdelic zouden ghesproken hebben, als onder andere: zij
wilden daer af afstaen, zoo aest als haer den grave van Egmont, gouverneur van
Vlaenderen, bevelen zoude; want van hem hadden zij atterminacie vercreghen van
te predicken ende aldaer tsermoene te ghane; ende daerom wilden zij ooc wel eerst
van hem bevel hebben tzelve te laten, alst alzoo zoude moeten gheschieden, veel
meer beschaemt zijnde in den Grave (die maer een onghetrauwe dienaer en was)
dan in den Coninc, haren souverainen heere, ende zijnder sustere, welcx gheboden
zij terstont behoorden gheobediert te hebben, alzoo ghoede onderzaten toebehoort.
Aldus wast ghoet te ghevoelen wat haer meeninghe was ende dat zij voetsel vanden
Grave hadden, hoewel dat ment alsdoe niet en dorste zegghen; want de zake noch
al secreet was. Maer naermaels es de
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brodde al uutghecommen, zoo men noch hooren zal. Daer naer quamen die
ghuesche cadetten uute, in oordinancie als Chore, Dathan ende Abiron jeghen
Moijsen. Die valsche predicanten ghijnghen voren, daer veel toegheloops van volcke
was, hoe wel dat een vuijl, caut ende windich weder was.
Te Ghendt was oock de tijdinghe commen dat den prince van Oraingien, die een
gheveinst groot ghues was, zoot naermaels wel bevonden es, gheweest hadde in
Hollandt ende bijsonder tot Amstelredamme, daer men in vier steden in de stadt
predicte vander nieuwer religie, die zij heeten de ghereformeerde keercke; ende
dat in sommighe keercken oft cloosters, als bijsonder ten Fremenueren, zijn bevel
was daer af te stane ende te rumen uuten voorseijden cloostere ende ander
ghewijdde plaetsen. Dat wilde qualic zijn; daer haddet bijcans up een slaen
toegheghaen, catolijcque ende ghuesghezinde jeghen melcanderen; zoo datter
c

upghenomen ende gheoordineert waren van elcke zijde IJ mannen ghewapent met
gheweere om vrede te onderhauden. Emmer de ghues obedierden ende haer
predicanten zijn uut de voornoemde plaetsen gheweken; waeraf den eenen predicant
ghijnck predicken buten der stadt, ende die ander drije bleven binnen noch prekende
in zeker spijckers ofte groote pachuijsen, daer men tOosters ghoet inpact. Item ter
Leijden, te Delft, te Aerlem, wart van ghelijcken ghelast: daer obedierden zij oock
ende ruumden die steden, predickende buten die steden. Maer die stadt vander
Ghauwen en hadde gheen last daeraf, want zij hadde onghevexeert gheweest
vander predicatie. Die casteelen zijn ghoet om hauden, die niet bestormt en zijn.
Daer en waren ooc gheen beelden ghebroken, noch haer zeer groot hauten cruuse
(daer ic en weet hoe veel hondert clixeclaps(?) in es) en was niet beschadicht, zoot
metten sticke blijcken mach.
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Men zeijde alghemeene dat onsen Coninc hadde overghezonden zijnen wille in
brieven, als dat men zoude doen uphauden die predicatie nieuwelinghe aldus
upghecommen, die men heet de leeringhen van Jan Calvijn ende de confessie van
Ausburch, of dat men zoude tzelve commen metter macht beletten; ende om den
Coninc gheen oorzake te gheven van noch meer te vergrammen dan hij vergramt
was, ende zulcx te doene, waer duere dese landen mochten bedorven werden ende
groot jammer ghebueren, zoo waren nu de heeren alomme diligent, metten
magistraet der steden ende landen, zulcx te doen vulcommen. Want den duecht
beminnenden Coninc hadde voorts overghescreven in alzoo verre als zij de predicatie
voornoemt deden cesseren, zoo wilde hij commen als een paeijsivel prince ende
oorden stellen ende policie in de gheestelicke zaken, alzoot alderbest behooren
zoude.
Noch quam de tijdijnghe te Ghendt den eersten februarius, als dat die van
Valenchiene waren uutghetrocken in manniere als oft zij ghevlucht hadden, met
1
zeker waghenen daer joncvrauwen met tempeletten up zaten, hebbende ghauden
ketenen an den hals, couffers ende bagghaige, daer neffens dat liepen zeker ghetal
van dienaers te voete. Dit ziende die vanden gharnisoene dat ontrent Valenchiene
lach, ende bijsonder meest nobilisten, zijn te peerde, wel ghemonteert zijnde, daer
an ghevallen; ende meenden aldaer eenen ghoeden buet te hebben, ende die
joncvrauwen metter bagghaijge al te plonderen ende spoelgieren. Dit

1

Hécart, Dict. rouchi-français, zegt: Templettes, sorte de coiffure de femme, qui consistait en
un ressort garni de rubans, qui prenait le coutour de la tête, et se terminait par deux plaques
rondes, formées de fil de fer, garnies et recouvertes d'étoffe de soie plissée à petits plis. Ces
plaques serraient les Tempes et retenaient les cheveux comme on le fait maintenant avec
un peigne.
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ziende, de vrauwen spronghen als zeer versaecht vande waghenen, om hemlieden
te salveren. Ende terwijlen hadden die van Valenchiene bedect doen ligghen van
haren ruteren met gheschutte ende andersins wel voorzien; die zijn up die bezich
waren met plonderen ghevallen, hebben groote sticken gheschuts up haer afghelaten
ende hemlien, eijlacen, zoo ghetracteert, dat men die sticken met alf mannen
teeneghare zach in de lucht vlieghen, ende ooc de peerden (zoo men zecht). Ende
daer zouden alzoo doot ghebleven zijn ontrent hondert ende XX mannen, ende daer
onder veel nobilisten.
en

Den IJ februarius, zondach ende lichtmesse wesende, waren den hoochbaliu
ende den voorschepenen van Ghendt, deen tvoren noens ende dander
tsachternoens, ghecommen met haren dienaren in de ghue-keercke, terwijlen dat
mer niet en predicte, om te beziene of daer eenich gheschut lach. Ende visiteerden
een afgescheeden plaetse in den zelven tempel, achter den predicstoel, daer twee
camerkins staen om die ghedeputeerde van haerder consistorie raet te hauden;
visiteerden ooc onder den predicstoel of daer eenich gheweere of weerpsteenen
gheleijt waren; maer bevonden dat neen. Ende een aude vrauwe, daer zijnde in
den tempel, niet wetende de cause waerom mijn heere den voorschepen daer quam,
es hem angheghaen ende heeft hem groot wilcomme gheheeten, ende Godt
ghedanct dat hij hem de gracie ghegheven hadde om te commen onder haer
ghemeente ende van dien zinne te werden, dat hij nochtans alzoo niet ghewet en
hadde. Hier uut lieten terstont de ghues een vlieghende mare ghaen, dat de
gheestelicke, die zij papen noumen, zulcx den magistraet inghegheven hadden als
dat die ghues gheschut ende artillerie in haren tempel hadden.
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Of zulcx waer of lueghen es, dat weet Godt almachtich. Ende, om dieswille dat ic
beghonnen hadde te scrijven van alle dese veranderinghen die noijnt, van dat Ghendt
Ghendt ende Vlaenderen Vlaenderen gheweest heeft, en hebben ghezien gheweest,
zoo hebbic mij verstaut in desen ghues-tempel te ghane; niet om te hooren de
lectuere die men daer leerde, maer om te ziene de ghesteltenesse van binnen,
dijnckende wel dat hij niet langhe staen en zoude, ende om alzoo de naercommers
een memorie daer af te laten; want ic noijnt een woort van die sermoenen gheboort
en hebbe, ende en hebber ooc niemant van mijn huusghezinne laten ghaen, niet
alzoo vele als een reijse.
Desen tempel dan was achtcant ende was rontomme als met een aftreck, onder
veel wijder dan boven. Hij was al meest van haute, als die moscovijtsche keercken,
dan dat ondertusschen die stijlen ghesloten waren met coreelsteen gheleijt in
hudevettersmoortel. Daer waren rontome veel veinsteren, onder ende boven, daer
men niet dan bloot ghelas in en zach, dan daer waren in ghescreven die X gheboden
Godts met meer ander auctoriteijten uut der Scriftueren, in die benedenste
glasveinsters wel verstaende. Den tempel gheleeck, van binnen van buten, gheheel
eenen lampteerne, ofte een peerdemuelene, maer vele meerder; want, zoo wij
ghezeijt hebben libro 4, cap. 3, hij hadde, in de lijnchde, hondert ende L voeten,
ende, in de wijdde, hondert ende XXX, zoo mij den meester vande temmerlieden
Willem De Somer zeijde, die daer an zeer neerstich ghewrocht hadde met Lievin
zijn broedere. Hij hadde, binnen, een afghescheet, wel van XX voeten wijt, om de
mans rontomme te stane ende te zitten; ende int middelparck zaten alle de vrauwen;
ende an dit afghescheet oft burstweere waren bancken ghemaect om die mans up
te
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zitten, ende die buten waren, int afghescheet voornoemt, mochten daer up rusten
als up een baelgie. Desen tempel was van binnen ghebonden met hauten tot int
hoochste, van een meesterlicke handt ghedaen. Den predicstoel was al nieuwe van
spiesschen haute ghemaect, up zijn antijcsche, ende stont achter overhende. Ende
int midden voor den predicstoel stont tvoornoemde groot wijt parck, daer die vrauwen
ende jonghe dochters pleghen te zitten; welcx inghanck es wel L voeten wijt, om
dat men daer niet zeer drummen en zoude. Ende achter den predicstoel daer stonden
veel bancken ghemaect, die gheheel vaste stonden, ende quamen overhende an
den preecstoel ende over beede zijden van dien, ende met den anderen hende an
de twee afghescheede camerkins met viersteden die an den tempel stonden. Up
dees bancken leerde men die kinderen ende jonghers haer forme des gheloofs ofte
cathachijsmus; men vraechde haer ende zij moesten andtwoorden: dat ghijnc zeer
lustich te weercke, hadde de leeringhe uprecht gheweest, dat menich therte dede
verhueghen ende die tranen van devocien uuten ooghen sprijnghen. Ten anderen,
zoo pleghen zij daer, tzweercdaechs, tsavonts, haren psalmzanck melcanderen te
leeren; dwelc ooc een groot verhueghen in Godt bijbracht, te meer om dat elc die
schoone woorden der heligher Scrift verstaende was die hij zanck. Desen tempel
was int upperste, met stroo zeer net ghedect; ende beneden rontomme (dat wij
heeten taftreck oft verdiepijnghe), was tdack gheleijt met Meijdenburchsche delen,
die, in de junctueren ende vouchsels, met lijnwade ende peck ghevult waren, om
datter den reghen niet duer zijpen en zoude. Maer die drije ghuesche tempels
tAndtweerpen, die binnen der stadt ghemaect stonden, waren als amphitheatrums
al van steene, inder figuere als een eijronde, zeer
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rustich ghemaect; want daer groote macht van ghelde es duer de groote
coopmanschepe, die daer regneert. Maer men predicte daer tweederande leeringhen
openbaerlic, als van Johannes Calvinus ende die confessie van Ausgburch. Die
aude leeringhe, die men altijts ghehuseert hadde, hieten die ander der papisten
leeringhe, ende was, alzoo te nemen, de derde openbare leeringhe die men daer
leerde; maer dese hadden daer verre den minsten toeloop van volcke. De Calvinisten
ende Martinisten oft die vander confessie van Ausburch en verschilden niet vele,
zoo de ghues zeijden, dan int nachtmael, ende ooc lettel, want deene zeijde tlichame
Christi was daer gheestelic, ende dander zeijden't was daer lichamelic ende
gheestelic; evenwel beleden zij beede dat zoo wiet met eerweerdicheijt ontfijnghe,
hij ontfijnck alle de gracien ende virtuten vanden Heere, zoo wel als oft lichamelic
ware; maer daer inne differeerden de Martinisten vande onse, dat zij zegghen wel
datter twarachtich lichaem Christi es ende ooc mede et broot, maer de keercke
zecht naer de consecracie zoo esser tlichaem Christi ende gheen broot, dan alleene
de specien oft ghedaenten des broots als witheijt, rontheijt, smaeck, etc., dwelc zij
heeten accedenten ende niet meer broot. Noch sloop hier onder een vierde ende
vijfste leeringhe, te weten der Anabaptisten ende der Libertinen; maer dese moesten
haer bedect hauden. In somma, twas eenen verwerrenden hoop.
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Cap. XVII.
Hoe die raetsheeren te Ghent wederomme bij haer ontboden de
consistorie vande ghues, ende wat pointen haer voren ghehauden
waren; hoe den pastuer van Sleijinghe, predickende buten Mechelen,
ghevanghen ende ghehanghen wart; dat den grave van Egmont tot
Ghendt ghecommen es; ende hoe den magistraet ende die ghues
ghedeputeerde bij hem ghijnghen.
Up den derden februarius was wederomme te Ghendt de consistorie vande
ghuesghezinde (oft zoo zijt liever heeten der ghereformeerde keercke, maer niet
wettelic ghereformeert) bij den Raet up tsGraven casteel ontboden. Ende hemlien
waren voren ghelesen IX articlen, die al jeghen hemlien waren ofte jeghen haren
zin ghijnghen; ende, onder andere, dat zij zouden scheeden ende laten glijseren
haerlier consistorie; ooc dat men niet meer buten, ter ghewonelicker plaetse,
predicken en zoude; dat zij ooc zouden afstaen, te weten haer predicanten, vande
sacramenten als den doop, thuwelic, de cena ende dierghelijcke uut te deelen, ooc
haer begravijnghen in ende ontrent haer keercke; met meer andere pointen, tot
neghene toe, zoo voorseijt es. Ander zegghen dat hemlien alleen verboden was de
cena ofte tnachtmael, ende dat zij niet meer ommeghaen en zouden voor den
aermen, mits dat zij de aerme meinschen daer mede locten tot haer religie ende en
wilden haer niet gheven, ten ware dat zij haer manniere van doene onderhilden.
Dees mare bast uute onder tschamel puepele, als oft men haer wilde tbroot uut den
tanden trecken; zoo dat uut dees ghoede oorzake
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een zeer quaet rigourues gheruchte onder tvolck liep, ghelijc men alle dijnck mach
int quade verkeeren.
Men zecht dat dees consistorianten gheleet waren alle in een camere tot XX toe;
ende waren, met eenen smaels, uut doen commen, ende van haer andtwoorde
gheheescht oft zij die voorghelesen pointen obedieren ende gheoorsaem zijn zouden;
ende elcx andtwoorde wart bijsonder gheteekent; ende men liet niemant meer
present de raetsheeren commen ofte den eersten en was vertrocken. Som, beloofden
zij te obedieren; som beriepen zij haer up taccoort van Egmont, zegghende: ghij
wilt ons hier int secrete doen afghaen ende laten dat ons int openbare gheconsenteert
es. Wilt ghijt emmer wederroupen, doet dat ooc met trompetslaghe openbaerlic, up
dat een ijeghelic weten mach, ende dat wij alzoo verontschuldicht werden van
tghemeente ofte over de ghene daer af wij dlast ghenomen hebben vrede
tonderhauden. Alle dese andtwoorden, aldus ghescreven zijnde, werden achtereen
tHove bij de Regente over ghezonden. Men wachte den grave van Egmont alle
daghe; want zij hadden som ooc ghezeijt, zij zouden haer reghuleren naer tghene
dat hemlien den Grave voren hauden zoude. Hij hadde in den Westcant gheweest,
ende daer was alle de nieu predicatie gheweert, ende eenen predicant, om zeker
mesdaet, bij Nieukeercke ghehanghen; ooc waren hare nieu schueren, daer zij in
preecten, afghebroken. Ooc was buten Brugghe tpredicken al verboden.
en

Up den IIIJ februarius was eenen waghen van buten betraept met ingienen, die
clooten voerden ghelijck caetseballen; ende was ghebrocht te Ghendt, up de
Hoochpoort, ende tgheschut afghedaen in de heerbeerghe ende hostelrije ghenaemt
de Roose. Dit gheschut lach met stroo ende matten ghedect, tsij om den reghen te
weeren, wantet al dien
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nacht zeer ghereghent hadde, tzij dat zijt waenden voeren naer Valenchiene ofte
elders. Dat stont den juge te onderzoucken ende te beziene wat paspoort dat zij
hadden.
Ende al was eldere, in sommighe plaetsen, tpredicken (verstaet naer de nieu
manniere) verboden ende ghecesseert, nochtans te Mechelen, daer den hooghen
Raet licht, preecte men noch in twee steden buten der poorten, maer zonder tempel
oft huus, onder den blauwen hemele, als buten de Andtwerpsche poorte ende buten
de poorte te Necspoele. Die van Mechelen (verstaet roomsche catolijcke ghezinde
die zij hieten paepsghezinde) waren som verstoort up die van Ghendt, om dat zij
1
Hermes den predicant (die daer ontrent ghepreect hadde ende die zeer uproerich
ende staut preecte, want hij hadde ghezeijt twas nu te doene, nu moeste de
roomsche keercke in Nederlandt vallen, al zoudet hondert duijsent mannen dlijf
costen) niet ghehanghen en hadden; want hij hadde gheweest ende ghepreect tot
Maestricht ende daer ontrent, ende tvolc zoo upghewect dat zij ooc al de beelden
(die zij hieten afghoden) afgheworpen hadden, ende, dat meer was, haddense met
coorden an haer halsen ghebonden ende ghesleept lancxt der straten ende
openbaerlic verbrant. Zulcx was ghebuert niet alleene tot Maestricht, maer ooc tot
Tongren, tot Hasselt ende in meer ander steden ende durpen.
Den eenen predicant, die voor Mechelen predicte, hadde gheweest pastuer van
Sleijinghen bij Ghendt, zoo hier voren vermaent es lib. 4 cap. VIII. Dese, predickende
buten bijbele (maer wat pointen dat en weet ic niet), wart vanden souverain van
Vilvoorde, wesende een Ghandtoijs, met lettel knechten ghestoffeert zijnde, daer
hij predicte,

1

Herman Modet?
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ghevanghen; want de voornoemde souverain hadde beschict vijf of zes trommelen
die hij dede rontomme upslaen, zoo dat die ter predicatie waren, zeer verbaest
zijnde, de vlucht namen, meenende dat daer een groote macht van volcke up hemlien
quam, ende daer waren, int sermoen, ontrent den predicant beschict drij zoo vier
serjanten, die hem ghrepen met noch eenen advocaet van Mechelen ende noch
1
eene of twee vande principale die haer voorbarichst maecten . De ghues mochten
dees daet qualic, ghelijden, zegghende twas Viglius dat vet veerckens bedrijf,
te

president tHove, die, de prostie van S Baefs inghesloct hebbende, mede heere
van Sleijinghe was. Ten hadde hem, zeijden zij, gheenen ghoeden man ghedaen
die Godt vreesde, willende alzoo den man vonnessen die moghelic veel beter voor
Godt almachtich was dan zij hem toescreven. Aldus dan was desen predicant tHove
ghevanghen inneghebrocht, ende daer wart hem voor een amende ghestelt als dat
hij zijn meshuus te Mechelen openbaerlic, ende noch in een plaetse of twee,
wederroupen zoude. Dat welcke hij ghedaen hebbende ende wanende wech reijsen,
wart anderwaerf vervolcht ende ghevanghen, ende upghehanghen an eenen boom.
Van desen priester nochtans ghaven ghoede ghetughenesse alzoo wel catolijcke
ende priesters, die hem wel ghekent hadden, als ghuesghezinde, als dat hij een
ghoet godtvreesende man was en van ghoeden eerlicken levene; maer was heretijc
werden. Wat die overheijt mocht moveren tot sulck scheerp recht over hem te laten
snijden, dats mij onbekent, anghezien dat hij wederroup ghedaen hadde.
en

Up den VIJ

1

februarius, donderdach wesende, quam,

Die zich meest vertoonden.
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ontrent der noene, den grave van Egmont, te Ghendt inneghereden, ende zoude
tsavonts wederom vertrocken hebben, ten hadde ghedaen dat de heere van
Hoochstraten ooc quam te Ghendt inneghereden, om zeker affairen metten Grave
te communiqueren. Ende de bende van Hoochstraten, die te Ghendt lach, meende
sdaechs te voren vertrocken te hebben; maer mits dat haer heere quam, moesten
noch tarderen. Den Grave, in zijn hof slapende, wart snachts bewaert met een deel
wel ghewapende knechten, Aertoijsienen, uut den nieuwen casteele. Dese quamen
tsanderdaechs, dat was tvrindaechs, smorghens, naer den zeven hueren,
wederomme met trommel ende pijpe, in schoonder oordinancie, naer tvoornoemde
nieu casteel. De hoochbaliu, de schepenen vander Kuere ende ooc de consistorie
vande ghues ghijnghen den Grave spreken ende groeten. Hier af liepen diveersche
maren. De ghuesghezinde deden de mare ghaen: haer dijnghen stont al wel; de
Grave hadden den hoochbaliu ende schepenen ghescholden, om dat zij de ghues
verboden hadden om den aermen omme te ghane in haren tempel; ende quamen
met een blijde ghelaet uuten hove van Egmont, ende ghijnghen up de Hoochpoort
den wijn drijncken. Maer dit bevant hem lueghen te wesen; want dit bevel vande
aermen, die de ghues met de aelmoessenen tot haer trocken, quam van weghen
der Regente, want de wet en dedet van haer zelven niet; ende den Grave sprack
den magistraet der stadt vriendelic an, bescheldende de ghues consistorie,
zegghende dattet eenen quaden hoop was ende dat hij zijn handt daer af dede.
Zulck een mare ghijnck onder de catholijcque ende ooc onder sommighe die
tSchepenhuus anthierden.
Ende up den vrindach voornoemt vertrack den Grave wederomme uut Ghendt,
ende de heere van Hoochstraten
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met de bende, die te Ghendt gheleghen hadden. Welcke bende die van Ghendt
hadden moeten betalen, eensdeels voor haer peerden, ofte dreechden de pachters
buten af te rijden; hier up wart raet ghehauden met die vander Auderburh te Ghendt.
Sommighe hadden gheerne ghezien dat mense zulcx niet betaelt en hadde; want
men hadde haer ghevraecht, of die stadt in noode ware, of zij gheen bijstandicheijt
doen en zouden; zij andwoorden dat zij daer af gheen last en hadden. Zij laghen te
Ghendt, en jongheluerden ende zeijden vele, vrij uut, dat zij voor de papen niet en
waren; nochtans en wilden zij daude gheloove niet laten; maer die papen waren
ghierich, wreet ende nijdich; twas oock eenen quaden hoop, spraken zij: ergoo, up
hemlien en was niet zeer te betrauwen. Eenighe eerlicke mannen van Ghendt
murmureerden, waeromme men hiesch betalinghe van dees peerderuters, ende
waerom dat men hemlien zant volck dat niet betaelt en was, ende de ghene, die
dlandt van Vlaenderen ende die van Ghendt betaelden, hemlieden onthilt ende zant
naer Luxemborch ende eldere.
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Cap. XVIII.
Van tgharnisoen, dat binnen Audenaerde ghecommen es; van twee
mannen, die in den Westcant ghevanghen werden; van een beroerte te
Ghendt; van sommighe nieu maren, ende tbedietsel vande vosse
steerten ende ijseren ketenen die de ghuesche nobilisten droughen;
van een course van die van Valenchiene; dat die predicante over beede
zijden gheblameert werden; ende van verdroncken lieden.
Dheere van Backersele, den raetsheere ende secretaris vanden Grave, hadde,
ontrent desen tijt, binnen Audenaerde eenen capiteijn met een garnisoen knechten
ghebrocht. Dese, versch in de stadt commende, maecten eenen rijnck up de maerct;
ende daer zoude eenen zijn busse aflaten, die hij meende dat met pampiere ghevult
was ende was met zade oft greijnen ghevult; ende, int afschieten, zoo zijn die greijnen
onder tvolck ghespreet; ende daer zijn drij lieden af doot bleven; waer onder dat
was een rijcke jonck ghezelle, inboorlijnck vander stadt.
Die van Rijssele, IJpre ende vanden Westcant waren al haer gheweer ghenomen;
ende men zeijde dat zulcx over al ghaen zoude. Den procuruer generael van Ghendt,
meester Jan De Brune, rijdende ontrent Curtrijcke, wart een van zijn cnapen twee
mannen gheware, zegghende tot zijnen meester: Ic zie daer eenen man ghaen, die
de principale roere in den Westcant ghemaect heeft. Dit hoorende, mijn heere den
procuruer heeft hemlien anreest ende ghevanghen ghenomen, die zeer perplecx
waren; want
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men bevant dat zij onder haer cleeren ghewapent waren, ende hadden zeker last
ende brieven over hemlieden, om verghaderinghe te maken, an eenighe consistorien
vande ghuesghezinde. Daeromme was, curts daer naer, uutghezonden meester
Jan Van den Beerghe, scheerprechter van Ghendt, om die te tortureren, zoo men
zeijde. Tes emmer naermaels bevonden dat men veel secrete conspiracien uut
hemlien gheweten heeft, die onder sommighe ghues ommeghijnghen.
en

Den XIJ februarius waren vier of vijf soldaten, Walen vanden nieuwen
gharnisoene vanden nieuwen casteele, al droncken, ende wilden die lieden die
passaige weeren voor tvoornoemde nieu casteel, tusschen beede de afsluutsels
(dwelc eenen ghemeenen wech es), treckende haer rapieren uute, daer die wakers,
die zaten, vander stede weghe, an de hauten brugghe, vanden haren toe zeijden:
de ander ghezellen vanden casteele, die nuchteren waren, die schiedense ende
spraken ten besten. Daer naer quamen noch eens dees voornoemde droncken
Walen ende wilden die wakers vander stadt anvallen met haer gheweere. Dat wart
noch eens ghepaijsiert vande casteelders; zoo dat zij wederom schieden. Daer naer,
zijn dees dronckaerts gheghaen binnen up de mueren vanden casteele ende hebben
twee of drij schueten naer de wakers van Ghendt gheschoten, de bussen scheerp
gheladen zijnde; ende, zoo daer eenen schipman, ghenaemt Reijnier Van der Sluus,
up de hauten brugghe lach, zoo creech hij een loot duer zijn been. Ende aldus nam
dit costelic spel een hende.
Willem Stevins, schipman van Ghendt, ende een oorloochsman langhe gheweest
hebbende ende bijsonder een expeert ingienmeestere, commende van Doornicke,
en

zeijde den XIIIJ

februarius als dat te Doornicke wel LXXX

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

119
mannen al haerlier ghoet gheconfisquiert was; ende daer wasser noch wel XXX
inneghedaecht. Daer was ooc verboden eenich gheweere den Toornisienen te
draghen; ende twas haer al ghenomen, ooc de poingiaerden; waer onder een man
was, hebbende te Doornicke een huus, wel weert IJ duijsent ghauden croonen, die
mede dlast van confiscacie ofte indaghijnghe lijden moeste. Daer quamen sommighe
eerlicke lieden, ende vander poorterie, ghevlucht van daer, ende quamen te Ghendt
wonen. Maer den voornoemden Willem Stevins woorden en hebben onder tvolc
niet ghecontinneert, ende bijdien twijffelachatich vander waerheijt te hauden.
Men zecht dat Hermanus den predicant, ontrent desen tijt, beleijt was, int stedekin
van Hasselt, vanden volcke vanden bisscop van Ludick (want tstedekin behoort den
bisscop toe); ende wilde Hermanus, om zijn predicken, om den hals brijnghen; want
hij hadde die van Maestricht upgheroeijt dat zij haer beelden groote cleenicheijt an
deden; welcke stadt hem dheelft toebehoort, ende vreesde dat hij zijn landt
bedeerven zoude ende jeghen tgheestelicke verwecken.
Zoo veel vermocht noch den name ende vreese, die men hadde vande ghues,
dat ooc die Gouvernante zelve, te Bruesele, de bailgen ontrent den Hove oft
Pallaeijse dede afsluten ende toemetsen. Ooc dede zij de straten van Bruesele af
ketenen; want daer waren ghezien incommen, zoo men zecht, peerderuters metter
lance in de vuust, hebbende an haer lancen hanghende vossensteerten, ende, daer
1
neffens, cleene ghues schotelkins van spieraut oft blecke ghemaect. Daer wasser
ooc elder, ten diveerschen

1

Spiauter.
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stonden, daer te voren ghezien die voerden ijseren ketenen an haer halsen ende
an haer peerden halsen, willende betooghen: ten eersten, duer de vossensteerten
dat zij niet als vossen emmertoes in haer holen ghaen duucken waren, ghelijc
sommighe gheestelicke van machte met haer gheschimpt hadden, maer voerdense
up haer lancen, als voortijts die felle Gotthen om te tooghen dat zijt waren; want
Procopius scrijft: die zeer strijtbare Perssen en conden niet verdraghen die steercke
lancen die de Gotthen voerden ende up haer bursten daer mede reden; ten anderen,
wilden sij bewijsen de ijseren ketenen dat zij ijseren herten hadden, die niet om
vermueruwen of duer eenighe vreese om wecken en waren. Maer eijlacen! tbediedde
meer dat zij zelve daer mede ghevanghen ende ghebonden zouden werden, eer
tspel ten hende ghaen zoude; zoot ghebuert es met sommighe nobilisten, alzoo
men int vervolch van deser hijstorie wel hooren zal. Want zij en verstonden niet dat
zij haer eijghen vanghenesse aldaer figureerden; ofte die ijseren ketenen mochten
bedieden dat zij de papen ende de paepsghezinde (zoo zijse noumen) daer mede
vanghen ende binden zouden; ofte om dat zij bespot waren daer mede zelve
ghebonden te zijne; ofte dat men haer ghezeijt hadde dat haer weelde ende rijcdom
crancken zoude, dats haer ghaut in ijser verkeeren; als dat zij zouden moeten, in
de stede van ghauden ketenen, ijseren ketenen draghen.
en

Den XV februarius quam de tijdinghe te Ghendt dat die van Valenchiene, up een
loosheijt uutghetrocken waren, met drij of vier waghenen gheladen met packtonnen
als oft dae reenich drooch ghoet in gheweest hadde; ende lieten een deel volcx
daer neffens ghaen. Ende alzoo tgharnisoen daer ontrent haer meenden te
bespringhen
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ende den buet te rooven, commende ghemonteert met een hondert peerden oft
meer, zoo zijn die van Valenchiene eerst an de waghenen ghevallen ende hebben
die terstont ghestelt als schanssen, ende, nemende tgheschut, dat daer up
verborghen lach, hebben in den hoop gheschoten ende groote moort ghedaen an
c

man ende peert. Men zecht datter wel IJ doot bleven zijn. Dit zoude ontrent VIIJ
daghen te voren ghebuert zijn. Ende, alzoo Lievin Van Crombrugghe, vrij schipman,
wonende an de Leijbrugghe te Ghendt, zoude reijsen naer Valenchiene om zijn
schip van daer te lossen, dwelck langhe ghepraemt hadde gheweest, zoo es hij,
ontrent IIJ mijlen van Ghendt gheghaen zijnde ende wat sallems ghegheten hebbende
(mits dattet in den vastenen was), ghestorven; want ic zach den waghen van buten
die zijn doot lichaem in de stede ghebrocht hadde, ende de ziele was elders ghereijst.
Godt wilse ontfaermen!
Up den zestiensten februarij, zondach wesende, predicten die predicanten neffens
Ghendt zeer dappere; ende daer werden, up dien dach, XIIJ kinderen ghedoopt.
Ende in Sente Jacobs keercke predicte broeder Jan Vanderhaghen; die hadde ooc
zoo veel volcx dat de keercke gheheel vul was ende dat die lieden som up die
autaren stonden ende zaten. Dit was veel te cleene ghedaen dat hoochweerdich
offer dat men daer upoffert. Mij gheeft vremt datter die gheestelicheijt niet in en
voorziet dat zulcx niet en gheschie, dat twee onweerdighe deelen des lichaems, als
dat achterste ende de voeten alzulcke plaetse niet en ghenaken. Of zij zijn wel
ziende in deen zake, ende in een ander gheheel blent. Wasschen die christenen
van Azien de autaren of breken zij den uppersten steen af, daer onse priesters haer
misse up ghelesen hebben, eer zij haer misse daer np willen doen, mits dat zij onse
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1

misse onreen achten bij de hare, waerom en zuveren wij onse autaren niet van
zulcke onhebbelicheijt, ofte waerom en laten wijt veel liever niet gheschien? Een
Jode en wilt nemmermeer den wetbouck van Godt oft die helighe Scriftuere gheladen
hebben met ander boucken, maer legghen hem altijts veel liever int upperste, uut
een eerweerdicheijt van dien. Dwelc niet te mesprijsen en es, als men niet zoo zeere
up zulcke supersticien en rust dat men tprincipale, dat Godt van ons heescht, daer
duere vergheet ofte verdonckert. Maer dit es wat buten onse matterie gheghaen.
In Sente Jans keercke predicte een Jesuijt, een zeer gheleert man, alle
weercdaghe in den vastenen, tsachternoens vanden vier hueren totten vijven. Dese
stont met een choorcleet anne, als enn priester, ende hadde hier voortijts noch
ghepredict tSente Pieters int clooster, ende zoo hem den abt XIIJ conincxdaelders
wilde schijncken en heeft hijse niet gheanveert; hij was een overste vande Jesuijten
in een quartier. Ende, hoewel dat broeder Jan Vanderhagden ende desen Jesuijt
gheleerde mannen waren, nochtans waren zij qualic ghemoghen vande
ghuesghezinde. Want zij hieten den voornoemde Vanderhaghen Hannen, oft Hanskin
Vanderhaghen, oft fluer van vrauwen; hem legghende te laste dat hij met ghehuwede
vrauwen, nonnen ende beghijnen te doen hadde; ende dat hij een dronckaert ende
leckaert was die gheerne an een ghoede tafel hem vant, daer men stijf den rijnschen
wijn dranck, ghaende up eenen dach vanden eenen tot den anderen om ghoede
chiere te maken. De Jesuijt hieten zij den hijpocrijt of den pilaerbijtere; zegghende
dat zij

1
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menighe staute lueghen stonden en loghen in den stoel; ende dat Vanderhaghen
dicwils niet en wist hoe hij zijn propoosten pallieren zoude. Bij contrarien zeijden
die roomsche ghezinde veel quaets vande veltpredicanten; als dattet apostaten
waren; dat zij som drij wijfs hadden, als Hermanus van Zwolle, die maecte men
1
zuupkins van maleviseije zeer leckerlic in zijn hooft; ende dat zij som van malefactien
ghebrant waren up haren rugghe; dat zij den duvel in hadden, ende dierghelijcke
propoosten; ja, dat zij alle verdomt waren die daer ghijnghen, ja, die kinders vervlouct
in haers moeders buuck, als de moeders daer ter predicatie ghijnghen. En men
wilde zegghen dat dit sommighe partijeghe predicanten vande vier oordenen ooc
ghepreect zouden hebben, daer veel volcx qualic in te vreden was ende mede haren
spot hilden; hoe wel dat ick zulcx niet en gheloove.
en

te

Up den XVIIJ februarius was ghevischt ende uut den water ghetrocken an S
Jansbrugghe, achter Sente Janshuus, eenen man vande bende van Hoochstraten,
die langhe verdroncken hadde gheweest, ende was bevonden int water over hende
jeghen de brugghe staende; want een scheepkin, daer voorbij varende, zoo meenden
de lieden, die daer in waren, dattet eenen staeck was, ende staken haerlier pierhaeck
daer inne om tschip te bestieren, ende bevonden alzoo dattet een meinsche was.
Hij was gheleijt ende naect ontcleet up een lochtijncskin an dwater, over de zijde
vander Nieupoort. Hier stonden zeker soldaten bij, ende dienaers vander stadt.
Twee broers, up de veste, wiesschen hem, die bijna vurt was ende stanck zeere.
Zijn hooft ende aenzichte was al in

1

Zoopjes wijn van Malvoisie; woordspeling met malavisé.
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sticken, messchien alzoo ghesteken, onbewist, vande schippers in den gront. Men
zeijde tot eenen Cellebroere: neemt zijn hemde in huwen mont ende wrijnghet alzoo
uut; dwelc den broeder (weder uut simpelheijt oft anders) alzoo dede; ende was dat
stijnckende hemde vanden verdroncken man. Over hem waren vonden, in een
burse, IIIJ conincxdaelders, ende, in een andere, VIIJ schellinghen grooten, eenen
poengiaert ende ziin abijten ende een mule an zijnen voet (dander was al wech),
rapier ende al. Men meende hij behoorde wel XL ponden grooten over hem ghehadt
te hebben; ende was, over lanck, van zijn medeghezellen up een pont grooten
ghezet, die hem ghevischt hadde; maer twart gheprouft ende niet vonden. Dus wart
hij nu in matten ghewonden ende begraven.
Een lettel te voren, wasser een audt man, een creemer, ooc int water gheghaen
bij avonde ende verdroncken, die dicwils int Schepenhuus ende up de zale van
tsGravencasteel plach voort te stane, ende woonde in de stadt. Godt hebbe alle
ziele. Amen!
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Cap. XIX.
Datter groote heeren ende perssonaigen bij de Gouvernante oorlof
hadden ende afghedanct waren; van veel twijffelicke nieumaren; van
tverbranden vander Fremenueren clooster, tAndtweerpen; hoe de ghues
den Macgrave, met de zijne, deden vijve le ghues roupen; dat die zaken
van Valenchiene qualic stonden; ende dat men die lieden ontrent Ghendt
haer gheweere beghonde te nemen; ende hoe die keercke van
Baesserode binnen gheruwineert wart.
en

en

Den XIX ende XX februarij creghen de ghues ghoede tijdijnghe; zoo zij haer
ghelieten ende hoopten dat haer dijnghen wel staen zouden. Men zeijde dat de
Gouvernante veel groote heeren ende machtighe personagien oorlof ghegheven
hadde, die daer zeer blijde om waren.
Ooc lieten de ghues de mare uutghaen dattet de Gouvernante berauwen was,
ende dat zijse wel hadden willen wer an behauden; maer dat zij van dien advijse
niet en waren. Deden ooc de mare ghaen dat over elcke consistorie vande ghues
zoude eenen vande voornoemde afghestelde heeren wesen; ende de heere van
1
Hoochstraten zoude over de consistorie te Ghendt wesen. Zij slachten Eacides ,
die liever een dijnghen tzijnen voordeele dan tzijnen achterdeele verstont. De groote
begheerte ende viericheijt haers herten tot de nieuwe anghenomen religie dede
haer de palen der wijsheijt, waerheijt ende gherechtigheijt te buten ghaen, ende
den ghemeenen meinschelicken vrede schenden.

1
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De mare quam ooc te Ghendt dat zeker Fremenueren, int Fremenueren clooster
tAndtweerpen, ghoede chiere makende, in den vastenen, up een turrekin, in haer
cloostere, hebbende vleesch te eten, te weten, onder ander, eenen cappoen ende
schauwer ghebraden, ende eenen cappoen ghezoden; ende hadden in haer
ghezelschap vier vraukins vander ghilde, waer onder twee ghehuwede vrauwen
waren ende deene eens creemers van Andtweerpens wijf, ende hadden zoo groot
vier ghemaect dat tvoornoemde turrekin berrende, ende alzoo stont tclooster in
gloede. Ende die vrauwen zouden, som in haer baeijkins, uutgheloopen zijn, ende
dandere alzoo zij uut den bedde quamen; ende zouden openbaerlic, met trommel
ende pijpe, achter straten gheleet gheweest hebben. Ende zoo des creemers vijf
zoude ghecommen zijn ontrent haer duere en wildese haer man niet hebben, ende
sloot de duere toe. Men zoude ooc tbeen vander shaudere ende de sticken vande
cappoenen ten tooghe achter straten ghedreghen hebben. En dheere van
1
Bredenroode zoude ghezeijt hebben dat men tclooster (dwelc hij een hoerecot hiet)
niet blusschen en zoude, maer latent afbranden; maer dat men zurghe draghen
zoude dat tvier gheen schade en dede in der burghers husen. Dese mare bevant
men daernaer in veel deelen valschelic uutghegheven te zijne vande partijtsche
ende ghuesghezinde, die wel ghewilt hadden dat alle cloosters in gloede ghestaen
hadden. Maer dat tclooster afbrande es waerachtich; ende gheschiede des
en

sondaechs snachs, den XVJ februarij. Welc vier men niet en bluschte, noch niet
een leere en was daer an ghestelt om te blusschen;

1
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moghelic uut dien dat tvolck zoo verhaet up de broers was. Men zecht ooc datter
snachts gheen broeders int clooster en sliepen, veel te min dan vrauwen; maer
ghijnghen slapen tot haer vrienden ende ghoede kennesse om tperijckel haers
levens te schuwen; ende dat desen brant wel mochte toeghecommen zijn bij
sommighe soldaten die tclooster bewaerden ende te groot vier maecten, oft moghelic
al willens daer in lieten commen.
Tes ooc waerachtich dat uut Andtweerpen ghezeijt waren alle vremde ghezellen,
ende, zoo zij buten de stadt quamen, zoo werden zij terstont anghescreven ende
maecten aldaer haer hoopen ende vergharijnghen. Dit hoorende, den Marcgrave
es met den zijnen daer toe ghereden, haer vraghende wie zij dienden. Waerup
sommighe andtwoorden dat hij daer mede niet te doen en hadde; ende werden daer
veel rapieren ende messen uutghetrocken. Ende een staut jonchman, voorts
1
terdende , heeft den Marcgrave bij den schauderen oft halse ghegrepen, zegghende:
ghij hebt zoo veel onschuldich bloets doen verghieten, zoo mocht ic u nu wel in
vergheldijnghe duerschieten, ende stelde een pistolet np hem. In somme, desen
hoop ghuesen jaechden den Marcgrave zulc een vreese an, dat zij hem drijwaerf
vijve le ghues deden roupen; dwelc hij dede, om zijn leven te salveren; want hij
ende alle zijn hulpers vermant waren.
Sommighe van dese anghenomen crijschlieden lieten haer ontvliegen, dat zij
zouden tgharnisoen, dat voor Valenchiene lach, ghaen upsmijten. Die van
Valenchiene hadden, ten diversche stonden, uutghesleghen, ende haer vijanden
met listen ghecranct ende een deel ter doot ghebrocht. Haer remonstracie, daer af
e

ghezeijt es voren in dit 4 bouck

1
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e

int 14 cap., hadden zij alomme ghezaeijt ende laten uutghaen, ghedruct in drij zoo
vier talen. Dwelc meer diende om tvolc uproerich te maken ende om vijandtscap an
de Gouvernante ende haren Raet te vermeeren, dan om paeijs ende ghenade te
verweerven. Mij vrauwe de Gouvernante met haren Raet en sliep ooc niet; maer
drouch zurghe dat niet tvolc, te zeer gheloovende tvertooch van die van Valenchiene,
zouden moghen daer duere verleet ende bedroghen werden. Want zij liet oock, zeer
curts daer naer, uutghaen in den druck int ghemeene, in walsche, een replijcque
up de remonstracie van Valenchiene; te kennen ghevende haer redenen ende
tonghelijc dat die van Valenchiene hadden, om dat zij den eenen naghel metten
anderen verdrijven zoude. Welcke replijcque ic hier ooc wel hadde willen int curte
bijvoughen; maer ic en hebse niet connen crijghen; ooc en versta ic gheen walsch
dan alleen mijns moeders tale. Maer emmer stonden die van Valenchienne, om
haer rebellie, zeer qualic in de gracie van mij vrauwe de Regente. Zoo dat zij, ontrent
desen tijt, dede verbieden dat men binnen Beerghen, in Heneghauwe, ende daer
omtrent, alle die uut Valenchiene quamen gheen heerbeerghe verleenen en zoude.
Dwelc die van Beerghen ende tdlantvolc daer ontrent alzoo onder haudende waren.
Te Bruesel beghonde de mare te ghane dat men die van Ghendt ende in veel
ander steden, ooc ten platten lande, tvolc haer gheweere nemen zoude; te weten,
1
invasibel wapenen als stocken, spijssen, hallebaerden, bussen ende pistoletten.
Maer alle die eedt wilden doen de coninclicke Majesteit ende zijnen Raet, de
catholijcque keercke ende

1
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de gheestelicke persoonen, haer cloosters, keercken ende ghoedijnghen bij te stane,
te helpen bescheermen ende diffenderen, die zouden haer gheweere moghen
1
behauden. Ooc zeijde men daer insghelijcx dat le duck Dhalve hier binnen dese
m

Nederlanden wesen zoude met XIIIJ mannen van wapenen, wel gheaccoutreert up
c

tfaict van oorloghen, voor Paesschen ofte omtrent Pallemzondach anno XV LXVI,
ende dat men die veltpredicatien curts beletten zoude. Dese mare, nopende vanden
gheweere te nemen, beghonde metten effecte waerachtich te wesen. Want in
sommighe prochien ontrent Ghendt, als tHuesdene, tZwijnaerde ende dierghelijcke,
dede men de landtlieden haer gheweere overbrijnghen, up een groote peijne, dwelc
men drouch up tnieu casteel te Ghendt; ende men ghaf den lieden, diet toebehoorde,
inventaris daer af. Maer die landtslieden en waren niet wel te vreden, dat men haer
vurcken wilde nemen, daer mede dat zij haer hoij ende schooven upghaven; ende
werden hemlieden, om beters wille, ghelaten.
Men hoorde ooc datter zeker crijschvolc anghecommen was te Baesserode, ende
hadden daer al tghene dat in de keercke stont in sticken ghesmeten. Sommighe
zeijden dattet Namurroijsen warens, ghezonden vanden Hove naer Eecloo, om die
te straffen. Ander zeijden dat ghues waren, ende wilden naer dlandt van Waes ende
2
waren te schepe in hueden anghecommen; moghelic van dien vremden volcke dat
tAndtweerpen uutghezeijt was; want ten gheleeck der waerheijt niet met allen dattet
Walen van Namur zouden gheweest zijn ende ghezonden vande Regente; mits dat
zij zelve doottelic vijandt was vande beeltstormers.

1
2

Hertog van Alva.
Snelvarende schepen.
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Dlandt van Namen, Artoijs, Heneghauwe ende Ludick waren lettel of niet gheinfexeert
van dees nieuwe leeringhe; ergo, ten es ooc niet te ghelooven dat zulcke de keercken
zouden gheschonden hebben. Maer alle dijnghen stont noch zoo verwerrent onder
den ghemeenen man, dat men nauwelic en wiste waer men ghedraeijt was. Hoe
wel dat die zaken vande ghues nu beghonde, van daghe te daghe, in sommighe
plaetsen eergher te werden, ende haer macht te minderen; nochtans, zoo men curts
hooren zal, wasser noch al wat te doene ende effen te stellen.

Cap. XX.
Hoe te Ghendt die lieden ontboden werden, om haren eedt te doene;
ende welc een groote ruse ende vreese dat daer duere onder veel volcx
quam; hoe die van Valenchiene scheerpelic beleijt werden; ende hoe
zij noch een course of sprijncreijse deden, dwelcke haer naermaels niet
we becommen en es.
en

Den XXVIJ februarij beghonden schepenen vander Kuere in Ghendt, uut laste
vande Regente, voor hemlien tontbieden, om heet te doene, de lieden vander stadt.
Ende waren aldereerst ontboden die lieden vander Langher Munte ende
Vrindachmaerct, te weten alle huijsweerden ofte huijshaudende mannen. Ende
tsanderdaechs, wesende den laetsten der maent, waren ontboden die mannen
vanden Curten Steendam ende ontrent Sente Jacobskeercke, de Cammestrate, de
Conincstrate, de Veemaerct, de Nieupoort, den Hautbriel ende een deel vander
Nieustrate naest der Veemaerct ende de Ridderstrate, waer onder ic eene was
wonende up de Nieustrate, te compareren bij schepenen, tusschen achte ende
neghen hueren, up de boete
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van drij poont parisis. De verghaderinghe was in de nieu kamere; ende, als zij daer
ontrent IJ hueren ghezeten hadden, werden zij in Schepenen camer ontboden, bij
en

straten ende ghebuerten. Ende was vertoocht bij den IJ pencionaris, meester Jan
Du Boos, de dueren ghesloten zijnde, hoe dat, bij laste van mij vrauwe de Regente
ende Gouvernante, gheoordineert was, ende ooc vanden Hoochbaliu ende
Schepenen, dat elc zijn gheweere zoude moeten overbrijnghen: spijssen, stocken,
hallebaergien, bussen, sijncroers, hernasch, pantsiers, etc., uutghenomen rapieren,
messen ende poengiaerden. Maer waert bij alzoo nochtans dat zij heet deden de
coninclicke Majesteit, heere ende wet, ghoet ende ghetrauwe te zijne; belovende
voorts de roomsche keercke ende de aude religie, tot noch toe gheobserveert, daer
mede te helpen bescheermen: keercken, cloosters, godtshusen, spittalen, met die
daer inne wonen, ende hare ghoedijnghen te diffenderen, zouden haerlier gheweere
ende wapenen moghen behauden; ende die desen eet niet doen en wilden zouden
ghehauden werden, up haer lijf, haer gheweere ende wapenen voornoemt over te
1
brijnghen onthier tsanderdaechs tsavonts. Daer naer las ende resumeerden den
eersten secretarius, Roelandt van Embijse, den zelven heet, conforme den vertooghe
bij gheschrifte. Dat ghedaen zijnde, zoo was ghezeijt dat alle, die den eedt wilden
doen, ghaen zouden in die vertreck camere; ende de refusanten zouden daer blijven
in presencie van schepenen. Ende daer zijnder, alzoo vele als daer toe ghoetwillich
ende obedient waren, in de zelve camer vertrocken (waer af ic eene vanden eersten
was), alwaer Baltazar Van Hane, secretarius, elcx namen screef; ende wij hoorden

1
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wel datter terwijlen argument viel tusschen schepenen ende hemlieden die
steegherden oft weijgherden desen heet te doene, presenterende gheerne haerlier
heet te doene den Coninc, heere ende wet ghoet ende ghetrauwe te zijne ende bij
te stane met lijve ende met ghoede, ooc die cloosters, hare ghoedijnghen oft die
gheestelicke persoonen niet te mesdoene; maer hemlien te bescheermen ende
diffenderen, dat docht hemlien te breet ende te ampel sprekende.
‘Dat zij dan, zeijden zij, ooc ons ghoedijnghen ende husen bezweeren,
met ghelijcken eede, te bescheermen ghelijck wij hemlieden doen; want,
terwijlen dat wij hare ghoedijnghen mochten besich zijn met bescheermen,
zoo mochten die ander quaetwillighe vallen in ons husen ende
ghoedijnghen, ende die berooven ende spoelgieren.’
Maer ten hilt haer vele daer niet; maer om dat zij de gheestelicke zoo qualic mochten,
zoo en conden zij haer tot desen eedt niet wel ghevoughen; ten anderen ooc
aldermeest, om die belofte die roomsche keercke te onderhauden, alzoo zij tot
desen daghe onderhauden gheweest heeft. Maer ten baette al niet wat zij daer up
wisten te zegghen: curt af, men vraechde haer of zij den eedt in dier vormen wilden
doen of niet, waeraf zij niet veranderen en mochten. Daer naer zijn de ghene, die
in de vertreck camer vertrocken waren, haer ghoetwillich presenterende om haren
eedt te doene, haer namen bij den voornoemden secretaris Van Hane gheteekent
zijnde, wederom in Schepenen camer ghecommen, dander vertrocken zijnde. Ende
haer wart weder den zelven eedt ghelesen ende gheheeten naer te zegghen met
upghesteken vingheren. Dwelc aldus ghedaen zijnde, wart haer toeghezeijt haer
gheweere te moghen behauden, ende zijn alzoo vertrocken. Maer de meeste heelft
en dede gheenen eedt; want men zeijde dat,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

133
van up den Curten Steendam, daer wel L husen staen, maer zes mannen eedt en
deden. In ons ghebuerte, een hende vander Nieustrate, wasser VIIJ die eedt deden
ende de zesse niet; nochtans wilt die ghebuerte zeer catolijck zijn. Int eerste, als
sommighe lieden uut quamen die eedt ghedaen hadden, als Lievin De Moor ende
Jan Serlippins in de Langhe Munte, ende sommighe maer weijnich andere, werden
zij vande kinderen ende quade knechten beghect ende met vingheren ghewesen,
1
zegghende: ziet, daer ghaen de papisten, daer zijn de vlabackers , de gheteekende,
de ijpocriten, etc. De schepenenboden, die de lieden daer toe ghijnghen daghen,
waeren vande sommighe ooc qualic toeghesproken. Ander zeijden dat al dieven
en schelmen waren, die eedt ghedaen hadden, ende dat men haer, als de papen,
wel een groote crune scheeren mochte ende papebonetten ende langhe keerels
an doen. Nochtans hadden desen eedt ghedaen te Bruesele, zoo men zeijde, de
prince van Oraingen, de grave van Egmont, de grave van Meghen, dhertooghe van
Arschoot, de grave van Hoorne ende vele meer groote heeren ende machtighe
princen.
Tvolc was, te Ghendt, zeer beladen met desen eedt, sonderlinghe die een besijkin
vande ghuesche haghe ghepluct hadden; ende vraechden melcanderen neerstelic
raet. Twart ooc, achternaer, zeer beterende; want daer warter wel noch zoo vele
bevonden die eedt deden dan die gheenen eedt ghedaen en hadden. Maer met wat
herten dat zij som eedt deden, dat kendt Godt. Daer wasser ooc vele, die
upghenomen hadden gheenen eedt te doene, die nochtans, haer zelven wel
bedijnckende watter haer af commen

1
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mochte, zijn ghecompareert ende hebben haren eedt ghedaen. Van welcken eedt,
die aldus bedwonghen quam, men niet veel estijme en hilt; maer altijts waren zij
voor den juge in een beter anzien dan de ghene die gheenen eedt en deden, noch
gheen missiven en zonden oft ootmoedighe supplicacien om bij Schepenen in
gracien ontfaen te zijne. Want de vreese beghonde in de sommighe al wat te
weercken, vreesende dat haer eenich meerckelic quaet daer af commen mochte;
te meer, om dat in desen eedt bij ghecnoopt stont den Coninc ende heeren ende
wet ghoet ende ghetrauwe te zijne; dwelc zij wel wilden beloven; maer de reste en
ghevouchde haer niet; ende ooc, omdat zij zaghen datter, int hende, al een veel
meerder menichte desen eedt dede dan ijemant int eerste ghehoopt zouden hebben,
hier om vreesden zij, een cleen hoopkin zijnde, daeromme, als den Coninc quame
ofte alst ijewers te passe quame, eenighe meerckelic schade ende beschromtheijt
te lijden.
Ontrent desen tijt ghijnck de mare alghemeene als dat men die stadt van
Valenchiene zoude ghaen beschieten van drij zijden, elc met XX sticken gheschuts.
Daertoe waren ingienen ghehaelt ten diveerschen plaetsen. Daer warter ooc van
Mechelen ghebrocht, daer de principael ingienmeesters wonen, diese maken ende
ghieten. Dit was jammer dat die inwoonders, haer overheijt niet obedierende, de
zake zoo verre lieten commen dat zulck een steercke ende schoone stadt, vul
eerlicke edificien ende gheghoedde machtighe mannen, cooplieden en andere,
alsnu ghegheven was ter verdeerffenesse ende roove van elcken; wesende ooc
een frontier stadt, daer al wat anne gheleghen was. Men zeijde ooc dat zij weder
een course zouden ghedaen hebben; want daer zou eenen boer met schapen
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ghecommen zijn, als of hijse hadde willen met behendicheijt in de stadt drijven, om
hemlien te fictailgieren en den meesten pennijnck daer af te crijghen; dwelc nochtans
scheerpelic verboden was, zoot blijct bij den placcate jeghen die van Valenchiene
uutghegheven, zoo ghij vint lib. 3, cap. 6. Ende zoo hij bespiet was vanden
gharnisoene, gheliet hem als of hij den bespieders wel betraut ende voor gheen
bespieders ghehauden hadde, hemlien vraghende, welcken wech dat hij zoude
moghen best nemen om in die stadt onbeschadicht te gheraken, om vanden
gharnisoene niet betraept te zijne. In somma, hij coos eenen wech daer hij wel wiste
dat die van Valenchiene verborghen zoude ligghen; ende, daer commende, viel
tgharnisoen hem anne, meenende al die schapen teenen prijse te hebben ende
den man ghevanghen te nemen om ghehanghen te werden, als die ghedaen hadde
contrarie den placcate. Maer die van Valenchiene, steercker ghewapent ende
meerder in ghetale zijnde, quamen uut haer verborghen laghen, ende vielen up
tgharnisoen ende versloughen haerder een groot ghedeel, ende dreven die schapen
in haer stadt, ondancx den gharnisoene, dat voor haer stadt lach, maer niet strictelic
als een vaste belech, maer in zeker durpen ende fortressen daer ontrent; want men
beghonde nu maer preparacie van een vaste ende beslutende belech te maken.
Maer met dese ende deserghelijcke sprijncreijsen (indien zij alle alzoo waerachtich
zijn) en verschoonden zij haer zake niet, doende als quade kinderen die deen quaet
up dander legghen, ghevende aldus die overheijt groote oorzake om onghenadelic
met haer te handelen.
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Cap. XXI.
Van crijschvolck, dat duer Ghendt passeerde; van een wreetheijt vanden
gharnisoene an die van Audenaerde bedreven; wat men zeijde van
Valenchiene ende van Zeelandt; van eenen veltslach voor Andtweerpen
ende van eenen grooten ende vreeselicken trouble binnen Andtweerpen;
ende hoe den prince van Oraingen groote wijsheijt daer in bezichde.
Up den vierden in maerte, voor der noene, quamen duer Ghendt ter Bruchschepoorte
inne, treckende ter Mudepoorte uute naer Walckeren in Zeelandt, hondert ende L
Walsche knechten, curt van persoone maer licht ende wacker. De arckebussiers
en hadden anders gheen wapene dan an thooft, ende quamen voren met een
trommel zonder feijfel; schoten ooc eenen frisschen schoonen man van Ghendt,
die daer up stont en zach, ontrent de Drapstrate, met buspoer, up zijn cake, drij zoo
vier ghaten. Daer naer volchden die spijssen. Dat volc, naer costume, was wel
ghewapent, hooft, burst ende rugghe, voren met flanckaerts tot up de knien; redelicke
frissche mannen. Hier onder was een veendel ende trommel en pijpe; en daer naer
volchde weder busgheschut; ende daer naer den tros. Men zeijde dat zij van Deijnse
quamen.
en

Den IX in maerte, tzondaechs naer alf vastenen, ghebuerde, neffens Audenaerde,
een deerlicheijt. Want zoo zij, naer haer ghewoonte, ghijnghen ter predicatie in haer
ghuekeercke, neffens de stadt ghemaect, zoo quam daer, onder andere, eenen
1
boer, die een maertse in de handt
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drouch; ende, mits dat verboden was met gheweere ter veltpredicatie te ghane, zoo
quamen daer eenighe vanden gharnisoene ende wildense hem nemen. Ende, ghelijc
tvolc ontrent Audenaerde fijn ende puersaem (?) es, zoo heeft des boers
1
medeghezelle, om zijnen veijn te helpen, steenen gheraept ende daer mede naer
die vanden gharnisoene gheworpen: daer uut, dat zij vertoorent werden ende quamen
gheloopen naer de ghuekeercke, daer veel volcx in zat, mannen, vrauwen ende
kinderen, om te hooren tsermoen, die moghelic niet en wisten vander beroerte, die
buten gheschiet was. Niet jeghenstaende dien, sommighe dulle ende onredelicke
crijschknechten staken haer ghevierde bussen duer de duere ende duer de
ghelaesveinsters vander voornoemder keercke, ende schoten met scheerp gheschut
in den hoop onder tvolck, ghelijc men in een cudde duven schiet daer zij up tvelt
zitten, ende hadden haer bussen som met zade gheladen, dwelck hem verre ende
wijd uutspreet ende veel quaets pleecht te doene; zoo datter daer af vele ghequetst
werden ende vijf mannepersoonen doot bleven. Ende men zecht datter vande
e

e

quetsueren noch wel XIJ of XIIJ ghestorven zijn. Ooc wasser een vrauwe zeer
compasselic haren boesem opengheschoten. Een ander vrauwe, die bevrucht was,
duer de groote vreese ghijnck tkint van haren lichame doot; ende zij heeft ooc metter
doot haer schult betaelt. Tes ooc wel te dijncken datter noch vele waren, die duer
den grooten ancxt ende vreese letten daer af ghecreghen; dat welck elcken niet
openbaer en es. Dees rasende coppen, die zulcx deden, mochten wel van
tijgherdieren ghebroet zijn, oft van die

1
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canibales ghevoetstert, dat zij een volc, dat haer niet en mesdede, ende, sonder
eenich gheweere, daer paijsivelic zaten ende stonden, zoo wreedelic ende
onghenadelic anthierden. Want elc mach wel dijncken welc een compasselic gheroup
dat daer was: ghenouch in dier mannieren alst was als die Duijtschen quamen, met
blancke zweerden, in eenen theatre te Roome, die al vul volcx was, draghende up
haer schauderen sommighe lichamen van versleghen machtighe mannen, als den
1
keijser Caius Caligula van Cereas met zijn hulpers versleghen was. Men zecht ooc
dat die ander vanden gharnisoene van Audenaerde daer omme vergramt waren,
dat haer medeghezellen zulcx ghedaen hadden, ende hadden liever jeghen een
ander volck te vechten ghehadt; want eenen onweerachtighen hoop es ghoet om
vermoorden, te meer want zij haer gheweere, uut bevel vander overheijt (als die
van Ghendt ende ander steden), overgheleijt hadden. Dit zal een beschaemt
verandtwoorden zijn als zij compareren zullen voor den rechterstoel Godts, die niet
ongheloont noch onghewroken ofte onghemeerct en zal laten, ten zij dattet met
penitencie ende leedschap ghezuvert wert.
Up den zelven zondach preecte men noch in de groenkeercke neffens Ghendt.
Ende daer waren XX kinderen christen ghedaen; want tvolck, die van dien zinne
waren, hildense jeghen tsondaechs ende tshelichsdaechs; ende vele werdender
ghebrocht van buten ten platten lande. De ghues, ghevoelende dat men die
veltpredicatie curts beletten zoude, zeijden, zoowel tAudenaerde, als te Ghendt:
wanneer men ons verbiet tsermoene te ghane naer onse manniere, wij zullen
obedieren; wij hebben een accoort

1
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metten Grave; dat hauden wij zoo langhe tot dat ons wederzeijt es.
Men hoorde ooc dat, rontomme Valenchiene, dlandt al bedorven wart, wel vier
1
mijlen int ronde; ende dat mer beghonde te pionieren ende de schanssen te stellen.
Die ghues deden de mare ghaen dat die van binnen haer steerck ter weere stelden,
2
ende hadden wonderlicke fraij gheesten in haer stadt, die hadden vremde duwieren
doen maken om die vijanden van achter en van voren an te vallen. De straten, alle
vijf husen, die zouden afgheketent gheweest zijn, ende een stick gheschuts daer
3
gheleijt. Up de maerct zoude een catte ghemaect gheweest zijn, waer up dat laghen
drij sticken gheschuts, die een mijle weechs draghen mochten. Maer hier af bevant
men naermaels cleene of gheen waerheijt, dan ghestuucte beeren zoo men zecht.
Sommighe schepen met ghueschen volcke meenden in Zeelandt te arriveren,
maer werden van die van Vlissinghen met clooten gheghroet. Zij hebben daer ontrent
dlandt afgheloopen. Daer waert volc ghezonden vande Gouvernante, maer en
conden gheen schepen crijghen om over te varen, zij hadden moeten up den dijck
4
slapen. Sommighe meenen dat die van Vlissinghen oft van tcasteel te Rammekins
zouden beschoten hebben ooc zeker schepen die vande Gouvernante, gheladen
met crijschvolcke, ghezonden waren; dwelc onbewist wel zoude moghen gheschiet
zijn;

1
2
3
4

Delven.
Onderaardsche gangen.
Batterij.
Het kasteel Zeeburg, gemeenlijk Rammekens genaamd. (J.-B. Krüger, potamo-chorographie
of navorschingen over de Schelde, enz. II, bl. 53 en 78).
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want die een poorte ofte aven der zee bewaren, connen lettel gheweten wat volck
datter in de schepen schuult, die ter zee varen ofte ancommen willen.
Item, alzoo de ghene die tAndtweerpen uutghezeijt waren (met meer ander
vergharinghen van volcke van diversche quartieren, als die vanden Walschen cant
ende eldere, verjaecht en ghevlucht waren) met sommighe schepen ter zee ghevaren
hadden, ende hadden gheerne in Zeelandt ghearriveert, maer werden beschoten,
zoo voorseijt es, zoo quamen zij somtijts te lande, ende hadden (zoo men zecht)
die keercke te Baesserode binnen van beelden ende ornamenten al gheruwijneert,
ende daer naer noch eene, daer zij te lande quamen boven Andtweerpen, ende
waren van sommighe ghuesghezinde heeren upghescreven, zoo men meent. Daer
naer es ghecommen, int beghinsel vander maerte, noch ander crijschvolc, waeraf
wel de twee deelen Walsche ende Toornisienen waren, om anghescreven te zijne
vande voornoemde ghuesche heeren, om up haer casteelen ende steercten gheleijt
te werden. Ende compareerden bloot, zonder gheweere, niet verre van Andtweerpen,
1
als tot Oostervael , wesende zoo bij der stadt dat sommighe vander stadt
uutghijnghen in haren leghere, hemlien succourerende met fictaillie als broot, boter,
caes ende dierghelijcke, dat zij haer om niet ghaven. Dit deden de ghene die van
haren zinne waren ende ghoede jonste daer toe droughen; want liefde (zoo men
zecht) trect meer dan zeven peerden. Dit crijschvolc was nochtans den landtman,
daer ontrent, zeer lastich; want zij hemlien moesten helpen voeden. Ende daer
2
wasser ontrent drij veenkins , ende daer waren noch drij veenkins ghemaect.

1
2
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Daer toe screef men anne, ende, onder andere, vanteerde hem scrijvere eenen
Pauwels Van Hulze, brauwer van Ghendt, int Moriaens hooft, achter de
Vrindachmaerct up tplaetsekin; maer was tAndtweerpen ghaen wonen met zijn
huijsghezinne. Ooc wasser van Ghendt, zoo men zeijde, Glaudekin Ghoetghebuer,
een jonc edelman die noijnt en wilde dueghen; ende bracht zijn ghoet al overe,
converserende met ghemeen vrauwen openbaerlic binnen zijn huwelick; hadde ooc
langhe ghevanghen gheleghen van schulden, ende andersins.
en

Up den XIIJ dach van maerte, voor der noene, donderdach wesende, als zij noch
bezich waren met anscrijven, zijn zij gherecontreert gheworden ende bespronghen
1

c

vanden heere van Villeers ende den heere van Beavoijs , die ontrent V arckebussiers
bij haer hadden; ooc tgharnisoen van Liere ende een deel peerderuters, die haer
bedect hilden. Ende ziende die ghuesghezinde desen hoop ancommen, schoten
haer gheschut zeer dapper af; maer ten trefte niet wel. Ooc waren zij qualic daer af
voorzien, ende hadden lettel gheweere, mits dat zij noch vele bloot ende niet
upgherust en waren. Daer naer zijn de voornoemde in haer ghevallen, latende haer
gheschut up hemlien afghaen, dwelc hert up hemlien trefte; ende, als haer de
peerden vertoochden ende in den hoop spronghen, zoo es den hoop gheschuert
ende ghedeelt; zoo datter daer, zoo duerschoten, zoo versleghen ende verdroncken
c

ontrent VIJ ghebleven zijn. Ander en zegghen maer van drij hondert; maer dat zijn
ghuesche woorden. De reste werden in den vlucht ghesleghen; want daer

1

Beauvois. Zie Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, IV, bl. 376 en volg.
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wasser ontrent XX die, om haer leven te verbeerghen, ghevlucht waren in een huus;
maer die ander, dit wetende, hebben tvier daer in ghesteken; ende werden alle
deerlic daer inne verbrant. Daer warter ghevanghen ontrent LX. Die werden, twee
te ghader, ghebonden ende alzoo gheleet naer Duffele, ende daer ontrent; ende
1
men loetse boven dien, als troslieden, met bagghaijge, ja, als mulen oft peerden,
zoo dat zij daer onder som nederzoncken van moetheijt ende flauheijt, ende zepen
vanden bloede vande ontfanghen wonden. Ende doe werden zij, hier en daer, an
boomen voor haer rustplaetsen ghehanghen; waeraf datter wel XXX ghehanghen
werden onderweghen. De reste bleven noch onderweghe achtere, uutghenomen
XVIIJ, die, tot Bruesel ghebrocht zijnde ende in eenen kelder daer ontrent, als beesten
oft vee, gheleghen hebbende, werden de zesse an boomen vastghemaect; dander
zesse, als niet anghescreven gheweest hebbende ende en waren maer commen
tspel anzien, werden vrij ghelaten. Haerlier capiteijn, Alonse ghenaemt, up een cleen
2
paert zittende, zoude met een weijfelmes bijna dweers afghesleghen gheweest
hebben. Desen Alonse was een hovelijnck ende was uuten Hove ghezeijt; en zijn
broeder, tAndtweerpen zijnde, meende wel dat uutnemende schoone ende steercke
stadthuus, al nieuwe ghemaect zijnde, inghenomen te hebben, als een ander
beroerlic Johannes in dat belegherde Jherusalem.
Terwijlen dat dees battailge ghebuerde, zoo stont in die stadt van Andtweerpen
al over hende. Tghemeente was al verstoort, ende hadde willen uutloopen, wel XXX
of XL duijst steerck, om te helpen de ghues die, daer

1
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buten Andtweerpen, vermeestert werden, zoo ghehoort es. Maer men lietse niet
uutghaen; de poorten hilt men toeghesloten. Zij wildense gheopent hebben, ende
waren, met grooten hoopen, ter vesten gheloopen; men liep om den slotel, ende
daer wart ghebrocht eenen contrarien slotel, omdat men tvolc binnen hauden zoude,
ende, met zulcke sluderinghe ende dilaijen, hemlien den middel benemen om die
ghues, die buten waren, niet ter hulpe te commen. Zoo dat mense terwijlen verslaen
ende vanghen mochte; waer uppe dattet die heeren uutgheleijt hadden.
Hier toe hadde ooc den prince van Oraingien zijn preparacie ghemaect. Want,
vermoedende dat neffens Andtweerpen, ter voornoemder plaetse, curts een ghevecht
gheschien moeste, heeft sdaechs te voren daer ontrent een brugghe doen afweerpen,
om dat, als den strijt ghebueren zoude, die ghues, die binnen Andtweerpen waren,
den toeghanck benomen zoude werden, om hare consoorten, die buten in noode
zouden zijn van tvolc dat daer de Regente zenden zoude, te moghen bijstant ende
hulpe doen. Want al en hadden die eerlicke ende verstandighe mannen vander
stadt zulcx niet willen toelaten, dat die ghues uuter stadt die ander ter hulpe zouden
ghetrocken hebben, nochtans tgroote puepel ende tvremt gheboufte ende
quaetwillighe, tot nieuwe werrijnghen gheneghen, die zeer vele pleghen te zijne in
zulcke machtighe coopsteden, hadden zulck ghewelt moghen bedrijven dat zij haers
gheen meester en zouden connen ghewerden hebben, hadden zij gheweten dat
die passaige veil hadde gheweest; want zij noch daer toe loopen wilde, alzoo
ghehoort es. Ende alzoo zoude die vermaerde overtreffelicke stadt een leelicke
vlecke, jeghen haren wille, behaelt hebben, als de ghene die jeghen haer overheijt
upghestaen ende
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tgheweere ghebezicht hadden. Maer die van Andtweerpen, hier mede noch niet te
vreden zijnde, stonden zeer steerck ter maerct ende in die groote straten, al
ghewapent. Den prince van Oraingien hadtse gheerne ghestilt; maer zij zeijden dat
haer vrienden ende maghen daer buten jammerlic zonder hulpe doot bleven waren.
Tgheboufte ende die quaetwillighe, die veel liever ghezien hadden dat qualic
gheghaen hadde dan wel, maecten een ghescreij ende riepen eenpaerlic: paep uut,
paep uut; zoo dat mense niet ghestillen en conde (ghelijc Paulus niet en conde doen
cesseren den roup die tot Ephesien was vande afgoddinne Dianens weghen). Zij
hadden XJ groote sticken artijllerie die zij met keijen ghevult hadden. Daer lach een
stick up de Meerbrugghe om een gheheel strate te rumen, ende ooc dat overcostelic
ende schoone stadthuus, al nieuwe ghemaect (zoo voorseijt es), ende meer ander
schoone hussen ende eerlicke edificien te schenden; want zij hadden (als oft zij
buten zinne gheweest hadden) up een ingien oft stick gheschuts wel XVI pont pulvers
oft buscruuts ghesmeten. Godt weet wat gruwelicker cracht ende foortse dattet
zoude ghegheven ende gheheel die stadt doen daveren hebben. Den prince van
Oraingien, om haerlier hittich bloet te paeijsieren, dede hemlien heet dat zij blijven
zoude in hare anghenomen religie, zoo verre alst zijn macht ware, tot der comste
vanden Coninc, ofte emmer zoo vele an mijvrauwe de Gouvernante te verweerven
dat zij onghemollesteert in de nieu religie zouden moghen blijven tot der comste
vander Majesteit voornoemt. Men zach daer dat alle die straten blijncten vanden
hernassche; ende hadden haer vrauwen ende kinderen gheschict in de nieuwe
stadt, om eenen slach te slane; want zij waren in die stadt in twee partijen
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ghedeelt, als Martinisten ende Calvinisten. Die Martinisten vielen heere ende wet
bij, ende met hemlien unierden de Spaensche ende Inghelsche nacien, di binnen
Andtweerpen waren ende in haer coopmanschap altijts laghen, hebbende daer haer
contoiren ende bancken; ooc mede al tgharnisoen ende de catolijcke weerlicke
persoonen ende de gheestelicheijt; want de gheestelicke, zeer vreesende van die
Calvinisten gherooft ende om den hals ghebrocht te zijne, hadden ghezeijt ende
ghebeden: weert ons dese vijanden, wij zullen mede in de assijsen der stadt ghelden
ende contribueren als ander ghemeene lieden; maer dat woort en hilden zij niet, zij
slachteden de kinderen, die veel beloven zoo langhe als zij de roede up den eers
hebben, maer, die gheweert zijnde, twert aest vergheten ende vander handt
ghesleghen. Desen afscheet ende tweedracht quam, zoo men zeijde, om dat
sommighe Calvinisten haer hadden laten meercken tgheestelicke te berooven ende
af te loopen; dwelc zij wel bewesen an haren roup, als zij riepen paep uut; dwelc
die Martinisten jeghen stonden. Zij vraechden, te weten die soldaten met hare
ghealegierde, of zij daer in vallen wilden; maer den prince van Oraingien andtwoorde:
neen gheensins, ende zocht, over alle zijden, paeijs te onderhauden, rijdende,
1
onghewapent, ineen inckel wambaeijskin , van deen partije totter andere, metten
blooten hoofde. Ende dede zoo vele dat haerlier hittighe gramschap beghonde te
cesseren; ende hadde sommighe brugghen in de stadt doen afbreken, om dat vele
Calvinische ghezinde vander stadt bij den ghemeenen hoop der ghewapende
Calvinisten niet commen en zouden. In somma, den ghoeden heere dede daer in
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een zonderlinghe groote Godts weldaet; waeromme men hem behoorde in grooter
weerden te hebben. Ende hadde al bij daeromme van eenighen snooden bouve
(zoo men zecht) bijcans duerschoten gheweest.
Hermanus van Zwolle, den ghueschen stauten predicant, es (ic en weet niet hoe)
uut dat beleijt stedekin Asselt, sorterende onder den bisschop van Ludick, gheraect,
ende es binnen Andtweerpen ghecommen, alwaer hij ghijnc met een pistolet of twee
c

c

an zijn zijde ende wel met J of IJ mannen, die hem bewaerden. Men zecht, dat hij,
in dees foele, den prince van Oraingien verrader gheheeten hadde. Sommighe
zegghen (maer tghelijct een fabele) dat hij bij nachte tot Asselt uutghelaten was als
eenen boer ghecleet, ende dreef tsanderdaechs een coe voor hem. Doe vraechden
die crijschlieden, waer hij metter coe henen wilde; hij sprack, hij wildese vercoopen
om ghelt te hebben; want die lansknechten teerdent hem al af. Daerom loughen die
knechten ende lieten hem passeren in die ghedaente van eenen boer.
Tvolc was tAndtweerpen al beroert ende verwerrent van zinne. De catolijcke
hieten die andere Calvinisten, uut schimpe; ende die Calvinisten hieten de papisten
Godteters (Godt betert!), ende stont een poose alle reijsen up een vechten. Tschijnt
dat die Calvinisten vanden zinne waren, daer dien heijdenschen meester Averrhoijs
af was, die sprack, datter gheen eergher noch booser nacie onder die cappe des
hemels en was dan die christenen; want, daer ander nacien Godt anbaden ende
eerden, zoo aten de dese haerlier Godt. Maer wat esser, dat den plompen,
verdomden verstanden ghenoughen zal? In Godts name, wij een eten dat helich
offer niet als een ander spijse, die in ons verwandelt wert; maer wij etent (zoo
Augustinus
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wel zecht) als een medecijne onser ziele, daer mede wij zelve in zijne helicheijt
verwandelt werden. De Heere heeft ons dit zoo diere bevolen ende gheboden, zoo
dat ons ghenouch behoorde te wesen, ende dat die duvelsche blasphemie van dat
zij niet en verstaen, doch eens mochte cesseren.

Cap. XXII.
Van een wijf, die de predicanten catolijcque ansprack; van brant te
Ghendt; hoe die vremde predicanten ghepresen werden, ende wat zij
zeijden; hoe die van Andtweerpen beloofden gharnisoen in te nemen;
vanden capiteijn der ghuesen voor Andtweerpen; hoe veel zaken
beghonden te stillen; hoe Hermanus, den predicant, up een ghelt ghestelt
wart, ende verboden te heerbeerghen; van crijschvolc te Deijnse; ende
hoe Valenciene beschoten wart.
De zaken te Ghendt stonden nu redelic, dan datter altemet een cleene kinderachtige
en

werrijnghe tusschen partijculier persoonen was; ghelijck dat ghebuerde up den XIIIJ
dach van maerte, zondach wesende, ende in den vastenen. Want broeder Jan
Vanderhaghen, predickende in Sente Jacobskeercke, wart van een vrauwe, naer
tsermoen, bij den boesem gheghrepen ende anghesprokende, zegghende: ghij hebt
ons al qualic ende valschelic gheleert; waer up hij andtwoorde: vraukin, ghij zijt al
droncken, ghaet thuuswaert, of comt in ons convent, men zal u wel berechten; zij
sprack hem clouck an, zegghende, dat zij van hem niet en verschoot, maer dat zij
hem metter scriftuere wel wilde tanden ende betooghen, hoe droncken dat zij ware
van dien dranck; maer in zijn convent daer en wilde zij niet commen. Ghij zijt, sprack
hij,
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up eenen quaden wech. Ghij verbruut pape, sprack zij zeer oneerlic, zoo stelt mij
te
up eenen beteren dan. Men zeijde dat zij den Jesuijt, die tS Jans preecte, ooc
tweewaerf berespt hadde, niet anziende dat hij een theologien was. Haren toename
te
was Van den Baers, ende was, tsanderdaechs, vande dienaers, in S Jacobs
keercke, ghewacht om haer te vanghen; maer zij en quam daer niet. Sommighe
1
ghavense voor een zottine uute, zegghende dat zij een vaechsche van zotticheijt
hadde; ander zeijden neen.
en
Den XVJ in maerte, zondach wesende, tsavonts ontrent den IX hueren, wast
brant ten XIJ cameren tAckerghem. Maer daer en branden maer IJ stallekins af; want
den wint keerde naer een beemde, Ghode lof; anders, hadden daer veel huijskins
met stroon daken, daer schamel lieden in wonen, af moghen ghaen.
Tvolck was te Ghendt zeer beroert om den perijculuesen tijt. Den onderbaliu ende
een vande capiteijnen, met een ghedeel hallebaergiers ende knechten ghijnghen
daerwaert bezurghen datter niet eerghers af commen en zoude; want daer waren
quaetwillighe, die gheroupen hadden: slaet doot, slaet doot. Maer men wist niet,
mits [de] duijsterheijt vander nacht, wie zij waren, dan dat men meende dattet eenighe
vremde schudden mochten gheweest zijn, die in de Vuijlsteghe daer ontrent pleghen
te logieren.
en
Up den XVIJ in maerte hoorde men dattet tAndtweerpen weder zoetelic in paeijse
stont; want tvolc was uut der wapen gheghaen. Ende te Rijssele was een man met
zijnen wijve ghehanghen, om dat zij eenen veltpredicant gheheerbeercht hadde
ende niet te kennen ghegheven, contrarie tverbodt. Ende men preecte noch neffens
de Brugsche-

1
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poorte te Ghendt in de ghuekeercke, ende daer werden een ghoet ghedeel kinderen
en

christen ghedaen; ende was up den voornoemden XVIJ in maerte, zondach
wesende; want tzweercdaechs en mocht men daer niet predicken. Men zecht dat
den predicant verclaerde, hoe dat zijn medeghezelle met ziecten bevanghen was;
anders zoude hij gheerne ghecompareert hebben ende zijn leven niet willen sparen.
1
De ghuesghezinde presen zeere meester Jan Micheus , die hebreeusch, griecx,
latijn, franchoijs, overlandts vlaemsch ende in somma wel zes of zeven talen conde,
zoo zij zeijden; een cleen ende zeer teer persoon, maer van eenen grooten ende
steercken gheest der gheleertheijt, zoo zelve die catholijcque gheleerde mannen
bekenden; maer voor den ghemeenen man waren zijn matterien te hooghe ende
steerck. Hiertoe presen zij meester Pieter Datenus, die meest in de ghuekeercke
predicte, ende dander buten onder den blooten hemel, mits dat tvolc hem bedeelen
moeste, om de groote menichte. Maer de gheleertste ende subtijlste volchden al
den voornoemden Micheus. Menich meinsche was zeer verwondert, dat men dees
predicanten niet en vijnck. Hierom zeijden zij, dat zij uut haer zelven hier niet
ghecommen en waren, maer ghezonden ende beschict van groote meesters; dwelc
zij up sommighe tijden zelve te kennen ghegheven hadden, zegghende: Lieve
vrienden, waent ghij dat wij ijdel landtloopers zijn, commende aldus uut ons zelven
voortghespronghen? Neen lieve, neen; maer wij zijn uutghezonden vande groote
princen ende heeren. Want wat zoude ons gheleghen zijn, hier in perijckel ons
levens ende in dees traveille te commen, zonder den wille vande princen,

1

H.-Q. Janssen, de kerkhervorming te Brugge, II, bl. 252.
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daer wij daer zonder doch wel ghedoen moghen, ende ghenouch te predicken
hebben? Want alzoo een Baltazar ghenaemt, hier uut Vlaenderen gheboren, een
predicant was van dhertoghe van Cleve, alzoo was meester Pieter Datenus, den
predicant vanden Grave Palatijn an den Rijn, ende was van nativiteijt een Westerlijnck
van ontrent Cassele. Men meende dat den Grave van over Hemden, ende vele
meer andere, daertoe gheholpen hadden.
en
Den XVIIJ in maerte quam de tijdijnghe, dat die naer Valenchiene ghetrocken
waren, metter stadt niet veraccordeert en waren; want zij en werdens der condicien
niet eens. Maer die van Andtweerpen waren veraccordeert (ter bescheermenesse
vander stadt jeghen de quaetwillighe, die daer vele waren van alle canten
inghevlucht, ende ooc van audts daer woonachtich vremde nacionen) in haer stadt
c
te nemen IIIJ peerderuters ende IJ vendelen voetknechten.
Den capiteijn vande ghues (die buten Andtweerpen versleghen was) was ghenaemt
Jan Denijs, ende hadde wijlen onder den raet te Ghendt ghefrequenteert ende zeker
officie bedient; maer, quistghoedich ende hoolic van levene, es tAndtweerpen,
ontrent desen tijt inghebrocht. Ende men zecht dat, te Bruesele, weder een deel
en
van dien volcke ghehanghen zijn; dat was up den XIX in maerte; want den
hanchman van Bruessele voerde eenen zack met basten daerwaert buten der stadt.
Men zecht dat daer XXX mannen an boomen ghehanghen waren, ende daer te voren
noch zevene, bij de roo roe van Brabant.
TAudenaerde wast nu al stille. Hondert ende L mannen gharnisoens hilden die
stadt in paeijse, metghaders de wijshede vande heeren vander stadt. De predicatie
buten, naer de ghuesche manniere, was nu aldaer ghecesseert.
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Zoo was zij ooc te Deijnse ende al den Westcant duere, dan dat men noch sindert,
te Deijnse, eens of tweemael ghepredict heeft.
en

Den XXIJ in maerte was te Ghendt bij trompetslaghe verboden Hermanus den
veltpredicant te heerbeerghen, up ghecorregiert te zijne lijvelic, metten stroppe,
indien mens niet te kennen en ghave. Ende zoo wie maecte dat hij ghevanghen
ware, zoude hebben L ponden grooten. Djonck bloet, als den leser zoude wech
c

rijden, riep; jau, jau; ende men zecht, dat hij tAndtweerpen ghestelt was up VJ
ghuldenen.
Om dieswille dat men hoorde dat die van Deijnse noch niet en cesseerden van
hare veltpredicatie, zoo zijn aldaer duere ghezonden eenen hoop crijschknechten,
die naer Valenchiene beschict waren; ende hebben sommighe dijnghen in haer
ghuekeercke in sticken ghesmeten, ende zijn ghaen teeren in sommighe husen van
ghuesghezinde; ende vonden daer in den vastenen, ontrent der ghoeweke, vleesch
ghecooct, ghezoden ende ghebraden (zoo de mare ghijnck). Ooc zeijde men dat
tAudenaerde sommigher lieden husen toeghezeghelt waren van des Hoofs weghe.
Noch preecten neffens Ghendt twee predicanten, den eenen in haren tempel ende
den anderen up tvelt. Ende dat was Nicasius Van der Schuere. Dese, als men hem
zeijde, dat hij zijn lijf ende ghoet daer mede verbueren zoude (want hij schoon ghoet
hadde, ooc mede een schoon huusvrauwe, als eenen anderen Nicolaus onder die
zeven diaconen der apostelen), zoo heeft hij in andtwoorde ghegheven: zij moghen
mij lijf ende ghoet nemen, maer mijn ziele niet. Die tghezellekin wel kennen, als van
zijn ghebueren catolijcque, die gheven daer af (anghaende zijn leven) zeer ghoede
ghetughenesse, als dattet een onstraffelic leven
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leet, zeer sober (zoot Paulus van een leeraer begheert), nauwelic drijnckende up
een maeltijt, met vrienden, een rumerkin wijns, ende ghedeeter int drijncken drij of
vier reijsen mede; heeft ooc een vriendelic aenzichte, teer ende zeer cleene van
1
persone, hebbende een gheschicte wandelijnghe, zeer sebaer ende ghestichtich.
Duer welcken ghoeden schijn veel te meer die meinschen bedroghen werden.
en

Den XXIJ

en

in maerte was Valenchiene beschoten ende daer naer den XXIIJ ,
te

Pallemsondach wesende, weder van ghelijcken, zoo dat den turre van S Nicolaus,
staende an de veste, zoo gheraect wart dat die cappe van boven nederviel; ende
tBeelfroot wart zeer gheschonden. Ende int vallen van dese edificien zoude men
een groot gheroup ende ghecrijsch in de stadt ghehoort hebben; ende tsachternoens,
ontrent den vier hueren, lieten haer sommighe persoonen uut der stadt in de graven
vander veste vallen; ende daer werden teekenen ghegheven van vrede; want
tghemeente in de stadt beghonde tweedrachtich te werden. Haer wart ghelast,
wilden zij uut der stadt commen, men zoudtse niet mesdoen; maer dat zij met haer
zouden brijnghen ghevanghen haer ministers ende die principale capiteijnen oft
hoofden vander stadt, die van haerlier nieu religie waren oft consistorianten. Dwelcke
zij ghedaen hebben, brijnghende met haer drij ministers ende sommighe notabele
der ghuesen, onder de welcke was Michiel Herlijn, een audt man met witten haren,
hebbende wel tien duijsent, ander zegghen XV duijsent ghuldenen tsjaers; ende
hadde, curts voor de beroerte, wel drij zoo vier eerlicheden ghecocht; hij was een
zeer machtich coopman

1

Zedig.
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van wijne ende ander ghoet, zoo dat hij menich meinsche hilt levende met zijn
antieringhe. De schiplieden beclaechden hem zeere, mits dat zij menighen schoonen
pennijnck an hem wonnen. Men zeijde dat sommighe van zijn zonen ghevlucht
waren in Vrancrijcke met den ghelde, zoo vele als zij conden wech ghebrijnghen.
Maer den vader voornoemt hadde een groote somme ghelts verloren, die hij uut
Andtweerpen naer Valenchiene meende te beschicken, meenende dat daer beter
bewaert zoude wesen, ende was zeer subtijlic ghepact in een tonne met ander ghoet
ghevult, in een ijseren coufferkin; maer twas bespiet, ghevonden ende ghenomen,
ende men zecht, dat daer inne waren VI duijsent ghauden croonen in specien. Dese
ghevanghenen werden alle beschict naer Bruesele, ende waren ghecommen haer
overghevende in ghenade ende onghenade. Hoorende sommighe steden, die zeer
ghues waren, hoet met Valenchiene verghaen was, leijden thooft in den schoot
ende begheerden met den Hove over te commen, als die van Amstelredamme ende
tsHertoghenbossche. In somma, de zake wart up ghoede mate staende. Godt zij
ghebenedijt.
tAndtweerpen drouch men achter strate te coope, gheprent, de articlen die den
prince van Oraingien met die van Andtweerpen ghesloten hadde. Onder de welcke
was eene, dat zij zouden moghen blijven in haer nieu religie, tot anderstont dat
anders gheoordineert zoude werden bij den Hove ende die Staten vanden lande.
Die zelve articlen werden ooc te Ghendt ghebrocht, ende in veel ander plecken.
Maer de Gouvernante, met haren Raet, en heeftze in dier voughen niet willen hauden
noch confirmeren; maer wilde emmer, dat de nieu predicacie cesseerde; want int
vergharen ende communiquieren vande Staten vanden lande mochte wel zoo lanck
eenen tijt verloopen, datter
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niet veel duechts uut commen en zoude binnen middeldertijt. Hier uut mocht men
wel ghevoelen van wat zinne dat Oraingie was.

Cap. XXIII.
Hoe de Hoochbaliu van Ghendt naer Zeelandt ghetrocken es, ende dat
Mosscheroen van Brugghe zijn plaetse quam bewaren; van eenen brant
tAckerghem; hoe die van Andtweerpen en Doornicke beghonden te
vluchten; hoe die steden over quamen die zeer ghues gheweest hadden;
ende wat te Ghendt nopende de consistorianten ende ministers
openbaerlic ghelesen wart.
en

Den XXVIJ in maerte vertrack, zeer stille ende bedectelic, die edel heere mer Adolf
van Bourgundien, heere van Wacken, Cappelle, etc., hoochbaliu der stadt van
Ghendt, naer Zeelandt, voerende met hem sommighe vande beste ende ghetrautste
soldaten, die hij meende te vinden onder die vier regimenten van Ghendt. Ende
mits dat hij vise-admirael es van dees Nederlandtsche zee, ende den Coninc, zijn
vader den Keijser, ende zijn moijen, saligher ghedachtenesse, veel dienst ghedaen
hadde, mits hemlien ende ander nobilisten over ende weder naer Spaengien ende
dees Nederlanden ter zee te beschicken, zoo was hem vanden Hove belast zurghe
te draghen voor dlandt van Walckeren ende zuver te hauden de zee daer ontrent,
als protectuer daer af wesende; want hem dees dijnghen betraut waren, zoo langhe
als den troublen tijt gheduerde.
Ende in zijn plaetse te Ghendt quam den souvereijn van Vlaenderen, van Brugghe,
1
Mosscheroen ; ende was ghelo-

1

Ferdinand De la Barre, heere van Mosschroen, souverein baljuw van Vlaanderen.
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te

giert ten huuse vanden abt van Nienove bij S Janskeercke, dwelc hopen haut Joos
Cobbaert. Hij hilt daer al de menaige van Joos Cobbaert costvrij; ende men hilter
zeer ghoede tafele.
Up den voornoemden dach wast brant tAckerghem, in de Cruepelsteghe; ende
beghonde tvoornoens, ten acht hueren. Tbrande over beede zijden vander straten
ende up de strate daer men ghaet naer tPapegheijhuus ende tstraetkin achter die
taveerne ghenaemt den Duijtschen leghere. Twas zeer compasselic om zien; want
twaren alle aerme huijsekins, met stroo ghedect, ende twas hooghen wint, om veel
meer schade te doene, hadder niet zoo groote weere toeghecommen van gheestelic
ende weerlic. Ooc den onderbaliu te Ghendt ende een deel soldaten, ooc sommighe
vander Wet, waren daer om zurghe te draghen; zoo dat, ontrent der noene, tvier
ter neder lach. Maer daer waren verbrant ontrent XX cleen huijskins. Die aerme
lieden weenden bitterlic, ende aude aerme vrauwen ende mannen, dat eenen steen
deeren mochte; ende riepen som claghelic om haer kinderen, die int onghereede
waren. Daer waren ooc dieven, die, in zulcken compasselicken noot, die aerme
lieden haer ghoet ontstalen, als bedden ende dierghelijcke. Men zeijde, dat tvier
weder quam ghenouch van daert de laetste reijse ghecommen was. Ende meenden
som dat uut heert asschen, daer voncken viers in laghen, uutghesturt, metten winde
in de stroon daken ghevloghen was. De aerm liedekins daer ontrent beloofden haer
in den eersten brant zeere van Godt, dat haer huijskins gheen schade gheleden en
hadden; maer nu wast daer al: wa lacen, wach aermen! als haer huijskins in brande
stonden. Godt wilse elders in voorzien ende vertroosten, ende ghoede lieden
verwecken diese
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helpen, alzoo zij ooc som naermaels hertelic ghedaen hebben, dwelc zij in den
eeuwighen hemel vinden zullen.
Om dat nu waerachtich bevonden was dat Valenchiene inghenomen was, zoo
zijn uut Andtweerpen ghevlucht wel vier duijsent persoonen, die haer ijwers in
beschuldich kenden; ende van Doornicke quamen te Ghendt zeker waghenen, met
vrauwen gheladen, die haer mans quamen zoucken, die te Doornicke inghedaecht
waren, up groote peijne, te compareren binnen zekeren competenten daghe, zoo
emmer de mare ghijnck.
Ende die van Andtweerpen, ziende haer meshuus ende waer in dat zij haer jeghen
de Majesteijt mesgrepen hadden, ende ziende dat Valenchiene inghenomen was
ende met gharnisoene bezet, de principale upzetters ende ministers ghevanghen,
dat die van tsHertoghenbossche begheerden ooc over te commen, ende
Amstelredamme ende meer ander steden, diets veel ghemaect hadden, hebben de
luus in dhoore ghehadt ende hebben de gouvernante ende haer Altese doen
zegghen: zij wilden gheerne afstaen vander nieuwer predicatie, ooc gharnisoen
innemen ende haer ghedraghen met die ander steden des landts; alleenlic dat men
hare mesdaet zoude willen quijtschelden ende vergheven. Dwelc tHof alzoo niet en
verstont, maer wilde de quaetwillighe ende ongheoorsame pugnieren naer tbevint
vander zake, ende oorden stellen naer haer beliefte, ende alzoot alderbest behoren
zoude.
en

Up den XXIX dach van maerte, zijnde Paeschavont, wart ten tune uutghelesen
vanden Schepenhuse zeker edict up tfaict vander nieuwe religie; ende was daer
naer, al Ghendt duere, met trompetslaghe, ter ghewonelicker plaetsen ghepublieert;
inhaudende hoe dat die vander consistorie van Ghendt hadden ghemaect een
confederacie
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met de consistorie van Andtweerpen, Doornicke, Valenchiene, IJpre, Steeghers
ende andere; ende hadden ghelt upghelicht om knechten an te nemen om haer te
t

bescheermen ende rebelleren jeghens de M ; overzulcx, was eene vande Ghendtsche
ministers vander voornoemder religie ghereijst, met zeker consistorianten van
Ghendt, in den Westcant, van waer den zelven minister gheboren was, ghenaemt
meester Pieter Datenus; ende hadden daer ommestellijnghe ghedaen ende ghelt
upghelicht; hadden ooc vergharijnghe ghehauden te Ghendt, in de Sterre up den
Coorenaert, met besloten dueren, alwaer tghelt ghebrocht wart ende quitancie
ghegheven, ende alzoo beschict naer Andtweerpen; dwelc de voornoemde te
t

verandtwoorden stont jeghen de Coninclicke M ende zijnen hooghen Raet; ende
dit al ter grooter droufheijt ende meshaghen vande ghoede paijsivele poorters der
stadt van Ghendt; hadden ooc van hare consoorten ende medehulpers, die men
heet diakens ofte alemoesseniers, wesende als die consistorie int ghetal van
twaleven, haer vervoordert omme te ghane pennijnghen te lichten om den aermen
ende om de fabrijcque van haren nieuwen tempel ende ghuekeercke, zonder consent,
t

octroij ende wille vander M ; met meer ander zwaericheden, die daer ghelesen
waren, als ooc, onder andere, dat die ministers haer hadden vervoordert tsacrament
vanden doopsel te administreren niet alleene den nieu gheboren kinderen vander
stadt van Ghendt, maer ooc die van buten aldaer ghebrocht werden; bij den welcken
men haer belaste hemlieden voorder daer af te verdraghen ende te cesseren van
haer precicacie, up zeker penen; werden ooc de voornoemde ministers oft
predicanten ghestelt up een ghelt, ende diese logierde up de doot, ende den
ghuetempele wart up den zelven dach toeghesloten van Heere ende Wet.
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Aldus es de predicacie vande ghuen oft Calvinisten ghecesseert, up den helighen
en

c

Paeschdach, den XXX in maerte XV LXVII, als zij ontrent Ghendt wel IX vulle
maenden gheduert hadde.
Men zeijde dat de somme van pennijnghen, die de consistorien, van Vlaenderen
alleene, meenden up te lichten, bedrouch wel vier hondert duijsent ghuldenen; waer
af tachtste deel, dat was L duijsent ghuldenen, alreede upghelicht waren; ende dat
zij daer mede zeker crijschknechten, ligghende ter langher straten, alve betalinghe
1
deden; ende zouden vulle sault hebben wanneer men haer te weercke stelde. Maer
dit quam de Gouvernante ter hoore, die heeft ze zelve anveert; ende aldus sloughen
de ghues ooc faute.
Nochtans zeijde men, dat men up den Paeschdach, ende daer naer, vergharinghe
ghewaer gheworden hadde ontrent een alf mijle van Ghendt, daer lieden van Ghendt
ende Eecloo zouden ghecompareert zijn om te hooren predicken. Maer de mare
was twijffelic, die daer af liep. Men zeijde ooc datter crijschknechten waren buten
Sente Lievinspoorte ontrent der handt, een alf mijle van Ghendt; dat ooc eenen
grooten hoop volcx uut Duijtschlandt Maximiliaen nederzant, die hij ghebezicht
hadde in Hungharien jeghen de Turcken, wel tot hondert ende XLIIIJ veendelen. In
somma, dlandt was al in roere; maer (Godt lof) was veel beter den jeghenwoordighen
tijt ende van min perijckels dan hij gheweest hadde.
De bovenghenoumde dijaken ofte aelmoesseniers vande ghuen waren ooc herde
fijne mannen, als Lieven Brakel-

1

Solde.
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man, Martin Volckaert, Martin Dierkins, Claeijs De Zaleere, apotecaris an de
Vischmaerct, ende Pieter De Bellemakere, Lievin Van den Wijnckele, brauwer in
den Tenenpot, Adam Aijman, ende dierghelijcke. Maer hadden haer fijnicheijt qualic
ghebesicht int faict vander religie ende verstooringhe vanden ghemeenen vrede,
verweckende tot rechtveerdighen toorne die edel Coninclicke Majesteit. Want, alzoot
een boos ende staut stick was de religie ende policie te veranderen, zonder al tquaet
datter voorts uut zaude moghen ghesproten hebben (mits dat men sindert bevonden
1
heeft, bij tortuere ende andersins, dat sommighe verleden hebben, dat zij niet alleen
de gheestelicke zouden ghespoelgiert ende doot ghesmeten hebben, maer ooc
ander eerlicke poorters ende poorterssen ofte gheghoedde catholijcke persoonen;
m

zij meenden ooc zonder tvoetvolc wel IIIJ peerden upghelicht thebben, eijst waer
dat mer af zecht), alzoo wast ooc zeer eerghelistich ende boos dat zij haer poochden
te steken jeghen haren natuerlicken prince ende souverainen heere, welcke twee
voornoemde pointen voor Godt noch voor de weerelt verandtwoordelic zijn. Tjaghen
ende tvlien was al dat zij meenden ende hoopten te boven te commen duer de
2
adresse ende schoon lavuijt , die zij van sommighe groote heeren ende machtighe
personaigen meenden te hebben, ende ten anderen duer de groote menichte vanden
ghemeenen volcke die upgheroijt waren ende noch daghelicx worden duer dees
nieuwe gheesten, diet alomme zeer vele maecten.

1
2

Bekend.
Schoone woorden.
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Dat vijfste boeck.
Cap. I.
Van drij veendelen knechten, die te Ghendt quamen, waeraf deerste
duertrack ende die ander bleven; ende hoe die consistorianten ende
ander ghuesen met hopen de vlucht namen; hoe die van Valenchiene
verdruct waren; van eenen camp tusschen Bredenrode ende hertooch
Herick; ende van disputacien ende werrijnghen onder tvolc.
Als dees Nederlanden langhe ghenouch ghequelt hadden gheweest vanden trouble
der ghuesen, zoo beghondet nu verlast te werden met die vremde gharnisoenen.
en

Want up den IJ Paeschdach, den laetsten in maerte, naer noene ontrent den twee
hueren, quam te Ghendt al Sente Lievinspoorte inne een veendel knechten, al
Walen, ende waren de ghene die men zeijde dat ter handt ghezien waren. Zij waren
jent ghemonteert, passeerden duer de Mageleijnstrate ende trocken alzoo al de
Hauburch ter Mudepoorte uute, naer Axele, zoo men zeijde. Zij ghijnghen vijf dicke:
de arckebussiers met een trommel voren, al met ghecamde sturmhoeden; daer
naer de spijssedraghers, met een trommel, feijfel ende veendel vul sterren, al blanck
ghewapent tot ontrent de knien; ende daer naer weder busgheschut, ende schoten
zeer steercke bussen ende dappere; de achterste schenen te hebben motalen
sturmhoeden, maer van bij te ziene waren zij alzoo verghult ende gheamelgiert zeer
c

triumphant. Daer mochter zijn in dit veendel alles ontrent IJ . Daer naer dat volchden
een deel waghenen met bagghaige, vrauwen, kinderen
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ende ziecken. Daer naer, up den zelven dach ontrent den V hueren, quamen te
Ghendt inne noch twee veendelen knechten al duer de Peterceliepoorte, ende
hadden tZwijnaerde ende tZeewerghem ghelogiert. Dese quamen, drij dicke
onderschoten als de voornoemde, ooc al Walen, fraij ghemonteert. Deene was de
1
bende van mijnheere Van Montenbrugis, ende dander vande heere Van Lijcquis ,
hoochbaliu van Lens in Artoijs. Schoten ooc zeer vreeselic ende steerck; ende,
commende up den Coorenaert, de eerste bende of vendel, zoo schoten zij
wonderlicken zeere; ende die knechten van Ghendt, die up de Holijslaghers huus
laghen onder tregiment van capiteijn Wijchuus, schoten ooc zeere. Emmer daer
2
wart een jonck man , zittende neffens zijn wijf, daer hij maer een jaer mede ghehuwet
en was, voor de Drije Coninghen duerschoten, voren in de burst; zoo dat men zijn
bloet achter ten rugghe, beneden de schuete, uut zach commen, als of de schuete
van hooghen ghecommen hadde: zoo dat men wel presumeerde dattet vande
Holijslaghers huus quam, dwelc hooghe met eenen steegher up te ghaen es, ende
jeghen over de voornoemde Drije Coninghen ijemant diens busse scheerp gheladen
was, dat hijts niet en wiste ende vergheten hadde. Desen man, aldus duerschoten
zijnde, zanck neder ende starf terstont in zijns wijfs aermen. Twas een schipper van
zijn ambacht, ende zijn wijf was een peijnbacsterigghe, die groote droufheijt daer
in maecte.
Beede dees veendelen werden ghevoert up de Vrindachmaerct, alwaer zij, deen
voren ende dander naer, eenen

1
2

De Licques.
Pauwels Penneman. Van Campene, dagboek, uitgegeven door Fr. De Potter, bl. 56.
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rijnck oft slecke maecten. Ende deene track up de Leertauwers gracht, daer zij
ghefoerriert waren; ende dander bende of vendel was ghefoeriert up de
Vrindachmarct ende in de langhe Munte. Twaren alle lichte rustighe knechten, wel
ghecleet ende ghewapent; maer al meest tbusgheschut cleen van persoone; veel
waghenen met bagghaige volchden achtere, ende men zeijde datter een deel
1
edelmannen in waren. Treijnde doe ter tijt eenen cleenen reghene.
Dese knechten hadden binnen Brugghe vijf maenden gheleghen. Eene vande
veendraghers, een Ghandtoijs zijnde, commende te Ghendt up den Coorenaert,
wart ghewaerschuut van sommighe, die hem kenden, om dat hij te Ghendt helpen
breken hadde. Dit hoorende dat hij bekent was, abandoneerde tveendel ende stelde
hem in de vlucht; zoo dat hij onschappeerde.
Zeer ontrent dees tijt, ziende die consistorianten ende aelmoesseniers der ghuesen
te Ghendt dees garnisoenen incommende, ende hoorende datter elder ooc
ghezonden waren, tspel en ghenouchde hemlien niet wel; ende die te voren lettel
weercx vander zake ghemaect hadden, creghen nu de vreese zeer groot int lijf; zoo
dat zij meest alle uuter stadt ghevlucht zijn. Godt weet wat rauwe ende jammer
onder sommighe huijsghezinnen was! Twaren al meest rijcke ende machtighe lieden,
wel ghezien ende gheacht. Ende tAndtweerpen lieper wech met duijsenden. Men
zeijde dat zij niet en wisten waer henen; want in Inghelandt (zoot scheen) en mochten
zij niet commen, daer zout haer twee waerf verboden gheweest hebben; in Vrancrijck
ooc niet; want onsen Coninc zoude daer
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zijn ambassaden ghezonden hebben an den Vrancschen Coninc, ooc an de
Coninghinne van Inghelandt, dat zij in haerlier landen niet en zouden willen
ontfanghen noch logieren die van doe voort uut zijne eerf-Nederlanden aldaer
ghevlucht quamen. Maer dit schenen naermaels al lueghenen te wesen; want men
hoorde niet, datter ijemant, van dese landen commende ghevlucht in Vrancrijck oft
Inghelandt ofte in eenighe ander landen, uutghezeijt wart ofte woonste gheweijghert.
Dat meer was, werden van sommighe zeer wilcomme gheheeten, zouckende alle
middelen om hemlien te crijghen ende behauden.
Ontrent dees tijt was tSente Pieters een drucker, die eijmelic ende verborghen
dructe; ende hadde daer toe een groot abstract huus, om dat men de persen niet
en zoude horen craken, te weten thuus voren met een groote eerve ende muer
tSente Pieters boven up de Nieustrate, daer onlancx te voren in ghewoont hadde
Lievin Van Secleers, baliu vander Auderburch, heere van Gotthem. Maer hoe eijmelic
dat ment hilt, zijn boucken waren uutghehaelt ende ghebrocht onder de justicie
vanden prelaet van Sente Pieters. De suspicie was, dattet eenighe kettersche oft
verboden boucken waren. Aldus ziet men dat niet en rusten de quellicke beroerlicke
gheesten, die tvolc ooc met haren boucken uproijen. Waerom dat Godt zulcx ons
laet overcommen, daer mochten veel redenen toe zijn, maer hier al te lanck om
verhalen.
Men hoorde nu dat tvolck te Valenchiene (eijlaes) zeer qualic vanden gharnisoene
ghetracteert waren; dat haer huijsen al vul jandaermen laghen, ende moesten de
lieden vander stadt int upperste van haer huijsen wonen, als de vremste van haren
husen ende huuskateijlen; ende en mochten niet zenden om mostaert zonder
consent,
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1

noch nieuwers uutghaen zonder vercnaept te zijne van soldaten oft jandaermen.
Nochtans wilden de ghues quelen dat drij steden ghuesghezint wilden jeghen hauden:
deen zoude gheweest hebben Amstelredamme in Hollandt, tsHertoghenbosch in
Brabant ende Maestricht in dlandt van Ludick; sustinerende dat zij bedroghen zijn
van toe zegghen van sommighe heeren.
Ende mits dat dheere van Bredenroode bij de Regente uutghezeijt was, de grave
van Culenburch, graef Lodewijc van Nassau ende meer andere, tot XXVJ, maer
meest Walsche heeren, zoo es de heere van Bredenroo voornoemd in zijn stedekin
van Vijanen ghetrocken; ende hadde daer beschoten gheweest, mits dat hij daer
eenen deel edelmannen vande ghuesen bij hem verghadert hadde ende ander
crijschvolck; ende hertooch Herick van Brunswijc (haudende zijn domicilie in Hollandt,
ghescheeden zijnde over lanck van zijn huijsvrauwe om der religie wille; want hij
was ghoet Roemsch ende zij Martiniste), hebbende eenen hoop crijschknechten,
es Bredenrode gherecontreert, die ooc eenen hoop volcx int velt hadde. Daer wart
langhe ghecamt ende ghescheermutst; maer de meeste nederlaghe viel up de zijde
van hertooch Herick, zoo men zeijde; maer hoe vele datter over beede zijden doot
ghebleven zijn, daeraf en hebbic tghetal niet ghehoort.
Men zach te Ghendt, tsondaechs ende tshelichsdaechs, up de Vrindachmaerct
die soldaten met grooten hoopen wandelen, fraeij gheaccoutreert van diveersche
colueren. Som hadden zij groen fluweelen caussen, ende al met den rapier an dlijf.
Dit waren (spraken sommighe) de predicanten vande ghuesen, die haer, met pijp
en trommel,
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zweert, busse en spijsse, tchristen gheloove an quamen preken; want sommighe
priesters spraken, (maer, zoo zij ghevroedden, naer haer onverstant): laet nu de
ghuespredicanten commen disputeren jeghen dees knechten. Om zulcke redenen,
werden zij vande ghemeen lieden bothaerts ende esels gheheeten, die haer niet
en conden weeren metten woorden Godts ende natuerlicke redenen, maer en wisten
anders niet dan met ghewelde haer zake voort te drijven; hoe wel nochtans dat zij
daer eensdeels (die zulcx zeijden) daer onghelijc in hadden, mits dat men ooc vele
treffelicke gheestelicke persoonen vant, die machtich ghenouch waren om de
ghuesche gheleerde met scriftueren ende redenen te verwinnen; maer daer neven
ofte daer bij vant men vele ongheleerde hezelkins; zoo dat van vijftich niet eene
fraeij ghenouch gheleert en was om jeghen eenen floucxschen gheleerden
ghueschen predicant te stane. Maer daer zij zeijden die crijschknechten zouden de
ghuesen tgheloove anpreken, twaer veel meer te beduchten dat die ghuesen
hemlieden haer tgheloove anpreken zouden, indien zij langhe tsamen bleven ende
melcanderen conden verstaen; want al waren daer soldaten die de gues verspraken
ofte verachterden, daer wasser ooc diet quaet up tgheestelic hadden, dorsten ooc
som wel een psalmkin in walsche ter veinster uute zijnghen. Tvolc sprack som zeer
diveersch ende partijich; sommighe vrauwen (die men zecht dat lettel mesdoen
moghen int spreken) zeijden, zij wilden wel dat al de ghues ghehanghen waren;
ander zeijden zij wilden wel, dat alle papisten elck eenen pape in zijnen balch hadde,
ende dierghelijcke ongheschaefde woorden; waeraf ooc alle mans, ende bijsonder
sommighe gheestelicke, niet zuver en waren, ghevende haer passien te veel toe,
als oft uut een jaloursie vander waerheijt quamen
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oncompassiues ende tijrannich te zijne. Maer om datte wel te bevestighen, daer
waer quaet om toe te commen; want, als sommighe ghezeijt hadden, dat ghoet
ware dat uut dese diveersiteijt van gheloove gheen bloetsturtinghe en quamen, wel
ende rechtelic sprekende, zoo creghen zij in andtwoorden, datter lettel bloetsturtinghe
af commen zoude; want zij zouden ghehanghen werden, te weten de ghues; dan
en zouden zij haer bloet niet sturten; maer daer mocht wel wat rijsen van achter in
haerlier brouck van pijnen. Elc oordeele uut welc een christelic herte, dat zulcke
woorden commen; hoe conforme dat zij zijn der broederlicke liefde. Paulus en
weinschte de verdoolde onbekeerde Joden gheen ghalghen noch stroppen, maer
voor haer verbannen te zijne om haer salich te maken, zoo ooc van ghelijcken
Moijses ghedaen hadde. Zulcke zijn in dat cas alzoo naer tbewijs van sulcker liefde
als den hemel verscheeden es vander eerden. Daer wasser noch van dese nijdighe
draken, die zeijden, dat zij wel hadden willen al de basten betalen, daer men de
ghues an hanghen zoude; ander, ter contrarien, weinschten sommighe roomsche
predicanten een deel tonnen buspoers in haren zack. Dit zijn al haren vanden
duvelen. Godt betert!
Als ic omme ghijnck met de ghoede heeren van Sente Jacobs-prochie thulpen
den sacramente ende der predicatie al den vastenen ghedaen, anno LXVII, zoo
zeijden sommighe: zij ghaen omme om bier en wijn, om tsacrament; ander spraken:
neen, zij ghaen omme om eijeren; aldus en hadde tspotten ende tquaetweinschen
en

gheen hende. Maer den IIIJ in april, vrindach wesende, was te Doornicke eenen
ghehanghen ende eenen anderen de tonghe afghesneden ende daer naer de handt
afghesleghen ende daer naer levende

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

168
verbrant; dwelck hij al cloucmoedelic verdrouch. Hij hadde leelic ende mesjantelic
gheleeft metten h. sacramente vanden autare, datte blasphemerende ende
meshandelende openbaerlic, ooc thelich olijsele. Ende Jan Denijs was te Vilvoorde,
met sommighe ander, ghehanghen. Hij hadde den capiteijn gheweest vande ghues
int westquartier, te Waterloos ende boven Andtweerpen; hij hadde veel secreten
uutbrocht in zijn tortuere; daeromme en was hij maer moghelic metter ghalghe
gherecht.
en

Den VI in april, beloken Paesschen wesende, maectent die Walen crijsknechten
vele up den Reep te Ghendt, ende wilde een ghilde een licht meijsen mede leeden
jeghen haren danck. Dit ziende Pieter den pasteijbacker, wonende in de Koestrate
naest meester Pieter De Buck landtmetere, een hoolic ghezelle wesende ende was
wat bij drancke ende hadde ghecooct totten scholaster van Sente Jans nu Sente
Baefs, ende track zijnen snijer uut ende wildet beletten; ende wart van eenen bouve
met eenen poingiaert verradelic van achter ghesteken ter zijden, int hanghen van
zijnen buuck, dat achter an dander zijde uut quam; zoo dat hij asemde (eijlacen)
1
als eenen osse die ghehert es, ende overleet binnen den zelven daghe, eer den
nacht an quam. Pierkin Alverdobbelt en voer niet veel beter, die hem hadde doen
anscrijven in de wake van Ghendt; want een Wale soldaet jongheluerde met een
peert, dat up den Coorenaert quam, daer een kindt up zat; daer af raviseerde hem
tvoornoemde Pieterkin, die creech een steke terstont up de burst met eenen
poingiaert, maer was hert; daer naer een vuijst in zijn ooghe, dat hij daer neder viel;
ende ten derden eenen slach met eenen rapier in zijn hooft, dat thooft

1
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ghecloven was, die clanck dat ment hoorde al den Coorenaert duere. Hij riep
1
toorconde alle die daer waren, om tonghelijc, dat men hem dede, ende dat hij hem
niet en mochte weeren up ghehanghen te zijne; maer hij hadder te voren veel
veronghelijct, aldus slouch deen quaet bloet dander Godt betert!

Cap. II.
Hoe de ghuekeercke neffens Ghendt afghebroken wart; van Hermanus,
den veltpredicant, ende die vraukins van Ghendt; van eenen eclips der
zonne, ende hoe de eclipsen der zonne ende mane ghecauseert werden;
ende vande vercoopijnghe der matterialen vande ghuekeercke.
Naer dat de veltpredicacie neffens Ghendt ghecesseert was, zoo ghehoort es, zoo
en

wart, up den IX in april, de ghuekeercke afghebroken; want meester Artur Boesins
track, bij consente van Mosscheron, souverain van Vlaenderen, die de plaetse
vanden hoochbaliu van Ghendt was commen bewaren, met zijn regiment, tsmorghens
vrouch, curts naer den vijf hueren, met trommel, pijpe ende vlieghende veendel
daerwaert, ende beghonden te breken. Daer waren ooc soldaten bij vanden heere
van Lijcques; zij wrochten rasch ende hadden lettel achte om de sticken ende
matterialen gheheel af te doene; maer vielen in de glaesveinsters met haren
spiessen, zaechden ende hieuwen die pilaren oft stijlen af, daer tdack up ruste. X
of XIJ ghewapende mannen trocken an een zaghe met coorden; doe namen zij ander
coorden, ende trocken IJ of IIJ partijen, ontrent XL ghewapende mannen, sommighe
stijlen van ondere, ende maecten groote schaerden in de voornoemde keercke.

1
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Somtijts brack de coorde; doe vielder daer een deel over rugghe, in dien schijn zoo
die Joden deden als den Heere sprack: ic bent. Somtijts vielen zij andersins, al en
brack de coorde niet. Ende alzoo die brekers, in augusti lestleden, in cloosters,
keercken ende godtshusen, de beelden ende ander properhede afbraken ende
ruwijneerden ende ghijnghen becroont, up haer hoeden ende bonnetten, met zijden
bloumen, die zij in de vrauwen cloosters of elders ghecreghen hadden, zoo zach
men nu dees brekers vande ghuekeercke becroont ghaen up haer hoeden, met
ruten ende sticken vande glaesveinsters in loode ghestelt vande voornoemde
ghuekeercke. Ic zach dat, ontrent den VIIJ hueren voor der noene, wel deen heelft
vander keercke om leeghe lach. De manspreecstoelkins, met ledere ghedect,
hebbende drij pickels, die men open ende toe doet, daer men de camerspelen mede
pleecht te ghaen hooren (die in de afghemetste oratorie ofte eldere in de zelve
keercke bewaert waren, om aldaer de predicatie te hooren), werden van die soldaten
aldermeest ghenomen, elc zijn gherieve. Maer ic, teender memorie, en drouch
anders niet mede dan een stick glas, een palme breet. Den appel, daer boven de
spille ende tvaenkin up stont, was in duijsent sticken ghesmeten; want zij zeijden
dat Hermanus, den uproerschen predicant, daer in zat. Dit was een gheckelic ende
kinderachtich zegghen, dat niet te bedieden en hadde. Ende ontrent den X hueren
voor der noen lach de temmeraige plat ter nedere, uutghenomen tachterste deel.
Daer an bleven noch twee zijden, elc ontrent XVIIJ voeten lanck, van taftreck daer
de delen up laghen. Om tzelve alzoo te beter te vercoopen, zoo mochtent de coopers
dan af doen doen ende bewarent ter minster quetse; ooc wast chierlicker om te
vercoopen staende dan ligghende.
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Hier ontrent plochten des predicants Hermanus zijde wormkins meest te zitten;
alzoo hiet hij de schoone wel gheparreerde vraukins, die fluweelen ende zijden
hoijkins droughen ende dierghelijcke, biddende den volcke, dat mense plaetse
maken ende duer laten zoude; waer up die vraukins somtijts zeijden, dat hij der
vrauwen knecht was; ende sommighe rijcke joncvrauwen, ooc in presencie van hare
mans, en schaemden haer niet hem an den hals te vlieghen ende te cussen, alst
zoo te passe quam. Hij was, ende ooc die ander predicanten, dicwils ghenoot ende
1
gheleet veerkelen . In somma, die ghues haddender zeer vele mede te schaffen,
2
als oft groote helichdommen gheweest hadden, als ander Tandenussen .
Up desen tijt dat men den ghuetempel afbrack was de Bruchschepoorte ten IJ
plaetsen toeghesloten, ende in elcke duere en was maer een wijncket open, dat
men open ende toe dede, waer duere dat men sommighe lieden van heeren liet
passeren, die men kende om gheen quaet te commen; want voor alle beede ende
an beede de zijden stonden ghewapende mannen met ghevierde bussen ende
ander lanck ende curt gheweere. Tvolc clam up de turren vander veste ende quam
duer den muer vander stadt van up de eerden veste staen zien wat mer bedreef.
Daer wart menighen vremden caut ende gheckijnghe uutghesleghen, elc naer dat
hij ghezint was. Meester Claeijs De Hondt, secretaris vanden deken van Ronche
sprack: als ic se hoorde van in de stadt vallen, doe peinsde ic, zeijt hij, daer valt de
hoere van Babilonien; nu zal, zeijt hij, meester Franchoijs Ghoethals dicteren. Ic,
wel wetende wat hij meende (want Ghoet-
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hals haddet mij zelve ghezeijt, wat weerck hij daer af onderhauden hadde ende
versochte hulpe an mij, waertoe ic mij niet ghevoughen en conde, om dattet gheen
stichtinghe ende niet dan spot met de ghuen bij en brachte als te weten: welc es
haer wierooc in haren tempel? andtwoort: stijnckende lollepotten, ende alzoo voort
up elc point bijzondere), daerom andtwoorde ic den voornoemden meester Claeijs
ende sprack, dat zulck dijnck meer een verwecken tot gramschappen van dander
partije was, dan tot stichtijnghe; want de tijt noch weeckelic stont. Nochtans de
ghues hier ontrent lieten haer lettel hooren. Als oft zij eenen wulf in de kele ghezien
hadden, alzoo hadden zij haer sprake verloren. Maer daer wasser ooc die zeijden:
dees brekers vander ghuekeercke waren alle ten preeckheeren ghenoot van broer
Jan Vanderhaghen; ende alzoo ic daerwaert ghijnck, tsmorghens vrouch, quam een
van daer ontrent de Turrepoorte die sprack een ander an ende vraechde hem hoet
buten te weercke ghijnck; tes, zeijt hij, den zelven breker, die nu de ghuekeercke
breect (meenende meester Artus Boessins), die aldereerst de beelden in dander
keercken afbrack; hij weeter mede te leven, spraken zij, tes een fraij stick. Daer
1
waren cadillen die spraken tot haers ghelijcke: nu en zult ghij in de ghuekeercke
niet meer wafelkins heten noch wijnkin drijncken, noch in den aerme ghenomen
zijn; ende dierghelijcke menighen vremden clap wart daer uutghesleghen; want men
plach in dees keercke ende daer ontrent, bij tijden, wafelen te backen; want de
lieden creghen dicwils grooten hongher, alst ontrent der noene was, ende haten
een wafelkin of twee, die verre van huus waren; ander hadden haer cabaes
ghestoffeert ende droncken een pintkin wijns, dat men daer bij in de heerbeerghen
vercochte,
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1

2

ofte een keijtkin , naer dat den staet vermochte; dan quamen daer ooc ghabelorijkins
ende ghezellekins die melcanderen zochten, meer uut een venus-devocie dan uut
een ghuesche viericheijt.
Met dat men bezich was met aldus desen tempel te breken, zoo ghijnck de zonne
in eclips; daer de lieden up de straten onderlic mede bezich stonden, zettende water
voor haer dueren; ander stelden water daer spieghels in overdect int water laghen;
ander namen bloote spieghels; ander pampierkins daer ghaetkins in ghesteken
waren, om te ziene die fighuere ende ghesteltenesse der zonne, die was ghelijck
een onvulwassen mane. Maer omdat de ghues niet zegghen en zouden dat dit een
mirakel ware ende dat de zonne verdonckerende te kennen ghaf, dat men, mits
tafbreken der ghuekeercke, de waerheijt ende claerheijt des goddelicken woorts
verdonckerde (want desen eclips was alzoo groot dat wij in XXIJ jaren dierghelijcke
niet ghehadt en hebben; want hij duerde int gheheele IJ hueren ende VIIJ minuten,
zijn beghin was IIIJ minuten voor den X hueren ende thende IIIJ mijnuten naer den
XIJ hueren), zoo zullen wij hier betooghen dat den eclips natuerlic es, ende bij wat
middel dat hij gheschien mach.
Alzoo alle astronominen, astrologienen, mathematicienen ofte geometristen
eenstemich besluten, ende alzoo ment met der beprouvender waerheijt ondervint,
zoo gheschiet den eclips der zonne, alst zoo comt, bij verloop van tijde dat de mane
recht onder de zonne comt ghedraeijt (want der manenloop es beneden der zonne,
want daer zijn noch IJ planeten tusschen, als Mercurius ende Venus.) Dan es de
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mane als een scheerm tusschen ons ende der zonne; zoo dat wij de claerheijt der
zonne niet wel ghebruucken en moghen, tot dat de zonne ende mane wederom
verloopen ende vanden anderen ghescheeden zijn. Maer den eclips vander mane
gheschiet in deser mannieren: de mane es een lichaem dat vander zonne zijn licht
ende claerheijt ontfanghen moet, ghelijc ooc die sterren doen; anders zouden zij
alle duuster zijn; nu, alst zoo ghebuert, dat bij natuerlicken loope zoo comt, dat de
mane alhier boven der eerden es ende de zonne recht daer ondere, zoo belet den
cloot ofte masse vander weerelt, dat de zonne haer claerheijt ende stralen niet
ghezenden en can tot den lichame vander mane, ende alzoo verduustert die mane,
die te voren claer was, ende blijft zoo langhe duuster, tot dat zij beede verloopen
zijn (zoo voorseit es) ende dat die zonne die mane ter zijden der weerelt wat
beschijnt, ende alzoo voort breeder en breeder, tot dat zij gheheel beschenen wert;
want de weerelt eerst als een scheerm tusschen beeden hijnck. Nu mocht ijemant
vraghen: hoe comt dan dat ooc die sterren niet en eclipseren, want ghij hebt ghezeijt,
dat zij ooc haer claerheijt vander zonne hebben? Dat comt daerbij, want die menichte
der sterren die staen int firmament des hemels een groote distancie boven der
zonne, want daer loopen noch drije planeten tusschen als Saturnus, Jupiter ende
Mars; ende mits die wijde distancie, zoo en can die schaduwe vander eerde oft
weerelt, die de zonne maect met haer piramide, niet zoo verre strecken dat zij die
sterren verduustert; dwelc die eenich verstant daer af heeft, zeer ghoet ende plat
om verstaen es. Maer anghezien dat veel ghemeen lieden dit niet en weten, met
meer ander wonderlicke operacien des hemels, zoo doet haer die ignorancie van
dien te meer verwonderen
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ende abuseren, ende dits de cause gheweest dat sommighe der heijdensche nacien
meenden, dat de mane, die zij zoo subbijt zaghen haer licht verliesen, van eenighe
quade wijfs betoovert was; waerom zij branden ende walmen viers in die lucht te
weerpen plochten ende met beckenen ende clocken groot gheclanck te maken, om
alzoo de lucht te zuveren vander tooverije ende die mane, dat edel nachtlicht, ter
hulpe te commen. Dit dede ooc die Macedoniers zeer verscricken, daer zij jeghen
die Romeinen te velde laghen bij die stadt Perrhebiam, meenende dat dees
verstooringhe ende verduusteringhe der mane beteekende die verduusteringhe van
haren Coninc Perseus, van zijn nederlaghe ende verlies vanden gheheelen lande;
maer die Romeinen waren wel ghemoet, omdat zij te voren ghehoort hadden uut
e

den monde van Caius Sulpicius Gallus, een vanden oversten over dat IJ legioen
der Romeinen, dat zulcx gheschien zoude ende natuerlic was, alzoo hij haer bewees,
ce

e

zoo Livius scrijft, lib. 4., int V ende XXXIIJ blat. Item, Archelaus die Coninc plach
zoo verscrict te zijne vande eclipsen, omdat hem niemant de oorzaken van dien te
kennen en ghaf, dat hij up eenen dach, alst eclips oft verduusteringhe der zonne
was, zijn coninclic hof dede sluten ende zijnen zone dede bescheeren; dwelc alsdoe
een drouvich teeken was; waerom hem Seneca den wijsen meester Socratem
toeweinscht, die hem hadde moghen ontlasten vander grooter vreese ende ancxt,
daer hij in was, mits hem de natuerlicke oorzaken daer af te kennen ghevende. Van
e

dese ende deserghelijcke dijnghen hebben wij vele ende breet ghescreven int XXV
e

bouc der leecken philosophie, dwelc XXV bouc wij daeromme dat hemelsche bouck
ghenaemt hebben.
De ghuekeercke neffens Ghendt aldus dan ghebroken
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zijnde, zoo vercocht men thaut ende ander matterialen, als delen, bordesch, bert,
stroo ende dierghelijcke, som met hoopen oft in hoopen gheleijt ende som in eenen
1
pardominum . De coreelsteenen ghaf men, alzoo vele als men up eenen waghen
voeren mochte, om eenen alven daelder. Ende, int verhooghen vande materialen
als men pleecht den clopslach te slane, zoo schoot men telcken een busse af up
ruters manniere; alzoo wast onder de busse vercocht ende was om alf ghelt
ghegheven; maer thauteweerck was zeer gheschonden int afbreken; want zij haddent
met bijlen afghecapt ende met foortsen neder ghetrocken; thaut en was ooc niet
2
sceerp van canten ende hadde veel heernen ; veel lieden die vreesdent te coopen,
up avontuere of den tijt weder verandert hadde, die noch trouble scheen staende.
Die capiteijnen van dander regimenten hadden questie om tproffijt vande matterialen.
Boessens wildet alleene an hem slaen, mits dat hijse met zijn knechten ghebroken
hadde; dander zeijden: hadden wij de wete ghehadt, zoo wel als ghij, wij zouden
ons mede ghevoucht hebben. Capitein Stoppelare ende Boessins stonden daeromme
3
bijna te messe . De waghens die in deerste vercoopinghe gheladen waren met
haute, die bleven stille staende in de Bruchschepoorte; want zij waren ghearresteert
vanden provoost; maer werden daer naer, binnen IJ hueren, ontsleghen; want daer
wart ghezeijt, die ghecocht hadden, dat zij daer mede duerrijden zouden; maer dat
men alsdoe niet voorder vercoopen en zoude.

1
2
3

In massa.
Weeren?
Met messen te vechten.
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Cap. III.
Hoe die lieden van Ghendt gheintimeert waren voor de laetste reijse
haren eedt te doene; hoe tAndtweerpen die Calvinische predicanten
ende andere uutghebannen waren; hoe die soldaten van Ghendt ende
die Walsche soldaten ten diveersche stonden jeghen melcanderen
vochten; hoe den prince van Oraingien uut Andtweerpen ghescheeden
es; hoe zeere die stadt belast was; hoet ontrent Valenchiene
verdestrueert was; van een deerlicheijt, die tot IJpre ghebuerde.
en

Den X in april was te Ghendt bij trompetslaghe gheboden, dat alle gheinthimeerde
om haren heet te doene, die niet ghecompareert en waren duer eenighe nootzake
ter eerster reijse, dat zij nu voor de laetste reijse zouden compareren om haren heet
te doene, onthier en drij daghen. Men zoutser niet meer toe vermanen (ende twas
donderdach, als men dit publiceerde, voren ende naer noene; zoo en hadden zij
maer twee daghen respijt, want de justicie up den zondach niet en pleecht te
vergharen); ende de ghene die niet en wilden compareren, up correctie van
schepenen, ende die haer gheweer niet over en brochten, up dlijf; ooc gheen ander
gheweer te coopene als zijt overbrocht hadden, up dlijf. Ooc werden doe gheroupen,
voor de laetste reijse, alle vremde ghezellen oft cameristen, wonende up cameren,
ende alle jonghers, hebbende haer ghetijdighe jaren; dwelc een groot verscricken
onder hemlieden maecte, die noode den eedt deden, om dat hij sprack vande
roomsche keercke tonderhauden, zoo die totten daghe van heden onderhauden
gheweest es, ende cloosters, keercken ende godtshuusen, ooc gheeste-
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licke persoonen ende haer ghoedijnghen te helpen bescheermen. Dies verzocht
zijnde, ende hadden som liever te vluchten dan dien eedt te doene.
en

Item tsanderdaechs, den XI in april, was tAndtweerpen smorghensvrouch
uutghelesen, dat alle calvinische ende nieuwe predicanten, die men heet
ghuesghezinde ghebannen waren uut alle sConincx landen, te rumen binnen eenen
zekeren tijt; ooc alle hare ghealegierde van ghelijcken verpeijnt ende in amenden
stellende.
en

Den XII in april waren te Ghendt zeker ghevanghenen inbrocht, tot drije an
melcanderen ghebonden, die zeer perplecx waren. Die soldeniers te Ghendt vochten
dicwils deen jeghen dandere, ende ghemeenlic die Vlamijnghen, dat waren de
soldaten van Ghendt, jeghen de Walen. Dit quam veel toe omdat die Walen de
meijsens namen daer zijse crijghen conden, ende leeddense met haer om haren
wille mede te doene; want int gheweste en waren gheen lichte meijsens; zij waren
alle wech gheloopen, uut vreese van de Walen, die, hoewel zij fraij int abijt waren,
lettel ghelts om betalen hadden, mits dat zij zelve niet wel betaelt en waren. Daer
wasser die hadden een meijsen int nieu casteel gheleet, ende haddense daer
upghevult, ende brochtense wederom uut naer de Ghuepoorte, up den langhen
Steendam, om alzoo buten der stadt te gheraken; maer die wakers van Ghendt, die
de Ghuepoorte bewaerden, riepen: scheet van die vrauwe. Terstont waren daer XIJ
of XVJ messen uut, over beede de zijden; ende daer wart ghehauwen ende ghekeerft;
ende sommighe Walen waren daer plat neder ghesmeten, ende metten platten
vanden zweerden wel haer rebben ghecraut. Terwijlen liep tmeijsen wech ende
lietse vechten; emmers daer en was niemant ghebloetlaet, dwelc menich groot
wonder ghaf
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ende presumeerden daer omme, dat zij onder haer cleeren hert waren.
en

Den XIIJ in april hadden, buten de Dendermontschepoorte, de voornoemde
soldaten ghevochten; ende daer hadde eenen Wale van eenen Ghandtoijs een
1
flere ghecreghen ter zijden in zijn cake, dat scheen dat taensichte af ghecloven
2
was, ende men zach zijn cakernas ende tanden daer duere, ende quam vreeselic
bebloet van daer. Ende, up den zelven dach tsavonts, zondach wesende, quam,
ontrent der Leijbrugghe, enen soldaet om te ghaen waken, met zijn helmet up thooft
ende zijn gheweere in dhandt; ende drij ghebroers, slaghers, creghen jeghen hem
woorden ende staken hem doot als een beeste; steken, men hadder handen in
gheleijt! want hem was gheheel den necke afghesteken, ende van voren in de
schaudere een zeer leelicke wonde, ende noch een derde wonde in den buuck, zoo
dat zij dien man (die gheerne van tusschen gheweest hadde ende dicwils riep dat
hij niet vechten en wilde) compasselic ter doot brochten. Daerom zecht men, dat
slaghers ende vleeschauwers vreeselic int vechten zijn; want zij spelen dicwils
metten messe ende met den bloede; zij kelen zoo menich lam, schaep, coe, osse,
veercken ende ander dieren, dat zij veel te min weerck maken om een meinsche
van ghelijcken te doene. Up de Mude hadden ooc die soldaten van Ghendt jeghen
de Walen ghesleghen ende haerder sommighe ghewont; ende, ontrent de
Petreceliepoorte, hemlien ooc een meijsen of twee ontjaecht. Maer zeker die
meijsens werdent aest ghewone; zij ghijnghen ghoetwillich met

1
2

Vuistslag.
Kakebeen.
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hemlien als lammerkins, handt an handt, achter straten, zoo wij zaghen.
en

Noch up den XIIIJ april, want thoij beghonst ten peerde te ghane, men hoorde
dat tAndtweerpen ende eldere veel volcx wech liep, die haer beschuldich kenden;
ende niet alleene daer, maer in veel ander steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt,
Zeelandt ende Heneghauwe; meest naer Vrieslandt, Cleve, Ghelre, Ghulick,
Oostlandt, Inghelandt ende Vrancrijcke ende daer ontrent; veel rijcke cooplieden,
ende andere; waer duere dees landen veraermoet werden ende die magher landen
verrijct. Dus es waerachtich dat de philosophe zecht: de corrupcie, desolacie ofte
declijnacie vanden eenen es de floracie, generacie oft augmentacie vanden anderen.
Dit es tzweerelts spel, dwelc Godt laet gheschien uut zeker discrete ende verholen
vonnessen ende oordeelen zijnder hoocheijt bekent.
Ontrent dees tijt es den prince van Oraingien, met zijnder huijsvrauwe, uut
Andtweerpen vertrocken, met weenende ooghen, zegghende: Adieu Andtweerpen,
ic en can u niet ghehelpen. Men zeijde ooc, dat hij sprack, alle die haer ghoet ende
lijf bewaren wilden, dat zij hem volghen zouden; zoo dat daer eenen grooten hoop
volcx met hem uut track ende vele loeden haer ghoet in schepen an Maeijeghat;
zoo dat men veel daghen lanck, van smorghens tot tsavonts, daer anders niet en
dede dan ghoet ende cateijlen te schepe doen.
Vele quamen ghevlucht, met lijve ende met ghoede, te Ghendt, ende andere
elders. Sommighe groote contooren ende nacien schieden ooc van daer; en die
c

stadt was belast XXX duijsent ghuldenen, ende deden haer beclach, dat zij niet en
wisten, waer mede zij haer lasten betalen zouden, nu anghezien dat die prosperacie
der stadt ver-
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ghijnck ende de coopmanschepe elderwaert vertrack. De ghene die eenighe sommen
van renten up de stadt hadden, die hadden wel willen eenen grooten pennijnck
verliesen, hadden zij moghen ghelost zijn.
Ende rontom Valenchiene wel vier mijlen, was tplatte landt al bedorven ende
1
bijstier ghemaect; want de knechten die daer voren laghen meenden wel die pilaige
van die stadt te hebben, maer ten quam zoo verre niet; dat ghijnghen zij an den
landtsman verhalen; dwelc claghelic was. Die Valenchienoijsen ghijnghen al
verdwijnende, ende te meer, want zij noch thende niet en zaghen ende niet en
wisten hoe men met hemlien leven zoude. Zij beclaechden nu uuter herten (vele
die daer waren), dat zij die vremde predicatien zoo veel gheloofs ghegheven hadden.
Haren predicant Lagreijne, daer zeer haer betrauwen up stont, was ooc ghevanghen
wech gheleet. Maer eijlacen, ten was gheen wondere dat tghemeen volc,
ongheleerde lieden, vielen ende doolden duer den zoeten trock der nieuwe
predicatien, als treffelicke gheleerde lieden in diveersche talen als Griecsch,
Hebreeusch ende Latijn ende in meer ander talen daer in vielen, ghelijck sommighe
van dese predicanten herde gheleerde mannen gheweest hebben ende van grooter
eloquencie ende bevallicheijt. Van de heeren ghijnck de mare, dat tHof suspect hilt
ende een ooghe daer up hadden, nopende der religie, te weten den prince van
2
Oraingien, de heere van Bredenrode, de heere van den Beerghe , graef Lodewijc
van Nassau, dhertoghe van Cleven, den grave van Culenburch ende meer andere.
en

Den XVI

1
2

in april, woonsdach wesende, alzoo men tIJpre

Plundering.
De Berghes.
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zoude ghaen hanghen een vande nieuwe predicanten ende IJ brekers, zoo
verghaerde daer rontomme tgharnisoen, dat daer lach; ende, als men daer vast
ghereeschap maecte om hemlien te expedieren, zoo riepen zij compasselic an
Onsen Heere. Dit hoorende sommich ghemeen volck, riep hemlien ooc anne,
zegghende dat zij haer in Godt zouden willen ghetroost hauden ende ghoeden moet
hebben, ende dierghelijcke woorden; in substancien, al nam men haer lichame,
men mocht haer ziele niet nemen. Duer dit gheruchte zijn de soldaten ommeghekeert,
ende lieten haer gheschut afghaen onder tvolck, die bloot ende zonder gheweer
waren; ende hebbender tot dertiene dootgheschoten, ende wel tot XL ghequetst.
Waeraf een groot rumoer in de stadt gheresen es; zoodat die soldaten daeraf, onder
de verstandighe, zulcke eere ghecreghen, als mesjante guijten ende bouven pleghen
als zij eenich quaet ongheoorlooft stick bedreven hebben.
Ontrent alf april cesseerde de nachtwake te Ghendt, in de nieu camer up
tSchepenhuus daer sommighe van schepenen met zeker poorters, gheghoedde
ende edelmannen, waecten; ende men hilt daer niet langher wachte dan tot tsavonts
ten X hueren ofte curts daernaer, tot dat de bilgetten van tovergheven vande namen
vande vremdelijnghen, die in diveersche hostelrijen, heerbeerghen ende elder
ghelogiert waren, ontfanghen ende ghelesen waren. Ende curts daernaer smalt
ende bloedde ooc doot dit ontfanghen vande bilgetten, als gheenen noot meer
wesende, mits dat de ghues alomme ghestilt ende tonder ghedauwen waren, ende
dat niemant zijn hooren upsteken en dorste.
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Cap. IV.
Van een collacie te Ghendt ghehauden, nopende de groote assijsen
vander stadt ende ander pointen anghaende de lasten der stadt; van
eenen soldaet int nieu casteel ghehanghen; hoe tvendel ende tregiment
van Lijcques uut Ghendt vertrack; ende hoe datter een ander vendel,
up den zelven dach, weder te Ghendt quam ligghen, onder den capiteijn
Germenij; hoe deen heelft vande Ghendtsche soldaten ghecasseert
werden; ende vanden ghoeden coop boter ende vleesch.
en

Up den XVIJ in april, up eenen donderdach, wast collacie te Ghendt; ende wart
aldaer ghevraecht of men de toecommende groote assijsen verpachten ofte doen
collecteren zoude. Ende hadden vercreghen, bij accoorde ende octroije, eenen
stuver up elcken stoop wijns, indifferentelic, te moghen stellen; zoo dat elc daer in
ghelden zoude, gheestelicke, heeren vanden rade ende dierghelijcke, om den
zwaren last, die de stadt draecht, te verlichten. Voort was daer ghevraecht of men
de banckiers tAndtweerpen haer obligacien, die zij hadden ofte noch zouden ontfaen
1
ten laste vander stede van Ghendt, die daer moesten haer ghelt te freete halen,
zoude teekenen metten zeghel van verbande der voornoemde stede, om metten
ghelde te betalen de wachte vande vier regimenten te Ghendt; want die van
Andtweerpen niet en wilden meer te vreden zijn met obligacien, ten ware dat zij
gheteekent waren met den voornoemden zeghele, ende of men niet de belastijnghe,
e

bij octroije ghedaen bij vercoopijnghe van renten, den pennijnck XIIIJ , om tvulmaken
der nieuwer

1

Op interest.
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e

vaert, die niet en zou liever stellen te coope den pennijnc XIJ ; anghezien dattet
tghelt dat daer toe behoufde niet boven alf inghecommen en was. Gheconsidereert
up deerste point, dat, bij collectacie vande assijsen, de zelve zouden moghen qualic
bezurcht ofte ontrauwelic ghedaen werden, zoo was gheandtwoort, dat mense liever
zou verpachten, zoo men ghewonelic was van doene; want elc draecht voor zijn
eijghen ghoet alderbest zurghe. Was ooc eenen stuver, indifferentelic, up alle de
wijnen, groot ende cleene, gheconsenteert te stellen; daer in dat niemant vrij ghaen
en zoude. Up tderde was gheandtwoort, als dat men den zeghel van verbande den
cooplieden thaerder verzekertheijt verleenen zoude. Up tvierde point, dat men rente,
e

thulpen der vaert, den pennijnc XIJ vercoopen zoude; want datte veel min noch
draghen zoude dan tfreet, dat men de banckiers tAndtweerpen gheven moet. Ende
wart daer bij ghehanghen, bij vormen van recommandacie, dat men zoude willen
die soldaten som ofte al casseren, ter discrecie van schepenen; want haer betalinghe
c

viel de stat al te zwaer, te weten alle maenden daer toe VIIJ ponden grooten up te
brijnghen, ende om dat tmeeste perijckel scheen ghedaen zijnde. Voort was
gherecommandeert dat men zoude willen obligacie gheven die daer toe haer ghelt
gheleent hadden, of dat zij haer gheleent ghelt mochten afcurten int coopen vande
renten thulpen der vaert. Dit wart van sommighe collegien notable aldus vermaent.
en

Up den XXIJ in april, disendach ende Sente Jooris avont wesende, was
1
tsmorghens, up een hurde , uut den nieuwen casteele te Ghendt ghevoert eenen
pacient van Maestricht, ghenaemt Guillaume Ronckaert, een jonc fraij man van

1
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ontrent XXX jaren audt int anzien, ende hadde eenen brief voor zijn burst met groote
letteren, daer zesse of VIIJ reghulen in stonden, ende was in Walsche, groot den
brief meerder dan eenen voet viercant; de handen voren ghebonden wesende, ende
achter met den lijfve ghebonden an eenen staeck. De soldaten vanden nieuwen
casteele ghijnghen mede in oorden, een deel wel ghewapent, hebbende voor
gheweere bussen ende bijlen oft hallebaergien, ende voren ende achter een trommel
die flauwelic oft druckelic sloughen. Zij quamen daer mede van over de Nieubrugghe,
duer de Nieustrate, Veemaerct, Cammestrate, Vrindachmaerct, Langhemunte,
Vischmaerct ende alzoo up den Coorenaert. Daer draeijden zij gheheel omme, ende
die dobbel potente die daer stont ommerijnchden zij en keerden alzoo weder van
daer zij ghecommen waren, dan dat zij alsdoe trocken, over den curten Steendam,
weder ten nieuwen casteele inne, alwaer een nieu ghalghe upgherecht was, herde
steerck ghetemmert, daer hij an ghehanghen wart, voor den XJ hueren. Godt hebbe
de ziele. Dees justicie wart ghedaen up tbolleweerck vanden casteele, naest der
te

Ghuepoorte ende naest S Amantsbeerch, omdat alle die over den langhen
Steendam passeerden wel zien zouden. De soldaten stonden in oorden lancxt de
mueren, tot dat de justicie vulbrocht was vanden hangman van Ghendt. Men zeijde,
dat de cause van zijnder doot was, dat hij hem hadde doen inscrijven als soldaet
int voornoemde nieu casteel, alwaer hij eedt ghedaen hebbende, ende zieude
terstont daer naer den tijt uprijsen, datter hope was, dat de ghuesghezinde de
overhandt zouden hebben, es zonder oorlof van daer gheloopen met noch twee
soldaten uuten voornoemden casteele, die hem daertoe vertweeffelt hadden, zoo
hij beclaechde, ende deden hem ontrent Andtweerpen anscrijven
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om met de ghues eenich feijt te doene; maer werden terstont van tsHoofsweghen
met wel gheruste knechten onvoorzien bespronghen, alwaer zij tonderghijnghen,
zoo ghehoort es lib. 4, cap.21. Ende eene van dees drije wart ten drij steden
duerschoten, ende men hoorde hem noch roupen: Vijve le ghues; waeruut te
meercken es, hoe zeere zij som ghezint waren om met de ghues te helpen de zake
vulvoeren jeghen de macht der gheestelicheijt, zoo zijt uutghaven. Daernaer wait
hij noch eens duerschoten van eenen ruter, die daer af zelve de condtschap quam
doen int voornoemde nieu casteel te Ghendt, ende was daeromme den wijn
gheschoncken. Den anderen wart in die battailge ghevanghen, ende om zijn uproer
ende meijnheedicheijt, metten anderen ghevanghenen, ghehanghen. Ende desen
derden quam te Deijnse, desen reij ontspronghen zijnde; ende waende hem weder
doen anscrijven onder zeker ruters vander catolijcquers zijde, dewelcke hem som
rieden te vlieden, om zijn perijckel te schuwen, mits dat zij hem kenden. Maer hij,
meenende dat verholen blijven zoude, es daer ghebleven ende terstont daernaer
ghevanghen vanden provoost der knechten, ende alzoo te Ghendt beschict ende
ghelevert. Hij belaste, te Ghendt wesende, den weert, in den Inghel achterbroo (?)
up de Hoochpoort an de Vischmaerct, ghenaemt Gheeraert Fernants, die voor hem
ghebrocht was, hem anzegghende dat hij daer toe ghelt hadde helpen oft laten
tellen; ende daer wasser noch meer van hem belast. Welcken weert dat steerck
loochende, ende hiet hem lieghen; maer an den avont wart desen weert uut zijnen
1
huse ghehaelt ende int sauselet gheleet als ghevanghen. Dit was een banckghezelle ,
die plach te wonen in de Bauweloostrate an tachterste

1

Drinkgezel.
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hende, daer eenen schoonen loochtijnck was met rollebanen. Maer desen, die hem
belast hadde ende te Ghendt ghehanghen was, zoo voorseit es, hadde een zeer
ghoet eerlic uutzien, was ooc ghepresen van die vanden casteele voor alzoo ghoet
ende paeijselic een man als eenighen, die daer was. Nochtans es hem dees quade
temtacie overghecommen, daer niemant vrij af en es dan die Godt tot zijnder hulpe
neemt ende niet af en ghaet, wel verstaende in die quade temtacien te vallen; maer
van die te hebben en es niemant hier in dit leven vrij.
en

Up den voornoemden XXIJ aprillis, zoo vertrocken, curts naer noene, de
crijschknechten, die te Ghendt gheleghen hadden, up de Vrindachmaerct, Veemaerct,
Langhemunte ende daer ontrent, met trommele ende ghewapent ende met waghenen
1
met vrauwen ende bagghaige naar Loo , om daer ende daer ontrent tsavonts te
logieren, ende alzoo naer Andtweerpen; want men wachte daer de Regente met
ander crijschvolck. Zij en hadden te Ghendt niet betaelt; want vele van hemlieden
r

en hadden gheen ghelt. Dit waren de ghene die onder den capiteijn Mons De
Lijcques laghen; want zij en hadden in IX maenden, zoo zij zeijden, gheen betalijnghe
ontfaen. Nochtans waren daer edelmannen in. Al meest die de spijssen droughen,
die deden haer zelfs cost ofte betaelden, ende die hadden in de beste husen
ghefoeriert gheweest. Zoo hadden dan sommighe rijcke lieden meest ghelucx. Men
zeijde, dat die up de Ledertauwersgracht laghen wel betaelt waren, ende daerom,
daer zij thuus laghen, ooc redelic betaelden; ende dese waren onder den capiteijn
Montembrugis, die een cornel es, daer meer capiteijnen onder

1
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sorteren. Treckende de voornoemde crijschknechten alzoo buten der stadt, wie zij
vonden ende vermoedden van cleender estijme te wesen, die moesten an staen;
zij loedense met haer hernasch ende bagghaige; dat moesten zij draghen zoo verre
tot daer zij nedersloughen ende ter ruste ghijnghen. Ooc ghijnghen zij ten logijste
daert haer beliefde, ende zoo vele alst haer ghoetdochte. Om dat sommighe jonckers
daer jeghen zeijden, zoo waren zij in perijckel van duersteken te zijne. Ende eenen
baliu van buten, dat willende beletten, sloughen zij ende torden hem met voeten.
Up den zelven dach, ontrent den vier hueren naer noene, quam binnen Ghendt
ter Bruchscherpoorte inne een veendel crijschknechten die te Deijnse gheleghen
hadden, ooc Walen oft Artoijsienen; ende quamen, vijf dicke tot XXXV waerf vijve;
ende maecten eenen lustighen rijnck up de Vrindachmaerct, ende schoten tweewaerf
altsamen zoo dapper af, dat de lieden verwondert waren. Dit waren ooc lichte
knechten, wel ghewapent ende voorzien; haer veendel was wit en zwart gheschakiert,
ende diet drouch was een groot vroom man. Zij werden weder up de Vrindachmaerct,
in den Hautbriel, up de Nieustrate, up tPas ende eldere, in de ghueshusen,
1
ghefoeriert. Haren capiteijn hiet men Germenij .
en

Ontrent den XXV in april waren, volghende der recommandacie in de laetste
colacie ghedaen, ontsleghen van haren eedt ende ghecasseert vande soldaten van
c

Ghendt de gheheele heelft: te weten, onder elck regiment, een hondert maect IIIJ ;
c

zoo datter noch IIIJ an bleven. Maer men stacker noch uut ende inne, ende nam
de gheschictste

1
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ende men maecter vrienden omme; want al en was elcx mans winnijnghe maer
eenen reael sdaechs, nochtans, mits den benauden tijt ende de sober
brootwinnijnghe, zoo baden zij som ende deden bidden zeer om dienst.
Ontrent desen tijt hadde de heere van Liedekeercke, hem haudende up tgroote
slot te Liekeercke bij Aelst, ghecocht om een groote somme ghelts die steden vander
Vere ende Vlissinghe, in Zeelandt, int eijlandt van Walckeren, de welcke tsamen in
proffijte wel inbrijnghen XXV duijsent ghuldenen tsjaers.
Al wast dat eenen schamelen tijt was van winnijnghe, nochtans de Heere
almachtich dede zijn gracie; want de botere was ghoeden coop; men cocht een pont
versche botere om IIJ grooten ofte om IIJ grooten en alf; twerenvleesch was ooc
uutnemende ghoet ende vet, zoo dat, binnen mans ghedijncken, dierghelijcke
ghezien en was, ende ooc redelicken coop. Dit quam bij dat, te Ghendt, voor
vastenavont, zoo veel visch alle daghe quam, ende zeer ghoeden visch; zoo dat
veel lieden visch cochten int stede van vleesch; ende ooc was tVleeschhuus lettel
besocht van veel lieden, bij ghebreke van ghelde. De landtlieden hilden haer schapen
vele in, als willende meer daer af hebben dan de vleeschauwers haer gheven wilden;
ende moestense wel, al den vastenen duere tot Paesschen ende ontrent Sinxenen,
om tzelve ghelt gheven; ende haddense al dien tijt ghehauden ende ghemest, daer
af dat zij zoo vet gheworden waren.
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Cap. V.
Hoe mij vrauwe de Gouvernante in Andtweerpen met peerderuters ende
voetknechten ghereden es; van een justicie aldaer; van een colacie te
Ghendt, nopende tproffijt vande assijsen; van sommighe ghenouchten
te Ghendt; hoe Amstelredamme in perijckel was; van XXVI mannen, die
te Ghendt inghedaecht waren, ende wie zij waren.
en

Up den XXVI in april, zaterdach wesende, smorghens ten inbijte, zijn de voornoemde
knechten, die uut Ghendt ghetrocken waren ende daer gheleghen hadden, met
ander knechten, die daertoe verghaerden tot XVJ veendelen, binnen Andtweerpen
en

ghetrocken. Ende tmaendaechs, den XXVIIJ

in april, quam mij vrauwe de

c

Gouvernante daer inne, men zecht met XIIIJ ruters te peerde; ende ghijnck terstont
in Onser Liever Vrauwenkeercke, dhooftkeercke vander stadt, den goddelicken
dienst hooren. Daer was te kennen ghegheven, dat dinzetenen vander stadt den
crijschknechten niet en waren ghehauden te verleenen dan haut, licht ende bedden,
om haer bezighen.
Daer rees questie tusschen eenen Andtweerpiaen ende eenen crijschknecht, die
hem onghelijck dede; ende een trompetter, ghecommen zijnde uut Spaengien, stack
zijn trompet, omdat men den inboorlijnck ter hulpe commen zoude. Waeromme hij
ende den soldaet ende noch twee soldaten, die elder overlast ghedaen hadden,
ghevanghen werden; ende de twee eerste werden terstont ghehanghen; ende
dander IJ zou men ooc ghehanghen hebben, ten hadde ghedaen de incomste vande
Gouvernante.
Up den zelven dach wast wederom colacie te Ghendt,
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ende daer wart upghedaen ende te kennen ghegheven, hoe dat de pachten der
stede, metter eerster keersse, zeer neder inghestelt waren; dwelc van sommighe
al bij deen heelft looch. Ende daerup was ghesloten, dat men een zeker somme
1
condigne zoude noteren, ende, quamen zij zoo hooghe niet, zoo zoutse die stadt
inne hauden, te weten die groote pachten van wijn ende bier, ende doense liever
collecteren ter stede avontuere; ende de keijte zoude men laten in de stadt commen,
mits ghevende neghen stuvers van assijsen van elcke tonne, drij stuvers min dan
2
den crabbeleere van assijsen gheeft; ende wilde den Ghauweneere alzoo zijn keijte
niet brijnghen, dat hij met zijn keijte thuus blijven zoude. Om hier af verstant te
hebben, zoo en plach de keijte niet meer dan eenen dobbelen stuver van assijse
te gheven, ende twas bevonden, datter jaerlicx over de XIIIJ duijsent tonnen keijten
m

in de stadt van Ghendt ghedroncken oft ghesleten worden. Dese XIIIJ tonnen keijten,
m

die maecten datter XIIIJ tonnen crabbeleers te min ghedronken werden; want hadde
men de keijte niet ghehadt men zoude den crabbeleere ghedroncken hebben, die
XIJ stuvers vander tonne ghaf; ende de keijte maer twee, zoo ghezeijt es. Zoo
schaeddet der stede dan XIIIJ duijsent alve ghuldenen, maect zeven duijsent
ghuldenen: dats duijsent LXVI ponden, XIIJ schellijnghen, IIIJ deniers grooten. Ende
nu, mits dat mense maer en liet IX stuvers gheven vander tonne, zoo zoudet altijts
VIJ stuvers up elcke tonne keijten baten; ende zij en zou daeromme niet achter
blijven. Dus zoude de stede daer an proffiteren, boven den ghewonelicken dobbelen
stuver,

1
2
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die de keijte vander tonne plach te gheven, XIIJ duijsent waerf zeven stuvers; dat
c

bedrouch in ponden, schellijnghen ende pennijnghen: VIJ LXXIIIJ ponden, XIIJ
schellijnghen, IIIJ deniers grooten. Dit hadden de pachters vande bieren dicwils
schepenen upghegheven; maer ten wart niet ghefact oft anghenomen, om dat
sommighe schepenen vermoedden, dat de brauwers van Ghendt daer dhandt an
hilden, om bedectelic duer dien middele de keijte uut der stadt te weeren ende dat
den Ghauweneere om der assijse wille, niet meer zijn bier up Ghendt en zoude
willen brijnghen, ofte dat niet ghedroncken en zoude werden, mits dat ment doe XXJ
mijten den pot moeste coopen, daer ment hadde ghedroncken om XVIIJ mijten. Want
1
veel poorters ende poortessen van Ghendt waren zeer up keijte vervleten ende
hildense, in den somertijt, voor eenen ghezonden, delicaten dranck, zoo zij ooc es
vercoelende ende laxerende; waeromme dat mense, die heete ziecten hebben,
pleecht an te prijsen. Maer die crabbeleerbrauwers ende andere zeijden, dat haer
bier al veel beter ghegraent ende ghevoet was; ende, blamerende de keijte, zeijden
2
datse ter Ghauwe van vuul water ghebrauwen was, daer veel aeijsementen up
stonden, ende dat zij haer duecht up de zee behaelde; ende bleeck wel dat zij qualic
ghegraent was, anghezien dat zij zoo aest zuerde ende bedarf. Dit zeijden zij al om
haer proffijts wille; maer emmer twart ghezeijt vande pachters vande bieren
voornoemd dat mijne heeren schepenen eens zoo vele zouden willen doen, dat zij
de keijte zoude laten commen up de assijse van IX stuvers de tonne, ende bezien
of zij achter blijven

1
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zoude, ende dan daer, naer raet; zij hoopten welneen. Schepenen hadden an
hemlien begheert, wisten zij eenighe middelen te vinden, die de stede proffijteren
mochte, die in zware lasten stack, dat zij die zouden willen avijseren ende te kennen
gheven, men zouder upletten, ende zij hadden ditte, onder andere, voor eenen
bequamen middel ghevonden; waeromme zij van schepenen weghe bedanct werden.
en

Up den XXIX april, wesende disendach ende den feestdach van Sente Katherine
1
vander Seyne , smorghens tusschen acht ende IX hueren, quamen inne te Ghendt,
ter Bruchscher poorte, naer tnieu casteel alwaer zij introcken, die crijschknechten,
die men heet de roode rocx, al busgheschut, drij dicke, al wel ghemonteert te peerde.
Zij hadden alle roode vaenkins up haer ghecamde helmetten, uutghenomen zeer
lettele. De heeren van Ghendt hadden daeromme int nieu casteel doen zijn een
groot ghedeel bedden, ende tot elck IIIJ slapelakenen, om dees knechten snachts
up te rusten. Zij hadden eenen dach of twee te Roijghem gheleghen, ende daer te
voren tot Mariakeercke; want zij deden curte dachvaerden, dwelc dlandtvolck niet
wel en ghenouchde.
Uutghaende april, queelde men onder dume, als datter weder volck,
ghuesghezinde verghaderde in Hollandt of daer ontrent, in grooter macht, maer
men bevant, dat al gheloghen was.
en

Up den voornoemden XXIX april, speelde, tsavonts, den generael capiteijn vande
knechten te Ghendt, vande voetknechten ende peerderuters ende ooc over den
capiteijn De Lijcques met zijn edelmannen, mijn heere Montembrugis, met den
grooten bal, die de Spaengiaerts ende Italianen huseren;

1
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1

ende hadde zijn partuere up de Veemaerct ghemaect, zoo hij noch tot meer stonden
daer naer dede, altijts ontrent den avonde, ende ooc up de Vrindachmaerct. Maer
niemant en was zijns ghelijcke van desen bal (die groot was meerder dan een hooft)
zoo hooghe, verre ende steerck uut te slane. Men zecht, dat hij ooc een meester
was om metter lanche te spelen te peerde, uutnemende. Hij was een frisch man,
audt ontrent XXXVJ jaren.
en

Den XXX in april, meij avont wesende, hadden de vremde gharnisoenen van
Ghendt den meij ghehaelt; ende maecten een zeer triumphante slecke up de
Vrindachmaerct, ende waren chierlic ghewapent, vele met vergulden helmetten
ende zeer blijnckende hernasschen. Men schootter zeer vervaerlic; ende, daer naer,
ontdraeijden zij haer ende leedden haer capiteijnen ende edelmannen thuus, in de
Cammestrate, tot der weduwe van joncheer Gheeraert Triest; ende plantten daer
eenen boom, int midden vander strate; want zij brochten ooc twee waghenen, daer
meijen up stonden. Elcken crijschknecht drouch ooc eenen groenen tack, alzoo wel
die de bussen als die de spijssen voerden.
Up Sente Phelips ende Jacobsdach, wesende den eersten dach van meije,
2
overleet in Hispanien de marcquis de Beerghen , die met de heere van Montingij
bij den coninc ghezonden was int beghinsel van deser beroerte. Montingij es den
broeder gheweest vanden grave van Hoorne; die men heet ghuesghezint zijnde
ofte emmer niet paeps, te weten Hoorne.

1
2

Partij.
Jan van Glymes, markgraaf van Berghen, met eene zending van wege Margaretha van Parma
bij Filips II gelast, stierf in Spanje den 21 mei 1567. Floris van Montmorency, te Simancas in
de gevangenis geworpen, werd er den 16 october 1570, op bevel van Filips II, in 't geheim
verworgd.
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Up desen zelven dach, capiteijn Boessins, een vande vier capiteijnen van Ghendt,
quam met zijn regiment, up crijchsghebruuck toeghereect, met IJ trommels ende
een feijfel, ende een veendel ende een weijfelmesdragher, ende voorts zulcx alsser
meer toe dient, ende hij zittende int groene ghecleet te peerde, van over de
Nieubrugghe. Ende alle de crijschknechten hadden elc een meijkin in dhandt;
brochten ooc eenen waghen met meijen, ende planteden voor des voorschepens
duere, joncheere Jan Damman, heere van Oombeerghe (wonende tenden der
Cammestrate, zijn huus commende an de Veemaerct), den meij. Hadden ooc eenen
gheplant voor tshoochbalius, te Poele, ende hadden daer de knechten voor eenen
1
schijnck eene tonne clauwaerts . Ende plantten noch eenen daer den souvereijn
Mosscheroen ghelogiert was. Maer wat elc vande andere twee heeren de knechten
schoncken, dats mij onbekent. Zij hadden zeer gheschoten voor des souvereijns
huus, ende up de plaetse vanden huse met jonghe meijsens rustich ghedanst. Aldus
wart alencxkins den beroerlicken tijt verandert in een manniere van een cleen
vruecht; want de heere van Montinbrugis, die capiteijn van zes veendelen knechten
es, caetsten wederom, up den zelven dach, met den spaenschen bal, bijcans IJ
hoofden groot wesende.
en

Den V in maij was de tijdijnghe te Ghendt ghecommen hoe dat, van
tsHoofsweghe, die van Valenchiene ghelast was (verstaet de beschuldighe) al haer
uutschulden over te brijnghene. Ander zeijden hier uut, dat alle haer ghoeden
gheconfisquiert waren. Daer wart ooc ghezeijt, datter zeker

1
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crijschvolck, ontrent VJ duust, gheleghen hadden te Vijanen in Hollandt, ontrent
Utrecht, ende dat zij, over ontrent VIIJ daghen tijts te voren, meenden die treffelicke
coopstadt Amstelredamme ghesaccagiert te hebbene. Ende thadde gheschiet,
hadden die knechten vander ander zijde der stadt een huere eer anghecommen.
Want zij hadden gheschict van twee zijden die stadt tsamen ende up een huere te
besprijnghene, daer zij crancxt ende minst bewaert scheen; omdat die burghers oft
tgharnisoen, ter weere loopende up deen zijde, terwijlen van dander zijde dees
uproerders, bedect ligghende, de stadt zouden anghevallen hebben. Maer tslouch
faute; waeromme zij met haer schepen terugghe ghevaren zijn ende
nederghesleghen in Waterlandt, daer zij gherooft ende ghebrant hebben. Maer men
zeijde, datter capiteijnen met volcke jeghen ghetrocken ende in de weere zijn.
Up den zelven dach waren, van schepenen vander Kuere weghe te Ghendt, inne
ghedacht oft gheroupen XX gheghoedde deghelicke mannen, die haer met de nieu
religie breet ghemoeijt hadden, van VIIJ daghen tacht daghen, tot drij reijsen. De
vrienden van hemlien haddent gheerne te XIIIJ daghen ghehadt; maer ten mocht
niet ghebueren. Ende daer te voren warender inne ghedaecht, bij mijn heeren vanden
Rade, zesse, van ghelijcken fijne mannen, van hare supposten wesende. Die bij
den Raet inne ghedacht waren, die waren aldus ghenaemt: eerst, meester Pieter
De Rijcke, een poorter vander stadt, rijcke van ghoede, een practisien wel
1
ghelittereert , hebbende ooc ghoede officien ende staten, allesins een gheheel
weeldich ende eerlic man; daer naer meester Cornelis Theijmont, meester Christoffels

1
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1

Delabeque , welcx vader ende moeder Walsche waren, ende waren te Ghendt
commen wonen, zeer rijcke lieden ende huweden haer kinderen an herde fijne
mannen vander stadt als an Lievin Van Huerne, ontfanghere duer de Turrepoorte,
ende an meester Franchoijs Vanderhaghen, crimineel secretarius bij schepenen
2
vander Kuere; de vierde was meester Jacob Theijaert , de vijfste Jan De Coninc;
de zeste Jan Ruijtijnck. Ende die bij der stede inghedaeght waren, waren dese
naervolghende: eerst Jaques Vanderhaghen, heere Van Gotthem, een curt
ghezellekin, maer zeer courtoijs, gheleert ende wel sprekende als den voornoemden
meester Pieter De Rijcke, een poorter vander stadt, ende edelman; den anderen
was ghenaemt Jan Vander Luere, een vet man, die gheenen ghoeden name en
hadde om de groote winnijnghe, die hij dede an tcooren ende an den wijn, ende
3
was een zeer machtich coopman; den derden was Lievin Henricx , een treffelick
rijcke zijdelaken vercoopere, teer ende cleene van persoone, maer godtsvruchtich
ende ghestichtich levende; den vierden was Marcus De Mil, een groot vet man,
rijcke ende weeldich, die veel ghelts hadde ende coopmanschap int lijnwaet dede;
Jan De Vos, in de Hauburch, mach den vijfsten ghestelt zijn, een groot vroom man,
levende up zijn renten ende somtijts coopmanschap doende; den zesten, Martin
4
Volckaert, vierschoot van persoone ende rijcke coopman van coorne; den zevensten,
Pieter Van Hoorebeque, die ooc ghoede coopmanschap int

1
2
3
4

De la Becque, advocaat in den Raad van Vlaanderen, geboortig van Douai
Jac. Teyaert of Tayaert, ook advocaat in den Raad van Vlaanderen, geboortig van Axel.
Elders Heyndricx.
Welgebouwd.
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1

cooren dede; Jaques Lobberjoos , een welghestelt man, wesende den eenen cleercq
of weert te Ghendt vande vremde Walsche cooplieden vanden coorne, tellen wij
sten

den VIIJ ; den neghensten es Reijnier De Pestere, zone van meester Marten De
2
Pestere , welcken meester Marten, secretarius, bij schepenen vander Kuere, vanden
requesten ende andersins, tot zijnder doot, gheweest hadde; ende hij meester
Reijnier voornoemd hadde secretaris gheweest bij schepenen van Ghedeele, maer
hij wart verlaten om dat hij de nieu predicatie ende de ghuesen anhijnck ende
en

3

favoriseerde; den tiensten was Abraham Dossaert , een audt man; den XI , Martin
en

Dierkins, eens priesters zone ende levende up zijn renten; den XIJ was meester
4
Jan Pijls oft Piels . Dese alle waren redelic van persoone ende wel ghestelde
mannen, die herde wel ghedoen mochten; zoo ooc dese naervolghende hier naer,
en

5

en

en

als: ten XIIJ , Carele Oegheert ; ten XIIIJ , Willem De Coninck; ten XV , meester
6

en

en

Cornelis Rediable ; ten XVJ , meester Christiaen De Rijcke; ten XVIJ , Nicasius
Van der Schuere, die eene vande predicanten der ghuesen ghaen worden was,
een cleen teer persoonkin, zoo voorscreven es, lib. 1. cap. 2, ende lib. 4. cap. 22.
Dese ende den laetsten, die wij noumen zullen, en kende ic anders niet dan hare
namen: Ghooris Van den Boomghaerde, filius Bauwins, die wijlen voor de schepenen
staut ghesproken hadde, zoo ghij vint, lib. 1. cap. 9; dese wert hier de

1
2

3
4
5
6

Elders Laubejois.
Item meester Martin De Pestere, secretaris bij mijn heeren scepenen vander Keure, aldaer
hij dien dienst wel XXX jaeren ofte bedt bedient heeft, es in tuutgaen vande maendt februario
binnen den Scepenhuuse vander Keure vander popelicie ghesleghen, ende vandaer es hij
gheleedt ofte ghedreghen bij den castelein vander Keure, aldaer hij voetstaens starf. 27 febr.
1567. (Van Campene, Dagboek, uitg. door Fr. De Potter, bl. 52).
Abr. Rossaert, J. Priels, K. Ootgheer en C. Van Reiable, in het Memorieboek van Ghent.
Abr. Rossaert, J. Priels, K. Ootgheer en C. Van Reiable, in het Memorieboek van Ghent.
Abr. Rossaert, J. Priels, K. Ootgheer en C. Van Reiable, in het Memorieboek van Ghent.
Abr. Rossaert, J. Priels, K. Ootgheer en C. Van Reiable, in het Memorieboek van Ghent.
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e

ghetelt; een joncman, wesende Lievin De Smet, wel in de LX jaren audt, een
rijcke man, wullen laken vercoopere in den Sampson up dHoochpoort, es hier de
XVIII
e

e

ghestelt; ende de XX was ghenaemt Jan Coucke, den welcken ic niet en kende,
zoo voorseijt es. Dese XXVJ hebben (och lacen!) alle moeten ghaen dolen, eert haer
wel luste, zoo ghehoort es lib. vijfve, cap. 1; ende werden nu boven desen scheerpelic
inne ghedaecht, zoo dat zij deen wonde up dander hadden, verwachtende noch
een meerdere ende veel zwaerdere. Meerct hier, och alle jonghers, hoe perijculues
dattet es hem steken jeghen de maigistraet, ofte die niet gheoorsaem zijn, ofte hem
met nieuwicheden te willen onderwinden; dwelck al ghemeenlic qualic afloopt ende
ghenomen wert. Want heeren zullen ende moeten heeren zijn, als bouven bouven
zijn. Die een ghemeente dient en dientniemant. In de weerelt moet een oorden ende
beschick zijn. Daerom zecht wel Paulus: die de hoverheijt wederstaet, die wederstaet
die ordinancie Godts. Hoe qualic dat haer ooc becommen es, die in de tempelen
Godts ende ander ghehelichde plaetsen die beelden ende chieraigen afgheworpen
hebben, dat heeft men hier voren wel ghehoort; ende men zalt noch hooren ende
ooc in dit naervolghende capittel. Want al waert al schoone quaet, dat men beelden
der helighen huseert (dwelc niet en es, maer zeer ghoet, als zij wel ghebruuct
werden), zoo en waren zulcke leeke slechte meinschen zulcke dijnghen niet
toeghelaten, noch gheoorlooft zoo rudelic ende mesjantelic te anthieren die figueren
des ghecruusten Godts, Maria zijnder liever moedere ende der liever helighen.
Wantmen zoude recht ende justicie doen over ijemant, die in eens anders huus
quame foortselic ende bij ghewelde, ende sloucht daer al in sticken zoo hem luste
ende gheliefde, hoe veel te meer dan over hemlien, die in thuus Godts
XIX

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

200
alzulcken onverdraghelicken overlast bedrijven ofte bedreven hebben; waer af in
e

ons 2 bouc, in 16 capittelen, ghenouch bescreven es!

Cap. VI.
Hoe datter drije brekers te Ghendt, up de Vrindachmaerct, ghehanghen
waren; hoe de ghebueren vander Vrindachmaerct ende daer ontrent
requeste presenteerden om ontlast te zijne vande crijschknechten ende
hoe die crijschlien buten gheghaen zijn ende hebben dlandtvolck
verdruct.
en

Aldus dan den VIJ in meij, woensdach wesende, moestent drije brekers te Ghendt
metten lijve betalen. Ende de zake es aldus toegheghaen: men slouch tsmorghens
die trommelen vande vier regimenten te Ghendt, vermanende up alle
vierweechscheeden ende wijcken, naer costume, die knechten te vergharen ter
ghenoumder hueren, onder haer capiteijnen, elck toegherust met zijn hernasch
ende gheweere; dese alle verghaert zijnde ende ooc die knechten vanden
gharnisoene onder Montinbrugis, die up de Vrindachmaerct verghaerden, zoo
quamen, curts naer den XJ hueren voor der noene, de crijschknechten van Ghendt
over de Hooftbrugghe naer tsGraven Casteel, met alle vier de capiteijnen, een
trommel ende feijfel, ende achter ooc een trommel zonder feijfel, met haer veendel
ende wel ghewapent, met blijnckenden hernasche, met hemlien brijnghende, voren
tusschen die handen vande dienaers (al voren ghaende joncheer Pieter Van
Hoverbeque, onderbaliu van Ghendt), eenen Gillis Van Hauweghem, mandemakere,
een man curt ende vroom van persoone, die zij ghehaelt hadden uut tSausselet,
die onderweghe ghijnc psalmen al zijnghende, ende zeijde

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

201
veel dijnghen hem ontschuldighende vander doot ende andere de schult ghevende,
1
zeer ghepassijt ende verbost sprekende. Dese aldus ghecommen zijnde up Sente
Pharahilden plaetse, keerden hemlieden naer des Graven brugghe ende trocken
een deel daer up ende overe, zoo dat de achterste bleven staende ontrent den
sGraven Casteele verwachtende noch IJ pacienten, die deer ghevanghen zaten,
onder dander dierghelijcke ghevanghenen, de welcke, curts daer naer, vanden
voornoemden baliu daer uut ghebrocht waren; ende waren eenen Jooris De
Ghusseme, curtenwaghencruder up tSlusekin, een groot vroom man van persoone,
2
hebbende twee ghestrijpte bocxemen an; ende eenen Jooris Van Westhuuse, smet
in de Hauburch, een vierschoot magher man, ende mocht audt zijn ontrent L jaren,
3
een man mij wel bekent, ende en plach van gheenen ghoeden regimente te zijne.
De ander twee mochten elc XL of XLIIIJ jaren audt gheweest hebben. Dese twee
laetste, ende bijsonder den curtenwaghencrudere, ghijnghen zeer al roupende ende
beclaghende, dat zij moesten steerven om dat zij dafghoderie helpen weeren hadden
(waermede zij de beelden meenden) ende dat zij om der papen wille moesten
4
steerven, dat zij ooc niemant een curte ontkeert en hadden. Aldus gheleet wesende,
alle drije, tSchepenhuuse, ende veel dijncx totten volcke zegghende, zoo werden
zij daer bedijncht ende verwesen van dat zij haer onder de brekers ende
beeldestormers zeer breet ghemaect hadden, in cloosters ende keercken, ende
5
beroerte makende, deen uutcommende met eenen valckenbeck , dander met eenen
smedehamer ende groote

1
2
3
4
5

Zeer hevig en vergramd.
Wijde kousen.
Gedrag.
Twee mijten.
IJzeren knots, legerhamer.
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schade doende; hadden noch meer voorghenomen, haddet haer moghen wel
ghelucken. Dienvolghende werden ghecondempneeert gheexecuteert te werden
metten stroppe, up de Vrindachmaerct, zoo datter de doot naervolghen zoude. Ende
met dat XIJ hueren slouch, werden zij tSchepenhuse afgheleet, daer zij weder veel
spraken al overluut ende werden tusschen de ghewapende gheleet duer
tSchepenhuusstraetkin, tSerpentstraetkin ende alzoo up de Vrindachmaerct, alwaer
een leere stont gherecht an de dobbel potente (die noch maecht was), ende die
soldaten van Montembrugis waren daer al te voren, zoo ghezeijt es, ende hilden
tvolc up in alle die straeten ende straetkins, die up de Vrindachmaerct uut quamen;
zoo dat die maerct gheheel bloot was, dan rontomme tghehernascht volck, bijsonder
voor die monden vande straten. Ende alzoo werden mijn heeren vander Wet met
1
die ghewapende van Ghendt gheconvoijiert tot up tHoochhuus , up de voornoemde
Vrindachmaerct staende, ende de drij pacienten mede. Terstont schicten haer dese
ooc ter weere om tvolck vander maerct te hauden. Dit aldus ghedaen wesende,
ende sommighe ghewapende bij den gherechte staende, waer of Wijchuuse den
capiteijn was, hebbende eenen ronden schilt zeer schoone verghult inde een handt
ende in dander een javelijnkin of daergie, zoo bracht men ten eersten uut den
curtenwaghencruder. Dese liet hem wel hooren, maer tvolck stont verre van daer;
ende wart alzoo ter justicie ghebrocht ende ghehanghen. Daer naer quam daer
gheleet den smet, die knielde neffens die dobbel potente ende daer naer ghijnck
hij up, ooc sommighe woorden sprekende, die men om de verre distancie niet en
conde verstaen. Ende daer stonden twee Augustijnen,

1

Utenhove-steen.
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die hemlien tgheloove anriepen. Den laetsten dan was den mandemakere, die
knielde ooc ende boochde hem dat hij zijn aenzicht leijde up de kelsije, ontrent dat
men een zoppe eten zoude; daer naer rechte hij zijn lichaem up ende dede noch
zijn ghebet, ende upghaende de leere, wart sprekende, als hij boven was, onder
ander propoosten zegghende totten baliu: als dat men hem ten laste gheleijt hadde,
dat hij cause zoude gheweest zijn van tverbranden vanden huijse van mijvrauwe
vanden Hesch, dwelc hij met noch een vrauwe te bewaren hadde, ende zouden de
1
keerse verrouckeloost hebben ende bij de vrauwe gheconverseert, waer af hij hem
altemale ontschuldichde, zoo wel van deen als van dander, ende zeijde dat hij daer
up de doot starf. Dus meer anderdijnghen uutghesproken hebbende, wart ooc
afghesteken ende verwurcht. Maer de broers waren eerst wechgheghaen; men
zeijde, dat hij se niet en begheerde. Zij hijnghen alle drije an deen crucke vander
2
potente, up de zijde te Wannekinsaerde waert. Godt hebbe haer aerme zielen.
Jooris den smet ende Gillis den mandemaker hijnghen rugghe jeghen rugghe, ende
den mandemaker an tuuterste; ende den curtenwaghencruder an den staeck vander
ghalghe, zoo dat den smet int midden hijnck.
Sommighe wilden zegghen, dat den smet ende curtenwaghencruder, daer zij up
tsGraven Casteel ghevanghen zaten, haer noch sommighe dijnghen, die niet ghoet
en waren, vermeten hadden, hadden zij uut moghen gheraken, zoo zij wel hoopten,
niet dijnckende dattet an haer leven ghaen zoude. Dit willen sommighe dijncken
(eijst waer dat

1
2

Verwaarloosd.
Bij het Groot Kanon. Aldus genaamd naar eene bierbrouwerij aldaar gestaan, Wannekin,
welke eenen uitgang had bij de Zuivelbrug.
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mer af zecht) dat een groot point zoude wesen van haerlier doot.
Dees justicie aldus ghedaen zijnde, zoo vertrocken de heeren vander Wet, die
trommelen sloughen ende die regimenten ende gharnisoenen beghonden te scheene.
Ende was bij den een hueren, eer dexecutie gheschiet was.
Item, alzoo de ghebueren vander Vrindachmaerct ende andere requeste bij
schepenen vander Kuere overghegheven hadden, ghevende te kennen, hoe dat zij
zeer verlast waren vande crijsknechten, die in haer husen laghen ende teerden van
boven nedere, hebbende sommighe drije, viere, zesse, achte oft X soldaten in een
huus, biddende dat men se daer af verlichten wilde ende die andersins bedeelen,
zoo wart daer reghaert up ghenomen, ende werden de voornoemde knechten
voorder uutghespreet ende bedeelt. Daer naer ghaven zij requeste over om
ontsleghen te zijne vanden cost, die zij haer ghaven, dwelck zij som niet langher
ghedoen en conden, mits den scheerpen tijt ende cleen winnijnghe, ende mits dat
zij ghehoort hadden dat ment alzoo tAndtweerpen niet en dede, maer ghaven haer
alleene olije, licht, azijn ende haut, zonder meer. Schepenen dit verstaen hebbende,
ende wel gheinformeert zijnde, dat de waerheijt zulcx was, consenteerden ooc, dat
zij daermede ontstaen mochten. Aldus ontrocken zij hare soldaten den montcost.
Dit ghenouchde de soldaten zeer qualic; want hongher es een scheerp zweert.
Ende mits dat zij qualic betaelt waren ende gheen ghelt en hadden, vele die daer
waren, om haer costen te betalen ofte haer selfs cost te doene, mits dat zij in vier
maenden gheen besoldijnghe ontfaen en hadden, zoo zij zeijden, zoo zijn buten
der stadt up den landtman gheghaen, hebben daer ghehaelt kiekenen, hespen,
boter, eijeren ende dierghelijcke. Ende de roode rocx, die
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int nieu casteel laghen, stelden haer peerden in de Eernesse, die afweedden tghers,
dat die lieden van deer ontrent ghewonelic waren voor haer coeijen te ghebruucken;
sneden ooc tghers af, ende bondent met bundijnghen up haer peerden ende voerdent
(ondancx diet leet was) int voornoemde nieu casteel. Ende up dat wij alzoo wel deen
als dander scrijven zouden, zoo waren ooc veel lieden der stadt, die haer van hare
soldatem zeer beloofden, om dat zij zoo redelic met haer leefden ende zoo
eersamelic teerden. Maer daer was van allen: daer wasser die, in den Salem up de
Leije, die ghelaesveinsters in sticken ghesleghen hadden; ende andere hadden
elder ooc eenighe rudesse bedreven; maer zij werden ghevanghen ghestelt van
haren provoost in thuus van Lievin Dherde, an de Keerenmelckbrugghe an den
curten Steendam, mits dat ijdel stont ende den man ghevlucht was met zijn
huijsghezinne. Zoo hilden zij daer haer vanghenesse in eenen peertstal, comende
onder leenen vleerick vander brugghe. Desen provoost hadde thuus gheleghen tot
Joos Seijs up den aert bij de Nieubrugghe; maer was ghaen wonen int voornoemde
huus van Lievin Dherde; maer Joos Seijs moeste daer zeker bedden beschicken.
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Cap. VII.
Hoe Vijanen overghegheven wart, ende den grave van Meghen binnen
Amstelredamme ghecommen es; hoe datter drij brekers te Ghendt
ghebannen waren; hoe eerlic den grave van Egmont te Ghendt
inghehaelt was, die quam om de Wet te vermaken; hoe den Prelaet van
Sente Pieters naer tSaffelare vertrocken es; hoe die nobilisten der
ghuesen ghevanghen zijn; van vremde maren ende ander dijnck.
en

Up den IX in maij quam de tijdijnghe te Ghendt, dat Vijanen overghegheven was
in de handen van hertooch Herick Van Brunswijck, die hem in Hollandt hilt, hebbende
daer ghecocht veel gronts van eerven ende eerlicheden; want hier uut zijn ghevlucht
eenen grooten deel edelmannen ende zijn tschepe gheghaen, maer betraept ende
ghevanghen vanden grave van Herenbeerghe. En den grave van Meghen was
ghecommen binnen Amstelredamme, ende daer zijn veel machtighe cooplieden uut
der stadt ghevlucht, meest uut de Waermoesstrate, die de principale strate van
Amstelredamme es; ende zijn ghetrocken up Embden, Bremen, Lubeeck ende
eldere, oostwaert up. Ende XIIIJ vendelen crijschknechten, of daer ontrent,
ghuesghezinde, zijnde in Waterlandt ende daer gherooft ende ghebrant hebbende
up de cloosters, zijn beleijt dat zij niet uut en mochten, zoo men zeijde.
Up den voornoemden dach werden te Ghendt drije vande ghevanghen brekers
uutgheleet naer tSchepenhuus, ontrent den XII hueren, die zeer blijde waren als zij
verstonden, dat zij niet steerven en zouden om dese mesdaet. Daer commende,
wart den eenen, wesende een Hollander, den cnape vanden scrijn weercker, bij
Sente Michielsbrugghe, ghebannen L jaren uut den lande ende graefschap van
Vlaenderen; ende de ander twee, den eenen wesende den bode van Doornicke,
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wonende te Ghendt, ende den anderen den zone van Jacob De Pruet, smet,
wonende in de Donderstrate, neffens Joos Vander Saffelt, werden ghebannen in
de stede elc VI jaren. Desen smets zone sprack: hij en hadde maer de de coorde
helpen hauwen als zijn vader tcruseficx afdede vanden docsael in Sente Jacobs
keercke; maer den vader voornoemt was ghevlucht; want de mare liep achter hem
dat hij zeer veel weercx ghedaen hadde int breken, want twas een vroom steerck
man ende schamel ghezelle. Ziet van hem voren lib. 2 cap. 2. Den bode van
Doornicke wart boven dien ghewesen een beelde te doen maken, tzijnen coste, dat
1
hij ghebrocken hadde; ende moesten beede haer steencosten betalen.
Up den zelven dach van tsachternoens, maecte men te Ghendt groote
ghereeschepe om den grave van Egmont in te halen, die van Andtweerpen quam,
daer mijvrauwe de Gouvernante was, zoo ghehoort es, om te Ghendt tsanderdaechs,
en

den X van maij, de wetten te vermaken ofte vernieuwen. Hem waren jeghen
ghereden, uut den nieuwen casteele, een ghoede streke buten der stadt, alle de
roode rocx met haer roode vaenkins up haer helmetten ende met haer busgheschut
ende wapenen toeghereect, eenen grooten hoop, ende ooc mede de regimenten
van Ghendt al fraeij ghewapent, met haer trommelen, veendelen ende gheweere,
r

zonder tregiment datter waken moeste, ooc den souvereijn Mosscheron, mons De
Montinbrugis met zijn edelmannen, met IJ capiteijnen van Ghendt, als Wijchuse
ende Boessins (welcken Boessins een schoon ghauden keten hadde onder zijn
ocsel ende over zijn schaudere, over eenen groenen rutersculder), ende een deel
edelmannen vander stadt. Ooc was deen bende Walen oft Artoijsienen al int
hernasch, met

1

Gevangeniskosten.
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1

trommel, veendel, spijssen ende bussen; ende schoten af een ordunen fighuere,
up den Steendam, van thuus van Jan De Grave, hudevettere, ende eenen ordunen
ruters-man, daer een ruters-vraukin neffens stont van Gillis Danins huus up de
Veemaerct, welcx groote sticken, die van boven neder vielen, hadden ijemant
2
moghen doot vallen duer hare aelwaericheijt . Dwelc die lieden verdroughen om
beters wille; ende die Walen loughen daer omme; daer ghijnct haer uute. Tsavonts,
ontrent den VII hueren, quam den Grave inneghereden; ende die van den nieuwen
casteele, staende wit ghewapent als hijnghelen, met een vlieghende veendel, als
hij daer voorbij passeerde, lieten haer gheschut afghaen dat daer up de mueren
lach, te weten motalen sticken; maer den Grave en wilde niet, dat men in de stadt
ijet schieten zoude. Aldus martchierde hij, verzelschapt met veel nobilisten, voren,
achter ende an beede de zijden, over de Veemaerct, daer hem die Walsche bende
liet passeren tusschen haer oordinancie, ende roerden haer trommelen ende feijfelen,
zonder schieten; ende de roode rocx, in een groote langhe rede voren commende,
trompten met trompetten ende claroenen zeer triumphant.
Tsanderdaechs, ontrent den X hueren, eer men de nieu schepenen uutlas, zoo
werden liber ende vrij ontsleghen VI mannen, die ghevanghen waren met den
anderen brekers, alleenlic voor haer amende latende de paciencie, die zij zoo
langhen tijt in de vanghenesse, in grooter aermoeden ende miserien, vreese ende
gruwel vanden lijve, ghehadt hadden. Twaren schamel ghezellen, ende haer
huijsvrauwen hadden haer den cost ghebrocht, zulcx als haer aermoede vermochte

1
2
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Buitensporigheid.
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ende crijghen conde. Dus en werden zij voorts maer ghecondempneert in de
steencosten, dwelc haer zwaer ghenouch viel om betalen. Mijn heeren schepenen
van Ghendt werden uutghelesen, ontrent der noene, ende joncheer Jan Damman,
heere van Hoombeerghe, wart nu, voor zijn derde reijse achtereen, ghecontinueert
voorschepen vander Kuere.
1
Ende den prelaet van Sente Pieters hilt hem tSaffelare. Men zeijde hier te voren,
dat hij hem daer doen bedelven hadde, ende voor velt gheschut zeker groote sticken
wijns daer doen zijn; ende, ontrent dees tijt, hadde hij naer tSaffelare ghezonden
LXXIJ mudden rogs. Men zeijde, dat hij hem daer wilde ghaen hauwen ende vertijen
zijn abdije, mits behaudende een schoon pencioen; ende dat den abt van
Gheerdtsbeerghe zijn plaetse zoude commen bezitten; want die manniere van
2
3
doene, ende bijsonder de traveille van drijncken ende brasserie en stont hen niet
meer anne, wel ende redelic voor hem nemende tghene voorscreven.
Die edelmannen, die ghevlucht waren uut dat stedekin Vijanen, toebehoorende
den heere van Bredenrode, zijn betraept gheworden vanden grave van
Herenbeerghe, wel tot ontrent LXX nobilisten. Zij, met haren crijschvolcke, waren in
vijf schepen. Ende, alzoot dalmachtighe Heere disponeerde ende ghelucte, zoo
wart jueste ghevanghen tschip, daer alle dees nobilisten in waren, ende dander
viere, metten crijschvolcke ende met wapenen ghevult, zijn onschappeert. Men

1
2
3

Franciscus Helfaut.
Arbeid.
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Van de XV

de

tot de XVII
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eeuw sleten de prelaten van S -Pieters wijn in de heerlijkheid van

t

S -Pieters. Daar zij vrijheid van rechten genoten, konden zij den wijn goedkooper dan de
Gentsche kooplieden leveren. Ook hield de gemeenschap sterk aan de voorrechten van den
vrijen kelder en aan de opbrengsten, die zij er uit trok. (Annales de la Société des beaux-Arts
de Gand, XI, blz 378, art. van den heer Edm. De Busscher.)
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zecht, dat zij een tonne ghelts bij haer hadden, om daer mede noch crijschknechten
up te nemen. Onder dese nobilisten waren twee ghebroeders, de zonen vanden
overleden grave van Batenburch, welcx moedere degraefnedinne noch in leven
r

r

was. Ooc wasser vonden mons Dangelot ende mons Vander Aa. Mijn heere van
Bredenrode es ghevloden; ende men weet niet waer hij bevaren es. Ende dander
heretijcquen oft ghuesen, daer verghaert zijnde, werden beleijt van onsen volcke.
Zulcx hadde overghescreven den choor-deken van Onser Vrauwen keercke
tAndtweerpen an den deken vanden christenen te Ghendt.
en

Den XJ in maij, tsavonts metter nacht, zijn die roode rocx uut den nieuwen
casteele te Ghendt ghetrocken, ende om dat zij eenen verdecten waghen of twee
met haer voerden, zoo zeijden de ghues, dat zij daer up voerden bedectelic de
fiertels, die van fijnen ghaude waren, van Sente Lievin ende Sente Bavo, die grave
van Haspgauwe was, om daer af tAndtweerpen ghelt te doen slane, om die knechten
te betalen, mits dat zij den Andtweerpschen wech uut trocken. Deze fiertels waren
int casteel ghebrocht, om daer bewaert te werden, eer die foele gheschiede. Maer
zulcke upghevijnghen van die wech te voeren ende ghelt daer af te smeden, werden
naermaels metter waerheijt beschaemt ghemaect, als men die openbaerlic
wederomme zach staen in Sente Jans keercke, nu Sente Baefs gheïntituleert.
en

Den XIJ in meij, up eenen maendach snoenens, heeft haer zelven an een cleen
1
coordekin verhanghen Bette Steels, die woonde beneden die Bomeloose Mande ,
was, an die Schelde,

1

Een huis geheeten de Boomlooze Mande stond op den Nederpolder. Het behoorde de nering
van de wollescheerders toe. Door verordening van 14 december 1541, werd het aangeslagen
en aan het kapittel van St. Baafs door keizer Karel gegeven.
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int huus van wijlen Hughes De Weers, dwelc men hiet tspoorters bordeel. Zij was
zoo schoon een doode, dat een wonder was; ende men zach gheen lijcteeken
vander nepe van tverhanghen; want tcoordekin en was gheen strop, maer rontom
haren hals ghewonden. Maer men bevant twee beenen in haren necke uutsteken,
als oft haer den hals hadde ghebroken gheweest. Dit quam haer over, zecht men,
en

om dat zij groote onghenouchte maecte in een knechtkin, dat zij an haren IJ man
behuut hadde; zoo dat zij daeromme dicwils ghijnck al fantazerende, ende zulc een
beclaghelic hende nam dees te drouve fantazie.
en

Den XIIJ meij, den Grave voornoemd, wesende ghelogiert in zijn hof an de
Coorenleije, meende naer tSjas te reijsen, welcke Ghendtsche avene nu al verre
vulmaect was. Maer hij wart aestelic tot Bruesel ontboden, daer Duijtsche heeren
overcommen waren, die hem begheerden te spreken. Aldus es hij daerwaert ghereijst
op den voornoemden dach, smorghens vrouch, ende es gheconvoijiert gheweest
vande roode rocx.
Deze roode rocx waren qualic betaelt, ende deden de lieden groote schade, zoo
voorseijt es. Michiel Brakelman hadde, an de Reke, eenen meersch in hueren jeghen
Viglius, den upperpresident vanden Hove ende proost van Sente Baefs; waertoe
zij vande lieden ghewesen waren, om dat zij ander lieden te min schade doen
zouden, ende mits dat den voornoemden proost rijcke ghenouch was. Dus deden
zij in desen meersch wel schade, zoo den voorseijden Michiel zeijde om XIJ ponden
grooten; want zij hadden tghers afgheschoren tot an dheerde toe. Hier af zoude hij
instant begheeren.
Dese roode rocx ghaven somtijts uute, dat men ijewers te lande waert zoude
preken, ende namen alzoo een oorzake
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om uut te reijsen. Ende dan quamen zij gheladen thuus met hespen, kiekenen,
wursten, baecvleesch, boter, eijeren, ende alle ander hetelicke ware, die zij vanden
landtman ghecrijghen conden. Nochtans beclaechden haer een poose die landtlieden
noch meer van die voetknechten vande IJ regimenten, die te Ghendt laghen. Dees
voetknechten waren dezelve, die voor Andtweerpen den slach sloughen jeghen die
ghuesghezinde ende creghen de victorie, triumpherende noch som met den roof
van hare versleghen vijanden, die tzelve som ooc gherooft hadden, als sommighe
witte casacken, die zij ghemaect hadden vande abijten van eenighe monicken, die
zij afgheloopen ende verdreven hadden, waer inne men noch die schueten vande
clooten ende steken vande spijsen ende zweerden, daermede dees crijschknechten
ter doot ghebracht waren, zach.

Cap. VIII.
Van vijf ghuesche mannen of brekers, die wederomme ghehanghen
waren, neffens Ghendt; ende hoe datter tAndtweerpen ooc ghehanghen
waren; van zeker ghevanghenen; van ambassaden uut Duijtschlandt;
van een roere te Ghendt tusschen die vremde jandaermen ende tvolck
vander stadt.
Aldus werden die aerme dwase ghuesen, die wel waenden tgheestelicke tonder te
drucken ende een nieu policie up te rechten, zelve tonder ghedaen, eensdeels
versleghen, ghevanghen, ghehanghen ende wech gheloopen zijnde. Zoot oock
cn

gheschiet es up den XVJ van maij. Want doe waren te Ghendt, bij schepenen
vander eerlichede van Sente Pieters abdie, ghejusticiert vijf mannen, die zeer riepen
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ende beclaechden haer doot, als oft zijt onschuldich gheweest hadden. Zij werden,
tsmorghens ten vier hueren, alle vijve ghevoert up eenen waghene, zonder eenighe
1
broers oft biechtvaders, die zij niet en begheerden, van Sente Quintensbeerch
nedere, duer de Ketelpoorte, Veltstrate, Coorenaert, Vischmaerct, Langhemunte,
Vrindachmaerct, Cammestrate ende alzoo ommeslaende naer den curten ende
langhen Steendam, ende, ontrent een mijle buten der stadt up den wech van
Andtweerpen, alle vijve an eenen boom ghehanghen. Alwaer zij melcanderen
vermaenden ende troosten metten woorde Godts, ten besten dat zij conden,
ghoetwillich met berau van haer zonden te steerven. Dees justicie was aldus zeer
vrouch ghedaen, om die onstichtijnghe te mijden, die onder tvolck mocht ghecommen
hebben, om haer beclaghens ende roupens wille; ghelijc men experiencie ghenouch
ghehadt hadde vande laetste drije, die bij der stadt gherecht waren, hoe zij den
hoochbaliu inponeerden ende zeijden: hier ghaetter achter ende voor ons, diet beter
verdient hebben dan wijlieden, waer mede zij sommighe dienaers meenden, die zij
som bij name noumden. De cause haers steervens was, omdat zij ghebroken hadden
in de voornoemde abdije ende eldere, ende ander malefactien ghecommitteert
hadden dien aenghaende. Dit vonnesse was bij den hove ghetermineert ende
overghezonden de schepenen van Sente Pieters, wel van over zeven maenden tijts
te voren, te weten van alf october. Maer mijn heeren schepenen, als wijse, discrete

1

Zoo genoemd naar eene kapel of hermitage gelegen in 't hoogste gedeelte van St-Pieters
O.L. Vrouwestraat. Bij die kapel, gesticht volgens Sanderus (Flandria illustr. I, blz. 336) in
1300 door Arnoud van Swijnaerde, hield men de Potjesmarkt.
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mannen, en wilden alsdoe noch gheen executie daer af laten gheschien, mits dat
doe den tijt noch zeer troubel stont; ende ooc hopende, met een baermhertich herte
beweecht zijnde, dat zij binnen middelen tijde in eenigher mannieren gracie van
haren lijve hadden moghen crijghen. Zij hadden noch zulcke advijsen onder haer
van andere, die daer noch zaten, eijlacen! ende lettel wisten, wat vonnesse dat over
VIJ maenden tijts over hemlieden ghespronghen was. Dees vijve en waren niet
verwesen bij de heeren van Sente Pieters; maer hendelinghe (zoo ghehoort es) ter
ghalghen ghevoert ende ghehanghen ende verwurcht zijnde, zoo heeft mense
gheketent, omdat zij langhe zouden moghen blijven hanghende, telcx exempele.
Hieronder was een fraeij baeskin, int claveren zijns ghelijcke niet. Hij speelde de
figuere van Nijcodemus ten Fremenueren; maer niet in ghelijcker vormen ende
devocien. Want, daer Nicodemus ons Heere ghebenedijt vanden cruse dede, daer
dede hij de figuere van onsen Heere metten cruse gheheel af, tcruse niet latende
staen, zoo Nicodemus dede; ende zijn devocie was, dat dese ijmaige ende
dierghelijcke een eerghernesse onder tvolck waren. Dit cruse vanden docsael
ghedaen hebbende, was in perijckel van doot te vallen; emmer heeft zijns arbeijts
loon de doot gheweest. Sommighe hadden int clooster van Sente Pieters voortijts
ghewoont, ende hadden in hare examen ghenouch te zegghen vande overdaet,
ledicheijt, snootheijt ende abusen, die zij daer ghezien hadden. Waerup die heeren
zeijden: men vraecht u daer naer niet; purgiert u zelven; dander zullen haren last
draghen. Maer qualic conde mense daeraf ghestillen, zoo beroert waren haer zinnen
daermede. Niemant en meende int eerste van hemlien ghestorven te hebben om
haer mesgrijpen ofte mesdaet, maer dat al zoetelic afloopen zoude. Maer tes al
anders verstaen gheweest, zoot hemlien te waer ghebleken es.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

215
De roode rocx zijn, eenen grooten hoop, up den zelven dach, naer de justicie
uutghereden up den wech van Andtwerpen; waer in sommighe lieden van buten,
die ter stede waert quamen met haer ware, qualic te vreden waren, mits dattet
vrindach ofte maerctdach was, ende zij doe van huus moesten zijn, als die costelicke
ghasten voornoemt uutwaert reden, duchtende dat zij niet veel duechden in haer
husen ende hoven, in hare absencie, doen en zouden.
Twee of drije daghen te voren, zoo waren bij der stede van Ghendt noch drij
mannen ghevanghen; maer de twee werden ontsleghen als onbeschuldich zijnde
van dat men hemlien anteech.
Ende tAndtweerpen, zoo sommighe zegghen, wasser XXJ ghevanghen; maer
en

ander die zeijden wel van XXX. Ende den XVJ in meije quam te Ghendt de tijdijnghe
datter tAndtweerpen VIIJ of X mannen ghehanghen waren, niet van tbreken, maer
1
van comocieweghe .
en

Up den XX maij, den derden Sinxendach, waren, Sente Pieters ter Petercelie
poorte, vanden souvereijn ende baliu van Sente Pieters, Gheeraert Rijm,
inneghebrocht, ghevanghen, drij mannen ende een vrauwe, de twee te ghader
ghebonden metten handen up den rugghe, de vrauwe hebbende haer een handt
ghebonden up haren rugghe. Tvolc, bij presumptien, meenden som datter
predicanten in waren, die vergharijnghe van volcke met hare predicatie ghemaect
hadden.
Ooc quam de mare te Ghendt, dat tAndtweerpen uut den Duijtschen lande
inghecommen waren twee zoo drije ambassaden, wel met LXXX of hondert peerden
om te sprekene van paeijs ende accoort, ende oorden te stellen, dat den

1

Uit hoofde van oproer.
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coopman ende de banckiers oft vremde nacien zouden moghen wederomme here
ghewonelicke handtieringhe hebben, zoo zij te voren ghedaen hadden; ende vander
religie zouden zij ooc tracteren, ten besten dat doenlic ware. Dit was een presumptie
ende upghevijnghe onder tvolck, meer dan den rechten gront oft waerheit van dien.
Moghelic vande voornoemde zaken en was niet een woort gheroert.
en

Den XXJ in maij, zijnde den laetsten Sinxendach, gheschiede te Ghendt een
cleen roere, die wel groot zoude gheworden hebben, hadder niet in voorzien
gheweest. Want ontrent de vijf uren vanden achter noene, hadden drij of vier Walen,
roode rocx, zitten drijncken up den Coorenaert totten lackaeij vanden hoochbaliu;
ende, daer uut commende, zijn wederom ingheghaen int Muelekin up den zelven
Coorenaert, neffens de vanghenesse, alwaer den weert noch de weerdinne niet
thuus en waren. Zij wilden eenen pot biers hebben, ende tmeijskin (vreesende qualic
betaelt te zijne) en wilde hemlien niet trecken; zoo dat zij werden hooghelic sprekende
ende tmeijskin smijtende, zoo men zecht; anderzegg hen, dat zij eenen pot biers in
1
haer lucht ghoten; ende met desen gheruchte schoten zij up de strate, daer de
eerste weerdinne, des lackaeijs wijf voornoemd, jeghen hemlieden sprack, omdat
2
zij ghestilt werden zouden. Tvolc ende de jonghe knechten troppelden rontomme,
om te ziene, wat daer ghaens was, zoot costumelic pleecht te gheschiene, alsser
ijewers eenich ghekijf oft questie rijst. Dit namen dees roode rocx qualic, als
puersaem ende weeck voor haerlier ghevel zijnde, ende beghonden haer rappieren
uut te trecken om naer de inzetenen der stadt te slane, zeer qualic ende mesjantelic
sprekende. Dit ziende ende hoorende

1
2

Lamp.
Rotten samen.
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de Vlamijnghen, die daer zaten in de wake up de Olijeslaghers huus, dat zij zulc
overlast voor haer ooghen bedreven, zijn een partije uutghecommen, ooc met haer
gheweere, ende deen woort bracht dander inne. Zoo dat zij werden vechtende,
ende datter eenen Wale een flere in zijn cake creech; ende werden ghejaecht vande
soldaten vander stadt ende vande kinderen, die met steenen beghonden te weerpen,
tot up de Vischmaerct; alwaer een creemer, wat ghedroncken hebbende, in den
wech was, ende wart van dees Walen, die met haer bloote rappieren gheloopen
quamen, twee waerf in zijn hooft ghehauwen, zoo dat zij hem ter eerden sloughen,
hem ghevende, daer hij ghevallen lach, noch een quetse in den hals, zoo dat hij
zeer bebloet was ende bijna doot. Dit ziende tvolck vander stadt, jonck ende audt,
hoewel dat zij gheen gheweer en hadden, werden daer in verwaermt ende vergramt;
ende sonderlinghe een man, die vander Hoochpoort ten naerghanghe quam, ende
zach den cramer zoo onschuldich quetsen ende wonden, zoo dat hij, met sommighe
andere, een banck up de Vischmaerct metten voeten ommereet, ende facten daer
alzoo die coreelsteenen, ende beghonden die Walen (die haer emmertoes vande
benden, die up de Vrindachmaerct ende in de Langhemunte ende elder gheleijt
waren, versteerct hadden, tquereel van die roode rocx, als haer confreren zijnde,
haerantreckende) te groeten met correelsteenen ende kelsijen oft zulc als zij crijghen
conden. Die Walen, ziende dat den camp beghonde te treffen, liepen in die husen
in die Langhemunte ende eldere om haer bussen, die ladende scheerp met loode
ende beghonden haer spijssen ende hallebaerden ghereet te maken. Ende haer
trommel slouch up die Vrindachmaerct alaermme; zoo dat die Walen van alle canten
der stadt, daer zij ghefoeriert waren, daerwaert quamen
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gheloopen som ghewapent totten tanden, met spijssen, zweerden en bussen. Van
ghelijcken liep tghemeen volck vander stadt van alle canten ooc daerwaert, maer
zonder hernasch oft gheweere, de sommighe diens clauwen dat juecten, ende
andere die tspel quamen anzien. Den voornoemden man, ghenaemt Jacob
Hesseloos, zijnde cnape vande busschieters te Ghent, gheen gheweere hebbende,
heeft hem voorzien van eenen taeijen hesschenen stock, ghoet van ghewichte, daer
men die watercupen andraecht; ende ghijnck daermede talven der Langhemunte
staen, om die Walen te weeren. Hij hilter daer twee in een huus, die om haer busse
1
ende gheweere gheloopen waren, ende slouch den eenen dat hij cramp , ende alle
Walen, die hem ontrent quamen, moesten anstaen. Hij slouchse metten stock up
haer aermen, dat zij haer rappieren up tstrate lieten vallen; ander slouch hij over
hals ende hooft ende up haer lendenen, dat zij de eerde zochten. Hij track de
sommighe (als gheheel daer in verwaermt zijnde ende zouckende ijemant te hebben,
die hem den tant bieden zoude) de ghehackelde benden vande caussen, ende
vraechde, of zij zoo clouck waren, dat zij haer jeghen hem weeren wilden; ende
maectese als lammerren verblauwt ende versaecht; sprack ooc, dat ijemant een
bende an sijn causen roeren zoude, of hij zoo clouck ware. Hij bedreef veel
stauticheijt ende vromicheijt, niet anziende jeghen wie dat hij zoude moeten slaen,
zoo langhe tot datter een hoopman of capiteijn vande Walsche knechten quam, die
hem ansprack, dat hij zoude vrede hauden ende cesseren van zijn rudesse. Waer
up hij andtwoorde: lieve capiteijn, ic en can tonghelijck niet zien,

1

Ineenkromp.
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dat men ons volck doet; zent vrij vijf of zesse van u cloucste ruters jeghen mij, ic
zalse alleene met desen stock becampen. De onderbaliu van Ghendt quammer
ooc, ende den hoop wart ghescheeden, ende hij was thuuswaert heeten ghaen.
Daer hadde noch eenen clouckaert van Ghendt gheweest, die hem alleene stelde
met eenen rapier wel jeghen VIIJ Walen, ende ghafze weercx ghenouch. Maer daer
quam van achtere, van zijn eijghen volck daer hij voren scheermde, eenen steen
an zijn hooft ghevloghen, onbewist, zoo dat hij vander weere afliet, ende die Walen,
wel ghestoffeert zijnde van wapenen, braken duere ende quamen up de Vischmaerct
ende tvolc maecte plaetse ende stoef an deen zijde.
Maer de zake ende beroerte ghescheeden zijnde, zoo werden sommighe jonghers
vander stadt, die met steenen gheworpen hadden, ghevanghen. Die Vrindachmaerct
hadden die Walen al bezet ende die monden vande straten bewaert, up aventuere
of mense daer hadde willen overvallen, daer gheen ghepeinse af en was. Ende
eenen hauden man, met witten hare, vander stadt, daer wanende passeren, wart
gheraect met eenen steen dat hem zijn ooghe uut gheworpen was. Aldus dede, in
twee instancien, de onschuldihe den coopman ghoet als den voornoemden creemere
ende desen auden vader.
Tsavonts, ontrent den VIJ hueren, was achter mijn huus weder een questie. Want
eenen quijdam sprack: hij hadde ghehoort dat men in diveersche steden die
gharnisoenen doot smijten zoude; dus moeste tgharnisoen van Ghendt ooc
ghecuuscht werden. Dit hoorende een Wale, die vlaemsch verstont, wilde den
anderen metten messe toe. Hier af nam tgarrant anne Hans Kijvije, die mijn cnape
gheweest hadde, ende greep den Wale an zijn aermen, dat hij zijn
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gheweere niet ghebruucken en mochte; stont daer naer van hem, ende track ooc
zijn zweert uut, zegghende: lust u ijet, slaet jeghen mij. Aldus ghijnck veel dijncx
zonder reden ende bescheet, ende quam uut eenen nijt oft afdraghentheijt ende
hooveerdije, die zij tot melcanderen droughen; ghelijck vremde nacien in
crijschhandelijnghen lichte up melcanderen verhit werden; want elc wilt de beste
ende vroomste zijn; ende en connen dicwils melcanderen niet verstaen, ende loopen
overhoop, zonder hooft of steert. Ooc es de joncheijt een groote meestersse hier
af, die dicwils doet, dat zij, audt zijnde ende rijper van verstande, niet gheerne doen
en zoude; want daer zijnder sommighe zoo groene ende wulpsch van zinne, eijst
dat zij niemant en mesdoen, zij en connen niet gheslapen; ghelijck die poëte Juvinalis
wel zecht in zijn derde satijre. Die ghezellen van Ghendt dochten: die Walen
behoorden eerlic te leven; zij deden de lieden, buten ende binnen, onghelijcx
ghenouch, ende raepten up vele inzetenen den cost, zonder betalen; laghen daer
thuus als heeren, ten laste vanden huusman, daer zij in haer landt vele maer aerm
ghezellen en waren; waren hier ooc gheleijt om vrede te onderhauden ende gheen
roere te stichten, zoo zij hier ghedaen hadden. Dander dochten: die Vlamijnghen
moesten haer bughen ende te wille zijn, mits dat zij daer vander overheijt beschict
waren; ende dat die andere tspreken ende tdoen verbuert hadden met de
onghehoorsaemheijt, die zij der hoverheijt bewesen hadden, int ghaen ter
veltpredicatie ende dierghelijcke. Maer in alle dijnghen ende over beede zijden
diende reghel ende mate ghehauden.
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Cap. IX.
Hoe de reste vande crijschknechten van Ghendt ghecasseert waren,
up XXXIJ naer; van hoochduijtsche ambassaden, die duer Ghendt
quamen; van een voorghebodt te Ghendt, om paeijs tonderhauden;
vande marcgravenedinne van Beerghen; van meester Jan Onghena,
hoe hij ghevanghen was; van die van Overembden; ende van diveersche
nieumaren.
Den XXIJ maij, donderdach ende den eersten weercdach naer de Sinxendaghen
wesende, waren ghecasseert de Ghendtsche crijschknechten onder de vier
regimenten; zoo datter daer maer XXXIJ anne en bleef, in deser mannieren dat zij
altijts zouden ghereet zijn heere ende wet bij te stane, daer mense toe verzoucken
zoude. Dies zouden zij IJ grooten sdaechs hebben, duerghaens wech. Ende, als
mense te weercke stelde tot eenigher bewaernesse ofte exploot, zoo zouden zij,
boven haer oordinaire IJ grooten, noch IIIJ grooten sdaechs hebben. Waeromme
menich ruter bedrouft was, omdat zij oorlof hadden, ende datter gheen neeringhe
1
en regneerde, ende verdobbelden haer spijssen int sPrincenhof, daer dees
casseringhe ghebuerde. Ende men cocht IJ spijssen om eenen schellijnck; die
bussen, sturmhoeden ende zweerden nu al ghoeden coop. De stadt en vermochts
niet langher dees regimenten tonderhauden; want zij was zeer veel tachtere, wel
ontrent VIIJ duijsent ponden grooten. Den meesten noot ende perijckel scheen nu
ooc ghedaen zijnde. Gode lof!

1

Met de teerlingen.
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Up den zelven dach quamen te Ghendt te waghene inghereden Duijtsche
ambassaden vanden keijser Maximiliaen. Ende hadden tAndtweerpen wel gheweest
met hondert peerden, maer haddense nu meest achterghelaten; want zij wilden up
Inghelandt, daer men te peerde niet ingherijden en can; ende te schepe te doene
heeft veel moeijte ende cost an. Twas om een huwelic (zoo men zeijde) tusschen
don Carolus, den zone van Ferdinandus, ende de coninghinne van Inghelandt. Ende
langhe daer te voren, hadder eenen Inghelschen ambassaet in de Duijtsche landen
gheweest. Twaren zeer groote vette mannen, met peck zwarte baerden, hebbende
ghauden ketenen an zoo dicke als oft zij van ijser ghesmeet hadden gheweest: die
waren over haer schauderen ende onder haer oxelen ghesleghen. Zij waren
triumphant inneghehaelt vande capiteijnen vande Walen, met zeker ghetal
crijschknechten; ende heere ende wet quamse beschijncken.
en

Up den XXIIJ maij, zoo was te Ghendt bij voorghebode ghetrompt ende uutgheleijt,
als dat niemant hem vervoorderen en zoude eenighe roere in de stadt te stellen;
ende waert dat die vremde soldaten jeghen melcanderen sloughen ofte jeghen
ijemant vander stadt questie creghen, dats hem niemant antrecken en zoude, up
correctie van schepenen; ende waert dat deen of dander onghelijc ghedaen werde,
dat men den clagher ghoet recht doen zoude; dat hij ooc XX ghuldenen hebben
zoude, die conde ghewijsen, wie den eersten steen wierp in de voorghaende
beroerte; want schepenen hadden verstaen, dat die stadt, om de voorghaende roere
(al wast dat die Walen zelve de cause daer af waren), in perijckel stont om bij den
Hove qualic overghedreghen te zijne.
Up desen tijt hadde de weduwe marcgraefnedinne van
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Beerghen, welcx man in Hispanien overleden was (zoo ghij vint lib. 5, cap. 5), in
haer stadt Beerghen up den Soom, doen publiceren, zoo wie zijn kinderen hadde
doen christen doen ofte hem doen trauwen hadde onder die Calvinisten, die ooc
1
die kinderen daer gheheven hadden , dat zij zouden haer stadt ende landt rumen
binnen eenen zekeren curten ghelimiteerden tijt; maer alle die haer keeren wilden
ter gheoorsaemheijt der Roomscher keercke, zoude moghen blijven wonende. Men
zecht datter naer dit ghebodt een zoo groote menichte uut haren lande vertrocken
zijn, dat zijse wederomme inne heeft doen roupen, vreesende die bedeerffenesse
haers landts.
en

Up den XXIIIJ maij, zaterdach ende den avont vande Helich Drivuldicheijtdach
zijnde, was meester Jan Onghena tAndtweerpen ghevanghen. Ende ghewaerschuut
zijnde te voren, zeijde dattet niet zurghelic en was, en dat hij noch dicwils
ghewaerschuut hadde gheweest zonder noot. Ende als men hem zeijde, dat hij met
zijnen lijve speelde, ende dat men hem neerstelic riet, dat hij vertrecken zoude, zoo
sprack hij: waer zoude ic henen ghaen duucken, in bosschen ende haghen? Emmer
hij beloofde te vertrecken; maer hij verwachte daer zijn wijf ende zijnen zone, welcken
zone hij gheerne tAndtweerpen besteden zoude; ende dan zoude hij zijn vertreck
nemen. Daer naer es hij stautelic gheghaen in de camere daer tbufet metten zelver
stont vande Gouvernante, staende ontrent den bufette. Ende wart daer wederom
bekent vande dienaers ende cnapen vanden voorschepen van Ghendt, joncheer
Jan Damman, die doe ter tijt bij de Gouvernante was. In somma, maectes zoo vele
dat hij in de
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grabbelijnghe gherochte. Dwelck hem gheenen noot gheweest en hadde, haddet
hem ghedocht; maer hij vreesde hem, int wandelen in ander landen, gheen ghoede
daghen te hebben, ghelijck hij te Ghendt in diversche feesten met zijn
jonghelueringhe plach te hebben, ofte zijn leven wart hem verdrietende, ofte (alzoo
men ghemeenlic zecht) de peere was rijpe. Hij hadde gheweest eene vande
principale ghues capiteijnen te Ghendt, de upperste naest Lievin zijn broedere, zoo
1
voorseijt es; die nochtans te Ghendt van vele beclaecht was, om zijn troengiuesheijt ;
ende weinschten dat, in de stede van hem, Lievin zijn broeder, diet al beroct hadde
ende hem daertoe verleet ende bedroghen hadde, met een groote menichte van
anderen volcke, daer voren in handen hadde gheweest; te meer om dat hij gheen
kinderen, ende meester Jan veel cleen kinderen hadde.
De mare quam ooc te Ghendt, dat mer stack ende brack ende datter triumphante
2
schepen, met balsanen ende pingoenen , verchiert met de wapenen vanden Coninc
ende Gouvernante, ende met tappijtserie behanghen, up dwater laghen en dansten,
om daer mede te recreeren ende een ghenouchte te bedrijven. Ooc quam de
tijdijnghe dat in Hollandt een ghoet ghedeel Duijtsche knechten anghecommen
waren, ende dat met die edelmannen van Bredenrode, eenen Triest van Ghendt
ghevanghen was, den zone van Adriaen Triest up tZant, met noch eenen anderen
Ghanthoijs. Ende men zeijde dat tOverhembden zoo zwaer een volck van desen
lande ghevlucht was, dat mer waer wech mede en wiste; ende dat int eerste, als
mer hier te lande de nieu predicatie was huserende, veel lieden, die van dese landen
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waren aldaer ghevlucht ter causen vander religie ende haer domicilie hilden, van
daer vertrocken ende gheruumt zijn, zonder oorlof ende consent an die maigistraet
ende wethauwers aldaer te nemene, zoo daer de costume es; ende zijn hier met
grooten hoopen weder int landt ghecommen, hopende, dat hier libertheijt des
gheloofs vallen zoude, mits der nieuwer predicatie voorscreven; maer ziende, dat
de canche ommekeerde, zoo zijn zij weder tot Embden ende elder in haren nest
ghetrocken; ende vele andere met hemlieden, voor haer eerste reijse, quamen daer
ooc wonen, ziende of vreesende, dat zij hier niet wel en zouden moghen vrij haers
gheloofs wesen; ofte die hier te lande, int faict vander nieu religie ofte vande
ghueserie, wat bedreven ofte haer te breet ghemoijt hadden, vreesende ghecorregiert
te zijne. Dwelck meerckende aldaer de overheijt, heeft gheslacht eenen visschere,
als hij ghevoelt, datter veel visschen zouden moghen in zijn nette zijn, ofte een
voghelare, die vijncken vanghen wilt; van ghelijcken zoo trect hijse themwaert ende
sluijtse oft bewaertse, dat zij niet wech en moghen; ende hebben (als eensdeels
1
vergramt zijnde ofte haer decspaen daer up nemende) alle deghene, die
tOverhembden vremde inghecommen waren, ghestelt ende gheoordineert een wet:
alsdat zulcke daer zouden moeten zes jaren blijven wonende, ende, dien tijt ghehent
zijnde, indien zij dan wilden vertrecken, zouden ghehauden zijn deen derde van
haerlier ghoede daer te laten. Zoo dat de proveerbie waerachtich schijnt vanden
rouckeloosen man, die sprack: wilt mij Godt niet, die duvel zal om mij bidden. Alzoo
wilt men die vander nieuwer religie hier int landt niet (ghelijct niet en voucht, datter
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diversche religie onder de Christenen es), ofte dat mense verjaecht; andere, als
den grave van Overhembden ende die heeren van meer ander landen, die magherlic
voorzien zijn van volcke ende van ghelde, die zullen daer naer snaken als wesende
(naer die prosperiteijt vander weerelt te spreken) die welvaert ende tproffijt van
haren landen, ende hier de schade ende desolacie van dese Nederlanden, die
ghulden pleghen gheacht te zijne. De Gouvernante zoude daer straffe brieven
ghezonden hebben ende doen planten oft upslaen, inhaudende onder andere,
waeromme den grave ofte graefnedinne van Overhembden (mits dat haer zone
noch jonck es), met zijn consoorten, die veltpredicanten Calvinisten hier alzoo
overghezonden hadde; dwelc zij zoude wreken alst pas gheven zonde. Daer up
den Grave haer zoude doen andtwoorden hebben, dat hij daer gheen schult met
allen toe en hadde; met meer ander redenen dien anghaende.
Daer quam ooc de mare, hoe dat zeker Italianen, vanden Paus ghezonden met
een deel Piemontoijsen ende Savoijenen, ooc met zeker Spaengiaerts, van onsen
Coninc beschict, ghecommen waren om die stadt van Geneven te belegghen oft
inne te nemen, die, in de gheleghentheijt vander natuere weghe, als van wateren
ende rootsen, eene van die steercste steden van christenrijcke gheacht es. Ende
es onder de macht ende protectie van een steerck volck, dat zijn die Zwitsers ofte
eedtghenooten, de welcke daer an palen; ende daer Joannes Calvinus veel jaren
zijn leerijnghe uutgheghoten ende menich landt daer mede naermaels
ghecorrumpeert heeft; ooc Theodorus de Besa, ende veel meer ander calvinische
doctueren, die haer daer onderhauden hebben; ende ooc tot Lausanen daer ontrent;
waeraf de X landen van Zwitserlandt, van Uldarich Zwinglius tijden predicant tot
Surich, ooc alzoo ghezint zijn;
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ende moghelic noch meer landen; want zij hebbender XV. Maer men zeijde, dat die
van Geneven, versteerct met de Zwitsers, in den hoop ghesleghen hadden, ende
dien verjaecht ende verstroeijt; ende dat die Zwitsers haer steerc maecten wel met
hondert duijsent mannen om die stad te bescheermen. Maer dit schijnen ghuesche
1
blasoenen .
In de Duijtsche landen, tot Friburg in Brisgau toe, ende voorder ooc onder die
Duijtsche bisdommen, wast al paeijs ende vrede, zoo zij zeijden, die van daer
quamen. Elc leefde daer vrij zijns gheloofs, ende men hilt de Roomsche manniere
in veel keercken. Die daer quamen, waren daer ghezien; die daer niet en quamen,
en waren daer niet gherekent; want men dwanck niemant te commen, daer hij niet
zijn en wilde, dan met ghoede vermanijnghen ende dierghelijcke; hoewel dat
sommighe willen, datse die gheestelicke dicwils daertoe met ghelde hueren in haer
keercken te commen den dienst horen, om haer zaken eenen ghoeden schijn te
maken, (eijst waer dat die ghues hier af zegghen); maer noch zijn zij ijdel ghenouch
van volcke, zegghen zij.
De Roomsche manniere haudt men stijf in Beijeren ende in Oostenrijck, ende in
meer ander Duijtsche landen. Maer in de Oost-duijtsche landen en es noch priester,
noch monick te vinden; noch al Denemarcken, Godthlandt, Zweden, Lijflandt,
Pomeren, Prussen, Michelenburch, ende meer ander landen Germanice, etc.
Van Vrancrijck zeijde men, dat die Hughenoijsen, ooc Calvinisten, daer tonder
waren; dan in sommighe plecken hilden zij noch haer predicatien, in herde steercke
tempels van witten steene, buten die steden; maer werden altemet
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bespronghen; ende van daghe te daghe ghemineert met vanghen oft ravisementen.
Daer quam ooc de tijdijnghe, dat in Westvlaenderen, ontrent Belle ende Cassele,
noch zeker predicatien, maer bij der nacht, ghehauden werden, daer zij eerst, uut
vreesen van ghesleghen te zijne, met een lettel gheweere toe ghijnghen; maer
lietent curts achtere. Dit zoude gheweest hebben aerm bedrouft volcxkin, ofte
mesdoenders int breken ende dierghelijcke rudessen, die niet en dorsten int openbaer
commen; maer hilden haer godtsdiensten, als die grafwoonders in Bohemen, bij
nachte uut vreesen vander vervolghijnghe jeghen haer.
en

Ende up tSacraments avont, den XXVIIJ van meij, waren ter Mudepoorte
inghebrocht van Wijnckele ofte daer ontrent, bij de Souvereijns van Ghendt, vijf
mannen, die men zeijde, dat met den ommeghanck te Wijnckele niet en wilden
ghaen, daer men een groot hauten cruuse met sanghe ommedraecht, daer
1
trompetten zijn, duvels ende hepelressen sprijnghen, die steerten vlas in haer
riemen hebben, die haer ghegheven werden. Maer onder andere draecht men daer
ooc tHelich Sacrament omme, zoo ic dicwils ghezien hebbe.
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Cap. X.
Hoe die soldaten, die tIJpre int volc gheschoten hadden, ghehanghen
werden; dat t'Amstelredamme Hoochduijtschen inghecommen zijn; van
eenen ghevanghenen te Ghendt; vanden Sacramentsdach te Ghendt
gheviert; van een boose daet van eenen soldaet tAndtweerpen, ende
van zijn doot; hoe die roode rocx te Wiendicke, te Ronsse ende elder
ontfanghen waren; hoe die soldaten te Ghendt werleijt werden.
Hier voren es ghezeijt, hoe dat tIJpre een beroerte gheresen es, als mer justicie
1
dede over sommighe brekers, welcke beroerte (zoo sommighe vertrecken ) onnoselic
toeghecommen was, ende zonder schult van die vander stede weghe; mits datter
een kindt viel onder tvolck ende men bezich was met tkindt up te rapen; maer duer
de onwijsheijt vande soldaten, die waenden datter eenighe conspiracie onder tvolc
was om die ghevanghenen (die men besich was met justicieren) te nemen, hebben
haer terstont jeghen tvolck ghestelt ende daer inne onwijselic gheschoten; zoo
datser doot gheschoten hebben ende ghequetst zonder eenighe meerckelic schult,
dan dat sommighe willen, dat zij de pacienten angheroupen hebben ende ghetroost,
zoo ghij vint lib. 4, cap. 3. Om welcke staute mesdaet deser Walen oft soldaten,
ontrent desen tijt, drije zoo viere van hemlien ghehanghen zijn, om dat zij ander ter
doot ghebrocht hadden, die niet der doot schuldich en waren. Zoo hebben zij int
recht haer zelven dootschuldich ghemaect.
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Men zeijde ooc, dat ontrent desen tijt, in ofte an de zelve stadt, justicie ghedaen
was over eenen veltpredicant oft minister, zeer scheerpelic; als dat men hem zijn
tonghe zoude uutghesneden hebben ende zijn handen afghehauwen, ende daer
naer levende verbrant. De cause es mij onbekent.
TAmstelredamme zijn veel Hoochduijtschen inghecommen, vander Gouvernante
m

weghe; de catolijcke ghezinde blasen wel van XXX . Die vander stadt brochten die
capiteijnen de slotelen van haerder stadt; ende zoot scheen, men vant daer gheen
ghuesen meer; want elc hilt hem stille ende bedect, uut vreesen.
en

Den XXVIJ in maij was te Ghendt ter Bruchscher Waelpoorte eenen man van
buten ghevanghen inghebrocht, ende int sGraven Casteel gheleet. De welcke sprack,
als men hem upleedde, totten volcke, dat liep om hem te ziene: lieve broeders, ic
en ben gheen roover noch dief; maer ben ghevanghen, om dat ic dwoort Godts lief
hebbe, dwelc boven maten dierbaer es, ofte dierghelijcke woorden. Sommighe
wilden dijncken, of hij een minister zoude gheweest hebben. Men zeijde, dat up den
zelven dach noch inne ghedaecht zouden gheweest hebben te Ghendt XVIIJ mannen,
die som herde rijcke ende deghelic waren, als: Claeijs De Saleere, apotecares up
de Vischmaerct; Lievin Tock, in de Papestrate bij tsHelichs Christ, coopman; Jan
Weijns, in de Langhemunte, ghaudtsmet, die, ghereijst zijnde ende hem haudende
1
in dat stedeken Wesalia , es (een jonck man zijnde, hebbende een schoon
huijsvrauwe ende veel cleene kinderkins, welcke huijsvrauwe hij daer ontboot in
zijn ziecte, eer zij daer toe gheraken conde) overleden moghelic van droufheijt ende
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benautheijt des herten, zoot wel te dijncken es; want hij een schoon, frisch, wel
ghelijvich man was. Godt wil zijn ziele ontfaermertich zijn.
en

Up den Helich Sacramentsdach, wesende den XXIX maij, als die processie Sente
1
Pieters metten Sacramente ommeghijnck, naer costume, zoo zaten en verkeerden
ende inbijten in den lochtijnck van Pieter Van den Velde, die men heet
gansmeinschen, zeker deghelicke persoonen; ende men hoorde de scijven clacken
tot up de strate. Welcken Pietere, om dat in zijnen lochtijnck dees vergharinghe
was, es ghevanghen gheweest ende gheleet naer die proostie van Sente Pieters
2
tusschen twee dienaers, daer hij groote schoffiericheijt hadde; want hij was van
menich meinsche ghezien, ende en wisten niet, waeromme hij aldus ghevanghen
was. Eenighe zeijden: tzijnen huse daer waren verboden boucken vonden; ende
men zeijde, datter dander om zonden voor justicie gedaecht werden. Nochtans ic
zach, als den ommeghanck ende processie metten Helighen Sacramente van Sente
Jacobs (daer ic mede ghijnck) voor den Lijnwaet-rijnck passeerde, datter doe ter tijt
jocten ende vochten twee Walen soldaten, zonder eenighe reverencie den
Sacramente te doene, ende behilden beede haer hoeden up thooft, gheen ghemeerct
ofte achte met allen nemende up de processie, die neffens hemlieden leedt. Dese
waren nochtans ghezonden als ghoede onghecorrumpeerde christenen, om in
diveersche steden te ligghen om de ghues te bedwijnghen. Daer en wart maer een
lof ter eeren den Sacramente ghesproken, daerder somtijts vier of vijve ghelesen
wart: ende dat was up dAude Veste, tenden der Baudeloostrate; waer af Jan Van
Zele den eenen lezer
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was. Thadde nochtans een audt priester ghezeijt, dat daer meest alle ghuesen
waren ende datter zeer lettel catolijcque woonden; dwelc men contrarie in dat cas
bevant. Aldus en eijst niet al te ghelooven, dat de lieden zegghen; want vele spreken
zeer partijelic ofte van niet wel wetende.
Up den voornoemden Sacramentsdach was tAndtweerpen een soldaet, die ghewet
hadde te schieten met zijn busse van up tHooft daer hij stont, an dwater, daer de
Schelde voor Andtweerpen loopt, tusschen twee lieden, man ende wijf, wesende
een ghetraut ghezelschap, die up een schip zaten om af te varen, neffens
melcanderen. Ende, weder hij droncken was of dul, hij liet zijn busse afghaen ende
schootse beede doot, ende waren rijcke lieden, den man een treffelic coopman
wesende. Om zulck een boos stick ende groote overwillicheijt, om dat hij metten
meinschelicken bloede ghespeelt oft ghejoct hadde, doot schietende die hem noch
de zijne noijnt mesdaen en hadden, ghelijc men naer craeijen ende duven schiet,
zoo was hij (ghevanghen zijnde) ghewesen, dat men hem terstont onthoofden zoude.
Ende alzoo hij wel verdient hadde, zoo scheent dat duer Godts beschicken bijquam,
dat hij in zijn doot veel pijnen moeste lijden; want den scheerprechter faelde hem
den slach in den hals te gheven, ende slouch veel slaghen, eer hij ter doot quam,
om dat hij hem zoo qualic hadde willen voughen ende zoo vervaert was van steerven,
die nochtans niet vervaert gheweest en hadde in doot te schieten ander onnoosel
ende onbeschuldighe lieden.
en

Den XXX in maij waren een deel roode rocx uut den nieuwen casteele te ghendt
1
ghereden, meer om hebben dan om gheven, ende commende tot Wiendicke , een
prochie
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twee mijlen ende een alve van Ghendt, alzoo men ghaet naer dlandt van Aelst,
maectent daer al verbuert; namen de lieden haer ghoet ende roofdense, als oft
openbare oorloghe gheweest hadde. Ende als zij daer jeghen zeijden, zoo werden
zij ghesleghen, ja ghequetst ende ghewont; want zij hadden eenen man, ghenaemt
Leijs De Vos, zeer ghewont, die uuter heerbeerghe tzijnen huuse ghehaelt was daer
zij overlast bedreven. Dit hoorende den baliu vander prochie, heeft zesse of VIIJ
assistenten bij hem ghenomen ende heeft ghelast, dat men die clocke trecken
c

zoude. Dat ghedaen zijnde, verghaerden daer terstont wel IIIJ mannen met vurcken,
stocken ende staven, ende liepen naer de voornoemde bouven. Dit vernemende
de roode rocx, zijn ghevloden zoo zeere als zij mochten, wijts ende zijts, ghelijc
eenen zwaerm biën hem verspreet, als zij haer aes zoucken willen, abandonerende
som haer peerden, ende liepen te verduucken, want die boeren haddense gheschict
doot te slane, waer zijse vonden hadden. Zij hadden te Ronsse ooc gheweest; maer
waren vande Ronsseneers qualic onthaelt. Zij cudden te samen, ghelijck de
boschzwijnen, ende tscheen, zij meenden al den hoop doot ghesmeten te hebben;
zij deden haer ghenade bidden ende beloven niet meer daer te commen, zoo men
zecht. TZwijnaerde waren zij ooc gherecontreert, dat zij wijcken moesten over haer
zeerste. Ende dit quam al bij, om tgroote onghelijck ende overlast dat zij den
landtman deden, want zij quamen in der lieden huusen ende pachthoven; dreven
haer calveren ende beesten wech; stalen oft namen openbaerlic tvleesch uut haer
cuijpen; namen de vurcken, die zij daer vonden, zegghende: ha! daer me zouden
ons de boeren stecken, ende verzettense oft verdronckense in taveerne, oft zij
schotense in de Schelde
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oft Leije; ende deden som groote overdaet, ziedende die kiekenen in de botere,
ende dierghelijcke overdaden. Daer wasser ooc die ghoet ende licht om paeijen
waren, als redelicke knechten.
Te Ghendt waren alder qualicst ghezint de priesters, om dat tharen huuse ooc
knechten gheleijt werden; want, uutghaende meij, was dat veendel oft bende van
Montinbrugis verleijt vande Leertauwersgracht, uut der Hauburch ende eldere, uut
de husen vande ghues, ende werden gheleijt al bij melcanderen up de Veemaerct,
Steendam, Nieustrate, Hautbriel ende rontom daer ontrent bij den nieuwen casteele,
daer zij bij deen den anderen begheerden te zijne, zoo de mare liep. Ende en zouden
daer maer een maent ligghen; ende dan, alzoo den beker ommeghaende, al Ghendt
duere indifferentelic, zoo wel in de husen vande catolijcque als vande ghues. Ende
de stadt hadde ghesproken voor boter, broot, caes, vleesch ende bier, dat men
haer, om eenen zekeren pennijnck te burghen, vercoopen zoude in zeker husen.
Maer veel lieden, die maer een of twee soldaten en hadden, ghaven hemlieden om
niet ofte om alf ghelt den cost, liever dan de moeijte te hebben met haer spijse te
coken, hoe wel dat zij bescheermt waren van veel te doen bereeden, om dat haer
ghelt zoo dunne was. Maer eenen priester, ghenaemt Erasmus, hebbende met hem
wonende eenen ander priester, meester Odaert ghenaemt, wonende up tPas, om
dat hij knechten moeste hebben, hadde zijn haut doen draghen up zijn schoon
voorcameren, in een nieu huus, dat hij doen maken hadde, ende wilde hemlieden
legghen achter in een cleen camerkin, ende leijde wel zijn meijssen beneden in een
schoon camere. Waerom die crijschkneckten gram waren; ende spraken
melcanderen zeer qualic toe, heetende deen
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1

dander vijleins ende mesjante . Meer ander priesters waren daer ooc qualic in te
vreden. Hier in was tvolc ghemoeijt, zegghende: ziet de priesters en willen niewers
toe verstaen noch gheen lasten helpen draghen; zij en gheven gheen assijsen, noch
tol, noch tienden; maer halen zelve schoon tienden up ander lieden ghoet; en hebben
ooc noch wijf noch kinderen te hauwen, ten ware de ghene die concubinen hauwen;
dwelc de ghemeenen man al ghenieten moet, ende altijts met assijsen ghequelt
zijn; ende moeten vele haer broot zeer zuerlic winnen, ende boven dese nu de
crijschknechten in haer huijsen hebben, ende zij moeten haer wel lijden; maer dese
zijn de libertheijt ende weelde zoo ghewone, dat zij va een vloo ghequetst zijn, ende
2
van een muesie moort crijsschen. Dit zeijden vele die de priesters qualic mochten;
want die men aet mach lichte mesdoen. Daer waren ooc soldaten, die haer gheen
ghelijck en ghaven. Nochtans moet men dat ooc weten, datter priesters waren die
haer knechten voor niet den fijnen cost ghaven, al en waren zij haer niet voorder
ghehauden te gheven, zoo voorseijt es, lib. 5., cap. 6, dan olije, assijn, keerssen
ende haut. Want meester Phelips Dhoijere, canonick van Sente Baefs, wonende
an de Pasbrugghe, heeft den veendragher, met zijn ghezelnede ende kinderen,
voor niet den cost ghegheven.
Den laetsten maij waren te Ghendt uut ghelaten zes ghevanghenen (die bij den
baliu vander Auderburch inbrocht waren, ofte bij zijn dienaers), uut den sGraven
Casteele, met simpel interdictie; want men bevant, dat zij lettel mesdaen hadden,
om alzoo ghevanghen inghebrocht te zijne;

1
2

Vilain et méchant.
Mug.
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want zij en hadden maer twee of drij reijsen in de veltsermoenen gheweest. Aldus
moesten zij haer costen betalen, ende hadden al die schande ende vreese gheleden;
daer zij thuus commende, vanden overlast der soldaten niet vrij en zaten. Deze
waren van Doorenseele up den driesch, van Wijnckele ende daer ontrent, ende zijn
dezelve daer af ghescreven es, lib. 5, cap. 9.

Cap. XI.
Vande groote menichte van volcke, dat tAndtweerpen ende van elder
vluchtende was; hoe Michiel Herlijn met meer andere te Valenchiene
ghejusticiert waren, ende van een beroerte, die daer uut rees; van
Duijtsche ambassaden; van Chaerle Beerick; van een roere
tAndtweerpen; van confiscacie van boucken; ende van die soldaten
van Ghendt.
Men zeijde voor waerachtich, dat mijvrauwe de Gouvernante te kennen ghegheven
was, dat, overmits de zaken des gheloofs, tAndtweerpen zoo veel volcx ghevlucht
c

was, als datter ledich stonden binnen der stadt XXXVIIJ ende X huijsen. Dwelc een
onverdraghelicke groote schade in brachte; want menich persoon heeft al zijn ghoet
an een huus of twee hanghende, dat hij ter huere haut ghaende, ende es ooc zeer
rijcke gheacht ende daer voren anghezien. Zoo groot verlies, schade ende interrest
proufden, in veel quartieren ende steden, aerme ende rijcke, als dat de ghene, die
ooc ghoet catholicus waren, de priesters oft gheestelicheijt jeghen spraken ende
de ghues mede, om haer eijghen proffijten wille, die zij verliesende waren, zegghende
ende
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bekennende, dat tgheestelicke eerst de cause van alle dit verlies ende jammer was,
ende dattet nochtans al meest viel up den hals vande weerlicke persoonen, die den
bot schutten moesten met lijve ende met ghoede.
Up den derden wedemaent quam te Ghendt de tijdijnghe, hoe dat tot Valenchiene
mijn heere Michiel Herlinus, den machtichsten coopman vander stadt ende van
ijewers daer ontrent, ghejusticiert was metten zweerde, ende ooc mede zijn zone.
Maer hoorende dat hij steerven zoude up den zelven dach, heeft hem leet ghedaen
met eenen pennemesse oft priem, die hij in dhandt ghecreech, hem zelven daer
mede stekende twee of drij steken in zijn burst, weder uut desperacie ofte
cleenmoedicheijt oft weder uut een couraige ofte grootmoedicheijt, dat en weet men
niet. Daeromme es hij terstont, aldus zeer ghequetst zijnde, uuter vanghenesse
ghebrocht, in eenen zetel of draechstoel, tot up een schavot, doot ofte niet veel
en

beter zijnde. Ende alzoo, up den XXX maij, met een blanck zweert zijn hooft
afghehauwen, ende tot zijnen Heere ende rechter ghezonden. Zijn zone wart ooc
van ghelijcken thooft vanden buucke ghesleghen. Ende waren alle hare ghoedijnghe
gheconfisquiert. Noch was daer mede een ander treffelic coopman onthooft; ende
twee Calvinische predicanten oft ministers ghehanghen, den eenen wesende van
nativiteijt een Franchoijs ende den anderen een Toornisien. Michiel Herlijn was een
groot vroom man, audt, met grijsen hare ende baert, zeer ghelijck wesende Jan
Rijckaert te Ghendt.
Als men dese justicie tot Valenchiene dede, zoo wasser een vrauwe onder tvolck
staende, ende beclaechde deerlic die doot van die machtighe cooplieden (want
twas bij die van Valenchiene bijna een onghelooffelic dijnck, dat men zulcke eerlicke
ende machtighe mannen zoude ter justicie
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ghebrocht hebben), zegghende dese ofte deserghelijcke woorden: o Godt, alst over
zulcke machtighe heeren moet ghaen zonder eenighe gracie, ende zoo hert snijt,
hoe, meent ghij, zalt over ons ghaen; wat zal ons aerme ghemeen lieden ghebueren?
Waeromme een soldaet haer eenen kinnebackslach ghegheven heeft. Hier uut es
terstont een rumoer gheresen; zoo dat die ander soldaten, niet wetende watter was,
hebben haer bussen te weercke ghestelt ende onder tvolck onwijselic gheschoten,
ende hebbender vele ghequetst ende acht persoonen ter doot ghebrocht. Dwelc
zeer te beclaghen es; want, boven alle die quaden, hebben zij dees smerte noch
moeten lijden van die zij in haer husen hadden ende haer schoonste cameren ende
ghoet bezaten, zoo dat zij boven int upperste van haer eijghen husen wonen
moesten, zoo voorseijt es. Voorwaer, die soldaten, duer hare indiscretie ende
onredelicheijt, en connen niet dan stijnckende schande daer af ghehebben, en zijn
daeromme der doot weerdich gheworden. Want een cudde schapen es ghoet om
1
vermoorden ende gheraken; eenen onweerachtighen hoop es ghoet om vernielen;
2
want niemant vander stadt en mach daer ander gheweer hebben dan zijn eedtmes ,
zonder meer. Dus es dees stadt gheheel subiect gheworden der tranen ende der
droefheden, als een weduwe oft verlatene, duer hare onwijsheijt ende grof
mesgrijpen, daer zij in ghevallen waren; waer af gheen meinschen vrij en zijn, als
den Heere haer niet en bewaert met zijn rechter handt ende ghebenedijde gracie.
Up den zelven dach esser ooc een ongheval tAndtweerpen ghebuert. Want den
grave van Egmont, aldaer te peerde

1
2

Weerloozen.
Eetmes.
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rijdende, es vanden peerde ghevallen ende tpeert up hem, zoo dat hij hem quetsende
was.
Daer hebben ooc in de zelve stadt bij de Gouvernante ander Duijtsche
ambassaden gheweest dan de voornoemde. Ende waren ghezonden van hertooghe
Augustus, marcquis de Saxonia, ende van Joachim van Brandenburch, beede
electuers; voort van marcquis Georgius; van Fredericus, hertooghe van
Wittenbeerghe; van Wilhelmus, landtsgrave van Hessen; ende van marcquis Charles
van Baden. Wat zij daer ghebesoongiert hebben es tghemeente onbekent. Sommighe
presumeerden, dattet was ter causen vander religie, om ten besten te spreken; ende
ander, dattet was om een nieu generael assaije ende munte te hebben in de christen
landen, als Duijtschlandt ende dees Nederlanden, Vrancrijck, Inghelandt, etc.; dwelc
men zecht, dat zonder faute up handen es, ende waer zeer ghoet om veel
inconvenienten te mijden; ende de duijtsche nacie heeft daer langhe up uut gheweest.
Men zeijde als dat te Valenchiene noch hondert ende in de XXX mannen zijn
gheteekent om alle lijveloos te maken.
Item Chaerle Beerick, een man van Ghendt, die te Jherusalem, tSente Katherijnen
grave, tAlcairen ende tot Damasco gheweest hadde, hebbende hem ghemoeijt met
en

de ghuesghezinde, was bevonden binnen die stadt van Utrecht, up den 24

in april,

t

thernasch an ghedaen hebbende jeghen de M . Welck hernasch hem van stonden
anne uut doen doen was, ende es hem ghenomen gheweest met zijn gheweere
1
ende een packet met juweelen, ende voort al dat hijts hadde hem spoelgierende ;
en

tot in zijn hemde. Ende hem wat aengheworpen zijnde, es ghebrocht, up den XXIIIJ

1

Ontkleedende.
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in meij, in Zeelandt. Want hij was, om dese mesdaet wille, bij den Hove
ghecondempneert up de ghalleije te moeten zitten roeijen, sommighe zeijden zijn
levedaghe, ander van zes jaren. Dit heeft hem zeer zwaerlic inghevallen, als eenen
steen up zijn herte; nochtans een onversaecht, cloucmoedich man wesende, ende
ooc een ridder van Jherusalem. Ende heeft ghezonden an sommighe van zijne
vrienden, tAndtweerpen ende eldere; want hij hadde tAndtweerpen zeer rijcke
vrienden. Maer niemant en hadde eenen stuver om hem, mits dat hij hem qualic
gheregiert hadde, zijn wijf groot onghelijc ghedaen, qualic jeghen haer gheleeft,
ende zijn ghoet overbrocht, etc. Ende dwijf, bij hem gheweest hebbende, ziende
zijn desolacie ende verdriet, creech compassie met hem (want hij hadde een hemde
an, dat hij wel een maent ghedreghen hadde onghewasschen), en presenteerde
noch haer landekin te vercoopen, weert ontrent hondert pont grooten, mocht hij
daer mede ghelost werden; maer men zecht neen. Hij zant ooc om zijn brieven ende
litteraigen van zijn ridderschap; maer ten heeft hem al niet moghen helpen.
Men zeijde ooc, dat Chaerles Van Destele, wonende tAudenaerde, gheboren van
Ghendt, een jonc rijcke man, die daer dicwils schepenen ende ooc tresoorier
gheweest hadde, hem ooc te breet ghemoeijt hadde met de ghues; ende was van
Audenaerde, in dees foele, tAndtweerpen ghaen wonen. Daer wart hij bedreghen,
ende, commende tAudenaerde, wart daer ghevanghen ghehauden. Maer men liet
1
hem ghaen, up zekere , voor een groote somme, tallen tijden te commen int tsheeren
handen, alst de heeren believen zoude.

1

Op borg.
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TAndtweerpen heeft een cleen roere gheweest, ontrent desen tijt, vande
poortbewaerders ende zeker cooplieden, die ter stadt inne quamen; zoo dat zij
questie creghen, melcanderen sloughen ende schoten; zoo dat men zecht datter
daer doot ghebleven zijn. Men maecte lettel weercx van tvolck up te hanghen. De
roode roe van Brabant hadder, te Vilvoorde ende eldere, vele wech ghedaen, ende
an ghalghen ende boomen ghecnoopt; zoo dat zij, in sommighe steden, ghereessemt
hijnghen, rugghe an rugghe; dwelc compasselic om zien was. Ende dit waren alle
deghene die uproer met de ghues ghemaect hadden. Dese quamen alle, waer
mense vant, zonder ghenade an den hals. Daer en was gheen bidden noch spreken
voren.
Ontrent desen tijt waren bij den baliu van Sente Pieters achterhaelt ende betraept,
ontrent der quader coopijnghe buten der Peterceliepoorte, een tonne ende noch
een lade met boucken, al meest van Calvinus leere, ende daer veel fighueren onder
waren gheprent, in brieven oft pampieren; al tsamen wel weert, hadden zij uprecht
c

gheweest, IJ ghuldenen. Zij quamen van Doornicke, ende te voren origenalic van
Geneven; ende men hadtse gheeren beschict up Andtweerpen. Maer theeft haer
ghefaelt; ende werden brocht in de prostie van Sente Pieters. Daer hadden ooc te
voren bussen betraept gheweest, ende in de zelve proostie brocht. Mijn heere den
proost, ghenaemt her Gheleijn Temmerman, mijn ghevader, hadde mij ghezeijt, dat
die boucken al meest bijbelkins waren, alwaer achter an gheprent stont haer
confessie ende manniere van doene.
Die gharnisoenen, die te Ghendt noch laghen, twee veendelen knechten onder
den capiteijn Montembrugis, al meest Artoijsienen, waeraf Arraes de hooftstadt es,
waren wijs ghemaect, dat te Ghendt quaet volck woonde ende dat
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mense verdrucken ende castijen moeste. Maer daer eenen tijt gheleghen hebbende
ende kennesse an de Ghandtoijsen ghemaect hebbende, met de daghelicsche
conversacie, spraken vele van hemlieden openbaerlic, dat zij gheen beter volc in
de weerelt en zouden wanen vinden; creghen zoo ghoet een herte tot hemlieden,
dat zij (hoe aermelic dat zijt hadden, mits dat zij qualic betaelt waren) ooc zekeren
wijn, die zij zonder assijse mochten hallen, te voren ghaven, zegghende, dat haerlier
herte open ghijnck int anmeercken vander ghoetheijt ende vriendelicheijt van desen
volcke van Ghendt. Want die van ghendt queten haer zeer eerlic daer jeghen, ghaven
haerder vele den cost, dwelck zij onghehauden waren, hoorende dat men haer vier
of vijf maenden betalijnghe schuldich was, zoo dat zij som moesten haer hemden
1
ende cleeren in de pussem stellen; waer mede de lieden van Ghendt zulcke
compassie hadden (als een ghastvrij volck zijnde, hebbende een hospitalich ende
baermertich herte), dat zij som haer eijghen kinderen theten ontrocken ende ghavent
den soldaten. Zoo datter onder hemlien een groote vriendtschap ende accoort was;
zoo dat haer deerde (als mense verleijde), van melcanderen te scheene, dan diese
van aermoeden niet wel onderhauden en conden.

1

Lombard.
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Cap. XII.
Vande gracie die den bisscop van Doornicke over zijn onderzaten sturte,
ende hoe die ghecauseert was; van die tempelschendijnghe tot
Oostwijnckele; ende hoe Pieter Backereel tAudenaerde zeer compasselic
ghejusticiert wart; ende van Jan Van Wijnghene van Ronsse; vande
justicie, die die van Rijssel deden.
Ontrent dees tijt es onsen voorschepen, joncheere Jan Damman, ende den
voorschepen van Ghedeele, ghenaemt Jan Van Embijse, met joncheer Pieter De
Vos, scepene vander Kuere, ende sommighe pencionarissen, langhen tijt
tAndtweerpen bij de Gouvernante geleghen hebbende, thuuswaert ghecommen,
ende den voornoemden voorschepen es ghereijst up zijn eerlichede tot Oombeerghe,
ende van daer, om zijn eijghen affairen, naer Bruessele, ontrent den VI wedemaent.
en

Ende den deken vanden Christenen predicte, up den VIIJ in wedemaent, zondach
wesende, voor der noene, als dat hem vanden eerweerdighen vader in Ghode, den
bisscop van Doornicke, mondelijnghe ghelast was den volcke int ghemeene te
verclaren, als dat alle de ghene, die ghevallen waren in eenighe heresijen, tzij van
Jan Calvijn ofte in ander secten, indien zij haer wilden uut den gront haers herten,
zonder eenighe gheveinstheijt, bekeeren ende commen totten waerachtighen
catholijcquen christenen gheloove, hij, als herder ende pastuer der keercken in dit
quartier, ghaf macht alle zijn priesters ende onderzaten hemlieden van hare mesdaet,
abuus ende mesgrijpen te
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absolveren ende quijten. Ten anderen, zoo wie haer kinderen hadden laten doopen
onder die Calvinische ministers, die zoude men wederom brijnghen in die christen
keercken ende aldaer belesen, naer ghewonelicke husancie ende tradicie der auder
christelicker keercke, van allen hauden tijden ghehuseert. Ende, indient souffisantelic
bleke, dat zij buten bij de Calvinisten ghedoopt waren, zoo en zou mense niet
wederomme herdoopen, maer laten haer met dien doopsel ghestaen, dwelck haer
in den name vander Heligher Drivuldicheijt ghegheven ware. Ten derden, zoo wie
onder die Calvinisten ofte onder ander sectarissen hem hadde laten trauwen, ten
ware dat zij quamen die trauwe wettelic bij der keercke confirmeren ende anveerden,
ten zoude gheen waerachtich huwelic gheacht zijn; maer hoe veel kinderen dat zij
hadden, die zouden alle bastaerden gherekent werden, ende en zouden haers
auders ghoet niet moghen deelen; maer die naeste vrienden, in de plaetse van
hemlieden, zouden gheautoriseert zijn, abel ende bequame om hoirs int ghoet te
zijne; ende alle die kinderen zouden bij zijden staen ende ghepriveert zijn, zoo
voorseijt es.
Men zeijde, datter nu ter tijt, alleene van Oostwijnckel, ghevanghen waren wel tot
XXVIIJ mannen, die som van zelfs ghecommen waren om hemlien te purgieren, ende
som andersins. In veel plaetsen up dlandt zijn veel rijcke lieden moeten rumen ende
vluchten; maer die van Oostwijnckele zijn in lijden commen, om dat zij in haer keercke
helpen breken hadden, daer toe vermaent ende gheroupen zijnde van haren pastuer,
zegghende: mijn kinderen, laet ons dees afgoden uut onsen tempel weeren; ende
was deerste die zulck weerck beghonde te doene, zijnen bouc in sticken smeet, en
dierghelijcke kueren bedreef; en sprack datter last ende bevel vander overheijt
commen was om zulcx te
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doene. Dese brekers zijn ghevanghen gheweest; maer den pastuer, diese daertoe
verwect ende upgheroijet hadde, die eijst ontloopen.
en

Up den VIIJ wedemaent voornoemt waren uutghetrocken, tsmorghens van ten
drije hueren, duer de Peterceliepoorte, ontrent hondert roode rocx, al wel
ghemonteert met haer gheweere.
en

en

en

Den IX , X ende XJ wedemaent, ende noch van daer te voren, ghijnck zeer
steerck de mare, datter VIIJ of X duijsent Spaengiaerden ende Italianen afquamen
1
met duuck Dalve , om hier in dlandt te brijnghen; waer onder drij of vier duijsent
peerden zouden zijn. Men zeijde langhe, zij quamen al Piedmont ende Bourgundien;
ander zeijden, zij waren ontrent Parijs ghezien, ende maectent daer al verbuert;
dese hier zijnde, zoude men weder dinquisitie upbrijnghen.
en

Den XJ

wedemaent voornoemt was te Ghendt ghezeijt, hoe een wel ghestelt
c

man van Audenaerde, hebbende wel IJ ponden grooten tsjaers, ghenaemt Pieter
2
Backereel oft Backereeu , ter causen vande werrijnghen vande ghues ghevanghen
zijnde, zoude zeer ghepijnt gheweest hebben. Ende zeer flau zijnde, zoo maecte
men hem vier, ende men dede een veinster open int stadthuus, daer ooc de
vanghenesse ende pijnbanck staet. Ende hij, vul pijnen, zwaricheijt ende desperacie
zijnde, heeft de manniere ghemaect

1
2

Hertog van Alva.
‘Item binnen Audenaerde waeren verwesen twee persoonen.... Deene was een rieck coopman
van wulle, wonende binnen Leupeghem, bij Audenaerde, ende zijnen dienere starf met hem,
dien hij ghegheven hadde VII s. sdaechs om tselve werck te helpen doene. De coopman was
en

ghenaempt Jan Backereel. Dit ghebeurde up den XIII
door De Potter, bl. 62). Zie bl. 248.

junij.’ (Van Campene, Dagboek, uitg.
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als oft hij hemellucht begheert hadde; ende es in de veijnster ghaen ligghen
verhasemen, ende zijnen slach ziende, heeft hem zelven metten voeten upghesteken
ende ter veinster uutgheworpen. Dit ziende de dienaers, die daer ontrent waren,
grepen hem bij der beenen; maer en hadden gheen macht om hem te wederhauden.
Zoo dat hij, een staige hooghe, metten hoofde teerst up de kelsije ghevallen es;
ende es vreeselic ghequetst gheworden in zijn hooft ende burst; zoo dat tbloet met
plasschen up de maerct lach. De ghues zeijden, hij dedet van vreesen van noch
ghepijnt te zijne zoo tijrannelic; maer dander zegghen, twas van desperacien,
moedicheijt oft hooveerdije.
Men zeijde ooc, dat Jan Van Wijnghen, van Ronsse, een lakenvercooper, den
meesten man van Vlaenderen van persoone, ter tortuere ooc t'Audenaerde gheleet
was. Hij hadde hem breet ghemaect in de ghueserie. Hij quam, alle weken, te Ghendt
ghereden; dan ghijnck hij in den Bonten Hert, of elder ten logijste, ende, alst hem
paste, zoo reet hij ter veltpredicacie waert, zoo hij ooc tAudenaerde dede van
ghelijcken; reet te Ghendt uuten Bonten Hert, bij drancke zijnde, met ander dwasen
zijns ghelijcke, openbaerlic achter straten ende up de Coorenmaerct psalmen al
zijnghende. Maer men meende voor hem en was gheen groote zurghe, al en was
1
hij maer een boerman; mits dat hij tHove maechschap hadde, die veel audivits
hadden, als doctuer Hermes ende dierghelijcke. Nochtans zecht men, dat hij een
busse up zijn peert voerde, als een capiteijn oft bevelsman, als meester Gillis Coorne;
of ten ware dat ment causeerde, dat hij de busse daerom voerde, om dat hij, als
een coopman, achter lande die voerde tzijnder diffencie
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alleene, ende niet om daer mede den predicant oft predicanten, oft die andere vande
ghues, te bescheermen.
De tijdijnghe quam ooc bij Phelips Van Rooijen, die van Rijssele ghecommen
was, als dat men daer scheerpe justicie dede, vanghende, spannende, ooc
executerende de lieden metten zweerde, stroppe ende viere; dat de balius rontom
Rijssele uutreijsden, ende nament al up, dat hem breet ende voorbarich ghemaect
hadde onder de ghues; ende werden vele an boomen ghecnoopt. Twas daer een
compasselic dijnghen om zien, hoe die lieden bij nachte in de bosschen vluchteden,
ende bij daghe tot haer weerck ghijnghen in onbekende abijten; want men haeldese,
al meest bij nachte, van haer bedden. Daer ooc de officiers ende balius (zoo men
zeijde) eerlic ende civijlic in leefden; besturmende ende openbrekende, somtijts al
willens, ander huusen, als wanende tot de rechtschuldighe te zijne, om dat zij
terwijlen zouden moghen tijt hebben om te vluchten ende haer leven tontdraghen.
Men zeijde ooc, dat zij in die bosschaigen tsnachts, daer zij te samen ghevlucht
waren, melcanderen predicatien deden ende ghoede vermaninghen ghaven naer
hare manniere; niet dat zij gheleerde predicanten oft ministers hadden, maer elc
dedet, zoo hij best conde, om zijnen naesten te troosten ende te steercken, ghelijck
voortijts die Waldoijsen, in Vrancrijck, ofte die Merindolanen.
Men wilde oock zegghen, dat men, curts daer te voren, ontrent IJpre, in den
Westcant, int velt ghepreect hadde, dwelc (indient zoo was) een groote stautheijt
was, ende om die overheijt zeer te vertoornen. Maer dattet te Rijsele alzoo ghijnck,
ten was gheen groot wondere; tes een gheweldich stedekin, dat wel IIIJ mijlen buten
zijn mueren int ronde ghebodt heeft, ende daerom wertter veel volcx, die berucht
zijn, inghebracht, ende die ghepugniert zijnde,
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zoo heet men daer groote ende scheerpe justicie te doene.
en

Up den XIIJ wedemaent, es Pieter Backereeu voornoemt, met noch eenen
anderen Audenardijn, verwesen gheweest ter doot, dat mense hanghen zoude,
ende hadden alle beede zeer ghepijnt gheweest, ende den anderen, die de beelden
afghestormt hadde ende veel ander dijnghen ghebroken, belaste Backereeu (diet
loochende) als dat hij hem daer toe ghehuert hadde, hem ghevende VIIJ stuvers
sdaechs. Dus werden zij, up den zelven dach, vrindach wesende, tAudenaerde up
de maerct ghehanghen; den voornoemde Pieter in eenen troch ghebrocht zijnde,
omdat hij zoo cranck was vande quetsueren vanden voornoemden val, ende was
van vele zeer beclaecht, want hij een wel bemint, ghezien ende eerlic man was,
onder tvolck, die ooc veel duechden den aermen dede; zoo dat menich zoo groot
wonder ghaf, dat zulck een man zoo schandelic ende miserabelic steerven moeste;
als die van Valenchiene verwondert ende verscrict waren in de doot van haren
Michiel Herlijn ende zijn zone; ende zoo die van Achaijen ongheloovelic dochte
tvanghen ende tsteerven van haren uutnemenden capiteijn Philopomenes, welcx
capiteijnschap niemant verbeteren en conde. Desen Backereeu was te meer
beclaecht, om dat hij, in manniere van spreken, deen wonde in dander hadde, tot
drij reijsen toe. Eerst, waren hem zijn leden ghebroken up de pijnbanck; ten tweeden
zijn aensicht, hooft ende burst gheborsten met zijnen spronck, ende de beenen (es
l
wel te dijncken) al ghemurselt ; ende ten derden, dat snijende strop an zijn kele.
Een man zoo weeldich ende gheëert in zijn leven, dat hij (uut een recreacie), in
tvoorghebouch van
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Audenaerde (daer hij woonachtich was), een caetspel hadde doen maken. Elc
dijncke bij hem zelven welck eenen weermoet ende smerte, dat hij in zijn herte,
noch boven al dit, moest hebben, om de groote schoffiericheijt die hem anghedaen
was, voor cnapen ende maerten, als eenen dief ghehanghen te zijne, ende, als
eenen ghesleepten hont, die vanden hondtslagher al de leden in sticx ghesleghen
es, noch te moeten ghaen hijncken. Lieve Heere Godt, tes ongrondelic om peinsen,
ende zeer quaet verdient. Ic dijncke wel, dat sommighe gheleerde wel peinsen
mochten, als zij hem zaghen, zoo zeer ghewont in den draechstoel brijnghen om
ghehanghen te zijne, dat zij zaghen eenen anderen Calistenes, die int bloet als
eenen block ghewintelt was ende int heir van Alexander Magnus ommeghedreghen.
Niet dat wij willen zegghen, dat hij ghelijck was in der onschult met Calistenes, dan
dat hij, ter avontueren, in der martijrie eenighe comparatie daer af hadde. Anghaende
zijn mesdaet, daer af en willen wij niet oordeelen, als de ghene die vander zake niet
en weten; maer betrauwen datter ghoet recht over ghedaen es, moghelic noch
minder dan zijn mesdaden zouden moghen gheweest zijn. Maer Godts oordeelen
zijn wonderlic: waeromme dat hij den eenen zoo veel laet lijden buijten den anderen.
In welcke abijme wij niet terden en willen; want daer gheenen gront in te slane en
es.
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Cap. XIII.
Van sommighe staute ghevanghenen; van diveersche natueren der
meinschen; van vele diveersche nieumaren; van die nobilisten der
ghuesen, die te Vilvoorde ghevanghen waren; van die wethauders van
Bredenrode; ende dat men wel gheware wiert, te Ghendt ende eldere,
dat veel volcx zeer veraermoet was, mits desen troublen tijt.
Ghelijcker diveersche dooden zijn, ghelucken ende onghelucken, in dese verdroufde
verdraeijde weerelt, zoo zijnder ooc vele diveersche zinnen, opinien ende verstanden;
ooc mede diveersche ghemoeden, deen staut, dander vervaert, deen verhert, dander
weeck ende sachtmoedich, ghelijct ghebleken es an sommighe ghevanghenen te
Ghendt, die ter causen van dese ghuesche comotie ghevanghen waren. Want
sommighe ghevanghen beeldestormers hebben ghevraecht, waerom dat mense
zoo langhe hilt ghevanghen zittende, zegghende dat zij niet mesdaen en hadden;
zij en hadden maer (zeijden zij) voor sommighe huuskins gheclopt, ende, mits dat
men haer niet inne en liet ende dat daer niemant en sprack, hebben zij zoo stijf
gheclopt dat zij braken. Daer mede meenende die Sacraments huusen, die in de
keercken ende cloosters stonden (niet vreesende, dat zij ingurie deden den
almachtighen Godt), de welcke zij afghebroken ofte in sticx ghesmeten hadden.
Ende alzoo sommighe staut ende verwaent waren, alzoo waren de sommighe
bevreest ende beancxt, ghelijc dat men zeijde, dat meester Willem Rutsemeelis
zoude int sGraven Casteel eenen priester ontboden hebben, daer hij ghevanghen
was, ende hem daer messe doen lesen hebben, die hij hoorde
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over zijne knien, ende nam van zijnen handen tHelich Sacrament; maer met wat
herte, dats Godt bekent; hoewel ic niemant en behoore te vonnessen, zoo en willic
niet zegghen weder met een gheveinst ofte ongheveinst herte. Noch was nochtans
veel cleenmoedigher meester Gillis Coorne, den incaernaet veerwer, al was hij een
groot frisch man van persoone. Want men zecht, dat hij van droufheijt ende
benautheijt afghenomen es, dat men hem nauwelic kennen en zoude; ende dat hem
den voornoemden Rutsemeelis heeft moeten moet ende couraige gheven, eijst
waer dat mer af zecht. Ander practijcquierden, ontrent desen tijt, dat zij buten der
stadt te biechten ghijnghen ende ten Helighen Sacramente, ende deden zoo vele,
dat zij een certificatie creghen van zulcke pastuers, dat zij een ghoet kindt der
heligher keercke waren. Daer mede zijn zij ghecommen an den deken vanden
Christenen, ende hebben van hem noch een confirmacie daer af begheert, ende
hadden nochtans veel quaets int breken ende andersins ghedaen. Tleven es edel;
noot doet aude quenen draven; zij haddent doe som gheerne ghemasschert, om
de craghe te ontdraghen.
Men zeijde, nu dat tAudenaerde noch twee lieden ghehanghen waren, sindert
die voornoemde twee daer Backereel eene af was, ende al om de voornoemde
ghueserije, uproer ende werrijnghe. Maer men zeijde, dat tot Valenchiene, eijlacen!
al verloren ghijnck; als datter daer wel XXX ghehanghen waren, ende daer naer noch
wel LX; ende noch wel hondert die ter doot gheschict ofte gheordineert waren. Maer
daer naer es dit bevonden upghevinghe ende lueghenen te zijne; moghelic van
l
eenighe wreede catolijcke diet

l

In het handschrift eerst geschreven Papisten, daarna uitgeschrabd en door de woorden
wreede catolijcke vervangen.
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gheerne alzoo ghezien hadden, welcx herte dat schaeck speelt, als zij hooren datter
ijewers eenen ghues ter doot ghebrocht wert. Maer zaghen zij hoe der sommigher
herten ghestelt zijn, die zij zoo zeere behaten, zij zouden wel bloedighe tranen
daerom screijen ende wel eenen anderen zin in haer hooft schuven.
Mij vrauwe de Gouvernante, noch tAndtweerpen wesende, zeijde men, dat al
1
zieck ende onlustich was. Eenighe wilden zegghen, dat zij van der popelsije
ghesleghen was. Hoet was, zij hilt emmer haer camere ende en was niet sprekelic:
daer de ghuesghezinde wel haer proffijt mede deden. Die spraken, dat zij van Godt
gheplaecht was, om de tijrannie, die zij over de ghuesen dede doen, die zij niet
ghuesen maer de gheloovighe hieten, als of dander al ongheloovich gheweest
hadden. Dwelc andere hieten zeer ghoede ende rechtveerdighe justicie te wesen;
dat een groote eere ende chieraet voor een prince oft princesse es. Vanden grave
van Egmont, om dat hij onder zijn peert ghevallen hadde, was ooc veel te zegghen.
Zij wilden som eenen Saulus daer af maken. Want elc jugierde elck dijnck, zoo hij
ghezint was.
De mare ghijnck ooc (daer tvolck zeer in verscricte), datter een zeer scheerpe
inquisitie weder upcommen zoude: hadde men de lieden, die heretijck waren,
ghebrant, men zoudtse nu ghaen braden; ende dat mense in Spaengien up hurden
voerde ter doot waert, daerse noch onder weghe vande lieden ende ghebueren met
messen, pintchoenen ende priemen int lijf ghesteken werden. Ooc was tvolck zeer
vervaert van dien grooten hoop Spaengiaerts ende Italianen, die met duuck Dalve
af up Nederlandt quamen. Hier was
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veel af te zegghen, hoe zij quamen al duer Piedtmont ende Bourgoingen; maer die
ghues ghezint waren, zeijden datse die Zwitsers, wel LXXX duijsent steerck zijnden,
zouden gherecontreert hebben ende besloten an een water of lack; daer datser een
groot deel zouden versleghen hebben ende int water ghejaecht, waer onder dat ooc
zoude ghebleven zijn den voornoemden duuck Dalve, ende ooc mede Octavius
Farnesius, den hertoghe van Parma ende Plaijsance, den man van onse
Gouvernante; waeromme zij van benautheden aldus zieck zoude gheworden zijn.
1
Ovidius en was hier van gheenen noode om ficxien te verzieren, noch Lucianus
die griecsche poëte; want men blies over alle zijden lueghenen om muelenen mede
te draeijen; ende elc wist naer zijn verstant alle zaken zoo up te toomen ende
stofferen, dattet scheen dattet tharen voordeele was. De ghues over deen zijde,
ende die catolijcque over dandere, ende vele treffelicke, machtighe ende
verstandighe lieden, gheestelic ende weerlic, hadden dees fabulen gheslict, ende
zoudense som wel durven zweeren hebben, zoo vaste gheloofden zij sommighe
zaken, omdat haer van machtighe persoonen ghescreven ofte ghezeijt was.
Maer onder de lueghen maren warender vele die alte waerachtich met sommighe
waren: ghelijck dat te Vilvoorde, omtrent dees tijt, IJ zonen van Batenburch
ghevanghen gheleijt waren, twee jonghe baroenen, zonder baert, welcx moeder die
graefnedinne noch in leven was, ende was zeere vander nieuwer religie. Dese waren
bevonden in de schepen vande tsamenspannijnghe, ende aldaer ghevanghen
ghenomen. Zij hebben zeer gheweent, vreesende dattet an haer leven ghaen zoude.
Met haer lachs aldaer ooc ghe-
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vanghen een machtich heere, ghenaemt Cocus, ende noch eenen van ontrent
Atrecht, een Walsch heere. Dese beclaechde, dat hem de ghueserie wel XV duijsent
ghuldenen ghecost hadde, ende vreesde, datse hem nu ooc zijn leven costen zoude.
Zij ghijnghen al ziende metten ooghen in den hemel, haren troost van daer
verwachtende ende menighen zucht daerwaert zendende. Meester Jacob Hesselins,
raetsheere van Ghendt, die heeft daer ghezonden gheweest ter audiencie van dese
ghevanghenen; ende heeft die jonghe Batenburghers ghevraecht van wat gheloove
dat zij waren. Zij andtwoordden: vanden christenen gheloove. Hij vraechde, of zij
waren Calvinisten, Martinisten ofte Anabaptisten, oft Libertinen oft dierghelijcke;
waer up den audtsten Batenburgher zoude gheandtwoort hebben: dat zij niet en
waren noch up deene noch up dander rustende, noch up gheen meinschelicke
leeringhen ende verstanden; maer alleene waren zij haer vasticheijt des gheloofs
nemende up tghene, dat die vier Evangelisten ende die Apostelen ghescreven
hadden. Ende anders en conde men van hemlieden niet ghecrijghen. Dese
ghevanghenen ghijnghen te Vilvoorde int casteel achter de plaetse ende zale, met
nachtkeerels ende hoeden grau van coluere, ende hadden alle eenderande cleeren
oft abijten. Men zeijde, dat zeker groote Duijtsche personagien tot Andtweerpen
gheweest hebben, ende hebben die Gouvernante anghesproken ende ghebeden
voor die voornoemde Batenburghers. Maer zij en heefter niet naer willen horen, zoo
men zecht; maer hemlien dweerselic gheandtwoort. Aldus staen voor de zulcke
noch alle haer zaken in vreesen, hoet met hemlieden ghaen zal. Men hoorde alsdoe
noch niet, dat meester Jan Onghena gherecht was: hij zoude ghezeijt hebben, hij
en was niet zieck, maer hij duchte nochtans, dat hij van die ziecte steerven zoude,
ghelijc hij een boerdeerder ende rhetorizien was.
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Den prince van Oraingien was over lanck naer Duijtschlandt ghetrocken, welcx
vrienden ende maghen, van zijns wijfs weghen, de principale van Hessen zijn. Hij
heeft ooc dlandt van Katzinhelleboghe, ende andere lancxt den Rijnstroom, dat zijn
eijghen es; ende veel ander landen. Ooc es ghetrocken bij den hertoghe van Cleven
de heere van Bredenrode, welcx officiers ende schepenen, die, van zijnent weghe,
in sommighe van zijn steden ende vlecken in Hollandt ghestelt waren, ende, als hij
(zoot wel te dijncken es), ghues ghezint waren, bij den Hove afghestelt ende verlaten
waren. Maer zijlieden, haer onschult doende als dat zij haren heere ende meestere
ghedient hadden, zoo ghetrauwe dienaers schuldich zijn van doene, zijn uut gracien
wederomme in haer officien ende staten ghestelt, hemlieden den heet van
ghetrauwicheijt den huuse van Bourgundien afnemende. Den grave van Hoorne es
ooc absent, ende heeft up zijn landt van Nevele, in Vlaenderen gheleghen, ghelicht
wel LXXX duijsent ghuldenen, zoo men zecht; ende es met dien ghelde ghaen spelen.
Veel meer ander groote meesters, die haer beschuldich kenden int feijt vande
ghuesghezinde, ofte die tusschen beeden duer ghijnghen ende niet en luste met
de Gouvernante straffelic te procederen ieghen de ghues, zijn vertrocken ende
hebben haer stille ende absent ghehauden.
Ende van Andtweerpen, daer de Gouvernante stedevast was, en hoorde men
niet zonderlincx, dan dat de coopmanschap ende neeringhe daer onder voet was,
ende alle de Nederlanden beclaghen, ende meer andere daertoe, dat zij berooft
werden van haer gheghoedde ende treffelicke cooplieden, die veel schamel lieden
hilden levende, ende dat zij aldermeest behauden een schamel puepel zonder
brootwinnijnghe, die zij nauwelic machtich en zullen zijn
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tonderhauden. Want te Ghendt wert men wel gheware, hoe noch in den midden
vanden somer zijnde, die camer vanden ghemeenen aermen vanden schamelen
volcke overlast es. Die aude cleercoopers wisten wel te zegghen, ende ooc waren
daer af ghetughenesse die weeckmaercten te Ghendt, als dat men hier te voren
1
wel XX abijten oft aude cleeren te coope vant, ooc tenen ende eeren , jeghen nu
eene. Was datte omdat tvolck haer panden niet en wilden vercoopen? Neent; maer
omdat zijse niet meer en hadden te vercoopen, maer versleten dat zij slechs an dlijf
hadden, als de ghene die gheheel uutghemeerghelt waren ende niet meer bij te
stellen en hadden. Men zach ooc, hoe naer dattet die schamel lieden haer lieten
ghaen, om den schamelen cost te crijghen. Want men zachse talle canten up de
straten haer verspreeden; ende vouchden haer om mes ende vuijlichede vander
straten up te rapen; ende zonden haer kinderkins uute, diet upraepten in hoeden,
cabaeskins, potkins ende ander vaetkins, zeer miserabelic, ooc metten handen die
vuulicheijt upnemen; zoo dat eenen therte weende, diet zach. Men zach ooc hoe
dat, neffens de Minnemeersbrugghe ende neffens tnieu casteel ende den langhen
2
Steendam, daer meshijncxkins laghen, vande schamel lieden haren tresoor ende
rijcdom, zoo vele dat mense nauwelic tellen en conde. Dalmachtighe Heere wille
haer water, dat zij drijncken, in bier verkeeren, ende haer vasten in broot; ende haer
bitter tranen, wil hij met zuucker van zijnen helighen trooste verzoeten! O almachtighe
Helighe Heere, staet u schamel volc ende ghemeente bij, in haren zwaren noot!
Wij, rijcke, zijnt diet verdient hebben, ende die aerme zijn ghecastijt!

1
2
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Wij hebben met huwen helighen gheloove ghespot, u sacramenten veracht, u
priesters versmaet! Die en hebben u wet niet wel ghade ghesleghen; zij hebben
1
haer schapen in de stede van te voeden, gheschoren, ja ghevleghen ; zij en hebben
haer beenkins, die ghequetst ende ghebroken waren, niet ghemeestert ende
ghenesen; maer met stocken ende slaghen haer wonden ende quetsueren noch
eergher ghemaect! Tlichaem der ghemeender christenheijt es overal rappich! O
Heere, staet up ende wilt ghedijncken huwer ghoedertierenheijt; en wilt niet totten
hende toe gram blijven; maer, duer dat bitter lijden huus zoons, wilt ons qualen
ghenesen, ons zonden bedecken ende vergheven, up dat wij, in nieuwicheijt des
gheests ende beteringhe des levens, u moghen groot maken ende in der eeuwicheijt
loven! Amen.
Nu, om te commen tonser hijstorie, zoo wasser boven dese noch een quale onder
tschamel volc te Ghendt, waer bij men ooc afnemen mach wat ooc elder in alle
ander steden, landen ende durpen zoude moghen gheschiet zijn int feit vander
armoede ende miserabiliteijt. Want die anghescreven waren onder die vier
regimenten te Ghendt hadden nu oorlof, ende en hadden winnijnghe noch weerck.
c

Alleene van meer dan VIIJ mannen, wasser schoon een hondert an behauden, die
noch de ghaige hadden, ende de butenpoorten, bij ghebuerten ende oordonancie,
bewaerden. Boven desen, laghen noch twee veendelen knechten, Artoijsienen, te
r

Ghendt, als eene van mons Montembrugis, tcornel ofte hooft capiteijn wesende,
r

ende een ander onder mons Germenij. Dese leden som broot honghere, omdat zij
niet betaelt en hadden gheweest in IIIJ maenden, dwelc compas-
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selic was; ende moesten, van ghebrecx weghen, buten te lande de lieden onghelijc
doen; ghijnghen ooc ontrent de stadt crieken eten up de boomen, ende schonden
de tacken en bedorven de boomen, dat zij zoo greetich daer an vielen: waerom die
lieden an de capiteijnen clachtich vielen. Zij vielen ooc som vande boomen ende
braken haer aermen ende leden. Tsesseerde ooc te halen boter, caes, broot, bier
ende vleesch op keerven; mits dat zoo hoolicke ware was, die men haer leverde,
als steercke botere, quaden caes, vleesch van aude coeijen, ende dierghelijcke.
Daer was ontrent der alver maent ghelt, int nieu casteel, om haer te betalen, commen;
maer men beijde naer de commissarissen, diet tellen zouden.

Cap. XIV.
Hoe dat, van schepenen weghe, te Ghendt ghelast was die keercken
ende cloosters weder te repareren ende van beeldeweerck te stofferen;
ende van sommighe argumenten die daer up vielen; van vijf veendelen
knechten, die ontrent Andtweerpen veel quaets deden, ende hoe datter
daer vele af ghehanghen was; ende van vier veendelen Hueverlanders,
die ontrent Andtweerpen passeerden; ende noch van vier veendelen,
die binnen Amstelredamme laghen.
en

Ontrent den XVIJ wedemaent, ende up ander diveersche daghen, voren ende naer,
waren ontboden bij schepenen de hooftmannen ende ghezwoornen vande
neeringhen, broerschepen, ende de dekens vande ghildenen. Ende haer wart
ghelast, bij ommestellijnghe up hare supposten, dat zij wederom zouden repareren
ende vermaken hare autaertafelen ende ander chieraigen der keercken, die
gheschon-
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den waren in de foele van tbreken (daertoe dat, van te voren, die costers van
keercken, cloosters ende capellen ghelast waren), ende bij bilgette te
schepenenwaerts over te brijnghen alle de autaren van hare keercken, cloosters
oft capellen, daer zij last ende bewint af hadden, ende wat gilde, broerschap oft
neeringhe die pleghen tonderhauden, ten fijne dat schepenen weten mochten, in
welcke plaetse dat die voornoemde collegien hare autaren hadden. Dit quam uut
eenen brief vande Gouvernante ande wet van Ghendt ghezonden, die wij hier naer
vertooghen zullen.
Maer dit en scheen bij vele niet recht ghedaen te zijne, dat men daer mede belaste
die supposten der neeringhen ende andere, die vele gheen schult van tbreken en
hadden metter daet; nochtans wel metten wille ende consente; want zij hadden
moghen haer dijnghen diffenderen, ofte beter bewaren, of in tijts afghedaen hebben,
zoo sommighe wijselic deden. Dit scheen eensdeels conforme te zijne Godts recht;
daer Josephus af scrijft, van daer de Israelijten oncuijscheijt met die dochteren van
Moab bedreven, dat daerom ooc van Godt ghestraft ende gheplaecht waren, niet
alleene die die zonde metten weercke vulbrochten, maer ooc diet haer, van
maechschaps weghen, behoorden belet ende verboden te hebben. Sommighe
wilden: men zout diet ghebroken hadden, laten uprechten; dwelc wel de
rechtveerdichste zake ware. Maer vele vande brekers, ja al den meesten deel, waren
ghuijten, die nauwelic een causse an tbeen ende eenen schoen an den voet en
hadden, die dochte; ende waren vele wech gheloopen ende ghehanghen. Ende al
wast datter sommighe noch presumeerden te weten of kennen, die noch in de stede
schuulden, ende redelic ende wel ghestelt waren, nochtans en docht haer niet
expedient ofte wel ghedaen te zijne, hemlien te
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openbaren ende te schepenen waerts over te brijnghene, vreesende oft zij alzoo
eensdeels cause van haerder doot mochten wesen. Tes wel waer, daer waren
sommighe wel ghestelde brekers, die in haer herte wel hadden willen de schade,
die zij ghedaen hadden, vier dobbel betalen ende restaureren, hadden zij daer mede
moghen vrij ende gherust van herten zijn; maer zij en dorsten haer herte niet openen
noch haer stick te kennen gheven; ende ander, diet wisten, en dorstent ooc haer
niet zegghen, peinsende: wat ghaet mij anne, wat weet ic, hoe zijt mij afnemen
zouden; ende vreesende, over beede zijden, dat daer duere de zake openbaer
werden mochte ende sommighe daer duere om zijn lijf ende ghoet commen.
en

Up den XVIIJ in wedemaent waren twee Hollandtsche oft Vriessche vrauwen
ghecommen te Ghendt, in Sente Jacobs keercke, ende bezaghen wat daer vande
ghues ghebroken was; ende zeijden jeghen melcanderen: tut, ten es niet weert dat
hier ghebroken es, bij dat tonsent waert es; men zoude, eer zes weken, hier noch
1
wel een ander brekijnghe zien. Dit hoorende eenen die een overslop an hadde,
dedet uut ende ghijnck eensstreecx naer den Heere. Maer terwijlen waren die
vrauwen wech.
De ghues vraechden, als zij hoorden van dees keercken reparacien die bevolen
2
waren te affecteren, of men wederomme die afghoijkins ende cremeerie in de
keercken zouden voort ghaen stellen, qualic verstaende en nemende tverstandt
van ons moeder die helighe keercke, die tot gheen ander intencie de beelden ende
figuren Christij, zijnder lieve Moeder ende Helighen, in de keercken en heeft gheoordi-

1
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neert te stellen, dan om een ghoede ghedijnckenesse, commemoracie ende devocie
te hebben van deghene, die de beelden representeren, om alzoo haerlier leven
naer te volghen. Ooc de verchieringhe der tempelen Godts es Godt anghename;
zoot blijct an Salomons tempel, die boven alle waerderinghe costelic verchiert was;
ooc anden tabernakel int Aude Testament. Ooc en toochde den Heere noijnt zoo
zeere zijn ghramschap ende jaloursheijt dan over hemlien, die zijnen helighen tempel
ontreijnichden, jaghende die coopers ende vercoopers daer uute, zoo voren ghezeijt
es.
Ontrent desen tijt es mijn heere den hoochbaliu van Ghendt van Walckeren, in
Zeelandt, weder te Ghendt ghecommen, als hij wel...(sic) wech gheweest hadde.
Up den voornoemden dach werden tAndtweerpen vijf vendelen knechten, of daer
ontrent, uutghezonden met paspoort naer eenighe frontieren; dwelc zij verstonden
voor ghecasseert te zijn. Waeromme zij, commende buten der stadt, maectent al
verbuert, roofden de lieden ende de husen, ende ooc een zeer rijcke lazerije, daer
nonnen wonen, recht buten der stadt, ende smeten veel dijncx in sticken; namen
ooc den souvereijn oft de roode roe van Brabant drij zoo vier ghevanghenen; zouden
hen ooc doot ghesmeten hebben, hadde hij niet aestelic ghevlucht. Dees tijdijnghe
zijnde ghecommen tAndtweerpen, zijn terstont zeer vrouch die ander crijschlieden
upgheclopt, ende elc moest hem aest ghereet maken. Hier mede track uute de
grave van Mansvelt, om die overdadighe ende quaetwillighe te straffen. Ende zij
hebbender een deel af ghevanghen; ende binnen den zelven daghe, wel XL of L
mannen oft crijschknechten daeraf an boomen ghehanghen. Dit was noch een
bewijs vande weecheijt vanden tijde, dat zelve de ghene, die up
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1

tsele stonden ende vander wachte waren (ooc Walen van landen, die niet
gheinfexeert en zijn), haer aldus zoo leelic ontghijnghen ende zulcke rudesse
bedreven, als ijewers de ghues zouden moghen ghedaen hebben.
2
De tijdijnghe quam up desen tijt over serteijn tAndtweerpen, dat onsen Coninc
quam, ende up de zee was, ende dat hij hier binnen XIIIJ daghen int landt zijn zoude;
dat ooc duuck Dalve ghelast was achter te blijven of te rugghe te trecken met zijnen
volcke. Dit zettic bij den anderen. Men maect de kinderen vervaert ende doetse
paeijselic zijn, als men haer zecht, datter eenen bijtebau commen zal. Alzoo zijn
somtijts zulcke maren ghoet ghezaeijt, ooc van groote meesters; ende meerckelicke
teekenen, als brieven ende anders, daer toe ghebruuckende, om tvolck een vreese
an te jaghen ende alzoo in paeijse te hauden.
Ontrent desen tijt waren ghecommen te Burgherhaute neffens Antweerpen vier
veendelen overlanders oft Duijtsche knechten; ende waren ghefoeriert binnen
Andtweerpen. Ende ghecommen van Amstelredamme, zij hadden met haer vier
ministers oft predicanten up die Martinische manniere, zoo men zeijde. Dwelck
menich dede verwonderen, dat men zulck volck hier in de steden leijde, die men
zocht te zuveren vande ghues, Calvinisten ende Martinisten. Maer tes van over veel
jaren die costume gheweest onder die Duijtschen, zoo, waer zij ten strijde uuttrecken,
dat zij onder elck veendel eenen predicant ofte minister mede nemen, die haer, in
haren perijculuesen staet ende up dat zij haer in den crijchshandel niet mesghaen
en zouden, dwoort Godts ende der zielen zalicheijt voren
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legghen mochten, ghelijck de crijschknechten wel ende ghoddelic Johannes Baptista
te rade ghijnghen van haerder salicheijt. Waeraf die Duijtschen ontwijffelic vele
christen nacien in dit point te boven ghaen ende beschamen, die zoo veel zurghe
voor haer aerme zielen niet en schijnen thebben ende willen nochtans dalderbeste
christenen ende die catolijcque heeten. Maer onder sommighe Duijtschen es een
grof wilt volck; daerom dient hemlien te meer onderwesen te zijne. Ghave Godt, dat
haer onderwijsen al ghoet ende uprecht ware!
Men zecht, datter noch vier veendelen Overlanders vanden zelven volcke binnen
Amstelredamme ghebleven zijn, die daer ooc haer ministers ende predicanten
hebben.
en

Den XX wedemaent waren vier crijschknechten, Artoijsienen, omdat zij up den
boer gheweest hadden, ontrent Ghendt, die overlast doende ende tzijne ontnemende,
ooc die zelve slaende oft smijtende ende verdreeghende, ghecasseert, ende
openbaerlic, up de Vrindachmaerct, ghezeijt uut alle benden ende oordinancien van
knechten. Voort was hemlien al haer gheweer ghenomen, ende alzoo bloot ende
beroijt, heeten vertrecken. Dit casseren sneet te sceerpere omdat bij de capiteijnen
oft provosten, over drij weken te voren, een interdictie ende ghebodt upt faict van
zulcke ende ander rudessen ghepubliert ende te kennen ghegheven wart.
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Cap. XV.
Van twee pacienten, die te Ghendt up Sente Pharahilden plaetse
ghehanghen waren; van die van Hasebrouck; van eenen Carmelijt van
IJpre; van die van Doornicke; ende van sommighe ander ghevanghenen.
en

Up den XXJ wedemaent, up eenen zaterdach, drooch windich weder wesende,
zoo dat tzant zeer stoof ende dreef metten winden, smorghens ontrent den VIIJ
hueren, roerden die trommelen van beede de regimenten, die te Ghend laghen,
ende de trommelslaghers deden een uutroupinghe, die zij niet en pleghen te doene,
dan alleene haer trommelen te slane. Ende naer noene, ontrent den een hueren,
roerden die trommelen ende feijfelen weder. Die knechten beghonden, met haer
hernasch ende gheweere, te vergharen voor tlogijst vanden capiteijn Montembrugis,
in de Kamestrate, tot de weduwe van joncheer Gheeraert Triest, ende up den zelven
tijt was up de Nieustrate, bij de Veemaerct, een trompet vander stede weghe
ghesleghen, ende tot meer ander plaetsen, naer costume; ende daer was uutgheleijt,
te

als dat hem niemant den toecommenden S Jans avont, dwelc was tsmaendaechs
en

den XXIIJ

te

der maent, en zoude S Jansvieren up de straten maken; noch snachs
te

te

met de pilgrims loopen, die men pleecht te leeden S Jans hooft te cussen, in S
1
Jans keercke; daer veel wupelinghe vande ziecke pilgrims ende veel mallicheijt
ende aelwaricheijt van diese leeden pleecht te gheschiene, om hemlien

1
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quanshuus te vermaken ende eenen moet te gheven, om te beter over te ghane;
want zij pleghen haer zeer qualic te hebben, als zij ontrent Sente Jans hooft commen;
ooc loopt daer veel licht volcxkin bij nachte, mits dat dan den nacht zeer curt ende
niet caut en es. Voort was daer uutgheleijt om die rekenijnghe te horen, die wilde,
vanden wullen lakenen.
De benden vande regementen verghaert zijnde (zoo voorseijt es), zijn ghecommen
met blijnckenden hernasschen, claer als een zelvere, spijssen, bussen, etc., met
haren luijtenant voren, duer de Langhemunte, over de Vischmaerct ende
sGravenbrugghe tot up Sente Pharahilden plaetse. Daer ommerijnchden zij gheheel
die plaetse, tot vast an de husen; ende bezetten die houcken of monden vande
straten met crijschvolck. Dit gheschiede al voor den twee hueren; daer de onder
baliu stont en verwachte ontrent den sGraven Casteele; daer stont eenen verdecten
waghen voor thospitael. dat dher Willem Van Wenemare, een man groot als een
c

ruese, die versleghen bleef tot Rekelijn, up de bruggbe, bij Deijnse, int jaer XIIJ XXV,
doen fonderen ende doteren hadde. Welcken waghen vul kinderen ende knechten
zittende, alle afdoen ghaen waren; ende was vande crijschknechten ghetrocken
ende ghevoert dweers in den mont vander strate die vande Hooftbrugghe comt,
waermede zij tvolc achter sloten als achter een bolleweerck. Maer tvolck, doende
de wijte af, zaghen watter te doene was. Curts daernaer, quam den procuruer
generael meester Jan De Brune, uuten casteele ghereden, met meester Franchoijs
Van Embijse, metter balius roede in dhandt, in dabsencie vanden baliu vander
Auderburch, dher Lievin

1
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Van Secleers, heere Van Gotthem. Ende daernaer wart uut ghebrocht eenen pacient,
lancachtich ende magher, ende noch magherder int abijt; want hij en hadde maer
1
een lijnen oft kennevetsen wambaeijskin an, ende twee zwarte lijnen bocxemkins
metten blooten beenen tot boven de knien, baervoets ende blootshoofts; de handen
waren zwart van dat zij zoo stijf ghebonden waren. Dese wart terstont teender leere
upgheleet vanden hanchman; ende hem tgheloove angheropen zijnde van meester
Anthonis De Pottere, Onser Vrauwen broedere, ende ooc zelve hertelic tot Godt
roupende zeer benaut van gheeste, zuchtende dat men van verren zien mochte zijn
burst upheffen van benautheden, wart alzoo ghehanghen an de inckel potente, die
daer stont. Daer naer wart daer noch eenen uutghebrocht een curt mannekin, audt
ontrent ghelijck den anderen, in de XL jaren, ooc magher int abijt. Dese, zijn ghebet
up tstrate ghedaen hebbende over zijn knien, wart ooc ter leeren upgheleet; ende
sprack zeer eloquent in walsche, zoo dat veel lieden therte open ghijnck, diet hoorden
ende verstonden. Ende den voornoemden broedere riep hem ooc tgheloove anne;
ende hij anriep ooc hertelic Christum Jhesum, zegghende achter naer tot den volcke,
in walsche: adieu mon freers; ende wart ooc bij den anderen ghehanghen. Maer
en

den eersten was veel eer doot dan desen IJ , niet jeghenstaende dat den hanchman,
een groot zwaer man zijnde, hemlien den necke breect met zijnen voet up haer
hoofden te stekene. Daer naer werden zij met eenen catrolle afghedaen, ende up
eenen waghen gheleijt, met wat stroo overdect, om buten der stadt an de ghalghe

1
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ghehanghen te werden. Den eersten was een audt schoenmakere van Axele, een
en

Vlamijnck; den IJ was van boven Rijssele, ontrent IIJ mijlen van een durp ghenaemt
Merevijle. Zij waren bedijnct van rudesse in desen ghueschen tijt jeghen de justicie
bedreven te hebben, als met ghevierde bussen ende andersins, justicie
verdreeghende, omdat zij de ghues vijnghen oft antasten wilden.
Sonderlinghe was tcleen mannekin daer inne aldermeest belast, die den baliu
van Hasebrouck helpen verdreeghen hadde, met een ghevierde busse in dhandt,
willende meer van hem hebben dan hij machtich was van doene, contrarie ende
jeghens haer belofte; deden ooc den baliu zweeren, wanneer hij ijewers ghereijst
hadde, ofte hij daer eenighe knechten wiste ofte ghezien hadde; met meer ander
propoosten ghemeene onderzaten qualic voughende. Dit mannekin was wonende
tot Hasebrouck, al wast van Merevijle. Ende men zeijde, datter alsdoe niet boven
drij mannen binnen Hasebrouck recht catolijck en waren, als desen voornoemden
baliu, eenen Jacob Covael ende noch eenen anderen, ghenaemt Tousain Pollijn.
Desen afval gheschiede daer te meer, omdat haren pastuer, als een vervaert herder,
ziende de wulfven onder de schapen Christi commen, wech gheloopen was ende
zijn plaetse verlaten hadde, hoe wel nochtans dat hij ghoede sermoenen plach te
doene.
Maer sindert esser gheweest eenen Onser Vrauwen broeder van IJpre, die van
deen plaetse in dandere, gheheel staut (ende hem verlatende up zijn gheleertheijt),
jeghen de ghues ghijnck preken; die de catolijcque Westerlinghen zeer presen ende
verhieffen, zegghende dat hij ooc die veltpredicanten daer ontrent ter disputacie
noodde, om de sommighe, diet ghewet hadden, te vuldoene. Maer zij en
compareerden niet, zegghende dat ghelast was ende verbo-
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den bij den Coninc gheen disputacien vanden gheloove te hauden; ende lieten alzoo
haer aderenten met haer weddijnghe in den brant. De catolijcque, diet ghewonnen
hadden, ghaven al tghelt der keercken; want zijt wel behoufden, om de reparacien,
die daer ghebraken. Hij zoude brieven ghescreven hebben an sommighe catolijcque
van ontrent Dixmude, waerin dat stont onder andere: ghescreven uut Turckijen.
Naer mijn verstandt, voor een wijs gheleert man, hij hadde dat Vel moghen laten;
want ten voucht niet, dat men de christen meinschen Turcken heet. Hij behoorde
veel liever een broederlic compassiues herte met die aerme verdoolde schapen
ghedreghen te hebben. Thadde eenen religiues ende predicant der waerheijt veel
beter ghevoucht. Dit doet datter vele zijn, die zij niet bekeeren en connen, omdat
zij liever, om den ghestorven jonghelijnck te verwecken, Eliseus stock dan Eliseus
persoon ghebruucken; dats meer met strafficheijt dan met den gheest der liefden
haer schapen meesteren. Dit heeft nochtans sommighe catolijcque wel bevallen,
maer ten can mij niet bevallen, of doccasie en ware zeer meerckelic.
Dees justicie dan te Ghendt ghedaen zijnde, vertrocken de voornoemde
crijschknechten van daer zij ghecommen waren, som in de meerseniershuus up de
Vrindachmaecrt daer zij haer nacht ende dach wake hilden, ander in diversche
straten ende wijcken, daer zij thuus laghen; maer moesten onderweghe haer zodtheijt
bedrijven, schietende ende latende haer bussen afghaen duer de teekenen ende
berderen, die in de Langhemunte uuthijnghen, ende schoten som, met een schuete,
drij of vier ghaten daer duere, mits dat zij haer bussen zoo gheladen hadden. Waerom
eenighe cooplieden tonvreden zijnde, daer over clachtich vielen an den provoost,
zegghende hoe dat haer die teekenen som X, som XX of noch
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meer ghuldenen ghecost hadden, ende werden alzoo, zonder eenighe schult van
hemlieden, gheschonden. Hij bekende dattet qualic ghedaen was, en sprack, dat
mense hem wijsen zouden: hij zoudtse drij zoo vier daghen in dijseren slaen, ende
zoude den capiteijn te kennen gheven, dat hij haer een bevel daeraf doen zoude
ende een pene daer toe stellen, zoo daer toe alderbest dienen zoude; want zij waren
som jonck, zodt ende mal, ende dienden int bedwanck ghehauden. Maer emmer
hier mede en creghen die lieden haer schade niet vergholden.
De potente, daerdees justicie an ghedaen was, en was daer niet van nieus
ghestelt, maer hadder ghestaen van alf vastenen, wel XIIIJ weken; ende blijft daer
noch staende, als die ander twee dobbel potenten up den Coorenaert ende
Vrindachmaerct. Waeruut blijct dat de zaken noch niet alle up haer stede en zijn;
ofte tes voor een ontzich voor de quaetwillighe.
Den eersten, die daer an ghehanghen was, dat was een Wale, diet zeer lanck
maecte ende vlacht zijn beenen tuschen de leere, ende stont, telcken dat hij uptart
up een spurte, herde langhe; zoo dat een groote huere gherees, eer hij gheexpediert
was. Dese wart gherecht bij den heeren vanden Rade, van dat hij valsche munte
hadde helpen uutgheven ende onder tvolck stroijen.
Ontrent desen tijt ghijnck de mare, datter te Doornicke noch altemet ghevanghen
ende upghenomen werden. Nochtans en conde men niemant betrapen van die tvier
ghesteken hadden in de cloosters ontrent der stadt, hoewel dat men zeijde, datter
int Casteel te Doornicke wel LXX of meer ghevanghen zaten.
Ende te Ghendt was upgheraept ende ghevanghen gheleijt in de prostie van
Sente Pieters Vincent Salomon, die
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men heet Zeecxkin, een weerdekin buten der Keijserpoorte; ende lach in een
onghemackelicke vanghenesse.
en

Up den voornoemden XXJ deser maent, was mij een refereijn ter handt ghedaen,
dat meester Jan Onghena ghemaect hadde, naer dat bij tAndtweerpen ghevanghen
was, zoo voorscreven es. Int eerste, beclaechde hij daer, dat hij bedrouft ende
beroert was in die diveersche ghelooven, die nu regneren; ende hoe dat deene
Calvinus, dander Martinus, ende de derde daude gheloove wilt anhanghen; en dat
deen en dander zecht dat Christus hier ende daer es; dat zij som zegghen: Christus
heeftet al vuldaen, daer en rest niet meer dan ghelooven, hopen en betrauwen;
ander zegghen: ghij moet herdoopt zijn, den kinderdoop en es niet ghoet noch
uprecht; ander, die men Libertinen naemt, willen tghoet der weerelt al ghemeene
maken, en zegghen dat men niet eijghens en mach hebben, en ghebruucken
melcanders wijfs. In de laetste clause zecht hij, dat men hemlien gheleert heeft die
beelden te raseren ende niet tanbeden; ende, omdat hijse maer en hadde zien
destrueren, heeft hij moeten zijn onnoosel kinderkins laten ende ghaen dolen als
bannijnck, achter lande; ten laetsten ghecommen zijnde tAndtweerpen, es daer
onnooselic als een schaep ghevanghen, verlaten van alle zijn vrienden; maer hij
betraut up den Heere, daer al zijnen troost up staet, dat hij hem niet een haerkin en
zal laten verwernen, zonder zijnen ghebenedijden wille; ende bidt hem om zijn
gracie. De stockreghel van desen refereijne was, dat hij nieuwers up en wilt
betrauwen dan up Godt, die den wech, de waerheijt ende dleven es. Ende onder,
stelde hij voor zijn devijse: Liefde verwint Onghena. De informacie nochtans ten
laste van hem ghehauden, spreect hoe dat hij de knechten last ghaf ende beschicte
met hoopen, waer zij ghaen breken
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zouden; ende dat hij, te Dronghen wesende, eenen valschen brief van comissien
toochde, waer mede hij tvolck verdoofde; ghijnck ooc als een cadet ende bevelsman
met eenen verghulden hallebaerde, zoo emmer de ghemeen mare van hem ghijnck.

Cap XVI.
Van zeker maren van Chaerle Van Destele; wat broeder Jan
Vanderhaghen tSente Jans preecte; van sommighe maren van die
ghuesche princen, ende duuck Dalve, en veel ander zegwoorden; van
Hans Claeijs, dat hij ghevanghen was; ende hoe om sommighe
zegwoorden, eenighe lieden voor scepenen ontboden ende ooc
ghevanghen waren.
en

en

Up den XXIIJ ende XXIJ wedemaent, ende Sente Jans avont wesende, was
expresselic te Ghendt ghezeijt, dat Chaerles Van Destele tAudenaerde ghevanghen
was, ende dat hem den hoochbaliu gheluck boot in zijnen nieuwen staet van zijn
hoochbaliuschap, tzijnder droufheijt; want men zeijde, dat de ghues, hadden zij te
boven ghecommen, hem belooft hadden hoochbaliu van Audenaerde te maken.
Ander zeijden, dat dit niet waer en was; maer dat zijn vader, Lievin Van Destele,
filius Henricx, te Ghendt, ende Jan Meijnkins, die zijn zuster ghetraut hadde, beede
zijn zekers ende burghen waren voor tghene, dat men hem heesschen zoude. Dat
bevant hem waerachtich te wesen.
en

Up den XXV wedemaent, Sente Eloijs dach wesende, zoo predicte in Sente
Janskeercke, voor der noene, broeder Jan Vanderhaghen, ende zeijde, onder
andere, hoe dat claghelic was, dat men tvolck hier voortijts zoo qualic in de wet
Godts gheïnstrueert hadde; want hij hadde aude
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mannen ghekent, die haren paternoster niet en conden, dat emmer elck christen
meinsche die behoorde te connen, met zijnen ave Maria, gheloove ende X gheboden;
ende dat men zulcx de kinderen behoorde van joncx in te planten. Dees heretijcquen,
zeijde hij, maken ons beschaemt met hare cathachismussen, die zij zoo dapper uut
laten ghaen om de joncheijt tonderwijsen. Wij sliepen, zeijde hij, up ons boucken,
en ten schilde niet vele, of wij en zouden weder al heijdensch gheworden hebben.
Wij verlieten ons up stupen, nijghen, etc., ende tprincipale, daer der zielen salicheijt
ancleeft ende Godt van ons heescht, lieten wij somtijts achtere. Daerom waren die
ketterien van noode; zij maken ons nu wacker ende ghenouch te doene met hare
duvelrije. Zulcke ende dierghelijcke woorden, als hij daer zelve zeijde, haddet maer
vijf of zes jaren te voren ijemant ghezeijt, ten hadde hem moghelic niet wel
afghenomen gheweest; want den tijt scheen nu liberder ende opender zijnde om
zulcx te zegghen, dan hij hier voortijts gheweest hadde.
Tsachternoens up den zelven dach, bedreven die benden van beede die
capiteijnen te Ghendt eenen loosen alaerme in den Ham, lieten haer gheschut
1
afghaen, laghen in abuucken , etc., ende proufden, om prijs om een flassche poers
ende eenen sturm-hoet, in eenen rijnck te schieten; ende proufden hoe verre dat
haer gheschut draghen mochte. Sommighe meenden, dat zij vreesden curts weerck
te hebben; want sommighe ghues, die tot Overhemden ghevlucht waren, hadden
ontboden als dat den jonghen grave van Embden veel crijschvolck upnam; dat ooc
die heeren ende princen die ghuesghezint waren, als den prince van

1

Ambuscades, hinderlagen.
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Oraingen, de hertoghe van Cleve, den grave van Hoorne, den grave van Nassau,
de heere van Bredenroode ende meer ander nobilisten, wel XIIII daghen lanck te
rade gheweest hadden up een steerck casteel; ende dat zij groote adresse uut die
Duijtsche landen verwachtende waren; want de Duijtschen (zeijden zij) en mochten
niet lijden, dat men hier tvolck om tgheloofs wille ter doot brachte ende zoo deerlic
persiqueerde. Den foerier van Montembrugis hadde ooc ghezeijt: hij vreesde voor
een lastich weerck. Maer dit late ic mij dijncken al stoffen te zijn van lueghenen.
Voort de coninghinne van Inghelandt zoude al tvolck, dat van desen lande quam
ghevlucht, gheerne in haer landt ontfaen hebben; zij waren haer al welcomme,
zonder dieven ende schelmen; die zou zij laten straffen naer tbevint vanden sticke.
Den cnape vanden deken vanden Christenen te Ghendt, van Roome afghecommen
zijnde, hadde ghezeijt, dat hij tot Gennes in de avene XXXVI galleijen ghetelt hadde
ende IX oorloochsche schepen, al ghegharniert met volcke, artillerie ende fictailge;
duuck Dalve wasser inne uut Spaengien ghecommen met XII duijsent Spaengiaerts,
ende martchierden ontrent Alexandrien in Longobardien; maer men wist niet waer
zij henen wilden, weder up Geneven, weder up dees Nederlanden.
Zulcke maren, die al djaer duere overghecommen hadden, maecten menich
meinsche een zwaer herte, vreesende alhier met Spaenschen crijschvolcke ghequelt
te zijne, boven alle die droufheden, traveillen, ancxten ende nooden, daer inne zij
gheweest hadden, al bij een ommeghaens jaer lanck, ende daer te voren eenen
dieren coop coorens ende noch eenen zeer fellen cauden winter gheleden hebbende.
Godt moet zeer up ons verstoort zijn, al en castijt hij ons niet naer ons mesdaet!
Ons leven dient ghebetert, ende den Heere ghebeden!
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en

Up den XXVI wedemaent was ghezeijt onder dume, dat hier weder vier ghuesche
predicanten binnen der stadt van Ghendt ghecommen waren, ende dat mer weder
eer lanck ghaen predicken zoude. Broeder Jan Vanderhaghen hadde ghezeijt (zoo
de mare ghijnck): ten viel hem niet wel inne, dat men met de Duijtschen een accoort
vander munte ghemaect hadde; waer up dat zij langhe uut gheweest hadden om
haren coopmanschap handel te beter te drijven, want zij daer groote schade bij
leden, dat haer ghelt in dese landen verboden was ende gheenen loop en hadde;
zegghende: hij vreesde, ghelijcker een accoort vanden ghelde ware tusschen de
Duijtschen ende ons, datter alzoo volghen zoude een accoort des gheloofs te weten
niet tRoomsche gheloove, zoo wij dat onderhauden, maer naer de confessie van
Ausgburch; want daer hadden cleen duvelkins up uute gheweest, die tonderbrocht
waren; ende nu beghonden haer te roeren wel zes waerf meerder duuvels; waer
mede hij meende sommighe machtighe heeren ende princen, alzoo hem dochte,
ofte alzoo hij ghehoort hadde. Maer van taccoort vanden ghelde was waerachtich;
want, up dees tijt ofte curts daer naer, wart een nieuwe manniere van ghelde voor
de Duijtschen ende ons ghesleghen, te weten: pennijnghen van XXXII stuvers, van
e

e

ende van VIII , ende men zoude ooc ghauden pennijnghen werden slaende.
Welcke zelveren pennijnghen van XXXII stuvers men beghonde onder tvolck te
begheven; dwelc ic ghoedelic versta, niet om daer duer te hebben een unije des
gheloofs naer die Ausburgsche manniere, maer een vriendelic accoort, dat zij ons
noch wij hemlieden niet beroeren noch quellen en zullen om de questien, die den
gheloove zouden moghen anghaen; dwelc hem meer toocht metten effecte waer
te wesen dan tghene dat den voornoemden Vanderhaghen zeijde, indien ic daer
recht an ben.
XVI
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Ontrent dees tijt was ghevanghen eenen Hans Claeijs, van Sente Baefs te Ghendt,
in de prochie van Locren int landt van Waes, alwaer hij in zijn coopmanscepe ofte
affeeren ghecommen was. De cause was, om dat hij een groot rudaris int breken
gheweest hadde, bijsonder in Sente Jacobs keercke, daer hij de glaesveinsters van
Sente Barbara ende vande helseneers (dwelc de constichste van Ghendt was)
ghebroken hadde, zoo de mare van hem ghijnck.
De ghuesgezinde zeijden, dat men te Cassele noch preecte up die huere int velt,
maer bij nachte. Nochtans en es de waerheijt daer af noijnt ghebleken. Ooc spraken,
en

up den XXVIJ derzelve maent, sommighe lieden ghuesghezinden, dat men van
dier weke zoude in de stadt van Ghendt ofte daer neffens predicken vande
en

veltpredicanten; ende den XXVIIJ sprac men, als dat de vier vremde predicanten
bij mijn heeren schepenen te Ghendt gheweest hadden. Voort ghijnck de mare
onder de ghues, dat eer lanck de consistorien, die ghevlucht ende absent waren
ende zwaerlicken ghedacht zijnde, wederomme hier elc int zijne zouden commen,
vrij ende vranck. Maer die catolijcque ende die vander zake wel wisten zeijden veel
anders, te weten: als dat hier gheen vremde predicanten in de stadt en waren, noch
tSchepenhuuse gheweest hadden, dan datter sommighe persoonen ende vrauwen,
ter causen van dees maren, tSchepenhuuse ontboden gheweest hadden, die men
vraechde waerom zij zulcke maren stroeijden, die cediciues ende uproerichluudden;
zoo andtwoorden haerder sommighe, dat zijt, tes wel waer, ghezeijt hadden, maer
uut een cluchte, meenende dat mer predicken zoude in ende ontrent der stadt, maer
tzouden die predicanten wesen vanden auden gheloove. Maer hier af werden zij
vander wet zeer ghestraft ende scheerpelic
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gheinterdiceert niet meer van ghelijcken te doene. Waren ooc alle de ghene, die
zulcke maren stroijden, den officiers ende dienaers ghelast te vanghen, al Ghendt
duere, waer zij die vinden zouden. Ende, onder andere, wart hier omme ghevanghen
Willem Van der Kene, ghaudtsmet, omdat hij willen wedden hadde; ende was rechts
dit upgheven djaerghetije van dat zij hier ter quader hueren eerst beghonden te
predicken neffens Ghendt; dwelc was over een jaer uutghaende wedemaent;
Daerom, zeijden zij, zoude dees predicatie weder ter zelver plaetse ghebueren daer
zij eerstwaerf ghehauden was; ja, sommighe vrauwen ende meijsens zeijden: zij
hadden de predicanten zien ghaen, met die kinderen van Batenburch, te Ghendt
int nieu casteel. Dat gheleeck een onghedecte lueghene; want die kinderen van
Batenburch zaten noch te Vilvoorde ghevanghen vul vreesen ende benautheijt, zoo
haer tranen wel betoocht hadden. Nopende dat de consistorianten hier weder int
landt commen zouden, en was ooc niet; want meester Pieter Covael, advocaet in
den raet van Vlaenderen, hadde ghezeijt, dat zij, die bij den Raet inghedaecht waren,
alle zesse zouden ghebannen, ende, van non comparicie, alle haer ghoeden
gheconfisquiert zijn; zoo dat mense hier nemmermeer int landt zien en zoude. Hier
ziet men, hoe quellic dat sommighe ghues zijn, ende hoe wel dat zij wilden dat naer
haren zin ghijnghe; waeromme zij dees valsche lueghenen strooijen.
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Cap. XVII.
Van twee mannen van Axele, die te Ghent bij den Raet ghegheesselt
waren; ende een verhael hoe die van Eecloo bespronghen waren; ende
van een schoolmeester, die daer ghehanghen was, ende wat hij voor
de wet voor zijn diffencie ghezeijt hadde; ende van veel prochien ontrent
Eecloo, die met Calvinus leere gheinfecxeert waren; ende hoe drij
mannieren van ghuesen gheen gracie en zullen hebben, zoo men zecht.
en

Up den voornoemden XXVIIJ deser maent, in een teeken datter gheen apparentie
en was van eenighe veranderinghe, zoo waren bij den heeren vanden Rade, up
een schavot, twee mannen van Axele ghebonden an eenen staeck ende zeer
ghesleghen met roeden, zoo dat zij lude creeschen; ende waren in haer lijnwaet
ende haer ooghen verbonden, als die de doot verdient hadden. Sommighe van
ontrent Axele dees justicie ziende, hadden ghemeent, dat den eenen al ghejusticiert
was. Haer delicten waren, dat zij jeghen den Heere ghestuent hadden ende die
veltpredicanten besceermt ende verborghen, ende dierghelijcke resistencie jeghens
justicie, dwelc aest naer tcrijm smaken zoude. Voorts waren zij ghebannen vijftich
jaren. Den eenen hadde wijlen baliu van Axele gheweest, maer en hadde gheenen
ghoeden name; zoo dat vele zeijden, dat hij gheen duecht doen en zoude. Daer
wasser noch twee, die hadden ander amenden ende bannissementen, als zoo vele
niet mesdaen hebbende.
Den hanchman, dese gheexpediert hebbende, es achter een naer Eecloo ghereijst,
ende heeft daer ghehanghen een
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schoolmeesterkin, om dat hij tbreken helpen raden hadde, zoo sommigghe zegghen;
ofte dat hij nu, als alle zaken ghestilt schenen zijnde, hem vervoordert hadde
verghaderinghe ende predicatie tzijnen huuse te hauden. Hij was ghevanghen ter
middernacht ten een hueren, ten tijden als die roode rocx van Ghendt daer
ghecommen waren metten souverain Gheeraert Rijm, baliu van Sente Pieters; ende
vijnghen noch drij mannen met hem, die sindert te Ghendt ghebrocht zijn: waer
onder noch een schoolmeester was, ghenaemt meester Jan Spieghelman. Ende
daer lieper wel XX wech vande principale van Eecloo: dese vluchten compasselicker
dan noijnt de Valdoijsen, in haer hemden, baervoets ende blootshoofts, ende doken
alzoo int cooren. Ander waren zoo vande vreese wechghedreven, dat zij bij der
nacht wel vijf of zes mijlen weechs vluchteden, vreesende dat haer die peerden
achterhaelt zouden hebben. Zij waren beancxt totter doot toe; want die roode rocx
sloughen ter middernacht haer trompetten, ende maecten zulck gheschal met die
husen open te smijten, dat zij al die voghelen uut haer nesten verjaechden.
Sommighe meenen, dat dit al willens gheschiede, om dat die ander vluchten zouden.
Zij waren beticht, dat zij, ten ontbieden van die van Axele, ter bewaernesse van
haren predicant tAxele ghecommen waren, int eerste als de veltpredicatie zeer
floreerde.
Nopende den schoolmeester, die daer ghehanghen was, zoo voorseijt es, hiet
meester Jan Van der Muelene; ende was cruepel in handen ende voeten,
sonderlinghe in de handen, achterwaert ghecromt ende zeer mesmaect; ende plach
een zeer schamel kindt te zijne. Als hij gheëxamineert wart, was hem ghevraecht,
waerom dat hij Heere ende Wet niet gheobediert en hadde, die hem verboden
hadden zijn schole meer te hauden, mits dat die kinderen in perijckel waren om
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met zijn quade leeringhe bedorven te werden. Waer up hij andtwoorde, dat hij anders
gheen brootwinnijnghe en hadde dan zijn schole te hauden; zij zaghen hoe aerm
een meinsche van handen ende voeten dat hij was, niet ghestelt om zijn wijf ende
cleene kinderkins anders den cost te moghen winnen dan metter schole. Wilden zij
hem onderhaut gheven om bij te leven, hij wilde gheerne afstaen van schole te
hauden; maer te moeten ghaen bedelen ende de lieden lastich vallen, als hij met
Godt en met eeren zijnen cost winnen mochte, en dochte hem niet expedient te
zijne. Hij en wiste ooc niet, waerinne hij de kinderen bedarf, dan dat hij haer quade
zeden afnam ende poochdese in Godts wet te instruëren ende hem te leeren minnen
ende ontziene. Ghevraecht zijnde waerom hij zijn kindt achter den doop hilt, zoo
vraechde hij de Heeren, of daer ooc eenighen ghestelden tijt toe stonde; ende als
zij andtwoorden jaet, zoo sprack hij: hoe macht dan bij ghecommen zijn, dat Christus
zelve XXXIII jaren audt was, als hij ghedoopt was? Niet min, up dat men niet zegghen
en zoude, dat hijt met de herdoopers hilde, zoo wilde hijt gheerne doen doopen,
alzoot behoorde, in vlaemsche, zoo dat elc verstaen mochte, zoo die ministers
deden, die daer ghepreect hadden. Zij vraechden hem, waerom hij die keercke
schuude; wat hij vande keercke wist te zegghen; waerom dat hij zijn kindt daer niet
en wilde ghedoopt hebben; ende of de keercke quaet was? Hij sprack: hij en wist
vande keercke gheen quaet te zegghen, dan dattet een huus of ghestichte was
ghelijck andere, van moortel en steen ende haut, etc. ghemaect; ja, daer men
weercken in behoorde te doene, te weten dwoort Godts den volcke te vercondighen,
Godt te bidden ende te dienen. Zij spraken dat men zulcx daer dede. Hij zeijde neen;
men dede daer veel afgoderije met hauten
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ende steenen beelden ende andersins, meenende die misse ende thelich sacrament
vanden autare (Godt betert!); ende die daer af ministers waren, die waren vul
ghiericheijt ende vul boosheijt. Zij spraken, dat hem verboden was zulcx te leeren
oft sustineren; ende hij, schepenen ghebodt niet obedierende, hadde noch van
ghelijcken ghedaen, waerinne hij alnoch persisteerde. Hij sprack, dat men in de
zaken Godts behoorde Godt meer onderdanich te zijne dan de meinschen. In somma,
mits dat hij persisteerde ende justicie niet en obedierde, wart ghewesen, dat men
hem rechten zoude metten stroppe, datter de doot naervolghen zoude. Ende wart
ghehanghen als een vledermuus an eenen boom, alzoo men ghaet van Eecloo naer
Raveschoot. Godt hebbe zijn ziele, waer voren ic zeer vreese! Men zeijde ooc, dat
hij zijn cleen ghoeijkin oft catteijlkins vercocht ende te ghelde ghemaect hadde,
ende was beghinnen wech reijsen; maer die broeders van Eecloo baden hem te
blijven, ende aldus quam hij, wederkeerende, in zijn doot.
Niet alleene Eecloo en es zeere gheinfexeert, maer ooc dese ommegheleghen
prochien daer ontrent, als Aeijghem, Maldeghem, Waerschoot, Oostwijnckele,
Ronsele, Somerghem, Hurssele, Hansbeke, Lovendighem, ende meer andere; zoo
dat als ijemant vande Roomscheghezinde predicanten predict in haer keercken, zij
liever buten up tkeerchof staen dan zij zulcke ghaen hooren zouden. Ende die
ghevlucht zijn van Eecloo, veel rijcke mannen, hauden haer nu int conijncrijcke van
Inghelandt.
Van drij mannieren van deliquanten in dese ghueserije en wilt den Coninc niet,
dat men gracie doe, zoo de mare ghijnck, ten eersten vande ghene, die in de
keercken, cloosters, godtshusen ende capellen ghebroken, gherooft oft ghestolen
hadden, ofte eenich van drijen ghedaen
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hadden; ten anderen, over de ghene, die wapenen anghedaen hadden om haer
zaken te bescheermen ende die voort te drijven, ende daertoe ghepoocht naer alle
haer vermoghen om dander partije, die catholijcque, tonder te bringhen; ende ten
derden, de ghene, die raetsmannen ende consistorianten gheweest hadden, waer
anne die ander ghehoeft hadden, die de veltpredicatien volchden, hoewel dat dese
consistorianten haer zaken zoo causeerden ende verschoonden, als dat zij maer
als voorstanders ofte bezurghers en waren om hemlien te beletten ende
constringieren van uproer ende sedicie, waer uute nochtans (zoo vele verstandighe
presumeren) de principale sedicie ende tweedracht gheresen es, ende noch veel
meer gheschepen was te rijsen, haddet niet wijselic belet gheweest. Maer wij hebben
noch tghebreck van ons eerste auders, Adam ende Eva: wij willen al onse schult
van onsen halse schudden ende ons onghelijck niet kennen, ghelijck dat voornoemde
cruepel schoolmeesterkin (ooc zeer vercruepelt int gheloove) ghedaen hadde; want
hij voedde zijn schoolkinderen met valsche, ghereprobeerde leeringhe; hij hilt zijn
kindt achter den doop, ende gheleect bij Christus doop, die doch den doop niet van
doen en hadde, want hij zonder zonde was; ergo die ghelijckenesse [es] quaet,
want ons es tdoopsel nootzakelick, en wie en wist niet, dat de keercken van haut
ende steen zijn? Maer zij zijn ghedediceert ende ghehelicht om Godt aldaer te eeren
en te dienen; tHelich Sacrament rust daer ooc in; men predict daer dwoort Grodts;
men bidt daer, tsamen verghadert zijnde; ende veel ander ghoede gheweercken
werden daer ghedaen: waeromme dat zulck een plaetse beter ende heligher behoort
gheacht te zijne dan een ander. Nopende dat men daer afgoderije met beelden
bedreef, daer en zeijde hij niet wel an, want wij die alzoo niet en ghebruucken; of
mesghaet
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hem ijemant, die can men wel zoetelic raviseren. Godt kent therte der meinschen:
wij en behooren niet lichtelic ijemant te oordeelen. Noch causeerde hij zijn zake
ghoet, uprecht ende goddelic te zijne, ghelijck dees gheconterfeette Christenen oft
heretijcquen pleghen.

Cap. XVIII.
Vanden fiertel van Sente Lieven, die te Ghendt afghestelt was, ende dat
veel volcx hem quam verzoucken; ende hoe die ghues daer mede
ghecten; hoe men zeijde, dat daer een mirakel gheschiet was van een
cruepel vrauwe, ende hoe zij bij schepenen gheexamineert was.
Up den XXIXen in wedemaent, zondach ende Sente Pieters dach wesende, was den
fiertel vanden helighen vriendt Godts, Sente Lievin, in Sente Jans keercke afghezet;
want up dien tijt plach hij hier voortijts tot Sente Lievins-Hautem ghedreghen te zijne,
alwaert alnoch een groote maerct up dien dach was; ende veel jonc volcx liep vast
daerwaert, som in der nacht; ende som reden zij, om eenen stuver of drij grooten,
1
tot daer; veel knechteraege zach men van daer commen, up haer bonetten met
lepelen besteken ende met stocken val ghevlochten kersen, naer daude costume;
maer daer was ooc veel volcx, die desen fiertel groote eere ende reverencie deden,
laghen daer uppe planten veel keerskins, schoncken wassen leden, etc., als of hier
noijnt ghueserie int landt gheweest en hadde; ooc quamer veel volcx van buten
haer offerande doen; hier bleeck wel, datter

1

Jongelingen.
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gheen ghelt afghesleghen en was, zoo die ghuesen hadden de mare doen ghaen.
Maer de ghues, stokende weder haer tanden, spraken nu, dat de priesters den
fiertel niet voortzetten en zouden, oft haer creemerie voort doen, ten ware dat zij
wisten dat zij ghelt ontfaen zouden; datter ooc gheen priesters en quamen cussen
1
noch haer doen zeijnen , oft eenighe broers oft religiuesen; noch wassen leden of
keerskins planten, zoo zij ooc en deden in gheen bevaerden of daer men relijcquen
der helighen oft pardoenen verzouct, als oft zij zelve daer gheen gheloove of
betrauwen in en hadden. Aldus wast haer altijts te curt of te lanck, te veel paps of
te veel brocken, zoo men zecht. Men dwijnct niemant ter offerande ijet te gheven,
dan elc zijn ghoede jonste; die niet en gheeft en wert niet gheheescht. Ooc en
behoort dit cleen coperen gheldekin niet toe den priesters, maer wert gheschict (zoo
ic wel dijncke) tot onderhaut vanden tempel Godts, dwelc emmer daer anne zeer
wel besteet es; ende eijst dat de priesters daer niet en commen cussen ende doen
zeijnen, dat mach haerlier schult zijn. Ic vinde nochtans in die brieven van sommighe
christen ghemeenten, die verstroijt waren onder die heijdenen, dat zij feeste hilden
met sommighe martelaren lichamen ende verzochtense zeer eerweerdelic, zoo wel
priesters als andere, van over veel hondertjaren. Maer of nu de devocie verflaut es,
dat moghen zij haer zelven wijten, diet beschuldich zijn.
Tsachternoens, up den voornoemden dach, waren die vrauwen, omtrent Sente
Jans keercke in grooter verwonderinghe ende raet, omdat een cruepel vrauwe haer
crucke an Sente Lievins fiertel ghelaten hadde. De ghues zeijden,

1
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dat was een Babilons uutzet van Baals papen, die tvolck bedroghen ende zulcke
vrauwen daer toe uutmaecten, zoo zij tot meer stonden hier voortijts in sommighe
plaetsen ghedaen hadden; want waert waerachtich, men zou daer ghoede
ghetughenesse af nemen, letteren van certificatien maken ende attestatie vander
wet; ooc zoude men met rechten schoon sermoenen daer af doen, daer inne de
gheleghentheijt ende circunstancien verhalende; maer nu en wisten vele niet den
name vander vrauwe, noch wie zij was, dan dat men wart zegghende, dat zij buten
der Peterceliepoorte woonde; maer of de vrauwen zulcx voortstelden ende dattet
ooc een fausse mirakel was, ghelijck de vraukins lichte van ghelooven zijn, dwelc
meer quam uut een vierighe devocie dan uut eenich bedroch end veel min duer
tbedroch vande priesters, die daer niet int eerste af en wisten, zoo ic wel betrauwe.
Maer die men qualic mach, moet altijts an den hals hebben ende tversufte
upgheteghen werden. Ooc en es die handt Godts niet vercurt duer zijn helighen
mirakel te doene. Ten es ooc niet nieuwe; wantet menich duijsent mael ghebuert
heeft, ooc duer ghestorven helighen; zoot bleeck an Heliseus doot lichame, ende
an dat Augustinus scrijft van die bloumkins, die laghen up Sente Stevens autaer,
ende veel meer andere; want dalmoghende Heere gheneest wel ziecten duer cruden
ende ander substancien, die hem noijnt ghedient noch gheheert en hebben, hoe
veel te meer duer zijn ghebenedijde helighen, die hem zoo liefghetal gheweest
hebben; achtervolghende daer hij ooc zecht: die mij dient, mijn hemelsche Vader
zal hem eeren. Maer dees eere der miraculen en zal men die helighen principalic
niet toescrijven, maer Godt almachtich, die duer hemlien, als zijn weerdighe
instrumenten, weerct, ende scrijven alzoo Godt die oorspronckelijcke eere toe.
Sommi-
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ghe gues zeijden, ende andere, dat dees vrauwe sindert es ontboden gheweest bij
schepenen, ende was aldaer van deser zake gheexamineert ende scheerpelic
ondervraecht wanneer haer dees cruepelheijt anquam ende dierghelijcke, waer up
zij zoude gheandtwoort hebben, dattet twee jaer gheleden was, dat zij haer anquam,
1
ende dat zij doe met twee crucken ghijnck, om dat zij zoo cruepel was vande artijcke ;
ende een jaer daer naer ghevoelde zij beternesse, zoo dat zij maer met een crucke
en ghijnck; ende nu crijghende devocie tot Sente Lievin, es daerwaert ghecommen,
ende creech in de keercke zulck een devocie, dat zij bijna bezwijmde ende wart
draeijende van hoofde, zoo dat haer dochte, dat zij ghenesen was, ende liet haer
crucke daer, die ghesteken was tusschen die mute vanden fiertel. Maer, zeijden zij,
vraukin, ghij ghaet noch cruepel. Dats waer, zeijde zij, mijn heeren; ic ghevoele mij
weder qualick in mijn beenen, ende en ben niet recht ghenesen, zoo ic meende.
Aldus en was dit mirakel niet zeker te achten, dan den waen vander vrauwe. Een
cruepelheijt van een ghebroken been te heelen, dat waer een clijnckende mirakel.
Maer een been vander artijcke eerghert ende betert van tselfs, naer den tijt ende
tsaijsoen; daerom en was gheen glose daer up te slane. De crucke nochtans up
den fiertel ghesteken, ghaf veel simpel lieden een groot gheloove ende betrauwen
tot Sente Lievin.
Daer wasser ooc, die de mare uutstroeijden als dat an de crucke ooc een mirakel
ghebuerde; dats dat zij zoo vaste in de tralien vander mute van Sente Lievins fiertel
ghesteken was, dat mense niet uut en conde crijghen. Ic wilde dat tvolck zoo slecht
niet en ware, en dat zij van gheen miraculen en roumden, dan van die waerachtich
ende

1
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uprecht waren; want alzoo veel als zij wanen die eere der helighen ende haer
fabrijcque daer mede verheffen, alzoo vele ende meer gheven zij, niet alleene de
heretijcquen, maer ooc ander verstandighe lieden oorzake om met zulcke blauwe
miraculen te ghecken; want alsser waerachtighe miraculen ghebuerden, men zoudtse
om dees lueghenachtighe niet ghelooven; ghelijc men eenen lueghenare niet en
ghelooft om zijn ghewonelicke lueghenen wille, al eijst dat hij oock waer zecht; want
daer gheschieden souffisanter teekenen duer den boosen gheest onder die Turcken,
an haer ghestorven helighen, ende onder die levende, die zij nefes oglij (?) noumen,
1
in die stadt Prussia in Turckijen bewaert ooc onder die Tartaren, zoo wij wel
betooghen zouden, waert noot; maer tzoude hier te lanck vallen ende nauwelic
2
dienen, ja upendien dattet alzoo waerachtig es, zoot mij hier af vertrocken es, waer
af ic niet zeer zeker en ben.

1
2

Brauss.
Verteld.
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Cap. XIX.
Hoe den duvel te Meere, in een ongheweerte, den turre ommedraeijde;
van Onser Vrauwen beelde te Meere, ende wat de ghues daer bedreven
hadden; van soommighe dijnghen te Ghendt ghteschiet, ende hoe den
roup vijve le ghues nu gheheel cesseerde ende onder voeten lach.
Den derden in hoijmaent, donderdach wesende, zacht te Ghendt in de lucht,
zuutwaert, al donderachtich hoe wel dat ment lettel donderen hoorde. Maer
tHuesdene, een mijle en alf van Ghendt, donderdet deghelic; ende noch veel meer
te Meere, een prochie bij Aelst, daer men zeer verzouct Onser Liever Vrauwe. Daer
heeft den vijandt zijn clauwen in den turre ghestelt ende de cappe vanden turre
ommeghedraeijt, zoo dat deen zijde ghestelt wart daer dander ghestaen hadde;
ende reecte uut vier groote steenen, daer die temmeraige der cappe up ruste; elcken
steen en hadde nauwelic zes mannen connen draghen; eenen balck bracht hij
beneden in de keercke ende splenterden al in sticken, als hautkin daer men wafelen
mede backen wilt.
Sommighe ghues vraechden, of dat hauten gheschildert afghoijkin van Onser
Vrauwe daer gheen mirakel en conde doen ende den duvel bedwijnghen, mits dat
zijt veel miraculen toescrijven, daer groot ghewin (zoo zij zeijden) vanden simpelen
volcke van buten af inne quam; zegghende, dat die Fremenueren van Aelst ende
predicanten van eldere haer niet en schaemden alle jare, in den ommeghanck, dit
ghefigureert hautkin te prijsen ende recommanderen vanden miraculen weghe; als
datse een schilder besteet was te
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schilderen om haer te verchieren met zijn veeruwe, ende wan daer up niet;
waeromme hij, verstoort zijnde, dees beelde gheworpen zoude hebben in eenen
poel; ende daer quamen eenighe ghoede lieden diese daer vonden ende trockense
uute; ende doe zoude zij zoo uutnemende schoone gheweest hebben als een inghel;
ende alzoo zoude zij noch in de keercke zijn, ende zou dees schoonheijt int poelwater
behaelt hebben; maer wat bescheet ende dockementen dat daer af zijn, en hadde
niemant ghezien.
Van een Onser Vrauwen beelde te Arschot zecht men ooc ghenouch van
ghelijcken, hoe dat mense met gheen veeruwe en can schoonder gheschilderen
dan zij es; want zij en wilt niet gheschildert zijn, zegghen die slichte lieden.
Dese miraculen moghen wel gheschieden, maer of zij wel onderzocht ende
gheprouft zijn, dats te beziene.
De ghues hebben te Meere ooc haer spel ghespeelt, ende hebben in den tijt,
ontrent der beelde brekijnghe, als men daer den ommeghanck hauden zoude up
Onser Liever Vrauwen dach alf ougst, haer aldaer ghevonden met twee
veltpredicanten. Den eenen was een Overlander, hebbende eenen langhen baert,
ende predicten daer die ghereprobeerde leere van Calvinus den Pijckaert. Ende
een deel ghues ghijnghen in de keercke, ja in den choor, ende zonghen daer haer
psalmen; dwelc niet wel ghedaen en was, ende waerinne ooc den pastuer qualic
te vreden was; want zij daer duere in haren latijnschen keerczanck faelden ende
verstorbeert werden. Dus begheerde hij up hemlien, dat zij zwijghen zouden, emmer
tot dat hij zijnen dienst ghedaen hadde; dwelck zij deden, ende zijn vertrocken (bij
eenighe, diet haer wijs maecten) in den sanctuarij, alwaer zij vonden een inbijt
ghereet staende, dwelck daer voor de priesters ende costers ghestelt was, te weten
een
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hespe ende anders daertoe. Dit pleghen zij, zeijden de ghues, over therte te schieten,
eer zij metten ommeghanck ghaen, om te vaster te ghane ende dan om te lancxt
te vasten jeghen die ander ghemeen lieden, die medeghaen als voorghanghers in
der duecht; maer zij zien wel dese ghebreken in eenighe priesters, maer en meercken
niet veel meerder fauten, die haer uuthanghen, als up verboden daghen vleesch
hetende ende ecces bedrijvende. Maer dese loose ghues (alias ghuten), die som
van verde ghecommen waren ende scheerpe queernen hadden, schobbijndent al
1
up ; zoo dat den pastuer, als hij waende met de zijne te ghaen eten, daer niet en
vant dan beenen ende ijdel eijerschalen; maer namen up dees tijt de paciencie: zij
doken ende zweghen; want de ghues waren daer ghestoct ende ghestaeft al te
gheweldich, zoo dat zij niet dan paeijs met hemlien en zochten. Men meende dat,
die heere van Meere, die hem aldaer hilt, daer dhandt an ghehauden ende die
ghuesche predicanten aldaer ontboden hadde, mits dat hij ooc van zulcken zinne
was.
Dese dijnghen zijn gheschiet ontrent over een jaer te Meere, zoo mij van
gheloofweerdighe persoonen vertrocken es.
Maer om te vervolghen ons hijstorie, zoo zijn, up den voornoemden derden in
hoijmaent, wederomme die roode rocx uut Ghendt naer Eecloo ghetrocken, zoo zij
en

ooc ghedaen hebben, up den V hoijmaent, naer Tielt. Ende commende, met een
slaende trompet, met haer peerden over de Coorenleije, zoo zeijden sommighe
schippers, die up haer schepen waren; ziet daer de roof rocx, die rijden uut ter
backijnghe,

1

Die van verre gekomen waren en scherpe tanden hadden, aten het al op.
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om die lieden onghelijck te ghaen doene; waer up ander andtwoorden, dat datte
wel de schult vande ghues was, in welc verdriet zij ons ghebrocht hadden. Dander
zeijden: die papen haddent ghedaen, ende waren de eerste cause van al dees roere
ende verdriet.
Up den zelven dach, was smorghens, ontrent den VIJ hueren, te Ghendt, eenen
dwaes ghevanghen, om zeker meshusen, die hij bedreven hadde. Ende tvolck liep
om hem te zien upleeden naer costume, ende zoo een knechtkin, wesende van
Bruesele, onder tvolck liep hebbende een bloot meskin of snijer in dhandt, zoo heeft
hij ghesuckelt, ende es in zijn meskin ghevallen in zijn zijde of buuck, zoo leelic
ghequetst wesende, zoo dat hij over doot in de Bijloque ghedreghen wart.
Ende ontrent den X hueren vanden daghe, wart IJsebaert Van Poucke, een frisch
man, in zijn lijnwaet, bloots hoofts, met eender toortse daer een wassen handt an
hijnck, tusschen twee duerwaerders, van sGraven Casteel naer Sente Michiels
keercke gheleet, om daer zijn offerande te doene, ter causen dat hij zelve, officier
ende baliu van Biervliet zijnde, eenen anderen officier zijn cakernas open ghehauden
hadde in cause van zijn officie; ende hadde wel een jaer ghevanghen ghezeten.
Ontrent dees tijt, zoo ic meene, waren II zoo drije baghijnkins met een kindt in
een scheepkin, int beghijnhof van Sente Lijsbetten; ende, zoo tscheepkin quaet
ende leck was, esser dwater in ghecommen. Dit ziende die baghijnkins, zijn uut den
schepe ghespronghen ende hebben haer up dlandt ghesalveert, uutghenomen eene
die bleef int voornoemde scheepkin, zurghende hoe zij best tkindt salveren zoude;
dat welcke zij up dlandt gheschoten heeft, maer (eijlacen!) zij en heeft haer zelven
niet connen salveren;
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want tschip te gronde ghaende, es mede int water ghezoncken, haer handen
uutstekende om hulpe, die zij niet crijghen en conde. Alzoo heeft haer hertelicheijt
ende ghetrauwicheijt die cause van haerder doot gheweest: dwelck haer Godt in
den hemel verghelden wille!
Ontrent dees tijt wart zeer smeltende, als de snee voor theet zonneschijn, den
1
name vande ghues, zoo dat men met haer wel alven ende ghecken mochte, om
dat zijt int eerste zoo veel ghemaect hadden, dijnckende dat niemant haer deeren
en mochte, ende nu de zake (als vermeestert zijnde) zoo zochte lieten dalen. Voren
e

int derde bouck, int XV capittel, hebben wij ghestelt eene van haren gheckenden
refereijnen (die ander blasphemighe schuerende ende verbernende), dwelc wij meer
2
stelden om zijn intricate aerdicheijt (zeer bedectelic ludende) dan om ijet anders.
Nu en zout ons niet qualic dijncken voughende, dat wij hier ooc een refereijn stelden,
dat hemlien ooc beghect; want (alzoo men zecht) hij heeft alzoo vele, die
tsachternoens als die tvoornoens lacht. De wijse Salomon zecht ooc, dat men den
zodt andtwoorden zal naer zijnder zodtheijt, up dat hij hem niet en late dijncken dat
3
hij wijs es ende dat men wijsheijt studeren zoude om den schimper een andtwoorde
4
te gheven . Aldus hebbic ditte metter aest ghedicht:
Eijlacen! hier voortijts was ic zeer prues;
Ic vijve le ghues, alomme te beene.
Men zanck van mij liedekins puer amoreus;
Vele hadden mij in den mont, zeer pompues;

1
2
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Spotten.
Dubbelzinnige,
Responde stolido secundum stultitiam ejus, ne sit sapiens in oculis suis. (Proverb., XXVI, 5).
Sape fili mi, et laetifica animum meum: ut respondere possim ei qui exprobaturus esset mihi
rem aliquam. (Proverb., XXVII, 11).
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Zij en begheerden nemmermeer van mij te scheene;
tWas al tot mijnen besten, groot ende cleene.
Die nobilisten zach men achter strate proncken
Met ghues schotelkins an haren riem alghemeene,
Ende hebbender den claren ooc uut ghedroncken.
Deen hadtse van zelvere al fraeij ghecloncken,
Dander van tinne, die derde van haute.
Mijnen name was zoo in tvolcx herte ghezoncken;
Dat elc van mij sprack, clouck als de staute;
Maer nu eijlacen! als ic ben in benaute,
En vindick gheen vrienden, die hem tot mijwaert wennen.
Ic werde nu versteken; de duvel hael de faute!
In noode zoo leert men de vrienden best kennen.
Int eerste, lijf en ghoet was om mij te voren.
Sommighe broerkins gheschoren, zusters en baghijnen,
Die de vrijheijt meer hadden dan de duecht vercoren
Beghonden duer mij up te steken haer horen,
En quamen tsermoene bij de Lijbertijnen,
Die men Calvinisten heet, met dosijnen.
Twasser al coppen ghawij, noijnt? hoe mer heeft gheghect
Met die in de cloosters ghaen up haer platijnen!
Twaren alle bonte craeijen, wit en zwart beplect.
In de weerelt waren de husen al met vlaen ghedect.
Men telder al met vijven, zoo haer mocht dijncken.
Maer nu worden zij, eijlacen! met aermoeden ontnect,
Mits dat haer pennijnghen niet meer en clijncken.
Diet haer schoon upghaven, daer beghonden zij te stijncken.
Men ziet nu al tspet in dasschen mennen;
De spreeuwen zijn vervloghen ende ooc de vijncken.
In noode zoo leert men de vrienden best kennen.
Och, waer zijnse, die mij zoo zeer laudeerden;
Die triumpheerden met ghulden schotelkins en malen,
Daer twee handen up stonden, die trauwe figureerden?
Die met vossesteerten up de lancen ghalopeerden,
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Om dat men zeijde die vossen die zijn ghaen dalen?
Zij toochden, dat zij noch niet en waren in qualen
Noch waren ghaen duucken in holen of ghaten.
Die ijseren ketenen, zeer steerck als stalen,
Daer mede dat zij moedich up haer peerden zaten,
Ghaven te kennen, dat zij waren ijseren vaten
Om mij te diffenderen int wijde int rume.
Nu zijn zij ghaen loopen, als mannen verwaten:
Al haer cracht es nu bedeghen te schume;
Haer steerchijt en es nauwelic weert een plume;
Zij en durven nu nievers te velde meer rennen.
Daerom can ic wel lesen, in mijnen dume:
In noode zoo leert men de vrienden best kennen.
PRINCE.
Als ic was in voorspoet, doe was ic in eeren.
Nu ziet ment verkeeren; niemant en slaet mij ghade.
Och, hoe zach men die consistorien vermeeren
Der ghuesen in de groen keercke, om wijsheijt te leeren!
Hoe ghijnghen zij daer als philosophen te rade,
Ende lichten ghelt up, thaerder grooter schade,
Om knechten up te nemen, een somme zeer groot!
Maer zijnde haer wijsheijt dus verkeert int quade,
Zoo zijn zij gheloopen in haer eijghen doot.
Deene die viel Noircarmes in den poot,
Dander Reesseghem: tghijncker al te quiste;
Vele beclaechden an een dweers haut haren noot;
Menich om al zijn ghoet achter de nette viste!
Die voortijts ghues waren werden nu papiste.
Dit doet mij nu scrijven met bloedighe pennen:
O ghues, vijve le ghues, licht in de kiste!
In noode zoo leert men de vrienden best kennen.
EXPLICIT.
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Cap. XX.
Van een placcaet vanden Hove te Ghendt ten tune uutghelesen; ende
van een collacie te Ghendt ghehauden, om de lasten der stadt te
minderen.
en

Up den VIJ in hoijmaent wasser een placcaet te Ghendt, tSchepenhuuse, ten tune
uutghelesen, commende vande Gouvernante, ende was ghezonden an schepenen
vander Kuere, ludende aldus

Copie.
Lieve ende beminde. Overzien hebbende onlancx bij den heere van Billij brieven
t

van mijnen ghenadighen heere den Coninc, bij den welcken Zijne M ons laet weten,
dat alzoo Zij niet zoo aest hadde moete haerwaerts overe te moghen commen, als
hij ghehoopt ende wel begheert hadde, om den noot, die alhier was van zijne
presentie, ten fijne totten affairen van haerwaerts overe toorboorne ende
t

tapplijcquieren om beste ende zekerste remedije, dezelve Zijne M niet faelgieren
zoude, metter hulpe van Godt, in dese zijne landen te wesene ten eersten dat hem
moghelic zijn zoude, ende tzelfde voor thenden van desen zomere; danof Hare
Altese haer verzekert hilt, ende, mits dat zij wiste de blijschap ende contentement,
t

die alle ghoede ende ghetrauwe onderzaten van Zijne M hebben zouden van dese
groote ende ghoede nieumare, en hadde niet willen laten schepenen voornoemt
tadverteerne ende met eenen hemlien te vemanen ende begheeren van te doen
doene zoo partijculiere als publijcque bedijnghen om de ghoede ende gheluckighe
t

voorspoet vander comste van Zijne M , zoo wanneer de zelve hem up den wech
ende
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tzeijle voughen zoude om haerwaerts te commene. Ten fijne zijne voornoemde
comste de zelve zoude moghen zulcke ende ghoede remedie stellen, als betamen
zoude, ter eere Godts, conservacie van onsen auden catholijcquen ende christelicken
gheloove, ter bewaernesse vanden ghemeenen generalen staet van dese voorseijde
landen, ende datte met alder ghoedertierenheijt ende ghenade daer af Zijne
t

voorseijde M Haer Altese alle hope gheeft, zoo zij tot diveersche stonden ghescreven
heeft van zulcx te willen huseerne, naervolghende zijne naturele inclinacie; ja tselfs
daer toe voughende, dat men hem onghelijck doen zoude ander opijnie oft suspicie
t

van hem thebbene, uut dien Zijne M niet en comt om zijne steden ende onderzaten
te bedeerven, nemaer om de zelve te bewaerne ende conserveerne. Alzoo Zij ons
ghelast heeft tzelve te laten weten daert behoort, ten fijne tselfs dat donderzaten
continueren ende hemlieden weder voughen tot haerlieder ghewonelicke weercken,
neeringhe ende traffijcquen, hemlieden betrauwende in de ghoetheijt ende clemencie
t

van Zijne M , welcke ghij zult adverteren ende laten weten den burghers ende
inwonende vander stede van Ghendt; nemende ghoet reghaert ende toezicht up
den ghenen die hemlieden zouden willen vertrecken, dezelve waerschuwende ende
adverterende, dat in zoo verre zijlieden hem niet betrauwen en willen in de gracie
t

van Zijne voorseijde M , men die noteren zoude, ende dat dezelve allesins
onweerdich zouden zijn vander voorseijder gracie ende pardoen. Ten fijne dat
niemant daer af ignorancie pretenderen en zoude moghen, u oordonerende zulcx
te doene ende noticie te haudene vanden ghenen die vertrocken zijn ofte alsnoch
t

vertrecken zullen, zonder dies in faulte te wesene. Ende up dat Zijne M te beter
van zijne clemencie oorboren mach totten ghenen die gheoffen-
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seert hebben, als gheperpetreert hebbende ongheoorsaemheijt, schandalen ende
discordien, die ghecommitteert gheweest zijn binnen eene jare haerwaerts, danof
Godt onse Salichmaker grootelicx gheoffenseert es gheweest, ende alle ghoede
Christenen ende zelatuers vanden eede Godts gheschandaliseert, ende Zijnder
t

voorseijder M gheprovoquiert tot rechtveerdighe gramschap ende indignacie jeghens
hemlieden, wij hebben ulieden wel willen adverteren, dat van noode wert dat de
verdoolde hemlieden wederkeeren ende voughen up den ghoeden wech ende hem
reconseillieren met Godt onsen voornoemden Salichmakere, hemlieden
wederkeerende tot der catholijcker keercke ende alle gheoorsaemheijt te bewijsene,
t

die zij schuldich zijn Zijne voorseijde M , zijne officiers ende magistraten, ende ooc
dat de keercken ghevioleert ende ghecontraveniert, gedestrueert, aultaren
ghebroken, beelden ende alle andere ghesacreerde zaken bij hemlieden
gheprophaneert, gherepareert ende gherestitueert werden in haerlieder eersten
ende behoorlicken staet. De welcke dapparenste ende waerachtichste middelen
zijn omme tappaisieren ende verzoeten de gramscappe van Godt ende van Zijnder
t

M , om te beter te moghen verweervene gracie ende pardoen van haerlieder
voorseijde delicten ende meshusen. Lieve ende beminde, onse Heere Godt zij met
u. Uut Andtweerpen, desen derden julij 1567. Gheteekent: Margarita. Ende daer
onder: Doverloope. De upscrift was: Onsen lieven ende beminden baliu ende
schepenen vander stadt van Ghendt.
Dit placcaet gheuut zijnde, waren sommighe lieden daer inne zeer verblijt. Maer
als zijt pondereerden, ende, die copie van dien ghecreghen hebbende, overlasen,
werden wederomme bezwaert ende bedrouft, om dat haer dochte dattet
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zoo intricaet, doncker ofte obschuer stont, dat mer qualic verstant uut ghenemen
conde. En wilden haer daeromme daer up niet betrauwen (niet jeghenstaende die
dreeghementen jeghen de wantrauwele, die daer in staen) dat zij daer up weder in
haer landt, possessie ende anthieringhe zouden ghecommen hebben. Die ooc
ghevluchte vrienden buten slandts hadden, en wilden haer hier duere gheen
vertroostijnghe ofte verzekertheijt over scrijven, om dat zij, oft anders dan te passe
quame, gheenen ondanck crijghen en zouden ende cause zijn van haerder vrienden
lijden ende verdriet. Want die mesdaet ende schult heeft die manniere, datse altijts
een vreese neffens haer heeft; ja, die eenichsins reden of verstandt te weercke
legghen willen; maer of zij daerinne wel ghedaen hebben, dat zij die coninclicke
toezegghijnghen gheen beter ende meerder gheloove ghegheven en hebben, dat
late ic hemlien oordeelen, die haer beschuldich kennen. Maer daerinne hadden zij
ghelijck (zoot schijnt), dat dit placcaet prolicx ende doncker stont, mits dat de heeren
van Ghendt overzonden bij den Hove om wat meer verclaringhe hier af te hebben;
ende zij creghen een apostille, die zij wel alzoo qualic conden interpetreren (sic),
eijst waer dat mer af zecht; want ic en hebbe die apostille niet connen zien.
Up den zelven voornoemden dach, zoo wast te Ghendt colacie; ende en was
anders niet dan om de tachterheijt der stede van Ghendt te ghemoete te commen
ende bij eenighen middel te verlichten. Dwelc verlichten gheschiede noch met een
bezwaren, om octroij te crijghen om noch een groote belastijnghe te doene, bij
e

vercoopijnghen van renten den pennijnck XVJ tot den pennijnck XIJ , ter minster
quetse van croise dat ment crijghen mochte, om met een somme van dien de
tresoorije te stofferen, ende met die principale somme af te lossen sommighe
obligacien,
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die de stadt, om haer te belasten, uutghegheven hadde; om eenighe banckiers
tAndtweerpen, daer zij pennijnghen te freete ghelicht hadden, om vele nootzaken,
die zeer van noode waren, te renbousseren (sic); als tSjas an den zeedijck te
vulmaken, dwelck bijcans al vuldaen was, maer nu ter tijt (Godt lof) al vulmaect; een
weerck wel beziens weerdich, als oft al van eenen steen gheghoten ware; waeraf,
1
onder den vloer, met tijrasse, cannebekers, perpeijn ende andersins, wel een mans
lijnchde diepe ghefondeert es, ende, in sommighe steden, XV of XVJ voeten diepe;
hebbende daer onder noch machtighe groote pijlen, deen an dandere, die in groote
balcken ghesloten zijn; ooc, buten den sturtebedde in die zaute zee, es een weerck
van pijlen onder deerde ende tslijck bedect, dat niet te verachten en es; boven
desen, zijn daer mueren ende twee husen van plaijsancen, met meer ander dijnghen,
die elcken diet zien verwonderen doen. Ten anderen, hadde die stadt van Ghendt
grootelic pennijnghen van noode, om de crijschknechten te betalen, die de stadt
thaerder bewaernesse upghenomen hadde; dwelck schamel ruters waren, die daer
bij leven moesten. Ende want dees upghelichte pennijnghen liepen zeer te freete,
ende dat alle vierendeelen jaers nieu crois van tcrois van tcrois wies ende
procedeerde, zoo dochte mijn heeren schepenen ende de notabele, dat (noch in
desen staet, als men anders gheenen middel daertoe en wiste) den besten raet
ware, dat men die stede noch belaste met vercoopijnghe van rente, zoo voorseijt
es, ende daermede afloste dat freet vande obligacien van Andtweerpen, dat al meer
ende lastigher in croise liep dan die belastijnghe van renten. Daer en was ooc niet
een

1

Het Fransche parpaing.
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collegie van die notable die van contrarien zinne was, niet jeghenstaende dat meester
Joos Borluut, deerste pencionaris bij der Kuere, uut den name van tghemeen collegie
van schepenen te kennen ghegheven hadde, dat de stede alsdoe lettel meer
incommens hadde dan tien duijsent zes hondert ponden grooten, daert wel tot XIIJ
duijsent plach te commen; ende dat zij bovendien noch tachter was meer dan tien
duijsent ponden grooten.

Cap. XXI.
Hoe de Walen haer prouf oordonancien maecten te Ghendt; en van zeker
tijdijnghe van duuck Dalve; ende hoe veel ghuesghezinde datter doot
bleven zijn in battaillen ende andersins; van Viglius, hoe hij ghesproken
was te Ghendt, ende hoe sommighe met hem schimpten vanden
ghemeenen ghueschen volcke; ende hoe de roode rocx uut Ghendt
trocken.
en

Up den voornoemden VIIJ in hoijmaent was de trommel te Ghendt ghesleghen,
tsavonts ontrent den zes hueren, ende uutgheroupen in vlaemsche, dat haer die
knechten tsanderdaechs, ten vijf hueren, zouden ghereet maken. Dwelc zij deden,
want de trommel slouch vande vier hueren; ende zij verghaerden, ten vijfven ofte
daer ontrent, ende trocken al den curten Steendam uute, ten zessen; ende ghijnghen
daer, met twee vlieghende veendelen, in den Ham, in een stick meersch dat
afghemaeijt was, haer slachoordenen maken; ende ooc in een ander stick dat niet
afghemaeijt en was, dat daer neffens lach, om te leeren sommighe die daer onder
waren, diets niet en conden. Dit duerde tot bij der noene, ende doe maecten zij
eenen faussen alaerme.
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Up den IX in hoijmaent, zoo quam serteijne tijdijnghe (zoo emmer de mare ghijnck),
als dat duuck Dalve up den sinxen avont tot Gennes was; ende was nu ghecommen,
met ontrent tien duijsent Spaensch crijschvolck, ooc met Italianen ende Duijtschen,
in Loreijnen, waer onder een deel peerden waren. Daer zouden ooc gheweest
hebben drij hooftmannen der Duijtschen, elc onder hem hebbende XIJ veendelen
knechten; dat zijn XXXVJ veendelen volcx. Die Italiaenders zoude den duuck Dalve
wederomme ghezonden hebben, als de ghene die hem tot over tghebeerchte helpen
bewaren hadden jeghen die Zwitsers ende die van Geneveren. Aldus hadde hem
laten becauten, ende hadder zeker brieven af ontfaen, zoo hij mij zeijde, her Gleijn
Temmerman, proost van Sente Pieters te Ghendt, mijn ghevadere. Tscheen ooc
wel groote apparentie vander waerheijt ghevende; want daer waren ontrent Ghendt,
in diveersche prochien, waghenen doen ghereet maken, die zouden hem jeghen
trecken tot Luxemborch, ende de bagghaige helpen voeren, ende dander waghenen,
die met hem quamen, zouden afghedanct werden. Dees waghenen ende peerden
waren betaelt vande prochie, bij ommestellijnghe oft zettijnghe; ende dheere van
Barlaeijmont zoude met de waghenen jeghen duuck Dalve ghereden zijn.
Den prelaet van Sente Pieters was verweten van sommighe heeren, als dat hij
ghues volck hilt tZwijnaerde, up zijn casteel; waeromme den casteleijn verhusen
moeste.
en

Den XJ in hoijmaent, vrindach wesende, sprac men, dat de roode rocx te Ghendt
oorlof hebben zouden ofte dat zij oorlof hadden, ende moesten weder ghaen trecken
naer de frontieren. Zoo zeijde men ooc vande twee regimenten voetknechten, die
noch te Ghendt laghen, als Motembrugis ende Germenij, dat zij ooc curts
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vertrecken zouden, ende waren nochtans beghinnen elder foerieren, te weten: een
deul in Sente Jans, Sente Nicolaus ende Sente Michiels prochie, als zij twee
maenden gheleghen hadden in Sente Jacobs prochie. Ende snachts te voren waren
noch zeker mannen up Sente Pieters ghevanghen, men meent tot vijve.
De mare ghijnck, datter alsnu vande ghues, tzij in battailgen, tzij bij justicien,
waren doot bleven ende om den hals ghecommen tot vijf duijsent persoonen ende
meer. Daer was ooc steerckelic de mare ghaende, dat onsen Coninc uut Hispanien
1
2
quam; want daer waren schepen daer toe ghearresteert in Bosschaijen , tot Billebau
ende eldere, die haer coopmanschepe moesten overschepen ende haer ijdel schepen
3
leveren ten dienste vanden Coninc; ende in de Caloengie zouden ooc daer toe
veel schepen ghereet gheleghen hebben; ende was ooc alsdoe eenen ghoeden
effenen vaerwint om uut Spaengien te commen; want hij was westelic.
Doctuer Viglius, president vanden Hove ende proost van Sente Baefs, hadde nu
vier of vijf daghen te Ghendt in zijn hof gheweest, ende sommighe notabel persoonen
hadden hem gheweest bezien; ende, onder andere, wart hem int vriendelicke
ghevraecht, of hij niet en zou willen te vreden zijn over zijn supposten, die canonicken
4
van Sente Jans, nu Sente Baefs, dat zij zouden hebben een zeker cote vanden
wijn, die zij drijncken, al waert voor elcken canonick vier of vijf stopen wijns sdaechs,
alzoo

1
2
3
4

Biscaaie.
Bilbao.
Catalonië.
Belasting.
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vele als zijts drijncken mochten, ende dat zij daer af vrij van assijsen waren, zonder
meer. Maer nu men bevant, bij tgrootkin up elcken stoop wijns vanden nieuwen
impost, daer niemaent af vrij en ghaet, gheestelic noch weerlic, dat zij eenen zeer
grooten noumbre van hamen wijns alle jaren slijtende waren, zoo dat zij, boven den
wijn, die zij vrij van assijsen droncken, noch vanden anderen wijn, die uut haren
kelder zonder assijse ghetapt wart, maecten elc wel XIJ of XIIIJ ponden grooten
sjaers; dwelc zij boven dien in haer bursen staken, daer zij niet voorder en behoorden
te ghauderen dan vanden wijn diese droncken; waer in de stede grootelic
ghefraudeert wart, mits dat men, onder tdeczel vanden capittel keldere, veel wijns
haelde ende dranck, daert niet ghehaelt noch ghedroncken en behoorde te zijne;
mits dat die persoonen vele niet vrij en waren, diet haelden of deden halen; ende
de stadt was nu in zwaren commere ende lasten ghestelt, ende bij zulcken middele
(die de rechtveerdicheijt met hem heeft) zou zij moghen uut haren lasten gheraken.
Waer up men zecht, dat hij gheandtwoort zoude hebben, dat hij de vrijicheijt, die hij
of de zijne van auden tijden ghehadt hadden, niet en wilde te buten ghaen, en track
hem ooc tcapittel niet anne; de eerlichede van Sente Baefs, zoo verre zij haer in de
stadt bestrect, moeste wel vrij van assijse wesen, te weten alle die upzetene van
dien; maer indien daer eenighe onvrije afzetene vander stadt quamen wijn ofte bier
halen, dat zij zelve daer af toezicht nemen zouden; hij ofte de zijne en hadden gheen
kennesse te nemen, wie daer om wijn ofte bier quam; ende liever dan men haer
zulcke prehemenencie ofte vrijheijt ontbinden zoude, wilde hem noch poghen, met
zijn crom halsekin, cruepel handekin ende manck voetkin, in Spaengien daerom bij
den Coninc
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te reijsen. Maer vele ghuesghezinde haddent quaet up den man, ooc sommighe
gheestelicke; zegghende: hij quam hier de vette brocke vander proostie (in die
plaetse vanden abt van Sente Baefs), in zijn aude daghen, in zijn maghe slicken,
ende daerom gheestelic werden; als of hij niet ghenouch en hadde ghehadt an alle
die proffijtelicke staten, die hij int hof vanden Coninc ghecreghen hadde, waer duer
hij somtijts scheepkins gheladen met ghelde an zijn vrienden in Vrieslandt beschicte,
mits dat hij een Vriese es, van een durpkin bij tstedekin Dockem, ghenaemt
1
Metselweer ; schoer ooc alle die proffijten, die hij mochte, met vercoopijnghe van
bosschen ende dieghelijcke, ghelijc hij alsnu den bosch te Loo gheheel dede vellen
ende vercoopen, als oft hem nemmermeer schats ghenouch en ware, als een ander
caliphe van Baldach. Schimpten ooc met zijnen persoon, die beter zeijden zij, een
biertonne gheleeck dan een gheestelic herder: ende was mesmaect met zijnen
crommen hals als den Canopus afgodt in Egipten, die ghemaect was van een eerden
cruucke daer een hooft up ghevoucht was van een audt beelt van Menelaus. Maer
zijlieden, die den man wel wanen kennen, legghen hem groote wijsheijt ende
verstandt toe ende van ghoeden ghemeensamen bijzijne; dat hij zijn vrienden rijcke
maecte, presen zij hem; dat hij mesmaect was, mocht men beter Godt wijten dan
hem, diets niet en mochte. Dusen gheeft dat gheen reden om daer mede te
schimpen.
en

en

en

Den X , XJ ende XIJ in hoijmaent, reden, als oorlof hebbende, uut Ghendt,
die roode rocx; den meesten deel

1

Volgens de Biographie nationale, I, col. 590, is Viglius d'Aijtta geboren tot Barrahuys, bij
Zuichem, in Friesland.
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reden, up den XJ der maent, eenen auden man, die up de Vischmaerct quam
1
ghaende, dat hij perrebeende ; smeten met haer stocken up de waghenen; hadden
bijcans in de Veltstrate met een busse eenen man dootghesmeten. Dus hilden zij
haer som, niet als meinschen, maer als onredelicke dieren; niet jeghenstaende dat
zij die lieden Sente Baefs ende al rontomme de stadt groote schade ghedaen hadden,
haerlier vruchten ende ander ghoet roovende ende stelende; zoo ghebleken was
over drij daghen in den Ham, droncken zijnde ende maecten som zeer den meester;
zij daer de maeijers tghers ghemaeijt hadden; zoo quamen zij ghesmeten uuten
casteele ende dedent up met ghewelde, daert de lieden diet anghijnck zaghen,
hoewel men meende dat Viglius voornoemt den meersch (als gheestelic ghoet)
toebehoorde. Welc eenen overlast dat zij deden, buten te lande, daer zij int
vertrecken passeerden (als niet wel ghezint zijnde, omdat zij oorlof hadden), dats
meer te considereren dan te scrijven; te meer mits dat zij alf droncken uut trocken,
zoo voorseijt es.

1

Omverre tuimelde; bij Kiliaan Hielebillen.- Perre met de beenen in de lucht, die de kinders
maken (Dict. flamen-fr. par H. Du Tour. Gand, 1563).
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Cap. XXII.
Van eenen grooten brant tot Caprijcke, ende van eenen grooten donder,
haghel, wint ende vreeselic tempeest, dwelck groote schade dede in
veel quartieren in Vlaenderen; ende hoe die zesse ghuesche mannen,
die bij den raet van Vlaenderen gheïntimeert waren, ghebannen waren
ende al haer ghoeden gheconfiskiert; ende noch van eenen brant tSente
Jans-Leerne; van vanghenes-braken; van eenen struuck braemcruut,
daer die ghuesche vrauwen veel uut conjectureren wilden, ende ander
dijnck.
en

Up den voornoemden XIJ in hoijmaent, zaterdach wesende, quam te Ghendt een
drouve tijdijnghe an den avont, dat tot Caiprijcke, ontrent IIIJ mijlen vander stadt,
zeer brandende was ende groote schade ghebuerde, waer af men de claerheijt
zach in de Auburch ende up de Hooftbrugghe te Ghendt, ende bijsonder van up
tBeelfroot ende turren der stadt; want twas een heet ende drooch weder; ende hadde
zeer langhe gheduert alzoo drooghe ende heet eenen somer, alst in twalef jaren
gheweest hadde; zoo dat tghers uut der eerden verdwijnde. Bij dien was alle dijnghen
1
spakerich ende zeer drooghe, ende dwater was uutghedroocht ende inghecrompen
tot veel steden daertoe. Zoo warent ooc tot Caprijcke al meest husen met
stroo-daken, hoewel datter veel deghelicke lieden woonden, die haer zeer ouffenden
in laken te maken ende wrochten herde ghoede ende steercke wullen lakenen;
ghelijck ooc die van

1

Dor.
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Eecloo doen, daer bij gheleghen, daert ooc, eijlacen! al schamelic gheghaen es,
mits tvluchten ter causen vander religie, daer zij zeere in ghetaxeert zijn. Daer naer,
en

den XV der voorseijder maent, es de mare te Ghendt ghecommen, alsdat daer
hondert ende ontrent XX husen verbrant waren; dwelc groot jammer ende schade
1
was, zonder al de schade, die in de husen ende hoven ghebuerde van avelic ghoet,
beestuailgen ende dierghelijcke.
Up den dach te voren haddet een groot ongheweerte van reghen, haghel, donder
ende blixeme ghemaect int quartier van Curtrijcke; zoo dat quam vanden Laubeerch
bij Rijssele tot Meenen, tot Aerlebeque, ooc ontrent Tielt ende Caneghem, commende
ooc tot Dronghene ende alzoo wederloopende in de polders. Dit ghijnck al met
streken in veel steden maer een quartier mijls breet. Tot Aeltert was de wintmuelen
ende de peerdemuelen afghewaeijt vanden eccessijven wint; veel waghenen
gheladen, up tvelt, waren wech ghedreven zeer verre vander plaetse daer zij stonden;
ende veel muelenen, husen, schueren, stallen, boomen, poorten, ende dierghelijcke
ghevelt; die groote boomen, wel tot XXV, up tghoet van Michiel Brakelman hier te
Dronghene al af, ende de cleene ghewronghen als wissen, als oft men dander groote
boomen daer mede in bundelen ghaen binden zoude. Lievin Petrins quam de
tijdijnghe, dat tSomerghem af was zijn poorte, zijn schuere ende stal beschadicht.
Veel fruutboomen waren alomme bedorven; ende talderdeerlicste tcooren, dat rijpe
up tvelt stont, dat men meende dat nu in behaudender handt was, was zoo ghevelt
ende gheruwijneert als oft ghecapt oft met voeten ghe-

1

Roerende goed.
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trappelt gheweest hadde. Twas zulck eenen wint met desen donder, dattet
onghelooffelic was. Vele meenden, daer desen storm gheweldich ghebuerde, datter
nieuwers gheen huus, boom, noch vrucht overhende blijven staen zoude. Twas ooc
doncker, als oft nacht zou gheworden hebben; ghelijck Loths dochters waenden,
als Sodoma, Gomorrha, Adama, Seboim ende Zegor verghijnghen metten
hemelschen viere ende peckighe clotten, dat doe gheheel de weerelt ghedestrueert
was, want zij zaghent daer overal staen in viere ende gloede. Ontrent Curtrijcke
(daer zeer costelicken rogghe wast) was tcooren macht zeer gheschonden; die
veerckenen haten tuutghevallen coren, dat up tvelt lach, ende de reste heeft men
gheschict om te ackeren in stede van bezaethede. Daer ontrent was ooc eenen
grooten boom ommeghewaeijt, hebbende met hem an zijn wurtelen upgheheven
eenen zeer grooten cloot eerde, wijt int bevanck; ende, naer dat die groote winden
cesseerden, die al van een zijde bliesen, zoo es hij van zelfs wederom upghestaen,
als oft hij leven in ghehadt hadde, ende vouchde hem zelven in de plaetse daer hij
te voren ghestaen hadde, zoo jueste dat ment nauwelic en bekende dat hij
ommeghewaeijt gheweest hadde. Dat dede tgroote ghewichte ende conterpoos
1
vander eerde die an zijn wurtelen hijnck, die gheheel den waeij ende tbool
overwoughen ende deden upstaen, hoe wel dattet eenen grooten machtihen boom
was. tHasebrouck, in den Westcant, laghen te bleeken des pastuers cleeren; dese
zijn, ontrent deen heelft, ghesmeten metten wint int upperste der boomen, ende
dander heelft in een vuul stijnckende rootte, daer

1

Stam.
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nochtans over dander zijde een zeer claer water was; maer zij moesten in de rootte
ghedoopt zijn, ende alzoo wederomme alle herspoelt, deene vande vuulnesse der
boomen daer zij up hijnghen, ende dander vander vuulder rootte Hier uut es ghoet
te considereren, wat datter gheschiet es in ander canten, daer af dat ic gheen
contschap en hebbe. Men zecht, datter een pachter es vande ghoedijnghe vande
proostie van Sente Baefs te Ghendt, die wel om drij hondert ponden grooten schade
daer af gheleden heeft. In sommighe plaetsen vielen haghelsteenen, waer af dat
de drije een once woughen.
en

Up den XV der zelver maent voornoemt waren bij den heeren vanden Rade, als
vercontumaceert zijnde ende ghedachvaert up diffault, ghebannen L jaren uut den
lande ende graefschepe van Vlaenderen, van non comparicien, die zesse die
inghedaecht waren, als meester Pieter De Rijcke, meester Cornelis Theijmont,
meester Christoffels Delabeque, meester Jacob Teijaert, Jan De Coninck ende Jan
Ruijtijnck; ende al haerlier ghoedijnghen gheconfisquiert ende ghebrocht tot sConincx
tafele. Dwelck herde rijcke ende eerlicke mannen waren, maer, eijlacen! zoo
ghevesticht in Calvinus leeringhe ende dat zij contrarie den wille van die Coninclijke
Majesteijt ghedaen hadden, zoo dat int faict van comocien ghenomen was; ende
hebben hemlieden in zwaer verdriet ghebrocht, daer zij te voren (wie hemlien goedts
raets jonde) niet te ghezegghen en waren, hopende groote adresse van sommighe
heeren ende princen te hebben, die haer dochten van haren zinne te wesen. Men
zecht, dat meester Pieter De Rijcke hadde een onschult ende debat an den Raet
ghezonden, groot wel drij vellen ghescrifts, zoo meesterlic ghedaen, dat zij daer alle
in verwondert waren diet lasen. Twas als oft hem Cicero, Demosthenes
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oft Photion gheholpen hadden; maer dees remonstracie en heeft hem niet ghebaet.
Meester Pieter Covael zeijde mij, dat zij smaecte, ooc onder ander woorden, naer
die Calvinische ghezintheijt. Hij was den rijcsten van dees zesse van patrimonie,
hebbende zeer schoon leenen ende meerschen, haer streckende tot neffens Ghendt,
weert som in coope wel den pennijnck vijftich. Hij was een gheleert man ende greffier
vanden lande van Waes, dat hem wel LX pont grooten tsjaers weert was. Ende den
voornoemden Labeque zoude ghezeijt hebben, up een tijt, tot den president van
Vlaenderen, dat zij de ghuesche predicanten daer mede diffenderen zouden, ende
lanchde een sijncroer voort, dat an zijn zijde hijnck, eijst al waer dat mer af zecht.
Up den voornoemden dach zoo wast brant tot Sente Jans-Leerne, ontrent drij
mijlen van Ghendt, ende quam uut een brauwerije. Daer branden af wel X husen,
ende, onder de dese, een huus toebehoorende eenen Jan Lijbaert, daer veel coorens
in verbrande ende al de catheijlen; zoo dat maer thuusghezinne, dat daer in woonden,
ghesalveert was. Men zecht, dat desen man schade leet wel om vijf hondert ponden
grooten.
en

Den XVI der maent, snachts, was een dief ghebroken uut den sauselette te
Ghendt, ende XIIIJ daghen te voren noch eenen, die van schulden ghevanghen zat;
ende zij liepen naect wech, omdat zij duer zoo nauwe ghaten crupen moesten.
Ontrent dees tijt was onder die vrauwen veel te zegghen, ja onder die
ghuesghezinde, ende dat van eenen struuck braemcruuts, die ghegroeijt was up
tvelt, daer de ghuekeercke ghestaen hadde, neffens Ghendt, daer den eenen
predicstoel stont; zegghende dat zij ghezien hadden, dat in de bladerkins zeker
griecsche letteren ghegroeijt waren.
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Maer men wiste niet wattet was, ghelijc men mane tekel phares niet bedieden en
conde, tot dat Daniel, die prophete, quam, ende die letteren die tmonster screef an
[de] poorte vanden pallaeijse vander stadt Belina, nu Palerma, met die afghetrocken
hoore van eenen leeu, zoo in des keijsers Marcus Aurelius ghulden bouck staet, int
e

capittele, tot datter quam een wijse tooveresse, diese verclaerde. Maer
1
sommighe zottueren der ghuesen lasen in dees bladerkins, datter stont aldus, in
vlaemsche (zoo zij de mare lieten ghaen): de waerheijt es hier ghepreect. In ander
XXXI

e

blaerkins lasen ander zottueren oft zottuerinnen tghene, dat totten Galaten int V
staet, int beghinsel vanden capittel, te weten daer Paulus es scrijvende: staet, ende
2
en wilt niet wederom met dat jock der slavernijen ghehauden werden . Ende dit
zoude een audt schoenmaker aldus ghelesen oft ghevonden hebben, die maer een
aerm ijdioot en was, gheen wijsheijt met allen hebbende, dan eenen ghueschen
apostel. Ander zeijden daer wasser daer die letteren spelden Johannes; ander
spraken zij spelden Jhs; ander lasen in ander braemblaren ander misterien, al up
de nieu leeringhe dienende ofte om die te favoriseren; zegghende dat zij som waren
in griecxsche ende som in latijne te lesen. Want alst niet wel en spelde naer haren
zin in een tale, zoo proufden zijt in een ander tale. Mij was een tacxkin, up den 18
hoijmaent, te beziene brocht, waer af de twee groene waren daer men niet in en
zach, maer int drooghe sach men zeker striemen ende daer tusschen eenighe
verrotte ratelinghe, waer af zij letterkins maken wilden; ende tmoest jeghen de lucht

1
2

Gekken.
In libertate igitur qua Christus nos liberavit, perstate, et ne regredientes implicamini servitutis
jugo. (Epist. Pauli ad Galatas, cap. V, 1).
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ghezien zijn. Dit en was anders niet dan de droochte vande bladerkins. Aldus zochten
de ghuijten ende rijbauten, die men andersins ghues heet, haer miraculen in de
braembezieblaren, dwelc men heet den rabauten boomghaert. Aldus en was dit niet
1
2
beter dan ghueschen quemconiam ghezoghen uuten blauwen hasack .
Daer waren oock simpel catolijcque vraukins, die hadden ghezeijt, als dat men
die ghuesche dooden, die daer te dier plecken begraven waren, als up een peerden
oft hesels keerckhof, ghevoelende die groote onsachelicke tormenten vander hellen,
hadde bij nachte compasselic hooren roupen: O Bredenroo, Bredenroo, waer hebt
ghij ons brocht! Dit mocht wel waerachtich zijn in de plaetse daer haer zielen zijn;
maer of die stemmen daer ghehoort waren, daer en es gheen zekerheijt af.
De ghues ghaven ooc uut, als dat die vrauwe, die ghenesen was an Sente Lievins
3
fiertel, waer af vermaent es in dit vierde bouck , cap. 18, nu wederomme spranck
up beede haer crucken. Maer anghezien dat icx niet ghezien en hebbe noch gheen
zekerheijt daer af en weet, zoo en, willict voor de waerheijt niet uutgheven, want
vele van hemlien vul lueghenen staken ende zochten der helighen eere te
vercleenen, die nochtans duijsent mael meer bij den Heere vermoghen dan zulck
een mirakel te doene.

1
2
3

Dulle kervel, van 't grieksch Κώυειου?
Goocheltasch.
Lees vijfde bouck.
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Cap. XXIII.
Van tpastuerkin van Vinderhaute, dat te Ghendt, zijn derder, ghevanghen
wart; ende wat tot Aerlem zoude gheschiet zijn van die ghehanghen
1
was; ende hoe menagiers dat die ghuesen zeijden uut die vier principael
Nederlanden ghevlucht te zijne.
en

Up den XVIJ van hoijmaent, up Sente Alexiusdach, snachts te voren, was uut
ghehaelt ende ghevanghen te Ghendt, up tNieulandt, tpastuerkin van Vinderhaute,
manck ghaende, dat de ghues ende ander lieden plochten zeer gheerne te hooren
predicken. Nochtans als de ghuesche veltpredicanten openbaerlic preecten, was
hij van sommighe verzocht te willen afstaen van zijnen afgodtsdienst, zoo zijt
valschelic causeerden, zegghende: twas zulck een eerlic verstandich man te cleene
onder die roomsche supersticien hem te voughen; als oft zulcke snoode heretijcquen
ende afghevallen christenen van meerder auctoriteijt waren dan die ghemeen helighe
c

keercke al de weerelt, die nu meer dan XV jaren in dat gheloove, dat zij noch
onderhaut, ghestaen heeft. Desen ketterschen predicant (draghende meer fenijns
der valscher leeringhe int herte dan hij noch openbaerde) en heeft alnoch haerlier
advijs niet ghoet ghedocht van hem zoo breet te moeijen, als dat hij ooc Calvinus
leeringhe, metten anderen apostaten ende veltpredicanten, zoude openbaerlicken
te velde ghaen preken hebben; ende es alnoch ghebleven in zijn

1

Hoeveel huisvaders.
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kuere, maer en wilde niet meer mesdoen, zeijden de ghuesen ofte ghuijten; dwelc
es: messe doen, naer haer latijn te spreken, dwelck de principale cause was daerom
dat hij ghevanghen wart; ende oock om dat hij eijmelic in der lieden huijsen zijn
valsche leeringhen stroeijde, dwelck directelic es jeghen de keijserlicke placcaten,
die zulcx up lijf ende ghoet verbieden. Met hem wart ooc ghevanghen den man
vanden huijse, daer hij ghelogiert was, ende noch eenen man, die van Andtweerpen
was, ende aldaer ten huijse oock bevonden was. De ghues causeerden, dat dit
priesterkin gheen messe meer doen en wilde; dattet was om dat hij hem ontsach
de ghiericheijt, die men daer mede bedreef, vercoopende of doende om ghelt die
c

messen; zegghende: men heeft hier voortijts wel IJ ponden grooten om een
quartierkin van een sacramentsmesse, altijts duerende, ghegheven, om alle die
verdiensten ende weldaden, die daer duer gheschieden, deelachtich te zijne; zoo
wisten zij die rijcke weduwen te becauten; alzoo hebben zij haer messen achter
strate, in diveersche husen, te coope gheboden; en deene mande een quartier ende
dander een heelft; ende hadden daer groot ghoet mede verghaert. Tes, zeijden zij,
haer principael vischspaen; hadden zij gheen ghelt daer voren, zij en zouden niet
veel missen uut devocien om niet doen; ende mach mer mede zielen uuten
vagheviere verlossen, zoo zijnt groote tijrannen als zij zulcke aerme zielen weten
te verlossen, ende dat zij dat niet en doen dan om ghelt; met vele meer ander
propoosten die vande ghues daer af achter straten ghijnghen, al dit jaer duere. Maer
hoe zij de messe blameerden ende schandalueselic daer af spraken, dwelc gruwelic
ende godtslasterlic om hooren es, waer af die ghoede christen meinschen behoorden
te vlieden ende te verscroumen als van een helsch
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fenijn, nochtans moet men wel weten ende verstaen, dat men dat weerdich sacrificie
der messe (dwelck boven alle offeranden ghaet, die men ter weerelt doen mach)
gheobserveert ende zeer weerdelic onderhauden heeft vande apostelen tijden af.
Maer om af te weerpen ende solveren de voorghaende pointen der ghuesen, zoo
es te weten, eijst waerachtich dat tvoornoemde pastuerkin gheen messe doen en
wilde om de ghiericheijt wille, die men daer mede zoude bedreven hebben, zoo
hadde hij de ghiericheijt wel moghen vermijden, want hij hadtse moghen om niet
doen. Maer tbleeck wel, dattet hem daer niet en hilt; maer dat hij een ongheloovich
Calvinist gheworden was, die gheen gheloove en hadde, dat Christus daer int helich
sacrament was; want niemant en hadde hem connen ghelt daer af doen nemen,
indien hij emmer ghewilt hadde. Daer de ghues zeijden, dat men die messen voortijts
veel ghelts vercocht heeft, daer es vele ende onbeschaemdelic toe gheloghen. Maer
heeft eenighe, als Judas, therte met ghiericheijt overloopen, dat zij daer duere groot
ghewin ghesocht, dat en prijsen wij gheensins. Maer daerom en es dees helighe
offerande in haer zelven niet quaet, maer boven maten ghoet ende weerdich. Up
tpoint, als dat zij niet veel messen om niet ofte uut caritaten en doen, om daer mede
die aerme zielen unt den vagheviere te verlossen, men heeft wel helighe priesters
ende religiuesen ghevonden, alzoot noch doet, die zulcx ghedaen hebben ende
noch doen; maer de devocie ende caritate verflaut zeere onder die meinschen. Wij,
weerlicke persoonen, moghen ooc met ons vierighe bedijnghen, ons milde
aelmoessenen, ons ghoetwillich vasten die aerme zielen helpen ende verlossen;
maer waer ende hoe vele zijnder diet doen? Alzoo willen wij alle up ander zien,
ende ons zelven niet
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meercken. Ooc moeten die schamel priesters bij de keerckelicke diensten ende bij
den autaer leven, ghelijck een ambachtsman, die gheen incommen noch renten en
heeft, leven moet bij zijn neeringhe oft ambacht. Vele mochten wij hier af noch
scrijven, ende al dat wij anghaende desen offer ghezeijt hebben proberen uut der
Heligher Scriftueren ende uut den Vaderen, vanden apostelen tijden af tot desen
jeghenwoordighen tijt; maer dat zoude wel een eijghen bouck beloopen. De keercke
en rust vrij up gheen fabulen noch droomen, zoo dees dwase afghevallene meenen.
en

Up den XVIIJ in hoijmaent quam de tijdijnghe te Ghendt, dat tot Haerlem in Hollant
oft tot Aernem in Ghelderlandt (want men zeijdet twijffelachtich) zeven mannen
ghehanghen waren vande ghues, die daer ontrent tschepe ghevanghen waren; en
men hadtse gheerne haer biechte doen spreken, dwelc zij weijgherden, uutghenomen
eenen, die ooc zeere tHelich Sacrament begheerde; maer ten wert zulcke niet
toeghelaten, uut zeker causen; aldus wast hem ontleijt; nochtans, duer groote bede,
int hende wast hem ghegheven. Desen dan ooc ghehanghen zijnde, docht den
baliu, dat hij hem noch zijn beenen zach roeren; daerom riep hij totten hanchman,
dat den man noch leefde ende dat hij hem zijn pijne curten wilde. Desen wederom
up de leere clemmende, zoo zou desen pacient van zelfs vander ghalghe ghevallen
zijn, ende, them zelven commende, zoude den baliu ghebeden hebben om gracie
van zijne lijve; dwelck hij hem consenteerde, ziende dit groot mirakel. Den bast zou
ghevisiteert gheweest hebben ende bevonden van ghoeder taijer stoffe te wesen,
ghelijck de andere, en zou ghezonden gheweest hebben an mij vrauwe de
Gouvernante, en men zoude haer voor een
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wonder den pacient ooc zenden. Zulcx hadde Baudin Beijens, scrijvein in de greffie
vander Kuere te Ghendt vande secrete brieven, gheraporteert eenen brief ghelesen
te hebben van eenighe groote meesters, ghezonden vanden Hove an de Wet
voornoemd, inhaudende dies voorscreven es. Maer de ghuesen ghecten hier mede
ende vertrocken dit anders, uut den monde (zoo zij zeijden) die dese justicie in
Hollandt zien doen hadden, zegghende, dat den laetsten, die men hanghen zoude,
viel vander ghalghe, mits dat strop brack, ende dat den baliu daerom zoude ghezeijt
hebben: tes hier ghenouch justicie ghedaen: Godt en wilt niet dat men langher tvolck
hanghen zal; en zoude den pacient ghoede drancken in doen ghieten hebben om
hem tleven te behauden, die noch niet doot en was.
De comste vanden duuck Dalve beghonde weder te verdwijnen ende uut der
lieden monden te waeijen, en daer waren waghenen wederomme doen keeren,
zegghende dat mense niet te bezighen en hadde, ofte de peerden en ghenouchden
haer niet; twaren meerien. Ooc deden de ghues de mare ghaen dat, uut dese vier
Nederlanden als Vlaenderen, Brabant, Hollant ende Zeelandt, vertrocken waren,
alleene in Inghelandt, wel XX duijsent menaigien, oft huijsghezinnen; en datter veel
lieden van desen platten lande (die de landtneeringhe wel connen) daer ooc
ghecommen zijn, die vande Coninghinne zeker groote blocken landts ghegheven
waren, X of XX jaren lanck, om te cultiveren voor niet oft zonder pacht te gheven,
om dat dlandt daer veel ledich lach ende zeer costelicken gront oft bodem es, dwelc
veel coorens, waert gheouffent, zoude moghen gheven. Nu es te gloseren (zegghen
zij) welck een menichte van volcke uut dese Nederlanden noch vertrocken es naer
Oostlandt, Duijtschlandt, Vrancrijck, Ghelre, Cleve, Over-
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hemden ende in ander quartieren, daer zij vrij haers gheloofs moghen wesen, ende
up ende nederghaen, zonder van ijemaent, ter causen vander religie, anghesproken
te werden, dwelc den besten middel es om vele onghelooven ende secten te
broeden. Maer oft zij al wel over de rekenijnghe gheweest hebben, dats te beziene;
ic en gheloove niet van talf vierendeel vluchtighe.
en

Up den voornoemden XVIIJ der zelver maent zonghen te Ghendt, up de straten,
die Westerlinghen, druckighe liedekins, beclaghende den desolaten schamelen tijt,
daer tvolck bijna om weende, roupende Godt almachtich om hulpe.

Cap. XXIV.
Hoe die principael ghuekeercke tAndtweerpen afghebroken wart; hoe
de Ghouvernante uut Andtweerpen schiet; van veel nieumaren; vanden
abt van Sente Beernaerts; van XV mannen van Oostwijnckele, die gracie
hadden; van eenen brudeghoom, die te zoucken was; ende van Zeecxkin.
Ontrent desen tijt beghonde men af te breken die principale walsche keercke der
Calvinisten tAndtweerpen. Men dede eerst af de schaliën daer zij mede ghedect
was, ende dander matterialen, al ter minster quetse ende schade om die te
vercoopen. Twas eenen schoonen tempele, die meer ghecost hadde dan zes
ghendtsche ghues-tempels; ende was, onder een mans lijnchde hooghe, ghemetst
van oorduun steen. Daer waren noch wel zes tempelen of logijsten, daer die
Martinisten ende Calvinisten ghepredict hadden.
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De grave van Hoochstraten quam ooc in Andtweerpen ghereden met XXXVJ peerden,
ende quam bij de Gouvernante; maer lette daer zeer onlanghe ende smacte
wederomme uut der stadt. Dit es gheschiet tot twee stonden, dat hij alzoo in de
stadt ghecommen es ende bij de Gouvernante gheghaen.
en

Up den XIX hoijmaent, alst tsanderdaechs zondach ende Sente Margrietendach
was, up welcken dach men jaerlicx feeste haut van tSacrament van Miraculen tot
Bruesele, om welcker zaken wille begheerde de Regente daer present te zijne; ende
es alsdoe uut Andtweerpen vertrocken, tschepe ghaende ende varende lancxt de
vaert, die die van Bruessele nieuwe doen delven hebben; ende die van Andtweerpen,
hare excellencie uutgheleede doende, bedreven groote triumphe met eenen faussen
alaerme ende andersins; dat veel ghelts coste, hoe wel dat haer stadt machtich
zeer tachter was, mits dat daer zoo groote eccessijve weercken ghemaect waren,
als bijsonder die nieuwe mueren der stadt ende haer schoon triumphant
Schepenhuus, de nieuwe stadt ende meer ander dijnck. En nu, eijlacen! zijn vele
der rijcke ende machtighe cooplieden vertrocken, die daer een groote floracie,
leventheijt ende winnijnghe in de stadt plochten te maken, als in een ander Tijrus,
zoo dat mens, alle dees Nederlanden duere, wel gheware wert.
en

Den XXJ in hoijmaent sprac men, datter zes veendelen Duijtsche knechten van
uut Brabant naer Valenchiene ghezonden waren, ende dat mer noch een groot deel
verwachte, die den grave van Eversteijn ende ander upbrochten; datter ooc een
deel waghenen naer Bruessel moesten, hoe wel datter van die ander wederomme
ghezonden waren; dat ooc veel prelaten, abten, proosten ende bisscop-
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pen van dese Nederlanden tot Camerijck verghadert waren. Deen zeijde, dat duuck
Dalve curts hier in dlandt zijn zoude, te weten voor alf ougst; dat hij in Loreijnen
was; ander zeijden in Lorijnen dat hij langhe lorijnde ende beijde; of dat hij wel met
m

Spaengiaerts in Riemen was, want zij hadden, daer zij waren, riemen anne; dus
waren zij in riemen, maer niet in die stadt Riemen, in Vrancrijck; ende dat die
Spaengiaerts, die men wachte van tzuude, van tnoorde anghecommen waren; ende
datter vele ghequartiert zouden werden. Hier mede meenden zij apelen van Oraingen,
die zij Spaengiaerts noumden, om dat zij uut Spaengien quamen ende daer ghegroeijt
waren; de welcke met eenen grooten hoop alsdoe ancommen waren te Ghendt, up
tSlusekin, vander ghentscher nieuwer vaert die in tnoorde staet. Up dese ende deser
ghelijcke nieumaren, als vande comste van onsen Coninc, duuck Dalve ende andere,
werden bij diveersche lieden, ten diveerschen tijden, diveersche wetspelen ghedaen.
Men zeijde ooc voor serteijn, dat Hermanus van Zwolle in Inghelandt was, ende
predicte daer onder die Nederlanders die daer ghevlucht waren; want daer zijn ooc
veel Ghendtenaers, als Lievin Henricx, Marcus De Mil ende Lievin Van den Wijnckele,
brauwere in den Tenen pot, ende vele meer andere.
Up den zelven tijt quam de tijdijnghe te Ghendt, dat den abt van Sente Beernaerts
(ende es een machtich clooster ende abdije staende up de Schelde, niet verre van
Rijpelmonde) ghepredict ende doen predicken hadde naer de manniere der
Calvinisten, ende zoude daeromme ghevanghen ghenomen gheweest hebben.
Maer dit heeft hem bevonden onwaerachtich te wesen; want den voornoemden abt
(zoo ic hoore) es een wijs gheleert man, doende herde
X
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treffelicke sermoenen, ghelijck zulck eenen herder wel betaemt, zoo dat de lieden
van daer ontrent te schepe quamen over ende lancxt der Schelde ghevaren, om
zijn sermoenen te hooren. De Calvinisten hebbent verziert, ofte andere haers
ghelijcke, die zeijden dat hij ghevanghen was. Maer dat mocht daer omme zijn, dat
hij tAndtweerpen ghezien was rijden metter roo roe ofte ander officiers ofte justiciers;
want hij es een man, die ooc zeer wel staet met de Ghouvernante tHove.
en

Den XXIIJ in hoijmaent hadden XV mannen gracie, ende werden vrij ghelaten
uuter vanghenesse, ende waren van Oostwijnckele ofte daer ontrent, mits betalende
haer vanghenescosten, ende verpeint zijnde up te rechten, tharen coste, die beelden
ende chieraigen der keercke van Oostwijnckele, die zij helpen breken hadden. Ende
zij zouden daer omme ghehanghen hebben (zoo mij den baliu vander Auderburch
zeijde), ten hadde gheweest, dat souffisantelic bleeck om ghenoughen, dat haerlier
pastuer zelve daertoe gheraden hadde, zegghende dat ghelast was vander overheijt,
dat men al de beelden in de keercken breken zoude, ende dat zij hem zouden willen
helpen tzelfde vulcommen; want hij hadder commissie af. Overzulcx sneet hij zijnen
bouck in sticken, ende beghonde vanden eersten up de beelden te sturmen; maer
dese, als een schalck hase, es de vanghenesbanden in tijts ontloopen; anders zoude
1
hijt metten leven moeten betalen hebben. Hier af es voren vermaent, lib. 4 , cap.
12.
Ontrent dees tijt wasser te Ghendt eenen brudeghoom te zoucken, die met een
schoone dochter verzekert was,

1

Lees lib. 5.
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die hij langhe ghevrijt hadde; waerom de bruut zeer weenende was, ende ooc waren
daer in verwondert ende bedrouft de vrienden van over beede de zijden. Maer up
en

den XXV der maent voornoemd was hij verdroncken vonden, bij Sente Claren buten
Ghendt metten stroom ghedreven zijnde, ende wart ghevoert ende ghebrocht jeghen
den stroom uppe, tot an den Wijnaert, die men nu heet den Wijenaert. Men
presumeerde, dat hijt hem zelven ghedaen hadde van droufheijt ende
cleenmoedicheijt, omdat zijn schoonvader Adriaen Kessoij, dienare der stadt, ende
zijn moedere met melcanderen gheen huus en hilden, ende dat hij qualic zoude
connen zijn ghoet ghecrijghen, ende dierghelijcke quellijnghe, die de quade den
meinsche int hooft steect. Nochtans waren dees nieu ghehuwede voor catolijck
ghehauden. De dochter plach met stockvisch ende dierghelijcke ware up de
Vischmaerct voort te stane.
1
Up dees tijt was Sentkin Salomon , die men in de wandelijnghe hiet Zeecxkin,
vanden proost van Sente Pieters ghevanghen ghehauden. Men leijde hem te laste,
dat hij an de Keijserpoorte zeker schoone ijmaigen vanden Keijser ende Ons Vrauwe,
etc., schoone verghult ende gheschildert, helpen schenden hadde, oft emmer de
leeren daer toe gheleent, dwelck hij loochende, zegghende dat tzijnent ticheldeckers
ghewrocht hadden ende haer leeren hadden laten staen, die de brekers in de foele,
jeghen zijnen danck, daertoe ghehaelt zouden hebben. Maer den baliu leijde hem
veel pointen ende articlen te laste, die zwaer ende groot waren, hem altijts
heesschende dlijf, zonder te declijneren. Onder ander waren daer pointen, dat hij
de

1

Over Vincentius Salemon of Salomon zie Memorieboek der stad Ghent, II, bl. 353.
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wet van Ghendt gheblameert ende gheïngurieert hadde, hemlieden heetende
bloetzupers ende dierghelijcke infame tijtelen hemlieden ghevende, daer hij onder
zijn volc zat ende dranck; daer hij zelve van vele niet beter ghehauden en was dan
voor een ghezellekin, dat in veel acten gheconfijt was, die niet ghoet en waren, van
joncx niet willende dueghen, ende woende duer de Keijserpoorte, haudende
taveerne; ende hadde, ter cause vander assijse, groot crackeel ende questie jeghen
de stede ghenomen, spannende inne met die van Aelst, die haer eerlicheijt
pretenderen te hebben tot voor de voornoemde Keijserpoorte.

Cap. XXV.
Hoe die Duijtsche knechten te Valenchiene ghecommen zijn, ende die
Walen die daer laghen vertrecken moesten; ende hoe eenen rijcken
ghevanghen man verlost es; van nieumaren van duuck Dalve met de
Spangiaerts; hoe Lievin De Smet te Ghendt quam; van diveersche fause
maren; ende van Overhemden.
Ontrent dees tijt zijn vijf of zes veendelen Duijtsche knechten, die bij Andtweerpen
gheleghen hadden, ghezonden te Valenchiene, ende die Walen die te Valenchiene
laghen hebben moeten rumen, die men vier maenden saults schuldich was (zoo de
mare ghijnck). Daerom waren zij gram, dat zij niet up betaelt en waren ende rumen
moesten, zegghende: zij zoudent up tlandtvolck daer ontrent verhalen, waert haer
moghelic. Ende daer was een hooptman onder hemlieden die bevel hadde, die riep
in al tvlaemsch, dat hij conde, in presencie van mijn heere van Noircarmes: ghelt!
ghelt! Ende om dat hier duere gheenen uproer onder
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die knechten commen en zoude, zoo heeft hem Noircarmes met een sijncroer
duerschoten. Die ander was ghezeijt, dat zij de pacientie noch hebben zouden drij
of vier daghen ten lanxsten: tghelt was up de reijse; ende haer was zoo langhe
consent ghegheven up den boer te teeren, tot dat tghelt quame, mits dat van vele
haer ghelt uut was. Ende binnen IJ of IIJ daghen daer naer es tghelt ghecommen
ende zij werden alle betaelt. Ander zegghen daer toe (maer tghelijct een fabel), dat
de Duijtschen daer commende de Walen wilden uut hebben; maer en wilden niet
wel rumen, omdat zij niet vul betaelt en waren; daer up dat die Duijtsche hooplieden
zouden ghezeijt hebben, dat zij monstren zouden buten der stadt, men zoudtse dan
betalen; ende, als zij buten der stadt ghetrocken waren om te monstren, zoo zouden
zij haer de poorte voor den nuesen ghesloten hebben, ende haer zoude ghezeijt
gheweest hebben: wilt ghij betaelt zijn, ghaet an de ghene die u te weercke ghestelt
1
hebben, dat zijn de phaffen , ende zouden alzoo bestiert gheweest hebben. Dwelc
nochtans niet wel der waerheijt en ghelijct; maer deerste gheschiedenesse haut
men voor waerachtich. De cause was, dat men dees Walen verleijde ende Duijtschen
in haer stede schicte, dat men suspicie oft vreese hadde of zij, met der daghelicscher
kennesse ende alianche (ende zijnde van eender sprake, ende mits dat die vander
nieuwer religie zeer antreckende zijn), eenich verstandt met melcanderen hadden
moghen hebben, contrarie hemlieden diese daer gheleijt hadden.
Ooc wasser een experiencie van haerder onghetrauwicheijt up den zelven tijt
gheschiet. Want daer waren

1

Papen.
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vier Walsche crijschknechten gheleijt in eens rijcke ende machtich coopmanshuus,
om zijn lichaem te bewaren, mits dat hij bevonden was ghuesghezint te zijne. Maer
desen man, liever in de rijseren dan in de ijseren zijnde, heeft gheprouft of hij dees
knechten niet en zoude connen ghecorrumperen, ende heeft hemlien veel schoons
belooft, waert bij alzoo dat zij hem vrij, liber ende los conden uut der stadt ghehelpen.
Dees soldaten, ghetrocken zijnde duer zijn schoone beloften, ende wel ghehoort
hebbende dat hij voor een man van zijn woorden ghehauden was, ende dat hij ooc
wel de macht hadde zulcx te doene, hebben dees acte ende dienst gheerne
anghenomen, presenterende haer leven voor hem te strecken. Aldus hebben zij
eijmelic peerden beschict buten der poorten, ende, terwijlen dat die Duijtschen
voornoemt inquamen ter eender poorten, ende veel volcx vander stadt daerwaert
liep om te ziene, zoo zijn zij, met den man voornoemt, ter ander poorten, daer zij
de peerden bestelt hadden, uutghetrocken; ende den man es onschappeert, ende
drije vande voornoemde crijsknechten zijn hem ghevolcht; maer den ongheluckighen
vierden was betraept, ende, als een verrader, die hem, om tghelts wille, hadde laten
ommezetten, in Valenchiene ghevanghen ghebrocht. Den coopman zecht men al
bij alzoo machtich zijnde als Michiel Herlijn. Hij hadde een schoon contoir in
Vrancrijck, daer zijnen principalen schat was. Daerwaert es hij ghetrocken met zijn
drij ghetrauwe knechten, die hij (zoo sommighe willen dijncken) voor haer leefdaghen
hadde belooft te voorziene. Dees Duijtschen, die in Valenchiene commen waren,
en waren gheen hooghe Duijtschen, maer waren upghelicht ontrent den lande van
Namen, Luxenborch, Ghelre, etc.
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en

Ende de mare liep up den XXV der maent voornoemt, dat men de Spaengiaerts
tAndtweerpen beghonde te foerieren, die met duuck Dalve quamen, hoe wel dat
ander zeijden, dat duuck Dalve, met zijn Spaengiaerts, vande Zwitsers niet duer en
mochte, alzoo men noch tanderen tijden ghezeijt hadde. Dus tzegghen was overal
ghoeden coop; die lueghenen ooc niet diere; want die veel nieumaren clapt, pleecht
veel te lieghen. Daer was ooc ghezeijt, dat dheere van Barlaijmont jeghen duuck
Dalve ghereden was, ende datter een heere was onder hem die tlast hadde their
der Spaengiaerden te voorziene van vleesche, ende voor zijn moeijte was hem
e

bijgheleijt de X beeste, ende boven dien al de huuden ende vellen ende al die
cluvijnghe, codduijn oft inghewant; zoo dat hem wel weert zoude zijn hondert daelders
sdaechs. Dit hadde meester Pieter Covael, advocaet in den Raet van Vlaenderen,
ghezeijt jeghen mijnder mont, zegghende dat duuck Dalve, met al zijnen Spaenschen
volcke, ontrent Dudenhoven was; ende daer zoudender gheweest hebben in ghetale
m

wel XVIIJ , ende den hoop zoude alle daghe ghemeerdert hebben.
en

Up den voornoemden XXV der hoijmaent quam Lievin De Smet, eene vande XX
gheïntimeerde bij der stadt, in de stadt van Ghendt, moghelic hem vertroostende
up den brief ghezonden van mij Vrauwe de Gouvernante an de heeren van Ghendt,
e

en

die ghij van woorde te woorde lesen muecht int 20 capittel van desen 4

1

bouck .

en

Up den XXVII der maent, zeijde men, dat in Duijtschlandt groot mirakel gheschiet
was, mits dat die Spaengiaerden, die daer af quamen alle in Duijtschen verandert
waren. Alzoo vele ghezeijt: men heeft ons doen te verstane, datter

1
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Spaengiaerden quamen; maer twaren alle Duijtschen. Want daer waren Duijtsche
knechten (zoo voorseijt es) in Valenchiene ghezonden, ende daer wasser ooc in
Doornicke. Ende sommighe zeijden, dat zij haer ministers mede hadden, elc veendel
eenen, als zijse mede crijghen connen; ende dat die haer preecten openbaerlic, up
de Martinische manniere. Dit waer wederom een achterwaert mennen van dat men
gheerne meesteren ende verbeteren zoude; daeromme en gheloove icx niet, maer
haut voor een ghuesche upghevijnghe.
en

Den XXVIIJ spraken sommighe weder: die Spaengiaerden en waren maer een
dachvaert van Bruesele, ende dit zouden sommighe messaigieren ghezeijt hebben.
Nochtans waren die waghenen, die daerwaert ghezonden waren om de bagghaige
te helpen voeren, wederomme ghezonden. Mijn heere van Wacken, hoochbaliu van
Ghendt, hadde last in Zeelandt VIIJ oorloochsche schepen ghereet te maken, om
daermede den Coninc te ghaen halen in Spaengien, die men meende, dat zekerlic
hier zijn zoude te Baefmesse LXVIJ, oft eer. Overzulcx hadde Mosscheron, den
souverain, zijn bagghaige doen packen om weder te trecken naer Brugghe; maer
hoorende dat den hoochbaliu naer Spaengien moeste, heeft noch moeten blijven
zijn plaetse bewaren. Dhoochbaliu hadde ghezeijt: hij hadde veel reijsen in Spaengien
ghedaen om veel princen ende princessen, maer en dede noijnt gheen zoo lief als
de deze.
Sommighe, die van Overhemden tot Ghendt an haer vrienden ghescreven hadden,
verclaerden als dat daer tvleesch, den visch ende tzuvel zeer ghoeden coop was,
dan alleene de huushuere was daer diere, omdat de stadt te cleene was om te
logieren al tvolc, dat daer ghevlucht quam. Men huerde daer een camer IJ of IIJ
ponden grooten
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tsjaers; den visch quam daer levende uut der zee; men cocht hem deen derde min
dan hier; een quartier vleesch, dat men hier coopt IIJ schellijnghen of XV stuvers,
dat hadde men daer om XIJ grooten, en van ghelijcken boter en caes. Als daer
eenighe vremdelijnghen quamen, daer waren mannen toeghestelt om haer
tontfanghen ende wilcomme te heeten ende te wijsen an wie dat zij zijn wilden,
hadden zij daer kennesse, ende hadden zij gheen kennesse, zoo verleenden zij
hemlien vander stede weghe eenen dach of twee logijst ende den cost, tot dat zij
een logiment vonden hadden, ende moesten haer daertoe helpen. Zij hieten
melcanderen daer al broeders ende zusters. Daer was zoo veel volcx, dat zij al
drummende achter de straten ghijnghen; ende men was bezich met die stadt te
meerderen. Men zach daer ooc gheen aerm meinschen om Ghode ghaen oft
mendiceren.
en

Up den voornoemden XXVIIJ der maent was Lievin De Smet voornoemt
ghevanghen. Hij wandelde langhe up de zale vanden Schepenhuuse, ende
schepenen wart de kennesse anghedreghen; want hij begheerde zelve bij schepenen
te ghane; ende hij wart daer gheleet ende ghevraecht waerom hij ghevlucht was;
ende daer vielen meer ander propoosten, zijn ghoet te voren al gheïnventarieert
zijnde. Hij was een audt wel ghestelt man, met grijsen hare ende baert.
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Cap. XXVI.
Van een ghebodt bij schepenen te Ghendt uutgheleijt; van sommighe,
die te Ghendt berooft ende ghequetst werden; vanden predicant van
Lathem; van veelderande fausse maren; wat Lievin De Smet ghelast
was, ende vele ander propoosten hier niet weert te recapituleren.
Up den voornoemden dach was, bij voorghebode, van sHoofsweghe uutgheleijt,
als dat elc zijn kinderen zoude brijnghen ter keercken om ghedoopt te werden,
binnen XXIIIJ hueren naer dat zij gheboren waren; ende indient vader ende moeder
zulcx niet en deden, dat de vroedevrauwen ende andere, diet weten, daer af de
kennesse te schepenen waerts overbrijnghen zouden, up lijvelic ghecorregiert te
zijne; dat men ooc gheen eijmelicke vergharinghen hauden en zoude om predicatien
ofte doopen, trauwen ende dierghelijcke dijnghen te administreren, up dlijf; ende
meer ander pointen, tenderende ten ghelijcken fijne. Dit hoorende sommich
onghevroeschapt volck, spraken, dat Hannen Vanderhaghen daer weder te weercke
gheweest hadde, als oft uut hem ghecommen hadde. Dit was tAndtweerpen ende
eldere ooc ghepublieert; ende twas ghedaen om datter alomme zoo veel herdoopers
waren, die haer kinderen niet en wilden ten christendom brijnghen, eensdeels om
hare jonghde, om dat zij tgheloove niet en hebben (zoo zijt causeren), ende
anderdeels om dat zijse zouden moeten brijnghen tot die manniere van doene van
die helighe Roomsche keercke, die zij die vervloucte hoere van Babilon noumen.
Up dit laetste point insisteren (maer valschelic) ooc die Calvinisten, Martinisten ende
Libertinen, zegghende: zij en
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willen met den Roomschen hoop niet te doen hebben; want al haer dinghen meest
up ghiericheijt ende supersticien stonden, maer wilden wel haer kinderen laten
christen doen bij ghetrauwe ministers, willende leeraers naer haren zin ende condicie
verkiesen. Die heretijcquen zijn ghelijck zijlieden, die men nemmermeer niet te passe
ghedoen en can; ende ooc deen secte staet ofte strijt jeghen dandere, ghelijc men
ziet vande Calvinisten ende Anabaptisten,hoe zij melcanderen in den baert vlieghen
1
ende elc tzijne voor tbeste pluchten wilt. Jeghen zulcke ongheruste gheesten, diet
al duerpueren willen, spreect Paulus curt af: wij en hebben zulcke ghewoonte niet,
noch ooc die keercke Godts. Hoort ghij wel hier, dat Paulus spreect van zeker
ghewoonten ende husancien oft tradicien, die van zijnen tijde waren?
Up den voornoemden dach, tsavonts ten XJ hueren of daer ontrent, alzoo duer
de Ketelpoorte quam ghaende een constich schildere, wonende in Sente Gillis
straetkin, tusschen die Baghatte ende Savaenstrate, zoo was hem van zeker Walen
soldaten rigourueselic zijn cappe ghenomen; ende, om dat hij niet roupen en zoude,
eenen hau in zijn aenzichte ghegheven, dat tkinnebacken af hijnck, zoo dat ment
toe duwen moeste; ghaven hem boven dien noch IIJ of IIIJ wonden, zoo dat hij tot
up de doot ghequetst was. Tbloet lach int beghinsel vande Savaenstrate, als ofter
2
een rent ghesleghen hadde gheweest. Den man quam uut een feeste, ende was
vroom ghenouch voor tlijf, hadde hij gheweere ghehadt als zijlieden.
Die Walen hadden noch up een ander tijt, een ander ghespoelgiert, ende een
schamel deerne, wat bij drancke

1
2
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zijnde, haren rock doen uutdoen ende ghenomen. Ooc zecht men van een
wasterigghe, die, vander maneschijn bedroghen wesende, te vrouch upghestaen
was, ende ooc van zulck volck anreest was, die zij servietten ghenomen hebben,
die zij onder haren aerm hadde, haer burse ghesneden ende ander dijnck noch
ghenomen. Den noot vanden honghere moghelic heeftet haer duer haer
quaetwillicheijt, inpaciencie ende rouckeloosheijt doen doen.
en

Men zeijde, dat up den XXVIJ deser maent, van een jonck priester, pastuer van
Lathem, audt ontrent XXIJ jaren (die men lettel wijsheijt toescrijven mocht, mits den
cleenen auderdom) ghepreect was ghenonch naer de manniere der Calvinisten.
Ende mits dat dees prochie maer een mijle van Ghendt en es, zoo esser ooc
sommighe volc vander stadt ghecommen, dat nieuloopich es ende gheerne met
zulcke dijnghen te ghader hauden, niet te vreden zijnde met taude gheloove der H.
Keercke. Zij en quamen in de keercke niet, of ter plaetsen daer hij predicte, dan
terstont als hij in den stoel ghijnck staen, omdat mense niet ghewaer werden en
zoude; maer hilden haer te voren bedect. Tsermoen ghehent zijnde, mits dat zij niet
messelic en waren, en lieten hem gheen misse doen, daer hij wel in te vreden was.
Ende zijn alzoo achtereen in de heerbeerghe gheghaen ende droncken den wijn,
zoo dat den voornoemden pastuer al droncken was. Ende daer waren IJ of drij balius
ghereet om hem ende sommighe ander te vanghen, ende hadden hem ghegrepen;
maer, ziende zijn dronckenschap, lieten hem up een peert wechrijden.
Men zeijde ooc, dat meester Jan Micheus neffens Andtweerpen weder predicte,
ende dat men ooc ontrent dees tijt neffens Brugghe ghepreect hadde. Noch zeijden
de ghuesen, dat den jonghen grave van Overhemden een groot deel
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crijschknechten upghenomen hadde; maer elck dede zijn weerck ende en hadden
noch gheen ghaijge, tot anderstont dat mense te bezighen hebben zoude. Van
1
ghelijcken zoude ooc de hertoghe van Cleven volck in veerden hebben.
Item die van Oosten, ofte de Oosterlinghen, met die van Denemarcken zouden
haer ooc mede ghereet maken, ooc mede die conninghinne van Inghelandt, ende
hadde alree daer toe een groot ghedeel schepen up de zee ligghende, wel tot XXIIIJ
of meer. Maer dit schenen al ghuesche dreeghementen ende blasoenen, doende
haren aert zoo zij vanden eersten ghedaen hebben, veel staute lueghenen zaeijende.
Die catolijcque ghaven uute, hoe dat, vanden Duijtschen Keijsers weghen, den
jonghen hertoghe van Sassen zoude ghevanghen ghenomen zijn ende ghevoert,
boven Weenen in Oostenrijck, in een stadt ghenaemt Nieustadt. Dese zoude met
sommighe andere gheconspireert hebben, om eenen voet in dees landen te crijghen
t

ofte de religie te helpen veranderen, in wederwraken van dat de K. M Carolus de
e

V , saligher ghedachtenesse, zijn vader zoo langhe ghevanghen ghehauden hadde,
ende dlandt van Sassen metten viere ende zweerde bedorven, ende meer ander
landen daer ontrent. Hier uut zoude ghesproten zijn tghene dat in die stadt Gotha
gheschiede, welcx hijstorie int curte in drucke uutgheghaen es. Meer ander princen
zouden een lige ghemaect hebben, om in dees landen te deelen; maer tes, metten
anderen, te hauden voor fabelen.
en

Den XXIX in hoijmaent was mij (met groot leetwesen mijns herten ende
verscricken) te kennen ghegheven, hoe dat broeder Lievinus Van den Bossche,
Dominicaen, open-

1

Gereed.
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baerlic ghepredict ende den volcke te kennen ghegheven hadde, hoe dat die pastuers
ende costers vande vier principale prochiekeercken van Ghendt, als Sente Jans,
Sente Jacobs, Sente Nicolaus ende Sente Michiels, haer commen beclaghen hadden
in haer convent, zegghende hoe dat elc van hemlien plochten te hebben jaerlicx
tusschen de vier ende vijf duijsent communicanten, die ten minsten eens jaers ten
Helighen Sacramente ghijnghen, ende nu, sindert dees nieuwe predicatie, zoo en
bevonden zij nauwelic datter quamen tusschen de viere ende de vijf hondert. Zoo
dat tduijsent up hondert, thondert up tiene, ende de tiene up een ghecommnen
en

zoude zijn; te weten dat nauwelic den X persoon alsnu ten Helighen Sacramente
quam, naer die aude lovelicke ghewoonte der H. Roomscher Keercke.
Ten anderen was mij noch ghezeijt als dat, up den voornoemden dach, een man
1
een kindt gheboren was, waertoe hij ghijnck beden ghevaren , ende was gheghaen
tot an XIJ persoonen, diet hem altemale ontzeijden, uut gheen ander oorzake dan
dat zij in onse keercken niet commen en wilden, ende dat die manniere van doene,
die de Helighe Keercke tot noch toe ghehuseert heeft, haer niet an en stont. Maer
ander, hier jeghen strijdende, zeijden dat zulcx niet waer en was, ende dat ghuesche
verzieringhen waren; ende dat hem tvolck beter vouchde totten Helighen Sacramente
te ghane ende tot ander aude ghewonelicke godtsdiensten, dan men ghehoopt
hadde. Men zeijde ooc, dat tot Valenchiene die doode lichamen van Michiel Herlijn
ende zijn zone weder ontgraven zijn gheweest, ende die lichamen met die kisten
op tonghewijde gheworpen, ander zegghen up de

1

Peter en meter.
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ghalghe ghestelt. Men zeijde ooc, dat in Vrancrijcke wederom ooc een roere uprees,
als dat die prince van Condé wederom volc upscrijven zoude, al dat hij crijghen
conde, om met den Hughenoysen (welcx tijt, die hemlien ghepermitteert was om
haer religie te moghen onderhauden, ten hende ghecommen was) te velde te stane
jeghen die macht der gheestelicke metten Coninc, die hemlien daer af wilden doen
afstaen; maer die ander zouden zelve in tijts up gheweest hebben, ende tzoude
ghepaijsiert zijn; ende zouden een nieu atterminacie van tijde vercreghen hebben,
wel van XIJ jaren of meer.
Eenighe zeijden ooc (maer ic achtet voor ghuesche woorden), dat die roode rocx,
uut Ghendt ghetrocken zijnde, in Vrancrijck upghenomen ende anghescreven waren,
ende zouden gheroupen hebben: vijve le ghues, als zij passeerden voor
tFremenueren clooster te Ghendt; dat ooc die Artoijsienen, die te Ghendt van daghe
te daghe afghedanct ende ghemindert werden, ooc daerwaert zouden ghetrocken
zijn om dienst. Maer die catolijcque die zeijden, dat den coninc van Vrancrijck, met
zijnen raet, zelve volc upnam om de Hughenoijsen te vermeesteren ende haer
vimmen te curten. De mare quam ooc alsdoe vande Spaengiaerts comste, daer
men zoo vele af ghezeijt hadde, dat zij beghonden al uut te steerven in haren legher,
al even eens, ghelijck een lueghen versteerft uut der lieden monden.
en

Up den voornoemden XXIX in hoijmaent was de Ghendtsche nieuwevaert oft
tSjas an den zoeten ende zauten zeedijck duerghesteken, present joncheer Jan
Damman, heere Van Oombeerghe, voorschepen van Ghendt, ende meer ander
nobilisten ende ghoede mannen van Ghendt, met muzijckspel ende triumphe.
en

Up den XXX

der zelver maent was Lievin De Smet
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anderwaerf bij schepenen ontboden, ende was in schepenen camere tot naer den
XIJ hueren; alwaer hem van schepenen ghewesen was vanghenesse te hauden in
zijn huus, met IJ dienaers bewaert zijnde; ende, indien hij vanghenessebrake dede,
dat ware up de boete van duijsent carolus ghuldens, daer hij zeker voren stellen
moeste, om, binnen middelen tijde, tanhoren alzulcken heesch als hem mijn heere
t

den hoochbaliu anlegghen zoude, uut den name vander Coninclicker M . Die dienaers
moesten ooc tzijnen coste zijn van ate, van drancke ende van huere, zoo men
1
zeijde .
De ghues die ketelden haer zelven, dat zij loughen, ende spraken onder dume:
ziet, men beghint die steden met Duijtschen te mannen; men zalder in alle groote
steden legghen, ende de Walen uutmonsteren; ende dan zoudent die Duijtsche
vorsten hier al naer haer handt (anghaende der religie) stellen, naer de confessie
van Ausburch, die hemlien den keijser Carolus overlanck consenteerde in zijn landen
te anveerden ende ghebruucken, ende en hadde zijn belofte niet ghehauden; nu
zoudent die Duijtschen doen vulcommen: min noch meer of onsen Coninc maer
een kindt en ware ende vervremt van zijn patrimoniale landen, ende dat hijt al alzoo
zoude moeten laten gheschien. Es ooc te beziene oft waer es, dat zij van ons Keijsers
belofte upgheven ende zegghen.
Men zeijde ooc, den laetsten in hoijmaent, dat alle die in Vrancrijck gheen drij
jaren ghewoont en hadden uutghezeijt waren, mits daer latende al tghene dat zij
hadden. Dit waren weder lueghenen vande catholijcque.

1

en

‘Up den XXX ougste L. De Smet ghehoort wesende, was bij mijnheeren scepenen vander
Kuere ghewijst, uut gratien, vanghenesse t'haudene binnen zijnen huuse ghenaempt den
Sampson, up de voornoemde Hoochpoort, ende aldaer bewaert te zijne bij Heijndric Van
Hauwaert, officier der stede van Ghendt’ (Memorieboek der stad Ghent, II, bl. 352).
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Men hoorde nu (Godt betert), datter vele vande Calvinische ghezinde (mits dat zij
gheen predicanten meer en hadden, die haer preecten naer haer manniere) sloughen
ofte haer beghaven ofte ghetrocken werden tot die confessie ende leeringhe vanden
Herdoopers, die doch gheheel vremt ende wijt verscheeden es vander Roomscher
c

Keercke. Men zeijde datter wel IIIJ Herdoopers binnen Ghendt waren; ende datse
vande Predicheeren doen noteren waren, bij name ende toename, om hemlien
eenich tijt, alst pas ghave, om den hals te brijnghen; ende den verrader, diese
bespiedde, zoude zijn briefkin laten vallen hebben ontrent den clooster vanden
Predicheeren; ende dat zoude eenen vonden hebben ende hemlien anghedreghen,
dat zij haer wachten zouden, men was up haer uute; daer duere zouder een deel
uut Ghendt vertrocken zijn; zij, te weten de Predicheeren, zouden begheert hebben
an den onderbaliu, an den souverain Mosscheron ende an schepenen, dat mense
alle vanghen zoude; waerup hemlieden zoude gheandtwoort zijn ende ghevraecht
waer mense stellen ende wiese alle den cost bezurghen zoude: oft zijse in haer
clooster hebben wilden, ende ooc, indien mense ter doot brochte, wie al die schamel
weduwen ende kinderen onderhauden zoude, die zij achterlaten zouden; te meer,
omdat nu die stadt ende dlandt vul aerm volcx ghenouch was? Maer zeker dit
ghelijcken wel gheveerude lueghenen; ofte esser ijet af, zoo mach ijemant wel van
addicien ghedient hebben, ende meer daeran ghelapt dan daer af es.
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Cap. XXVII.
Van een ghebot te Ghendt uutgheleijt; hoe men ghereeschap maecte
in Zeelandt om de comste vanden Coninc; van duuck Dalve; van een
edict tAndtweerpen uutgheleijt; van drij mannen te Mechelen ontsleghen;
van tcasseren vande bende van Germenij; van een moortdadich stick;
ende van Duijtsche knechten, die tAndtweerpen in quamen; ende hoe
men in Westvlaenderen weder vijnck.
en

Up den IIIJ augustij, maendach wesende, was ghetrompt, vander stede van Ghendt
weghe, alle vaghabunde ende ledichghanghers, zoowel die ghecasseert waren uut
1
de benden oft veendelen, die te Ghendt laghen als andere, up de ghezelijnghe
ende den ban, te rumen de stadt, binnen zonneschijne.
Den hoochbaliu van Ghendt, ghereijst zijnde te Walckeren in Zeelandt, heeft daer
ghereet doen maken VIIJ oorloochsche schepen, om daer mede, ter Spaenscher
zeewaert in, den Coninc te ghemoete te varen ende te convoieren hier in dlandt,
zoo de mare alghemeene ghijnck, dat hij hier ontrent Baefmesse LXVII zijn zoude,
wilt Godt. Overzulcx waren de voornoemde schepen met taerwe ende cooren ende
anderen lijfcost doen voorzien.
Te Brugghe was ooc de trommel gheroert, om knechten an te nemen om up dees
schepen te bestellen.
en

Ontrent den VIIJ in ougste, die ghues (die tot alle potten een schijfkin connen
maken) die zeijden: twas om

1

Geeseling.
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die harijnck buijssen te bewaren die uut varen om visschen; want tHof wilde lastghelt
van hemlien hebben, dwelck die Zeewen weijgherden, anghezien dat zij niet bewaert
en hadden gheweest, maer hadden moeten tharen coste haer zelven bewaren ende
zeker oorloochsche schepen up reken.
Men zeijde ooc, dat de Gouvernante naer Loven reijsde, om den duuck Dalve te
willecommen ende te verjeghenen, die van Namen af quam ghereden in eenen
1
rosbaer , een man van LXXX jaren; ende was te Bruessel ghefoeriert, zoo men zeijde.
Curts daer naer, sprac men dat daer gheschut daerwaert upghevoert was; dat den
graef van Egmont uut Bruessel vertrocken was up zijn eerlichede van Ghaesbeque,
niet verre van Bruessel, die hij onlancx ghecocht hadde. Ander spraken dat duuck
Dalve binnen Bruessel was, etc.
Van Andtweerpen was ooc de mare waerachtich commen, hoe dat daer een edict
uutghelesen was, dat alle placcaten ende mandementen, sindert meije haerwaerts
van tsHoofsweghe ghepublieert, gheen stede meer grijpen en zouden, maer zouden
blijven in sursiance tot der comste vanden Coninc.
en

Up den X in ougste, wesende zondach ende Sente Laureinsdacht zoo waren
schepenen vander Kuere, voor der noene in den tijt vander hoochmesse, verghadert
om te visiteren zeker missijven, die an hemlieden vanden Hove ghezonden waren;
ende curts daer naer, moeste den procuruer generael van Ghendt tHove. Men
zeijde, dat te Bruessel ghestelt was, als of daer tHof niet gheweest en hadde.

1

Draagstoel.
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Ontrent dees tijt werden te Mechelen ontsleghen drij persoonen, die met den pastuer
van Sleijinghen, die daer neffens de stadt preecte, ghevanghen waren. Deen was
een rijcke deghelic advocaet, die voren in het vierde bouck, cap. XVII, ghenoteert
staet; den anderen een poorter, wonende tusschen Mechelen ende Andtweerpen
up zijn ghoet, ende was te Mechelen ligghende, uut causen van een proces, dat hij
daer vervolchde, ende, mits dat men daer neffens de stadt was prekende, vant hem
ghetijdelic daer, ende was zeer van bestiere als den voornoemden advocaet; den
derden was een temmerman, die ooc veel bestiers in ghehadt hadde anghaende
der nieuwer predicatie ende religie. Maer wat pene ofte interdictie hemlien ghedaen
was, en hebbic niet ghehoort.
Ontrent dees tijt was de bende van Germenij te Ghendt gheheel ghecasseert
ende oorlof ghegheven. Ende men zeijde, ende haddet langhe te voren ghezeijt,
dat ontrent Andtweerpen IIIJ of vijf veendelen Duijtsche knechten laghen, dwelc zijn
dobbel veendelen, zoo voorseijt es. In Zeelandt waren zij zeer verlast vande
crijschknechten, ende bijsonder Ter Veren, daer veel schamel visschers wonen.
Men zeijde ooc, dat tot Bruessel ghecommen was, met veel peerden, den broeder
vanden bisschop van Atrecht, welcken bisschop nu cardinael es.
en

Up den XJ augustij quamen twee soldaten vande Walen, tsavonts ontrent VIIJ
hueren, uut den nieuwen casteele daer zij ghedroncken hadden ende woorden
ghecreghen, ende, commende beneden de brugghe, daer den Roodenturre plach
te stane, zoo creghen zij wederom een lettel woorden; ende subbijt, eert ijemant
conde ghewaer werden, zoo vaechde den eenen den anderen de kele af, zeer
moordadelic, zoo dat hij terstont overleet; ende wart ghevoert in een mes-
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curtewaghenkin, om te begraven. Ic en weet niet wat duvelsche herten dat zij som
hebben, dat zij zoo ghereet zijn om meinschenbloet te sturten, als oft van een calf
of beeste ware. Tcomt veel meer uut een groote boosheijt ende wraecghiericheijt
dan uut een vroomheijt, dat zij eenen man, die hem daerup niet en verhoet, zoo
aest om den hals brijnghen. Die tfaict dede was nochtans een frisch ruter, wel int
abijt als een edelman, ghaende alzoo recht als een keersse; ende ghijnck, alst zijn
wake was, metter spijsse up den hals, onder die bende van Montembrugis; ende
plach thuus te ligghen tot die dochter van Morslede, up de Nieustrate bij de
Nieubrugghe: een man die ment niet betraut en zoude hebben.
en

Men zeijde, dat tsondaechs hier te voren, dat was den X augustij, up Sente
Laureinsdach, tAndtweerpen een capiteijn met knechten inghecommen was, want
daer waren een deel veendelen Duijtsche knechten ontrent der stadt, van
tsHoofsweghe, ghezonden; ende datter eenen predicant ghevanghen was, waerom
1
in die stadt een groote rochelijnghe was.
en

Den XIIIJ der maent augusto sprac men, dat duuck Dalve met eene groote macht
van volcke in de Kempen was, diet daer al uphaten ende schoon maecten. Men
wilde zegghen, dat up Overhemden bedijden zoude, om dat de Gouvernante haer
ghescreven hadde, dat zij ghedijncken zouden, dat zij haer valsche predicanten in
die landen, daer zij overghestelt was, ghezonden hadden.
en

Den XIIIJ in ougste quam tAndtweerpen inne eenen hoop Duijtsche knechten,
wel XIJ veendelen. Waeromme sommighe boerdeerders tAndtweerpen zeijden: wij
hebben nu aven-

1

Oploop.
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taige, te weten dobbel veendelen; want (zoo ghezeijt es) de Duijtsche veendelen
zijn noch zoo veel knechten dan de Walsche. Dus zeijden zij, dat zij nu ghewonnen
hondert ten honderden, al veel meer dan de Fockers ende Welders an haer ghelt
winnen. Hier volchde achter een veendel vrauwen, ende een vrauwe, met een
fluweelen mutse ende plume daerup, drouch der vrauwen veendel. Zij werden
gheleijt in de nieu stadt, ende ooc ontrent de maerct. Maer twaren herte knechten,
niet als de Waelkins die up bedden ghewoon waren te slapen; maer hadden
ghenouch als zij stroo hadden voor haer bedden; waer uut een ghemeen zechwoort
pleecht te zijne, te weten dat men zecht: landtsknechten en zijn gheen beesten; al
c
slapense int stroo; zij en etens niet. Zij quamen wel van IJ mijlen van daer, te weten
uuten lande ende graefschap van Tijrol, daert catolijck es, zoo ic emmer zach int
jaer L als ic daer passeerde. De Walen was tswoonsdaechs te voren de wete
ghedaen, ende sdonderdaechs smorghens, ten zeven hueren moesten zij aestelic
rumen; ende die in de wachte stonden werden verlaten, ende Duitschen in haer
plaetse gheschict. Zij, te weten de Walen, ontrent VIIJ veendelen, maer alf zoo groot
als de Duijtsche, zijn up Vlaenderen ghezonden naer Baesrode, ende een deel naer
Brugghe ende naer den Westcant gheschict.
Ende men beghonde Westwaert wederom te vanghen, ende, onder ander, wart
daer ghevanghen Nicola Le Faulquier, coopman van coorne; want daer zat een of
IJ ghevanghen, die bij name, in diveersche quartieren, belaste diveersche manne
persoonen, die men zeijde dat zij haer ghelt ghegheven hadden om knechten up te
nemen ende jeghen de MT te stane, ofte emmer jeghen die de nieu religie hadden
willen beletten. Dit es (eijst alzoo) een zeer
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quaet voornemen gheweest, in gheender mannieren te excuseren ofte onghepugniert
te laten. Te Betunen ende daer ontrent, als ooc te Morghen ende in meer ander
groote rapassen, werden die deghelicste belast ende ghevanghen; ja, die
burchmeesters gheweest hebben, ende die te voren vrij en vranck achter de straten
ghijnghen ende up de maerct wandelden, werden nu vluchtende, ex.: Guillame Dez
Fossez.
Ontrent dees tijt werden de benden van oordonancien ghecasseert ende verlaten,
als de bende van Orainge, Egmont, Hoochstraten, Hoorne, Bredenrode, ende meer
andere.

Cap. XXVIII.
Van zes Anabaptisten, die tAndtweerpen ghevanghen waren; ende hoe
die Anabaptisten jeghen die Calvinisten goooten twist hadden; hoe die
r
Artoijsienen met haren capiteijn, mons Montembrugis, uut Ghendt
vertrocken, ende van hare rudessen up dlandtvolck; ende van tgroote
overlast, dat die Spaengiaerts up dlandtvolck deden.
en

Up den XX augustij, woonsdach wesende, was te Ghendt ghezeijt, hoe dat zondach
en

dat leet VIIJ daghen, dat was up den voornoemden X

augustij, tot Andtweerpen
e

ghevanghen waren zes Herdoopers ofte Anabaptisten, die, zij XIIJ , in een camer
verghadert waren. Den Marcgrave leijde haer te laste, dat zij ghepredict ofte gheleert
hadden. Zij zeijden daer up dat neen. Hij wildet haer doen zweeren, wel wetende
dat die Herdoopers niet zweeren en willen. Ende tvant hem alzoo; want zij en wilden
gheenen heet doen. In somma, werden zeer ghepijnt, ende men hiesch haer dlijf,
om dat zij contrarie den ghebode ghedaen hadden, dat onlancx vande
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Gouvernante doen publieren was. Daer waren ander Herdoopers, die hadden
ghezeijt, dat zij om gheen predicatie verghadert en waren, maer alleen om sommighe,
die desolutelic gheleeft hadden, uut haer ghemeente te bannen; ende oft zij
sommighe andere, die onder haer begheerden te commen, ontfanghen zouden
willen of niet, of zij haer daertoe bequame anzaghen. Maer men mocht hemlien
vraghen, van wie zij dees auctoriteijt hadden zulcx te doene; wat oorspronck dat
haer ghemeente hadde, dat nu maer onlancx upgheresen en es; waer den Helighen
Gheest al dien tijt gheslapen heeft, ende contrarie Christus belofte ghedaen heeft
altijts de gheloovighe Keercke bij te stane, zoo langhe als de weerelt staet. Rustet
1
tgheloove up eenen Menno , up Adam pastor, up Dierick Phelips, up Thomaes
Muntser, up Hans Bokel, ende meer ander dierghelijcke beroerlickegheesten, die
alle meest heresiarchen der Doopers waren, ende nochtans al meest met
melcanderen dweers in den zack laghen? Zoo eijst wel een wonder, dat zij nu maer
den Helighen Gheest ontfaen en hebben, ende dat alle die eerlicke mannen, over
duijsent jaren ende meer, daer af berooft gheweest hebben. Ten es voorwaer niet
andtwoordens weert, alzoot ooc van vele ander sectarussen es in veel van haren
pointen; hoewel dat zij in sommighe, de abusen der Roomscher Keercke anghaende,
moghen ghelijck hebben, eijlacen! in der waerheijt, maer niet in hare onstichtijnghe;
mits dat zij in zulcx te openbaren meer meinschen onstichten dan verbeteren.
Men zecht, dat alsnu die Anabaptisten hebben een boucxkin laten uutghaen, dat
heeten zij vanden helighen ghezanghe. Ten zijn gheen psalmen Davidts, maer
nochtans (zoo

1

Menno Simons.
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ic ghehoort hebbe) vul tecxt der Scrift ghesteken, daer zeer grooten aerbeijt up
ghedaen zoude zijn; ende zijn ooc veel liedekins van hare voor justicie ghestorvene
broeders ende zusters, zoo zijse noumen, die haer offeranden ghedaen hebben,
wat zij spraken in hare examen ende uuterste, ende wat men tot hemlieden zoude
ghezeijt hebben. Dit boucxkin ghecommen zijnde onder die handen der Calvinisten,
zoo hebben zijt ghevisiteert ende tzelve laten herdrucken, daerin stekende sommighe
dijnghen vanden haren ende uutlatende sommighe proposten vande Doopers
ghezinde. Dit wederomme ziende de Herdoopers, hebben haer zeer daeromme
gheholghen up de Calvinisten, zegghende ende vraghende, wie hemlieden zoo
1
clouck ghemaect hadde in haer dijnghen alzoo te tueteren ; wilden zij zelve eenighe
weercken uut laten ghaen, dat mochten zij doen, maer niet eens anders weerck
corrumperen ende voor thare uutgheven. Aldus, ghelijck onder de weerclieden des
torrens Babel, die confuzie bediet, alzoo es onder die sectmakers, altijts twist,
tweedracht ende confuzie.
en

Up den XXV

augustij vertrocken uut Ghendt al de soldaten Artoijsienen ende
e

dierghelijcke, onder mons Montembrugis. Ende commende duer de Peterceliepoorte
eenen hoop, zoo quammer een vleeschauwersknecht, die een coe voor hem dreef;
die spraken zij an, ende hij bottelic sprekende, sloughen hem de schenen open, en
dreven zelve de coe met haer, zoo men zecht. Ende commende te Lathem, daer
deden zij den boerman overlast, die verghaerden ende stelden haer daer jeghen,
zoo datter daer sommighe doot bleven. Men zecht van zes boeren ende drij Walen,
die daer doot bleven; ander zegghen van min. Die Walen haddent

1

Veranderen.
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schoonst, mits dat zij busgheschut ende ander lanck gheweere hadden, ende de
boeren niet dan stocken, vurcken oft clippels; want haer gheweere was haer al
ghenomen ende doen aflegghen, ten tijden als men tvolck haer gheweere nam.
Up den zelven dach beghonde men te foerieren de Spaengiaerts te Ghendt, ende
beghonden eerst up dHoochpoort ende Langhemunte, int herte vander stadt; ende
daer ghijnck mede den voorschepen ende mijnheeren vander Wet. Ende men zeijde,
dat zijt, te Dendermonde ende daer ontrent (daert alsdoe keermesse was), al verbuert
maecten; ende dat zij eenen boer onghelijc doende, van hem gherecontreert zijn,
zoo dat hij hem zoo clouckelic zou ghehadt hebben, dat hij zes Spaengiaerts van
cante zou ghespeelt hebben. Maer dit en was maer een vlieghende mare onder
tvolck. Men zeijde dat zij, als zij noch ontrent Lueven waren, vraechden oft zij noch
verre waren van tlutheraens landt. Zij meenden dat haer die stadt van Ghendt tot
eenen roof ghegheven was, zoo zij som haer ghelieten, en dat haer gheconsenteert
was te stelen ende te rooven; waerom menich bedruct ende beancxt herte in die
stadt van Ghendt was, die menighen zwaren zucht naer den hemel zonden. Veel
lieden ruumden ende vluchten uut haer eijghen huusen, quamen met haer auders
in wonen, lieten haer de husen gheheel hebben. Som ruumden zij teeneghaer uut
die stadt, min noch meer dan of die vijanden voor die stadt gheweest hadden; want
daer quamen zoo veel quade maren datter gheen hende af en was. Deen zeijde:
zij zouden daer een jaer, dander zeijden twee jaer, ligghen; ander zeijden: wij en
zouden nemmermeer, noch die ander steden, zonder gharnisoen zijn, ende dat
zelve moeten betalen. Up dees tijt was die stadt zonder eenighe wachte
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oft guarde, en daer en was niet een meinsche, die eenighe beroerte maecte; maer
waren alle als lammeren paijsivel. Veel lieden verdroot macht zeere, als dat men
wederom up haren hals leijde dit volck, die te voren dander gharnisoenen tharen
huuse ghehadt hadden; ende te meer, om dattet nu up den winter was, als men vier
moet maken ende keerssen huseren; want den winter es veel een benauder ende
costelicker ghast dan den zomer. Maer de foeriers en anzaghen niemant, ende
wilden foerieren daert hemlien ghoet dochte, die schoonste ende beste husen eerst.
Men meende, dat mijn heere den president Viglius ooc in de stadt commen was,
ende dat mij vrauwe de Gouvernante curts volghen zoude, ende verwachten te
Ghendt die Coninclicke Maiesteijt uut Spaingnen, die men meende, dat ter
Ghendtscher nieuwer vaert eerst ancommen zoude; maer daer en es niet
afghecommen.
en

Up den XXVJ in ougste was bij voorghebode ghetrompt ende te kennen
ghegheven, als dat in die zouden commen ligghen die gharnisoenen van Napels
ende daer ontrent, Spaensch volck wesende; ende mits dat zij hier de manniere
niet en wisten, dat men daerom hemlien broot, olije, boter, caes, vleesch, etc. ende
ander etelicke ende drijnckelicke ware, noch ooc schoen, abijten, cleeren, niet
dierder vercoopen en zoude dan men doet die inwonende vander stadt; dat men
hemlien ooc dit ghelt, dat zij niet en kennen, niet hoogher begheven en zoude dant
ghanckelic es, up datter gheenen twist ende gheschil uut rijsen en zoude; dat men
ooc gheen ander prumen ijemant vercoopen en zoude dan prumen van Damast,
up datter gheen heete ziecten uut rijsen en zouden, daermede dat die stadt mocht
gheïnficieert werden.
Up den zelven dach quam de mare alghemeene Ghendt,
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als dat die Spaengiaerden, in grooter menichte, waren ghecommen te Wettere, te
Scheldebelle ende in ander prochien daer ontrent, daer zij den landtman groote
schade deden. Zij sneden tcooren ende de evene, die zij in de schueren vonden,
de haren af; ende worpent voor haer peerden, om dat zij eten zouden dat zij liefts
hadden; deden de landtlieden uutrijden ende loopen om wittebroot ende om wijn.
Als zij dat niet ghecrijghen en conden ende wederom ijdel quamen, zoo sloughen
zij hemlieden ofte deden stroppen an haer halsen, haer dreeghende te verwurghen;
zij namen ooc, in sommighe, pachthoven, de schapen ende calveren, en stakense
de kele af; en dolven een gracht in deerde, daer maecten zij vier, ende brieden
tvleesch aldaer. Alomme ghebuerde groote rudesse. Eenen boer zouder drije of
viere doot ghesmeten hebben met eenen vleghele, om dat zij zijn wijf ende kinderen
mesbruucten in zijn presentie, ende zoude naer tHof ghevanghen ghevoert gheweest
hebben; maer, hoorende de oorzake, zoude weder vrij onsleghen zijn.
Up den zelven dach werden te Ghendt te waghen inghebrocht vier Spaengiaerts
ende twee Bourgondioenen, gheboeijt; ende werden in den Ghauden Appel gheleet,
ende daernaer in tsausselet. Men leijde haer te laste, dat zij, ijwers buten te lande
waerts, hadden een vrauwe (ligghende in haer craem ofte kinderbedde, maer vijf
of zes daghen gheleghen zijnde) zoo mesbruuct hadden, dat zij daeraf ghestorven
es; ghelijc men leest vande overdadighe wulpscheijt der Gabaoniten, die de
huijsvrauwe vanden levijt oock zoo mesbruucten dat zij daeraf starf, waeruut zulck
een oorloghe rees, dat al bij tgheheel gheslachte der Benjaminiten daerom
versleghen wart. Ander zeijden: zij hadden den man ghebonden, ende, in zijn
presentie, zijn huijsvrauwe ende kinders, dat jonghe meijskins waren, ghebesicht,
ende boven-
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dien tvier in thuus ghesteken. Dit gheleeck een nijdighe lueghene; maer deerste
was zekerst.
Die den hoop ende legher ghezien hadden passeren, zeijden dat zij, ghaende vijf
dicke, verdeden in haren ghanck, eer men den laetsten zach, wel vijf hueren tijts.

Cap. XXIX.
Hoe men te Ghendt de Spaensche crijschknechten foerierde, ende hoe
quade maren dat men stroejde; van waer dat dit volck quam; van een
bijstant tusschen onsen Coninc ende den Turschen Keijser; hoe de
Spangiaerts in tlandt van Roo ghetrocken zijn; van sommighe tot Ghendt
ghevanghen; van een beroerte ende ghevecht tot Bruessele; ende hoe
1
tvolck siste van psalmen zijnghen.
Aldus foerierde men alle daghe te Ghendt, beghinnende (zoo vorseijt es) vander
Vischmaerct, Hoochpoort, Langhemunte, Vrindachmaerct ende achter de
Vrindachmaerct, Veemaerct, Nieustrate, Hautbriel, tPas, curten Steendam, de
Nieupoort, Quatam, Zantbeerch, ende alzoo den Callanderbeerch totter Braempoorte,
oock voor Onser Vrauwen broers ende up tSlusekin. Daer naer hebben zij haer
noch wijder uutghestrect, ende foerierden de Coorenleije, Coorenaert, Veltstrate,
Onderbeerghen, voor tRijcke Ghasthuus, Burchstrate, Pharahildenplaetse, ende
veel meer ander wijcken ende plaetsen der stadt, alas up den Reep, den
Crommenhessche, de Slijpstrate tot an tMudebruggheskin; daer tvolck zeer mestroost
ende ongherust in was. Men zach, tsavonts late, de catheijlen ende bedden
vervoeren, als oft men de stadt
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ghaen pilgieren zoude. Ooc trocken somtijts, up eenen nacht, wech uuter stadt wel
XXV of XXV huijsghezinnen. Twas een beroerlic, ende compasselic dijnck om hooren
ende zien. Tvolck maecte melcanderen beroert ende vervaert. Men zeijde veel
dinjcx, veel eergher dant was. De foeriers leefden som eerlic ende hebbelic met de
lieden, veel beter dan ment ghehoopt zoude hebben; hoe wel, om de menichte wille
der crijschknechten, moesten zij, om haer ghetal bedden te hebben, in veel huijsen
de bedden verdicken endeIJ voor een stellen; maer den meesten deel en hadden
maer een bedde te decken.Maer in den Granaet-Appel, in de Langhemunte, tot
Lievin Henricx, was ghelast vier bedden ghereet te maken, om dat hij zeer ghues
was ende fugittijf was. Sommighe meenden den zijden ende fluweelen laken ende
ander warewijnckel zouden zij vermoghen te pilgieren zonder betalen. Dus menich
1
eeuwich meinsche was in drucke ende weende bitterlic.
Dit crijschvolck was afghebrocht ende ghelicht te Malta, in de zee Mediteraneum
gheleghen, wesende een eijlandekin ende stadt, zonder die stadt audt Malta die
verghaen es; voort uut Sicilien, Calabren, Poelgien ende Neapolis; die daer jeghen
den Turck gheleghen hadden, die up Malta groote foortse bedreven hadde, maer
was ridderlic afghesleghen, zoo dat hij een meerckelicke groote schade leet; daerom
hij gheteercht zijnde, hadde ghedreecht haer curts wederomme te commen beziene.
Maer hoorende den coninc van Hispanien, dattet in zijn Nederlanden al quaiic
ghijnck, mits de ghuesen, ende dat daer een nieu manniere van Turcken upgheresen
waren, zoo
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docht hem beter zijnde eerst de Turcken oft ongheloovighe (zoo zijse noumen) uut
zijn eerflanden te weeren ende te bedwijnghen, ende daer ghoede oorden te stellen,
dan die Turcken te bestrijden an de costen vander zee Mediterraneum, mare
1
Tijreneum oft Ligusticum , ende overzulcx, zecht men, dat hij zoude een trevis oft
bestant van vijf jaren metten Turcschen Keijser ghemaect hebben. Tschijnt emmer
wel, dat men de Turcken nu betraut, dat men die gharnisoenen van daer ontrent
upghelicht heeft ende haerwaert brijnct, die (zoo men zecht) neghen maenden tijts
up die langhe reijse gheweest hebben. Aldus, al waren zij qualic int abijt, dat en was
gheen wondere, om dat haer cleeren up den wech versleten waren. Maer al brochten
zij veel ghelts mede, dat en was ooc gheen wonder; anghezien dat zij meest al dien
tijt, zonder haren cost, up den landtman gheteert hadden, welcx ghaigen altijts
uploopende waren.
2

en

Zij purrenden van Scheldebelle ende daer ontrent, up den voornoemden XXVJ
up de noene, ende zijn ghetrocken eenen spacieer ghanck in dlandt van Rode, om
aldaer ooc up den landtman te teeren; mits dat dlandt van Roo toebehoort den
coninc van Navarren, welcx landt tusschen Vrancrijck ende Spaengien licht; want
hij ooc ketters ghezint es ende van over lanck gheweest heeft. Dit hebben eenighe
aldus ghepresumeert.
en

Up den XXVIJ in ougste, woonsdach wesende, werden met eenen schepenen
bode te Ghendt ontboden bij Schepenen: Pieter Van Liere, naghelmaker an den
Zantbeerch, een audt man, ende zijn huijsvrauwe, oock een aude
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vrauwe wesende. Ende, daer commende, werden beede ghevanghen ghenomen
ende in de vanghenesse verscheeden gheselt. Twaren twee catholijcke lieden, maer
te supersticiues in veel dijnghen; maer de vermaledijde ghiericheijt hadde haer
therte overloopen, ende zouden ghecocht hebben (zoo men zeijde) diveersch ghoet,
dat ghestolen was, als habijten, juweelen, rappieren ende zulcx als de dieven wech
ghebrijnghen conden; dwelck nochtans haerlieder stijl niet en was, maer int
hijserweerc haer gheneeren, ende en waren gheen aude cleercoopers.
Item de reste vande Spaengiaerts waren te Bruessele, tot XIJ veendelen, met den
1
duuck Dalve inghecommen; die een audt lanck magher man was, met eenen duinen
langhen grijsen baert. Ende up den laetsten augustij, zondach wesende, es te
Bruessel een groote beroerte gheweest tusschen die burghers vander stadt ende
die Spaensche soldaten. Want die Spaengiaerts (overwillich ende hooveerdich
zijnde) namen lichte questie jeghen tvolck, mits dat zij oock zeer upgheroeijt quamen.
Dees questie zoude gheresen zijn int vleeschhuus, daer zij stonden vleesch en
dijnchden, ende des coops niet eens en werden; zoo datter eenen Spaengiaert hiet
den vleeschauwer een meijtmaker te zijne; daer up den vleeschauwer den
Spaengiaert hiet lieghen; die plamde zijn mes ende dander zijn bijle, zoo dat hij hem
metter bijle quetste. Daernaer quam tramoel up tstrate, en daer verghaerde terstont
veel volcx van beede zijden toe. De Spaengiaerts vielen melcanderen bij, naer haer
costume; zoo deden die vander stadt van ghelijcken, ende al hadden die
Spaengiaerts (als soldaten zijnde) tbeste gheweere, nochtans hadden zij veel te
lijden
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van tghemeen volck. En dees pangijstinghe en es niet eer ghescheeden, voor datter
drije vanden borghers doot ghebleven zijn; maer vande Spaengiaerts wasser daer
vele ghequetst; want men zeijde, dat die ghildenen vanden boghe ende busse
vander stadt de hare ter hulpe beghonden te commen. Ende ten hadde ghedaen
den grave van Egmont, daer hadder moghen over de duijsent doot blijven; want hij
dede tghevecht scheeden, zoo men zecht.
Men zeijde ooc, als den duuck Dalve quam om bij de Ghouvernante te ghane in
haer camer, zoo waren zijn Spaensche hallebaergiers zoo, overlastich ende
indiscreet, dat zij met haren meester wilden in de camer ghaen. Dat beletten die
hallebaergiers vande Ghouvernante, die de camer vande princesse bewaerden,
zegghende dat zij daer af cesseren wilden; want haer zulcx niet gheoorlooft en was.
Ende dit gheschiede tot twee of drij reijsen toe, zoo dat zij melcanderen met haer
hallebaergen sloughen, ende daer waren ooc hallebaergen in sticken ghesleghen.
Maer die de zake beter verstaen ende uutlegghen wilden, spraken dattet was, om
dat den duuck Dalve een odiuese comissie te bedienen hadde, commende om te
straffen en te pugnieren de onderzaten vanden Coninc, die haer mesgrepen hadden
in de affeeren vande ghuesen, niet allene in tghemeen puepel, maer ooc in ofte an
de groote personagien; zoo dat hij, om zijn lichaem wel te doen bewaren oft
verzekeren, in zulcker mannieren moeste zijn bezoengien int weerck legghen.
Als men aldus hoorde vande overcomste vande Spaengiaerts (die hier met grooter
menichte in tlandt waren, waer af dat mer eenen grooten hoop alle hueren te Ghendt
verwachte, die niet verre vander stadt gheleghert waren), zoo quam zoo groot een
vreese in de ghuesghezinde, onder jonck
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ende audt, zoo dat men niewers (zoo waer dat men ghijnck, al Ghendt duere) en
hoorde eenen psalm resoneren. Waerup mij ghelust heeft (int sluten van desen
1
vierden bouck) dit refereijnkin te stellen:
Menich verwondert hem in vremde nieu maren,
Al zouder wat toe gheloghen zijn int hende;
Maer een waerachtich wonder zal ic verclaren,
Waer alle dees ghues salmen zijn ghevaren,
Die men zoo overvloedich voor doove en blende
Achter straten drouch, ja oock in de melck spende.
Twas al van salmen, dat de ghues vermaenden:
Men lieper me om mostaert oft met een zende;
Sommighe zonghen daeraf, dat haer dooghen traenden.
De Geneefsche calvers desen wech eerst baenden;
Ic meene Calvinisten, van Baals propheten.
Maer al waeren zij hier voortijts vanden verwaenden,
De Spaengiaerts hebben al de ghues salmen gheten.
Men hoort nu nieuwers van salmen vermonden,
Sindert dat duuck Dalve hier es ghecommen int landt.
Tschijnt dat zij teenighaer zijn verslonden;
Tmoeten zeker zij hongherigghe gronden,
De Spaengiaerts, met haren leckeren tant,
Dat zij zoo veel duijsent salmen hebben vermant
Zonder boter, olije oft azijn, zoot blijct,
De ghues en brijnghense niet meer te coppe; want
Haer salm zee die es nu gheheel afghedijct;
En zij en zijn met dees coopmanscappe niet verrijct,
Al hebben zij daer zeere haren tijt in versleten;
Want hoe zijt ghehijct hebben of gheprijct,
De Spaengiaerts hebben al de ghues salmen gheten.
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Zij hebben de aerme ghuesen ooc zeer ghequelt,
Alzoo zij noch doen meest alle daghe;
Zij maken haer de salmen quijte zonder ghelt.
Dijnct u dit niet foortse zijnde of ghewelt?
Tes zeck voor de ghues een groote plaghe;
En noch moeten zijt betalen, som metter craghe,
Om dat zijt zoo veel met die salmen hebben ghemaect,
Dat zij dlandt beroert hebben tot in zijn maghe.
Niet min, daer esser vele van tusschen gheraect,
Al eijst dat dees salmspijse zoete smaect.
Zij doender reghael in, dat moet men weten.
Maer de Spaengiaerts hebben haerlier verghef ghestaect:
De Spaengiaerts hebben al de ghues salmen gheten.
PRINCE.
Wie zou ghemeent hebben of connen verstaen,
Dat dees coopmanschappe zou zoo aest faelgieren;
Want elc deder coopmanschap in, als in taerten of vlaen?
De schotel joncwijfkins ghijnghen daer mede ghelaen;
Twaren al meest salmen, die men hoorde crehieren.
Men zachse talle canten, overvloedich als mieren,
In wijnckels, contoiren, cuekins oft caberetten;
En sonderlinghe in de groenkeercke moch mense pieren;
Daer vijnc men wel salmen zonder netten.
Maer nu ziet mense al bij zijden zetten,
Daer veel volcx zoo zeere up was vervleten.
Ten es gheen wonder, dat de ghues niet en vetten:
De Spaengiaerts hebben al de ghues salmen gheten.
FINIS EST.
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[Derde deel]
Dat zeste boeck.
Cap. I.
Hoe datter neghentien veendelen Spaengiaerden te Ghendt
inghecommen zijn, ende wat van vele haer meeninghe was; wat overlast
zij up tlandtvolck ghedaen hadden, ende hoe zij, bij nachte, ten huuse
van mijn heere den voorschepen van Ghendt rudesse bedreven, die
slotelen vander stadt creghen ende tvolc verdructen.
en

Up den XXX augustij, smorghens, (mits dat men up den zelven dach te Ghendt
verwachte de Spaensche crijschknechten) zoo was vander stadt weghe, met
trompetslaghe anderwaerf gheboden, naer dat men hier zoude die benden ende
gharnisoenen van Napels, Malta, etc., dat men hemlieden alle etelicke ware niet
dierder vercoopen en zoude dan tvolck vander stadt, up zeker boete van zeker
ponden parisis. Ende up den zelven dach, ontrent den een hueren naer noene,
zaterdach wesende, quamen ter Keijserpoorte inne XIX veendelen crijschknechten,
Spaengiaerts, die met den duuck Dalve afghecommen waren, ende hadden wel VIIJ
of IX maenden tijts (zoo men zeijde) up de reijse gheweest; want zij waren
ghecommen van Neapolis, van Poelgien, Calabren, Secilien ende van dat eijlandt
Malta in de Mediterranische zee gheleghen, daer zij jeghen den Turck
ghescheermutst hadden, ende met ander gharnisoenen, als Italiaensche ende
Duijtsche, zeer ridderlic
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jeghen ghehauden, ende die Turcken groote schade ende verlies van volcke
anghedaen, zoo voorseijt es.
Als dit gharnisoen in quam, zoo hadde die stadt van Ghendt vier daghen ende
vier nachten zonder eenighe wachte oft wake gheweest, ende was al tvolck stille
ende paijsivel, zoo dat niemant eens anders hondt gram en maecte; zoo dat den
stedehauder vanden hoochbaliu, den souverain van Vlaenderen, Mosscheron,
ghezeijt hadde, dat hij nieuwers zoo vreedtsaem ende van als pacientich volck
ghevonden en hadde als hier te Ghendt, niet jeghenstaende dat hij een Brugghelijnck
was; maer hadde langhen tijt de plaetse vanden voornoemden hoochbaliu bewaert
ende bij dien des volcx condicien leeren kennen.
Aldus dan int eerste ende voorste ghelet, quamen mannen ende jonghers met
ronde blijnckende schilden, als oft zij van stale gheweest hadden, gheboort rontomme
met fringien, hebbende pijcxkins oft daergikins in de handt. Daer naer volchden X
hallebaergiers van Lucerne in Zwitserlandt ende som van daer ontrent als Zwaven
van Olms; dese hadden ghestrijpte wambaeijsen ende lossen an, lanck ghetrost,
up zijn duijtsche; daer onder reet den upper capiteijn oft voerder ghenaemt meester
del campo. Daer naer volchde een groot ghedeel busgheschut, al vijf dicke, dat
duerde al bij een alf huere lanck, ende schoten zeer bijster. Daer naer quamen, met
groote halve haken, die clooten voerden, als okernoten, ende droughen vurcxkins
in haer handen, die onder an den stock pinnekins hadden, die staken zij in deerde,
als zij die ghebruucken wilden, ende leijden dan haer roers in de voornoemde
vurcken om tghewichte vande roers te draghen ende viseije te schieten. Dese alle
ghepasseert zijnde, quamen veel fraeije mannen, ooc al vijf dicke, met spijssen up
de schauderen, lichte veel knechten
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wel ende lustich ghewapent, al met ghegraveerde hernasschen met loveren ende
bloumen zeer nobel, commende som de wapene tot up haer handen; haer
sturmhoeden waren boven met scheerpe pinnekins ende niet ghecamt, als de
Walsche sturmhoeden, ende was dit hernasch al meest ghemaect te Melanen in
Longobardien, ende was al meest rustich ghegraveert, zoo wel die voornoemde
sturmhoeden als dander hernasschen. De trommelen quamen tot III stonden, zes
of zeven dicke, up eenen hoop, slaende eenen Spaenschen slach, ende hier en
daer was eenen feijfeleere, die speelden als schaepherders, ende waren dees
speellieden pover int abijt, dwelck qualic vouchde. De veendelen droughen zij oock
over hoop, eens tiene up eenen hoop ende noch eens neghene, ende waren som
zeer gheschuert, maer al van zijde: niet min de schueren es de principale decoracie
van die veendelen, om dat men daer duere mach presumeren, dattet in den crijch
gheluwert heeft gheweest ende de vijanden voor ooghen ghebrocht, alst niet van
auderdom en gheschiet. Achter volchde wederom veel busgheschut, ende daer
naer (dwelc abuselic om zien was) veel cortisanen up cleen peerdekins, vremt
gheaccoutreert up zijn Spaensche ende Italiaensche, ende vermomt voor taenzichte
met doucken daer weerck up was van root ende ander colueren gheboort, zoo oock
de rocken waren ghestrijpt ende gheboort. Sommighe zegghen, datter waren wel
vijf hondert lichte vraukins, maer dat dijnct mij te vele; ende daer neffens voren ende
achtere volchden een groote menichte van fielten ende rabauwen, al meest te
peerde ende up waghenen, die met bagghaige gheladen waren. Dese ghuijten ende
jonghe leckerkins waren vele baervoets ende blootshoofts, en met
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cleeren als vuulzacken ghecleet, zoo dat niet VI grooten weert en was dat zij som
an dlijf hadden. Dees ghuijten waren den legher ghevolcht in Piemont, Savoijen,
Bourgoingien, etc., meenende in Nederlandt ende sonderlinghe in de stadt van
Ghendt eenen ghoeden roof te doene; want de mare liep aldaer, dat hier de mans
al wech gheloopen waren, ende dat zij de priesters ende monicken al doot ghesmeten
hadden, de keercken ende cloosters om leeghe gheleijt ende dierghelijcke groote
lueghenen. Met dat zij up de Vrindachmaerct ghecommen waren, maecten zeer
aestelic al loopende eenen rijnck ende schoten macht zeere, makende zeer groot
gheruchte; ende dat ghedaen zijnde, trocken met hoopen ende veendelen in haer
logijmenten daer groote ruse ende erruer af gheschiede, zoo gheweldigh als zij in
der lieden husen vielen ende zoo onbeleefdelic zij die tracteerden min noch meer
als of den huijsman de vremste van zijnen huuse gheweest hadde; dwelc groote
droufheijt ende vreese in de stadt maecte, te meer want men hadde alle daghe
ghehoort welck een jamerlic overlast dat zij buten te lande bedreven hadden, hoe
dat zij de lieden al ghenomen ende ontweldicht hadden, dat zij ghewilt hadden, ende
sommighe ghesleghen, ghequetst ende ghewont, ende schade ghedaen in eenen
dach of twee tot eens pachters huuse, wel om X of XIJ ponden grooten, staken
schapen, calveren, ende coijen den hals af ende deden groote autraige ende exces.
Zij hadden ooc onder ander een manniere van cooken, dat zij tschapenbloet
ontfijnghen in een teele of pot ende namen XX eijeren of meer, sloughen die al cleene
ende ghotense daer in, namen cruut, sailge ende anders, captent ooc al cleene
ende dedent ooc int bloet ende eijeren; doe namen zij baecvleesch, en sneden dat
in sticxkins ende worpent ooc
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daer in; dan namen zij de maghe vanden schape ende ghotent daer al inne,
bondense toe ende zodent alzoo in eenen ketel; dan dedent zijt uut ende sneden
daer sticken af ende hatent alzoo. Niewers en boden zij ghelt, tscheen al roof ende
buet zijnde, dat zij daer vonden; brochten ooc veel hespen, rentvleesch, hinnen,
duven, eijeren, hoij ende foeraige, met meer ander gherooft ghoet, in die stadt van
Ghendt. Zij waren ghepasseert ontrent Vrancrijck duer Piedmont, eenen ghoeden
wech oft pat, ende den hertoghe van Savoijen stack wel XX duijsent mannen int
hernasch; maer bleven in haer huusen ghereet te zijne alle hueren als mense van
doene hebben zoude; ende dede den duuck Dalve met zijnen volcke een ghoede
convoije. Die Spaengiaerts en wisten anders niet: men zoudtse up Geneven bringhen,
om die te straffen van Calvinus leeringhe weghen, die zij in haer stadt ghehauden
ende bewaert hadden, ende hoopten eenen ghoeden buet aldaer te crijghen, ende
die stadt, die zeer steerck uuter natueren ende gheleghentheijt es, te water up zeker
schepen ende vloten met groot gheschut te crancken, of daer voren doot te blijven,
hoopende curts rijcke ofte doot te zijne. Dees mare ghijnc ooc in de Nederlanden.
Die van Geneven en wisten ooc anders niet: zij maecten haer ghereet om den storm
te wederstane, zonden haer vrauwen ende kinderen uut ende haer aude caduucke
lieden, ende hilden al dat weerachtigh was in haer stadt, haer quamen ooc ter hulpen
veel Zwitsermannen ende Duijtschen, zoo dat men vreesde voor een hert ghemoet.
Ende den Duuck met den Spaenschen legher ontrent IIJ mijlen van dees stadt
passerende, quam hem anghereden een groot meester van Geneven, hem
presenterende victuaille om over den wech te passeren: den Duuck bedancte hem
ende en begheerde niet. Die Spaengiaerden zeijden:
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hadde hij ijet ghenomen men zoudtse niet duerghelaten hebben, hoe wel . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . Aldus mijdden zij de Zwitsersche landtpalen, ende ooc de groote
ende vaste steden, ende quamen duer cleen vlecken ende durpen die zij machtich
waren, ende teerden alzoo up den boer, slachtende de coppespinne (zoo Anacharsis
zecht), de welcke groote stralen ende fel ghewormte laet duer haer nette passeren,
zonder ijet te mesdoene, maer die cleene crancke vlieghen die vancse, die moetent
becoopen. Maer zijnde ghecommen in die stadt van Ghendt, ende ziende hoe groot,
wijt ende gheweldich dat zij was, werden bevreest ende zeer bezurcht, dat mense
bespronghen zoude hebben; daerom bestonden zij terstont een wachte dach ende
nacht, (in tsGraven Casteel, in de Meerseniershuus up de Vrindachmaerct, ende in
de Olijslaghershuus up den Coorenaert ende elder), te bestellen.
Daer naer, in den nacht vanden eersten septembris, maendach wesende, zijn zij
eerst, t'savonts ontrent den neghen hueren, ten huuse van mijn heere den
voorschepen joncheere Jan Damman, heere van Oombeerghe, gheghaen, ende
wilden van hem die slotelen vander stadtpoorten hebben. Dese zeer beroert zijnde,
om dat zij hem bij avonde alzoo quamen bestoken, heeft ghezeijt, dat hij haer
daerinne wel wilde ghelieven, behaudens ende bij aldien dat hij daerinne niet en
mesdede; wantet hem vander Coninclicker Majesteijt weghe, anghaende zijnder
officie, toestont van die stadt ghoet toeghezicht ende zurghe te draghen, ende van
zulck last ontsleghen zijnde vander voornomder Majesteijt, wilde gheerne obediëren
ende afstaen. Maer weder die Spaengiaerts hem verstonden of niet, zij en waren
met

1

Onderkant der bladzijde gedeeltelijk afgesneden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

7
deser andtwoorde niet wel te vreden, nochtans zoo zijn zij up dat pas uut zijnen
huuse ghescheeden, maer zijn ontrent der middernacht anderwaerf met ghevierde
bussen in veel meerderen ghetale, met eenen capiteijn ende rotmeesters, zeer
gheweldelic up zijn huus ghecommen, cloppende ende clijnckende, dreeghende
(indien men se niet terstont in ghelaten en hadde) de poorte met zeker boomen (
die daer ontrent laghen) open te loopen. Dit hoorende, mijn heere ende zijn
huusghenooten, zijn zeer verscrict gheweest duer dit gheruchte ende de eenlicheijt
vander nacht, ende hebben haer aest te beene ghemaect ende de poorte ontsloten.
Daer zijn zij terstont met spijssen ende bussen in ghedruust, ende hebben mijn
heere den Voorschepen voornoemd voren ende achter ghesloten in de spijssen,
zoo dat hij van zijn plaetse (daer hij met eenen langhen rau mantel over zijn hemde
stont) in zijn eijghen huus niet en conde gheraken, ende ziende dat hij aldus vermant
was, ende dat hijts niet voorbij en mochte, heeft hemlien de voornoemde slotelen
overghelevert, ghelijc men zecht dat die Duijtschen, die tAndtweerpen ligghen, ooc
die slotelen vander stadt, in haer handen hebben ghecreghen, maer daer toe
commende met meerder civiliteijt ende redelicheijt. Dit en quam anders niet dan uut
causen dat zij zoo bevreest waren, vreesende oft men eenighe macht van volcke
van buten in ghelaten hadde; want haer docht dat zij onder een volck ghecommen
waren, die contrarie hare opinie waren, in vele pointen der gheesstelicheijt ofte der
ceremonien anghaende.
Up den zelven dach was weder een ghebodt te Ghendt vander stede weghe
uutgheleijt, dat men die Spaengiaerden oft gharnisoenen van Napels oft van Malta,
die hier ghecommen waren, niet dierder en zoude vercoopen etelicke ware, noch
eenich groen eerdeghewas, als comcommeren,
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radijsen, cruut, etc., dan dander inzetenen, up ghestraft te zijne metter gheesselinghe
ende den ban; want sommigher lieden herte overloopen zijnde vander ghiericheijt,
en hilden niet af van haer ware den Spaengiaerts dierder te vercoopen dan den
inzetenen, bestierende ende overschattende alzoo de vremdelijnghen, die de
manniere niet en wisten; maer naermaels leerden zij al te nauwe dijnghen ende
veronghelijcten zelve tvolck vander stadt, te weten eenighe van hemlieden, namen
den visch uut de burde manden ende ghaven dat zij wilden; en wilden ooc int
vleeschhuus niet meer dan eenen stuver van een pont rentvleesch gheven, hoe
ghoet dat vleesch was, sneden ooc die beenen uut ende en wildense niet mede
gheweghen hebben, ende al quamer een alf pont ofte meer over, dat en wilden zij
niet betalen; maer ghebrack haer wat tot haer ghetal van ponden, dat wilden zij wel
hebben, ende snedent zelve van ander vleesch, dat daer hijnck vanden schoonsten
ende vanden besten. Hierom loochenden sommighe vleeschhauwers haer stallen,
als zij ghoet vleesch te coope hadden, om vande Spaengiaerts niet ghequelt te
zijne. Niet min daer wasser ooc zeer vele die eerlic ende redelic daer mede leefden.
Dwerenvleesch en zochten zij niet vele, weder om dat haer te diere was, weder om
dat zijts niet ghewone en waren, en weet ic niet; maer dat weet ic, datter vele lieden
zeer groot proffijt an deden, als zijden laken vercoopers, meerssenierswijnckels:
die hadden al den dach duere thuus vul Spaengiaerts, ende cochten veel stoffe,
ooc wulle ende lijnen lakenen. Daer an wonnen ooc cleermakers, causmakers,
schoenmakers ende menich ander meinschen, mits dat zij wel bij ghelde waren
ende zeer gheerne triumpheren ende frisch ende moij ghaen.
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Cap. II.
Hoe de Spaengiaerts te Ghendt een ghebodt lieten uutghaen; hoe zij
die van Ghendt inponeerden ende vertasseerden; ende hoe bevreest
dat zij waren voor die Ghendtenaers, ende hoe sommighe up haer insivile
redenen antwoorden ende haer den mont stopten; hoe oneerlic zij
leefden metten Raetsheeren te Ghendt; ende hoe zij uut waren om tnieu
casteel te crijghen.
Om te tooghen dat zij ooc mannen van redene ende van bescheede waren, zoo
waren up dees tijt tallen vierweeschscheeden zes Spaensche trommelen ghesleghen,
ende daer wart ghepublieert, dat niemant van hemlieden meer buten up den boer
oft landtman loopen en zoude, up ghepugniert te zijne metten stroppe, datter de
doot naer volghe.
Men hoorde nochtans alle daghe groote rudesse, die zij bedreven in der lieden
huusen, sonderlinghe daer zij wisten dat ghues woonden, die zij Lutheranos
noumden, niet wetende vanden name der Ghuesen, Calvinisten, Anabaptisten oft
Libertinen, zegghende ende wijsende dat men de Lutheranen al verbernen zoude,
ende dat men se zoude doen ter keercken commen ende christen werden, waer up
de sommighe andtwoorden, dat vele diet doen zouden, gheveinsdelic doen zouden,
als daer toe bedwonghen zijnde.
Veel volcx hadden te voren haer huusen gheruumt, ende waren tot haren vrienden
in ghetrocken, ja, somtijts IJ of IIJ partijen van huusghezinnen daer de huusen ende
logijsten groot ghenouch waren ende diet alzoo beliefde te doene, ende sloten haer
ijdel huusen uppe. Ander vloden wech uut
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der stadt, men zeijde wel tot IIIJ , die bij nachte ende bij daghe gheruumt waren.
Men zach int eerste, bij avonde, der lieden ghoet ende huus cateijlen up waghenen
haerwaert ende ghinswaert voeren ende slepen, als oft de vijanden in de stadt
gheweest hadden; want zij vielen veel lieden overlastich, willende in sommighe
huusen int eerste tsnoenens ende tsavonts schoon servietten hebben, smactense
alst anders was up den vloer, smeten sommighe lieden uut haer huusen. Ander zijn
haer huusen van zelfs gheruumt, niet connende tonghelijck ghelijden, dat men haer
dede, abandonerende alle haren huusraet ende cateijlen, ooc boter, vleesch, haut,
turf, cooren, zulcx als zij bij mochten hebben, hemlien latende daer toe ende afghaen
zoo zij wilden, ende die daer jeghen ijet bedrijven oft spertelen wilden, die bonden
zij met coorden ende leeddense met haer ghevanghen; waer af eene was joncheer
Philips Van Overbeque, daer af oom was joncheer Pieter Van Overbeque, den
onderbaliu van Ghendt, om dat zij vonden een pistolet gheladen ende ghespannen
in zijn camere, ende om dat hij, bij drancke zijnde, haerlier overwillicheijt rudelicker
toesprack dan zijt hooren wilden.
Pieter Van der Schaven, droochscheerer, creech eenen poengiaert up zijn kele
ende rapier up zijn burst, ende wilden hem doen de schotelen wasschen. Meester
Lievin Van Deijnse loochende met zijnen wijve ende joncwijve zijn huus, ende liet
hemlien int eerste al hebben. Den brauwer in den Blenden Esele wilden zij
duersteken, die loochende ooc eenen tijt zijn huus, ghaf hemlien eenen cappoen
ende den wijn te voren, om dat zij te beter met hem leven zouden. Zoo hadde ooc
Pieter Van der Schaven ghedaen, die ghaf hemlien twee cannen rijns wijns te voren,
maer ten beterde niet. Dit es
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alleene up de Nieustrate bij der Veemaerct gheschiet waer uut men considereren
mach wat elder ooc gheschiet mach zijn al Ghendt duere.
In sommigher lieden cameren wilden zij haer peerden stellen. Dat quam ooc daer
bij, dat veel lieden haer stallijnghe, logijsten ende bedden voor haer verborghen
ende weijgherden, duer de groote vreese, die haer te voren aenghejaecht was. Zij
conden som wel zegghen, dat die van Ghendt alle lijf en ghoet verbuert hadden:
deene omdat zij ghebroken ende ter predicatie der ghuesen gheghaen hadden ende
dierghelijcke dijnghen doende, ende dander omdat zijt ghedoocht hadden; waer up
haer gheandtwoort was van deghene, die jeghen haer een lettel spreken conden,
menighe treffelicke andtwoorde, daer zij niet mede duer en conden, als te weten,
dat men de predicatie wel zou belet hebben, haddent de Heeren te Hove eens
gheweest; maer wat men daer zant om advijs, qualic conde men expedicie
ghecrijghen. Deen reijse wast scheerpelic verboden, dander reijse toeghelaten,
ende ghijnghen de vremde predicanten voor de voeten vande catholijcque, ja voor
den magistraet; ghijnghen binnen in schepenen camere, ooc ongheroupen, ende
men mesdede haer niet; ja, de mare liep dat mer niet ancommen en mochte. Tes
wel waer, dat de Gouvernante een edict liet uutghaen, dat men de brekers ende
tempelschenders, waer mense vonde in zulck weerck, zoude moghen dootslaen
ende prijs ende lof daer an behalen; maer dat was naer dat de ruwijne al ghedaen
was. Zoude dan ijemant, zonder last vanden Hove oft Magistraet, zijnen evenen
meinsche dootslaen, (daer men niemants hondt, coe of peert, zonder mesdoen,
niet en vermach ter doot te brijnghen, jeghen den wille van diese toebehooren)
tzoude voor comocie gheacht zijn gheweest, ende men hadder om moghen leelic
ghestraeft
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zijn ende een leelicke vlecke ende cnaghende consciencie voor Godt draghen, te
meer want vele diet deden en wisten niet dat zij quaet deden, maer meenden Godt
eenen dienst daer mede te doene. Anghaende de weerlicke macht, zoo waenden
zij, dat haer toeghelaten was, ende dat men alzoo de abusen ende afgoderie (alzoo
zijt noumden) weeren moeste. Ooc waren veel kinderen ende onghevroeschapte
knechten daer onder ghemijnghelt, die cleen verstandt daer af hadden, haer
onderwindende dat zij niet en verstonden, ghelijck tjonck ghemeen volck altijts loopt
met cudden alsser ijwers ijet nieus te doen es. Dus al mochten daer ooc quaetwillighe
onder ghemijnghelt zijn, die liever hadden te stelen ende te rooven dan ijet beters
te doene, den meesten deel en waren maer schapen die vande nieu predicanten
alzoo verleet waren, hoe wel datter ooc vele waren, ende lettel andere, (of ten waren
knechten of kinderen) die een specie van heresije van over lanck ghehadt hadden,
ende oft alzoo ghecommen hadde, dat ijemant hem upghestelt hadde met een
1
zweert, hallebaerge oft valckenbeck om de zulcke te becampen, zoo hadde hij
moghen singulier ende alleene zijn jeghen eenen grooten hoop, die den zodt met
hem zouden ghehauden, ende int hende de kele afghebeten hebben, hadde hem
niet eerghers gheschiet.
en

Up den I septembris, waecten die Spaengiaerts an die poorten der stadt; want
zij vreesden van buten of binnen, oft van alle beede bespronghen te zijne. Daer
en

was oock een wachte van haer bestelt int sGraven Casteel; ende alzoo up, den IJ
septembris, disendach zijnde, sommighe raetsheeren quamen naer die consistorie
vanden zelven Casteele, daer zij haer hof van rechte hilden, zoo waren

1

Legerhamer.
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daer eenighe hooveerdighe zotten der Spaengiaerden, die daer de wachte hilden,
moghelic in haer landt brootbidders gheweest hebbende, die hebben tot twee
raetsheeren toe, deen voren ende dander naer, als meester Franchoijs Cortewille
ende meester Claeijs Van Lauwe ende mijn heere den greffier meester Germeijn
De Bevere, de bonetten vanden hoofde ghesmeten, ende die weder up haer hoofden
ghestelt, wijsende hemlieden spottelic dat zij haer hoofschede doen zouden oft
moesten, die dicwils veel deghelicker cnapen ghehauden hadden. Zij namen veel
lieden haer sluetels, sonderlinghe vande voordueren, oft zij begheerden se int
vriendelicke van haer; ende wilden vele an de straten ende beneden slapen, up
avontuere watter snachts te doene ware om aest ghereet ende up haer hoede te
zijne, mits dat zij gheen ghoet betrauwen in die vander stadt en hadden; ten eersten,
om dat zij zaghen dat die stadt veel meerder was dan haer macht bestrecken mochte,
indien tvolck qualic ghewilt hadde; ten anderen (spraken sommighe), om haer eijghen
boosheijt ende natuere, wilden zij eens anders ghoede natuere daer bij afmeten,
meenende dat zij ter avontueren zouden moeten prouven, dat zij wel ander zouden
ghedaen hebben, hadden zij in die ghesteltenesse gheweest; ende ten derden eijst
tambacht ende de manniere dat die gharnisoenen moeten die wachten hauden,
anders en waert niet weert dat zij crijschlieden waren, ende moeten alzoo haren
1
saut verdienen up dese manniere was haer wachte te accepteren, maer andersins
noodeloos.
en

Up den zelven IJ septembris, liep de mare, dat die Spaengiaerts up den zelven
nacht tnieu casteel beloopen zouden; want den capiteijn vanden nieuwen casteele
en

1

Solde.
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wilde hemlien zijn slotelen vanden casteele niet gheven ende tcasteel niet openen,
zoo zij begheert hadden, hoe wel dat een schijn was dattet alzoo curts zoude moeten
gheschien; want daer was een deel gharnisoens uutghetrocken, meenende ooc als
die benden van oordinancien oorlof ende uutghedient te hebben, ofte hadden
alvelijnghe oorlof; maer den capiteijn hadtser weder in doen commen ende was
ghereijst naer tHof te Bruessele, ende men zeijde dat den grave van Egmont ghezeijt
hadde, dat zij haren dienst niet laten en zouden voor anderstont dat hij se zelve
verliete of dede verlaten diese daer ghestelt hadde, dat was den Coninc.
Die soldaten vanden voornoumden nieuwen casteele hilden ooc scheerp de
wachte jeghen de Spaengiaerts, ende en lieten haer bij daghe daer niet incommen
dan met eene of twee smaels; wasser daer meer, die moesten voor de poorte staen
tot anderstont dat dander weder uutghecommen waren. Alzoo ghaven zij haer wijn
ende ander dijnck voor haer ghelt.
Up den zelven avont was ooc ghezeijt, dat een secretaris van een bevelsman,
die thuus lach tot Michiel Dolins, zoude ghezeijt hebben, dat de lieden van Ghendt
zouden moeten al haer slotels overlegghen van al haer cameren vanden huuse,
ende niet eijghens behauden, dwelck vele lieden zeer qualic in den mont smalt;
maer moesten, boven den overlast ende de gheduerighe vreese, die zij leden, noch
dees quade lueghen mare hooren.
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Cap. III.
Hoe de Spaengiaerts haer monsteringhe deden te Ghendt in Sente Jans
Baptisten keercke, ende wat zij te Ghijseghem bedreven hadden; hoe
zij te Ghendt der lieden bedden namen daer zij up sliepen; hoe zij haer
wachte hilden up oorcussens ende hooftpueluwen; van eenen
Spaengiaert die ghehanghen was; ende waerom Willem De Loors zone
ghevanghen was, ende ander dijnck.
en

Up den voornoumden IJ septembris slouch men dertien Spaensche trommelen
over hoop, in sommighe wijcken der stadt, ende daer ghijnck een voren met eenen
stock in de handt, ende men dede uutroupinghen, dat men tsanderdaechs monsteren
zoude. Dese monsteringhe gheschiede in Sente Janskeercke, die de hooftkeercke
1
ende die eerlicste keercke (mits der canesije ende der schoonheijt der nieuwer
edificien) der stadt es, ende duerde verre al den dach, zoo dat die keercke vul
crijschvolcx was, ende die priesters ende canonicken moesten haer diensten ghaen
doen in den crocht. Hier in was menich meinsche verwondert ende verabuseert, ja,
ooc zeer ontsticht, dat die Spaengiolen (die catolijck willen heeten) hebben up een
zulcke eerlicke ghewijde plaetse (wesende den tempel Godts ende de hooftkeercke
vander stadt) haer monsterijnghe ghedaen. Waert (spraken veel lieden) dat wij
mannen van Ghendt dat ghedaen hadden, men zout ons niet weten hoe af nemen
ende ons boose heretijcquen ende ketters schelden, welcx mare terstont over de
hondert mijlen zoude loopen. Zij braken ooc een ghat in een glaesveinstere, daer
zij de wapenen duer ghaven;

1
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dus waren zij ooc keercbrekers te achten: al en quamt niet uut een ghelijcke intencie,
zij waren nochtans beede quaet tghene dat de ghuesen ghedaen hadden ende de
Spaengiaerden hier deden, die doch vul supersticien zijn.
Daer quamen noch alle daghe maren ende clachten hoe qualic zij buten te lande
gheleeft hadden; hoe zij te Ghijseghem een casteel oft huus van plaijsancen met
een waghenleere beclommen, ende hadden daer uut ghenomen eenen couffer met
c

ghelde ende baghen wel weerdich VIJ ponden grooten, maer den heere, diet
toebehoorde, die woonde te Aelst, ende hem was de wete ghedaen, die quam
terstont daerwaert ghereden met ander ghedeputeerde van Aelst, ende straften den
capiteijn, dat hij zulck ghewelt niet en belette, die nam zes culpable ghevanghen.
In veel plaetsen namen zij der lieden lijnwaet ende ander ghoet, ende zochten in
alle houcken in husen, schueren en stallen ofter ijet verborghen was, ja, in
messinghen, boghaerden, lochtijnghen, haghen, struucken, wallen grachten, ende
daer zij eenighe gheroerde eerde vonden, dolven daer ofter ijet verborghen
gheleghen hadde.
Te Ghendt quamen ooc groote clachten over haer, (ende dwelc schande was
voor hemlien ende qualic ghedaen): zij namen der lieden bedden van onder haer
in eenighe husen, zoo dat man ende wijf moesten al den nacht duere in haer stoelen
ofte zetels zitten slapen oft waken. Dit ghebuerde ooc sommighe, die al te catolijck
wilden zijn, die daer bij zoo quaet ende fueriues van hoofde waren, dat zij die
ghuesen zonder onderscheet al wilden ghebraden hebben; waerom sommighe
zeijden, dattet wel besteet was dat zij nu zulcx leden; namen ooc der lieden bedden,
bijsonder up den Coorenaert, schoon nieu bedden, ende leijdense voor de husen
up de kelsije ende laghen daer up, bij ghe-
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buerten, als zij snachts wakende waren. Zij droughen ooc der lieden hooftpueluwen,
ghefluwijnde hoorcussenen ende dierghelijcke in haer huusen, daer zij ter nachtwake
1
ghijnghen, om bij nachte, bij ghebuerten , daer up te rusten, slepende somtijts up
de straten die hooftpueluwen ende dierghelijcke, dwelc veel lieden jammerde dat
zij se zoo vuul maecten ende bedorven, ende moestent nochtans lijden; maer dit
was een gheckelicke schande voor die Spaensche crijschlieden, dat zij zoo teer
ende weeck haer ghelieten, dat zij in haer nachtwachte up cussens ende bedden
moesten ligghen, die nochtans voor elc persoon niet boven eens ter weke omme
en quam. In sommigher lieden huusen wilden zij alle acht daghen schoon slapelakens
hebben ende schoon servietten, als dander niet alf vuul en waren. Eenighe wilden
noene ende avont schoon servietten hebben. Ooc waren alzoo qualic om paeijen
die ghuten ende schudden, die haer volchden ende dienden, die omme noch an en
2
hadden ende zaten in de zonne ende vijnghen haer vijncken , waeromme die lieden
van Ghendt ende daer ontrent deerlic ghecruust waren. Haer ghueserie, nieu
predicatie, breken ende ander rudessen quamen haer diere uppe, hoewel dat alzoo
wel becochten, diets niet beroct en hadden, als dandere.
en

Up den IIIJ septembris (zoo ic emmer meene), creech Sentkin Salomon (die
men heet Zeecxkin) sentencie bij den heeren Sente Pieters, ende wart ghegheeselt,
ende met een schroo voor zijn ooghen ghebonden ende ghebannen up de eerlichede
van Sente Pieters te wonen eenen zekeren tijt van jaren, ende meer ander verbanden
ende interdictien.

1
2
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De mare ghijnck, dat hij onder ander delicten (som hier voren verhaelt) ooc zoude
helpen breken ende tghelt uut de keercblocken helpen rooven hebben, dwelc zwaer
ghenouch scheen om de doot te smaken, maer voor zeker en willicx niet scrijven.
Van hem staet voren ghezeijt, lib. 5., cap. 24.
Daer naer, tsanderdaechs, vrindach wesende, rechts voor den XIJ hueren, wart
een Spaensch jonck ghezelle an de galghe up den Coorenaert ghehanghen, om
dat hij zijnen meester ontdreghen hadde zeker juweelen, rijnghen, ghauden ketenen
ende ghelt, een groote somme weert zijnde, ende wasser mede ghevlucht ontrent
te

S Denijs, daer hij hem over dwater doen stellen hadde, ende alzoo voort vluchtende,
wart nochtans bespiet ende achterhaelt, ende moeste (eijlacen!) om tghoet vander
weerelt, an een dweershaut verwernen ende zijn leven laten, als een dief ende
schellem; maer de Spaengiaerts haer de zake schamende, deden de mare ghaen,
dattet gheen Spaengiaert maer een Borgongion was.
en

Den VJ septembris, zaterdach wesende, quam een zeer blijde nieumare te
Ghendt (daer terstont al die stadt vul af was), als dat die Coninclicke Majesteijt,
onzen ghenadighen Heere, ontrent Inghelandt met zijn schepen ghezien was, een
machtighe groote vlote; want daer waren zeejachten in Zeelandt anghecommen
1
ende ooc Bertoenen , die zulcx zouden verclaert hebben. Daer waren ooc posten
daer af te Ghendt commen, zoo men zeijde. Die Spaensche soldaten zeijden ooc
van ghelijcken, ende dat zij zouden moeten rumen ende des Conincx volck plaetse
maken, die
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ooc met een groote macht van crijschvolcke quam, ende die ander zouden moeten
vertrecken naer Valenchiene, dwelck haer niet wel en behaechde; want zij hadden
liever ghehadt te Ghendt te blijven, daer zij nu wel ghetest ende ghezeten waren.
Up dees tijt was den zone van Willem De Loor, cock in den Quatam, vande
Spaengiaerts ghevanghen ende ghebonden brocht in de Meersseniershuus, daer
zij haer wachte hilden, ende wart van daer gheleet vande dienaers van Ghendt, int
sausselet. Dit was een schoon jonck ghezelle. Zij leijden hem te laste, dat hij de
Spaengiaerts, die tzijnent thuus laghen, hadde willen vermoorden; ten anderen
zeijde men, dat hij zijnen hondt een crune gheschoren hadde, ende als hij hem riep,
zoo zoude hij hem papist gheheeten hebben. Dese gheckijnghe was quaet ende
eerch, indient alzoo waerachtich was; maer ander zegghen dat neen; want men
behoort met niemant te schimpen ende veel min met den gheestelicken staet. Men
zecht dat dees questie bijquam, om dat zij zijns moeders bedde namen daer zij up
sliep, dwelck hij uut natuerlicker compassie beletten wilde, ende liep met een spit
naer hemlien, zoo dat zij de vlucht namen tot boven up de zolders, ende riepen ter
veinster uut (niet jeghenstaende dat zij zij drije oft viere waren) om hulpe ende
bijstant, zoo dat die ander Spaengiaerts beghonden te cudden ende zouden de
trommels alaerme ghaen slaen hebben, haddent sommighe ghoede lieden vander
stadt niet belet. Zoo vervaert als die van Ghendt vande Spaengiaerts waren
(vreesende zoo den roup ghijnck van haer gherooft te zijne, want men zeijde, dat
die stadt van Ghendt hemlien teenen roof ende pilaige ghegheven was), zoo vervaert
ende beancxt, over dander zijde, waren de Spaengiaerts van die van Ghendt,
vreesende indien zij te ghader ghespannen hadden, van haer gheclopt
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te zijne; zij vermaecten bij nachte haer cameren; zij ghijnghen met lanteernen achter
straten, al en wast maer alf donckere; zij hilden haer bij melcanderen, ende en
wilden over gheen brugghen foerieren, tot dat zij wat beghonden te verstauten; want
zij vonden tvolck gheheel paijsivel, vreetsaem ende pacientich, zoo dat zij haer
verwonderden ende haer zelven befoijden ende vervloucten, dat zij zoo verde
weechs ghecommen waren om zoo cleen een zake, die nu al ghemiddelt ende ter
neder was, zoo zij zelve bekenden. Men hadde haer wijs ghemaect, dat hier in
Nederlandt die keercken ende cloosters totten gronde toe afgheworpen waren, ende
die priesters met die cullen (zoo zij zeijden) upwaert ghehanghen; hadden ooc
ghehoort, dat die mannen van Ghendt ende ander ghuessche steden al wech
gheloopen waren, niet verbeijdende haer comste, zoo hier voren ghezeijt es. Uut
dien hadden de sommighe al haer huuscateijlen in Spaengien ende elder vercocht,
meenende hier huusen ende huusraet om niet ghevonden te hebben, maer ziende
ter contrarien, weenden som van impacientien; ooc ziende zoo veel manshoofden
in de stadt, werden zeer verbaest ende voor haer hoofden ghesleghen. Men zeijde
ooc, dat duuck Dalve voor gheen stadt zoo zeer en vreesde oft bezurcht en was,
als voor die stadt van Ghendt.
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Cap. IV.
Hoe de Spaengiaerts ten tweeden male in des voorschepens huus
ghevallen zijn met ghewelde, om in haer wachte bernijnghe ende licht
te hebben zonder haren cost; van zes mannen van Ghendt, die te Wetter
ghevanghen waren; ende hoe Jan Martins ende Joos Meijeraert
ghevanghen waren; van een colacie te Ghendt; ende hoe Lievin De
Vlieghere, zijn wijf ende dochter ghevanghen werden.
en

Up den VIIJ septembris, Onser Liever Vrauwen dach zijnde, waren eenen hoop
Spaengiaerts van XVIIJ of XX, up de noene, ghevallen in des voorschepens huus te
Ghendt, ende hadden haer lonten om haer bussen af te laten (indient noot gheweest
hadde) doen voncken tot den spijckelboormakere daer recht jeghen over, int
beghinsel vander Cammestrate, an hem begheerende ende verzouckende, dat men
in haer wachte, vander stede weghe, zonder den cost vande soldaten, bezurghen
zoude haut oft bernijnghe ende toortsen oft licht. Den voorschepen andtwoorde, dat
hij zulcx niet machtich en was alleene te consenteren, ende de stede daer mede te
belasten, zonder zijn medeghezellen in wette daerup te spreken; maer zijlieden
persisteerden ende vielen som in zijn bottelrije, haten ende droncken van boven
1
nedere, als oft zij als wetteboon daer geleghen hadden; emmer deden zoo vele,
dat hijt hemlien beloofde naer zijn vermoghen te vulcommen, eensdeels om dat hij
en

den hoop quijt werden zoude. Ende overzulcx waren den IX septembris doen
maken, in stede van flameijen oft toortsen, nachtlanteernen om daer mede de wachte
te hauden, welck licht vanden

1

Wetteboden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

22
wint, reghen, snee oft haghel niet ghebluscht en wert, ende cost veel min dan dwas,
dat zeer overloopt ende smelt metten wint. Tes ooc waerachtich, dat zij daer bleven
etende, waerup den voorschepen sprack: hebt ghij in wille de stadt te rooven, beghint
dan an mij eerst? Dit hoorende zijn zij terstont uut zijnen huuse ende hove
gheschoven.
Up den voornoemden Onser Liever Vrauwen dach, wast te Wetter feeste, ende
hadde tsondaechs te voren daer ommeghanck gheweest; maer mits dattet verre al
dien dach ende nacht zeer veel waters viel ende sturte van reghenen, zoo was daer
veel meer volcx up den voornoemden maendach ende Onser Vrauwen dach; alwaer
hem vant Gheeraert Rijm, baliu van Sente Pieters ende souverain, de welcke daer
vijnck VJ mannen van Ghendt, waer onder een ploter was, die men zeijde dat zeker
boomen ghegheven hadde tot der temmeraige vander ghuekeercke te Ghendt. Zij
1
werden tot Quaet Atrecht gheleet; daer dranc men den wijn ende de ghues
betaeldent; den ploter wart ontsleghen up zeker, maer zonder cost niet.
Daer wart ooc ghevanghen Jan Martens, hautcleercooper ende cnape vanden
aude cleercoopers, in de Donderstrate. Men leijde hem ten laste, dat hij zelve de
beelden vanden haude cleercoopers hautaer in Sente Jacops keercke uutghehaelt
hadde, ende die tzijnen huuse ofte voor zijn duere gheschijt ende schoon vier daer
af ghemaect, ende hadde te dier cause van schepenen weghe amende moeten
doen, ende hem was ghewesen een nieu beelde alzoo ghoet ende groot daer weder
te stellen, als den Sente Nicolaus beelde, dat hij ghebroken ende bedorven hadde;
maer hij zoude een minder ende oncostelicker beeldekin daer doen stellen hebben.
Maer
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oft tot deser causen was oft tot eenighe andere, dat hij ghevanghen was, es mij
onbekent.
Ooc was up den zelven dach ghevanghen Joos Meijeraert, achter de
Vrindachmaerct, die hier voortijts int Paukin, tAndtweerpen, plach heerbeerghe te
hauden, ende ooc om zulcke ofte dierghelijcke zaken, der ghueserije anghaende.
en

Up den voornoemden IX septembris, wast colacie te Ghendt, ende was om
zeker accoort vande vier leden tslandts te affecteren ende accorderen; want zij
1
staken twee jeghen twee, ende was nopende de betalijnghe vander haijde , daerbij
dat gheconsenteert was noch drije jaren boven de voorleden drij jaren te betalen,
om daer mede tonderhauden de gharnisoenen an de frontieren. Tdifferent en was
anders niet, of men zoude de pennijnghen luesen, met condicie dat dander landen,
als Brabant ende andere, ooc haer contributie deden, ofte dat men die condicie
achter laten zoude ende die pennijnghen altijts evenwel upbrijnghen. Noch waren
2
daer twee pointen upghedaen: deene was vander stede, die haer in freete
tAndtweerpen belast hadde om tcontoir tonderhauden ende de rentiers te betalen,
e

e

of men niet liever de stadt belasten en zoude den pennijnck XVJ oft XIIIJ , ende daer
mede aflossen tvoornoemde freet tAndtweerpen, dwelck onghelijck meer in croise
beliep dan de belastijnghe van renten, die men om tzelve aftelossen doen zoude?
Dander point was van ghelijcken, datter noch liep ooc in freete een somme
tAndtweerpen upghelicht ten upmaken vander nieuwer vaert, waer af ontfangher
was Franchoijs Van Havere; oft niet expedient en ware, als voren daer toe
belastijnghe te doene ter minster quetse

1
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dat ment crijghen mochte, ende daer mede ooc dat freet aflossen, dat al veel zeerder
in croise liep? De resolucie ende de meeste voijsen up deerste point viel, dat men
zoude de pennijnghen uplichten om te betalen die gharnisoenen up de frontieren,
met condicie dat Brabant ende ander landen in advenant ooc contribueren zouden,
zoo zij belooft hadden; ende nopende dander twee pointen, dat men van beede de
belastijnghe van renten doen zoude, om daer mede tvoornoemde freet aftelossen.
1
Up den zelven dach, ten twee hueren naer noene, was een hurlinghe tot Lievin
De Vlieghere, voerreere up de Nieustrate bij de Veemaerct, vande Spaengiaerts;
want die daer thuus lach hadder ghezien een berdekin van schilderien wesende
Ons Heere an tcruuse, ende suckelde daer achter huuse, mits dattet van cleender
importancien was; in welck berdekin hij bevonden hadde, dat int been van Onsen
Heere ghesteken was als met eenen snijer, dwelck (indient alzoo ghedaen hadde
gheweest) een stick was weerdich om ghepugniert te zijne. Hier uut wilde den soldaet
zegghen, dattet heretijcquen waren, ende daer was veel te zegghen; die ten besten
spraken dat moesten alle Lutheranen zijn. Maer de lieden vanden huuse deden
haer onschult, dat een simpel meijskin haerlier dochterkin zulcx ghedaen hadde
ende niet zijlieden. Niet jeghenstaende dien, zoo en waren de Spaengiaerts niet
gherust, maer haelden den onderbaliu ende de dienaers. Ooc was daer bij ghevalle
den souverain van Sente Pieters, Gheeraert Rijm, ende de Spaengiaerts beleijden
thuus achter ende voren, ende deden uutbrijnghen den voornoemden man ende
dwijf ende tmeijs-
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kin, dat men zeijde simpel te zijne, om de waerheijt van als tondervinden, ende
werden gheleet int sausselet, want zij wilden haer up tijghen, dattet ghuesen, ja,
brekers der beelden waren. Den man en hadde niet ghevanghen gheweest, hadde
hij niet ghecommen naer huus in haerlier handen, voor zijn duere, daer hij om de
zake te verclaren stont metten blooten hoofde, zegghende: Mijn heeren, ic en weet
niet wiet ghedaen heeft, ende mits dat ic aude pelterije ende cleeren vercoope, zoo
coope ende vercoope ic somtijts ooc zulcke berderkins, zoo ic ditte ooc in meenijnghe
was te vercoopen. Daer waren sommighe Spaengiaerts zoo vergramt daer inne
gheworden (want zij zeer noode moghen lijden, dat men die figueren vanden Heere
ofte van zijn helighen ingurie doet, in wat mannieren dat zoude moghen gheschien,
ofte hoe dat ment causeren mochte), dat zij spraken, indien zij gheweten hadden
wie zulcx ghedaen hadde, zij zouden hem duersteken, al en waert maer een kindt
van eenen jare; dwelc nochtans indiscretelic ende onredelic ghesproken was.
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Cap. V.
Hoe dheere van Backersele tot Bruessel ghevanghen was; van justicie
te Vilvoorde ghedaen; hoe den grave van Egmont van duuck Dalve
ghevanghen ghenomen was, ende ooc den grave van Hoorne; ende hoe
1
r
tAndtweerpen een machtich welder ghevanghen was, ende Mons
Montembrugis de vlucht nam; van vier couffers met gaut ende zelver
gheladen, neffens Ghendt betraept.
Up den voornoemden neghensten septembris, ontrent den vier hueren naer noene,
was mijnheere van Backersele, den secretaris ende raet vanden grave van Egmont,
te Bruessel, daer hij quam ghaende ontrent den Hove, ghevanghen, alwaer terstont
een gheruchte ende roup upghijnck onder tvolck, zoowel van onsen volcke als de
Spaengiaerden, als dat den secretaris der ghuesen ende den oorspronck van
tbeeldestormen ghevanghen ende ghegrepen was.
en

Up den X septembris, wesende woonsdach, es den hangman van Bruessele
naer Vilvoorde ghereijst, ende heeft daer up dien ende den naervolghenden dach,
zo men zecht, tot XIX mannen thooft afghesleghen, waeronder dat men zecht dat
gheweest hebben beede de jonghelijnghen ende zonen vanden overleden grave
van Batenburch, maer dit es bevonden gheloghen te wesen. Daer naer, daer menich
in verschrict ende onstelt was, bijsonder die een ghues herte hadden; want die
verscricten ziende haer nederlaghe ende dander catholijcque verscricten van zulck
staut ende clouck
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bestaen; dats te weten dat te Ghendt certeijne tijdijnghe ghecommen was, dat den
grave van Egmont, prince van Ghavere, ende den grave van Hoorne, van duuck
Dalve ghevanghen doen nemen waren; want den grave van Egmont, commende
ontrent dees tijt te Hove, heeft (zoo sommighe zegghen) met duuck Dalve gheten,
ende naer de maeltijt, als elck ter ruste zou ghaen, zoo es den Grave gheghaen om
ten pallaijse vanden Duuck uut te ghane, ende passeerde duer een wachte, ende
commende voorder vant daer noch een steercker wachte, wel van hondert mannen
oft meer, die spraken hem an ende zeijden, dat hij zijn gheweere aflegghen zoude.
Dit hoorende den Grave es verbaest gheweest, ende (ghelijck hij zeer couragiues
was) heeft zelve zijnen poengiaert om verre gheworpen ende zijnen rapier van
ghelijcken, roupende an zijn hallebaergiers (die hij daer ontrent ooc hadde), dat zij
stille zijn zouden; want anders hij vermoedde dat zij hem zouden doot ghesleghen
hebben; want die Spaengiaerts zeer ghetrauwe ende furiues zijn sonderlijnghe up
die zij weten dat ketters zijn, ende doe schoten zij hem an ende namen hem
ghevanghen, ende wart gheleet in een simpel camerken, daer hij bewaert wart met
hondert mannen.
Eenighe willen zegghen, dat duuck Dalve ende den grave van Egmont ooc te
voren woorden ghehadt hadden, daer den Grave onder ander zoude ghezeijt hebben,
dat hij alzoo wel den Coninc diende als hij, ende dat hij zoo hooghelic niet spreken
en zoude om de guarde die hij hadde, hij zoude wel ooc zijn ghuarde ontbieden,
waert noot, ende zoude hem van zulcx, als hij ghedaen hadde, wel weten voor den
Coninc te verandtwoorden.
Den grave van Hoorne en voer ooc niet beter: die wart ooc van duuck Dalve doen
ghevanghen nemen ende vaste
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legghen. Daer naer es den zone vanden prince van Oraengien, die te Lueven
studeerde, van daer ghehaelt ende ooc vaste ofte in bewaerder handt gheleijt. Ende
1
tAndtweerpen wart ghevanghen Strael den weldere , die groote audientie tHove
hadde, ende hadde djaer te voren tAndtweerpen burchmeester gheweest. Aldus
ghijnct daer zeer gheckelic, als men beghonde dees groote meesters up te rapen.
r

Mons Montembrugis, (die te Ghendt als uppercapiteijn gheleghen hadde, daer
af wij voren dicwils vermaent hebben) es ooc ghevlucht (als een cooren vander
ghueserie up zijn tonghe hebbende, zoo men presumeert); want men zeijde, dat hij
vanden eersten was die ghehandteekent hadde onder die gheconfedereerde
edelmans.
en

Ende up den XJ septembris, donderdach wesende, ende al den dach ende nacht
vul reghens zijnde, zoo hadde den uppercapiteijn vande Spaengiaerts, die te Ghendt
int hof van Dronghene, bij Onser Vrauwenbroers, thuus lach, ghenaemt den mester
del campo, vernomen ofte was gheadverteert, als dat uuten nieuwen casteele te
Ghendt, bij den

1

Antonius Van Stralen, heer van Merxem en Dambrugge. ‘Den 24 sept. heeft die provost
Spelleken tot Vilvoorden op die merckt openbaerlyck doen onthalsen mynheere Vau
Beckerzeel, secretaris van den prince van Oraengnien, desgelyck oock heer Anthonis Stralen.
Desen werdt onthalst, sittende in eenen zeetel, om het flerecyns wille, van Hans Gilleyns
sone, scherprechter geweest synde tot Antwerpen 33 jaeren. Desen joncker Stralen hadde
soo menich jaer die stadt van Antwerpen gedient als borgemeester, schepen, ende nu ter tyt
noch rentmeester der voorsc. stadt was, maer moest sterven (als men seyde) om dat hy tot
Mercxem gehouden hadde (als pastoor) eenen valschen predicant, tegens consent van de
geestelyckheyt, ende het hoff van Brussel, in den guesen ende turbelen tyt; oock hadde hy
tot Antwerpen in den selven tyt luytenant geweest van den prince van Oraengnien’ Chronycke
van Antwerpen. Antw., 1843, bl. 185.- Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, IV,
bl. 420 en 439.
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capiteijn aldaer, wesende een Bourgondion, ghezonden was eenen waghene met
vier couffers, die met ijseren banden besleghen waren, zoo de reijscouffers pleghen
te zijne, ende verstont datter al den principalen schat in was vanden grave van
Egmont, prince van Ghavere, (al nu in handen wesende, zoo ghehoort es), zijn
juweelen ende baghen van zijn auders ende veel ghelts ende secrete brieven oft
1
litteraigen. Om dese te becuucken , heeft hij meer dan hondert Spaensche
peerderuters haestelic haer ghereet heeten maken, haer doende de verstane, dat
zij naer Bruessel moesten zeer subbijt. Als dese al ghereet waren met haer
busgheschut ende gheweere, zoo werden zij ghevoert tot voor tvoornoemde nieu
casteel, ende begheerden den slotel vanden casteele vanden capiteijn van dien,
maer hij wart hemlien gheweijghert. Daer naer reden zij bijna rontomme tcasteel,
ende trocken alzoo met eenen jost ter stadt uute om te achterhalen desen gheladen
waghen, den welcken zij vonden hebben ontrent twee mijlen vander stadt, ende
hebben anreest ende met ghewelde met haer in de stadt ghebrocht, daert menich
meinsche anzach, ontrent den vier hueren vanden achternoene, ende wart ghebrocht
int tvoornoemde hof van Dronghene, daer den capiteijn vanden Spaengiolen
ghelogiert was, ende brochten ooc mede twee ghevanghenen, die den waghen
bestiert hadden, metten handen cruijswijs ghebonden als dieven ende schelmen.
Eenighe presumeerden, dat den capiteijn vanden casteele vermoedende dat hij
daer uut zoude moeten rumen, heeft dees couffers uut wanen zenden; maer vele
meenden dat hij schalckelicker ghedaen hadde, dat hij se bij nacht uut ghevoert
hadde te water ofte andersins; nochtans zoudent

1

Betrappen, achterhalen.
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moghelic die Spaengiaerts bespiet ende ghewaer gheworden hebben, die snachts
de poorten bewaren, ende zouden eenen leelicken tier ghemaect hebben.
Tsanderdaechs zijnder zes oft acht heeren Spaengiaerts inne ghereden, ende de
valbrugghe wart achter haer upghetrocken; want zij meenden wel tcasteel eer lanck
te hebben, wel wetende wat haer toeghezeijt was.
Hier ziet ghij, mijn lieve leser, dees wonderlicke ende meerckelicke veranderinghe,
dierghelijcken noijnt in Nederlandt gheschiet is. Hier mocht men wel zegghen ende
bijbrijnghen dwoort, dat de heere Godt almachtich sprack ende lusterde in de jonghe
helighe hooren van Samuel den prophete, zegghende: Ziet, ic doe een woort in
Israël, zoo wie dat hoort hem zullen beede zijn hooren tuten. Als nu was den mont
1
vande ghues zeer toeghebreijdelt, die altijts als eenen loocvorsch ghequeect ende
veel ghestoft ende gheroumt hadden; nu trocken zij haer hooren al beter in dan zij
ghedaen hadden, ende die te voren schenen een ijseren couraige te hebben, creghen
nu eenen moet weeck als was, ende waren vele zeer beancxt ende benaut van
herten, ziende alle dijnghen aldus, aestelic weder veranderen ende al anders
commen, dan zij wel ghehoopt hadden. Den priesterlicken en den gheestelicken
staet creech nu weder een vermaken ende verhueghen, die een poose zeer verdruct
hadden gheweest. Sommighe ghaven de schult van alle dees roere principalic den
grave van Egmont, die tusschen twee wateren zwam, ende drouch tvier in deen
handt ende dwater in dandere. Een curte oorspronckelicke hijstorie vertrect men
van hem, daer al dit erruer uut ghesproten

1

Kleine groene kikvorsch.
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zoude zijn, wel van over XVIIJ jaren beghonnen, die ic achter late om beters wille,
ende omdat ic vander waerheijt niet wel verzekert en ben.

Cap. VI.
Hoe de Spaengiaerts te Ghendt int nieu casteel gheraect zijn; van vier
herdoopers t'Andtweerpen verbrant; hoe die van Ghendt de wete
ghedaen was haer ghoet uuten nieuwen casteele te halen, dwelc faute
slouch; vanden schat, die den Paus ghezonden hadde met duuck Dalve,
ende wat men zeijde vande ijpocrisie der Spaengiaerden; ende hoe
datter zesse Zwitsersche hallebaergiers te Ghendt oorlof hadden.
en

Up den XIJ septembris, vrindach wesende, zijn de Spaengiaerts met twee
vlieghende veendelen int nieu casteel te Ghendt ghetrocken, eene tvooren noens
ontrent den IX hueren, ende eene naer noene ontrent den vier hueren. Boven desen,
deden zij daer noch van haren soldaten de nachtwake commen hauden, dwelc den
soldaet die tot mijnent thuus lach, Jacobus Hermentis, tsanderdaechs snachts
moeste doen; want den ghevanghenen grave van Egmont hadde eenen brief
ghescreven an den capiteijn vanden voornoemden casteele, dat hij se inlaten zoude,
alzoo hij ghedaen heeft, dat hij te voren niet doen en wilde, eer hij last ofte consent
van zijnen meester den gouvernuer Egmont hadde, al wildent die Spaengiaerts van
hem ghedaen hebben.
en

Up den XIIJ septembris, zaterdach wesende, waren tAndtweerpen bij den
marcgrave, mijn heere van Bouderij, doen verbranden vier Herdoopers, moghelic
van die, die in
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de verghaderinghe gheweest hadden daer hier voren, lib. 5 cap. 28, af ghezeijt es,
dwelc up dlijf verboden stont eijmelicke verghaderinghen oft conventijckelen te
maken, daer men eenighe vremde leeringhen leert contrarie onsen gheloove, ofte
eenighe afscheedijnghen ofte stichtijnghe van comocien.
Tzondaechs daer naer, was te Ghendt bij trompetslaghe verclaert, dat alle de
lieden van Ghendt, gheestelic ende weerlic, die bedden oft dierghelijcke stoffacie
hadden in tnieu casteel, zouden die van stonden an commen ofte zenden halen;
want die Walen soldaten, die daer tot nu toe gheleghen hadden, zouden vertrecken.
Aldus zijn daer up den noene zeer veel waghenen ghecommen, om te laden bedden,
cussenen, keerckelicke juweelen ende ander dijnck dat uut de cloosters daer in
ghevlucht was van eer de foele gheschiede, maer als al de moijte ende den cost
vande waghenen ghedaen was, zoo wart haer ghezeijt, dat zij noch differeren
zouden. Moghelic daer en was noch gheen moete, oft de Spaengiaerts wilden eerst
de Walen, die noch int casteel waren, quijt zijn. Tbevant hem ooc, dat in de vier
couffers, die men Egmont toescreef ende ghenomen waren (zoo ghehoort es), veel
costelichede in was, die den abt ende tclooster van Sente Pieters anghijnghen, waer
af den abt oft prelaet inventaris van Egmont ghenomen hadde, om dat hij die wel
bewaren zoude. Dit wetende den capiteijn vande Spaengiaerts te Ghendt, hadde
ghezeijt, dat men hem wederomme restitueren zoude.
Twart al een nieu veranderijnghe int landt, ende sonderlinghe daert de ghues veel
ghemaect hadden. Dit hadden ander steden ooc wel gheploghen, haddet zake
gheweest dat zij ghevexeert hadden gheweest vander nieuwer predicatie, zij hadden
moghelic meer gheraest ende ghedoolt dan
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eenich vanden anderen. Aldus en hebben zij gheen cause om hemlien te beroumen
ende ander te beschimpen ofte te verachten, want dat gheen minne in en brijnct;
want men behoort de bedructe niet te zeer te quellen, mits dat vele volcx zeer benaut
van herten ende cleenmoedich was, sonderlinghe sommighe ghoede paeijselicke
lieden, die haer, in den slidderachtighen ghueschen tijt, haer ijewers inne ontghaen
hadden, ofte andere te licht van zinne zijnde ende te wanckelbaer van gheloove,
die onder de ghuesche ministers kinderen doen christenen oft ghegheven hadden,
oft aldaer te sermoene gheghaen hebbende.
Aldus was die edel groote stadt van Ghendt, die hooftstadt vande schoone landt
van Vlaenderen, vul vrauwelicke tranen ende mannelicke verzuchtijnghen.
Dalmachtighe Heere wille up haer verzoent werden, ende haer mesgrijpinghe als
met vaderlicke straffijnghe ghenadelic vergheven !
Nochtans waren daer noch eenighe vremde haren, die bij tijden haer gheschut
schoten, zegghende, dat dees knechten vanden Paus ghezonden waren, waerom
zij spraken: ziet welcke treffelicke predicanten den Paus overzent om de ghues te
bekeeren, die men niet een woort en can verstaen; en meenden te meer dat zij
vanden Paus ghezonden waren om dat die sommighe cappen hadden achter
hanghende als mijters, van diveersche colueren ende zeer gheboort met cleen
boordekins. Want alzoo die Walen inghecommen waren ende bleven draghende
som ghegurdde paternosters onder haer ocxels ende over haer schauders, ende
bleven daer mede som ghaende te Ghendt, achter straten, alzoo de dese ghijnghen
met dees chartruesen cappen oft bisschops-mijters als een uutwendighe
gheestelicheijt uutwijsende, die ter avontueren som nauwelic een sprancxkin vander
waerach-
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tigher gheestelicheijt en hadden, zoot blijct ooc in den Walschen cant, daer de Walen
ooc som een groot uutwendich schijn van devocien bedrijven ende ghaen met groote
paternosters die hanghen tot up haer voeten al lesende, ende met een zweert an
haer zijde, bijsonder ontrent die frontieren van Vrancrijck; maer wanneer die
schippers, die van Ghendt oft van elder(commende aldaer ghevaren), daer ijet
uutweerpen up dlandt ofte wat laten onbewaert ligghen, terstont eijst van dese
devote lieden verzwijmt ende ghestolen, dwelck zij dan weder af ghaen lesen (zoo
zij meenen) met haer lauwe paternosters ende avemarien. Van zulcke ghebreken
en zijn vele Spaengiaerts ooc niet te onschuldighen.
Den meester del campo hadde te Melanen ende eldere upghenomen Duijtsche
hallebaergiers, tot XIJ, hemlieden ghevende voor ghaige elc IIIJ ghauden croonen
de maent, ende nu, als hijse ghebrocht hadde te Ghendt, meer dan twee hondert
mijlen weechs, en wilde hij hemlieden niet meer gheven dan drij ghauden croonen,
of wilden zij meer hebben dat zij vertrecken zouden, hij en wilde niet meer gheven;
maer dat zij haer ghestrijpte wambaeijsen ende hosen ghemaect up zijn Duijtsche
hem laten ende aflegghen zouden, mits dat hij se haer ghegheven hadde, hij zoude
ander mannen in die cleeren steken die hem dienen zouden. Dit hoorende die
Duijtsche knechten, zijn verbaest gheweest, ende couraigiues zijnde, zijn zij den
meesten deel vertrocken, coopende ander cleeren up de aude marct ende brochten
1
haers capiteijns paluere onder haer leden ghedreghen, in zijn logiment, begheerende
paspoort van hem te hebben,

1

Livrei.
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dwelck hemlien verleent wart. Daer was eenen ghelogiert tot eens mans huus te
Ghendt, die was belooft van zijnen huijsweert eenen ghuldenen de maent te gheven,
thulpen zijnder ghaige, ende dat hij blijven zoude; want den huijsman vreesde eenen
anderen Spaenschen soldaet oft twee te hebben, indien den desen wech ghetrocken
hadde, daer mede hij zoo wel niet en zoude gheweest hebben.
Die spaensche soldaten ghaven te kennen, dat den duuck Dalve een machtich
ghelt bij hem hadde, dwelck hem van onsen edelen ende catholijcken Coninc
ghezonden was in Italiën, om daer mede de crijsknechten te betalen, om dat men
te min canse zoude hebben daer over te claghen, willende ooc bewijsen dat hij zijn
1
Nederlanden niet en zocht bijstier te maken , maer rijcke ende weeldich, mits den
voornoemden ghelde, dat aldaer zoude uutghegheven ende ghestroeijt werden,
hoe wel nochtans dat zij eenen tijt zwaericheijt zouden moeten lijden, tot dat over
zeker mesdadighe ende uproerigghe justicie ghedaen ware. Men zeijde voorwaer,
dat onsen Coninc an den duuck Dalve ghezonden hadde XXX muletten, elc met twee
couffers gheladen met ghauden ende zelveren pennijnghen. Die munte hebbe ic
ghezien, zeer schoon ghelt, te weten dobbel ghauden pistoletten van vier ghuldenen
tstick ende zelveren pennijnghen van veertien stuvers tstick, ooc zeer schoon ghelt.

1

Tot het uiterste te brengen.
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Cap. VII.
Van een zware zurchfuldighe colacie te Ghendt; van sommighe
ghevanghenen die vanden sGraven Casteele int sausselet ghebrocht
waren, ende wat men haer te laste leijde, zoo de ghemeen fame ghijnck
vander ghueserie.
Up den zelven voornoemden dach wast colacie te Ghendt, ende daer was vertoocht
bij den pencionaris, meester Franchoijs Vanderhaghen (want meester Jan Du Boos
was van Ghendt vertrocken ende ghaen werden procuruer generael te Mechelen),
uut den name van mijn heeren vander Wet, hoe dat den meester del campo, capiteijn
vande neghentien veendelen Spaengiaerts, die te Ghendt inghecommen ende
ghefoeriert waren, begheert hadde an den voorschepenen, als dat men zijn
c

crijschvolck (wesende in ghetale XXX oft meer) thulpen der berrijnghe zoude
bijlegghen alle maenden elcken soldaet een ghauden croone van XL stuvers, dwelc
c

draghen zoude alle maenden LX ghuldenen, dats duijsent ponden grooten, ende
wilde tzelve ghelt hebben inneghaende ten daghe dat zij hier ghecommen waren,
ende en wilde niet afghaen van desen zijnen heesch, ende tvoornoemde ghelt
hebben, tzij hoe dat ment vinden oft ghecrijghen zoude; dies zouden de inzetenen
daer de soldaeten thuus laghen ontsleghen zijn van hemlien te moeten leveren
bernijnghe, olije, zaut ende dierghelijcke. Wart daer ooc ghelesen, hoe zij te
Bruessele moesten te vreden wesen, elcken soldaet, met een paer slapelakens
schoone ten XIIIJ daghen, met een schoon hammelaken ende twee servietten de
weke ende dierghelijcke; dat ooc die van Bruessele bij vormen van assaije, een
ghauden croone van XL stuvers, voor elck hooft, soldaet wesende, voor een
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maent tijts gheaccordeert waren te gheven. De notable, dese ende meer ander
propoosten ghehoort hebbende, zijn gheheeten vertrecken, hemlieden in den mont
ghevende, als dat men de voornoemde ghauden croone de maent alderbest zoude
moghen vinden up den nieuwen inpost, indient die ander drij leden slandts
accorderen wilden, ende bij alzoo zij daer zwaericheijt in maecten, dat men dan
daer toe mij vrauwe de Gouvernante zou prouven te perswaderen bij alle doenlicke
middelen.
De notable vertrocken wesende, heeftet tadvijs oft tvoornemen van schepenen
wel bevallen, ende hebben alle eendrachtelic hare andtwoorden overghebracht, dat
men alzoo doen ende beschicken zoude, daerbij voughende, dat zulx niet eer
inghaen en zoude dan ten daghe vanden accoorde, dwelck een half maent baten
zoude. Schepenen haere andtwoorden hoorende en hebben noch niet content
gheweest, bijsonder den voorschepenen, die vraechde in den ghevalle dat die vier
leden slandts zulcx niet en accordeerden, waerment dan vinden zoude; want den
voornoemden capiteijn hadde hem zeer lastich ghevallen, ende en wilde gheensins
dat men hem zulcx ontzeijde, de soldaten zouden moghen veel meerder foele ende
rudesse doen. Hier up waren ghebeden de notable noch eens te willen advijseren,
dwelck alzoo ghedaen wesende, brochten haer andtwoorden overe, als datter
accoort was, ende sommighe zeijden: men zoude dit priuilegie vander ghauden
croone van XL stuvers niemant bijlegghen dan die soldaet ghemonstert ware ende
anders gheene; dat men zoude den comijs Triest voor een maent tijts, in vormen
van assaije, de pennijnghen doen verschieten up den voet van die van Bruessele,
waer up schepenen andtwoorden dat den comijs Triest bij hemlieden niet
bedwijnghelic en was, maer ghijnck anne
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zijnen ontfanck vanden inpost, tgheheele landt van Vlaenderen. Emmer in somma
die middelen om de penijnghen te doen furnieren waren ghestelt in de discrecie van
schepenen, recomanderende altijts de zake te willen neerstelic doen vervolghen,
dat ment up den inpost zoude moghen vinden; want den huijsman was zeer verlast
ende de ghemeen burse der Stadt en was ooc niet machtich zulcx te furnieren, die
al bij alzoo vele belast was als zij jaerlicx incommens hadde, ende aldus es dees
colacie, tot naer den XIJ hueren duerende, ghescheeden. Ende waren de notable
ende schepenen daer zeer in beladen; wantet een zake van grooter consequencie
was, ende maecte menich man bedruct ende zuchtende; want vele vreesden dander
leden slandts en zoudent niet accorderen. Ander meenden dat ja, uut dien dat tYpre
ende int Vrije ooc al de ghueserie gheweest hadde, ende dat men daer ooc
ghebroken hadden. Die van Brugghe waren ooc deerste gheweest in Vlaenderen
over IJ of IIJ jaren te voren, die dinquisitie af begheert hadden, ende haddender
dander leden toe gheperswadeert om zulcx te accorderen. Die van Ghendt hadden
ooc gheconsenteert, dat men de oncosten vander fortificatie van Grevelijnghen, up
den ghemeenen inpost van Vlaenderen vinden zoude, dwelc nochtans verde van
haer stadt was ende een ander quartier van Vlaenderen anghijnck; waren ooc wel
te vreden, als dese oft ander knechten tYpre, int Vrije oft eldere zouden gheleijt
werden, ende dat zij dan van ghelijcken hulpe van doen hebbende, dat zij ooc
hemlien zouden metten voornoemden inpost helpen secoureren ende dlast ghelijck
draghen; want dit was als een ghemeen quale, die al dlandt duere gheschiet was,
emmer in de principale steden ende durpen.
en

Up den XVIJ septembris, was meester Willem Rutsemeelis, die meer dan een
jaer in tsGraven Casteel hadde

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

39
ghevanghen ghezeten, uutghehaelt, tusschen die handen vanden dienaers, als Jan
Van der Beke ende Joos De Baut, ende gheleet over de Coorenleije int sausselet,
te weten van deen vanghenesse in een andere. Die hem zaghen over leeden, zeijden
dat hij vet ende wel in lijve was. De cause van zijnder vanghenesse was, dat hij
hem int eerste ghemoeijt hadde metter ghueserije ende zoude eenen brief ghefingiert
hebben, als comissie hebbende, zoude ooc eenen kilct van Sente Claren achter de
Vrindachmaerct tot zijnen huuse ghebrocht hebben, zoo de mare ghijnck, maer
zoudet curts daer naer te kennen ghegheven hebben, als dat hij die ghenomen
hadde in bewaerder handt, tot dat de foele duer was, om dat hij niet ghestolen of
gherooft werden en zoude van die rappailge, diets alomme zeer veel maecten.
Te voren wart daer ooc inder voornoemder stede vanghenesse brocht uuten
sGraven Casteele, noch IJ mannen, maer up diveersche daghen, dats te weten den
zeepzieder ghenaemt Pieter Andries, wonende neffens Sente Nicolaus keercke.
Dese, zoo hij ter Ghoes in Zeelandt was, es met zulck een gheluckich (hadde hijt
wel ghebruuct) ghetije te Ghendt commen anghevaren, dat zulck eenen spoet niet
veel ghehoort en es gheweest; maer tes duer zijn quade gheweercken een
ongheluckich ghetije der zee voor hem gheweest. Hij hadde moghen willen dat
Eolus winden hem wederomme achterwaert gheblasen hadden ende tot onder die
costen van Albiona, dats Inghelandt, versteken, dan dat hij alzoo in een oorzake
van naermaels te weercken, tperijckel des doots ghevallen es; want hij metten claren
avonde noch thuus ghecommen zijnde, zach ende hoorde dat tgheboufte te Ghendt
overhende stont, ende dat zij vaste die beelden ende cijeraigen der keercken
afbraken ende in sticken smeten, zoo es hij ooc Senter Nicolaus ten
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naesten in de keercke gheloopen ende sprack: hij wilde emmer wat mede helpen
ende schoot onder andere een beelde of twee van uut der keercke duer de
glaesveinsters, up tkeerchof.
Den anderen persoon, die daer over ghebrocht was, plach te zijne een bode van
Andtweerpen, die men Wulfjagher in de wandelinghe hiet. Maer meester Gillis
Coorens, den incarnaetveeruwer, was noch ter tijt, als de laetste van vieren, in de
vanghenesse van sGraven Casteel bleven, dwelc sommighe hem voor een quaet
teeken afnamen, als oft men hem gheen gracie vanden lijve doen en zoude.

Cap. VIII.
Hoe die Walsche soldaten, die uut den nieuwen casteele te Ghendt doen
rumen waren, up de Mude ghefoeriert waren, ende daer thuus laghen,
ende haer veendel uut staken; hoe die Spaengiaerts bij nachte gherooft
ende ghestolen hebben, dat men sommighe vanghenessen steercte;
hoe schepenen ende dheeren vanden rade te Ghendt haer vrij maecten
van soldaten te hebben, ende hoe dander volc ghequelt was metten
Spaengiaerden; ende hoe daer XJ veendelen uuttrocken om ghevanghen
nobilisten te halen; van XXVI raetsheeren int Hof ghecosen; ende hoe
den meester del campo eenen grooten heesch die van Ghendt anleijde.
Up den voornoemden dach foerierde men up de Mude, om de Walsche soldaten,
die uut den nieuwen casteele moesten rumen ende die Spaengiaerts plaetse maken,
en

ende up den XVIIJ der maent, zijn zij fraeij, in slachoorden, met vlieghende veendel
daer uutghetrocken, alvoren ghaende
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tbusgheschut, die dapper schoten; ende daer naer volchden die mannen, die de
spijssen droughen, al wel ghewapent, ooc aermen ende handen zeer schoon
blijnckende wapene, maer niet ghegraveert als de Spaensche, dwelck moghelic
beter was om den roest te mijden dan die ghegraveert was, daer troest meer in
pleecht te zitten ende qualic om uutschueren es. Zij quamen aldus met trommel
ende feijfel al over den curten Steendam, Veemaerct, Vrindachmaerct, ende alzoo
naer de Zuvelsteghe, over de Zuvelbrugghe, duer de Auburch over tSlusekin, over
de Sleepstrate, ende alzoo over tMude bruggheskin neffens tsHelichs Christ keercke,
over de voornoemde Mude, daer zij ghefoeriert waren, tot anderstont ende zoo
langhe tot dat zij ghelt zouden ontfanghen hebben. Want in den ghevalle zij zonder
ghelt uut der stadt moeten trecken hadden, ten hadde haer niet wel bevallen. Den
landtman zoude ooc moeten den last van hare teercosten rudelic ghedreghen
hebben, ende tvolck vander stadt, die daer veel an hanghende hadden ende hemlien
vele uutgheburcht hadden, zouden daer zeer vele an verloren hebben, alzoo zij
noch gheschepen zijn te doene; want alleene van broode waren zij sommighe
c

schamel backers schuldich wel XVJ ponden grooten; want de rijcke backers die
daer zonder ghedoen mochten, en wilden haer gheen keerven meer laten maken,
alzoo zij hier voortijts ghedaen hadden. Dus was den schamelen hals in groot
perijckel van tzijne te verliesen ende bijstier daer in te werden. Menich meinsche
nochtans, vrauwen ende andere, waren bedrouft van haer vertrecken, duer de
kennesse ende aliance, ende waren gheneghen tot weenen. Wederom de
voornoemde soldaten toochden die vander stadt groote jonste ende vriendtschap,
als daer zij een beleeft vriendelic volck an vonden hadden. Den hoop was al tsamen
hondert
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ende L soldaten. Zij staken haer veendel up de Mude uute, ende teerden in der
lieden huusen vander lieden spijse ende dranck zonder betalen, dwelck die lieden
zeer lastich viel; want zij haddender som IJ, som IIJ, som viere in den cost; want zij
en hadden gheen ghelt om spijse te coopen ofte om de ghoede lieden haer
tafelcosten te betalen.
en

Up den XIX der zelver maent, was te Ghendt ghevanghen een audt man
ghenaemt Jan Laute, die wijlent hallebaergier vanden onderbaliu gheweest hadde,
ende die hem eenen tijt bedect ghehauden hadde. Dese hadde hem oock ontghaen
ende te breet ghemaect in de voornoemde ghueserije.
en

Den XX septembris, zaterdach wesende, quam te Ghendt de tijdinghe, als dat
te Doornicke noch XV mannen ghevanghen waren vande deghelicste vander stadt.
Up dees tijt beclaechden haer sommighe lieden, dat de Spaengiaerts bij nachte
haer ghoet roofden; want twas bevonden, dat zij die aerme bleeckers, die der lieden
lakenen te bleecken hebben, alleene tusschen de calchovenen te Ghendt, vier zoo
vijf lijnen lakenen ghestolen hadden. Maer de bleeckers hadden haer nu voorzien
van bussen, die steerck gheladen waren met veel loots, om de dieven bij nachte te
1
beschieten, indien zij weder quamen; ende hadden gheschict met een schuuffelt
melcanderen bij te stane.
Ooc in de Leije, omtrent den Crommen-wael, waren wel zesse of VIIJ Spaengiaerts
met ghevierde bussen, bij nachte in eens mans schip ghecommen, daer den schipper
lach in den rouf en sliep bij zijnen wijve, ende nament al dat zij vonden. Den schipper
schoot zijn bocxemen an, ende liep uuten rouf bezien watter was; terwijlen liep er
eenen dief in den rouf daer des schippers wijf te bedde lach, ende

1

Schuifelet, fluitje.
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nemende dat hij daer crijghen conde, es ooc wech gheghaen.
Up Sente Pieters zouden zij ooc uut gheweest hebben om lijnen lakenen te stelen,
maer werden wederstaen ende bespiet.
Men zeijde, dat men zeer wrachte te Bruessel an de vanghenesse ende dat mense
c

zeer steerch maecte, ja, datter wel IIJ mannen an wrochten.
Die vanghenesse te Ghendt int nieu casteel, wart ooc zeer steerck ghemaect,
ende menich pont ijsers daer an ghesleghen; want men meende dat mer curts groote
personaigen van ghevanghenen in legghen zoude; ofte waren ooc moghelic schoon
cameren, die men steerck maecte om die nobilisten daer in te sluten. Ende
schepenen vander Kuere met die heeren vanden Rade, hadden vanden Hove zeker
lettren vercreghen inhaudende hoe dat zij exemt, vrij ende los zouden zijn van
eenighe soldaten tot haren huuse te hebben. Maer om den ghemeenen man en
was noch gheen oordonancie noch provisie ghemaect, daer vele zeer qualic in te
vreden waren, zegghende: schepenen ende die raetsheeren, die daer alderbest
jeghen moghen, (ende deene an de stede ende dander an den Prince wint, zonder
veel ander bienfeeten) hebben voor haer zelven ghezurcht ende niet voor haer
schapen oft onderzaten, zouckende haer eijghen ende niet tghemeene proffijt. Ende
en

overzulcx, den XX der maent voornoemt, zach men van nieus foerieren, up de
Coorenleije ende eldere, om die soldaten, die laghen in de huusen van sommighe
raetsheeren ende schepenen, in ander husen te legghen, die som te voren nochtans
ghefoeriert ende met volcke verlast waren, dwelc haer zeer qualic ghenouchde, dat
men alzoo haren last verdicte. Zoo datter veel vrauwen om weenden, ende hadden
zij wech gheweten met haren ghoede, zouden haer husen gheabandoneert hebben;
want
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de mare ghijnck, dat zij sommighe vrauwen ghesleghen hadden met stocken ende
met vusten. Ende tot Jan Doosterlijnc, in de Cruusstrate, een zeer catolijc man,
sneden zij de tenen schotelen al rontom in den boort met kerten, ende sneden up
de tenen teljooren veel cruusen ende scrabben, capten van zijnen zitstoel tghedraeijt
weerck af, duerboorden zijn glaesveinsters, smaecten zijn servietten up den vloer,
bedorven met haer peerden zijnen wijnghaert, verdeden ooc des mans haut ende
olije: dus woonde hij te rechte in de Cruusstrate, want hij was van hemlien ghecruust,
zoo, ic hem te kennen ghaf, als hijt mij claechde. Elder deden zij haer ghevouch in
de tenen pispotten dat zij over liepen, ende som deden zijt up den zoldere, alle
1
mode de Spaengie , daer zij up haer zolders haer eijeren legghen; niet min daer
licht ghemeenlic stroo oft hoij, daer zij haers ghevouch in doen, ende tdroocht daer
aest onder tdack, duer die hitte vander zonne die daer es, meer dan hier. Aldus es
haer vuulicheijt een lettel te excuseren.
en

Up den XXJ septembris, zondach ende Sente Mattheus dach wesende, zijn
smorghens vrouch van in der nacht ende van tsavonts te voren, tot XJ veendelen
Spaengiaerden, onder peerderuters ende voetknechten, uut Ghendt up den wech
2
van Bruessel ghetrocken, om te verjeghenen ende ontfanghen zeker ghevanghen
groote personagien, die te Bruesel ghevanghen laghen, als den grave van Egmont
prince van Ghavere ende den grave van Hoorne. Ende curts naer noene, wart te
Ghendt, bij trompetslaghe gheboden ende bevolen den inzetenen der stadt, dat zij
haer ghoet ende huuscatheijlen voor de Spaengiaerts niet rumen

1
2

A la mode d'Espagne.
Te gemoet gaan.
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en zouden van deen huus in dandere, want men hadde bevonden, dat zij haer
bedden, cussenen ende ander ghoet in melcanders huusen verborghen hadden,
om alzoo te min Spaengiaerts in haer husen te hebben, als niet daer toe ghestoffeert
zijnde. Daer was ooc mede gheboden, dat niemant met zijnen ghoede uut der stede
trecken en zoude, up zeker penen daer toe staende.
Up dees tijt waren bij den Hove XIJ eerlicke ende verstandighe mannen ghecosen
ende gheordineert, waeraf mijn heere van Noircarmes de eerste, ende meester
Jacob Martins, te Ghendt, president van Vlaenderen, de derde was, om alle zaken
te beslichten ende te examineren die van ghewichte zijn, nopende de ghueserie,
en

ende om oorden daer in te stellen ende oordineren. Ende men zeijde den XXIJ
septembris, dat desen raet gheamplieert was tot XXVJ raetsheeren, ende zeker noch
niet te vele van ghetale, om alle die twijfelicke zaken ende van zoo grooter
consequencie te consulteren, ende tot eenen ghoeden fijne te brijnghen.
Men zeijde, dat die van Eecloo haer zelven vrij van crijschknechten te hebben,
uutghecocht hadden an den duuck Dalve, ende hadden overzulcx salveguarde
vercreghen; maer ander zeijden, ten verstont hem niet voorder dan indien zij
catholijck bevonden worden. Dus wast gheeft den duven drijncken.
De mare es ooc ghecommen te Ghendt, dat den audtsten zone vanden graeve
van Egmont oock ghecreghen ende ghevanghen ghenomen es, noch een joncxkin
zijnde van grooter macht in toecommende tijde te werden; want den vader, boven
zijn overgroot patrimonie ghoet ende rijck huwelic hebbende een dochter van
Beijeren, hadde veel ghoets gheconquesteert ende ooc met tregiment van Vlaen-
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deren groot proffijt ghedaen; want hij hadde vercreghen ende gheconquesteert
Nieuhove, Steenhuuse, Ghaesbeque ende meer ander groote ghoedijnghen ende
eerlicheden. Ghaesbeque en hadde hij maer curst ghecocht, ende dede afbreken
een zeer steerck casteel dat daer stont, om dat men niet zegghen en zoude, dat
hijt jeghen den Coninc hauden wilde, ende coste hem nochtans menich duijsent
van af te breken, ende hadde noch onghelijck meer ghecost van maken.
Daer es wederom een zwaericheijt ende eccessijven heesch ghecommen, ten
laste van die van Ghendt, vanden capiteijn vanden Spaengiaerden den meester del
c

campo; want hij wilde hebben van die vander Hauderburch voor VJ ende XL peerden,
voor elck peert XIJ pont hoijs sdaechs, dwelc een machtighe somme ghelts beliep,
niet wetende waer ment recouvereren zoude, ende hij en wilde niet cederen oft
afghaen, ende gheliet hem altijts zeer verstoort, aestich ende gram, ende en wilde
niemants renen anhooren, oft emmer zeer weijnich, zegghende dat ment aest
ghereet maken zoude. Ende men wist wel, dat de Spaengiaerts nauwelic in als
hondert ende vijftich peerden en hadde. Ten waren ooc maer alfve peerden te
rekenen om haer cleenheijt, waer onder noch vele onghevallighe peerdekins waren,
daerom en voeren zij gheen lancen; want dees peerden dat niet verdraghen en
zouden, maer alleene busgheschut. Hieromme waren die ghedeputeerde vander
Auderburch tHove ghetrocken, om verzoetijnghe te crijghen van desen heesch, uut
zeker causen hemlien daertoe moverende; want den capiteijn voornoemd hadtse
ghedreecht, in alzoo verre als zijt niet stappans en deden, zoude zijn peerdevolck
buten zenden, om haer foeraige up de landtlieden ende pachters te halen, dwelck
de gheghoede wel aest ghewaer werden zouden in
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haer betalinghen van pachten. Nochtans men hadde verstaen, dat die comissie,
die den duuck Dalve vanden Coninc hadde, sprack zeer zoetelic ende vriendelic,
als dat men alleene de beschuldighe ende rebelle castijden zoude, maer de
ghoetwillighe in rusten laten, ende bescheermen ende preserveren, ende niemant
onghelijck doen, waer mede ooc den meester del campo belast was zulcx te doen
onderhauden zijn gharnisoen oft knechten, ende zelve hemlieden daer af eenen
spieghel te wesen.
De mare liep ooc, anghaende vander ghauden croone de maent te gheven elcken
soldaet, thulpen haerder bernijnghe, olije ende azijn, etc., dat daer af veraccordeert
waren met die van Ghendt, die van Ypre, als dat ment up den inpost vinden zoude,
die wel duijsent ponden grooten sdaechs inbrijnct. Maer die van Brugghe ende
vanden Vrijen en waren van dien zinne niet, ergo, zoo en wasser gheen accoort.
De mare was ooc onder sommighe persoonen tot Ghendt ghecommen, dat de
heere van Backerzele (welcx toename es caes en broot, ende es gheboren van
Brugghe, van gheen sonderlinghe afcomste wesende, maer alzoo van cleenen tot
grooten ghecommen), tot Bruesel, tot twee reijsen zeer ghepijnt hadde gheweest,
om sommighe secreten van hem te weten, mits dat hij veel verstants met de ghuesen
hadde ende haer zeer favorizeerde, zoo hij hem liet meercken, ende was secretaris
ende raet vanden grave van Egmont, zoo voorseijt es.
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Cap. IX.
Van twee placcaten vanden Hove ghezonden, ende bij den heeren
vanden Rade ghepublieert, deene anghaende de afghedancte knechten
ende dander toetchierende de vluchtighe lieden, wel ende scheerpelic
elc bijsonder interdicerende daer jeghens niet te mesdoene, up te vallen
in de penen daer inne begrepen.
en

c

Up den XXIJ septembris XV LXVIJ, wart ghepublieert in de consistorie vanden rade
in Vlaenderen, een oordinancie sConincx, ons gheduchts Heeren, nopende den
afghedancten crijschknechten, waer af inhauden hier naer volcht:

Copie.
Bij den Conick.
Onsen lieven ende ghetrauwen, die president ende lieden van onsen Rade in
Vlaenderen, saluijt ende dilectie.
Alzoo wij behoorlicken onderrecht zijn, dat vele ende verscheeden afghedancte
knechten oft soldaden, die ten tijde vande voorleden troublen ende beroerten in
onsen dienst gheweest hebben, hem up tplat landt onthaudende zijn, ende tzelfde
uut teeren, tot grooten last ende quetse vanden huijsman ende van onse schamele
onderzaten, dwelc wij gheensins en dijncken te lijden onder dissimulacie; zoo eijst
dat wij willende daer inne voorzien, tot verlictinghe ende soulaigemente van onsen
ghoeden onderzaten, u ontbieden ende bevelen wel eernstelicken, dat ghij terstont
ende zonder vertreck doet uutroupen ende publiceren, alomme binnen de steden
ende plaetsen van onsen lande ende graefschepe van Vlaenderen, daer men
ghewoonlic es uutrou-
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pinghen ende publicacien te doene, ende van onsen weghe scheerpelic ghebieden
ende bevelen allen afghedancte knechten oft soldaden, dat zij van stonden an ende
metter vliet hem vertrecken elck int zijne, te weten de ghene die men uut de
frontiersteden oft steercten ghenomen heeft, ter plaetsen van hueren ghaernisoene,
ende dander, in onsen dienst niet meer wesende, zullen hem stellen ende begheven
om haer handtweercken, ambachten ende neeringhen te doene, up pene, indien
de zelve bevonden werden meer achter lande haerwaerts ende daerwaerts te loopen,
dat zij daer van als vagabonde ende ledichghanghers ghestraft ende ghecorreghiert
zullen werden; verbiedende ende interdicerende allen knechten, soldaden ende
ander crijschvolck, voortan eenighe wapenen ten platten lande oft achter velde te
draghen, dan alleenlic hare ordinarisse wapenen, als rapiere ende poingiaert, up
pene van confiscatie ende verbuerte der zelver wapenen ende van arbitralen straf
of pugnicie.
Voorts, alzoo wij gheïnformeert zijn, dat vele vande voorseijde afghedancte
knechten oft soldaten ende andere, hem daghelicx in Vrancrijck ende elders
vertrecken, om hem aldaer in besoldijnghe ende crijschdienst te begheven ende
laten anscrijven, dwelck van zeer quader consequencien es ende gheensins te
lijden en staet, zoo verbieden ende interdiceren wij insghelijcx wel scheerpelic, dat
niemant vanden zelven knechten, noch eenighe andere, hem en vervoorderen te
trecken, ergheven oft stellen in den dienst van eenighe vremde princen, vorsten,
heeren, steden oft landen, hoedanich die wesen moghen, zonder onsen oorlof ende
consent, willende ende oordinerende, dat deghene die alreede vertrocken zijn,
binnen viertien daghen naer de publicacie van desen in onse landen van
haerwaertsovere, wederom
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keeren, up verbuerte van lijf ende ghoet, indien zij ter contrarien deden. Ende tot
onderhaudenesse ende observacie van onse jeghenwoordighe oordinancie ende
verbodt, procedeert ende doet procederen jeghens den overtreders ende
ongheoorsame, bij executie vanden penen voorscreven, lastende ende bevelende
particulierlicken allen rechteren, justicieren, officieren ende amptlieden, zoo wel den
onsen als dien van onsen vassalen, dat zij rigorueselicken procederen jeghens den
ghenen die hem vervoorderen zouden daer jeghens te doene, bij executie vande
penen voorscreven, zonder eenighe jonste, dissimulacie oft verdrach, up pene dat
men tzelve an hem verhalen zal .Des te doene met diesser ancleeft, gheven wij u
ende den voorseijden rechteren, justicieren, officieren ende amptlieden, vulcommen
macht, auctoriteijt ende sonderlinghe bevel, ontbieden ende bevelen allen ende
eenen ijeghelicken, dat zij u ende hem zulcx doende eernstelic verstaen ende
obedieren; want ons alzoo ghelieft. Ghegheven in onser stadt van Bruessele, onder
en

onsen contrezeghel hier up ghedruct in placcate, den XIIIJ

dach van septembrij

c

zeven en tsestich. Onder stont gheschreven: Bij den Coninc ni zijnen Rade,
ende gheteekent: d'Overloepe.
XV

en

Ghepublieert in consistorie vanden Raede in Vlaenderen, den XXIJ
1
1567. P. Bevere

septembris

en

Daer naer up den XXIIJ septembris was noch een placcaet uutghelesen bij den
heeren vanden Rade te Ghent, waer af tinhauden hier naer volcht van woorde te
woorde:

1

Ordinantie sConincs..... waer by verboden ende gheinterdiceert wert, allen afghedanckte
knechten of soldaden, ende ander crijchsvolck, voirtaen eenighe wapenen ten platten lande,
oft achter velde te draghen... Te Ghendt, by Jan van den Steene..... 1567. (Typis Manilij.) o

Bibliogr. gantoise, I, bl. 188, n 228.
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Copie:
Bij den Coninck.
Onsen lieven ende ghetrauwen, die president ende lieden van onsen Rade in
Vlaenderen, saluut ende dilectie.
Alzoo wij bij verscheeden brieven verclaert ende te kennen ghegheven hebben,
dat onse meeninghe was niet te willen ghebruucken van strancheijt ende riguer,
met ofte jeghens onse onderzaten, die gheduerende de voorleden troublen ende
beroerten jeghens ons mesdaen oft gheoffendeert zouden moghen hebben, maer
ter contrarien, van alle zoeticheijt ende ghenade, naer onse natuerlicke
gheneghentheijt, sonderlinghe met den ghenen, die hem der zelver ghenaden niet
onweerdich en zouden maken, zoo principalicken tschamel simpel volck es,
ambachtslieden ende andere verleet, bedroghen ende verdoolt wesende, metten
welcken wij tmeeste medelijden ende compassie hebben; ende al eijst zoo, dat de
zelve onse onderzaten zouden behoort hebben hem up ons te betrauwen ende
onse voorseijde ghenade te verwachten, des niet te min, zijn wij onderricht, dat vele
van dien van alle staten, condicien ende qualiteijt, namentlicken de voorseijde
schamele ambachtslieden ende simpel volck, dwelc duer de quaetheijt van andere
ervaren ende duertrocken zijnde, die van alle dese alteracien ende comotien, zoo
wel in de religie als andersins, hoofden ende authuers gheweest hebben, zoo
voorseijt es, hem mestrauwen van onse voorseijde gracie ende ghoedertierenheijt,
daghelicx verloopen ende hem voorvluchtich maken, haer ghoet ende huijsghezin
uutvoerende ende transporterende, verlatende haer landt, ende bij consequente
hem zelven bedeervende ende ruijnerende, ghelijck zij ooc diveersche haer
creditueren daer duere defrauderen ende ontruijmen; zoo eijst, dat be-
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gheerende, zoo veel als in ons es, onse verdoolde onderzaten up den rechten wech
te brijnghen ende wederom roupen, up dat de zelve in de devocie vande aude
catholijcsche religie ende in onsen dienst ende onderdanicheijt zouden continueren
ende blijven, onderhaudende hare coopmanschappen, neeringhen, ambachten
ende handtweercken, naer huere vocatie ende qualiteijt, willende ooc oordine stellen,
dat zij bij onwetenheijt hem zelven zoo vele quaets ende onghelijcx niet en doen,
als zij duer haer vlucht ende willighen ban doende zijn: wij om dese ende ander
redenen ons daertoe beweghende, hebben bij advijse ende deliberacie van onse
zeer lieve ende zeer beminde zustere, die hertoghinne van Parma ende van
Plaisance, voor ons Regente ende Gouvernante in onsen landen van haerwaerts
overe, ende van onsen zeer lieven ende ghetrauwen die lieden van onsen Rade
van state ende secreten, neffens haer wesende, verboden ende gheïnterdiceert,
verbieden ende interdiceren allen onsen onderzaten, zoo wel den ghenen die in
onse voorseijden landen van haerwaertsovere gheboren zijn, als andere, die aldaer
vaste woonstede ghehauden hebben, van wat state, qualiteijt oft condicie die moghen
wesen, uut den zelven lande te trecken, tzij alleene oft met haer huijsghezin ende
familie, int eijmelic ofte openbaer, noch ooc haren huijsraet, mueblen, catheijlen,
ghoeden, waren oft coopmanschappen uut te voeren oft transporteren, te water oft
te lande, in meeninghe van hem te absenteren, ende uut de voorseijde landen te
trecken, up pene van ghehauden te werden voor culpabel, emmers ten minsten
voor suspect vanden voorleden beroerten ende ongheregheltheden aldaer ghebuert,
ende overzulcx anghetast ende vervolcht te werden, mitsghaders van confiscatie
vande uutghevoerde ghoeden oft gheladen zijnde om uutghevoert te werden; verbie-
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dende insghelijcx allen schippers, veerlieden, waghenlieden, voerlieden ende andere,
de voorseijde vluchten ende uutvoeringhen te helpen doen ofte daer toe te assisteren,
maer bevelen ende oordineren den zelven, dat indien zij eenighe vernemen ofte
ghewaer worden, die zouden willen vluchten ende vertrecken ofte haer ghoet ende
mueblen uutvoeren, zij daervan terstont de wete doen an den officier vander plaetse,
om de zelve up te hauden, arresteren ende daer jeghens te procederen, zoo voorseijt
es, up pene van zelfs ghehauden te worden voor suspect vande voorseijde
mesdaden ende criem, ende overzulcx ghestraeft naer de circumstancien, qualiteijt
ende gheleghntheijt, vande zelve mesdaet, mitsghaders van confiscatie vande
schepen, schuijten, waghenen, kerren ende peerden, daermede tuutvoeren ghedaen
zoude worden.
‘Ende ten hende, dat men niet dijncken en zoude, dat wij onder tdecxel van dit
verbodt (dwelc ghedaen wort om de welvaert ende zalicheijt van onse voorseijde
onderzaten) den zelven oft anderen zouden willen benemen de vrijheijt ende
lijbertheijt van hare woonstede te moghen veranderen, als hem tzelfde ghelieft, om
eerlicke ende wettighe redene, zoo statueren ende oordineren wij, up dat men in
desen beroerlicken tijt zoude moghen weten de oorzake van een ijeghelicx vertreck,
ende dat de uprechte credituers van hare schulden ende crediten niet ghedefraudeert
en zouden werden, dat zoo wanneer ijemant om eenighe apparente redenen hem
uut eenighe stede, plaetse oft ooc uut onse voorseijde landen van haerwaertsovere
zoude willen vertrecken, zulcke ghehauden zal wesen tzelfde een maent te voren
te kennen te gheven den officier ende wethauders vander stadt daer uut hij zoude
willen vertrecken; ende in ghevalle hij up tdorp oft plat landt woonachtich es, zal
daer van de wete moeten
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doen zes weken te voren an den gouvernuer oft stedehauder, drossaet, baliu, meijer,
schautet oft principalen officier, onder wiens jurisdictie hij ghezeten es, ende daer
van bringhen ende tooghen ghoet ende duechdelic bewijs, onder den zeghel vander
stadt, plaetse oft jurisdictie, daer uut hij trect, up de pene als boven; lastende ende
bevelende voorts allen onsen rechteren, justicieren, officieren, amptlieden,
capiteijnen, hooptlieden, crijschlieden ende onderzaten, dat zij een ijeghelic, zoo
hem behouven zal, scheerpe visitacie doen ende neerstighe toezicht nemen, dat
niemant uut de steden, vlecken, durpen ende plaetsen van zijn woonstede oft
residencie en vertrecke; bevelende insghelijcx allen wachten vanden frontieren,
havenen, ponten, veeren, passaigen, brugghen ende uutghanghen van onse
voorseijde landen, tzij ter zee, te lande oft up zoete wateren ende rivieren, daertoe
zurchfuldighe toezicht te nemen, om de zelve up te hauden, arresteren, ende jeghen
den overtreders van onse jeghenwoordighe oordinancie ende verbodt te procederen,
in der voeghen ende mannieren boven verclaert, zonder eenighe jonste, discimulacie
oft verdrach, up pene van tzelfde up hem te verhalen als fautuers ende
medeplichtighe; ordinerende ende ghebiedende oock allen onsen tollenaren, pachters
ende collectuers van onse tolrechten ende andere dient behooren zal, dat zij gheen
schepen, schuijten, waghenen oft peerden, gheladen wesende, laten duervaren,
lijden oft passeren, zonder de zelfde eerst neerstelic te visiteren ende weten wat
dat die voeren oft gheladen hebben; verbiedende dies ghelijcx den voorseijdene
1
schippers, veerlieden, waghenlieden oft voerlieden, uut onse avenen , frontiersteden
oft palen van onsen landen te varen oft rijden, ten ware dat
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zij den voorseijden officieren, wachten oft ghecommiteerde vande voorseijde
passaigen alvoren hadden laten weten, tghene dat zij gheladen hebben oft wech
voeren, up ghelijcke confiscacie als boven, zonder dat de zelve officieren, wachten
oft ghecommitteerde voor de voorseijde visitacie eenighen loon oft salaris zullen
moghen nemen; alle de voorscreven penen ende confiscacien te bekeeren ende
appliceren, deen derdendeel tot proffijte vanden anbrijnghere, tweede derdendeel
tot proffijte vanden officier, die de executie daer van doen zal, zoo verre de zelve
penen ende confiscatien niet en excederen de somme van zes hondert carolus
ghuldenen van XXstuvers tstick eens, ende in ghevalle die meer bedraghen, zullen
de rechters oft wethauders den voorseijden officiers ende anbrijnghers eenighe
recompensie moghen taxeren ende anwijsen, ende tsurpluus van zulcke penen
ende confiscatien zal bekeert ende gheappliceert worden tonsen proffijte. Ende ten
hende, dat van dese onse jeghenwoordighe oordinancie, verbodt ende statuut
niemant ignorancie en zoude moghen pretenderen, zoo ontbieden ende bevelen
wij u wel eernstelicken, dat ghij tinhauden van dese terstont ende zonder vertreck
doet uutroupen ende publiceren alomme binnen den steden ende plaetsen van onse
lande ende ghraefschepe van Vlaenderen, daer men ghewoonlic es uutroupinghen
ende publicacien te doene; ende tot onderhaudenesse ende observacien vande
puncten ende artijclen voorscreven, procedeert ende doet procederen jeghens den
overtreders ende ongheoorsame, in der voughen ende mannieren boven verhaelt.
Des te doene met diesser ancleeft gheven wij u ende den voorseijden officiers,
capiteijnen ende tollenaren, volcommen macht, auctoriteijt ende sonderlinch bevel;
ontbieden ende bevelen allen ende een ijeghelicken, dat zij u ende hem tzelfde
doende eernstelic verstaen ende obedieren;
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want ons alzoo ghelieft. Ghegheven in onser stadt van Bruessele, onder onsen
en

c

contrezeghel hier up ghedruct in placcate, den XVIIJ dach van sepitembrij XV LXVIJ.
Onder stont ghescreven: bij den Coninc in zijnen Rade, ende gheteekent:
d'Overloepe.
‘Gheprononchiert int consistorie van mijnen heeren vanden Rade in Vlaenderen,
present den hove ende diveersche advocaten, procuruers ende ander persoonen
en

daer over gheroepen ende ghecompareert, den XXIIJ
P. Bevere.

septembris 1567.

Dese voornoemde placcaten werden beede ghedruct, te Ghendt, bij Gleijn Manilius,
filius Cornelis, ende vercocht bij Jan Van den Steene, d'aude, boucvercoopere up
Sente Pharahilden plaetse, zoo datse elc hebben mochte, diet beliefde, om een
cleen ghelt. Onder stont vanden drucker zijn devijse ende was ooc zijns vaders
1
devijse te weten: Typis Manilij .

Cap. X.
Hoe Henric De Buck vande Spaengiaerts ghewont; was ende hoe den
grave van Egmont ende den grave van Hoorne te Ghendt inneghebrocht
worden, met een zeer groote guarde van Spaenschen volcke te voet
ende te peerde; ende hoe Sente Pieters hondert ende xxx bedden
bescreven waren; ende dat te Ghendt somminghe ghevanghenen
ontsleghen waren.
en

Up den voornoemdenXXIJ septembris, disendach zijnde, smorghens ontrent den
IX hueren, was een man, een

1

Ordinantie sConincs.... nopende de personele vlucht ende wtuoeren te waters oft te lande,
van de goedijnghen van zijne ondersaten, vut den lande van herwaertsouere, etc. - Bibliogr.
o
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ghaudtsmet, ghenaemt Henrick De Buck, wonende achter thof wijlent Van Huele,
nu dheere van Eversheque, te Ghendt, up de Leije, wech gheweest hebbende
wederom ghecommen in zijn huus, meenende dat die Spaengiaerts, die tzijnent
thuus laghen, mede duerghetrocken waren, met de XJ veendelen, naer Bruesele,
om de ghevanghen Princen te halen ende te Ghend te brijnghen; maer hij faelgierde,
want daer was noch eenen thuus bleven, ende alzoo hij meende sommighe rente
ende pachtboucken ende rentebrieven toebehoorende meester Pieter De Rijcke,
fugittijf, (ende welcx ghoet al gheconfisquiert was) wech te brijnghen (mits dat daer
vele ancleefde), zoo was hij van achter up de Leertauwersgracht uutgheschoten,
maer liet met der aest de duere ontghrendelt, zoo dat hem den voornoemden
Spaengiaert up de hielen ghevolcht ende naer gheloopen es, ende hulpe roupende,
zoo hebben zij den man, die vluchtende was, ghemeent doot te steken, ende hebben
hem een groote wonde in zijnen aerme ghegheven. Dit ghebuerde int straetkin daer
men vande Leertauwersgracht uutcomt in de Gheltmunte; maer hij onschappeerde,
ende liet achtere alle die boucken ende brieven voornoemt.
Up den zelven dach, ontrent den een hueren naer noene, waren te Ghendt van
Bruessel inneghebrocht den grave van Egmont, prince van Ghavere, ende den
grave van Hoorne. Zij quamen van duer de Keijserpoorte, ende commende tot an
de Braempoorte, (die wijlen plach te heeten de Brabantpoorte omdat men aldaer
naer Brabant reijst) zoo sloughen zij ter rechter handt af, ende quamen al lancxt
den Reep over de Nieubrugghe, Nieustrate, Veemaerct, Steendam, ende alzoo int
nieu casteel te Ghendt met een schoon armeije, al Spaensch volck. Alvoren quam
een ghereden, die bespiedde of up de Veemaerct eenighe waghenen in
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den wech stonden, ende keerende wederom, quam de guarde anne, eerst een
jonghelijnck te peerde met een cleen daergijkin ende met eenen ronden blijnckenden
schilt up den aerme; daer naer ontrent XIJ Spaensche hallebaergiers, daer af de
stocken vande hallebaergiers met zwart fluweel overdect waren ende daer up
schoone verchiert met veel latoenen oft verghulden naghelkins met quispels, ende
die blaren oft baergien verghult; daer naer volchde veel busgheschut, al vijf dicke;
daer naer peerderuters met bussen; daer naer spijssen. In somma daer was veel
voetvolcx ende ooc veel peerdevolcx, die een groot ghedeel lancen voerden,
hebbende boven elc een vaenkin; want daer waren vier Spaensche benden
peerderuters, hebbende diveersche palueren oft wapenrocx. Deen bende hadde
alle roode, dander gheluwe, de derde groene, de vierde blauwe wapenrocx, gheboort
met strecken ende ander chieraige, hebbende een groot ghedeel hanghende maukins
lanck ende smal, die duerhauden ende duersneden waren. Die hernasschen waren
1
constelic ende rijckelic ghegraveert met bloumen ende antijckaige , naer die
Italiaensche manniere; want zij waren ghemaect te Melanen in Longobardien. Zulcx
was ooc thernasch vanden voetknechten. Daer wasser die zeer wel ende ander die
niet wel ghewapent waren: dat waren de arkebussiers, die niet ghewapent en waren
anders dan met sturmhoeden boven scheerp ende ooc al meest ghegraveert. Dees
rede ende tpasseren vanden voetvolcke duerde wel een huere tijts eer zij
ghepasseert was.
Den grave van Egmont was ghebrocht, als ontrent tderde vanden oorloochschen
volcke ghepasseert was, zittende in een letiere; daer neffens hem reet een Spaensch
grootmee-

1

Op zijn ouderwetsch.
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ster, met een schoon ghauden keten an den hals, die sommighe zeijden, dat hij
gouvernuer van Ghendt zoude werden. Hier neffens reden noch meer ander
nobilisten, ende, als tweetste derde vanden volcke duere was, zoo wart daer
ghebrocht, ommerijnct met veel peerden, den grave van Hoorne, zittende in eenen
r

waghene binnen, van wissen ghemaect, ende daer zat noch eenen mons neffens
hem, dat men zeijde dat een Spaengiaert was, ende voren lach een jonghelijnck in
den waghen met ghestruvelden hare, die men meende dat zijn camerlijnck was,
een schoon ghezelle. Ic voor mijn huus staende ende hemlieden hoofschede doende,
wart wedere (al was icx onweerdich) van hemlieden hoofschede ghedaen. Daer
achter volchden noch een groot ghedeel lancen te peerd fraeij toeghemaect; tusschen
elc regiment sloughen drij Spaensche trommelen ende een feijfel, spelende als de
schaepherders, nauwelic zoo wel als Marcias, die van Mercurius doen villen was.
Daer waren ooc ten diveerschen stonden trompetten ende claroenen up gheblasen;
maer al was desen hoop rustich om ziene, nochtans menich meinsche verscricte
daer in, ziende dat men zulcke groote machtighe personagien (ende die den Coninc
zoo grooten dienst ghedaen hadden, als bijsonder Egmont) daer alzoo ghevanghen
brachte. Men zeijde, dat den grave van Egmont bij zijn ghezelnede, een dochter
uut Beijeren, XJ kinderen hadde, die zeer bedrouft waren met haerder moedere,
zoot wel te; dijncken es ende ooc ghezeijt wart. Sommighe wilden ooc zegghen, als
hij uut Bruessele ghevanghen ghevoert was, dat den duuck Dalve, die hem doen
vanghen hadde (zoo voorseijt es), de tranen uut de ooghen spronghen, te meer om
dat zij aude kennesse gheweest hadden ende in sommighe strijden tsamen
gheweest. Veel vraukins, te Ghendt, werden weenende, eensdeels uut compassien
ende anderdeels
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uut vreesen, om dat zij al dat crijschvolck zaghen commen zoo gheweldich in de
stadt ghedruust; ooc zurchden zij waer zij alle te logijste ghaen zouden. Maer die
ghevanghen personaigen int voornoemde casteel gheconvoijiert zijnde, zoo keerder
een deel wederomme van daer zij ghecommen waren, ende een ander deel sloughen
ter slijncker handt af over den Zantbeerch, ende trocken al Sente Pieters uute, om
alzoo naer Doornick te schicken. Sommighe versaechde mannen, ende die haer
ijewers in beschuldich kenden, creghen ooc den moet zoo vul zwaericheden, dat
zij nauwelic ghespreken ofte haer weerck ghedoen en conden, als gheen zinnen
ofte herte hebbende om ijewers an dhandt te slane. Vele magherden ende namen
af, dat mer toe zach. Vele ghijnghen zoo gheperst van herten, dat zij zieck ende
quellende werden.
Die van Sente Pieters, die tot noch toe gheen knechten in haer huijsen ghehadt
en hadden, als die ander inzetenen der stadt, die som boven maten zeer verlast
waren, beghonden nu ooc een zwaricheijt te naken; want daer werden de bedden
ghescreven ende werden ghefoeriert bedden te decken, ende sommighe up den
Neercautere, duer de Ketelpoorte, hopende edel lieden te hebben, toochden haer
1
schoonste bedden, legicanten , coetsen ende cameren; maer tquam al anders, want
men haelde de zelve bedden uut, met oorcussenen, fluwijnen, hooftpueluen,
2
slapelakenen, culpten , saergien, zittecussenen vande beste, ja tapijtscussenen
ende saergien, ende voerdense met waghevoeren int nieu casteel, ooc mede tafelen,
schabellebancken, stoelen, etc., wel weerdich dat zij uut een huus deden, wel X oft
XVJ ponden

1
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grooten, zoot emmers ghebuert es tot Bauwen Seijs; ende tot Adolf De Grutere in
de Savaenstrate, afgheghaen tresoorier der stede van Ghendt, waren vier bedden
met al haer stoffacien ghescreven; zoo datter alsheels up Sente Pieters gheteekent
waren ghestoffeerde bedden, tot hondert ende XXX, dwelc zoude bedraghen in
c

weerden meer dan V pont grooten. Twas ghezeijt, zij en zoudense maer leenen
den soldaden int nieu casteel, drij maenden tijts, dan zouden anstaen die lieden
1
vanden Zande ende dan die vander Mude, alzoo den beker ommeghaende; maer
die laetst zouden leenen (zoo sommighe meenden), zouden int meeste perijckel
staen van te verliesen, hoe wel dat vele vande eerste, die leenden, niet vele min en
schricten oft beduchtende waren.
en

Up den XXIIIJ septembris hoorde men zegghen, hoe dat den grave van Egmont
gheleijt was in eene schoone lustighe camere, die wijlent den abt van Sente Baefs
ghehauden hadde voor zijn camere van plaijsancen, ten tijden alst noch een clooster
was, ende staet achter int casteel als een somerhuus. Daer neffens hadde ooc den
grave van Hoorne zijn camere, ende elc haddeIIIJ knechten om haer te dienen, ende
hadden beede een cokene daer men haer spijse tsamen coocte ende hemlien daer
af diende, ende was den grave van Egmont zijn gheweere uut siviliteijt weder
gegheven.
Up den zelven dach werden ontsleghen uut den sausselette vier ghevanghenen,
dats te weten: Jan Martins, cnape vanden aude cleercoopers, Joos Meijeraert, die
wijlent tAndtweerpen, int Paukins ende up de maerct heerbeerghe ghehauden
hadde, Yweijn Petrins, een aerm hudevettere, ende dhuijsvrauwe van Lievin De
Vlieghere, voereere, up de Nieustrate; Lievin haer man was mede int Schepenhuus

1
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brocht, maer wart weder boven gheleet. Zoo ooc was eenen, die doopsghezint
gheweest hadde, maer wast afgheghaen; dese zoude gracie ghehadt hebben, maer
heeft met zijn woorden ghemaect dat hij weder boven ghesteken wart. Meijeraert
voornoemd leijde men te laste, dat hij suspecte boucken zoude vercocht hebben
ende ghezaeijt onder tvolck, maer ten conde niet wel gheblijcken; emmer hij wart
c

verpeijnt met sommighe andere up IIJ carolus ghuldenen, te commen weder in
tsHeeren handen, daer toe verzocht zijnde.

Cap. XI.
Hoe wederom bij nachte de Spaengiaerden der lieden ghoet ghestolen
hebben, ende hoe tzelve ghoet betraept was ende sommighe dieven
ghevanghen, ende hoe datter datter twee af ghehanghen werden; ende
van een beroerte, die de Spaengiaerts in die stadt van Ghendt maecten,
als men den eersten zoude ghaen justicieren.
en

Up den XXV septembris, waren in der nacht, vande Spaengiaerts, ghestolen ende
gherooft, buten der Peterceliepoorte, XJ lijnen lakenen, waer af de sommighe wel
VJ ponden grooten tstick weert waren. Den bleecker, diese verloren hadde was
ghenaemt Cornelis De Commere, ende den coopman, diese toebehoorde Michiel
Leeman, wonende up den Steendam. Dit verclaerde mij een bleeckere, die ooc vier
lijnen lakenen verloren hadde, waer af voorseijt es, ende ghebuerde tusschen ende
achter de Calchovenen. Ende waren de dieven noch eens ghecommen bij schoonen
maenschijne: daer wasser vijve met een scheepkin an den meersch ghevaren, ende
daer stonter noch neghene up de Minnemeersbrugghe, ende meerckende, dat die
bleekers haers ghewaer
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werden ende schuuffeletten staken, hebbende ghevierde bussen, zijn afghedanct,
maer worpen zeere met calcksteenen, ende men hoorde an haer tale wel dat
Spaengiaerts waren. Up den zelven dach, smorghens, wasser daer zeven af
ghevanghen,up de Leertauwersgracht, daer den onderbaliu ende den upper capiteijn
vanden Spaengiaerts present was. Thuus was ooc betraept daer de XJ lijnen lakenen
in ghedreghen waren, die zij onder haer coetsen ghesteken hadden, up den zolder
daer zij sliepen, ende waren de lakenen zoo nat, dat men dwater zach duer den
zolder zijpen. In dit huus en woonde niemant anders dan Spaengiaerts; maer twas
vande ghebueren bespiet. Daer was ooc vonden een heelft van eenen calve, dat
daer noch hijnck ende alf ghevilt was, waer af zij deen heelft ghezauten hadden,
dwelc zij ooc ghestolen hadden. Men meende, dat zij wel zij XXX steerck waren, die
snachts heetende ter wachte ghaende,der lieden ghoet ghijnghen stelen.
De bleeckers, die haer ghoet ontvremt was, begheerden an schepenen, dat mer
recht over doen zoude, ofte dat zij zouden moghen hemlien daer jeghen verweeren
met bussen ende andersins. Zij zeijden ooc, dat haer honden, hoe ghoede
1
nachtwachters dat zij waren, niet en biessen , als den roof ghebuerde, niet wetende
wat zij die honden deden ende oft zijse betoovert hadden. Schepenen andtwoorden
hier up: zij en waren niet ghestelt om daer over recht te doene, maer zouden zoo
vele doen an haerlier capiteijn, dat mer ghoet recht over doen zoude ende de zake
remedieren. Vande voornoemde XJ lijnen lakenen, waren de achte wederomme
ghecreghen, de drije bleven verloren. Vande eerste vier lijnen lakenen en weet ic
niet, hoet daer mede ghevaren es.

1
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Ic vreese, dat zij ooc verloren zullen bleven zijn, mits dattet langher leden was dan
e

vande voornoemde XJ ; want zij versnijdense terstont in hemden, slapelakens ende
andersins.
en

Tsanderdaechs, dat was den XXVJ septembris vrindach wesende, was uuter
vanghenesse ghelaten Lievin De Vlieghere, voereere; maer zijn dochterkin bleef
noch ghevanghen.
Up den zelven dach, tvooren noens ten VIIJ hueren, wasser eens hangmans leere
ghestelt an de dobbel potente up den Coorenaert, ende noch eene an de dobbel
potente up de Vrindachmaerct; ende ten X hueren was daer een jonck curt man,
van die voornoemde laken, calvers ende veerckensdieven uutghebrocht. Hij hadde
1
een hermosijnen bonette up thooft, redelicken wel int abbijt zijnde, ende hadde
neffens hem ghaende een Spaensch priester ende een Italiaensch carmelijt van
Neapolis. Zij hilden ende droughen voor hem een groot hauten cruceficx, met eenen
voet oft beerch van calvarien, zeer zwaer, daer hij eenpaerlic naer zach, ende wart
alzoo gheleet over de Vischmaerct duer de Langhemunte, tot up de Vrindachmaerct,
alwaer zij een poose neffens de ghalghe stonden, ende de voornoemde gheestelicke
persoonen zeijden hem veel ghoets in haer tale, zoot wel te dijncken es. Daer naer
es meester Jan Van den Beergbe, scheerprechter van Ghendt, met hem ter leeren
upgheghaen, ende den pacient bleef haudende zijn bonette up thooft, die hij moghelic
niet afghedoen en conde, mits daf zijn handen ghebonden waren; maer meester
Hans, boven zijnde, namse hem af ende leijdese up de ghalghe. Hier in Nederlandt
heeft men een beter manniere: daer laet men alle pacienten die ter dootwaert gheleet
werden, metten blooten hoofde ghaen, dwelck veel ootmoedigher ende reverenter
es in den point

1

Armozijnenj, eene soort van zijden stof
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1

des doots ghestelt zijnde. Desen pacient dus boven zijnde, zeijde naer, bij tractus ,
ghelijc een kindt, dat zijn lesse leert, daer naer badt hij in Spaensche, dat men voor
zijn aerme ziele eenen paternoster wilde lesen, dwelck tvolc dede, doende haer
bonetten af, zoowel tvolck vander stadt als dandere Spaengiaerts. Dat ghedaen
zijnde, heeft hem den hanchman tstrop over thooft ghedaen, ende hem werden
noch ghoede vermanijnghen angheroupen, ende hij riep up Godt, naer costume,
verwachtende alle ooghenblicken afghesteken te zijn. Ende terstont, niemant en
wist hoe, zoo reesser een hurlinghe an tzuuthende vander maerct, ende die
c

Spaengiaerts trocken alle haer rapieren uute, zoo datter wel IIJ bloote rapieren
waren. Tvolck, dat tusschen hemlien ghemijnghelt stont, schoof terstont van daer,
vreesende die bloote rapieren; zoo dat die Spaengiaerts onder hemlien alleene up
de maerct stonden, ende tvolc, hemlien plaetse makende, vloot over deen ende
over dander zijde, ende liepen recht jeghen over voor de huusen. Daer wasser die
sloughen de lieden vander stadt met de voornoemde rappieren metten platten, zoo
dat ic zach, dat zijse som dweers af sloughen ende dreechdense noch metten sticke
te slane. Tvolck zeer versaecht zijnde ende zonder gheweere, ooc niemant hem ter
weere stellende, drumden vast an de voornoemde husen, want de husen waren
2
vuul volcx; daer hadden lieden up blocken oft boomen ghestaen, mueru haut, die
de draeijers (die daer in de kelders wonen) doen legghen hadden recht jeghen over
de ghalghe, die vielen over de blocken int vlien, ende lieten haer mantels, cappen
ende bonetten achtere; ja, daer wasser die met dheelft van haer mantels oft cappen
duerliepen, mits dat zij int ghedrum hemlien dweers af ghe-

1
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Zacht.
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schuert waren. Veel vrauwen verloren haer hoijkens. Die maerctcramen werden om
verre ghedrumt; want elc vreesde die bloote rapieren. Die lieden vielen ende liepen
met voeten over melcanderen. Daer laghen heeren, met ghauden ketenen an den
hals ende fluweelen rocx an dlijf, onder voeten, ende hadden noch vier of vijf lieden
up haer ligghende. Veel maerctlieden verloren haer ghoet uut haer cramen, ende
als die lieden vander stadt ijet waenden loopen van voor die husen, om van tusschen
te zijne, zoo werden zij vande Spaengiaerts ghedreecht of ghesleghen; want zij zeer
vervaert zijnde ende nijdich (om dat tvolck zach, dat men van haren volcke hijnck
cm dat schandalues feijt van dieverije ende nachtroof), zochten de lieden vander
stadt allen schamp te doene, diese conden, maer onredelick ende met lettel eeren,
wel tooghende welc een snoode generacie dattet es. Den hanchman, staende
metten pacient al boven up de leere, en wist niet watter te doen was, oft wat die
Spaengiaerts wilden hebben. Hij meende bij avontueren, dat zij den pacient wilden
verlossen; dus heeft hij hem strop weder vander kele ghedaen, ende over thooft
ghetrocken, ende bleef metten pacient staen ziende up desen tier. Den pacient
hoopte messchien, dat hij verlost zou werden; maer daer quam eenen provoost of
twee, van haren volcke, die ooc haer rapieren uut trocken ende dreechden die ander
soldaden te slane, of ten ware dat zij aestelic haer rapieren wederom up staken,
dwelc zij deden, obedierende haer hooptlieden, de welcke ooc spraken totten
scheerprechter, die metten pacient twijffelende stont, dat hij zijn zake vulcommen
zoude. Dus heeft hij anderwaerf den pacient tstrop over thooft ghesteken, ende
(zonder eenich anroupen meer) stack hem vander leere, ende int afhanghen keerde
dlichaem omme, zoodat den hanchman bedwellemt zijnde, faelde met zijnen voet
up zijn
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ghebonden handen te terden tot anderstont dat hijt hernam, ende heeft hem
verwurcht. Doe vielen die bevelslieden ende andere den volcke an, ende dedense
vander maerct rumen, min noch meer dan of zij de cause vander beroerte gheweest
hadden, daer nochtans niet eenen meinsche en was vander stadt, cleen of groot,
die hem voren ofte naer ter weere stelde, maer verdroughent al pacientelic ofte om
tzelve met een ghoet ghevoelen te nemen; tmocht zijn, om meerder foele te schuwen,
ghedaen, nochtans de steken, hurten ende slaghen, die zij den volcke ghaven, die
ghoetwillich ruumden, ghaven te kennen, hoe ghepassijt dat zij van herten waren.
Tgheruchte van dit rumoer was terstont up de Vischmaerct, Cooremaerct, ende int
vulle vander stadt daer zach men tvolck loopen als hoofdeloose hanen, ende
principalic die lieden van buten, die doe vele in de stadt waren, mits dattet den
principalen aertdach vander weke was, dats den vrindach; want die abandoneerden
haer coorenzacken, waghenen ende peerden, ende namen de vlucht met grooten
hoopen naer de poorten vander stadt. Onder andere wasser eenen boer, die de
vreese zoo inghetrocken hadde, dat hij met zijn waghene ende peerden reet
hendelijnghe om ter Bruchschepoorte uut te rijden, ende dede zijn peerden loopen,
meenende dat die stadt al overhende stont om melcanderen doot te slane, ende
commende an de poorte, wart vande Spaengiaerts, die daer de wachte hilden,
gherecontreert ende tscheerpe van haer spijssen ghetoocht ende naer hem
ghesteken. Dit maecte den bloet noch meer vervaert, zoo dat hij (niet wetende waer
rijden), ter slijncker handt afghekeert es, ende es ghereden lancxt der veste naer
1
Ackerghem in de boonen, ende es ontrent Tender Weere met waghen ende

1
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peerden, dweers duer de riviere vander Leije ghereden, commende uut up de
meerschen, daer gheenen wech en was, om zijn leven te salveren, hem zelven
zettende nochtans in veel meerder perijckel vanden lijve, te weten van verdrijncken
met zijn peerden, dan de zake in haer zelven was, die hem vervaert maecte: zoo
veel vermocht de vreese in eenen vervaerden meinsche. Ende wesende aldus de
roere aldermeest int midden vander stadt, zoo vraechden de Spaengiaerts de lieden
vander stadt, wat daer schuulde; maer zij en condent haer niet ghezegghen oft wijs
ghemaken, mits dat zij melcanderen niet en verstonden ende dat zijt ooc zelve niet
en wisten; want die up den Coorenaert waren, quamen ghevlucht duer de
Donckersteghe, te Putte, met grooten hoopen, ende ooc van neffen Senter Nicolaus
keercke, ende hier jeghen recontreerde tvolck dat vander Vrindachmaerct ghevlucht
quam. Hier uut quam wederom een nieu vreese, ende maecten melcanderen vervaert
ende deden melcanderen wederom achterwaert vluchten; want die vander
Vrindachmaerct quamen, vreesden, dattet elder al verloren ghijnck, om dat tvolc
jeghen haer quam gheloopen; ende die vander Coorenmaerct quamen, vreesden,
dattet elder al qualic ghijnck, om dat zij ooc zaghen tvolc jeghen hemlien commen
ghevlucht. Men clicte alomme de dueren ende veinsteren toe, ende men beghonderte
roupen: elc zij een man in zijn huus; want die lieden creghen innewaert haer huusen
zoo vul ghevlucht volcx, dat zij haer waer bekeeren en wisten, ende vreesden haer
ghoet ende ware te verliesen. De Spaengiaerts in sommighe husen, daer zij thuus
laghen, dreven die lieden met bloote rapieren daer weder uut; zij liepen ooc naer
haer wachten om haer spijssen, die zij bij den hijser of scheerpte haudende waren,
ende quamen daer mede onder tvolck gheloopen, om dat zij int ghedrum niemant
quetsen en
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zouden, ende sleeptense alzoo lancxt der straten. Dat maecte zulck een gheruchte,
dat tvolck zeer vervaert daer af was; maer die in de foele up de Vrindachmaerct
gheweest hadden, waren de sommighe ghequetst ende hadden haer schenen open,
ende eenen was zijn hooft open ghehauwen. Een Wale van Arien, die een schip in
de Coorenleije ghebrocht hadde, lach daer ooc onder voete ende hadde ooc zijn
schenen hopen, ende was zeer ghesleghen vande onredelicke Spaengiaerts. Die
sprack: wa Godt moet gheclaecht zijn van tonghelijc ende toverlast, dat men die
van Ghendt doet! Haddict met mijnen ooghen niet ghezien, ic en zouts niet ghelooft
hebben, dat men haer zoo veel onrechts zoude moghen doen, zonder hemlien te
verweeren ende zonder eenighe cause van harent weghen. Nochtans moesten zij
noch hooren van sommighe zotte Walen, dat die van Ghendt nu weder haren aert
1
van meijten toochden, niet wetende wat zij zeijden; want zij en hadden tspel niet
ghezien. De oorzake en conde niemant metter waerheijt ghezegghen, waer uut dat
dese beroerte sproot, dan dat men mocht zegghen, dattet uut twee oorzaken quam:
deene dat was der Spaengiaerts vervaertheijt, (want hoorden zij een blat ruijsschen,
zij waenden den slach up den hals te hebben ende overvallen te zijne); dander
oorzake mocht zijn daer bij ghevoucht, die schaemte, die zij hadden, om dat men
van haren volcke om dieverije hanghende was; waer uut zij ooc vertoorent waren
dattet die vander stadt wisten ende zaghen, ende bezichden up hemlien haren nijt
ende felheijt, die eerst uut vreesen sproot; want daer wasser vele die wech liepen
vander Vrindachmaerct met haren rapieren onder haer loo(?) In de
Coorenmetershuus was eenen in zijn camer gheloopen ende grendelde hem daer

1
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binnen, ende in veel ander plaetsen toochden zij haer vervaertheijt, daer zij nochtans
niet eenen grammen man vander stadt en zaghen. Wat zouden zij dan ghedaen
hebben, hadden zij ghezien tvolc vander stadt met toornighen moede jeghen
hemlieden commen, met haer gheweere in de handt? Zonder dit vertrect men noch
vier oorzaken van deser beroerte, die, om dat zij zoo different van melcanderen
luden, gheen van vieren te ghelooven en zijn. Sommighe zeijden, dattet eerst quam
duer een inghelsche dogghe, die eenen man bijten wilde, die hem daer jeghen
verweerde, zoot reden was; ander zeijden: twas duer eenen waghen daer veel volcx
up stont om justicie te zien doene, daer (mits tvoortghaen vanden peerde) tvolck af
viel; de derde spraken: twas duer tscreeuwen van een vrauwe of twee, als men den
man tstrop an den hals dede; de vierde partije zeijden: twas duer de questie, die
eenen Spaengiaert ende eenen man van Ghendt jeghen melcanderen creghen ter
causen vander zelver justicie; want den Spaengiaert zoude ghezeijt hebben, dat wij
gheen compassie metten pacient en hadden, om dat hij een Spaengiaert was; daer
up dat den man van Ghendt zoude ghezeijt hebben: alwaert dat ghij eenen vlamijnck
1
in u landt mocht vander doot verlossen met een malevedijse , ghij en zoudes niet
2
doen; ende zouden daer naer te messe ghestaen hebben. Maer ic die int midden
vander Vrindachmaerct ter zijden voor de husen was, daer voor mijn ooghen alle
die zweerden uutghetrocken waren, en conde niet ghemeercken, waer uute dattet
quam, dan datter up de zuutzijde vander voernoemder maerct, ontrent de
Hudevettershuus wat schuulde, daertvolc naer beghondete ziene. Ditte dan ghehent
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zijnde, zoo wart tusschen XJ ende XIJ hueren noch eenen Spaengiaert ghehanghen
an de dobbel potente up den Coorenaert up de zijde ter Vischmaerct waert, daer
den anderen hijnck up de zijde ter Huudevettershuuswaert voornoemt, ende was
een frisch persoon, wel int abijt, met groen fluweelen caussen boven tot de knien,
een fluweelen bonette daer hij mede tot boven ghijnck, zonder af doen; maer den
hanchman dedese hem af ende leijdese up de potente, zoo hij up de Vrindachmaerct
occ ghedaen hadde. Hij ghurde hem zijnen riem af ende zijn tassche; maer den
riem, die hij over zijn schauderen hadde ende onder zijn ocsele, daer hij zijnen rapier
an plach te draghen, die liet hij hem an; want die beteekende dat hij te Malta jeghen
de Turcken ghestreden hadde, waerom die Spaengiaerts (haer schamende) zeijden,
dat hij gheen Spaengiaert maer een Turck was, ende al hijnc men hier eenen
Spaengiaert of twee, dat men die lieden vander stadt, die Lutheranos, stekende
tstroo dat up den Coorenaert lach met voeten, daer mede verbranden zoude. Desen
pacient hadde ooc witte gheluachtighe schoen an, up roode onder caussen ende
een fraeij wambaeijs, als een edelman die quade onedel gheweercken ghedaen
hadde. Dese justicie ghijnck al stille te weercke: daer was ooc lettel volcx vander
stadt, om dat zij ghehoort ende ghezien hadden, hoet up de Vrindachmaerct
gheghaen hadde. Elc vanden pacienten, naer dat zij doot waren, was eenen brief
voor haren boessem ghehecht, daer met cleen letteren haer delicten in ghescreven
waren. Ontrent den avonde dede mense af, ende de Spaengiaerts haddense gheerne
in de keercke begraven ghehadt, te weten in Sente Jacobs keercke, maer de
priesters en wildens niet ghedooghen; maer emmers moesten zij up tkeerchof
begraven zijn ontrent den doot beenderen. Daer brochten zij haer met een processie
van haren volcke, gheestelic ende weerlic,
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ende en wilden haer uppercaussen niet uutghedaen hebben, dan wambaeijs ende
ondercaussen; want zij draghen zulck een affectie tot melcanderen, dat zij
tAndtweerpen, te weten de Spaensche nacie der cooplieden, aldaer dicwils de
dieven, dat Spaengiaerts waren, vander ghalghe ghecocht hebben om dat men niet
zegghen en zoude, dat die Spaengiaerts diefachtich waren; daer ooc een groote
hooveerdije mede speelde: ghenouch doende als die witte Ruijssen oft Moscoviters,
die (wanneer zij veel volcx in den strijt verloren hebben) haer versleghene pleghen
te slepen met haer, ghebonden an haer peerts steerten, om dat haer vijanden niet
glorieren en zouden van die menichte vanden volcke, die zij van haerder zijde
versleghen hadden.
Dits nu ghenouch ghezeijt van deser justicie te Ghendt ghedaen, ende vander
noodeloose oft ghezochte beroerte die daer uut gheresen es, ende willen ons tot
ander ghesehiede matterien keeren.
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Cap. XII.
Hoe meester Silvester zijn vanghenesse moest hauden in zijn huus:
van toverlast dat die Spaensche peerderuters deden; hoe Hans Claeijs
ghehanghen was; hoe de schade ghedaen in Sente Jacobs keercke te
Ghent ghegroott was; vande onredelicheijt vanden meester del campo,
dat meester Jooris Van der Piet overlast ghedaen was en veel ander
lieden; ende hoe datter Spaengiaerts te Doornicke inghetrocken zijn,
ende die Duutschen gheruumt; ende hoe die Walsche knechten, met
haren capiteijn, vanden nieuwen casteele vertrocken zijn uut Ghendt.
Up dees tijt moeste meester Silvester Moenens, der stede chierurgien, zijn
vanghenesse hauden in zijn huus, ende moeste met een groote somme zeker
stellen, dat hij gheen vanghenesbrake doen en zoude, ende mits dat zijn ghoet daer
toe niet souffisant ghenouch en was, zoo was meester Lievin Moenens, zijn zone,
taelman bij der Kuere, burghe voor hem, ende was te dier causen weder in de stadt
commen, die metter comste vande Spaengiaerden ghevlucht was, om dat hij hem
ooc ghemoeijt hadde metter ghueserije. Ende den voornoemden meester Silvester
ghaende om zijn ghequetste te visiteren ende vermaken, ofte die ander
inconvenienten hadden te cureren, en wart niet toeghelaten alleene te ghane, maer
vercnaept met eenen man of IJ die hem bewaerde. Aldus hadde tvolck overal veel
te lijden. Nochtans zeijde men, dat van tsHoofs weghe commen was uut Spaengien,
als dat men die ghevanghen Princen ghoedelic ende zachtelic tracteren zoude,
ende gheen cause gheven van haer te vergrammen.
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De mare quam ooc vande groote schade die de Spaensche peerderuters, die de
voornoemde ghevanghenen inbrocht hadden, buten te lande bedreven hadden,
ontrent Ghendt, Sente Denijs, tot Zwijnaerde, tZeewerghem ende daer ontrent; want
mijn cosijn Joos Van den Bossche, den baliu van Zwijnaerde, hadde up zijn hof XV
peerden, ende teerden hem wel af, in twee daghen ende nachten tijts, wel zesse
oft zeven ponden grooten. Men meent, dat de dese naer Doornicke vertrocken zijn,
ende als zij quamen passeerden duer Heedijnghe, als zij naer Ghendt quamen,
deden daer int voornoemde stedekin den volcke zulck overlast, dat men de inzetenen
hoorde crijsschen tot buten de mueren der stadt, niet min dan of dat schoon stedekin
vanden vijanden inghenomen hadde gheweest.
en

Up den XXIX septembris, quam de tijdijnghe te Ghendt, dat Hans Claeijs, van
Sente Baefs, ende plach procuruer bij Vinderen te zijne (die de constighe
glaesveinster vanden helsenaers, in Sente Jacobs keercke, ghebrocken hadde,
ende was alzoo zeer gheschonden als eenighe veinster in de voornoemde keercke),
in twee sticken zat tot Waesmeijster up de heije, endemzoude ghejusticiert gheweest
en

hebben up den XXIIJ

septembris, disendach wesende.
en

Ooc quam de tijdijnghe, dat, up den XXVIJ septembris, tAndtweerpen drij brekers
hadden ghehanghen gheweest, maer waren bedijncht dat zij ooc in de keercken
ende cloosters ghestolen hadden.
en

Up den XXIS septembris, Sente Michaels dach wesende, was ghelast, bij den
comissaris Burcht (als last hebbende vanden Hove), te Ghendt, den deken vanden
Christenen met zijn mede pastuers, keerckmeesters ende helichgheestmeesters,
te overziene, van sticke te sticke, de schade die in de keercke van Sente Jacob met
breken ghedaen was, moderate
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te estijmeren oft grooten, zoo haer van sommighe in den mont ghegheven was;
want als de melck ghesturt es, men canse zoo nauwe niet upghescheppen of daer
en blijft wat onder weghe. Aldus hebben wij, te weten: den deken vanden Christenen,
ghenaemt her Jan Bane, meester Gillis Warniers, beede priesters, ic Marcus Van
Vaernewijc, Lievin De Moor ende Christoffels Vanderhaghen, keercmeesters, Joos
De Brune ende Laureins De Grave, helichgheestmeesters, metghaders meester
1
Fransoijs Huerebaut , filius Eloijs, schildere, ende meester Lievin Luenis, filius
Daneels, glaesmakere, tsamen verghadert, ende alle zaken bijzonder grootende,
up den voornoemden Sente Michielsdach, beghinnende ten twee hueren naer noene,
waren daer mede bezich tot naer den vier hueren, ende begonsten eerst an den
autaer, zoo men ter keercken innecomt vander Veemaerct, ende ghijnghen alzoo
naer Sente Jacobs autaer daer neffens, ende alzoo naer Sente Barberens autaer
ende glaesveinster daer bij, ende alzoo al den bueck duere, dien eerst afghaende,
om tsernioen vanden drije hueren daer gheen belet te doene; want her Lambrecht,
dominicaen, quam daer predicken. Aldus wast al overschict elc bijzonder, ende
gheëstimeert naer elcx uuterste beste, in de equiteijt ende redene, als des hooghen
antaers tafele, die gheheel verghult was, tSacraments huus dat van alzoo constighe
modeerne ghemaect was, als eenich in Ghendt, de priesterlicke stoelen van her
Willem Doens, presbitre, doen maken ende naer der ruijne weder up doen rechten;
2
voort den doczael, motalen ra ende pilaren, hurghelen, autaertafelen,
glaesveinsteren, siegen, scappraen ende
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priesterlicke cleeren, dwelck al in een masse ghebrocht zijnde zoo liept ter
c

somme,van IJ ende ontrent XIIJ ponden grooten; want de voornoemde
ghedeputeerde en begheerdent niet te hooghe te prijsen, mits dat zij niet en conden
gheweten, of de ghemeene prochianen zoude ghelast werden tzelve te betalen
ende doen upmaken, hoe wel dat zij presumeerden dattet zoude moghen commen
ten laste van eenighe, diet helpen breken hadden, in haer zoene ende amende,
ofte van eenighe groote personaigen, die duer de vijngheren ghezien ende de zake
helpen voorderen hadden, of van ghegoedde, die met de ghues ghehandteekent
hadden, oft haer kinderen christen ghedaen oft ghetraut waren, oft haer dooden
beghraven hadden in de groen keercke, die de vremde predicanten ghelogiert ende
ghefeestiert hadden, ofte die gheenen eedt en hadden willen doen de Roomsche
keercke ende der gheestelicker ghoedijnghen te helpen bescheermen, ofte die
ghetijelic ter veltpredicatie gheghaen hadden. Aldus hebben zij ale dijnghen moderate
gheëstimeert, niet te hooghe noch oock niet veel te nedere; want daer waren veel
luerkins van autaertafelen ende veel dijnghen, dat audt gheworden was ende wel
alf verghaen, waeromme ment maer en estimeerde naer dat gheweest hadde ten
daghe vander brekijnghe ende noch min.
De mare ghijnck nu, dat den meester del campo zijnen heesch van een ghauden
1
croone de maent gheaugmenteert hadde, zegghende, dat hij hem verghust hadde,
ende hiesch nu voor elcken soldaet de maent, voor de bernijnghe ende andersins
c

X schellijnghen grooten, dat ware meer dan XV

ponden grooten de maent; maer de
heeren van Ghendt waren te Bruessel ghereijst, om dese ende meer ander zaken
te

1

Vergist.
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beslichten, ende den prelaet van Sente Pieters, die dede soluciteren om te hebben
vanden meester del campo zijn couffers metten ghelde ende juweelen, die zij int
uutvoeren vanden nieuwen casteele (meenende dattet Egmonts ghoet was) betraept
hadden, maer hij en conder niet wel aengheraken. Daer waren inne van ghelde van
eender specie, drije duijsent Phelippus ghuldenen ende vijf duijsent ghauden
croonen, zonder veel ander costelichede den clooster ende abdije anghaende. De
Spaengiaerts deden de mare ghaen, datter kilcten in bevonden waren ende ander
keerckelicke oornamenten, die overhoop in een masse ghesmeten waren, willende
den ghoeden heere Egmont daer inne alvelijnghe belegghen, als oft hij tgherooft
ghoet uut de keercken voorzijne ghehauden hadde; maer contrarie bleeck; want
den prelaet ende abt van Sente Pieters voornoemd hadde tvoornoemde ghelt ende
ghoet den grave van Egmont te bewaren ghegheven, ende hadde van hem inventaris
van als, die de zelve couffers metten ghoede ooc wesende ghevult met sommich
van zijnen juweelen, int nieu casteel (om best bewaert te zijne) te Ghendt ghedaen
hadde. Maer als den voornoemden prelaet naer zijn ghoet, wesende in dese couffers,
dede vraghen, zoo sprack den meester del campo zeer spitsch ende qualic: hij wees
den bode dat mense de kele afsteken zoude, die staut wilden spreken, ende ten
laetsten vraechde hij, wie de soldaden, die desen schat nacht ende dach bewaerden,
betalen zoude; waer up men hem mocht ghevraecht hebben, wie hemlieden
lastghegheven hadde, ende oft hij hemlieden meer moest gheven dan haren
oordinaren salaris, als oft zij daer niet ghewaect en hadden, ende oft int nieu casteel
qualic bewaert hadde gheweest, indien hijt daer weder in ghedaen doen hadde
daert eerst wel bewaert was, in eenen tijt, die veel perijculueser was, ende of hijt
den prelaet niet en hadde
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durven thuus zenden in zijn clooster, mits redelicken salaris ende gratueteijt; maer
neen, twas al ghoet ende ghelt, dat mer zochte, alzoo wel de meeste als de minste.
en

Up den XXX ende laetsten septembris (wesende Sente Bavens avont), zeijde
men, dat meester Jooris Van der Piet, taelman bij schepenen vander Kuere te
Ghendt, (een catholijck man) vande Spaengiaerts uut zijnen huuse ghejaecht was,
en

van tvrindachs te voren, den XXVJ septembris, ende moeste zijn eijghen huus
verlaten ende deerven. Hij hadde een veendel tzijnent ghelogiert. Zij wilden servietten
up servietten hebben ende van als dat zij peijnsden, dwelc de lieden verveelde. Hij
wast den meester del campo ghaen claghen vanden overlaste; die zoude ghezeijt
hebben, hij zoude hem te vreden hauden, up dat hem niet eerghers en gheschiede.
Joncheere Phelips De Grutere hadde wel cost alle daghe van dees soldaten om
eenen daelder. Mijn heere van Vroijlandt sprack: tzoude hem wel hondert ghuldenen
costen; hij moeste zijns sinjoors camere met costelicke zaelmakers stoelen stofferen
ende zijn legicant met zijden ghaerdijnen behanghen, waer inne hij zoo glorieerde,
dat hij daer Spaengiaerts van zijnder kennesse dede commen, om dat zij zien
zouden, hoe magnifijck dat hij ghetracteert was; ende dede van Vroijlandts wijn
tappen eenen pot, daer hijse mede beschanck. Claeijs Sersanders hadder wel alle
daghe cost af om eenen ghuldenen, zoo de mare ghijnck. Jan Van Ydeghem hadder
tzijnent thiene. Daer waren middelmate scheppers, die zeijden, dat zij haer volck
wel hadden willen quijt zijn om hondert ghuldens. Ander, als sommighe brauwers,
vreesden daer wel LX ponden grooten te laten. Sommighe ghemeenlieden claechden,
dat zij haer alle daghe XIJ mutsaerden verberrenden, zonder veelderande anderen
oncost; ende
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alzoo voort elc int zijne, waer uut elck wel dijncken mach, hoe zulcke huusen te
1
ghereke laghen ende wat oncost die persoonen daer af hadden, ende waren de
voornoemde nochtans meest alle catolijcus ende oijnt gheweest hadden.
Men hoorde nu te Ghendt zegghen, hoe dat over IIJ of IIIJ daghen te voren, te
c

Doornicke, IJ veendels voetknechten ende IIIJ peerderuters, Spaengiaerts,
inghecommen waren, van die te Ghendt den grave van Egmont ende den grave
van Hoorne gheconvoieert hadden, waer af die Tornisienen cleen blijschap creghen,
ende hadden veel liever ghehadt haer Duijtschen te behauden, waer af zij haer zeer
beloofden, dattet zoo ghoede redelicke knechten waren, dat zij wel te vreden waren,
als zij maer haren buuck vul caes ende broot en hadden; maer dese zouden werden
ghezonden naer Valenchiene.
en

Up den voornoemden XXX ende laetsten der maent septembris, vertrocken uut
Ghendt die Walsche crijschlieden, die up de Mude laghen, ende waren de audtste
dienaers ghezonden som naer Philippevijle, som naer Marienburch, ende som naer
der Sluus ende ander steercten, ende de reste werden ghecasseert, ende haer
capiteijn nemende an hemlieden oorlof, sprack haer an bijna met weenenden oogen,
zegghende: lieve knechten, ic en ben niet verlaten oft afghestelt om eenich vijleijn
onghetrauwe feijt, zoo ghijlieden wel weet, maer dat de Majesteijt zoo belieft heeft,
zoo en zijt ghijlieden ooc van ghelijcken niet te beschuldighen; nu dan, vaert wel,
in Godts name. Wij willen, als redelicke mannen redelic doen. Dit beweechde hem,
ende veel ruters ende ander audituers, diet hoorden ende zaghen, om tranen te
sturten, hoe jonstelic zij oorlof namen. Dit ghedaen zijnde, es elc ver-

1

In orde.
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trocken, ende hij den capiteijn reet met drij peerden naer zijn woonstede. Een Walsch
soldaet zoude ghezeijt hebben tot eenighe van Ghendt: mij valt inne ende dijnct,
zoo men dit nieu casteel heeft zien bewaren van Walsche tonghen ende nu van
Spaensche, alzoo mocht wel den tijt commen dat ment zoude zien bezet met
Duijtsche tonghen. Maer vanden voornoemden capiteijn zeijden sommighe dese
maren, te weten, dat hij, eer de foele vander brekijnghe te Ghendt ghebuerde, zoude
verzocht gheweest hebben van mijn heere den hoochbaliu van Ghendt, om te
hebben uuten voornoemden casteele, tzijnder assistencie, XIJ oft XVJ knechten, om
te helpen de foele beletten, ende zoudese hem ontzeijt hebben. Van ghelijcken, als
daer sommighe ghevanghenen vande ghuesen uuten sGraven Casteele inghebrocht
waren, zoo ghij vint voren, lib. 3, cap. 7, zoo en heeft hijse daer niet willen behauden,
maer heeft tot de Wethauders vander stadt ghezeijt, dat zijn casteel gheen
vanghenesse en was, ende dat hijse daer niet langher hebben en wilde. Ten derden
zoo es al notoir ende claer, hoe schamelic dat te Ghendt ghijnck, ende hoe zeer zij
verdruct waren vande ghuesen, zoo en heeft men niet ghewaer gheworden eenighe
hulpe oft bijstandicheijt van die vanden casteele, maer hilden haer al stille, als oft
haer niet angheghaen en hadde ende met der stadt niet te doen en hadden. Dat
meer was, als men de reparacien der keercken brack, zoo vonden haer sommighe
Waelinnen uuten nieuwen casteele aldaer, die haer cabbasen ende schooten vulden
met ijser ende motael ende ander costelicheijt, die zij crijghen conden, ende zijnder
mede int nieu casteel gheghaen, uut welcke indicien te noteren es van wat zinne
den voornoemden capiteijn mocht hebben gheweest, ofte de zijne, die daer laghen.
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Cap. XIII.
Wie de ghene waren, die tot raetsheeren int Hof ghecosen waren, om
te besoengieren up tfaict vande ghueserie; hoe men de weerclieden
inriep ende zocht, om tnieu casteel tAndtweerpen te maken; van een
beroerte in den Westcant; hoe men tSente Pieters te Ghendt der lieden
catheijlen ende bedden uut haelde; hoe die van Andtweerpen haer van
haer crijschknechten beloofden; ende diveersche maren vanden Coninc
ende de Hughenoijsen in Vrancrijck, met den prince van Condée.
Up den derden octobris, vrindach wesende, sprac men te Ghendt, als dat te
Doornicke twist was tusschen die gharnisoenen der Duijtschen ende Spaengiaerden,
die daer laghen, welcke Spaengiaerden daer curts inghecommen waren, zoo dat
de Duijtschen zouden ghezeijt hebben tot sommighe burghers, dat men de
Spaensche al de kele af steken zoude; want dees twee nacien melcanderen zeer
qualick moghen; maer twas een zegghen, dat men die Duijtschen van daer
verlegghen zoude om den twist te mijden.
Up desen tijt wist men bij name wie de XVJ raetsheeren oft staten tHove waren,
die ten dienste vander Majesteijt staen zouden, omme informacie te hoorne van die
delicten ende mesdaden, in den voorleden tijt, int faict vande ghueserie
ghecommitteert, te weten eerst:
1. De heere van Barlaimont.
2. Mijn heere van Norcairmes.
3. Meester Jacob Martens, president van Vlaenderen.
4. Den president van Arthois.
5. Den cancellier van Ghelre.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mer Jacob Hessele, riddere, raet in Vlaenderen.
Meester Jan De la Porte, advocaet fiscael van Vlaenderen.
Meester Jan De Blasere, raet tot Mechelen.
Meester Lievin Biese, advocaet fiscael tot Mechelen.
Den advocaet fiscael van Dolen in Bourgoingnen.
Den doctuer Del Rio, Spaengiaert.
Den doctuer Vergas, Spaengiaert.
Secretarissen:
De la Torre.
Vlierden.
Praets.
Mestdach.
Ende huijshier:
Vanderhaghen.

Waer af de vijfve van Ghendt zijn gheboren, of zijnse daer niet alle gheboren, zoo
hebben zij daer gheresideert, als meester Jacob Martens, president van Vlaenderen,
e

de derde in de oorden; mer Jacob Hessele, de VJ ; meester Jan De la Poorte, de
e

VIJ

e

e

; meester Jan De Blasere, de VIIJ ; meester Lievin Biese, de IX .
en

Up den VJ octobris, maendach ende Sente Bruno dach wesende, zoo was te
Ghendt bij voorghebode uutgheleijt, ter ghewonelicker plecken ende hueren, als
dat men tAndtweerpen zoude ghaen maken een nieu casteel, ende alle die ghuene
die daer wilden commen weercken, men zondtse een redelicke dachhuere gheven,
verbiedende bij dien alle ledichghanghers ende vagabunde, zoo wel vremdelinghen
als inzetenen, niet langher te Ghendt te vagabunderen, up de gheeselinghe, ende
haer was ghelast, dat zij haer zouden
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voughen te weercken an tvoornoemde casteel, ofte an ander weercken, daer hem
elc best an verstaende ware.
Ooc was de mare te Ghendt ghecommen, als dat in den Westcant wederom volck
te beene was, niet verre van Vuerne in een bosschaige, waerom de gharnisoenen
daer ontrent bescreven waren om tzelve te beletten, up datter gheen groote
vergharinghe en werde; maer zij en zijn niet ghecommen zoo aest als men
begheerde; want een vier dient int eerste ghebluscht, eert groot ende gheweldich
wert ende nauwelic niet om blusschen es; want twas een zegghen (ic gheloove wel
vander ghuesen upgheven), als datter terstont een groote macht van ghues
verghaderen zouden, als van XX of XXIIIJ duust, maer daer wasser niet zoo veel XXV
ghezien oft ghespuert. Waerom den baliu van Vuerne, willende zulck quaet
voorcommen oft beletten, es met zijn assistenten naer tvoornoemde bosch ghereden,
ende alle ghewesten wel bezouckende en bespiedende, en heeft daer gheen
vergharinghe van volcke ghevonden; ende aldus aftreckende bevant in een
taveerenkin zeker ghetal ghasten, van zesse of achte, zitten drijnckende, daer heeft
hij inghesmeten, ende zijlieden de vlucht nemende, mits dat zij van dien volcke
waren, en heeft maer eenen connen ghevanghen, die hij wel vaste doen binden
heeft ende met hem ghevoert; ende mits dat hij met de zijne verhonghert ende
verdust waren, zijn zij in een heerbeerghe ghaen teeren, met haren ghevanghenen,
den welcken bij consente vanden baliu ontbonden wart ende mede an de tafel
ghestelt, ende hem wart ghoede hope ghegheven van verlost te werden, indien hij
noumen wilde de principale, die dhandt an dese vergharinghe hilden. Den
ghevanghenen beghonde van herten verlicht te werden duer dese woorden ende
duer den dranck, zoo dat hij al clapte, dat men van hem begheerde; maer ten heeft
hem an zijn leven
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niet moghen baten, ende es ghehanghen gheworden des woensdaechs den eersten
octobris, up Sente Bavensdach.
en

Up den VIJ octobris was te Ghendt, up Sente Pieters, groot erruer ende droufheijt
onder die burghers vander stadt, die daer woonachtich waren; want zoo daer hondert
ende XX bedden bescreven waren, om te voeren int nieu casteel, zoo voorseijt es,
zoo quamen die soldaten, Spaengiaerts, niet alleene der lieden bedden uuthalen,
maer voorts al datter toe diende de stoffatie, als twee of drij paer slapelakens ende
fluwijnen, oorcussenen, culpten, saergien, ja, ooc in sommighe steden ghaerdijnen,
coetsen, legicanten, ende van elcx van tbeste dat zij vonden; zoo dat zij onder ander
tot een lijnwahiers huus oft een coopman van lijnwade, ghenaemt Arent De Wulf,
1
wonende up de Tijcstrate int huus daer Jooris Sersanders plach te wonen, uutdeden
eenen legicant al ghemaect van wel rieckenden cijpresse, zoo dat den zelven
coopmans wijf daer voren (met die ander catheijlen, die zij uut haren huuse deden)
wel hadde willen gheven XX ponden grooten, hadde zij die moghen behauden; ende
dit ghebuerde in de absencie van haren man, die alsdoe, in Inghelandt, in zijn
coopmanschepe was. Niet min, al hadde hij thuus gheweest, ten hadde hem niet
moghen baten. Zij deden ooc uut der lieden huusen jeghen haren danck, tafelen,
schabellen, stoelen cussenen, tanghen, branders, teneweerck, eereweerck ende
eerdenweerck, zoo dat scheen, dattet up Sente Pieters gherooft wart vande vijanden,
die de stadt inghenomen hadden; want vele en schicten niet min dan dat haer ghoet
(dwelc hiet gheleent zijnde) an de panne blijven zoude.
Adolf De Grutere, in de Savaenstrate, poortere ende afghe-

1

Heden de Kortrijkschestraat.
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ghaen tresoorier vander stadt, en ghijnck vrij quijte: zij haelden wel uut zijnen huuse,
c

dat IJ ghuldenen weert was.
Maer al veel sachter ghijnct tAndtweerpen ende eldere. Die Andtweerpianen
beloofden haer zoo zeere van die Duijtsche knechten, die daer laghen, dat zij zeijden:
zij en werden niet gheware, of zij knechten hadden of niet, zoo redelic leefden zij
jeghen haer.
Daer wart last ghegheven vanden duuck Dalve, dat men tnieu casteel tot
Andtweerpen alzoo aest maken zoude, alst moghelic ware, en datmer gheen
weerclieden an sparen en zoude. Daer wart ooc ghezeijt, datter die Duijtsche
knechten an weercken zouden, men zoutse haer dachhueren als ander weerclieden
betalen, ende zouden boven dien hebben haren ghewonelicken salaris van haerder
ruijterschap.
Daer liepen, ooc onder andere, quade maren omme, voor de catolijcque, ende
die gheerne in rusten hadden ghezeten, maer ter avontueren wel clijnckende voor
de ghues, diese moghelic helpen stofferen hadden. Dat was dat men zeijde, dat die
Hughenoijsen in Vrancrijck sommighe frontiersteden in Vrancrijck, an den cant van
dese landen gheleghen, inghenomen hadden ende die bezet met volcke, als die
stadt van Ham, Dorlens ende meer andere. Ander zeijden, dat zij oock Oorlians
inghenomen hadden ende dat stedekin Corbij, met een rijcke clooster, dat daer
staet, ghespoelgiert oft gherooft. Hiertoe zouden zeker knechten gheholpen hebben,
die vanden casteele te Ghendt afghedanct waren, ende in Vrancrijck overgheloopen,
up de zijde vanden prince van Condée, die den capiteijn ende thooft vanden
heretijcquen in Vrancrijck was. Den zelven Prince zoude ooc curts eenen slach oft
scheermutsinghe jeghen den Coninc ghehauden ende ghewonnen hebben, een
lettel weechs boven Parijs, bij Meeus
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en Brije, daer sConincx volck de Hughenoisen meende bespronghen te hebben, in
een bosschaige; maer hij moeste zelve de vlucht nemen, ende quamen met hoopen,
als met X of XX peerderuters tsamen, tot Parijs in de stadt ghevlucht, ende den prince
van Condé zoude Parijs wel met XV duijsent mannen beleghert hebben, zoo dat de
Parisienen groote vreese leden. Dit zoude al toeghecommen zijn, om dat
tgheestelicke in Vrancrijcke den Coninc upgheroeijt hadden, als dat hij de
Hughenoijsen tonderdrucken zoude ende maken datter maer een gheloove in zijn
landen en ware, te weten taude catolijcque gheloove, ende dattet een groet
schandael endejammer was ende groot verlies van zielen die diveersche opinien
ende secten int gheloove, dwelck wel waer es, indien ment alzoo ghebeteren conde.
Ende overzulcx meende den Coninc, met de zijne, de hoofden van dien met
subtijlheijt ghevanghen ghenomen te hebben; maer zijlieden, dat ghewaer werdende,
zoo es Condée met zijn ghealeierde (daer veel nobilisten toeghevallen zijn) in tijts
up gheweest, up dat hem ende de zijne niet en ghebuerde, zoo den grave van
Egmont ende van Hoorne in Nederlandt gheschiet was, ende hebben met
ghewapender handt libertheijt van haren gheloove vanden Coninc begheert, dwelc
haer toeghelaten hadde gheweest, ende dat men haer nu weder benemen wilde.
Hij hadde veel knechten upghescreven (zoo men zeijde), die in Nederlanden
afghedanct waren. Sommighe zeijden, datter in Vrancrijck bij den prince van Condée
c

ghevlucht zijn wel IIIJ edelmannen uut dese Nederlanden, om hem assistencie ende
bijstandicheijt te doene, maer daer wart vele toe gheloghen, zoo dat men niet wel
zekerlic daer af scrijven en can.
Men zecht, dat den coninc van Vrancrijck oft zijnen Raet aldaer meenden te
besoengieren, alzoo den duuck Dalve in Nederlanden ghebesoengiert hadde, dwelc
den duuck Dalve
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wel slouch, maer hem qualic; want als den coninc van Vrancrijk zijn benden van
oordonancien, die hem dochte dat suspect van heresien waren, hadde beghinnen
oorlof gheven ende nieuwe capiteijnen ende benden maken, zoo bevielt den
voornoemden Condée qualick, als hij zach, dat hij ooc van zijn bende van
oordonancien zoude moeten scheeden. Daer up den Coninc hem troostende, zoude
ghezeijt hebben: hij en zoude dat niet qualic nemen, anghezien dat hij de bende,
die hij hem ghenomen hadde, niet ghegheven en hadde eenen capiteijn minder dan
hij Condée was, maer die meerder ende hoogher van machte was, als te weten des
Conincx broedere; maer hij wilde hem andersins voorzien, zoo dat hij gheen claghen
hebben en zoude. Duer dese preparacie ende meer ander indicien hadde den prince
van Condée quade suspicie vanden Coninc ghecreghen, ende heeft hem ter weere
ghestelt, zoo voorseijt es, te meer om dat hij ghezien oft ghehoort hadde, hoe die
princen van Nederlandt met eenen zoeten toomkin anreest ende in tstreck ghebrocht
waren, zoo zij wel verdient hadden, haren heere den Coninc ontrauwe doende,
ende cause zijnde van vele beroerten ende desolacien ende van groote dolijnghe
oft erruer int helich christen gheloove, alzoo men al te wel ghewaer gheworden
heeft.

Cap. XIV.
Van sommighe onwaerachtighe maren, die de Spaensche soldaten te
Ghendt zaeijden; ende een verhael hoe den raet van Mechelen ende
den raet vanden Haghe, in Hollandt, van die ghuesen verdooft ende
bedroghen was; wat die soldaten zeijden van Egmont; van tbesteden
van tupmaken van tSacramentshuus in Sente Jacobskeercke end van
ander Sacramentshusen; hoe die Spaengiaerts haer zelven verleijden
ende roere jeghen sommighe lieden maecten; van een joncvrauwe van
Doornicke, die veel ghelts ghenomen was; ende vanden baliu van
Zwijnaerde, die men groot onghelijc veerchde.
Sommighe Spaensche soldaten te Ghendt ghaven ontrent desen tijt uute veel quade
maren. Tscheen, dat dese inlandtsche heeren meest al verraders van haren Prince
ende ongheloovighe waren, waer inne zij ooc beleijden den ghoeden edelen heere
mer Adolf van Bourgoingnen, heere van Wacken ende Capelle ende vise-admirael
der Nederlandtsche zee, hoochbaliu der stadt van Ghendt, de welcke met zeker
oorloochsche schepen ter zee lach, wel ghereect ontrent Inghelandts hende, bij
laste vanden Coninc, om Zijne Magesteijt aldaer te verwachten ende inne te halen
ende te brijnghen in dese Nederlanden, ende zoude daer ghegrepen oft ghefact
zijn ende in Spaengien ghevanghen ghevoert; dwelck mij een groot leetwesen in
mijn herte was ende van menich meinsche, die den ghoeden heere wel kenden
ende beminden, ende wel wisten, dat hij zulcx niet verdient en hadde; maer dit
bevant hem metter daet, curts, gheloghen te wesen.
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Want al wast dat zake, dat hij scheen negligent gheweest thebben, als men te
Ghendt de beelden brack, dat en mach men alzoo niet verstaen; maer hij anzach
die groote beroerte vanden volcke, die hij een lettel moest laten ghewerden, oft hij
en hadder gheen meester af connen ghewerden hebben. Tdocht hem beter (alzoot
ooc in der waerheijt was), dat zij die hauten ende steenen beelden afwierpen, dan
dat zij die levende beelden zouden ghedoot ende meshandelt hebben, dwelck wel
in perijckel scheen te wesen van alzoo te moghen gheschiene, hadde daer niet
wijselic ende voorzienlic in gheleeft gheweest. Ende al hadde hij hem in dese zake
wat mesgrepen, dat en mach men hem niet wijten, die gheerne de contrarie ghezien
hadde ende alle dijnck om tbeste dede; want den wijsen raet van Mechelen ende
van in den Haghe in Hollandt werden wel verdooft ende verabuseert van zaken, die
nochtans nu ter tijt slecht ende spottelic schijnen, maer doe ten tijden gruwelic ende
vervaerlic, mits dat men meende, dat die ghuesen al te boven waren, ende dat men
niet en conde precijselic gheweten wat heeren ende princen van machte dat daer
al dhandt an hilden. Want welck een slechte zake wast te Mechelen, daer den
c

hooghen Raet es, ende dat zij hebbende XV mannen int hernasch, lieten een hoopkin
van XVIIJ of XX rapailgen de beelden ende cijeraigen in sommighe van haren cloosters
afweerpen ende breken? Ende welck een verduveltheijt wasser in den Haghe in
Hollandt, daer ooc den Raet ende wijsheijt van Hollandt es, dat zij eenen man van
haerder stadt, die bij haer ghecommen was, gheloove ghaven, die slechts zeijde:
hij hadde eenen man ghesproken, die commissie hadde om daer de beelden te
weeren, welcken man ghecommen was vander Leijden, daer de beeldebrekinghe
al ghedaen was? Die raetsheeren dit hoorende ontboden den man die vander Leijden
ghecommen
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was, ende die hij zeijde de comissie van tbeeldebreken te hebben, de welcke in
den Raet comparerende, wart ghevraecht waer zijn comissie was om aldaer de
beelden te moghen breken. Hij, slaende up zijn burst (daer een zijden floes an hijnck
rontom zijnen hals met een teeken daer an) sprack: ziet, mijn heeren, de comissie
es daer. Waer inne de raetsheeren zoo verbaest waren (meenende dat waerachtich
was dat hij zeijde, zonder eenich breeder bescheet oft litteraigen te ziene), dat zij
an hem begheerden dat hij zoude willen daer af touven tot tsanderdaechs, om dat
mits den avont oft nacht gheen leelicke rudesse ghebueren en zoude, dwelck hij
accordeerde, behaudens dat zij hem hulpe van mannen an schicken zouden, om
zijn last ende comissie van tbeeltstormen te helpen vulcommen, dwelc hem den
Raet zoude belooft hebben te doene. Maer eer desen stauten breker wel van daer
conde gheraken, eert al in sticken was, quam in Hollandt ende sonderlinghe in den
Haghe (daer den Raet es, zoo voorseijt es) een placcaet vande Gouvernante, dat
men de brekinghe beletten ende wederstaen zoude, waer up hij zeijde: ziet doch,
hoe veranderlic dat de weerelt es! Tes gheboden die beelden af te weerpen, ende
nu werdet wederomme wederzeijt. Nu wel, in Godts name, ic zal afhauden van
breken, ende haddet eer ghecommen ic zoude eer afghelaten hebben. Dit hadde
desen man altemale voor dhandt ghedicht, ende de raetsheeren ende gheheel de
stadt thooft met lueghenen ghebonden; want dat floes ende teeken, dat hij an den
hals hadde, en hadde niet met allen te bedieden, dan dat hem tzelve ghegheven
was te Leijden, in de brekinghe voornoemt, van eenen onverlaet vande brekers
aldaer, die hem een capiteijn wilde maken van tgheboufte, diet desen anderen over
thooft warp, ghelijck de zotten pleghen, zegghende: om dat ghij u zoo fijnelic ghehadt
hebt int beeldestormen, zoo schijncke
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ic u dat toijsoen ende make u een capiteijn onder mij. Maer dits nu hier af ghenouch.
Sommighe lieten, ontrent desen tijt, een mare uutghaen, moghelic om tvolck een
zeemkin an den mont te strijcken, dat den grave van Egmont in zijn vanghenesse
1
gheslanckiert was; maer dat en zeijden nochtans die Spaensche soldaten niet, die
daer ontrent somtijts de wachte hilden, maer dat hij alle nachte ghewapende hadde
in zijn slaepcamere, die tot voor zijn bedde stonden, zoo dat hij hem nauwelic en
verroerde, oft zij en vraechden hem wat hij begheerde, oft wat daer schuulde, ende
buten zijn camere was oock een wachte van knechten. Maer wel es waer, men liet
hem in den dach recreëren ende spelen, zoo dat hij up eenen curten tijt, metten
teerlijnck jeghen eenen Spaengiaert spelende, verloos hondert ghauden croonen.
Verclaerden ooc, hoe dat up dees tijt zeker couffers met ghelde ende baghen
betraept waren vande Spaengiaerts; want men meendese uut der stadt ghevoert
thebben, ende behoorden zeker nobilisten van Ghendt toe, die de Spaengiaerts
zeijden, dat Lutheranen waren.
en
Up den voornoemden dach (dat was den VIJ octobris), was besteet te maken
tSacramentshuus, tSente Jacobs, dwelck al bij tot den pavemente toe ghebroken
was. Diet besteedden waren heer Jan Bane, deken vanden Christenen, ende meester
Gillis Warniers, priesters, ende ic Marcus Van Vaernewijc, Lieven De Moor,
Christoffels Vanderhaghen, keerckmeesters, Joos De Brune ende Laureins De
Ghrave helichgheestmeesters, ende waren de annemers twee mannen van
Mechelen, den eenen ghenaemt Rombaut De Coninc ende den anderen Augustijn
Adriaens, voor de somme van XXVJ ponden grooten, alzoo ghoet te maken alst te
voren was oft
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beter, waert eergher dat ment haer aftrecken zoude; zouden al die aude stoffe ende
ghesneden weerck, daert te passe quame, moghen verbesighen, die daer noch een
groot ghedeel was, ende int steen, dat zij daer toe nieuwe zouden verweercken, en
1
zouden zij anders niet moghen leveren dan Avennes steen ende gheen perpeijn ,
dwelc men den derden pennijnck beter coop heeft; zouden ooc de stellaige moeten
tharen coste doen: dies zoude men haer leenen zulcke berders ende hauten, als
de keercke an haer zelven hadde. De keercke was ooc ghehauden te dooghene
calck ende zavel, ijser ende loot daer toe dienende.
Up dees tijt was tSacramentshuus Sente Jans al upghemaect, maer ten hadde
zijn vulle proportie niet volghende zijnen gront, diet te voren hadde; want twas boven
neerdere ende smaldere dant plach te zijne, dwelck hem schaemde in de ooghe,
sonderlinghe in de ooghen van constenaers ofte die verstant daer af hadden. Dit
quam bij, dat sommighe, diet besteedden, waren canonicken ende andere, die cleen
verstant van zulcke modeerne hadden, ende haddent gheerne noch neerder laten
maken, en ten was gheen wondere, dat dit Sacramentshuus zoo aest vulmaect was,
om de rijcheijt der keercke ende canonicken, ende om dattet niet boven tot den
alven ghebroken en was.
Sente Michiels ende tsHelichs Christ waren ooc die Sacramentshusen besteet
wederom up te maken.
en

Up den VIIJ octobris, woonsdach ende Sente Denijs avont wesende, werden
veel soldaten hier ende daer te Ghendt vertreckende, ende haer logijsten
veranderende ende ander in haerlier plaetse commende, zoo zij ooc te voren
ghedaen hadden, bijsonder die in cleen aerme huijskins laghen, als

1

Zie II, bl. 298.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

93
in de Nieupoort ende eldere; want die Spaengiaerts, die qualic jeghen frio, dats
caude, moghen, vreesden in den winter groote caude te lijden, bij aldien zij in die
aerm huusen bleven, die qualic te bernen hadden. Aldus zochten zij haer in ghoede
rijcker lieden huijsen te verlegghen, ende alzoo up den zelven dach, tsmorghens,
IJ of drij Spaengiaerts wel ghecleet, waren commen int huus van Jan Doens up de
Coorenleije, daer ander uut vertrocken waren, waren ghram, om dat men haer
weijgherde oft verbarch de schoonste camere, zoo dat zij woorden ende questie
creghen, in zulcker mannieren dat Jan Doens ghesteken ende ghesmeten wart, die
daer jeghen ooc wurstelde, ende zijn wijf scheen ghequetst zijnde, int aenzichte
een scrabbe hebbende dat zij bloedde, dwelc zij afvaechde, ende zij oft haer joncwijf
waren hooren crijsschen tot over dwater vander Leije, in die husen up dander zijde.
Maer als men alzoo wel deen zegghen zoude als dandere, twas ooc somtijts der
lieden vander stadt schult, die te quellic ende lastich waren, die de hooveerdighe
Spaengiaerts niet en wilden verleenen haer schoonste cameren ende ghemacken
van haer huijsen, dwelc hier noijnt van ander soldaten ghezien noch ghehoort en
was. De Duijtschen, die in djaer XL te Ghendt laghen, waren wel te vreden dat zij in
aerm huijskins in de prochie van Ackerghem ghelogiert waren. Maer dese en schenen
uut gheenen veltleghere, maer uut slaepcameren ghecommen zijnde; oock bedorven
zij der lieden cameren ende schoonste dijnghen al te zeere, ende maectent vul olije
plecken, keersroet, inct, smaut, more, als oft daer veerckenen gheweest oft ghewoont
hadden.
en

Up den V octobris, zondach wesende, anno LXVIJ, een joncvrauwe van Doornicke
ghevlucht zijnde, ende ghecommen zijnde duer Audenaerde ende duer Ghendt naer
Andtweerpen, es vervolcht gheweest ende tusschen Ghendt ende
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1

Andtweerpen te pots achterhaelt vande Spaengiaerts te Ghendt, alwaer haer
ghenomen hebben gheweest drij duijsent ghauden croonen, met grooter droufheijt
ende trueren haers herten.
Men hoorde alle daghe van tgroote overlast, dat zij de lieden deden, zoo wel
buten der stadt als daer binnen; want zonder in veel ander prochien (dwelck tot
mijnder kennesse niet al ghecommen en can, ende al quaemt tot mijnder kennesse,
zoo waert mij al te lastich om scrijven ende den leser verdrietelic te lesen), zoo
hebben zij anderwaerf gheweest tot Zwijnaerde, vraghende an den baliu, Joos Van
den Bossche, of thoij ghereet was om haer peerden, dwelck haer toeghezeijt was
ofte XIJ ponden grooten daer voren; want anghezien dat zij thoij niet en hadden,
wilden zij de XIJ ponden grooten hebben ende niet beijden. Daer wasser, die al den
nacht ghijnghen zitten quaerten in zijnen stal, ende wilden den zone vanden huuse
(Gheeraert Van den Bossche ghenaemt, ghehuwet wesende) den lanteerne met
de keersse doen hauden, dwelck hij niet doen en wilde, waerom zij hem dreechden;
maer hij haelde zijn vader, den baliu, die dreechde haer den capiteijn over haer te
claghen. Doe baden zij metten handen te ghadere, dat hijt niet zegghen en wilde,
zij zouden aflaten zulcx meer te doene. Zij hadden vanden besten baeckvleessche
ghenomen drij of vier sticken, ende haerder peerden beenen daer mede ghestreken,
ende hadden ooc wel vier ponden boteren daer an verstreken. Zij wilden emmer
ghelt hebben, daerom es den baliu met zijnen zone naer Ghendt ghecommen, an
eenen capiteijn van een veendel, daer dese knechten onder sorteerden, die vraechde
terstont, of zij tghelt brochten? Hij sprack: neen. Dat zal ic (zeijt hij) u wel
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wijs maken; ende zant terstont om sommighe van zijn soldaten. Dus meenden zij,
dat mense ghaen vanghen ende binden zoude. Den capiteijn sprack: schepenen
van Ghendt haddent hem gheconsenteert. Den baliu met zijnen zone spraken neen;
want zijt an de wet vernomen hadden. Dus zijn zij ghesaemdelic voor schepenen
gheghaen, ende daer wart den capiteijn pleijnelic ghezeijt, dat hijts niet en vermochte
bij zeker lettren vanden duuck Dalve. Doe warp hij zijn mulen van zijn voeten, ende
stont en spranck, en den dullaert en maecte of hij zodt gheweest hadde. Emmer
den baliu ende zijn zone wart van zijn ansprake ghelibereert.

Cap. XV.
Hoe leelick die Spaengiaerts leefden met een jonck ghezelle, die zij
ghevanghen hadden; ende hoe leelic ende indiscretelic haeren
uppercapiteijn, den meester del campo, sprack; ende wat overlast die
Spaengiaerden in de stadt deden; van vele diveersche vlieghende
nieumaren; hoe een diefkin vande Spaengiaerts ghehanghen was, om
dat ten Augustijnen ghestolen hadde dautaer cleeren ende de zijden
ghaerdijnen; ende van zeker quetsueren ende eenen dootslach vande
Spaengiaerts ghedaen.
Noch ghebuerde daer een leelicker ende meerder onrecht van hemlien, te Ghendt,
en

want up den IX octobris, wesende Sente Dijonisiusdach, wasser in de Gheltmunte
eenen Spaengiaert, die daer ooc den zodt wilde maken, ende quam gheloopen in
een ghoet mans huus, ghaende boven ende beneden, zonder ijwers naer te vraghen,
ende daer hij een camer duere toevant, die wilde hij open ghedaen hebben of wildese
open slaen, ende es onvoorzien ghecommen up een contoir
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camerkin, daer twee jonghe ghezellen (cleercken bij den raet van Vlaenderen, mits
dat den patroon vanden huuse hem bij den Raet gheneerde) zaten en speelden oft
caerten, en den eenen en was vanden huuse niet, maer was den anderen commen
bezien, ende vreesende van haren lijve ghegrieft te werdene, mits dat den
Spaengiaert met eenen blooten rapier hemlien bespranck, zoo facte den eenen
zijnen snijer ende ghaf hem twee cleene steken in zijn burst, waeromme hij alzoo
van ander Spaengiaerts overvallen wart met bloote rapieren, dat hij hem van achter
over eenen muer salveerde. Hierom namen zij die naeste ghebueren uut haer husen
ghevanghen, maer lietense weder ghaen, ende creghen achter naer zijn
medeghezelle, die niet mesdaen en hadde, maer ghijnck int ghescheede. Dese
namen zij ghevanghen ende leedden wech, zegghende dat hij daer zijn kele om
laten zoude, ende mits dat hij sorteerde onder die heeren vanden Rade, zoo was
hij vanden heeren in haren handen begheert, dwelck zij haer ontzeijden, vreesende
dat zij hem niet gbenouch quellen en zouden, hoe wel dat bijt tfaict niet ghedaen
en hadde, maer ghepoocbt te beletten, zoo ghezeijt es, ende dat ooc den
Spaengiaert, die ghequetst was, gheen noose vanden lijve en hadde, ende hebben
hem ghehauden ghevanghen in de Olijslaghershuus, ghebonden als een dief oft
roover, up welck huus zij haer wachte hilden, zoo voorseijt es, ende hebben hem
1
daer ghezet metten handen up zijnen rugghe ghebonden ende gheduumijsert , ende
de voeten in boijen ghesleghen, daer hij groote pijne in leet. Oock benamen zij hem
de eerste twee nachten zijn slapen, hem temterende ende ghreetende, zoo die
Joden Onsen Heere deden, spuwende in zijn aenzichte ende hem treckende bij
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den hare, nuese ende hooren, dat jammer es dat ment vertrecken moet, en lieten
hem oock zijn ghevouch niet doen, dan alst haer paste.
Den meester del campo hadde ghezworen bij de vier Evangelisten, bij alle Helighen
ende Sacramenten Godts, die eenen Spaengiaert eenen druepel bloets sturtte,
zoude dat ontghelden in zijn vader, moeder, zusters ende broeders, ende alle die
ghebuerte duere zoude hij ghebieden met zweerden te slane, om dat zijts niet belet
en hadden. Den onderbaliu, meester Franchois Boele, ende meer ander eerlicke
mannen vander stadt, moesten van hem hooren, dat de lieden van Ghendt alle
1
bugghers waren, verraders van haren Coninc ende Lutheranen; maer zij waren
zoo eerlicke ende rechtveerdighe lieden, dat zij noch up den zelven dach tsavonts
namen eenen man zijnen mantel, in de Veltstrate, bij tKetelkin, ende ghaven hem
boven dien noch IJ of IIJ wonden. En tsanderdaechs smorghens wilden zij up de
versche Vischmaerct visch hebben om X stuvers, die haer XVIIJ stuvers ghelooft
was, ende namen wech met ghewelde, ende om dat den vischvercooper dat keeren
wilde, trocken haer rappieren uute ende vielen melcanderen bij, ende sloughen
2
eenen knecht, die ten besten sprack, dat hem de roo snotte volchde. De lieden van
buten, die met hoij quamen in de stadt, hebben zij tghelt tot VIIJ schellinghen grooten
voor haer voeten gheworpen, ende ghijnghen metten hoij wech, dat X schellingen
grooten weert was, waeromme vele voor haer namen niet meer haer ware te Ghendt
te brijnghen.
3
De burdenaers werden ooc dicwils verdruct; zoo wer-
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den ooc de vleeschauwers. Zij namen ende ghaven dat zij wilden.
Daer wasser ooc een soorte, die hadden ghehoort messe int clooster ten
Augustijnen, ende de misse ghedaen zijnde, es den priester vanden autaer gheghaen
om hem tontgheeruwen, hemlieden wel betrauwende om dat zij zoo devoot ende
catolijck schenen zijnde; maer hij den rugghe ghekeert zijnde, hebben tfluweelen
autaercleet ghenomen ende IJ zijden ghaerdijnen afghesneden, ende hebbent tot
eenen causmaker ghedreghen om daer af uppercaussen te maken ende te voeren,
die (dat ghewaer werdende) bij schepenen gheghaen es, tzelve te kenen ghevende;
maer scherpenen wesent van haren halse, zegghende: zij en hadden daer gheen
berecht over.
Men Zeijde, dat de Gouvernante of tHof ghezonden hadde an den hertoghe van
Cleven, hem twee dijnghen doen vraghende. Deene was: ter wat causen dat hij
knechten up screef; ende dandere: waeromme hij in zijn landt ontfijnck de vluchtighe
van dese landen? Maer wat andtwoorde hij daer up ghegheven heeft, es mij
onbekent. Ende de ghedeputeerde vande vier oordenen te Ghendt werden ontrent
dees tijt aestelic tot Bruessel ontboden; want broeder Jan Vanderhaghen,
dominicaen, hem ghereet ghemaect hebbende om misse te lesen, moestet al laten
en

staen ende mede naer tHof reijsen. Ende noch tot den XJ octobris, zaterdach
zijnde, truerde de prochie van Sente Pieters, om dat men daer der lieden bedden
ende huuscateijlen zoo rigourueselic uuthaelde ende int nieu casteel voerde, waer
toe de Spaensche soldaten oock bedwonghen ende arresteerden de waghenen
vande lieden van buten, die te Ghendt met cooren ende ander ware ghecommen
waren, ende om dat zijse som abandoneerden, liepen daer achter met uutghetrocken
messen; want niemant
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en mocht jeghen hemlien zegghen ofte ijet doen. Zij mochten veel zulcke dijnghen
vrijelic doen: over hemlien en was gheen ghebodt oft correctie; maer over die andere,
oft die onse, hoe lettel dat zij mesdeden, daer maecten zij den dullaert ende zodt
1
gheheel jeghen recht ende redene; want haer capiteijnen waren prueschaerts ,
hoerjaghers, tuusschers, danssers ende jongheluers, die haer zinnelicheijt volchden
ende zeer lettel vander rechtveerdicheijt in haer lijf hadden, ende waren al
melcanderen mede ende als ghebroeders bijstandich, zieck ende ghezont, zoo dat
zij, waer zij waren, waren of zij thuus onder haer vrienden gheweest hadden. Zij
leenden melcanderen ghelt; zij stonden melcanderen bij in alle noot, bij nachte ende
bij daghe, ende vielen altijts de hare ter hulpe, weder zij recht oft onrecht hadden.
Daer waren up Sente Pieters hondert ende XXV huijsen, die alle moesten anstaen.
Men zecht, bij estimacien, dattet weert was dat zij uut der voornoemder prochie
c

sleepten, wel VIJ ponden grooten. Boven desen bedwonghen zij de lieden tharen
coste te leveren ende brijnghen int nieu casteel, alle daghe ofte bij weken, zeker
ghetal van haute om verbernen ende een zeker quantiteijt van olije, zaut ende
andersins.
Maer veel Spaengiaerts werden versaecht ende vervaert in haer poerte, als zij
hoorden dat den prince van Condée weder in Vrancrijck te velde was met grooter
macht, zoo dat Parijs beefde ende in grooten ancxte was, ende de studenten waren
ghevloden van daer, want veel ghoede ende edellieden uut Nederlanden hadden
haer kinderen in tijts van daer ghedaen.
Daer wart ooc ghezeijt, dat den prince van Piedmont, sconincx van Vrancrijck
maech, den Coninc ter hulpe quam
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wel met XXIJ duijsent mannen, ende dat die Inghelsche uut waren om Grevelinghen
in te nemen, om de zee te sluten voor onsen Coninc, of zijn volck dat ter zee zoude
moghen overcommen. Daer wart ooc ghezeijt, dat die Duijtschen ghescreven hadden,
om die twee ghevanghen Graven in Nederlandt los ende vrij te hebben. Aldus wast
allesins een beroerde weerelt; maer up vele quade nieumaren en was niet veel
gheloove te stellen, anghezien dat zij van sommighe quade herten verziert ende
uutghegheven waren, als die wel ghewilt hadden dattet alzoo gheschiet ware.
en

Up den x octobris, vrindach wesende, verwachte men tsachternoens die heeren
van Ghendt, die van Bruessel quamen, ende daer langhe gheweest hadden om te
vertooghene tgrootonghelijck, dat die Spaengiaerts die lieden van Ghendt daghelicx
deden ende hadden ghedaen, wel zes weken lanck, ende niet alleene dinzetenen
vander stadt, maer ooc die lieden van buten, die up tplatte landt woonden,
verexactionerende ende verdreeghende, ende hemlien in groote onverdraghelicke
costen ende schaden brijnghende; waer af zij vele diveersche informacien deden
hooren, ende zondense haer medeghezellen, die te Bruessel waren, overe; want
men waent niet, dat die Turcken die stadt inghenomen hebbende, meerder
onredelicheijt zouden ghebesicht hebben, betrauwende dat zij veel eerlicker metten
volcke (dat gheheel paijsivel ende pacientich was) zouden gheleeft hebben dan
dese helighe Spaengiaerts (zoo de ghuesen wel met rechten zeijden), die som
tvrindachs niet alleene vleesch, maer vanden alderleckersten ende besten
ghecoocten vleesche haten, als sneppen ende patrijcen; die de lieden bij nachte
haer ghoet roofden ende stalen, ja, keercken spoelgierden onder tdecsel van misse
te hooren; de lieden up de straten haer habijten met foortsen namen, haer boven
dien quetsende
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ende wondende ende rouppende: keel, keel of taille, taille, dats: snijt de kele af; die
de lieden, zoo wel vrauwen als mans, om een cleen, ja, om gheen zake, sloughen
ende som wonden ghaven totter doot, alzoot up den Cautere, daer zij de ghansen
en

wierpen up den XJ octobris, ghebuerde; want een van haren colven quam
ghevloghen tot voor eens mans duere: die raepte een boufkin up ende lieper mede
wech. Dat moeste een aerm man becoopen, die in zijn duere stont ende gheheel
onnoosel vander zake was, welcx wijf maer up van kinde en was, ende hadde zijn
wijf ghetroost, dat hij nu zeer ghaen weercken zoude ende pijnen te winnen, dat zij
in haer kinderbedde verteert hadde, maer lacen! tquam al anders: die dulle
Spaensche coppen hadden hem ghesleghen twee slaghen up zijn hooft, met een
colve oft beetel, ende noch eenen up zijn aenzichte ende eenen slach in zijn zijde,
dat den man niet beter dan doot en was; ende tsavonts up den zelven dach, wart
den zone van Pieter Van Acker zijnen mantel ghenomen ende doot ghesteken, ende
noch een lettel levens in hebbende, bekende dattet hem de Spaengiaerts ghedaen
hadden; hij was een terteijn-wevere ende hadde ijwers zitten drijncken, zoo dat hem
den avont bevijnck, waerom zijns vaders blende ooghen bedroufde tranen sturtten,
zoot wel te dijncken es; want zijn vader was blent gheworden, een audt eerlic man,
die up zijn renten leefde.
De heeren van Ghendt, zoo ghezeijt es, te Bruesel te Hove wesende, hadden
ooc onder ander pointen ghesoluciteert om eenighe tamelicke oordonancie te
hebben, wat de insetenen de Spaengiaerts schuldich waren te doene. Ende up den
en

voornoemden XJ der maent weder ghecommen zijnde, zoo liep de mare onder
tvolck (die daer mede een lettel verquict oft vertroost werden), als datter ghoeden
troost commen was, dat die heeren van Ghendt meer vercreghen hadden dan zij
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begheert hadden; datter ooc comissarissen mede ghecommen waren, om haer
vander exactie ende van ander zaken te doen informeren. Ende up den zelven dach
naer noene, wart ghehanghen een jonck ghezellekin vande Spaengiaerts up den
Coorenaert, daer gheen gheruchte en ghebuerde; want de Spaengiaerts zaghen
nu wel, dat zij haer malefactien niet langher bedecken en conden, maer dat onder
haer veel dieven ende schellemen waren, om dat zij zoo dicwils overtuucht ende
betraept waren, ende hadden ooc van haren voorledenen uproer, up de
Vrindachmaerct gheschiet, overhaelt gheweest van hare capiteijnen, om dat zij daer
noodeloos zoo leelic in leefden dat veel vrauwen mesvoeren; want die
maerctvrauwen staende daer in haer cramen riepen: moort over moort, als zij alle
die bloote rappieren zaghen; daer wasser die haer verborghen ende verstaken laken
schappraen ende ander secreten, want een vrauwelic herte es weeck ende lichte
versaecht. Dit voornoemde diefkin datter ghehanghen was, dat was belast die
keercdiefte ghedaen te hebben ten Augustijnen, waerom die ghuesen zeijden: ziet
welcke treffelicke predicanten onsen helighen vader den Paus ons zent om ons te
1
bekeeren, keercroovers, dieven, moordenaers, vertasseerders , tijrannen, schellemen
ende booswichten, daer de principaelste ende upperste van hemlieden zouct der
lieden van heeren kinderen te bedeerven, als den meester del campo, die de dochter
van wijlen Sijmoen Vollaert, welcx weduwe nu ghetraut heeft Thomaes Van Hulse,
brauwer in den Roscam, heeft ghepoocht te doen nemen als een ander Appius
Claudius, om dat zij, als een Susanne bouve zijn ooghen wel behaechde, waeromme
datse

1

Geweldenaars.
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die auders (wijselic daer in doende) naer Andweerpen beschict hadden; maer hij
niet afhaudende, heeft een ander schoon maechdekin vercreghen, de dochter van
een peijnbacxterigghe up den Reep, up den houck van tcleen Quartierstraetkin,
daer toe hij haer vertweefelt hadde met schoon beloften van haer zeer costelic int
abijt te doen ghane; was ooc uute om te ghecrijghen de dochter van mer Nicolaus
Triest, heere van Hauweghem, in de absentie van haren vadere, daer commende
heten ende slapen, jeghen den danck van haerder joncvrau moedere, bedrijvende
te meer dese stautheijt, om dat hij daer jeghen over int hof vanden abt van
Dronghene ghelogiert was. Men wilde zegghen, dat dit voornoemde diefkin van
ander zulck mesghewant was doen stelen, die uute weghe gheloopen waren, ende
zijn meester haddet zeer ghegheesselt buten Sente Lievins poorte, hem bindende
an eenen boom, om dat hij hoopte dattet met zulck een pugnitie de ghalghe ontghaen
zoude moghen; maer ten mocht hem niet baten, tmoester om hanghen, ende hijnck
en

an de dobbel potente tot tsanderdaechs den XIJ octobris, zondach wesende, ende
wart doe afghedaen ende beghraven van zijnen volcke, up Sente Nicolaus keerchof.
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Cap. XVI.
Hoe de Spaengiaerts den ondercoster in Sente Jacops keerke, terwijlen
dat men misse dede, voor zijn kinnebacken sloughen; en hoe zij up de
Vischmaerct bij daghe eenen zijnen mantel namen; hoe zij eenen man
bij de Fraters met veel wonden, zonder cause, vermoordden; hoe zij
eenen frutenier up de doot quetsten; hoe tgheestelicke van Ghendt voor
die van Ghendt baden; hoe die van Audenaerde haer provisie maecten
jeghen tgarnisoen, ende noch van diveersche snootheden ende
overlasten der Spaengiaerden.
Veel rudessen ende onbehoorlicke sticken zijn noch vande Spaensche soldaten
en

ghebuert, ghelijck up den voornoemden XIJ octobris, sondach wesende, zoo
voorseijt es, zoo dede men naer aude costume messe naer tsermoen, in Sente
Jacobs keercke, ende Fieren, den ondercostere, een aerm bloet, tpaijs ghevende
de ghildebroeders, die daer knielden ende den autaer onderhilden, creech IJ
oorclijncken vande Spaengiaerts, om dat hij hemlieden tpaeijs niet te cussen en
ghaf, ende vraechden hem of zij Turcken waren, als oft den paeijs Godts meer
gheleghen ware met een glaeskin, beenkin, tafelkin oft ijet anders te cussen, dan
in de devocie ende vierighe begheerte des herten, ofte dat men zonder zulcx te
cussen niet en zoude moghen den paeijs des Heeren verweerven! Ooc en eijst
gheen costume, dat men alle die meinschen, die de messe hooren, tpaeijs gheeft
te cussen. Zoo zeere maecten zij te Ghendt den meestere, dat veel volcx verdroot
te leven, ja, de catolijcque weinschten haer vele overlanck uuter stadt, ende hadden
zij zulcx te voren
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gheweten, daer hadder wel zes waerf meer ghevlucht uuter stadt.
Men zeijde, dat den Coninc zoude ghezeijt hebben, dat hij liever hadde alle zijn
steden in Nederlandt te verliesen, dan dat zij zouden ongheloovich werden, waer
up die Spaengiaerts veel te felder waren. Maer hier af waer veel te zegghen, dwelck
hier gheenen dach en heeft.
Curts hier naer was up de Vischmaerct, tusschen de vischbancken, bij schoonen
daghe, ontrent der noene, eenen man zijnen mantel vande Spaengiaerts ghenomen,
dat aldus bij quam: de Spaengiaerts vochten met haer bloote rappieren, tzij uut
eenen faussen twist oft andersins, zoo dat die lieden vloden ende uut den weghe
schoven, up dat zij vande slaghen niet mede en deelden; want daer creech eenen
eenen slach up zijnen rugghe, eer hijt wiste. Aldus int vluchten ontviel eenen zijnen
mantel, die raepte een Spaengiaert up, ende ghijnc daer mede wech. Ooc hebben
zij een vrauwe, ter maerct met haer ware staende, om dat zij die niet gheven en
wilde, zoo zij begheerden, haer caken upghesneden.
en

Up den XIIJ der maent, quam een ghoet man vander stadt, een twijnder van zijn
ambacht, ghenaemt Joos Van der Straten, van innewaert naer huus met Claeijs
Sanders, een metsere, ende hadden twee ghezusters ghetraut, ende hij hadde
snoenens tot Claeijs huuse ghegheten, ende commende ontrent den Fraters, daer
1
hij woonachtich was, stonden zij wat tijts voor zijn duere en colacijden met zijnder
huijsvrauwe, ende alzoo den voornoemden Claeijs an zijn zuster ende an hem oorlof
nam, zoo wilde hij Joos een lettel met hem ghaen, ontrent XIJ of XVI stappen tot an
de

1
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Braempoorte, dwelck hij Claeijs niet en begheerde, mits dat noch claer dach was
ende de mane beghonde ooc zeer schoone te schijnen; maer als oft zijnen gheest
ghemaent hadde gheweest, zoo ghijnck hij wat voren om emmer wat weechs met
zijn zwagher te ghane, ende terwijlen nam den voornoemden Claeijs oorlof an zijns
wijfs zustere, ende terstont zoo zijn hem vier of vijf Spaengiaerden jeghen
ghecommen, ende hebben haer rappieren uut ghetrocken ende beghonden van
boven neder up den aermen man (die niet een woort en sprack) te slaen en te
steken; zij hieuwen hem in beede zijn aermen ende cloven hem deen handt open
tot in zijnen aerme, cloven ooc zijn hooft cruijswijs gheheel opene en duerstaken
hem van achtere dat voren uut quam, dat de buelijnghen van voren en van achter
uut hijnghen; in somma ghaven hem tot acht wonden, waer af de viere doottelic
waren. Dit moeste zijn huijsvrauwe ende zijn zwagher hooren en zien, ende zaghen
hem ghedreven staen ende duerspeet an eenen muer ende vermoorden als een
beeste oft rent. Ende tsanderdaechs tsavonts, alzoo eenen frutenier vander stadt,
ghenaemt Van de Vos, uut eenen schepe ghetorden was, commende van uut der
stede ende meende naer huus te ghane met eenen zwijnspiet up den hals, zoo wart
hij ooc vande Spaengiaerts anreest ende tot up de doot ghequetst.
Alzoo hoorde men bijna alle daghe een nieu ghescreij, ende boven dien zeijde
men, dat broeder Jan Vanderhaghen ghepreect hadde, dattet noch al maer spel en
was bij de zwaericheijt, die die van Ghendt noch toecommende was, alzoo de
benaude herten crancken troost ghevende.
Zij, te weten de Predicheeren metten anderen drij oordenen predicanten, hadden
tot Bruessel ontboden gheweest, alwaer de Predicheeren de schade, die zij gheleden
hadden,
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te kennen zouden ghegheven hebben, zegghende, dat zij int keercbreken wel schade
gheleden hadden in boucken ende in keerckelicke reparacien tot der weerde van
zeven duijsent ponden grooten, dwelck nochtans vele lieden nauwelic up dheelft
zoo vele gheschat en hadden. Daer wart ooc ghezeijt, dat zij den duuck Dalve te
voete ghevallen hadden, ende baden hem om verlichtijnghe van tschamel ghemeente
te Ghendt, dat zoo deerlic verlast, onderghedruct ende ghepersiqueert was, dattet
eenen steen deeren mochte, dwelck (zonder twijffel) lovelick ende wel ghedaen
was, doende zoo uprechte herders toebehoort, die compassie hebben up die aerme
verdoolde schapen, ende up andere, die de zake onschuldich waren ende catholijck
altijts gheweest hadden; ooc biddende voor sommighe hare vijanden, ghelijck den
Heere ende Stephanus ghedaen hadde. Hier up zoude den Duuck ghezeijt hebben:
zij waren deerste gheestelicke persoonen gheweest, die zulcx an hem versocht
hadden, namt hemlien ooc wel af, ende beloofde daer in te voorziene, alzoot
behoorde.
Item heere ende wet oft zeker ghedeputeerde van dien waren ooc wederom bij
den duuck Dalve ontboden, maer waerom en wist den ghemeenen man niet. Ende
de mesjante dootslaghen ende malefactien, die de Spaengiaerden bedreven, werden
ghenoteert, ende daer wart ghetughenesse af ghenomen om tHove over te zenden;
want niet alleene en bedreven zij moordadighe, maer ooc onaerdighe ende onutte
sticken, die gheheel spijtich ende schandalues waren; want zij hadden in de
1
Langhemunte een poete oft snoere metten achtersten bloot gheleijt, ende riepen
de vrauwe vanden huuse boven up de camere ende deden haer de
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poorte cussen, haer begheckende ende zegghende: ghij en wilde gheen snoeren
in u huus hebben, ende wij zeijden u: ghij zout noch wel haerlier poorte cussen,
ende ons prophecie es nu vulcommen. Sommighe zegghen, dat daer twee
Spaensche snoeren waren, ende dat de vrauwe zulck gheruchte up tstrate maecte
ende haer clachte dede an den capiteijn, dat die snoeren beede ghevanghen werden.
Der vrauwen man, die dees schande leet, hiet Jan Van Steertem, ende was een
cuper van zijn ambacht. Want sommighe van haer snoeren oft poeten waren zeer
1
onschamel: zij wiesschen haer onderste leden, ja, dedense hare motsjaetsen oft
knechten zelve wasschen ende met een confoor drooghen oft daer onder hauden,
met meer ander dijnck, dat mij niet en lust te scrijven.
In de Curtemunte hadden zij een jonck man, Vincent ghenaemt, een
kannecoopere, bijcans vermoort, hem stekende met eenen rappier duer zijnen
2
aerme, die hij up zijn burst leijde, om dat hij niet ghehert en zoude zijn. De cause
was, om dat hij met zijn ghezelschap ende ander vriendekens tsavonts was ghaen
eten tzijn zelfs huuse, eer zijn soldaten commen waren.
Men zachse ooc alle daghe met groote hoopen staen tuuschen met drij
teerlijnghen, ten drij of vier steden, up de Vrindachmarct ende up den Coorenaert
van ghelijcken, zonder de motsjaetsen ende schudden, die nauwelic een cause an
tbeen en hadden, die men zach up bancken ende caijen ligghen tuijsschen; ende
als zij haer paeij verspeelt hadden, ja, haer cleeren vanden lijve, dan vielen zij den
huijsman lastick, segghende: ghij moet ons den cost gheven,

1
2
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tot dat wij ghelt ontfaen. Hoewel dat men oock veel eerlicke ende redelicke knechten
daer onder vant, sober ende eersaem van levene, ende alzoo weetsaem als mense
weijnschen mochte, zoo dat zij niet en schenen soldaten, maer ghoede hertelicke
vrienden te wesen. Zij werden ooc achternaer zeer zoetende ende beter kennesse
an de lieden makende. Daer en was ooc gheen hope van vertrecken, maer dat
mense zoude moeten uutwinteren, anghezien dat men noch besich was met een
oordonancie daer up te stellen, wat den huijsman hemlien zoude ghehauden zijn
te gheven, waerom de heeren van Ghendt ghecommen zijnde van Bruessel met
een oordonancie, wederom daerwaert ghetrocken, andere zegghen ontboden waren.
Men zeijde ooc, dat den meester del campo wilde meer dan een ghauden croone
van elcken soldaet hebben, veranderende ende augmenterende zijnen heesch tot
L stuvers. Sommighe huijslieden hadden zeer grooten cost daer af; want zij maecten
van smorghens tot tsavonts schoon vier, ende verdeden diveersche etelicke ware,
zonder eenich sparen. Sommighe haddender zesse, som achte, som tiene in haer
huijsen, naer dat zij rijcke ende wel ghehuust waren. Ende noch boven desen quam
en
de mare te Ghendt, den XVIJ octobris, up Sente Lucas avont, datter wederom
eenen hoop Spaensche crijschknechten, wel tot X veendelen, ghecommen waren
van Liere in dlandt van Aelst, ende waren ghecommen tot Oombeerghe,
Leewerghem, Velzicke, Weldene ende ander prochien, welcke X veendelen mochten
c
uutbrijnghen ontrent XVJ mannen. Dese wilden up Audenaerde; want die van
Audenaerde zulcx wel wetende, hadden emmertoes haer provisie ghedaen van hoij,
stroo ende andersins; want twaren veel peerderuters. Trentvleesch hadden zij
hemlien daer ghestelt te gheven om een
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blancke tpont ende ander ware up eenen meerderen prijs, up datter gheen foele
gheschieden en zoude, noch gheen van haren supposten, ter maerct staende,
verdruct werden, zoo zij ghehoort hadden, dat te Ghendt gheschiede. Want up den
zelven dach, vrindach wesende, sneden zij te Ghendt de coorden vande
burdemanden in sticken, ende namen den visch met foortsen uut, betalende daer
voren dat zij wilden, om dat hem den man niet en ontpacte naer haer believen, de
welcke zeijde, dat hij maer dienare en was, en dat hem den visch niet toe en
behoorde, maer dat zij zouden willen verbeijden tot dat den man, die den visch
toebehoorde, anghecommen was; maer zij en verstonden hem niet, of zij en wildens
niet verstaen.
Daer wasser in een plaetse ghelogiert tot eenen crudenier, die deden den man,
dwijf ende djoncwijf met ghewelt haerlier paternoster ende ave Maria in latijne lesen,
ende als zijt niet doen en wilden, sloughen zij hemlien met stocken, ende hadden
den man een dicke hooft ghesleghen, niet jeghenstaende dat hemlien den man wel
paeijde, zegghende: ghij wilt mij doen lesen, dat ic niet en versta, ende dat ic niet
en versta, daer en hebbic gheen gheloove inne. Al en wisten zij hier jeghen niet te
zegghen, nochtans bleven zij bij den haren, als beesten zonder verstant.
Up een ander plaetse wasser twee ghelogiert, waer af deene eene poeta hilt int
zelve huus, ende conde wel up de lute spelen, daer hij zeer milde af was, ende hij
wilde zijn meijsen daer up doen danssen, dat en wilde zij niet wel doen zonder
ghezelschap, daerom dwonghen zij die vrauwe vanden huijse, die gheheel audt
was, ende noch een ander aude vrauwe, die daer up een camer woonde, met de
voornoemde snoere te danssen, jeghen haerlier danck. Alzoo persiqueerden zij ooc
die aude matroonen.
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Cap. XVII.
Dat die benden van oordinancien wederom upghenomen waren; dat die
Spaengiaerden die van Ghendt niet meer Lutheranen heeten en mochten;
van een processie generael; noch van sommighe rudessen der
Spaengiaerden, ende fueriuese woorden vanden meester del campo;
hoe die van Ghendt moesten elcken soldaet bezurghen L stuvers de
maent, vier maenden lanck, ende dan elc XL stuvers; van diveersche
1
nieumaren; ende van eenen schijnck van die van Ghendt, die qualic
ghenommen was.
Men zeijde, dat nu wederomme gheoordineert was die benden van oordonancien,
die ghecasseert waren, up te nemene, waeromme vijftich duijsent ghuldenen naer
Camerijcke moesten beschict zijn. Ic dijncke wel, dat dit ghelt quam vanden impost
van Vlaenderen. Dese benden waren nootzakelic an den cant van Vrancrijcke ende
Inghelandt, ende waren zeer upsche ruteren te peerde ende te voete, de
Spaengiaerts in haer oordene ooc te boven ghaende.
en

Up den XVIJ octobris, Sente Lucas avont ende vrindach wesende, waren een
deel Spaensche trommelen ghesleghen up diveersche plaetsen ende
vierweechscheeden, ende daer wart uutgheroupen, dat die Spaengiolen niet meer
de lieden van Ghendt en zouden heeten Lutheranos oft meer ander afdraghende
woorden gheven, up daer af ghecorregiert te zijne naer tbevint vanden sticke.
Daer wart ooc vander stede weghe bij trompetslaghe uutgheleijt, als dat men up
den naestcommende zondach zoude draghen processie generael, ende dat daer
af de

1
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verghaderinghe ende dienst zoude wesen in Sente Janskeercke, en dat men bidden
zoude Godt almachtich, dat hij zoude willen alle verdoolde herten bekeeren ende
ter kennesse vander waerheijt ende vanden auden catholijcken gheloove brijnghen.
en

Den zondach ghecommen zijnde up den XIX octobris, wart de voornoemde
processie ghecelebreert zoo magnifijck ende eerlic, ende met zoo ontellicke veel
toortsen ende keersen, ter heeren den Helighen Sacramente, dat dierghelijcke in
veel jaren niet ghezien en es gheweest. Ende daer ghijnck oock(zonder de oordinaire
ghedeputeerde, als raetsheeren, schepenen, hooftmannen, neeringhen, smalwetten,
gildenen ende dierghelijcke) een ontellicke menichte van volcke mede, zoo dat veel
Spaensche soldaten ghedwonghen waren te zegghen, als dat men te Ghendt noch
zeer veel ghoet christen volck vant; maer ander zeijden, dat ment te meer dede,
om dat de Spaensche hier waren, om dat zij zulcx meercken zouden. Ende en lieten
som haer snoode perten noch niet te bedrijven; want up Sente Lucas dach den
en

octobris, om dat den barbier up toucxkin vander Vlasmaerct, bij Sente Jacobs
keerchof, eenen motsjaetse, dats eene vande Spaensche ghuijten oft dienaers,
vant staende voor zijn schappra, nemende jeghen den danck van zijnder huijsvrauwe
ende hem zijn botere, ende hem wilde van daer doen ghaen, hem een hoorbant
ghevende ende zijn scappra slutende, zoo riep den knecht zijnen meester van
boven, die quam af, track zijnen rappier uut ende wilde den man vanden huus toe,
die zoude hem int hooft ghequetst hebben. Doe riep den knecht up tstrate: Spaengie,
Spaengie. Daer verghaerden die Spaengiaerts met grooten hoopen, sloughen den
man, ende haelden hem ende zijn wijf uuten huuse ende dedense veel verdriets
an, en leeddense, als vanden lijve ghevanghen, up de MeerseXVIIJ
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niershuus up de Vrindachmaerct, daer zij haer wachte hilden, ende van daer zijn
die aerme lieden in tsausselet, der stede vanghenesse, gheleet. Men zeijde nochtans,
dat desen barbier den Spaengiaert niet ghequetst en hadde, maer een ander, die
absent was. Niet jeghenstaende dien, den meester del campo wilde hem ghehanghen
hebben, ende quam zeer verbost tSchepenhuuse, met een groot deel busschieters
met ghevierde lonten; ende schepenen zaten om de zake tanhooren tot der naer
noene verghaert. Men zeijde, campo liet hem oock ontvlieghen: waert bij alzoo dat
ijemant eenen Spaengiaert dootstake, hij zoude tgheheel huijsghezin, daert gheschiet
ware, doen vermoorden ende ooc alle de ghebueren vander strate, ende thuijs,
daert ghebuert ware, doen demolieren ende afbreken totten gronde. Dit waren
1
tijrannische woorden, als eenen anderen Nabin oft Nicocreonte .
en

Desen meester del campo zoude den XIX octobris, sondach wesende, int nieu
casteel, bij den ghevanghen grave van Egmont gheweest hebben, ende jeghen
hem ghetuust hebben met scheerpe teerlijnghen, ende zouder jeghen verloren
c

hebben wel VIJ ghauden croonen. Den grave van Hoorne hadde oock ghespeelt
te voren jeghen eenen soldaet, die maer twee ghauden croonen te verliesen hadde,
maer met zulcken ghelucke niet als Egmont; want met die IJ ghauden croonen waren
hem afghewonnen vanden voornoemden soldaet wel vijf hondert ghauden croonen.
Ontrent dees tijt was vanden comijs Triest, te Ghendt, ghezonden te Brugghe
XXIIIJ duijsent ghuldenen, bij laste vande leden slandts, daer toe vermaent vanden
Hove, om te betalen de benden van oordonancien, die men weder van

1

Nabis, tyran van Sparta. Nicocreo, koning van Salamis.
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nieus upnam, zoo voorseijt es, ende om te betalen de afghedancte knechten, die
men noch schuldich stont; maer dees knechten ontboden zijnde om haer paeijen
en

tontfane, zoo en es nauwelic den IIIJ man ghecommen, messchien uut vreesen
dat zij som een cooren up haer tonghe hadden, ende dandere dat zij in Vrancrijck
en

overghetrocken waren. Zulcx was ghezeijt den XXIJ in octobre, ende ooc mede,
dat ons heeren van Ghendt van Bruesel ghecommen zijnde, zoude ghelast zijn te
bezurghen voor elcken soldaet L stuvers de maent, vier maenden lanck gheduerende,
ende dit ghelt zou ghehaelt werden vanden impost bij vorme van leenijnghe.
Daer wart ooc ghezeijt, dat den prince van Condée voor Parijs lach, ende meende
de Parisianen te verhongheren; maer zij zouden noch wel om IIIJ of vijf maenden
fictuaillie bijghehadt hebben. Den Coninc wart vast hulpe ghezonden uut dese
landen, bij laste vanden Hove, om Condée te bedwijnghen tot vrede ofte om hem
en

ende alle zijn ghealeierde uut te roeijen; maer men zeijde den XXIIIJ der maent,
dat hem die Inghelsche werden steerckende ende bijvallende, waeromme hij die
stedekins ontrent die Inghelsche zee inghenomen hadde, om alzoo d'Inghelsche in
Vrancrijck eenen wech te maken, zoo zij zeijden, die ghues ghezint waren;
m

zegghende ooc, dat hij bij hem hadde wel VI peerden, maer en was niet wel
ghestoffeert van voetknechten. Die vander catholijcker zijde waren, spraken, dat hij
die steden in Britanien, an den Inghelschen cant, inghenomen hadde om hem zelven
ende de zijne eenen wech te maken, als hij uut Vrancrijck ghejaecht zoude zijn, om
in Inghelandt te moghen vlieden; hanghende ooc daer bij, dat die lieden van Parijs
zouden uutghecommen hebben jeghen hem, diese beleijt hadde, en zouden hem
wel zes mijlen achterwaert doen reculeren hebben. Alzoo sprack elck
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alzoo hij ghesint was, zoot dicwils te voren gheschiet was.
Een focker vande Spaensche cooplieden vander wulle, te Brugghe, hadde zeker
brieven uut Spaengien ontfanghen, inhaudende, hoe dat in Spaengien ghevanghen
ghenomen was die heere van Montingij, die altijts, van tbeghinsel vander beroerte,
in Spaengien bij den Coninc gheweest hadde, met de marquis de Beerghen, die
daer overleden was, zoo voorseijt es, ende den eersten ende naesten camerlijnck
vanden Coninc, die men hiet Van den Nest, een Bourgondion, ende hadde ghetraut
Nazarette te Ghendt, de weduwe van capiteijn Cauwenhove was, die wijlen een
capiteijn voor Mets gheweest hadde, welcke vrauwe haer te Ghendt hilt ende haer
man bij den Coninc in Hijspanien. Ten derden hilden die brieven ooc inne, datter
ooc ghevanghen was een groot concillier bij den Coninc, welcx name mij vergheten
es. Ende mijn heere van Wacken, Capelle, hoochbaliu van Ghendt, was van onder
1
de costen van Inghelandt met een jacht ontboden bij den duuck Dalve. Dees jachten
zijn schepen daer men mede vaert met ende jeghen den wint. Ende den
voornoemden duuck van Halve hadde doen inventarieren al tghoet van mijn heere
van Beerghen die overleden was, zoo voorseijt es. De heeren van Ghendt waren
ooc te Bruesel commen, ende hadden daer ghesolluciteert, onder ander zaken, om
te hebben oordonancie met hare soldaten, die zij in haer stadt hadden, die zoo
moetwillich ende rebel waren datter niet mede omme te ghaen en was; ende om te
beter appointement te crijghen ofte te eer expeditie, zoo schoncken zij den upper
secretaris vanden duuck Dalve een copkin van LX ghuldenen, dat welcke, tzij om
dat de ghifte hem te cleene

1

Kusten.
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dochte, ofte wat hem daer toe moveerde en weet ic niet, hij rapporteerdet an den
voornoemden duuck Dalve zijnen meestere, de welcke hem daerom zeer gram
gheliet jeghen die van Ghendt, vraghende de voornoemde heeren van Ghendt, oft
zij uut waren om zijn dienaers met ghiften oft gheschijncken te corrumperen, ende
dedese arresteren als ghevanghen lieden; zoo dat zij zeer beschaemt zijnde, uut
Bruessel schieden, ende om van tusschen te gheraken moesten daer laten in
obstaigien meester Joos Borluut, haerlier upperpencionaris, die daer achter de stadt
en

ghijnck als ghevanghen man. Maer Ghode lof, up den XXIIIJ voornoemt, wart hij
gheslanckiert, ende te Ghendt in de stadt ghezien. Dees zwaericheijt moeste noch
die edel stadt van Ghendt hebben, boven al haer verdriet, daer zij in waren, ende
men hadde nochtans wel ghezien, dat sommighe Spaensche regimentuers ende
capiteijnen ghelt kenden ende namen, ende zoo men haer meer presenteerde, zoo
zij min gram haer ghelieten.

Cap. XVIII.
Van een colacie anghaende tservisium vande soldaten ghehauden;
ende hoe te Meenene de herdoopers haer ghoet vercocht was; van een
voorghebodt vander stede anghaende den burghers ende
Spaengiaerden; hoe te Ghendt een vrauwe gherooft was; hoe de
Spaengiaerts over de hare ooc een ghebodt lieten uutghaen, dwelck zij
som tsanderdaechs braken; ende sloughen sommighe huijsghezinnen
zeer mesjantelic leefden ooc buten te lande zeer tijrannelic ende oneerlic.
Up den zelven dach was een colacie te Ghendt ghehauden, ende daer was vertoocht,
bij den pencionaris meester Franchoijs Vanderhaghen, uut den name van mijn
heeren
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vander Wet, hoe dat zij in alder diligentien ghebesoengiert ende ghecomuniquiert
hadden, zoo bij den hertoghe van Halva, zoo bij den meester del campo, nopende
den toelech, die begheert was thulpen de crijschknechten, die te Ghendt laghen,
ende en haddent niet naerder connen ghebrijnghen dan dat men elcken soldaet
zoude moeten accorderen te gheven, vander stadt weghe, vijftich stuvers de maent,
ende boven desen voor dat zij int eerste ghedoocht hadden in de assijsen vander
stadt, waer af zij vrij ende exempt waren, de somme van zes duijsent carolus
ghuldenen, waer af men elcken soldaet, in recompense van dien zoude laten te
ghoede commen ende gheven een ghauden croone eens, maer de L stuvers de
c

maent zouden inneghaen up den eersten dach van november XV LXVIJ, dwelck wel
bedraghen zoude neghen duijsent ghuldenen de maent, met condicie, bleven zij
1
hier tot maerte 67 , zoo zoude die stadt ontstaen met van dan voort haer bij te
legghen een ghauden croone de maent: dies zouden dinzetenen ghevrijt ende
ontsleghen zijn van haer ijet te gheven of te verleenen dan huijshuere ende een
bedde ghestoffeert om daer up te slapen. Was daer ooc vertoocht, dat die van Liere
hadden ooc moeten gheven voor haer assijsen, die zij tonghelijcke ghegheven
hadden IJ duijsent ghuldenen, om tzelve te redimeren, alwaer dat eenen hoop
Spaengiaerts ooc gheleghen hadde, met meer ander redenen hier te lanck om
verhalen. Ende hier up waren de notable heeren vertrocken in de nieu camere, mits
dat men in tvertreck dijnchde den steert vander vierschare, om dat vrindach was,
ende men tzwoonsdaechs te voren de vierschare ghehauden hadde.

1

In 1567 n.s. kwam Paschen den 30 maart; dus begon den 31 het jaar 1568.
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De notable ter voornoemder plaetse vertrocken zijnde, zoo es den zelven pentionaris
in de voornoemde nieu camer ghecommen, ende ghaf aldaer te kennen tghene dat
hij hadde verzwijmt te zegghen, dat was dat mijn heeren niet beroert en zouden
zijn, waer men tghelt vinden zoude; mijn heeren schepenen wisten een burse of
1
twee om de zes duijsent ghuldenen te luessen bij vorme van leenijnghen, ende
ooc een maent of twee om die soldaten te betalen, dwelc men leenen zoude vanden
impost, ende soluciteren terwijlen om. octroij te vercrijghen om de zelve somme up
den impost te legghen ofte verhalen; want desen pencionaris en was noch niet
ghewone zulcke propositien te doene, ende en was maer zijn tweetste of derde
reijse; want als hij de zake vertoochde, zoo hilt hij een pampier voor hem, daer hij
in zach wat hij zegghen oft vertooghen moeste. Dus de notable advijserende, en
vonden gheenen beteren middele als dat zij daerom de zake veranderen zouden;
betrauden ooc vastelic ende wisten wel, dat schepenen al dat moghelic was ghedaen
hadden om de zake te verzoeten, haddet doenlic gheweest, ende brochten haer
andtwoorden eendrachtelic over, als dat ment alzoo doen ende affecteren zoude,
biddende mijne heeren, dat zij neerstelic anhauden wilden, als dat men dees
pennijnghen up den impost mocht vinden. Sommighe limiteerden dit consent maer
een maent, bij vormen van assaije, som IJ maenden ende som de voornoemde IIIJ
maenden, als november, december, januarius ende februarius. Alleene die notable
van Ackerghem brochten een belachelic ende onverstandich advijs voort, ende wart
gheuut bij Jan Baers, die sprack: dat men dees pennijnghen zoude willen crijghen
oft innen

1
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bij ommestellijnghe, dwelck emmer gheenen middel gheweest en handde om ter
minster quetse te crijghen; want die inzetenen veel zware oncosten gheleden hadden,
ende noch lijden moesten, ende en zouden zulcken last niet connen draghen met
pacientie; maer mits dat een prochie van buten was, zoo ghaven zij een butens
ende boers advijs, moghelic bij onverstant ende verzwijmtheijt. Ende aldus es dees
colacie, de notable bedanct zijnde naer costume, snoenens naer den XIJ hueren
ghescheeden.
Daer wart up den zelven dach vertelt, hoe dat gheleden ontrent acht daghen den
uppersouverain van IJpre met XIJ of XVJ peerden gheweest hadde te Meenene,
alwaer hij zochte ende vijnck sommighe herdoopers, ende die hij niet thuus en vant,
daer heeft hij voetstaens haerlier ghoet ende catheijlen doen vercoopen, maer en
taste niet anne die ter veltpredicatie gheweest hadden onder die Calvinisten, al
hadden zij oock haer kinderen daer doen christenen; want zij sustineerden, dattet
haer toeghelaten was, ende dat zij aflieten, zoo aest alst haer verboden was. Ende
die van Rijssel ghecommen waren zeijden, dattet daer al in rusten was, dat daer
c

ooc gheen crijschknechten en laghen; maer wel es waer, daer stonden wel IJ of IIJ
schoon huijsen ledich, van lieden die ghevlucht waren in Vrancrijck, in Hollandt,
Zeelandt, Brabant ende eldere, ter causen vander ghueserije.
en

Up den XXV octobris, up Sente Chrispijns dach, zaterdach wesende, was vander
stede weghe ghetrompt, als dat men die Spaengiaerts niet ghehauden en was van
doe voort te gheven anders dan huijshuere ende slaephuere ende een paer schoon
slapelakenen alle XIIJ daghen; de reste moesten zij suppleren, ende zouden daer
toe hebben alle maenden elck L stuvers ende elck een ghauden croone ghereet up
dhandt, ter causen dat zij in deerste in de assijsen tonrechte
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ghedoocht hadden, welcke L stuvers zouden inghaen up den eersten dach van
november, zoo voorscreven es. Hier inne waren die vau Ghendt zoo verblijt als een
zieck meinsche, die aestelic ghenesen wert; want zij hadden ghesnaect om een
oordonancie te crijghen als den visch naer dwatere, mits dat die Spaensche soldaten
haer zoo veel onghelijcx deden, dattet jammer ende onverdraghelic was, haer
ghelatende dattet haer al gheoorlooft was, ende dat mer niet jeghen zegghen noch
doen en mochte.
Up den zelven dach, zoo een vrauwe van buten quam ghaende bij claren lichten
daghe, int Werregharenstraetkin, tusschen de Hoochpoort ende de Onderstrate (die
men heet bij abuijse de Donderstrate), wart van twee of drij soldaten anreest, ende
haer ghelt uut haer burse gherooft tot IIJ conincx daelders; dus die zeer bedruct
was, dat was zij.
Terstont naer noene, als ghetelt waren vander stede weghe de zes duijsent
ghuldens, den meester del campo, om elcken soldaet een ghauden croone daer af
te gheven, zoo voorseijt es, zoo werden daer in diveersche plaetsen ende wijcken
der stadt vijf of zes trommelen over hoop ghesleghen, ende uutroupinghe ghedaen
vande voornoemde oordonancie ende taucx, ende dat hem elc soldaet daer naer
zoude pijnen te reghulen, up ghecorreghiert te zijne naer tbevint vanden sticke.
Daer wart ooc ghezeijt, dat schepenen zouden de kennesse hebben up alle zaken
die tusschen de soldaten ende der stadt zouden moghen ghebueren, ende dat men
daer toe zitdaghen hauden zoude, drij waerf in de weke. Nochtans ten leet niet
langher dan tsanderdaechs, sondach wesende. Jan Stalins een audt man van LX
jaren, catolijck ende levende up zijn renten ende manck ghaende, mits dat hij zijn
been ghebroken hadde over langhen tijt, een man die in zijnen jonghen tijt verre
ghereijst hadde te water ende te
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lande ende vroom voor dlijf, wonende in den Hautbriel, met zijn wijf ende jonghe
kinderen, mits dat hij audt was, als hij hem ten huwelicken state vouchde, diet
scheerp stont, mits den scheerpen tijt, meenende zijn soldaten te onthauden tghene
dat hij hemlien ghewonelic was te laten ghebruucken, wart van hemlien zoo
ghesmeten, dat zijn aenzichte al bebloet was ende zoo blau ende ghezwollen dat
jammer was, ende sloughen oock zijn wijf ende jonckwijf, dat claghelic was;
waeromme sommighe van zijn vrienden an den onderbaliu ghijnghen de clachte
doen.
en

Daernaer, tsmaendaechs, up den XXVII dach octobris, viel ooc clachtich vanden
overlast, die hem de Spaengiaerts deden, her Felips De Peijstere, een audt priester
xc

van jaren, staende tSente Jacobs, ende wonende in de Baudeloostrate.
Ende up den zelven dach Jan Van Loo, filius Joos, ghecommen zijnde van
Heneghauwe, bracht de tijdijnghe, dat hij onder weghe ghehoort hadde, hoe die
Spaensche turcken daerontrent in diveersche prochien gheleeft hadden, als zij naer
Audenaerde ende elder trocken; hoe zij de lieden van buten namen ende
ontdroughen haer slapelakenen, saergien ende cleeren, ende steldent te pande
voor den wijn, diese droncken van haer zoeteleers. Die moesten die aerme lieden
lossen, waer zij tghelt halen zouden, wilden zij haer ghoet weder hebben. Een aerm
e

man hadde tien ghansen: die namen zij de neghene, de X hadde ooc mede
gheghaen, hadde zij haer niet ontvloghen, ende was de magherste van al: daer
verloos den bloet IX ponden parisis, al zijnen coopschat. Die duvecoten werden van
hemlien al gheruumt, ende zonden haer volck noch wederomme, ofter ijet verborghen
gheweest hadde. Hoenderen ende eijeren, hespen ende botere, twas al vetvisch
voor haer, zonder veel ander dijnghen, dat zij mede droughen tharen behouve, zoo
de
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roovers pleghen. En zij hadden eenen man, die hem wat weeren wilde, veel wonden
ghegheven. Ende tghebuerde oock dat eenen boer eenen Spaengiaert dhandt
c

afghehauden hadde: daer voren hiesschen zij de prochie IJ ponden grooten, en
den man was de Joden ghelevert, alzoo zij hem tracteerden. Men hadde gheeren
deen quetse jeghen dander verleken ende verzoent, maer dat en mocht niet zijn;
der Spaengiaerts bloet was voor haer fijn ghaut, maer dander maer eerde ende
slijck, bij estimacien, zoo zijt onredelic estimeerden.

Cap. XIX.
Dat den duuck Dalve tAndtweerpen ghecommen es, ende dat daer tnieu
casteel wel voort ghijnck; van een questie ende ghevecht tusschen den
meester del campo ende Salinus, int nieu casteel; hoe sommighe
soldaten de lieden overlastich vielen, en van campo daerom ghestraft
werden; ende wat men zeijde van Vrancrijck ende Inghelandt; ende van
een Spaensche monsteringhe.
en

Up den XXVIII der maent van octobre, hoorde men, dat den duuck Dalve
tAndtweerpen ghecommen ende met triumphen inne ghehaelt was, ende dat tnieu
casteel, dat men daer maecte, zeer voort ghijnck, ende staet up de vlaemsche zijde
zoo men van Vlaenderen up Andtweerpen comt, ter rechter handt, daer Sente
Michiels clooster staet, dwelc daer niet inne beghrepen en es, noch Croonenburch
oock, ende comt an tgroote water vander Schelde, want den muer der stadt wert
daer an ghebonden an deen zijde, ende es dit casteel zeer groot, wel twee waerf
meerder dan tcasteel te Ghendt, dwelc nochtans hondert waerf hondert
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roeden binnen zijn mueren heeft. Dit nieu casteel tAndtweerpen was beghonnen
en

tsmaendachs up den XX octobris anno 1567, ende Bauwen Roothaes van Ghendt
hadde daer waert ghevoert wel vier duijsent instrumenten, als hauweelen, schuppen
ende dierghelijcke, waer af wel twee duijsent ijseren schuppen van Valenchiene
ghecommen waren; ende hadde voor zijn vracht XX ghuldenen. De brootsen ende
hauweelen waren om die wonderlicke steercke nieu mueren vander stadt te breken,
alzoo verre als mense totten casteele oorboren wilde.
Up den zelven dach was den meester del campo ghaen spelen int nieu casteel
te Ghendt, ende zat en quaertte jeghen den ghrave van Egmont. Maer den capiteijn
vanden casteele, ooc een Spaengiaert, Salinus ghenaemt, sprack den meester del
campo qualic toe, zegghende, dat hij daer allen dach quam tuijsschen, enda wasser
als nu in ghecommen zonder zijn weten ende consent, ende nam tquaertspel ende
smactet int vier. Daer up dat den meester del campo vraechde, wiens staet meerder
was, ende oft hij niet boven hem en was. Den capiteijn vanden casteele sprack: gij
en zijt boven mij niet hier in mijn casteel, dat mij te bewaren staet ende zurghe daer
voren te draghen, wie daer uut ofte in ghaet. Meent ghij dan, zeijde del campo, dat
ic suspect ben? Ende hij liep naer zijnen rapier oft espado, ende bracht hem een
steke, datse schoot onder zijn ocxel duere, ende meende Salinus ghehert te hebben;
ende alzoo vochten zij over hoop, zoo dat den grave van Egmont upschoot ende
1
nam eenen poffect , ende ghijnck daer mede int ghescheede, slaende alzoot vallen
wilde, over hals ende hooft, ende de zake

1

Blaasbalg?

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

124
ghecist zijnde, sprack den Grave: ghijlien hebt hier een oneerlic stick bedreven. Dat
datte ghemeen soldaten ghedaen hadden, ende ic de macht daer over hadde, ic
zoudtse daeroomme up doen hanghen; want de welvaert van eenen casteele, ja,
van een gheheel stadt hancht daer anne. Wijse lieden connen wel verstaen, dat
zulcx uut grooter hooveerdijen quam. Den capiteijn vanden casteele zant, pede
stante, om zijn onschult ende clachte te doene, eenen post naer Andtweerpen bij
den duuck Dalve, ende den meester del campo (niemant zoo wel betrauwende als
hem zelven) es curts daer naer zelve daerwaert ghereijst, oock om tzelve stick te
pallieren ende den anderen te bezwaren.
Terwijlen en wilden veel soldaten te Ghendt niet wel de nieuwe oordinancie
obedieren, maer vexeerden sommighe lieden, willende diveersche dijnghen hebben,
zoo zij te voren ghehadt hadden, waer up de ghoede lieden zeijden: Om zulcx
ontsleghen te zijne, werden hulien de maent boven u oordinare ghaigen, elc tot L
stuvers toegheleijt, dwelc de stede van Ghendt becostigghen moet. Maer sommighe,
zonder redene, hebben als beesten ghedaen, ende de lieden uut haer huijsen
ghejaecht, als Lievin De Moor in de Langhemunte, een rijcke catolijck man, die zijn
huus om hare rudessen loochende, om dat hij haer zijn schoonste camer niet gheven
en wilde. Ander hadden zij ghewont, als een droochscheerer ontrent tRijcke
Ghasthuus, die zij int hooft met eenen rappier ghesleghen hadden, om dat hij hemlien
gheen keerssen gheven en wilde. Den meester del campo wasser mede ghemoeijt,
ende hadde sommighe soldaten daeromme met stocken ghesleghen. Ende den
capiteijn vanden nieuwen casteele te Ghendt ghijnck als ghevanghen man; want
den meester del campos clachte hadde overwonnen.
Men hadde nu ter tijt noch vonden een relijcque van
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haerder dieverie, dat waren de drije lijnen lakenen, die tot noch toe int onghereede
hadden gheweest; want een hautvercoopere zijn haut aftellende, vant eenen zack
onder thaut ligghende, daer zij in ghesteken waren, ende de meercken waren
afghesneden: die hadde den hanchman vonden in den hasack oft burse vanden
dief, die ghehanghen was up den Coorenaert, ende was daer up ghestorven. Van
ghelijcken hadde den dief, die up de Vrindachmaerct ghehanghen was, een hendekin
lijnen lakens daer de meercken up waren ghewonden an zijn lijf, ende waerter ooc
mede ghehanghen. Ziet hoe devoot ende met wat leedtschap de zulcke ghestorven
zijn! Godt wilt haer zielen vergheven!
In Vrancrijcke stont al wilt ende twijffelic. Den Coninc screef talle canten om hulpe
jeghen den prince van Condée, die zeer steerck te velde was, ende veel volcx
anwies vander nieuwer religie. Overzulcx was dheere van Harenbeerghe daerwaert,
uut dese Nederlanden ghezonden, den Coninc ter hulpe, wel met IJ duijsent peerden
1
ende X of XIJ veendelen voetknechten; maer men zeijde, dat hij niet purnen en
wilde, of de Spaensche gharnisoenen en trocken mede, ende die en wilden niet
ghespleten uuttrecken, dan al te ghare, vreesende aldaer haer keerchof te vinden;
want naer dese victorie hurcte men zeere. Men zeijde, indien Condée tonderghijnghe,
dattet dan up Inghelandt becraken zoude, om der religien wille, ende om dat de
Coninghinne ontfanghen hadde alle de vluchtighe van des conincx van Spaengien
Nederlanden, ende ander querele, dwelck wel IJ jaren gheduert zoude hebben; maer
2
dat zij , als een ander Sapho, een groot ingien ende verstant

1
2

Vertrekken.
De koningin van Engeland.
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zoude hebben, connende latijn, franchoijs, italiaens, spaens, inghels, wel vijf of
zesrande talen, zoo dat zij zelve jeghen die vremde ambassaden spreken can. Daer
wart ooc ghezeijt, dat dees Coninghinne haer lichtvoerich drouch, zittende bij een
boelschap, ende dat die Inghelschen eijmelic verstant met Condée hadden ende
hem assistencie deden, mits dat Condée hemlien eenen wech ghemaect hadde
naer de Inghelsche Zee, hebbende daer vier of vijf steden inghenomen, zoo voorseijt
es. Condée voert den crijch onder tdecsele, dat hij wilt voocht vanden Coninc wesen,
maer die den wijnckel zijnder herten wel bezaghe, hij zou bevinden, dattet hem
anders niet dan om de religie ghedaen en es, die hij gheerne zoude brijnghen naer
zijnen zin, te weten die stijnckende blasphemighe secte der Calvinisten, vreesende,
dat mense hem ende de zijne met crachte doen laten zoude, ende daer mede zelve
int verdriet commen, welcke vreese dInghelsche ooc al bevanghen heeft over lanck.
Maer tes een wondere: dInghelsche ende de Fransche vander nieuwer religie en
zijns niet eens, zoot schijnt; want ten zijn in Inghelandt gheen Calvinisten als in
Vrancrijck, ende nochtans zijn zijt eens, zoo men zecht, om haer ghewelt te bezighen
jeghen die Roomsche keercke. Godt betert!
en

Up den XXX octobris 1567, sloughen die Spaengiaerts met VIIJ trommelen omme,
ende deden uutroupinghe, dat men tsanderdaechs monsteren zoude, dat was up
Alderhelighen avont, up welcken avont zij, naervolghende haer voorleden quade
costumen, zij haer monsteringhe wederom ghehauden hebben in Sente Jans
Keercke, ende up zoo helich eenen avont, waer inne veel ghoede lieden ontsticht
waren.
en

Up den IIIJ

novembris, tsavonts ontrent den VIIJ hueren,
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hadde een motsjaetse zijn keerse qualic bewaert; want hij zochter mede zijn vuijl
lijnwaet onder de coetse, ende de vlamme ghijnck int stroo, zoo dat de coetse
berrende, ende ghebuerde up den Coorenaert int Schaeck, een schoon steenen
huus. De lieden, dit ghewaer werdende, liepen terstont daer toe, ende de
Spaengiaerts die jeghen over in haer wake laghen, in de Olijslaghershuus, quamen
ooc daer toe gheloopen ende sloughen de lieden met hallebaergen van daer, ende
twart ghebluscht. Gode lof! Anders hadde moghen den gheheelen teerlijnck
afghebrant hebben, tusschen den Coorenaert ende de Coorenleije, daer, zonder
ander costelic ghoet ende die costelicke huijsen, wel X duijsent mudde coorens
zoude schade gheleden hebben; want die zolders laghen daer ontrent al vul coorens,
want alleene int stapelhuus lachs wel duijsent mudde.

Cap. XX.
Van een voorghebodt nopende den soldaten ende inzetenen van Ghendt;
van een foele in die stadt van Diepen; van zeker ghelt, dat Condée hadde
doen slaen; van eenen slach tusschen hem en den jonghen duuck de
Guijse; van een rudesse ende straetroof vande Spaengiaerden; hoe die
van Andtweerpen grooten oncost dooghen moesten ter causen van
haer nieu casteel, ende die superscriptie ende figuere van dien.
Den zesten in novembre was ghetrompt vander stede weghe, ende bij accoorde
vande capiteijnen vande Spaengiaerts ende ooc vande comissarissen, die ter
audiencie zaten twee daghen de weke (ende waren meester Franchoijs Cortewille,
raetsheere in den raet van Vlaenderen, wonende in de groote Zickele, ende eenen
ghenaemt Burcht, beede
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inwonende de stede van Ghendt, die onder andere anhoorden de clachten tusschen
die vander stadt ende tSpaensch gharnisoen, om elcken te bescheeden ende recht
te doene), als dat elc die hem wiste te doleren an eenighe Spaengiaerts, tzij van
gheleenden ghelde, tafelcosten oft andersins, dat zij commen zouden tot die
capiteijnen van tveendel daer zij onder sorteeren, men zoude elcken betalinghe
ende contentement doen, ende den soldaten tzelve aftrecken van haer paeije.
Daer es ooc ghecommen een tijdijnghe uut Vrancrijcke, hoe dat ontrent acht
daghen te voren, in die stadt van Diepen des Conincx volck, dat hem int casteel hilt,
hadden laten, bij nachte, vander zee int casteel commen, noch zeker crijschvolck
thaerder assistencie ende haer steerck ghenouch kennende, jeghen die vander
stadt (die Hugonoijs oft Calvinisch ghezint waren, ende hildent metten prince van
Condée, diese metten anderen steden daer ontrent tzijnen accoorde ghebrocht
hadde, tzij met ghewelde of andersins), zijn up hemlien, eijlacen! in der nacht
ghevallen, als zijt niet verwachtende waren, ende in dit ghevecht en bleven nochtans
maer XVII mannen, hoewel dat eerst waerf de mare ghijnck, als dat daer al doot
ghebleven was. Men zeijde ooc, dat den prince van Condée hadde ghelt doen slaen,
te weten testons van tien stuvers tstick, daer up dat, tghescrifte inhilt: Lodewijc
premier roij de France des evangelions, prince de Condée, etc. Ende men wilde
zegghen, dat her Gleijn Temmerman, proost van Sente Pieters, zulck eenen
pennijnck [hadde], hoewel dat sommighe voor fabelen hilden.
Daer wart ooc ghezeijt van eenen slach, die ghesleghen was in Vrancrijck tusschen
den jonghen duuck de Guijse, die met zijnen volcke in Parijs begheerde te zijne,
ende deu prince van Condée met zijnen crijschvolcke, alwaer over
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beede zijden veel volcx zoude ghebleven zijn, maer meest up de zijde van Condée,
ende zoude zijnen zone daer ghelaten hebben, dieghevanghen wech ghenomen
was, ende Dandeloo, een Hughenoijs capiteijn, die curts in Duijtschlandt gheweest
hadde om volck ter hulpen van Condée, die zou daer doot ghebleven zijn, ende
Ghuijse zoude in Parijs met zijnen volcke gheraect zijn.
en

Up den XIIJ novembris, donderdach ende Sente Brixius dach wesende, alzoo
een ghoet man quam met zijnen wijfve van een bruloft te Ghendt, naer huus
gheghaen, tsavonts tusschen vijf ende zes hueren, zoo zijn twee Spaengiaerts haer
jeghen ghecommen, de welcke zij zeijden ghoeden nacht, ende haer ommekeerende
hebben terstont haer bloote rappieren uutghetrocken ende den man een wonde int
hooft ghesleghen, zoo dat hij daer neder up tstrate viel. De vrauwe zeer verbaest
zijnde om haer ghezelschap, es den eenen Spaengiaert an den hals ghevloghen,
hem biddende ende smeekende, met ghescreij, dat zij haren man niet meer quetsen
en wilden; ende terstont heeft zij vanden anderen rijbaut noch een veel meerder
wonde int hooft ghecreghen, zoo dat haer hooft gheheel open ghehauwen was.
Ende alzoo haer moordadighe sticken ghedaen hebbende, hebben boven dien des
mans mantel gherooft ende met haer ghedreghen, de welcke zij tsanderdaechs in
de pussem droughen, om ghelt up te hebben, daer den man eijmelic heeft naer
staen wachten, ende heeft daer de voornoemde moordeneers, dieven ende
straetschenders ghespuert. Met zijnen mantel men es om dheere gheloopen, ende
zij zijn beede ghevanghen gheweest, dwelc hemlien ooc wel ghejont es gheweest
van die ander Spaengiaerts, om tongheoorlooft feit, dat zij bedreven hadden,
zegghende dat zij daer omme beede hanghen zouden.
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en

Up den XVIIJ novembris quam de mare te Ghendt, dat men zeer wrachte an tcasteel
tAndtweerpen, als datter wel drij duijsent mannen an wrochten, ende dat ooc den
duuck Dalve een groote somme ghelts die van Andtweerpen gheheescht hadde,
als den vijfsten pennijnck van haren incommen. Noch ander maren quamen van
en

Andtweerpen, up den XX novembris, die, zoo men zeijde, tvolck van Andtweerpen
zeer bedroufden ende verscricten, dat was dat den duuck Dalve met zijn
Spaengiaerts inghenomen hadde tstadthuus ende al tgheschut ende tgheweere der
stadt; datter ooc gheconcipiert was een rechte strate te maken, van daer men tnieu
casteel stelde tot int midden der stadt, waerom dat veel costelicke huusen zouden
moeten afghebroken zijn; dat ooc een zegghen was, dat hij den turre van Onser
Vrauwen zou doen afbreken, die buter maten schoone ende costelic es, want den
1
turre tot Cronenburch beghonde men te demolieren, ende tincarnacien was vonden
c

in den appel alboven, dat hij ghestaen hadde IIIJ ende in de XL jaren. Men zoude
ooc die van Andtweerpen, bij ommestellijnghe, gheheescht hebben die oncosten
en

vanden weerclieden ende matterialen vanden nieuwen casteele, ooc den X
pennijnck vande weerdde van haer huijsen, dwelc eenen grooten druck ende jammer
in de stadt maecte. Daer was ooc last ghegheven van alle canten weerclieden te
halen, om tvoornoemde casteel te moghen aest upbrijnghen; men zoudtse alle
annemen, hoe vele datter daer quamen, met condicie dat niemant uuten weercke
en zoude moghen scheeden, tvoornoemde casteel en ware een steercte om soldaten
up te legghen. Ander verzoetende dees maren, spraken: den Duuck wilde alleen
hebben, dat die van Andt-

1

Jaartal.
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weerpen dooghen zouden doncosten vanden voornoemden casteele ende voort
tonderhaut van dien, ghelijck een kindt dat de roe moet betalen, daert mede
ghesleghen ende ghedwonghen wert. Dat proffijt comt van uproer, secten ende
tweedrachten: de indignacie van Godt almachtich, van onsen Coninc, ende groote
travaille, onghenouchte, schade ende verlies van ghoede ende van eeren ende ooc
van rusten met al datter voort uut dependeert, hoe wel dat de casteelen ten ghoeden
waeromme ghemaect werden om paeijs tonderhauden jeghen de hoveerdicheijt,
weelde, overwillicheijt ende nieusghiericheijt der steden ende des volcx, dwelck een
ghoede policie inbrijnct; maer veel onrusten heeft men, eermer toegheraect.
Men zeijde ooc, dat hij de artillerie der stadt wilde hebben, ende om dat de
regimentuers daer inne niet ghereet en waren, ende hem eenighe dijnghen gheerne
verborghen ghehauden hadden, zoo nam hij haerdee vande principaelste
ghevanghen.
Dit casteel heeft int butenste bevanck zeven houcken, ende int binnenste vijf
bolleweercken met becken, waer af deerste ghenaemt es up zijn Spaensche bolvardo
del duca; tweetste: bolvardo de Ernando; tderde: bolvardo del Toledo; tvierde:
bolvardo de Alva; tvijfste: bolvardo del Paciotto. Desen Paciotto es een italiaensch
architect gheweest van Urbino, de ghene die de oordonancie ende ignographia daer
af ghestelt heeft. Maer om dat die figuere van desen casteele ghemeen ghenouch
es, mits dat zij met die stadt van Andtweerpen in hauten prente uutgheghaen es,
betooghende ooc wat mueraigen datter vander stadt, ter causen van desen,
afghebrocken zijn, zoo laten wijt achtere hier tzelve te stellen ontworpen metter
penne, maer alzoot in de prente uutgheghaen es, zoo men hier zien mach.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

132

Cap. XXI.
Van eenen Spaengiaert Caspar Lumbralis ghenaemt; hoe den abt van
Sente Beernaerts wech gheloopen es; vande nieumaren vander oorloghe
in Vrancrijcke tusschen den Coninc ende den prince van Condée; van
eenen hoop zwarte ruteren; van dheere Van Herenbeerghe ende ander
nobilisten, die uut dese landen den franschen Coninc ghijnghen dienen;
hoe den prince van Piemont Vrancrijck ooc hulpe dede; vande
begravenesse van eenen Spaengiaert; ende vande feeste up Sente
Andriesdach.
Ontrent dees tijt, quam binnen Ghendt ghevlucht, een heere oft edelman van
Doornicke, wel met vijf of zes peerden ende veel dienaers oft servituers, waer af
dat Spaensche garnisoen, dat te Ghendt lach, terstont de wete hadden.
Daer was een soldaet te Ghendt, die men hiet alf zodt zijnde: dese quam alle
avonde ontrent den acht hueren, weder dat sneeude, vroos of slechde, ende hoe
vuijl ghaen dat onder de voeten was ende ooc hoe doncker dat de avontstonden
waren, ende clanck een belle met een hauten handthave, roupende in spaensche,
dat elck zoude willen ghedachtich zijn de bitter passie Ons Heeren Jhesu Christij,
ende hem daer af uuter herten dancken ende poghen wel te leven; dat men oock
zoude willen met bedijnghen ghedijncken die aerme zielen, die in de purgatorie
vanden vaghevier waren; dwelck zonde twijfel gheen dwaesheijt en was, maer quam
uut een godtvruchtich herte. Hij moeste waken als dandere eens of twee waerf de
weke, ende en liet hem niet verdrieten alzoo noch alle avonde omme te ghane,
ende dicwils bij claren daghe, ter avontueren als hij waken moeste. Als ic hem
somtijts hoorde roupen, doe dacht ick
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up den man, die te Jherusalem ghijnck al roupende, hemlieden waerschuwende
van haer zware destructie. Hij, scheedende uut Spaengien uut zijns vaders huus,
schanck zijn vader een peert, ende sprack: hij was gheboren om al de weerelt duere
te reijsen, daer hem Godt ende den Coninc hebben wilde, ende wilde hem gheerne
daer toe vonghen; sprack ooc tot den soldaten, als zij hem vraechden waeromme
hij zulcx dede: hij was een dienaer van Godt almachtich ende vanden Coninc, ende
was zulcx ghehauden te doene, ende en begheerde niet meer dan den cost ende
een cleet an tlijf. Men zach hem ooc niet tuusschen, ghelijck die ander allen dach
deden, en zocht ooc gheen vrauwen, maer hadde nochtans een dochtere; en nam
oock gheen behaghen in ghoede chiere te maken oft drijncken. Hij was een gheboren
Spaengiaert van die stadt Lombris, waerom hem die ander soldaten hieten vila
Lombralis, vele niet wetende zijnen name. Hij hadde ooc te Tunis gheweest, ende
van drij maenden tijts dat hij in de Golete was, een steerck casteel voor Tunis, en
hadt noch en dranck hij anders niet dan broot ende wijn, niet prouvende vleesch of
visch. Als hem ghelt ghegheven was van eenighe soldaten, ofte als hijt metter schale
in de keercken ommehaelde, dat ghaf hij den aermen ende deder missen mede
doen, ende ghaf oock van vier ghauden croonen, die hij de maent wan, toverschot
den aermen; hij was eenbruun zwart man bultachtich, vierschoot van persoone,
hebbende meer een wreet dan een lieffelick uutzien, daerom en es de duecht niet
altijt uut den wesen te kennen, maer uut de weercken. Desen man, Caspar
ghenaemt, hadde ooc sommighe zotte ende ooc quade mannieren over hem; want
hij wilde somtijts, dat de burghers vander stadt, daer zij voor haer dueren zaten, als
hij bij daghe zijn belle clanck ende uutroupijnghe dede, dat zij haer bonetten
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afdoen zouden; ende tes bevonden, dat hij de belle clijnckende, sommighe kinderen
vander stadt up haer knien vielen, ende om datter een vrauwe voor haer duere
zittende daerom louch, slouch hij haer met eenen stock twee of drij slaghen up
thooft, zoo dat den stock in sticken brack, daer haer man bij stont, welcke vrauwe
weenende was van pijnen.
Ontrent desen tijt hoorde men, dat den abt van Sente Beernaerts up dees zijde
1
bij Andtweerpen bij de Schelde, daer voren af ghezeijt es, lib. 4 , cap. 24, zijnder
veerden gheloopen was met een ghaeijkin ende met veel ghelts vanden ghemeenen
clooster, wel tooghende welck een valsch herte dat hij eijmelic ghedreghen hadde,
ende hem veel anders ghelaten hadde dan hij was. Met hem hadde sonderlinghe
kennesse ende aliancie meester Willem Silvius, sConincx drucker, tAndtweerpen,
een man die wijlen die kinderen vanden prince van Oraingien, als schoolmeester,
gheleert hadde, ende was bij dien in de kennesse vanden voornoemden prince
ghecommen, ende es naermaels ooc ghevanghen gheweest, maer wart eenen tijt
daer naer weder losghelaten. Hij conde griecx, latijn ende hebreeusch.
en

Up den XXV van november quam serteijne tijdinghe vanden bisscop van
Doornicke an den deken vanden Christenen te Ghendt, welcx brief ic ghezien hebbe,
present den voorschepenen joncheere Jan Damman ende ander notable vander
stadt van Ghendt, hoe dat in Vrancrijck eenen grooten slach ghesleghen was up
Sente Martens dach lestleden, tusschen den Coninc ende den prince van Condée,
daer veel groote personaigen bleven waren, die daer bij name ghenaemt waren,
als van des Conincx zijde: den conincstable van Vrancrijcke ende ooc een cardinael;
ende

1

de

Lees Lib.3. Zie 2

deel, bl. 319.
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vande zijde van Condée: den admirael vander zee, met veel ander nobilisten over
beede de zijden. Daer wart ooc ghezeijt bij Roelandt Van Embijse, uppersecretarius
bij schepenen vander Kuere, dat hij verstaen hadde, datter zes duijsent zwarte ruters
te peerde ghepasseert waren ontrent Mens in Duijtschlandt, up Vrancrijck treckende,
maer en wilden niet zegghen, wie zij dienden. Twas wel te presumeren, dat zij ter
hulpe vanden prince van Condée quamen, mits dat zij ooc tgheestelicke in haer
landen verjaecht hebben; verclaerde ooc ghehoort te hebben, dat zeer curts te voren
in Loreynen in de keercken al in sticken ghesmeten was, sonder te Mets, daer
Sconincx gharnisoen lach. Dese mare liep ooc overal ende dat dheere van
Harenbeerghe met een groot ghedeel peerden van deser zijde den Vrancschen
Coninc ter hulpe ghezonden was; dat ooc dheere van Montenbrugis, hoochbaliu
van Lens in Artoijs, die int eerste te Ghendt met zijn gharnisoen gheleghen hadde,
zijnen paeijs ghecreghen hadde, ende diende Herenbeerghe met vijf of zes peerden,
ende meer ander nobilisten van dese landen. Den deken vanden Christenen
relateerde oock, datter een groote somme ghelts vanden Paus in Vrancrijcke
ghezonden was, thulpen vanden Coninc, om volck up te nemen; dat ooc den prince
van Piemont, zijn cosijn, hem hulpe ende assistencie dede.
e

Up den voornoemden XXV novembris, was uuten huijse van meester Joos
Rooman, der stede Mets, wonende int beghinsel vander Cammestrate, een
Spaengiaert ten grave ghedreghen, tsavonts tusschen vieren ende vijven, in Sente
Jacobs keercke, ende was gheleijt up een bare, in een slapelaken ghewonden,
zonder kiste, ende een pelle daer over ghesleghen, welcke pelle men afdede als
hij an tgraf ghebrocht was, welck ghemaect was in den bueck voor tcruuse.
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Daer quamen veel Spaengiaerts mede ende Spaensche priesters, wel tot X of XIJ,
ende daer waren ontrent zes cleen toortsen, ende ander ghijnghen met bernende
wassen keerssen. Men zancker een poose, ende doe spronghen twee Spaengiaerts
int graf ende leijden haren medeghezelle, den dooden soldaet, alzoo int graf, hem
terstont bedeckende met eerde; ende noch een pooskin zijnghende, lieten de
voornoemde toortskins der keercke, ende een van haren priesteren riep in haer
tale: hij es int paradijs; nochtans en hadde hij daer af gheen brieven oft zekerheijt.
Daer was een Spaensch soldaet tot mijnent bij ghelogiert, te weten tot Lievin De
Vlieghere voerreere, den zelven diet uutbrachte, ende veel zwaricheijt maecte van
een beeldekin gheschildert Ons Heere an tcruijsse, dat daer bevonden was als met
eenen messe ghesteken int been. Dese, zoo daer een aerme meinsche om een
aelmussen badt, es binnen gheghaen ende heeft zijn hemde uutghedaen ende
heeftet hem ghegheven, ende men zeijde, dat hij gheen hemde meer en hadde
ende moeste zelve wullen ghaen. Aldus waren onder hemlien, onder veel quade
weercken, ooc eenighe ghoede weercken vonden.
Up den laetsten novembris, wesende zondach ende Sente Andriesdach, bedreven
die Spaengiaerts up tnieu casteel te Ghendt een schutgheveerte, ende de tweetste
reijse dat zij aflieten, zoo werden afghelaten sommighe groote sticken artillerie, ende
doe trac men up met catrollen ende coorden die twee standaerden met de wapenen
van Spaengien ende Vlaenderen, up twee hooghe masten, die up beede die
bolleweercken, die naest de stadt staen, gherecht waren. Al de arckebussiers van
tgharnisoen dat te Ghendt lach, dat was daer ghecommen, ende men hilt daer groote
feeste, om dat Sente Andries den patroon es van thuus van Bourgoingnen.
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Cap. XXII.
Van diveersche nieumaren ende van twee Spaengiaerden, die bij ontijde
ghehanghen waren; van sommighe groote rudessen, die zij up die
vander stadt bedreven; dat ooc den abt van Sente Pieters overleden
es; ende van eenighe nieumaren uut Vrancrijcke anghaende der
oorloghe, der waerheijt niet wel ghelijckende.
c

Up den eersten decembris XV LXVIJ, quam de mare, dat Franchoijs Hueriblocus
ghoet, te Zwijnaerde, vande vassaelheeren, ter confiscatie betrocken was, ende
den voornoemden Franchoijs inneghedaecht. Item, dat up ghoede mate stont, dat
men de L stuvers de maent voor elcken soldaet, te Ghendt, belooft, up den impost
vinden zoude, bij octroije. Daer waren ooc an mijn heeren schepenen van Ghendt
zeker brieven commen vanden Coninc uut Spaengien, die men meende dat
redelicken zoete luudden.
Den derden decembris, up Sente Barbarenavont, was de trommel vande
landtsknechten ghesleghen om te ontfanghen elck zijn L stuvers de maent, dwelc
en

hemlien ghegheven was. Ende den V der zelver maent wesende vrindach ende
1
Sente Nicasiusavond quam den meester del campo ghereden int sGraven Casteel,
ende was daer, tot up de noene, zeker ghevanghen Spaengiaerts malefactuers
examinerende, ende tvolck stont buten en verwachte of men justicie doen zoude,
ofte strop de coorde spelen; want daer hadde over langhen tijt te voren, al boven
ten sGraven Casteele, uutghesteken een haut, alwaer twee reepen an hijnghen tot
beneden bij der strate, stekende duer een catrol om hemlien up te trecken

1

St. Nicolaasavond.
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ende neder te laten schocken, die men strop de la coorde soude doen ende de
aermen van achter verrecken, maer dies en was niet dan tsavonts ten XJ hueren
werden bij hem doen hanghen twee Spaengiaerts. Ander willen dattet ghebuerde
tsmorghens ten vijf hueren, ende dat zij verwurcht waren, eer zij uuten sGraven
Casteele brocht waren. Eenighe zeijden, dat zij verwurcht waren an de ijseren lene
die staet an den steeghere, zoo men ten Casteele van binnen afcomt; ander zeijden
an een ijseren tralie; andere dat zij ghewoelt waren an de potente up Sente
Pharahilden plaetse. In somma hoet was, men zachse tsanderdaechs hanghen,
den eenen an de dobbel potente voornoemd, ende was een jent man van persoone
ende die wel metter lance hadde connen spelen, ende menighen Turck om den hals
ghebrocht hadde; want hij bij Tunis up de Golete wel tien jaren lanck gheleghen
hadde; aldus indien hij maer van dootslaghe gheweest en hadde, hij en zoude
daerom niet ghejusticiert gheweest hebben. Den anderen hijnck an de dobbel potente
up den Coorenaert. Men zeijde, dat zij dat leelic feijt hadden helpen doen vanden
man vander stadt, die zij als een martelare vermoorden ontrent tFraters, bij schoonen
daghe, zonder eenighe cause oft redene, met vele wonden. Ander wilden zegghen,
dat de zelve waren die den man ende twijf ghequetst hadden, die vander bruloft
quamen, up den Callanderbeerch, die in de pussem betraept waren, daer zij des
mans mantel, die zij gherooft hadden, te beleenen brochten. Men zeijde, dat zijt
meer gheploghen hadden, te weten: straetroof, ende dat des eenen caussen
ghemaect waren van eenen mantel oft cappe die hij gherooft hadde. Maer waerom
dat dese justicie bij der nacht gheschiede, daer af waren diveersche opinien. De
Spaengiaerts deden de mare ghaen, dattet was om dat onder de hare gheen be-
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roerte rijsen ea zoude, om den eenen soldaet te verlossen die zoo langhe up tcasteel
van die aven van Tunis gheleghen hadde; màer die lieden vander stadt
presumeerden dattet was om die eere der Spaengiaerden, diet zeer qualic in den
mont smalt, alsser ijemant vanden haren moeste ghepugniert zijn, mits dat zij
melcanderen zeer favoriseerden. Maer ic late mij dijncken, dattet was om die beroerte
te vermijden, die de Spaengiaerts lichte jeghen die vander stadt namen. Principalic
schaemden zij haer zeere ende waren zeer puersaem, alsser ijemant vanden haren
moeste openbare correctie ende schoffiericheijt lijden, om dat zij nochtans an die
vander stadt wel verdient hadden, ghelijct up de Vrindachmaerct ende Coorenaert
wel ghezien hadde gheweest, als men die ander twee daer ghijnck hanghen. Want
zij en achten die van Ghendt bij haer maer als beesten, alzoot noch wel bleeck up
den derden decembris, wesende Sente Barbarenavont, achter de Vrindachmaerct,
bij Sente Claren, alwaer tsavonts ontrent den VIIJ hueren, al doncker avont wesende,
es eenen Spaengiaert ghecommen, die bij drancke was, ende stont en futselde met
zijnen messe om in een huus te gheraken, daer zeker meijsens wulle sponnen.
Ende den man thuus commende, oock bij drancke, een coorenmetere, vant desen
Spaengiaert daer aldus besich staende, en vraechde hem wat hij daer an zijn duere
stont en maecte, ende creghen woorden, te meer om dat zij beede alf droncken
waren ende melcanderen qualic verstaen conden. Den Spaengiaert track terstont
zijnen rappier uut, ghelijck zij zeer rasch daer af zijn, ende zoude den man
toegheghaen hebben; maer hij, een steerck ende clouck man zijnde, vlooch hem
inne, al en hadde hij gheen gheweere, dan ter avontueren zijn heetmes, ende dau
hem bij den croppe, zoo dat hij zijns meester wart.
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Die in huus warren, hoorende trumoer, deden de duere open ende lieten haren
huijsman binnen, ende sloten den Spaengiaert buijten. Die es terstont gheghaen
an de wachte up de Vrindachmaerct clachtich vallen, tstick zeer zwaer makende,
ende brachter zesse oft achte met hem, die clopten rudelic up de duere, ende om
dat mense niet terstont in en liet, liepen de duere open met eenen slachboom, ende
binnen commende, sloughen zij de lieden, mannen ende vrauwen, oft beesten
gheweest hadden up haerlier rugghe ende lendenen met mursel stocken ende
andersins met ander gheweere over hals ende hooft, zoo datter daer viere af
tsanderdaechs te bedde laghen, ende waren gheschepen haer leefdaghe die
crancheijt te draghen. Onder dese en hebben zij een aude vrauve niet ghespaert;
maer sloughense oock als een beeste, om dat zij hemlien niet aestich inghelaten
en hadde; ende eenen anderen huijsman in zijn bedde ligghende (want zij daer
twee huijsghezinnen in een huus woonden), hebben zij ghenomen ende die handen
up den rugghe ghebonden, daer hij in zijn hemde was, ende en lieten hem zijn
manlicheijt niet decken ende leedden hem alzoo voor een van haren capiteijnen,
zegghende, dat hij en die andere tlijf verbuert hadden; waerup die capiteijn zoude
gheandtwoort hebben, waerom dat zijse dan niet doot ghesteken en hadden. Hier
ziet men met welcke schoon redenen, dat zij ommeghijnghen, ende welcke wreetheijt
dat zij met die burghers vander stadt bedreven, die boven al die miserien, die zij
van haer leden, noch niet claghen en mochten an haerlier capiteijnen, vreesende
een eergher te moeten verwachten, ende schepenen en hadden daer gheen
kennesse noch berecht uppe. Aldus moesten zulcke, die claghen wilden, jeghen
den wulf te biechten ghaen.
Curts daer naer was Lievin Van Destel gherooft van zijn
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eijghen soldaten, die tzijnent thuijs laghen, ende die hij ghehauden ende
gherecommandeert hadde voor ghoede ghezellen; want hij wat uuter stede zijnde,
zijn zij in zijn contoir ghebroken, deden met eenen beetel den steen uute, daer tslot
in ghijnck of den grendel, ende namen een ghoet ghedeel ghelts, ende een coufferkin
met rijnghen ende baghen ende twee zelveren lepelen, al tsamen weerdich zijnde
c

ontrent IIJ ghauden croonen, maer hadden laten staen een schotelkin met ghauden
1
pennijnghen ende een deel zelverweerck, als croesen, copetassen, loppijn ende
dierghelijcke. Men vant tsanderdaechs een hamerkin int greijs, dat zij pleghente
bezighen ende een wapen tangheskin; hadden ooc te voren ghevraecht an de
boden, oft haer meester veel ghelts hadde. Maer de bouven waren zoo snoode, dat
zij desen roof upteghen Lievin Van Destel zelve, zegghende dat hij zulcke grillen
bedreven hadde om haer te beschamen ende uut zijnen huijse te helpen, hemlien
cruijssende ende zeijnende dat zulck een audt man zulcx voortstelde, ja, wilden
hem daeromme voor haren capiteijn bedraghen ende doen amende doen. Zij hadden
nochtans curts daer te voren een van haren compaingen, die met hemlien daer
2
oock thuus lach, hem tverfuste uptijghende, metten necke ter dueren uutghesteken,
zoo dat hij weende. Dat deden zij omdat zij hem te ghoet ende uprecht kenden om
haer voortstel mede te helpen vulbrijnghen, zoo sommighe presumeerden, oft
vreesende, indien hijt gheware werde, dat hijt zoude gheopenbaert hebben.
en

Up den VIIJ decembris, zondagh wesende, es mijn heere den prelaet ende abt
van Sente Pieters, her Fran-

1
2

Lampet.
't Verfoeilijkste?
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chiscus Helfhaut, tsachternoens tusschen drije ende vier hueren van deser
bedroufder weerelt overleden.
Up den zelven dach, zeijde den deken vanden Christenen brieven ontfaen thebben
vanden bisscob van Doornicke, diet ghescreven zoude gheweest hebben vanden
bisscop van Camerijcke, als dat in Vrancrijcke twee daghen lanck, te weten den
en

en

maendach ende den dicendach, dat zoude gheweest hebben up den I ende IJ
decembris, zeer ghestreden ende ghevochten zoude zijn tusschen sConincx volck
ende tvolck vanden prince van Condée, ende zoude tvolck vanden Prince een groote
nederlaghe ghehadt hebben, ende den Prince ghevanghen ghevoert binnen Parijs,
ende dese bataillen zouden gheschiet zijn tusschen Parijs ende Oorlians; maer
dees mare en heeft niet ghecontinueert, ende bij dien te presumeren, dat al lueghen
es. Ander gheestelicke zeijden, daer zoude wat gheschiet zijn ontrent Mets in
Loreijnen, maer was al onzeker ende naer den wint ghetast.
Meester Roelandt Van Embijse hadde ooc ghezeijt, dat noch de L stuvers up
dlandt van Vlaenderen niet gheaffecteert en waren, ende datter hem zijn hooft af
zwoer, als men daer af vermaende, mits datter schepenen zoo veel moijten ende
zurghen mede hadden.
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Cap. XXIII.
Van vier keercbrekers ende comociemakers; hoe zij bedijncht ende te
Ghendt verwesen waren ghehanghen te werden, ende hoe den tweetsten,
als hij ghehanghen zoude werden, openbaerlick beschaemde ende
bedrouch meester Aertus Boesens, die hij onder tvolck zach staen;
ende hoe den derden, ter leeren upghaende, een walsch liedekin zanck.
en

Up den XJ decembris, donderdach wesende, zoo werden ontrent den X hueren
uuten sausselette brocht vier pacienten, keercbrekers ende dierghelijcke, de welcke
gheleet zijnde van achter int Schepenkuus tot in de crimineel vierschare, werden
aldaer bedijnckt, deen voren ende dander naer, als dat zij haer vervoordert hadden
met gheweere te ghane, als te weten: den eenen, Beertram ghenaemt, gheboren
van Ghendt, met een hallebaergie, ten vermane van meester Jan Onghena, ende
hilp aldaer afweerpen tcruijseficx dat daer voor Tempelhuus upghereckt stont; dat
hij oock voor diveersche cloosters de wachte ghehauden hadde met zijn gheweere,
terwijle dat dandere braken, ende meer ander delicten. Den anderen wesende van
Comene, uuten Westcant, dat hij hem ooc ghevanteert hadde als een voorstander
oft capiteijn, in die stadt van Ghendt, int voornoemde faijct van tbreken, en treckende
naer Deijnse hadde aldaer in Sente Margrieten clooster groote rudesse bedreven,
smijtende die chieraigen vander keercken in sticken, ooc mede sommighe
ghelaes-veinsters, ende zeker tafereelen, die verborghen waren, openbarende,
ende zijn medeghezellen den brekers te voren ghevende, ende werden
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alzoo al in sticken ghesmeten. Den derden, een Wale zijnde, van Steeghers, wart
bedijncht, hoe dat hij hadde ghebrocht van Diepen, uut Vrancrijcke, eenen predicant
sectaris, die hier ontrent Ghendt quam predicken ende menich meinsche verleeden;
hadde oock met een busse up den hals gheghaen ende de catolijcque lieden
verdreecht. Den vierden was ooc van zulcke cediciuese sticken bedijncht, ende was
ooc als den eersten een Ghandtoijs. Zij baden heere ende wet om gracie, ghevende
te kennen, hoe dat zij wel XV oft XVI maenden lanck in de vanghenesse, in grooter
miserie, de paciencie ghehadt hadden ende daer toe gheperswadeert waren,
meenende dat zij niet daer anne en mesdeden, maer wel doende waren. Maer ten
mocht haer al niet baten; want over gheen sticken en snijt justicie zoo scheerp als
over cedicie oft comocie, vande welcke zij aldermeest bedijncht waren, ende ooc
wast zeer booselic ghedaen, te schenden ende ontheeren die tempelen Godts ende
ghewijde ofte Godt toegheëechende dijnghen, ghelijckerwijs als Heliodorus dede
ende daeromme van Godts inghelen ghegheesselt wart, ende den capiteijn Nicanor,
upheffende zijn handt ende dreeghende Godts tempel, wart versleghen, ende dat
boose hooft ende die snoode handt voor den tempel ghehanghen. Aldus dan, haerlier
vonnesse sprack, als dat zij gherecht zouden werden metter coorde, op den
Coorenaert, ende al haer ghoeden gheconfisquiert, uutghenomen vande twee die
van Ghendt waren, ende overzulcx waren zij weder al achter tSchepenhuus
uutgheleet, aldaer zij inbrocht waren (daer mense pleecht al voren uut te leeden)
ende ten sausselette ingheleet. Ende daer naer quam donderbaliu met zijn
hallebaergiers wederom af uut der vanghenesse, ende ghijnck neffens Sente
Nicolaus keerchof, ende keerde terstont wederom ende vant hem
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ontrent de dobbel potente, daer een nieu leere an stont, up de zijde vande
Olijslaghershuijs ende up de zijde vander Vischmaerct; ende mijn heeren vander
wet waren gheleghen ter veinstere in den Oliphant, daer zeker cussenen in de
veinsters gheleijt waren. Curts daer naer was uutghebrocht den ghezelle oft man
van Comene, een hebbelic frisch persoon, audt ontrent XXX jaren, ende Godt den
Heere anroupende ende ghenade begheerende van alle zijn mesdaden, die hij van
zijnen kindtschen daghen ghedaen hadde, biddende oock elcken om vergheffenesse
ende zijn ziele bevelende in de handen Godts, wart afghesteken ende ghehanghen.
Daer naer wart uutghebrocht Beertram Schee, van Ghendt, ende was een
wagheneere, die de plotersvellen plach te voeren, ende woonde up de
Leertauwersgracht, alwaer hij een wijf hadde met kinde zwaer ende vijf of zes cleen
kinderen, ende zijn huijsvrauwe ghehoort hebbende dat men hem ghijnck hanghen,
bezwalt al stijf, alzoo men zeijde. Desen pacient ghijnck zeer clouckelic up de leere,
metten blooten voeten ende beenen, totten knien, ende anders magher int abijt, in
wit grau cleeren. Hij sprack zeer onbelemmert van herten ende beval zijn ziele den
almachtighen Godt, ende wanneer men hem tstrop over thooft stack, sprack hij: dit
es den bant van droufheden; niet min ic steerve zeer gheerne ende ghoetwillich
ende heb wel verdient, ja, alzoo gheerne als ic eten oft ghoede chiere maken zoude
ofte ijewers ten spele ghaen. Ende hij, wat ter zijden uut ziende naer den Bonten
Hert, zach daer ontrent staen meester Artus Boessens, met een fluweelen mutse
up thooft, die een vande vier capiteijnen gheweest hadde te Ghendt, zoo voorseijt
es, ende die de ghuekeercke met zijn volck eerst afbrack, zoo sprack hij; daer staet
eenen bij den baliu van Sente Pieters en lacht, diet beter verdient
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heeft, of ten minsten alzoo wel als icke; hij ghijnck int breken met een sijncroer, hij
heeft ons oock alle verraden ende om den hals brocht. Daer naer den hanchman,
als hij tot Godt riep, stack hem af, ende hijnck bij den anderen beede up de zijde
ter Vischmaerct waert. Tvolck murmurreerde in zijn woorden zeere: vele zeijden,
dat den voornoemden Boessens onwijs was, dat hij ghecommen was dees justicie
zien doen, ende alzoo beschaemt was, dat zij om hondert ponden grooten, dat niet
en wilden leden hebben. Ander zeijden: zij hadden hem zien ghaen met
Ghoetghebuerkin, die hem tbreken zeer onderwant, als een capiteijnkin, een jonck
zodtkin ende hoerjagherkin, dat zijn ghoet gheslachte gheheel schandaliseerde,
verdoende zijn patrimonie zeer groffelick. Veel diveersche spraken waren ter causen
van desen, waer af de sommighe zeijden, dat Boessens tonrechte beschuldicht
was; want hij niet ghedaen en hadde dan bij laste; maer dat hij niet en behoorde
een sijncroer ghedreghen te hebben ende dierghelijcke propoosten.
Den hanchman verzet hebbende zijn leere up dander zijde vander dobbel potente,
te weten up de zijde daer de vanghenesse ende de heerbeerghe vanden Oliphant
staet, zoo es den derden pacient uutghebrocht, den Wale van Steeghers, zoo
voorseijt es, een vroom man, audt ontrent XL jaren. Dese ghaende up de leere, hief
up een walsch liedekin, ende zanck herde wel, als oft hem niet ghelet en hadde, tot
twee of drij clausen, waerom sommighe lieden naerder torden om tzelve te hoorne,
te meer om dat mits tverstellen der leere ghekeert was naer de zijde der
vanghenesse, daer dander twee gherecht waren metten aensichte ter
Olijeslaghershuus waert, zoo voorseijt es, ende al boven zijnde, wart hem tstrop
vanden hanchman over
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thooft ghesteken, ende hij riep up Godt, ende onder andere totten volcke zegghende:
Adieu mon freers, dat es te Gode mijn broeders.

Cap. XXIV.
Van een groete beroerte ende moordadicheijt, die de Spaengiaerts
voortstelden, als den derden pacient zoude ghehanghen werden,
treckende haer rappieren uute, slaende ende stekende int volck als in
een cudde schapen, eenen grooten hoop quetsende ende de sommighe
ter stede dootslaende, ende in ander plaetsen der stadt ooc hare
rudessen bedrijvende.
Ende met dat den hanchman hem stelde om hem af te weerpen, zoo reesser een
cleen ghedrum van volcke, als voort ghedrumt zijnde van ontrent de huijsen an
tvoornoemde Hasewindekin ende den Elephant, als die verbaest waren van een
cleen gheruchte, dat achter haer was duer eenighe, die van een banck spronghen,
afghedrumt zijnde, zoo dat de voorste niet en wisten wat achter hemlien te doene
was, ende maecten wat plaetse te meer; want zij vreesden, dat die Spaengiaerts
daer ijet voortstelden, die zij zeer ontzaghen, ende noch in versscher memorie
hadden de rudesse, die zij up de Vrindachmaerct bedreven hadden, als men daer
ooc justicie was doende. Uut dwelcke die Spaengiaerts, die daer stonden over
dander zijde, te weten voor de Olijeslaghershuus, een oorzake namen van hemlien
te weere te stellen, als of tvolck up haer hadde willen loopen oft inbreken, dwelck
nochtans gheen apparencie met allen en ghaf, anghezien dat tvoornoemde ghedrum
niet tot talven den Coorenaert
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en quam, ende datter niemant van hemlien en was, die eenich quaet peinsde den
Spaengiaerts te doene; want tvolck bloot ende zonder gheweere was. En maecte
ooc niemant manniere om ijet te bedrijven, noch oock als zij zaghen alle die
Spaengiaerts commen met uutghetrocken rappieren, waer af de sommighe zeer
onwijselic ende qualic doende, in den hoop sloughen, als in een cudde schapen,
die haer niet en weerden, hoe zeere zij ghequetst oft ghewont waren, maer zochten
in alle mannieren te vlieden. Daer wasser ooc die de sommighe, als oft beesten
gheweest hadden, duerstaken; ander werden thooft open ghecloven ende de leden
duerhauwen. Taerm volck en wist waer vlieden: daer wasser die plat neder ghestrect
up de kelsije laghen met hare keerels an, int midden der rappieren, audt ende jonck;
sommighe werden met voeten overloopen; ander, dat noch veel deerlicker was,
werden van die duvelsche motsjaetsen oft jonghe ghuijten oft schudden, die de
soldaten dienden, daer zij laghen, met messen, poengiaerden ende priemen
ghesteken. Eenen auden man, ghevallen zijnde, lach over beede zijn knien metten
handen te ghadere, met zijn bloote calu bolle; maer hij moeste ooc eenen hau int
hooft hebben. Niemant en dorster tusschen ghaen oft int ghescheet commen, ende
dat tquaetste was, daer en was gheen sonderlinghe capiteijn oft bevelsman, diet
belet zoude hebben. Elck dede dat hij wilde, hoe wel (dat moet ic ooc zegghen),
dat verre de meeste menichte niet en staken noch en sloughen dan eenighe
moordadighe bouven, die somtijts niet te vreden en waren, dat zij eenen man vijf
of zes wonden ghegheven hadden, maer quetstender noch tot vijf of zesse. Twas
een compasselic zien, hoe men sommighe ghoede lieden zach overghoten van
onschuldighen ende onnooselen bloede. Men zacher daer terstont twee, die doot
laghen: den eenen was een schamel
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aerbeijter, die was van eenighe tot an de vanghenesse ghesleept, ende eenen
grooten hondt of dogghe stont zijn bloet en lecte, ende niemant en hadde zoo veel
moete om den hondt vanden dooden te weeren. Terstont zach men voor
tHasewindekin ende voor den Oliphant, daer die schepenen boven ter veinster
laghen, een jonck ghezelle lancxt de husen verdraghen, welcx hooft hijnck en
zwierde, ende zach gheheel dootveerwich int aenzichte.
1c mocht ditte wel zien ende macher wel levende af scrijven; want ic int midden
c

van wel IJ bloote rappieren was ende en vloot nochtans niet eenen voet, maer
ghijnck hemlien in den schoot van daer zij quamen, ende alzoo Godt wilde (welcx
rechter handt mij bewaerde, hem zij eeuwich lof!), zoo en wasser niemant, die mij
eenen slach oft steke ghaf, hoe wel datter diveersche, ontrent mij zijnde, ghequetst
ende ghewont waren, ende salveerde mij, eenen ghestadighen ghanck ghaende,
in den apotecaris wijnckele, up den houck neffens Sente Nicolaus keerchof. Daer
was den wijnckel vul volcx, ende den huijsman wilde emmer zijn duere boven
toeghesloten hebben, dwelc men in langhen niet ghedaen en conde, mits den drum
vanden volcke, dat daer binnen was; emmer wart zij achter naer ghesloten.
Dit rumoer, ghezochten ende noodeloosen alaerm, liep terstont al Ghendt duere.
Die vrauwen liepen al crijsschende achter straten. In veel steden zach men de lieden
bebloet ende ghequetst commen, som zoo overghoten vanden bloede, datse haer
eijghen huijsvrauwen niet en kenden. Die ander Spaengiaerts quamen van alle
canten ende straten der stadt daerwaert gheloopen, met spijssen, bussen, zweerden
ende ander gheweere. De huijsen werden alomme upghesloten, dueren ende
veinsteren, meenende dat men die stadt rooven
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ende saccagieren zoude ende al tvolck vermoorden. Sommighe Spaengiaerts niet
in connende gheraken, daer zij thuus laghen, mits dat zij aestich om haer gheweere
liepen, braken steercke veinsteren vande huijsen in sticken, dreechden den zone
vanden huijse doot te steken, al waert over een alf jaer, waer zij hem vinden zouden.
Dat ghebuerde tot mijnder zustere, die eens mijn broeder ghetraut hadde, Pieter
Van Vaernewijc, in de Mageleijnstrate, die (ghelijck de vrauwen terstont zeer vervaert
zijn) haer duere ende veinsteren toesloot, zoo zij hoorde ende zach, dat haer
ghebueren deden, ende liep achter in haer huus duucken, niet wetende, dat een
van haren soldaten begheerde in te zijne ende zijn gheweere te hebben, de welcke
nochtans ingheraecte duer een huus daer neffens, sprijnghende over eenen muer.
En dit en was gheen wondere, dat de lieden vander stadt, ende bijsonder vrauwen
ende weduwen versaecht ende vervaert waren in dees beroerte, die niet ghewone
en waren zulcx te hooren, anghezien dat ooc sommighe Spaengiaerts zoo vervaert
ende versaecht van herten waren, dat zij liepen up haer cameren, vermaecten haer
dueren ende veinsteren, ghelijkt ghebuerde in de Metershuijs, tot Gheeraert van
Salenson, boucvercooper, ende eldere, niet jeghenstaende datter niet eenen
meinsche vander stadt en was, die een handt totten gheweere vouchde om hemlien
wederstant te doene, dwelc messchien (ghelijck vele vermoedden) was tghene dat
zij sochten, om alzoo een oorzake te vinden om die van Ghendt leelic te bedragden,
als meijtmakers ende rebellighe jeghen sConincx volck, ende zouden bij zulcken
middele occasie ghenomen hebben om die stadt te berooven ende tvier daer in te
steken, alzoo de sommighe emmertoes alree in veerden waren te doene.
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Cap. XXV.
Hoe dat naer dese bloetsturtinghe twee Spaensche wachten up den
Coorenaert ghecommen zijn; ende van vijf persoonen, die ter stede oft
emmer niet verre ghaende doot ghebleven zijn, ende wie zij waren, ende
hoet te weercke gheghaen es.
Hier mach elck verstandich man anzien ende considereren welck een clouck ende
vroom stick zij hier bedreven hebben, daer zij zulcke schande ende injurie an behaelt
hebben, dat zijse met alle de zeepe van Vlaenderen niet en zouden connen
afwasschen. Zijlieden nochtans ghelieten haer, als oft die vander stadt in de schult
hadden gheweest, als een boos, onrechtveerdich, ongoddelic gheboufte; want up
den voornoemden Coorenaert, daer zach men terstont commen deen wachte voren
ende dander naer, vander zijde vander Vischmaerct ende vander Veltstrate, slaende
haer trommelen ende brijnghende haer veendelen mede, al oft die vander stadt
daer hadden ijet willen voortstellen; maer als zij zaghen den Coorenaert bloot van
volcke, ende hier ende daer ligghen mantels, cappen bonetten, hoeden ende
dierghelijcke, die de lieden vander stadt daer ghelaten hadden, deden eenen
ommekeer ende trocken weder vander maerct. Die wachte van die Olijeslaghershuus,
die ghijnghen alomme die straten vanden Coorenaert bezetten, ende en vernamen
nievers eenen grammen man, noch niet eenen hondt up hemlien bassen; maer
vonden haer up de maerct ende straten alleene. Doe mochten zij haer wel schamen,
dat zij zoo onredelic ende onnatuerlic ghewelt bedreven hadden up die
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ghoede lieden vander stadt, dat de steenen daerom weenen mochten.
Den onderbaliu met zijn hallebaergiers bleef staende ontrent der potente oft
ghalghe, ende niemant van hemlien en track gheweere, noch en keerden haer
hallebaerden ter weere, maer hildense recht up staende, zoo zij vanden eersten
ghedaen hadden; want al hadden zij der Spaengiaerden moordadicheijt ghepoocht
te beletten, zij en waren niet steerck ghenouch bij haer groote menichte, ende
haddense moghen veel te meer in haer fuerie ontsteken, die zulck beletten oft int
ghescheede ghaen niet daer voren en zouden ghenomen hebben, maer voor een
vijandtschap ende jeghenweere. Maer dit diende veel beter ghedaen vande hare,
die daer neffens de wachte hilden in de Olijeslaghershuus, die ghestelt zijn om alle
rudesse ende overlast te beletten, ende al deden zij wat daer toe, ten was niet
ghenouch: zij behoorden die moordenaers met haer spijssen duerreden thebben,
indien zij niet en hadden willen aflaten vande onnoosel lieden te quetsen ende te
1
wonden, oft emmer ten minsten daer af ghekoert ende ghevanghen ghenomen.
In dees foele, den hanchman, wat stille ghestaen hebbende al boven up de leere
ende wat verbeijt hebbende, heeft desen derden pacient afghesteken ende verwurcht,
ende curts daer naer wart den vierden pacient uutghebrocht ende bij den
voornoemden Wale ghehanghen, daer men lettel bescheet af weet wat hij zeijde
ofte hoet te weercke ghijnck, want elck hadde ghenouch met hem zelven te doene.
Nochtans zach ict al wel duer de veinsteren vanden voornoemden apotecaris
wijnckele.
Tsachternoens hoorde men zegghen (alzoot ooc waerach-

1

Gekoord.
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tich was), datter daer viere doot ghebleven waren, te weten den voornoemden
aermen bloet, die een zwaendragher was, ende een ghezelle van ontrent XXIIIJ jaren,
die een poorters zone was, welcx vader woonde in de Scheltstrate, een rijcke poorter
ghenaemt Jan De Vos, den doven, om dat daer jeghen over wonenende es mher
Jan De Vos, om daer af een onderscheet te maken, ende want zijn vader doofachtich
es. Desen joncman en was maer commen uut Vrancrijcke al Zwitserlandt omme
ende al Loreijnen, aldaer ooc (mits de oorloghe vande Hughenoijsen metten prince
van Condée ende den Coninc met de catolijcque daer jeghen) groot perijckel lijdende.
Hij was voor een ghoet jonchman ghereputeert, van ghoeden name ende regimente,
niet weerdich van alzulcke bouvighe handen te steerven. Die hem doot zaghen,
zegghen dat hij een cleen steke hadde, als oft met eenen priem oft scheerpen
poengiaert ghedaen hadde gheweest, ende en was niet bebloet; wantet al innewaert
bloedde, ende hadde de steke ter zijden int hanghen van zijnen buuck, ende was
duer zijn blase ghesteken, zoo dat zijn urijne ende niet bloet duer de wonde quam
ghevloeijt. Twilde zeer qualic; want hij hadde een wambaeijs anne dicke ende steerck
ghevoert, dat ment niet lichte en hadde connen duersteken; maer als oft men die
plaetse ghezocht hadde, zoo was de steke tusschen twambaeijs ende de caussen,
daer hij maer themde voren en hadde. Zijn vader en was alsdoe in de stadt niet;
maer wat mesbaer ende droufheijt zijn joncvrau moeder maecte, als zijt hoorde
ende den vader daer naer, mach elck wel dijncken, die vaderlicke ende moederlicke
herten hebben!
Den derden, die daer ooc onnooselic zijn leven liet, was ghenaemt Gillis De Buck,
een grof ende vroom man van leden, ende mocht zijn audt ontrent de L jaren, ende
was
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gheworden stochauder vander stadt. Dese ziende die dullicheijt vander
Spaengiaerden commen met haer bloote rappieren ende gheweere ende dat zij
vaste riepen: aerme! aerme! dats wapen! wapen! te weten jeghen een cudde
schapen, die haer niet en mesdeden noch mesdaen en hadden, voren noch naer,
zoo nam hij de vlucht (zoot wel reden was) ende gheraecte tot over de greppe
vander vanghenesse; daer viel hem een moordenare ende bloethondt an, hebbende
eenen blauwen mantel onder zijn ocxelen ghesleghen, die slouch vaste met zijnen
rappier up hem, welcke slaghen hij naer zijn vermoghen weerde ende keerde ende
vijnck up zijn aermen ende handen, daer hij zijnen mantel metter aest omme
ghewonden hadde, ende ziende den voornoemden bouve, dat hij hem niet wel
ghequetsen en mochte, bracht hem een steke, die hij trefte, neffens zijn burst in zijn
schaudere, ende herte hem als een rent oft zwijn, zoo dat men die steke hoorde
craken, ooc die verre van daer waren. Hier af wart hij heersselende, ende es
gheghaen metter dootwonde naer huus, ende daer hij passeren zoude de
Temmerlienhuijs, neffens Sente Nicolaus keerchof (want hij woonde in de Meere,
ende meende al tstraetkin neffens de Metsershuijs in te slane), zoo wart hij zoo flau,
dat hij hem daer vouchde up een banck voor eens mandemakershuijs te zitten,
naest de Metsershuijs was, ende sprack: och laet mij een letskin rusten, ic ben zoo
qualic! ende ghaf curts daer naer zijnen gheest, zijnde eer doot dan den laetsten
pacient, die ghehanghen was, ende zijn doot lichaem wart int voornoemde
mandemakershuijs gheleijt. Desen man kende ic zeer wel, ende hadde met hem
c

ghedient van 't aude ghilde van Sente Jooris int jaer XV ende LX, daer hij doe coninc
af was; want hij hadde den ghaeij afgheschoten. Hij hadde ghetraut een dochter
vande Kerrebroucx, ende was den broeder van
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meester Pieter De Buck, landtmeter vander stadt ende mathematicus mijn ghevader.
Item den voornoemden Gillis zach ic neffens mij ghaen, ter zijden tkeerchof van
Senter Nicolaus, daer de crudeniers haer huijs plochten te hauden, ende ziende
die jonghe knechten sprijnghen over den muer vanden keerchove, om aldaer duer
de keercke ende over tkeerchof uuten ghedrum vanden volcke te vrijer te loopen,
als de pacienten daer rechts ghepasseert waren naer de vanghenesse, als zij
verwesen waren, ende dat zij som vielen ende melcanderen averecht staken, zoo
ghijnck hij zeere daeromme al lachende, zegghende: ziet eens, hoe zij melcanderen
averecht weerpen! lettel wetende (eijlacen!) hoe naer dat hem de doot was, ende
dat hij binnen min dan een huere daer naer, over dander zijde van tkeerchof, zijn
ziele uut blasen zoude ende voor Godts rechterstoel moeten compareren. Och
lacen! hoe lettel weten wij al tsamen, hoe naer dat ons de doot up ons hielen staet!
Wij mochten zekerlic wel zoo ons leven schicken ter duecht, als oft wij alle handtwijlen
zouden van hier verscheeden; want wij niet een handtwijle en zijn verzekert te leven,
zoo dat 't aude ghemeen woort waerachtich es: wij en hebben gheenen morghen,
wilt ons Godt niet borghen. Ic zoude den ghoeden man uut auder kennesse
anghesproken hebben, maer ten docht mij niet wel tijt zijnde, om tghedrum vanden
volcke ende om dat men terstont justicie zoude ghaen doen, zoo dat elck een plaetse
poochde te zoucken om justicie te zien exploteren; ende ten anderen zoo steegherdet
mij, om dat ic hem zoo zeer zach lachen om een ijdel dijnck, daer die aerme
pacienten in zulcker benautheijt ende noot waren, zoo dat ic mij eensdeels
veronweerdichde hem daerom an te spreken, dijnckende dat hij mij van die ijdelheijt
cauten zoude, dwelc mij dochte alsdoe gheenen tijt zijnde.
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Godt wil zijn aerme ziele ontfaermen ende van die andere, die daer doot bleven
zijn; want wij al tsamen zijn ook kinderen der ijdelheijt ende met menegherande
zonden ende ghebreken behanghen.
Den vierden, die daer doot bleef ter stede, was ghenaemt Marten De Cleerck, die
men ooc hiet Martkin Van der Spiere, ende was een procuruer, een cleen magher
persoon, verrimpelt int aenzichte, audt wel in de L jaren, een mannekin zeer
nestelende van zinne ende van steercker memorie, woonachtich int straetkin zoo
men comt vande Scheltstrate naer de Watermuelene, hebbende een huijsvrauwe
met VIIJ kinderkins ende noch met kinde beghurt wesende. Desen wart van eenen
moordenare ghehauwen een wonde in zijnen hals, ende hij vallende over zijn knien,
alzoo ghequetst ende bebloet zijnde, badt met ghevauden handen zijns lijfs ghenade;
maer dat en mochte hem niet baten: den moordenare ghaf den ghoeden paeijsivelen
man een groote dootwonde in zijn burst, zoo dat hij daer doot up tstrate lack als een
aerm beeste, ende in huijs ghedreghen zijnde ende anschaut wesende (als de foele
ghepasseert was) vanden onderbaliu, met joncheer Pieter De Vos, zoo bevonden
zij dees wonde zoo groot ende moortdadich dat mer wel IIIJ vingheren in hadde
moghen steken; ende alzoo den onderbaliu wech zoude gheghaen hebben om elder
ooc anschau te doene, sprack den voornoemden Vos, dat men zoude bezien oft hij
meer wonden hadde, om te beter alle zaken te vertooghen der overheijt. Aldus wart
dat doode lichaem ommeghekeert, alwaer noch een groote steke vonden was in
zijnen rugghe, ende zijnen rock ende hemde upschurpende, bevonden dees wonde
alzoo groot ende eijnselick als die andere. Dit anschau gheschiede tot eens
hoemakershuijs an den Coorenaert, bij den Druijfsteen ende voor Sente Nicolaus
keercke. Hij
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hadde noch zijnen scriftoris an zijn zijde, dat was tgheweere dat den ghoeden man
drouch.
Noch esser doot bleven ter stede, een joncxkin van ontrent XIIIJ jaren, dat maer
ghecommen en was van Brugghe, ende was ghestaen up eenen waghene om te
beter de justicie te ziene. Dit joncxkin in de foele spranck vanden waghen om hem
te salveren, ende wart daer vermoort ghelijck een kiecken ende ghecapt met veel
wonden. Hier ziet men, dat dese venijnighe moordenaers gheen audtheijt oft joncheijt
en spaerden, dwelck wrake roupt in den troon Godts, zoo Abels onschuldich bloet
wrake was roupende ende tbloet van Sacharias den zone Barachie, daer de Heere
int Evangelie af ghesproken heeft.

Cap. XXVI.
Hoe die dulle ende ontzinnighe Spaengiaerden tvolck vander stadt noch
up diveersche ander plaetsen, daer zij haer vonden, ghequetst ende
ghewont hebben; ende hoe den capiteijn vanden casteele een groot
gheschut dede aflaten, gheladen met een cloote; ende van sommighe
ghequetste bij name, ende hoe vele datter daer ghequetst waren.
Boven desen waren talle canten de Spaengiaerts, in de weere, ende en ghelieten
haer niet anders dan of die stadt te berooven ware; zij sloughen de lieden, daer zij
achter strate passeerden. In den Hoijaert was eenen moordeneere, die slouch,
eenen aermen bloet, die viel up zijn knien, maer een ander Spaengiaert keerdet af.
Noes jeghen over mijn duere lach eenen ghuijt thuijs, die slouch eenen man, een
vlascoopere, up den houck vande Schaepsteghe, daer hij

1
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voor zijn duere stont, met zijnen rappier, twee of drij slaghen up thooft. Dit ziende
dat capiteijnckin, dat tot Lijbersael thuijs lach, liep hem toe met eenen blooten rappier,
ende slouch hem wel met den platten up zijnen rugghe, zoo dat den bouve al zijn
macht wech liep naer Sente Jacobs keerchof toe. An Sente Michielsbrugghe stonden
twee lieden: daer af moest den eenen twee of drij hauwen in zijn hooft hebben met
eenen ghebrokenen rappier, ende ghijnck alzoo bezepen vanden bloeden naer
huijs. Voor thof van Egmont stont een man, ende was den bewaerder vanden hove:
dese wart bijna duerloopen met eenen rappier van eenen Spaenschen moordenare,
hadde hij niet aestelic in de poorte gheloopen, ende die toeghesloten. In de
Bennesteghe wart een, man thooft open ghehauwen, die maer simpelic up zijn
duere lach. In de Cammestrate daer worpen de Spaensche snoeren ende
motsjaetsen stroo ter veinster uut, dat raepten ander motsjaetsen up ende bondent
an stocken om tvier te ghaen steken in der lieden huijsen. Dat meer was, daer
warender up de Vrindachmaerct, die tstroo vande waghenen ghenomen hadden
noch tsanderdaechs daer naer, dat was up den vrindach, ende bondent an stocken
ende dedent vlammen, ende dreechdent in der lieden cramen te steken, waerom
zij vande vrauwen wech ghesmeten werden. An de Hooftbrugghe waren zij ooc
alzoo zien loopen. Sommighe van haren snoeren spraken, dat men die inzetenen
bij nachte vermoorden moeste, ende riepen toe de ghene, die zij vanden haren
kenden: ha! Spaengiole, hebt ghij er doch vele ghequetst ende doot? Ander soldaten
spraken in spaensche, dat zij wel meenden ghauden croonen ghedeelt te hebben;
maer twas faute ghesleghen, dwelck haer leet ghenouch was. In somma zij meenden
gheheel de stadt gherooft ende schoon ghemaect te hebben; want als zij uut Italien
quamen,
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zoo was hemlien ghenouch pijlaijge in de Nederlanden toeghezeijt; maer twas anders
commen, ende zij vondent daer al veel beter ghestelt dan zij meenden.
Den capiteijn vanden nieuwen casteele moest ooc zijn zodtheijt tooghen, ende
dede een groot stick gheschuts legghen naer de stadt, ende wildet up tSchepenhuijs
gheschoten hebben; maer den ingienmeester, die leijdet hooghere, ende schoot
over die stadt wech, dat viel tAckerghem in deerde, ende maecte eenen grooten
put ende spranck weder uut in eenen muelenwal, wel een mans lijnchde diepe in
deerde. Veel lieden hoorden die cloote ruijsschen over die stadt. Eenighe willen
zegghen, die ontrent hem int tcasteel waren ende waren lieden vander stadt, dat
hij zoude den ingienmeestere metter ghalghe ghedreecht hebben, om dat hijt
weijgherde te schieten, zegghende dat men behoorde eerst gheïnformeert te zijne,
hoet in de stadt stonde, ende ofter cause was van die vander stadt daerom dat
mense beschieten zoude. Men zecht, dat hij hem noch dreechde te hanghen, om
1
dat hij die triumphante cave van tStadthuijs niet gheraect en hadde, daer up hijt
wilde ghehauden hebben; maer onbeloghen moet hij van mij zijn, Godt weet de
waerheijt, den man heeft nochtans eenen beteren name. Hier meerct welck een
discretie in hemlien allen was, dat men van daer ghijnck schieten, eer men wiste
wat datter in de stadt schuulde. Men hoorde dees schuete tot bij Aelst.
Veel ander rudessen ghebuerden up dien tijt, die hier te lanck zouden zijn om
scrijven ende walghelic om hooren. Sommighe bouven ghijnghen noch die ghoede
lieden, daer zij thuijs laghen, verdreeghen ende slaen; ander jaechden die
versaechde vrauwen, die ghevlucht quamen in de huijsen,
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foortselic wederomme uut; ander vaechden haer bebloedde messen an
thammelaken, daer haren huijsman met zijn wijf zaten an haer tafele. Tes abominable
om hooren de overdaet ende grooten overlast, die zij deden die ghoede burghers
van Ghendt, die alomme moesten haer slaghen drijncken; ende dat meer was, als
ofter niet ghebuert en hadde gheweest, zoo ghijnghen zij, som al zijnghende ende
al spelende up haer luijten, in der lieden huijsen ende up de straten, ende quamen
an den lieden tafelen zitten ongheroupen, als oft zij haren schimp ghehauden hadden
metten meinschelicken bloede.
Den meester del campo die hadder viere ghevanghen, ende hadde sommighe
haer rappieren ghenomen, om daer an te kennen oft zij ijemant ghewont hadden,
diese toebehoorden; want tbloet (zoo men zecht) en ghaet niet zoo af of men zieter
noch teekenen af, al waert dat ment afschuerde, of ten ware dat ment int vier wist
af te doene. Dit schijnt, dat dit Godt alzoo laet gheschien, om dat die moordenaers
niet en zouden blijven verholen.
Aldus, alsmen beghonde hemlien te vanghen, beghonden dees quaetdoenders,
die haer beschuldich kenden, vervaert te zijne, ende daer lieper een groot ghedeel
wech, ende onder ander eenen moor, die Onderbeerghen, neffens de Leije,
gheloghiert was, die veel feets ghedaen hadde, welcx vrauwe daeromme zeer jancte,
ende groot mesbaer maecte. Men hoorde tsanderdaechs daer naer ende ooc
en

tsaterdaechs zegghen, dat was den XIIJ der maent decembris, hoe vele datter
daer ghequetst ende ghewont waren ende som wie zij waren, onder andere was
1
Phelips De Stoppeleere, een jonck rapt veeghere , supier in tsGraven Cas-

1

Rappe kerel.
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teel, zoo zeer ghewont, dat hij wart ghedreghen in eenen stoel naer huus, ende
esser naermaels af ghestorven; meester Willem, den barbier ende cijrurgien, up
den Poldere, een zeer ghoet catolijck man, hadde eenen hau in zijn hooft; Phelips
Van Hoorebeque, in de Schaepmaerct, temmerman, hadde veel wonden ende was
ooc int hooft ghequetst, ende hadder ghebleven, hadde hij gheenen buffels culder
an ghehadt met mauwen, daer hij veel slaghen ende steken mede weerde; Denijs
Dhooghe, hudevettere, achter de Mude, een rijck man, hadde twee hauwen in zijn
hooft, overnoes commende, zoo dat zij bijna in een verghaerden, als oft den rappier
gheblaeijt hadde, ende noch eenen hau in zijnen hals; Phelips Van Heverbeque,
een edelman, staende bij den Bonten Hert, zoude van achter duersteken gheweest
hebben, hadde hij niet eenen breeden leren rieme anghehadt, daer die steke up
veste, ende hadde wederom bijna van voren duerreden gheweest, maer facte den
bouve bij den halse ende slijngherde onder zijn zolen, ende zoude hem met zijnen
poengiaert ghehert hebben, hadde hij ghewilt ende dat hem de wijsheijt niet beters
gheraden en hadde, maer daer af cesserende es zelve in een huus ghevloden.
Alle de baerbiers ende de cijrurgiens van Ghendt en waren niet ghenouch om
alle die ghewonde te vermaken. Men zeijde in de greffie vander Keure, datter daer
hondert ende LXXX ghewont was; ander en zeijden maer van hondert ende LXXIIIJ.
Mijn heeren schepenen deden haer neerstelic van als informeren, ende deden haer
clachte naer Bruessel beschicken vande onghehoorde moortdadicheijt, ghewelt,
onghelijck ende overlast.
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Cap. XXVII.
Hoe des duucx Dalve bastaert zone te Ghendt inghereden quam, ende
neerstelick dede spueren naer die moordenaers vander foele up den
Coorenaert; van een justicie te Bruessele; hoe de Spaengiaerden haer
feet blauwelic excuseerden, ende hoe zij van een van hare predicanten
openbaerlic ghestraft waren, ende hoe des Duucx bastaert zone
voornoemt zeer vergramt was up de Spaengiaerden.
Ende daer quam tsanderdaechs naer noene inghereden te Ghendt, den natuerlicken
zone vanden duuck Dalve, een gheestelic persoon, met hondert ende zeven peerden,
carabijnen ende andere. Hij hadde een hermosijnen hoijken ende keerle, daer een
cruijse up stont, beteekenende dat hij was vander grooter oorden van Spaengien;
e

daer af es den Coninc de eerste ende desen de IJ , ende es gouvernuer oft generael
van al den peerdevolcke van Spaengien, een man audt ontrent XL jaren, van ghoeden
ingiene ende zinnen, daer zij meer estijme af hauden dan vanden Duucx ghetraude
zonen om zijnder wijsheijt wille. Dese terstont beval scheerpe wachte an de poorten
te hauden om dees moordenaers te betrapen, ende hadde met hem ghebrocht den
hanchman van Bruessele; ander zeijden van drije hanchmans. Daer was ooc
uutghereden den souverain van Sente Pieters, Gheeraert Rijm, ende meer andere
talle canten om hemlien te crijghen, ende men zeijde, dat zij van te voren in ander
steden bescreven waren. Men zeijde ooc, datter up den zelven zondach neerstelic
vernomen wart, welcke de beschuldighe waren, ende datter snachs daer naer, deen
zeijde XX, dander XXX, de derde wel XL soldaten ghevanghen waren. Ooc
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was ghevanghen den capiteijn, die de wachte doe ter tijt (als dees deerlicke moorden
ghebuerden) in de Olijeslaghershuus hilt, ende ooc den veendele, messchien om
van haer te vernemen wie de rechtschuldighe waren; want zoo de ghemeen mare
ghijnck, die wachte en wast niet, die tfeijt deden, maer ander Spaengiaerts, die van
diveersche straten ende wijcken der stadt daer ghecommen waren de justicie zien
doen; maer daer in bleef de voornoemde wachte te curt, dat zij niet met haer langhe
spiessen hemlien en weerden, die tvolck met de rappieren sloughen ende staken.
Niet min men wilt zegghen, datter sommighe ooc de lieden met spijssen staken,
ander zouden de quaetwillighe ghekeert hebben ende noch vele quaets belet hebben.
en

Tsanderdaechs, up den XV der maent maendach wesende, sprac men
openbaerlic, datter in tsGraven Casteel sommighe van dese die ghevanghen waren,
ter pijnbanck gheleet waren; ende van Bruessel quam de tijdijnghe, als dat curts
daer te voren aldaer een zeer scheerpe justicie ghedaen was, als een man
ghebraden, met een vier dat verde van hem ghemaect was, om dat hij zijn moeder
ende zuster vermoort hadde, ende en was gheen Lutheraen, zoo sommighe zotte
ende spijtteghe Spaengiaerts ta Ghendt zeijden.
Daer wart ooc ghezeijt, datter alsdoe te Ghendt noch XJ ghequetste overleden
waren, ende datter noch XIIIJ zeer cranck laghen ende vul perijckels der doot. Men
rs

dede ooc van desen Mons weghen groote diligentie up den voornoemden dach,
om te vernemen naer de recht schuldighe. In somma daer was ghenouch te doene.
Die Spaengiaerts hadden gheerne haer van dit feijt veronschuldicht, ghelijck zij
melcanderen macht zeere favoriseren, maer en conden
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gheen redenen bij ghebrijnghen, die veerwe ghaven. Deen zeijde, tquam bij, om
dat zij melcanderen niet en verstonden; andere, dat men in Spaengien alzoo dicwils
vacht als men justicie dede; de derde zeijde, datter in eens mans huijs vonden waren
wel VIIJ hallebaerden ende zoo veel rappieren, wonende ontrent de Nieubrugghe,
ende zoude voor den meester del campo ontboden gheweest hebben ende ghenade
begheert hebben; maer twaren al verzierde lueghenen, en achter naer en wisten
zij wat zegghen, ende beclaechden, dat gheschiet was ende dattet al haer schult
was. Ja, een van haren predicanten, een gheleert man, hadde zelve in den hoop
gheweest ende tspel ghezien. Dese preecte ten Predicheeren int cloostere, ende
zeijde hemlieden anne openbaerlic, dat zij dieven, roovers ende moordenaers waren,
zegghende: wilt ghijlieden christen meinschen zijn, ende waent ghij dat ghenouch
es, dat ghij popelt ende leest ende veel cruijskins maect, neen voorwaer, ghij en
moocht Godt alzoo niet bedrieghen; al en werdet hier niet ghewroken in dees weerelt,
ziet [zijt] dies zeker, dat u gherekent zal werden in dander weerelt, indien ghij gheen
1
penitentie en doet, die souffisant es ende condigne . Men zeijde ooc voorwaer, dat
en

den voornoemden IJ prioor van Spaengien zeer gram was om dit boos inexcusabel
feijt, zegghende, hij zoude de beschuldighe straffen wie zij ooc waren, al warent de
capiteijnen, ende den meester del campo zelve, en wilde emmer, dat zij
gheopenbaert werden van haer medeghezellen de Spaengiaerts, oft anders hij zou
de fautuers ooc scheerpelic doen corregieren, indien hijse bevinden conde. Over
en

zulcx was, up den XV decembris, eenen Spaengiaert zeer ghepijnt; maer den
anderen bekende onghepijnt zijn schult int sGraven Casteel, alzoo de mare onder
tvolck liep.

1

Evenredig met de schuld.
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Cap. XXVIII.
Hoe die Spaensche wachten haer verghaderinghe maecten om justicie
over de hare te doene; hoe tvolc vander stadt haer huijsen upsloten
ende meest thuus bleven; van een voorghebodt dien anghaende; ende
hoe datter twee Spaengiaerts ghehanghen ende in vier sticken elc
ghesneden ende ghecapt waren, zonder de hoofden.
en

Ende tsanderdaechs, up den XVI decembris, disendach zijnde, verghaerden voor
der noene de Spaensche wachten ende regimenten, meer om haerlier eijghen volc
van beroerte ende uploop te weeren dan om ijemant anders; want zij hadden wel
ghezien, ende twas nu elcken openbaer ende kennelick, dat volck vander stadt
gheen quaet en wilde, maer waren gheheel pacientich als lammeren, bij den welcken
men presumeerde, dat mer weder justicie zoude ghaen doen; maer tvolck vander
stadt en hadde gheenen trock daer toe om te ghaen ziene, ende ghijnghen liever
naer huus. Men sloot ooc up de Vischmaerct, in de Langhemunte ende eldere de
wijnckels al uppe, zegghende dat men haer gheadverteert hadde zulcx te doene,
up avontuere of die dulle coppen die Spaengiaerts hadden willen die pacienten (die
van haren volcke waren) verlossen met ghewelde. Mijn huijsvrauwe quam ooc zeer
beroert om mij, daer ic int Stapelhuus was, up dien tijt noch stapelheere wesende.
Die Spaengiaerts, die vanden regimenten waren, bezetten alle de straten ende
inghanghen vanden Coorenaert, ende en lieten daer niet eenen Spaengiaert
passeren, maer wel tvolck vander stadt, die nochtans in cleenen ghetale quamen
om te ziene, overmits de voorleden foele ende ooc de foele up de
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Vrindachmaerct daer te voren. Daer wart een trompet vander stede weghe
ghesleghen, verclarende indien daer eenighe Spaengiaerts haer logijsten sindert
donderdach, als de foele ghebuerde, verandert hadden, dat die lieden daer zij thuijs
ghecommen waren tzelve zouden den meester del campo te kennen gheven. Dat
was ghedaen om van dees beschuldighe noch te betrapen, en die Spaengiaerden,
die al meest gheen vlaemsch en verstaen, en wisten niet wat men daer gheboot.
Nochtans wast al Ghendt duere ghepublieert, daerment ghewonelic es van doene.
Ende ontrent den XIJ hueren werden daer twee pacienten, Spaengiaerts, ten sGraven
Casteele up hurden uutghevoert, ende waren alzoo ghesleept lancst der Leije, over
de Zuvelbrugghe, over de Vrindachmaerct, duer de Langhemunte, over de
Vischmaerct ende alzoo up den Coorenaert, daer twee hanchmans ghereet waren,
te weten den voornoemden hanchman van Bruessele, een dicke curt man met IJ
rijleersen an, ende den hanchman van Ghendt; ende daer was eenen grooten
vleeschblock ghestelt, zonder pickelen, plat ende nedere ende over noes ghezaecht,
achter de potente, up de plaetse daer de meeste moort ghebuert was, dat was
tusschen de potente ende tHasewindekin. Den hanchman van Bruessele hijnck den
eersten, ende was een lanck, jonck, frisch man, met roode ghetrosseerde caussen
an. Men zeijde, dat hij wel sprack; maer hij was ghehanghen eer ic daer was; want
mijn huijsvrauwe wilde mij qualic laten ghaen, ende was doe up den slach vanden
een hueren; maer ic zach den tweetsten, een magher audt man, met eenen
ghestapelden grijsen baert, bruun ende leelick, qualic int abijt, niet an hebbende
dan twee quade lijnen bocxemkins ende onder metten blooten beenen. Zijn
wambaeijs en docht ooc niet vele, ende was wit, vuul ende bezuert. Desen wart
upghe-
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trocken met een catrol, de coorde onder zijn ocxelen ghebonden. Eenighe meenden,
dattet was dat hij flauhertich was, ende daer stonden wel zes spaensche priesters
voor de ghalghe, met langhe zwarte abijten an, metten blooten hoofde, ende riepen
hem an, ende hij sprack telcken naer, zoo een kindt zijn lesse naerzecht, ende
boven zijnde wart ooc ghehanghen an den anderen aerm vander potente, die hem
strect naer den Druijfsteen; want den anderen man hijnck up de zijde ter Vischmaerct
waert.
Den Coorenaert was gheheel ijdel ende bloot van volcke, dan datter jonghers te
peerde zaten int groene ghecleet, met daergekins in dhandt, ende voor
dOlijslaghershuus was een steercke wachte met haer gheweer, spijssen ende
bussen, rapieren ende ghewapent, zoot ooc stont daer men ghaet naer de Curte
Munte; ende up alle canten vanden Coorenaert, ja, ooc an de smesse an Sente
Nicolaus keercke, zaten VIIJ of X ghewapende ghezellen als een schiltwachte, zoot
elder (dijncke ic wel) ooc ghebuerde; ende men liet de lieden van Ghendt vrijelic
passeren, zonder eenighe ansprake oft reghaert up haer te nemen, hoe wel datter
zeer lettel passeerde. Tes wel te dijncken, dat haer alzoo bevolen was, om die van
Ghendt contentement te gheven, ende dat men haer wel zoude laten zien dees
justicie ende correctie. Maer om te spreken van dees twee pacienten, zoo
ghebuerdet, dat den hanchman van Ghendt afdede ende liet zijncken met een catrol
ende coorde den pacient met de roode duersneen caussen, die beneden commende,
was terstont gheanveert ende in zijn aermen gheghrepen vanden hanchman van
Bruessele ende gheleijt up den vleeschblock, metten buucke upwaert; thooft zwierde,
ende de aermen leijden zij open ghestrect, als hadden zij hem willen cruijssen,
sneden ooc tstrop van zijnder kele, trocken hem zijn wambaeijs ende
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caussen uute ende ooc zijn witte ondercaussen, schuerden hem themde vanden
lijve ende keerden hem metten rugghe upwaert, ende den vremden hanchman nam
een vleeschhauwers bijle ende capte hem zijn hooft up den block af, slaende daer
over twee of drij slaghen, zoo dat ment hoorde ghelijck de vleeschhauwers haer
vleesch cappen, ende thooft af zijnde viel daer up de kelsije. Doe keerden zij hem
weder metten buuck upwaert, ende den hanchman van Bruessele vouchde hem te
stane tusschen des pacients beenen, ende schurpte hem met eenen messe den
buuck open dattet aerbeijtelic ende met sneden scheen duerghaende, ende dede
al de daermen ende tinghewant uute, dat worpen zij in een tonne, die daer te dier
causen ghestelt was; ende commende an die burst daer die rebben verghaderen,
stelde tmes daer in, ende cloof die burst, met eenen ijseren hamer up tmes slaende,
gheheel open; doe sneet hij met eenen messe onder die rebben tlichaem van
melcanderen tot an trugghebeen, ende dat hieu hij dan metter bijle af; doe cloof hij
metter bijle dat rugghebeen van daer upwaert totten halse uute; doe laghen daer
twee quartieren elc met eenen aerme, die warp men daer up de strate; daer naer
sneet hij de cullen af, ende sneet de verghaderinghe int hanghen vanden buucke
open, daer de manlichede ghestaen hadde; daer naer hieu hij metter bijle dat in
twee sticken, zoo dat elck quartier beneden een been an hem hadde, die warpen
ooc up tstrate, ende was al een eens ghequartiert ghelijc men eenen hosse oft weer
quartiert.
Doe dede men den anderen pacient vander ghalghe, die was ooc in dier mannieren
ghequartileert, ende wart achter gheheel naect gheleijt, en die billen waren al bebloet.
Den desen was eensdeels vanden vreemden hanchman ende anderdeels vanden
hanchman van Ghendt ghequartiert;
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want den hanchman van Ghendt hieu hem de billen met trugghebeen van voren
open ende af, die manlicheden werden bij de buelijnghen, herte, maghe, lever, etc.
in de tonne voornoemd gheworpen, ende daer lach langhe eenen dicken daerme
up tstrate; twasser zeer bebloet, ende de hanchmans waren ooc an haer handen
bebloet. Elc scheen daer weerck hebbende: deene hilp hauwen de leden, oft legghen,
als dander quartileerde, ende somtijts wette den hanchman van Ghendt die messen
up eenen strijcsteen, die hij in dhandt hadde, die up de beenen commende ende
sonderlinghe int clieven vander burst verplompt waren; maer den hanchman van
Ghendt hadde twee nieu handtschoen anne, zoo hij pleecht, om twel voughen,
hadde ooc zijnen man jenter ghehanghen dan den anderen ghehanghen was. Daer
naer ghijnck den hanchman van Bruessel up de leere vander ghalghe, ende den
1
hanchman van Ghendt ghaf hem thooft van dat haut mannekin, die mochte in de
vijftich jaren audt gheweest hebben, ende stelde dat up den aerme vander potente,
naer de Vischmaerct daer den andere an ghehanghen hadde; twas eens ghekeert
metten aenzichte naer de huijsen, daer tHasewindekin staet, maer hij keerdet weder
metten aenzichte naer de Vischmaerct ende liet daer staen. Dander hooft hem ooc
ghegheven zijnde, proufde hij te stellen up den anderen aerme vander potente,
maer ten wilde niet wel staen, mits dat den hals over noes afghehauwen was ofte
onheffen gheackelt, dus leijde hijt over zijde up die potente. Daer hadden alduere
voor die ghalghe ghestaen beede de hurden, daer an elck een peert ghespannen
was, ende men leijde up elck vier quartieren,

1

Oud.
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zoo dat de hurden gheheel vul meinschen vleesch laghen. Dat decte den hanchman
van Ghendt een lettel met haer hemden, maer themde van thaut mannekin was
cleene ende zoo in sticken gheschuert, dat die sticken meest al bloot laghen. Dees
laetste justicie zag ic zeer wel. Zij werden alzoo ghesleept naer de Vischmaerct
wech, want up elck peert zat eenen jonghen, daerse mede voortghedreven waren.
Dat haut mannekin voornoemt hadde thuus gheleghen int Loock, up de
Vischmaerct en de Curte Munte, alwaer up de zijde naest der Vischmaert eenen
1
caescooper ende up de zijde naer den Coorenaert eenen hazackmaker woont,
beede in een huus. Ende aleer dees justicie ghebuerde, sdaechs te voren, ende
eer men wist, wie datter steerven zoude, zoo hadde ic den hasackmaker, een jonck
hebbelic man, hooren zegghen, dat men hem neerstelic ondervraecht hadde vande
Spaengiaerts weghen, naer den zelven soldaet, wat hij daer bedreven hadde; maer
hij sprack, dat hijts niet en wiste, mits dat hij zijnen wijnckel upghesloten hadde,
ende was boven ter veinster ghaen ligghen, als oft hem Godt gheadverteert hadde,
dat daer qualic ghaen zoude, als men deerste justicie dede, up den donderdach
en

den XI decembris voorscreven; maer hij hadde wel ghehoort, hoe tvoornoemde
mannekin hadde die vrauwen, die in thuus ghevlucht quamen, ghesleghen ende
met eenen blooten messe uutghedreven, moghelic om dat hij wel ghewilt hadde,
dat zij oock vermoort hadden gheweest, ende hadde doe zijn moorden in de
voornoemde foele al ghedaen.
Den anderen hadde thuus gheleghen tot Pieter Van der

1

Knapzakmaker.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

171
Schaven, droochscheerer up de Nieustrate, ontrent de Nieubrugghe, die hem met
zijn medeghezellen veel droufheijt ende overlast anghedaen hadde; want zij deden
hem onder andere foortselijnghe haer schotelen wasschen ende en wildense up
dat pas van niemant anders ghewasschen hebben, en deden hem zeer grooten
cost anne, verdreechden hem ende liepen achter hem tot in tupperste vanden huijse,
om gheen cause stelden hem haer rappieren up de burst ende kele. Hij ghaf hemlien
nochtans ghelt met ghauden croonen tseffens. Den desen, als hij vander
moordadigher foele quam, zoo en schaemde hij hem niet te zegghen (Godt vergheeft
hem!), dat hij wel zes Lutheranen van cant ghespeelt hadde, ende wasser in
meeninghe noch meer te expedieren, en zijnen weert zou mede ghaen, ende toochde
zijnen rappier al bebloet, die wel in vier sticken ghesleghen was ende zoude wel VIII
ghauden croonen ghecost hebben. Men haddet nochtans desen man niet betraut.
Hij was wel int abijt, lanck ende floucx van leden; hij hadde ghedanst tot mijnen
huijse met meer ander Spangiaerden up een luijte, ende clacte zijn vijngheren (naer
haer manniere) zeer rustich up tspel, zoo die ander oock deden, bij ghebuerten of
zij twee te ghadere, ontrent drij weken te voren. Godt hebbe haer aerme zielen!
Amen.
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Cap. XXIX.
Hoe men die Spaengiaerts noch hier ende daer upraepte ende vijnck,
ende hoe zij daer duere verscrict ende sachtmoedich werden, die van
Ghendt troostende, ende hoe ander verhert bleven in haer boosheijt;
vande groote pacientie van die van Ghendt eensdeels in prose ende
anderdeels in dichte vertoocht.
en

Up den XVII decembris, woonsdach wesende, alzoo ic up de Vischmaerct was,
ontrent der noene, was daer eenen jonghen ghezelle ghevanghen ghebrocht vande
Spaengiaerts; want daer ghijnck eenen met een wit stocxkin voren, als een curte
balius roe, ende was gheleet over tsGraven-brugghe naer tsGraven Casteel, ende
alzoo die Spaensche serjanten op de voornoemde brugghe quamen, werden daer
noch eenen Spaengiaert gheware, die zij ooc vijnghen ende met haer leedden; ende
naer noene warter noch eenen ghevanghen gheleet van uut der Langhermunte,
welcx handt ghequetst was.
Aldus beghonden de Spaengiaerts zeer de vreese int lijf te hebben, ende lieten
haren moet ende hooveerdije zijncken; ooc haer spijtticheijt verghijnck zeere. Men
hoordese alsdoe niet up de luijte spelen, ghelijck zij ghedaen hadden, ende haer
motsjaetsen laten zijnghen ende bleeten voor der lieden dueren, als noch die van
Ghendt ghijnghen, al zijpende vanden bloede, thuijswaert, vande onschuldighe
wonden, die zij van zulcke bouven ontfanghen hadden, dwelc ooc een eerch
onlijdelick stick was, commende uut zeer valsche
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herten. Maer nu schenent al lammeren uutwendich: zij beghonden te ghane tot
sommighe ghequetste, haer vraghende, waerom dat zij ghijnghen zelve in persoone
1
ten meester wart, ende als die lieden zeijden, dat zijt deden om den meester niet
te zeer te vermoeijen ende om dat hij te min ghelts van haer zoude heesschen, zoo
spraken zij: zijt te vreden ende zit thuus, haut u ghemack, ghij mocht eenighe quade
lucht vaten ende steerven; men zal den meester betalen ende te vreden stellen
zonder huwen cost. Maer of zij dit deden uut natuerlicker compassie ofte uut vreesen,
indien der noch vele vande quetsen storven, dat haer stick noch te meer verleelicken
zoude, dat latick een ander oordeelen diets hem beter waent verstaen.
Ander, die als tijgher-dieren wreet waren, spraken: indien noch eenighe vande
hare ghejusticiert werden, die burghers van Ghendt die mochten wel gruwen: zij
zoudense alwaert bij nachte overvallen ende vermoorden. Dese hadden weerdich
gheweest voor den rechter ghebracht, ende om zulcke uproerighe woorden den
cop afghehauwen, als die de justicie wederstaen willen, ofte tvolck, diets gheen
schult en hadden, verdreeghen ende vermoorden wilden. Ander spraken: die van
Ghendt en hadden gheen herte, om dat hem niemant in dees foele, die zij bedreven,
ter weere ghestelt en hadde, maer als dootschuldighe lieden om ootmoet ende
gracie ghebeden hadden ende alle dijnghen pacientelic verdroughen. Maer dit was
wel een sonderlinghe gracie Godts, die verlichte die herten van die van Ghendt, die
nochtans zoo veronghelijct waren, dat ment slaven der Turcken niet veerghen en
zoude, waer

1
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duere dattet bleeck, dat zij boven maten steerck van herten waren, haer eijghen
passien ende toorne verwinnende, dwelck al een meerder foortse es (zoo den wijsen
man zecht) dan die een casteel met foortsen wint; want deghelicke gheghoedde
ende eerlicke lieden lieten haer verdrucken, slaen ende wonden van die nauwelic
weerdich en waren haer paeijgen te zijne. Tes voorwaer de benedictie des Heeren
gheweest ende den Helighen Gheest, diese gheregiert heeft, daer Godt eeuwelic
duere moet gheëert zijn, ende de voornoemde snoode spaensche bouven ende
moordenaers een onafwasschelick schande ende ingurie. Zij hadden voorwaer wel
ghewilt, ende twas den dach die zij weinschten, dat hem ijemant gheweert hadde,
eenen slach ghesleghen hadde ofte eenen steen gheworpen, ja, een heetmes
ghetrocken oft metter vuijst ghesleghen, dwelck zij gheen van allen, uut die van
Ghendt, met al haer tijrannie en hebben connen verwecken; want hadde dat
gheweest, men hadde haer teenighaer den duvel up den hals ghebonden, tzouden
emmer moeten uproerigghe ende meijtmakers gheweest hebben jeghen haren
Coninc ende jeghen Godt; dan zouden zij de stadt moghen berooven ende
verbranden hebben, zoot haer ghelust zoude hebben, haddet de Heere ghehijncht.
Men mach wel zegghen, dat Godts rechter handt die van Ghendt bewaert heeft;
want haddet hier voormaels up tienste deel zoo veel ghebuert alle die stadt ware
in de wapen gheweest, ende zouden haer vijanden hert anghevallen hebben, ende
om zulck een overdaet te wreken zouden liever zeven jaren lanck gheoorloocht
1
hebben, zoo haer aude jesten wel

1

Geschiedenis.
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betughen, waeromme men wel zegghen mach dese naervolghende veerskins:
Die leeukins van Ghendt, zeer clouck van aerde,
Zijn nu als lammerkins, zoot blijct, verkeert.
Als men Papirius greep bij zijnen baerde,
Slouch hij den Gallos als donvervaerde,
Daer Roome ghewonnen was, zoo Livius leert.
Zoo waren hier voortijts, die van Ghendt verweert,
Corraigiues, moedich int strijden beseven.
Nu zijn zij ootmoedich, Godt zij gheëert!
Die haer die gracien heeft ghegheven,
Dat zij in pacientij vulstandich zijn bleven.
Brugghe zal nu voor een wonder anhoren;
Al Vlaenderen duere zal dees mare loopen:
Voor Mars hebben zij nu Tobias vercoren.
Al hebbender sommighe dit leven verloren,
Zij hebben een beter vonden, dats wel te hopen.
Godts gheest die can haer herten zoo nopen,
Dat zij liever dan slaen, verdraghen slaghen.
Tzijn apostelsche ghaven, zeer zoete sijropen,
Daer Godt in schept een sonderlinghe behaghen;
Want hij wilt ons leeren zijn cruijse draghen.
Zij dijncken (zoot waer es), zij hebbent wel verdient
Duer de voorleden foele in cloosters en keercken.
1
Al waenden vele wel doen, zoot was vercombient ;
2
Zij en waren niet wijs genouch gheïngient .
Nieu leeringhe mesleet wel subtijle cleercken;
Eijst wonder dat aerm bloen, die staen ende weercken,
Deerlic bedroghen zijn onder der Scriftueren cleet!

1
2

Uitgeleid.
In hun genie, in hun verstand.
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Zij keeren nu wederomme, dats ghoet om meercken,
Verstaende haer onghelijck, vele zijnder bereet,
Alzoo vele als Godt in zijn verholentheijt weet.
Duer onverstant, dolinghe ende ketterijen
Comt dicwijls veel quaets, al schijnet ghoet:
Veel spottens, veel gheckens, veel blasphemijen;
Want alzoo men den apostel hoort belijen,
Dat zij niet en verstaen, blasphemeren zij onvroet,
Als onredelicke beesten. Godt zij in ons behoet!
Hierom naken ons plaghen; want Godt ons loct:
Hij heeft voor alle meinschen ghesturt zijn bloet.
Dees verdoolde en hebbent niet eerstwaerf beroct;
Maer de ghiericheijt in de gheestelicke verstoct.
Elck mach nu wel water doen in zijnen wijn,
Ende zijn hovekin wien, eert wert te late.
Godts ooghen zien veel claerder dan christalijn,
Duijstmael duerschijnigher dan tzonneschijn.
Hij zal elcken jugieren naer reden ende mate.
Dus gheen beter dijnghen dan caritate;
Want heeft deen ghebreck, dander heeftet oock.
Die Godt zouct ende doolt tot zijnder onbate,
En es niet alleene den duvel zwart als den roock;
Want zeker wij stijncken alle zeer naer tloock.
Willen wij alle melcanderen de blase breken,
Ende elck de beste zijn, die niet veel en dooch;
Willen wij melcanderen de ooghen uutsteken,
En met spijtighe woorden deen dander preken:
Dat en es de burst niet die caritate zooch.
Caritate es te edele ende veel te hooch
Om zulcx te doene an zoo edel creatueren,
Als es de meinsche, die boven de inghelen vlooch.
Och, christen herten, wilt u passien verdueren,
Zoo zult ghij verblijden in de eeuwighe hueren.
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Cap. XXX.
Dat den duuck Dalve zeer vegramt was up die Spaengiaerden, om die
overdaet te Ghendt ghedaen; ende hoet uutbarst, dat zij een conspiracie
ghemaect hadden om die stadt te saccagieren; hoe datter noch twee
1
ghehanghen waren, ende van die turtelmoedicheij der Spaengiaerden;
ende hoe den zone vanden Duuck uut Ghendt vertrack; ende wat men
zeijde van die ghevanghen Spaengiaerden.
Men zecht voorwaer, dat den duuck Dalve ghehoort hebbende dese leelicke moort
ende overdaet, daeromme zeer vergramt was, zoo dat hij zoude ghezeijt hebben,
dat zij (te weten dees Spaensche soldaten) noijnt zoo veel eeren behaelt en hadden
int wederstaen vande Turcken tot Malta ende eldere, als zij hier te Ghendt schanden
ende ingurien behaelt hadden. Hij schaemdes hem zelve zeere, om dat hijse hier
in dlandt ghebrocht hadde, als of hij thooft ware van roovers ende moorders, ende
die met zulcke leelicke sticken hem ende des Conincx landen zouden in groot
perijckel stellen; want die lieden zouden moghen zegghen: wilt men ons alle doot
smijten, berooven ende verbranden, alzoo men te Ghendt heeft ghepoocht te doene,
zoo dat men van openbare vijanden niet eerghers en mocht verwachten, zoo eijst
beter, dat wij ons ter weere stellen ende ons zelven doot vechten; want ons en mach
doch niet eerghers daer af commen. Men zecht ooc, dat hij zoude overghescreven
hebben, conde men de beschuldighe niet vinden, dat men uut elck veendel eenen
uphanghen zoude, dwelc jammer hadde gheweest; want men donbeschuldighe
hadde moghen pugnieren.

1

Gramstorigheid.
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Niet min de mare ghijnck onder dume, dat bij de sommighe al feet avisee was, ende
dat zij meenden die stadt bij dien middele berooft te hebben, ende veel lieden
vermoort, ende huijsen verbrant, dwelc een zeer jammerlick dijnck gheweest hadde.
Want men zecht, dat den man, die tot Pieter Van der Schaven thuus gheleghen
hadde, zeker stroowisschen bereet ghemaect hadde int zelve huus, om brant te
stichten, waeromme hij wel te rechte ghequartiert was; ende dat die wachte, die up
tnieu casteel was, raesde om uut te zijne, zegghende: ons medeghezellen zullen
al rijcke werden vanden roof, ende wij en connen niet uut; wij moeten dat proffijt
jeghen onsen danck deerven. Hier ziet men in wat perijckel die van Ghendt ghestelt
waren. Niet min daer warter noch alle daghe upgheraept ende ghevanghen, ende
van buten ghevanghen inneghebrocht.
en

Ende up den XVIIJ decembris, donderdach ende de octave zijnde vander
voornoemder moort, slouch men ontrent den X hueren de trommelen, ende daer
verghaerden sommighe regimenten up den Coorenaert. Ende ontrent den XJ hueren
werden daer weder twee pacienten, Spaengiaerts, vander Spaenscher justicie
ghebrocht, daer haren baliu voren ghijnck met een curte baliusroede ende drij of
vier Spaensche priesters daer mede, met langhe zwarte abijten, ende de voornoemde
twee hanchmans. Ende, als de priesters een lettel tijts die pacienten anghesproken
hadden, zoo ghijnck den hanchman van Ghendt met den eersten naer de ghalghe.
Dat was een curt jonck ghezelle, pover int abijt, met een grau rocxkin, pover
ondercaussen, etc., de welcke tcruijse ghecust hebbende, upgheleet wart, ende
wart van beneden hem den credo in Deum ende credo in Spiritum met artikele van
eenen priester voren ghezeijt, in spaensche, ende dedet hem naerzegghen, ende
daer hij zweech vande banghicheijt
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der doot, verwecte hem tzelve voort te zegghen, ende alzoo wart hij ghehanghen
up de zijde vander potente naest der Vischmaerct. Den anderen pacient stont daer
ter zijden jeghenwoordich, maer zach nederwaert, ende en wilde up de justicie van
zijn medeghezelle niet zien. Den desen, als den voorghaenden anghesproken zijnde,
wart upgheleet vanden hanchman van Bruessele, die hem achter met een coorde
leedde, ghelijc men een coe drijft, ende hij wart ooc, in der mannieren voorscreven,
bij zijn ghezelle, up de zelve zijde ghehanghen, waer mede den voornoemden
hanchman moeijte hadde, ende moeste vander leere staende hem an de potente
hauwen om met den voet up de handen te steken, mits dat den hanchman te curt
was ende den pacient hem te neder hijnck; zoo dat hij met den hutsen ende schocken
de potente zoo maecte lutsende, als dat deen hooft datter up lach up de zijde ten
Druijfsteen waert, vanden pacient die tot Pieter Van der Schaven thuus gheleghen
hadde, van boven neder viel, ende ghaf eenen luijden clack up de strate, als oft een
hauten schotel gheweest hadde; welck hooft daer bleef ligghende tot an den avont.
Ende tvolck stont daer up en zach, ende om datter eenen Vlamijnck met zijnen voet
dat een lettelkin ommekeerde, om dat men taensicht zien zoude, dwelck zijn tanden
toochde als de mooren, zoo spracker eenen Spaengiaert, daer bij staende, dat volck
vander stadt Lutheranen ende hoeren waren; want daer stonden IIJ of IIIJ
Spaengiaerts neffens melcanderen, waerom tvolck van daer verschoeijde, gheen
crackeel begheerende; want de Spaengiaerts daeromme zeer turtelmoedich ende
weeck van zinne waren, dat bleeck ooc wel an sommigghe die de straten an den
Coorenaert moesten bewaren, diens wachte dattet was, die, om dat zij gheen ander
Spaengiaerts en mochten laten passeren om de justicie te zien doene, maer wel
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die van Ghendt, die daeromme oock verbittert waren, ende spraken: die Spaengiaerts
en moghen de justicie niet zien, maer wel die ghoede christenen van Ghendt, alzoo
met die van Ghendt spottende, als oft gheen ghoede christenen gheweest en hadden.
Nochtans waren zij in veel deelen onghelijck beter dan zijlieden, ooc vande
keerckelicke devotien; want men zecht voorwaer, dat in de laetste monsteringhe
sommighe soldaten waren bevonden met teerlinghen spelende in Sente Jans
keercke, die hooftkeercke vander stadt, ende daer toe ghebuerdet (zoo men zecht)
up den hooghen autaer. In dees voornoemde justicie was ooc lettel volcx vander
stadt, zoo lettel dat mens nauwelic gheware en wart oft meercte, ende de zelve
stonden van verde, als an Sente Nicolaus keerckof ende eldere, om hemlien gheen
occasie van twiste te gheven; ende an de Donckersteghe en was nauwelic eenen
meinsche van Ghendt, ende de maerct was bloot ende ijdel.
Daer naer, tsanderdaechs, tusschen den acht ende neghen hueren, es den
voornoemden zone vanden duuck Dalve uut Ghendt, met alle zijnen staet, naer
Andtweerpen ghereden, een gracelic man, audt ontrent XL jaren, die men zecht, dat
elcken ghoet ghehoor gheeft, ende zeer sachtmoedich van zinne es. Hij hadde oock
een ghoet uutzien, ende den meester del campo dede hem uutgheleede ende reet
up de slijncke zijde. Men zeijde ooc, dat die ander ghevanghen Spaengiaerden
uutghelaten waren, ende naer Zeelandt beschict om naer Spaengien te voeren,
ende daer up de ghalleijen te bestellen om te roeijen; overzulcx warender te Ghendt
daer toe ketenen ende boeijen ghesmeet. Daer wart ooc ghezeijt, datter wel XL
Spaengiaerden noch ghevanghen zaten, van tveendel dat de wachte ghehauden
hadde in de Olijeslaghershuus, als de foele gheschiede, ende niet vele om te
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beletten en deden; dat ooc haerlier capiteijn ende veendel ghevanghen zaten, ende
zoude den capiteijn ghehanghen hebben, hadden schepenen vander Kuere ende
en

die magistraet van Ghendt daer niet voren ghebeden; want up den XVIIJ der maent
december ghijnck mijn heere den hoochbaliu monsuer de Wacken ende monsuer
Mosscheron, gran souverain de Flaendres, ende de gheheele wet vander Kuere,
pencionarissen ende secretarissen over de Vischmaert ende Sente
Pharahildenplaetse, ende alzoo voort tot den zone vanden voornoemden Duuck,
en

den IJ

prioor de Spaengie.

Cap. XXXI.
Van zeker amenden bij sommighe brekers ghedaen ofte diet
ghefavoriseert hadden; hoe die Spaengiaerts interdictie ghedaen wart
int sGraven Casteel niet te ghane; hoe men sommigher lieden ghoet te
Ghendt inventarieerde; van twee fugittijven, die weder te Ghendt
quamen; van een colacie up tvertrecken vande Gouvernante; ende van
sommighe propoosten anghaende der voorleden foele.
en

Up den XX decembris, zoo werden te Ghendt zes brekers uutghelaten ofte die
daer af berucht waren, ende deden amende, en daer af wart een jonck man ende
een vette vrauwe, ghenaemt Magdalena, up eenen waghen voor tSchepenhuus
ghestelt ende ghebonden elck an een sperre, daer up elck een cleen ghalghe
ghetemmert was, ende elck vier of vijf slaghen ghegheesselt up haer schauderen;
doe spronghen zij aestelic af. Men wilde zegghen, datter daer af ghebannen waren,
ende hadden wel XVJ maenden de paciencie in de vanghenesse ghehadt. Den
ghezelle badt ootmoedelic, dat ment hem niet en zoude willen verwijten, want ten
was van gheen dieverie dat hij dat leet. Men zach
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wel, als men haer schauweren ontblootte, dat zij binnen in schepenen camer ooc
ghegheesselt hadden gheweest. Men zeijde oock, datter wel vier dieven uutghelaten
1
ende amende anghedaen wart, zoo dat up dien dach de docke van tien persoonen
gheruumt wart, ende was alsdoe zaterdach alsser veel volcx van buten in der stadt
was.
De Spaengiaerts (die zeer den meester ghemaect hadden) was van hare oversten
scheerpelic ghelast niet binnen in sGraven Casteel te ghane, tzelfs deghone niet
die daer de wachte hilden, maer al tvolck van Ghendt mochte daer ghaen zoot haer
beliefde, dwelck die moedighe Spaengiaerts ghenouch anne hadde, die te voren
die raetsheeren, die daer passeerden, de bonetten vande hoofden ghesmeten
hadden, ende wilden van hemlien gheëert zijn, die niet weerdich en waren haer
cnapen te zijne, zoo voren ooc ghezeijt es.
Men inventarieerder noch sommigher lieden ghoet te Ghendt ende daer buten,
als tghoet vande zonen van Lievin Henricx, in den Graenaet Appel, in de
Langhemunte, ende tghoet vande weduwe van Joos Van der Cruijssen, welcx man
plach ontfangher van den hoochbaliu te zijne. Men zeijde van haer, dat zij licht van
zinne was ende plach haer qualic te regieren, een schoon vrauwe wesende ghaende
alzoo recht als een keersse. Zij hadde zeer de nieu predicanten anghehanghen,
ende was metten zone van Joos Braeije wech ghereijst, ende die ghestorven zijnde
keerde weder te Ghendt, ende vant haer ghoet gheprepareert om te confisquieren.
Ontrent desen tijt waren wederom in de stadt ghecommen twee fugittijven, die
metten anderen ghevlucht waren: als Franchoijs Hueriblocus, poortere, welcx dochter
ghetraut

1
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hadde meester Pieter De Rijcke, tprincipael hooft vande ghuesen te Ghendt. Men
zeijde, dat hij zeker hauten ghegheven hadde totten uptemmeren vander
ghuekeercke, ende eene vande voorbarichste vande ghuen was: anders een ghoet
mannekin hertelic ende licht van gheeste. Den anderen was Lievin Brakelman, een
machtich coopman van coorne, een jonck magher man, die men zeijde ontfangher
gheweest thebben vanden ghelde, datter ghegheven wart thulpen tupmaken vander
voornoemder ghuekeercke, welcke pennijnghen hij gheluest hadde in de handen
van Jan Commelijn, een veel machtigher coopman van coorne, een Wale, wonende
te Ghendt in de Burchstrate; want men zeijde, dat schepenen zelve haer tot twee
of drij stonden ghemoveert hadden, buten der stadt, jeghen den winter, eenen tempel
te willen temmeren, vreesende andersins, dat zij eenighen tempel in der stadt zouden
inghenomen ende ghebruuct hebben, daer veel meer quaets ende schade af zoude
moghen commen hebben; want die vander nieuwer religie claechden altijts, dat zij
moesten haer predicatien ende diensten doen int opene vander lucht, ende was
dicwils apparent in den winter daer niet te moghen ghedueren, hoewel zij langhen
tijt int eerste vanden winter alzoo schoon ghetempert weder hadden als men hadde
moghen weinschen, ende niet caut, waeromme vele van hemlieden dat voor een
benedictie Godts over haer achteden, willende daer uut infereren, dat haer dijnghen
moeste ghoet ende van Godt wesen, anghezien dat haer den hemel scheen
favoriserende.
en

Up den XXIJ decembris, maendach wesende, was gheïnventarieert tghoet van
meester Willem Rutsemeelis, procuruer bij der Kuere, die ghevanghen zat, ende
hadder wel XVJ maenden lanck ghezeten.
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Ende up den zelven dach wast te Ghendt colacie, ende daer wart upghedaen oft te
kennen ghegheven, bij meester Joos Borluut deerste pencionaris vander Kuere,
hoe dat mij vrauwe de Gouvernante, hertoghinne van Parma ende Plaeijsance, naer
tvertrecken van onsen edelen Coninc naer Spaengien, alhier ghestelt was van
zijnder Magesteijt, in zijn absentie, zijn plaetse te bewaren ende dees Nederlanden
te regieren eenen tijt gheduerende, dat welcke zij ghedaen hebbende lovelic ende
wel, zij wel ghemeent hadde te vertrecken, maer en vant daer toe den tijt niet
bequame, mits den trouble, ter causen vander religie voorscreven, dan nu als den
hertoghe van Halve hier in dlandt ghecommen was, daer toe zij consent hadde
vanden Coninc haren broedere, die ter causen van dien eensdeels den voornoemden
hertoghe van Halve in haer plaetse ghezonden hadde, tot anderstont dat hij zelve
quame ende breeder in de zake oordineerde, dwelck met der gracien Godts, men
hoppte dat gheschien zoude int uutcommen vanden jare; ende hier af waren twee
brieven van haer Altese ghescreven ghelesen, in walsche, vanden Coninc die hij
an haer ghescreven scheen te hebben, ooc in walsche. Die eerste twee waren van
haer Altese an die heeren ende magistraet van Ghendt gheaddresseert. Dese al
ghelesen wesende, vraechde den voornoemden pentionaris den notablen, uuten
name van schepenen, oft niet wel ghedaen en ware, dat men haer Edelheijt
bedancte, ghesaemdelic met die vier leden slandts van Vlaenderen, als die
ghedeputeerde van Ghendt, Brugghe, Ypre, tVrije, van haren ghoeden ende
ghetrauwen lovelicken gouvernemente, ende of men haer niet en behoorde een
gratueteijt van eenen schijnck bij te legghen tot haren oorlove ende adieu, om dat
zij zoude moghen te beter rappoort doen an haren broeder den Coninc, van die van
Ghendt, zoo zij belooft hadde. Men
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hadde hier voortijts vrau Marie, ons Keijsers zustere, eenen schijnck ghedaen van
XL duijsent ghuldenen in haer vertrecken, ende den hertoghe van Savoijen eenen
schijnck van XXX duijsent ghuldenen, die hier nochtans niet langhe tghouvernement
en hadde; bij dien biddende de voornoemde notable hier up te willen adviseren, wat
best hier inne ghedaen ware, ende dat zij haerlier andtwoorden te schepenen, waerts
zouden willen overbrijnghen. De notable vertrocken zijnde ende hemlien beradende,
elc collegie bijsondere, in de vertreckcamere, naer costume, zoo wasser daer die
zeijden, dat men haer Edelheijt bedancken zoude van haer lovelic regiment ende
haer presenteren XXV duijsent ghuldenen; sommighe zeijden van XXX duijsent
ghuldenen, ende sommighe van XX duijsent; maer de meeste voeijsen vielen up
XXX duijsent ghuldenen; hoe wel datter . twee collegien waren die gheen somme
en noumden, maer zettent in de discretie van schepenen, hoe wel dat ditte al tsamen
maer eenen voijs van vieren en was; want dander drij leden des landts moesten
oock advijseren, wat men haer schijncken zoude, ende de drij leden accorderende
zoudent duerdraghen. Aldus werden die notable naer costume bedanct, ende zijn
vertrocken uut schepenen camere over beede zijden, zeer reverentelic, ende was
doe ontrent den XIJ hueren vander noene.
De mare liep alsdoe onder tvolck, dat de soldaten, die te Ghendt laghen, vertrecken
zouden, ende dat mer een deel naer Brugghe schicken zoude, alwaert ghefoeriert
was, zoo men zeijde. Ende up den zelven dach, al den dach duere, hilden zij haer
monsteringhe van twee maenden in Sente Janskeercke. Zij en hilden ooc som niet
af van dinzetenen te quellen ende traveillieren, hadden ooc bij avonde eenen
ghequetst ende eenen man verjaecht, die hem nauwelic
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waer beerghen en wiste, ende eenen knecht ghecoort ende ghebonden onder
hemlieden den joden ghelevert, niet jeghenstaende dat den hertoghe van Halve
brieven ghezonden hadde an hare capiteijnen, indien zij noch eenighe rudesse te
Ghendt bedreven, dat mer van elck veendel XIJ hanghen zoude, dat ware XIX waerf
XIJ; want als hij ghehoort hadde tvoorleden ramoel ende moort, creech de curtsen
van beroertheden. Daer waren noch veel lieden te Ghendt, die perijckel vander doot
1
leden, ende sommighe vrauwen, die inschellich ende zodt gheworden waren van
verscrictheden. Daer starf ooc een aerm man in de Onderstrate, bij der
en

Langhermunte, in den nacht vanden zondach den XXJ der maent, van anxte dat
hij die twee Spaengiaerts hadde zien vierendeelen ende in sticken cappen.
Den deken vanden Christenen hadde ooc ghezeijt, dat die Spaengiaerts, die te
Doornicke laghen, daer groot overlast bedreven, ende was meest peerdevolck; want
daer en dorst tsavonts naer den zes hueren nauwelic niemant up de straten ghaen.
Daer wasser, zeijde hij, wel XIJ vermoort ende wel XL ghequetst. Ooc zeijde men,
datter spaensch peerdevolck was ontrent Wichelen ende in tlandt van Aelst; maer
waer zij behenden wilden, en wist men niet wel.

1

Razend.
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Cap. XXXII.
Van een voorghebodt te Ghendt; hoe den vrancschen Coninc
tAndtweerpen zant om ghelt; wat men zeijde van Condée, ende vander
lige die onsen Coninc ghemaect hadde; hoe de priesters meshandelt
waren in Westvlaenderen; van een groote overdaet ende beroerte te
Doornicke bij de Spaengiaerts voortghestelt; ende vande redelicheijt
der Duijtsche knechten.
en

Up den XXIIIJ decembris, wesende Christavont 67, zoo was te Ghendt een
voorghebodt uutgheleijt met trompetslaghe, als dat hem niemant en zou vervoorderen
te ghane ter Christmesse, zonder licht met hem te hebben; dat was eensdeels
ghedaen om die wachte vanden Spaengiaerden gheen oorzake van beroerte te
gheven. Ten anderen zoo was ontrent den avont die spaensche trommel ghesleghen,
ende men telde de spaensche crijschknechten ghelt, ter causen vander voorleden
monsteringhe, van twee maenden dienst die zij ghedaen hadden.
en

Up den XXVIIJ decembris, sondach wesende, zach ic eenen brief van
Andtweerpen, ghescreven an den voorschepen van Ghendt, die doe tot Bruessel
was, inhaudende onder andere, hoe den coninc van Vrancrijck aldaer ghezonden
hadde eenen comijs, om up te lichten, waert moghelic, X of XIJ hondert duijsent
ducaten, ende zoude daer voren zeker stellen met sommighe steden in Vrancrijck
ende cooplieden, die daer voren verandtwoorden zouden die voornoemde somme
ende upghelichte pennijnghen, met den freete van dien, ghetrauwelic te restituëren,
maer zij en hebbens niet connen crijghen. Dit en was gheen apparentie, als dattet
in
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Vrancrijck al ghecist was ende den prince de Condée ghevanghen, zoo sommighe
gheestelicke voorghaven, hoewel dattet waerachtich es, dat zijn huijsvrauwe ende
twee of drij van zijnen kinderen overlanck ghevanghen waren up dwater. Dit zoude
zijn tweetste huijsvrauwe zijn, ende vele vermoedden, dat hij desen crijch niet en
voerde alleene oft zonder adresse van ander landen als Inghelandt, Schotlandt,
Oostlandt, Denemaercken ende een partije van Duijtschlandt, te weten die Luthers
ghezint zijn, oft vande confessie van Augsburch; want ten hadde hem anders niet
moghelic gheweest, dat hij dus langhe zoude connen jeghen ghehauden hebben
met volcke ende met ghelde. Men zecht: dander landen laten hem vechten ende
zien, hoet verghaen zal, dijnckende, ghaet hij tondere, dat zij ooc om der religie
wille anstaen zullen. Daerom zouden zij hem eijmelick hulpe doen; want hemlien
es ghebrieft, dat den Paus, onsen Coninc, de hertoghe van Florencen, die hertoghe
van Savoijen, dhertoghe van Beijeren, ja, de keijser van Duijtschlandt ende den
coninc van Vrancrijcke met thuijs van Ghuijse ende meer andere een lige ghemaect
hebben, als dat men al christenrijcke duere al eenderande munte van religie zoude
doen onderhauden, waert moghelic; maer tschijnt quaet om doen; want al en eijst
maer Westvlaenderen, tschijnt dat zij niet obediëren en willen; want tes voorware
tijdijnghe ghecommen, als dat in de maenden november ende december lestleden,
1
tot Steenweerck , ende in ander vlecken ende prochien in den Westcant, weder een
2
quaet ghesmure verghaert was, die de priesters ende gheestelicke anvielen ende
tijrannelick meshandelden, als

1
2

Steenkerk?
Schuim van volk.
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die Optatus in Bohemen, snijdende hemlien de hooren, de nuesen, ja, de
manlicheden af, hemlien niet ontziende de ghewijdde Godts te meshandelen, ende
jeghen sConincx grammen wille haer zoo moetwillich te ontghane, zoo dattet
jammerlic es om hooren. Maer men zecht, dat maer en zijn eenighe quaetwillighe
ende bedect gheboufte, die zulcx haer bestaen te doene, desperaet volcxkin, die
verjaecht zijn ende haer ghoeden ghenomen om der voorleden beroerte wille.
Men hoorde oock, hoe dat de Spaengiaerts, die te Doornicke in gharnisoene
laghen, daer zeer den meester maecten, zoo dat zij gheheel de stadt in roere stelden,
in december 1567, ghenouch up die manniere zoo zij te Ghendt ghedaen hadden.
Ende es toeghecommen, als datter ghelogiert was een Spaengiaert tot een veerwer
vander stadt, die hadde eenen knecht oft motsjaetse, de welcke hadde de vrauwe
vanden huuse doen water halen, dwelc water liep an haren bijvanck, ende den man
commende thuus, vraechde naer zijn wijf, daer hij maer onlancx mede ghehuwelict
was, ende vernemende dat zij om water ghezonden was vanden motsjaetse, namt
qualic ende ghaf den motsjaetse een hoorclijncke. Dat wart den Spaengiaert
gheware, ende wilden verandtwoorden, zoo dat hij ende den man vanden huus
werden vechtende, in zulcker wijs datter den Spaengiaert doot bleef. Terstont liep
den motsjaetse buten den huuse, ende liep achter straten al roupende: Spaengie,
Spaengie, zoo dat die Spaengiaerts van alle canten daerwaert quamen gheloopen,
naer haer costume, met bloote rappieren ende ander gheweere, zouckende desen
eenighen man ende veerwer, de welcke zijn huus vindende, hem zoo overvielen,
dat hij, om hem te salveren, in de Schelde ghespronghen es, ende heeft hem
verborghen onder de wielen van een watermuelen, alwaer zij hem ooc naer ghevolcht
zijn;
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ende hem niet connende vinden, deden de watermuelen upschurssen, ende doe
zaghen zij des mans beenen onder de wielen. Daer hebben dees eerlicke
moordeneers naer ghehauwen ende ghesteken van boven nedere, zoo dat hij hem
anderwaerf moeste in de Schelde begheven, alwaer zij hem, als eenen dullen hondt,
met vele wonden deerlic vermoort hebben, ende doot zijnde ende uuten water
ghetrocken, ghaven hem noch ontellicke steken ende quetsen, naer zijn doot, als
oft zij vanden duvel bezeten hadden gheweest, alzoo zij ooc in der waerheijt in haer
zielen waren. Dat en was haer noch niet ghenouch, dat den aermen man daer
ghecapt lach in pasteijvleesche, maer zij bestonden haer te loopen achter straten
met haer bloote rappieren, hauwende ende keervende up elcken zonder onderscheet,
zoo dat zij veel burghers vander stadt ghequetst hebben, die vander zake gheen
schult en hadden, ende zij hebbender ooc sommighe ter doot ghebrocht; want zij
gheen gheweere en hadden noch gheen weere en boden. Noch en was haer tijrannie
niet verzaet, maer zij wilden des versleghen veerwershuus rooven ende pilgieren.
Dat quam voor haer capiteijn, die sprack, dat zij zulcx af laten zouden; want daer
was ghoet in huus, dat ander persoonen ende cooplieden toebehoorde, dat hij te
veerwen hadde. Eenighe willen zegghen, dat tzelve gheweert zijnde, zij noch dander
ghoet vanden huijse ghejpilgiert hebben, ende haddet naer haer moghen ghaen,
zij zouden boven desen tvier in thuus ghesteken hebben.
Hier uut ziet men, hoe grimmich een nacie dat dit es, die gheen reden
anmeerckende noch niet considerende of de hare in haer gheschil, dat zij nemen,
onghelijck hebben of niet, maer niet anziende, vallen melcanderen bij, als onredelicke
beesten ende tijgher-dieren, die niet in zulcker
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menichte een meinsche overvallen en zouden; waer af de Duijtschen edelder zijn
ende redelicker in een let van haren lichame dan een XXV zulcke Spaengiaerts up
1
eenen hoop ghesmeet, zoo zij wel betoochden, als zij te Ghendt in garnisoene
c

laghen, int jaer XV XL; want als zij eenighe questie jeghen de burghers oft jeghen
melcanderen hadden, zoo ghijnghen zij int ghescheet, ofte zij lieten een jeghen een
ghewerden of twee jeghen twee, ende en wilden eenen man niet overvallen. Dat
meer was, was haer jeghenpartije ghevallen, zij lieten hem upstaen, ende en wilden
hem, ghevallen zijnde, niet wonden. Ontviel ijemant zijn gheweere, zij verbeijden,
tot dat hijt upgheheven hadde. Zij en zochten haer voordeel gheensins, maer deden
elck rustich; en wilden ooc niemant steken, dwelc haer zweerden wel bewesen, die
om te hauwen ghemaect zijn; ende wasser ijemant ghehauwen oft ghewont, oft
hadde een handt verloren, (want met den ghewichte vande duijtsche deghens, zoo
vielen die aermen ende handen met eenen hau up tstrate, als hij trefte) zoo leedden
2
zij melcanderen wel totten meester , ende sloughen paeijs ende vrede in dhandt en
ghijnghen eenen vriendt-dronck drijncken. Dat waren mannen, die te beminnen
waren, ende al waren dit meest boeren ende wijnghaertsnijders uut Zwaven, zij
toochden nochtans, dat zij herten van edel princen ende coninghen hadden, ja, als
oft zij den coninck Pirrhus ghebroeders gheweest hadden.
Ziet, lieve, hoe onghelijck die nacien zijn, ende welc een ghoede mijne van volcke
deen landt voet buten dandere. Nu, elck heeft daerbij ooc zijn ghebreken ende
gracien: de Spangiaert es daerbij ghetrauwe, clouck ende wel zurghe-

1
2
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draghende, neerstich ende licht; den Duijtsche edel ende redelic van herten, gheen
volck bijsonder hatende, lichte te voeden, hebbende allesins een ghemoet dat eenen
ruterman betaemt.
Nu, sommighe verschoonen dit feijt te Doornicke gheschiet, zegghende dat die
Spaengiaerts, die vander wachte waren, die ander tijrannighe jeghenvielen ende
keerden; maer hoet es, zij hebben daer grooten overlast ghedaen.

Cap. XXXIII.
Hoe vele datter te Brugghe inghedaecht was; van een voorghebodt te
Ghendt; wat neersticheijt dat schepenen deden om gheen beroerte meer
in haer stadt te hebben; hoe de Gouvernante naer haer landt vertrack,
ende hoe dheere van Mansfelt ooc thuijswaert reet; van nieumaren uut
Vrancrijcke; hoe die van Douwaij zurghe droughen; van een justicie te
Bruessele; van een processie generael; vander Spaengiaerden
jonghelueringhen, ende haer cleen reverentie tot justicie.
Uutghaende december, zoo hadden de comijsen van Ghendt ende andere, wel
twee maenden ende tijts meer, te Brugghe gheweest ende in den Westcant, om te
onderzoucken de beschuldighe, die hanthavich in de voorleden beroerte ende
ghueserie gheweest hadden; ende daer wasser te Brugghe, jeghen den nieudach
anno LXVII, XXXV inneghedaecht, daerder een deel af compareerden, ghelijct ooc te
Ghendt deden, commende in beschuddenesse van haren ghoede om haerlier
onschult te doene.
en

Up den nieuavont, den laetsten der maent december, wesende den XXXJ , was
met trompetslaghe verboden in
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den nieunacht gheen nieujaren te planten, noch te spelen, zijnghen ende danssen
voor der lieden dueren, ooc niet verkeert te ghane up den nieudach, dertiendach,
vercoren maendach ende ander ghelijcke daghen, dat men pleecht in masschers
te ghane, bij schoonen daghe in menigherande mannieren; dat men ooc up den
dertienavont ende Sente Pharahildendach niet en zou vercoopen eenighe schimpighe
presenten, up gheestelic of weerlick, up zeker penen daer toe dienende.
Item, alzoo up den Christiavont de hooftmannen van neeringhen ende vinderien
met meer ander officien vernieut waren, zoo wart ic (verlaten zijnde van
tstapelheerschap, dat ic twee jaren bedient hadde) hooftman ghemaect van zeven
neeringhen, als temmerlien, scheepmakers, zaghers, hautbrekers, waghenmakers,
scrijnweerckers ende hautdraijers; ende zoo, wij hooftmannen, onsen heet deden
up den nieuavont, voor schepenen, zoo was ons belast tvrindaechs oft tsaterdaechs
daer naer de ghezwoornen over te brijnghen, om dieswille dat tsondaechs daer
en

naer processie generael zoude zijn, dat was up den IIIJ januarius. Men bevant
ooc, dat schepenen groote neersticheijt deden om catholijcque lieden te hebben,
om hooftmannen ende ghezwoornen te zijne; ende up den derden januarius wart
met trompetslaghe te kennen ghegheven, al Ghendt duere, vander voernoemder
processie.
Up den zelven dach quam de tijdijnghe, als dat mij vrauwe de Regente, ghezelnede
van Octavius Farnesius, hertoghe van Parme ende Plaeijsance, vertrocken was
naer haer landt; ende alzoo zij vertrack uut Bruessele, zoo wart haer uutgheleet
ghedaen bij den heere van Mansvelt ende den duuck Dalve, redelic voorzien met
crijschvolcke; want zij eenen grooten schat met haer voerde, een quantiteijt van
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tonnen ghauts, die haer voor een gratueteijt van dese Nederlanden gheschoncken
was; ende zoo zij eenen wech ter zijden af slouch om naer Loreijnen te reijsen, zoo
nam Mansvelt oorlof an haerder Edelheijt ende ooc an den duuck Dalve, wel wetende
waer hem zijnen schoen dwanck, want hij eijmelic verstandt met de ghuesche princen
ghehadt hadde. Den duuck Dalve hadde hem gheerne wederom terugghe naer
Bruessel ghehadt; maer hij en wilder niet an, hebbende liever in de rijseren te zijne
dan in de ijseren te moghen gheraken. Dit en was den grave van Mansvelt niet,
maer een van zijne broeders oft kinderen.
De mare quam vanden meester del campo, als dat in Vrancrijcke Condée ter
hulpe ghecommen waren zeven standaerden Duijtsche peerderuijters, makende in
c

ghetale XXIIIJ peerden; de welcke al versch ghecommen zijnde ende vermoeijt, in
een durp in Vrancrijcke, zoo zouden zij terstont van een groote macht Franchoijsen,
alzoo men zecht, wel van XL duijsent ommerijnct gheworden zijn, ende eer zij haer
wel gherusten conden ende ter weere ghestellen, zoo zouden zij daer altsamen
versleghen gheweest hebben, ende al de peerden de kelen afghesteken, zoo emmer
de Spaengiaerts de mare deden ghaen. Maer andere verzuchtende, zeijden wel
anders, te weten: als dat de catholijcque verdruct waren ende zeer de nederlaghe
hadden; maer claer bescheet en conde men niet gheweten; want quade maren en
laten die heeren niet gheerne onder tghemeente commen. Maer tscheen wel, datter
in Vrancrijck niet wel en stont, ende dat men tperijckel vreesde; want die van
Douwaeij hadden gheboden in haer stadt, dat elcken huijsman zoude maken, dat
hij bij hem hadde cooren om drij maenden bij te leven, ende die tghelt niet en hadden,
dat zoude die stadt hemlieden leenen, tot dat zijt weder gheven zouden. Ooc
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werden daer upghescreven ende ghenoteert alle de weerachtighe mannen vander
stadt, jonck ende audt, omme oft van noode ware die stadt te helpen bescheermen
jeghen de vijanden.
Ontrent dees tijt was tot Bruessel eenen Spaengiaert ghejusticiert, die men
verraderije upteech, als dat hij verstandt met Condée hadde, ende desen pacient
wart duerschoten staende hooghe up een stellaige, met een scroo voor de ooghen.
Deerste schuete vlooch in zijn ooghe, dander in zijn herte ende creech alzoo menighe
schuete met bussen, maer eenighe willen dat hem deerste schuete met eenen
stalen boghe gheschoten wart. Sommighe zeijden: Condée en was jeghen den
Coninc niet, maer was de questie om tgouvernement te hebben vanden Coninc,
die maer XVIJ jaren audt en was; want thuijs van Ghuijse met sommighe cardinalen
hilden hem onder haer protectie ende behilden tgouvernement. Ende Condée met
zijn ghealleierde nobilisten, die in grooten ghetale waren, wilde zelve de naeste
wesen, als naestbestaende van bloetsweghen, maer om dat hij suspect ghehauden
was ende calvinisch ghezint, zoo hij hem wel laten meercken hadde, zoo en wilden
zij hem tgouvernement niet laten, up dat tgheheele landt ende conijncrijcke niet
ghecorrumpeert en werde met de schadelicke secte der Sacramentisten oft
Calvinisten, zoot meer dan reden ende behoorlic was.
en

Ghecommen wesende den IIIJ januarius 1567, wesende Sente Pharahildendach
ende zondach, was de voornoemde processie generael ende tHelich Sacrament te
Ghendt zeer solemnelijck ommeghedreghen, met veel duijsent toortsen ende
keerssen, zoo dattet een melodije om zien was. De verghaderinghe ende den dienst
was Sente Jans. Daer zach men ontellicke vele ghequalifieerde mannen ghaen, als
de
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heeren vanden Rade, schepenen van beede de bancken ende alle ander officieren,
die costumelic pleghen mede te ghane; maer die pompuesiteijt der Spaensche
zotten ende soldaten was nu uutghemonstert, die in de processie daer te voren
aldernaest den priesterlicken staet ghijnghen, zeer onbesustich zonder oorden, zoo
dat die beste ende deghelicste vander stadt, als raetsheeren, schepenen ende
andere moesten achter hemlieden ghaen ende haer cnapen wesen, dwelc een
groote schande voor de soldaten was dat haer hooveerdije zulcx voortstelde. Men
zachse nu ooc niet, terwijlen up den Coorenaert de processie metten Helighen
Sacramente passeerde, staen dobbelen ende tuijsschen, die daer de wachte hilden,
zoo zij oock zeer mesjantelic ghedaen hadden in de voorleden processie, niet eens
haer gheweerdighende omme te ziene naer tHelich Sacrament, maer zaghen liever
naer haer teerlinghen ende dobbelspel. Dit zijn (zeijden veel lieden) die jente
christenen, die ons willen commen bekeeren ende den wech wijsen, ende en es
niet dan eenen hoop tuusschers, vrauwen schenders (want men zeijde alsdoe, dat
c

zij in de stede van Ghendt wel V dochters gheschonden ende van haer eere ghestelt
hadden), ooc straetroovers, dieven, schelmen, tijrannen, moordeneers ende
verraders, zoo zijt al emmertoes metten weercken betoocht hadden, binnen dat zij
binnen dese Nederlanden ghecommen waren, zoo dat moghelic ware, dat eenen
man van Ghendt beter ware dan een gheheel veendel van zulcke rappailgen; daer
toe zeijde men (dwelc ic niet en gheloove), datse den Paus gheabsolveert hadde
van al tquaet, dat zij hier te lande doen zouden; want haer groote overdaden ende
overlasten ghaven een oorzake om den volcke wonderlick van haer te doen spreken.
Up den XIIJ dach ghijnghen die Spaensche soldaten ver-
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1

momt, bedreven veel troengien , dansten up cleen bommekins, ende hadden een
2
hauten zweert in dhandt als eenen brakemaer . Sommighe hadden steerten; ander
reden te peerde als moeren ende joncvrauwen, ende ghaven oraingen ende zuucker.
Men wilt ooc zegghen, datter daer was die ghijnghen met een belle ende met eenen
3
lamteerne met een keersse, ende hadden een manniere van casule anne, als oft
zij ghespot hadden met tdraghen vanden H. Sacramente, dat welcke (zeijden die
lieden) indient ijemant vander stadt voortghestelt hadde, zoude daerom te lijden
ghehadt hebben; maer die vander stadt (zoo ghehoort es) en mochten niet ghaen
in masschers.
Daer wart ooc ghezeijt, dat den meester del campo an schepenen ghezonden
hadde een requeste, begheerende, dat men betalen zoude zijn specerie, die hij
verdaen hadde, bedraghende ontrent XIJ ponden grooten, ende hadde XIIIJ daghen
te voren vande stadt vercreghen zijn servijce te weten XIIJ hammelakenen ende XIIJ
dosijnen servietten, die hij te voren ghehadt hadde van sommighe cloosters, als
van Bauweloo ende andere, mits dat den abt van Bauweloo van eenen Spaengiaert
ende een Bruchsche vrauwe, te Brugghe, ghewonnen ende gheboren was; ende
ten hadde gheweest, dat schepenen hem hier inne ghelieft hadden, hij dreechde
tot den voorschepens huuse te legghen ende laten theeren XXX of XL soldaten.
Die Spaengiaerts hadden ooc lettel reverencie tot schepenen waerts, ende en
mochten niet lijden, dat zij moesten buten der duere verwachten, tot dat schepenen
paste om in

1
2
3

Maakten veel grimassen.
Korte breede degen.
Kasuifel.
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scepenen camer te commen, waer inne zij wel ghijnghen zonder haer rappieren af
te legghen, ende vuijl schudden, die nauwelic eenen schoen an den voet en hadden,
laghen wel metten aermen up tleterijn, in de presentie van heere ende wet. Zoo was
de stadt ende die magistraet van dit vremt gheboufte vercleent, om dat zij (peijns
ic) die vremde predicanten hier hadden laten predicken ende niet ghevanghen oft
zelve uut haer hoocheijt belet, als emmer wel wetende dat jeghens sConincx wille
was, ende dat zij macht ende commissie hadden, als van sConincx weghe ghestelt
zijnde, haer stede ende rontomme die stadt totter Rijtgracht, daer af zuver ende vrij
te hauden. Zij namen ooc die plaetsen ende zitsteden int schoonste vander keercken,
ende lieten die beste poorters ende edellieden vander stadt daer bij zijden ghaen
zitten, als te weten int ghestoelte in den choor, bijsonder Sente Jacobs, zoo men
daghelicx zach.
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Dat zevenste boeck.
Cap. I.
Van sommighe tijrannighe ende ghruwelicke sticken bedreven van
sommighe sectarissen int Westquartier van Vlaenderen an de persoonen
van sommighe priesters, ende ooc an eenighe keercken, ende hoe
dheere van Reesseghem ghecommen es tYpre, informatie hoorende up
de voornoemde tijrannie.
In januario 1567, sprac men wonderlic ende verscrickelic van die rudessen ende
tijrannische sticken, die sommighe ghuesen int Westquartier van Vlaenderen over
en

eenighe gheestelicke bedreven hadden. Ende zoo, up den X der voornoemde
maent, een man van Hasebrouck tot mijnen huijse ghelogiert was, zoo hebbe ic
hem daer af neerstich ondervraecht: de welcke mij verclaerde waerachtich wesende,
hoe dat tot Haukeercke (dwelck es een prochie, die gheleghen es tusschen
Hondtscote, Cassele en Steenvoorde, ende niet boven een mijle ende een alve van
Hasebrouck voornoemt) een pastuer oft priester predicte naer costume, ende was
redelicken wel gheleert ende een fraeij cloucmoedich man, hebbende tChristen
gheloove zeer lief. Dese, om dat hij neerstich predicte jeghen de nieughezinde
Sacramentisten en dierghelijcke, wart van hemlien zeer qualic ghemoghen, zoo dat
zij hem bedectelic eenen brief anschicten, dat hij niet en conde gheweten van wie
dat hij ghecommen was,
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dan van zijn onbekende vijanden ende mesjonders. Den brief hielt inne, dat hij hem
zoude vermijden van zulcx meer jeghen de waerheijt te predicken (alzoo zij haer
nieu religie ende ketterie noumden), ofte dat neen, hij zoude wel weten, waer voren
ende wat hem daer af commen zoude. Maer hij ghesteerct zijnde metten gheest
Godts, als een apostolijck man, en heeft om haer dreeghen niet ghegheven, maer
zijn bevolen schaepkins tbroot des levens ghetrauwelic ghebroken, alzoo hij datte
voor zijnen Heere verandtwoorden wilde, ende heeft in den predicstoel tzelve ooc
den volcke te kennen ghegheven, hoe hij om zijnder predicatie wille verdreecht,
was. Maer eenighe leijden desen priester te laste, dat hij plach te predicken ende
te roupen in den stoel, dat men al de ghuesen ende ketters teekenen zoude ende
in grauwe rocx doen ghaen, haer ghoet nemen, ja, ooc haer leven; dat mense in
schueren sluten zoude ende tvier daer in steken, ende alzoo met hoopen verbranden.
Maer of hem zulcx zijn mesjonners naerghezeijt ende verziert hebben, en weet ic
niet, mits dat men doe veel volcx vant, dat tgheestelicke qualic mochte ende gheerne
haer verdriet ende nederlaghe ghezien hadde, zaeijende veel lueghenen ende
quade maren achter hemlien, zoo ooc sommighe gheestelicke int wederdeel an de
ghuesen gheloghen hebben: oock vint men wel gheestelicke persoonen, die al te
partijelic ende tijrannelic met die aerme verdoolde, ja, vele hertelicke godtzouckende
meinschen, willen gheleeft hebben, lettel discretie te weercke stellende.
Aldus dan hoorende die vander nieuwer religie, dat hij niet af en hilt, maer haer
manniere van doene zeer bestrafte ende voor een snoode ketterije schalt, zoo
hebben zij daer inne noch meer verbittert gheworden, mits dat zij haer religie voor
tnaecte Godts woort ende voor die alder uut-
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ghelesenste hilden, ende zijn bij nachte in zijn huus ghebroken, ende hebben den
ghoeden man leelic overghaen, zegghende: ghij pape, bouve ende schellem, hoe
blijft ghij tvolck verleedende ende u afghoderie ende phariseeuschen deesem
prekende! met meer ander schampighe woorden, die zij hem ghaven, ende noch
daer mede niet te vreden zijnde, hebben zij hem foortselic ghenomen ende anreest,
ende hebben hem zijn een hoore met een breede flacke vleesch van zijnen hoofde
ghesneden, zegghende: haut datte daer voren ende wacht u voort, dat u niet
eerghers en gheschie. Desen priester aldus meshandelt zijnde, heeft zijn wonde,
ten besten dat hij mochte, doen verbinden ende vermaken, ende zoo zaen als hij
eenichsins mochte, heeft weder zijn beghonnen weerck als te voren vulvoert,
prekende noch steercker ende vierigher jeghen de voornoemde ketterie ende boose
leeringhen, dan te voren. Maer vreesende die wethauders ende prochianen aldaer,
dat hij onvoorzien van dit tijrannich gheboufte mocht bespronghen zijn, zoo hebben
hem de wethauders voornoemd angheschict X of XIJ ghezellen, die hem bewaren
ende ghadeslaen zouden, ende hem niet betrauwende bij nachte in zijn eijghen
huus, es ghaen slapen up den turre vander keercken, die zeer steerck was. Tes
ghebuert, alzoo hij up eenen morghenstont vanden turre ghecommen was in zijn
huijs, aldaer zijn ghetijden lesende, datter ghecommen zijn int voornoemde durp
wel XXXVJ of XL mannen, wel voorzien met gheweere, waeraf ontrent deen heelft te
peerde waren, dewelcke terstont ghevallen zijn up thuus van desen priester, ende
hebben de wake, die hem bewaerde eensdeels verjaecht ende anderdeels
ghevanghen ghenomen, als haer te steerck van volcke wesende, ende hebben den
voornoemde priester wederom in zijn eijghen huus zeer straffelic overghaen, ende
zeer tijrannelic ende
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gruwelic beginnen anthieren; want zij hebben zijn ander hoore met een groot ront
stick vleesch van sijnen hoofde ghesneden, ghelijc men die veerckenshooren afsnijt,
hebben ooc alle zijn vingheren ende dumen tot in deerste let afghesneden, ende
noch niet te vreden wesende met dese groote tormenten, die zij hem andeden (mits
dat hij als een cloucmoedich belijder zeijde, dat hij niet en zoude laten die heilighe
keercke ende waerheijt, zoo zijn officie was, voren te stane ende te bescheermen,
alzoo langhe als hij hasem in hadde), zoo hebben zij hem uute ghestrect, ende in
zijn beenen onder ende boven de knien langhe sneden rontomme als riemen
ghesneden, ende daer naer hebben zij zijnen buuck ende lichaem opengheschurpt
ende zijn herte uutghetrocken, ende aldus heeft desen martelare Godts, Godt zijnen
hemelschen Vadere zijnen dierbaren gheest upgheoffert, waerinne Godt grootelic
gheheert es gheweest, dat hij als een ghoet herdere, zijnen Heere ende lieven
Meester naerghevolcht heeft, ende zijn leven ghestelt voor zijn schaepkins. De
voornoemde moordenaers ende tijrannen (welcx handen besmet waren van
onschuldich priesterlic bloet, zoo die handen van droch waren), zijn wederom wech
verdwenen, zoo dat men niet en wiste, wie zij waren ofte van waer zij ghecommen
waren. Dit stick oft boos feijt es veel te grimmigher gheweest ende veel te min om
verandtworden, anghezien dat zulcx gheschiede in den tijt als de ghuesen in dees
Nederlanden gheheel onder voeten waren, ende daer veel gharnisoenen, bijsonder
van Spaengiaerts, in alle die principale steden gheleijt waren. Maer niet
jeghenstaende dien, als oft desen cant oft soorte van volcke gheheel onversaecht
ende onmeinschelic bedeghen ware, zoo hebben zij in een ander prochie, bij
Steeghers, ghenaemt Stremme, daer men walsch es sprekende, de keercke met
ghewelt openghebroken, al de
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boucken ende beeldeweerck, mesghewant, etc. up eenen hoop ghedreghen ende
tvier daer in ghesteken ende verbrant, ende alle ornamenten, die ten dienste Godts
aldaer gheschict waren, schendende ende besmettende, als oft Albigeusen gheweest
hadden, ende hebben den pastuer vander zelve keercke in zijn huus ende
priesteraige ghewelt ghedaen ende hem berooft, ende der keercken juweelen met
haer ghedreghen. Om welcke rudessen, keercroof ende oneerlicke besmettijnghen,
Ghode ende den meinschen meshaghelic, de heere van Reesseghem, hem
haudende te Rijssele, ghecommen es naer Ypre, neerstelic informatie hoorende,
wie dese mesdoenders mochten gheweest hebben; want dit laetste stick en was
en

maer up den VIJ januarius, woonsdach wesende, anno 1567 geschiet, ende dander
ontret een maent te voren; hilt oock raet ende advijs hoe men daer inne alderbest
voorzien zoude ende beletten, dat zulck quaet ende overdaet niet meer en
gheschiede.

Cap. II.
Hoe die Spaensche soldaten den volcke groot overlast deden, als ooc
tAndtweerpen, tAudenaerde, in dlandt van Aelst ende bijsonder te Meere;
ende hoe die quaetwillighe ghuesen in den Westcant zeven officiers
versleghen hebben; ende van een schermutsijnghe tusschen die boeren
ende Spaengiaerts, ende hoe tijrannelic zij die arme boeren te Ghendt
ghevanghen inbrochten.
Maer vele lieden waren zeer verwondert waeromme dat die Spaengiaerden, die te
Ghendt ende in andere ghoede steden laghen, niet daerwaert beschiet en werden,
mits dat zij in de steden, daer zij laghen, gheheel ledich ghijnghen,
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ende niet te doen en hadden; want tvolck daer als lammeren paeijsivel was, ende
leden vele zeer groot onghelijck ende overlast, als curts tAndtweerpen, daer
sommighe Spaengiaerts een masscher deden, gheschiet es, ende ghebuerde tot
eens ghoet mans huijs, daer zij wat woorden creghen, zoo dat zij daer drij lieden
vermoordden, eer zij uut den huuse schieden.
tAudenaerde zat eenen baliu en dranck, die ghoot wat wijns uut zijnen croes oft
glas, dat viel up eenen Spaengiaert, onbewist, duer een veinster, waerom zij binnen
quamen gheloopen met haer bloote rappieren ende duerstaken den voornoemden
baliu, ende men wilt zegghen, datter noch ander ghequetst werden.
en

en

In dlandt van Aelst, noch den X ende XIJ januarius LXVIJ, laghen noch een deel
Spaensche peerderuters. Dese deden daer zoo groot overlast, dat jammer was.
Daer wasser dier XIJ of XX in haer huijsen hadden, teerdent al uppe, de peerden
1
haten al de foeraige, deene lieter evene wel van drij dachwanden, andere eenen
2
angeloot sdaechs, ander werden zoo ghetraveilliert dat zij haer zelven de doot an
weinschten.
Te Meere ghijnct al verloren, ende in de prochien daer ontrent, als te Bambrugghe,
Nuwerkeercken ende eldere; en men zeijde, datter daer een soorte naer Lede
vertrocken was; maer dat zij te Meere zulck overlast deden, was om dat die ghuesche
predicanten daer ghepreect hadden ende veel schandaels ghedaen hadden, waer
anne dheere van Meere (zoo men zeijde), zeer dhandt ghehauden hadde ende de
predicanten aldaer ontboden, maer sindert ziende de

1
2

Haver.
Engelsch gouden muntstuk.
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cansse keeren, heeft water in zijnen wijn ghedaen ende met de processie zeer
statelic gheghaen; maer zulcx en mocht hem niet helpen: hij hadde tzijnen huijse
noene ende avont an zijn tafel XX Spaengiaerts, die hij al voor niet den cost moeste
gheven, ende bovendien haren capiteijn tot Bruessel zenden neghen schellijngen
grooten sdaechs. Zulck spel ghijncker omme, lieve beminde leser, dat icx niet up
thonderste deel bescrijven en can.
en

Ende up den IX der maent januarius alzoo den stedehauder vanden souverain
van Hondtscote int Westquartier ghereijst was met een deel assistenten oft dienaers,
om te vanghen sommighe uproerigghe ghuesen, alwaer zij eenighe gheghrepen
hadden; maer den nacht overviel hemlieden, zoo dat zij met hare ghevanghenen
niet weder in de stadt gheraken en conden, maer moesten logieren ende vernachten
in een heerbeerghe. Dit vernemende ende bespiedende die ander quaetwillighe,
hebben haer verghadert ende steerck ghemaect, ende zijn onvoorzienlic up de
voornoemde officiers ghecommen ende hebbender tot zevene af doot ghesleghen,
ende daer onder ooc eenen ghevanghenen van haer medeghezellen, die zij onbewist,
mits de donckerheijt vanden nacht, dootsloughen, in de stede van eenen dienare
oft assistent, ende een ander dienare schalckelic doende om zijn leven tontdraghen,
sprack ende gheliet hem als eenen ghevanghenen, waer mede hij zijn leven
ontdrouch ende onschappeerde. Vele van dese quaetdoenders ende ghuesen waren
desperaet volcxkin, die niewers vrij en waren, verjaecht ende haer haer ghoeden
gheconfisquiert wesende, ende creghen bij dien grooten aet up de gheestelicke,
als willende zegghen, dat zij de cause van haerder qualicvaert waren, zoo zij vande
nieu predicanten upgheroeijt waren; waren ooc vijandt van alle die haer resisteren
wilden, maer
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mits dat zij niet steerck ghenouch en waren, moesten haer exploten al meest bij
1
nachte ofte met sprijncreijsen doen; daer viel ooc toeveel hoolic ghespu , die hoopten
wat in den brant te rapen; want zij lettel te verliesen hadden.
en

Up den X der voornoemder maent quam de mare te Ghendt, hoe datter een
schermutsijnghe buten up dlandt gheweest hadde, deen zeijde tZotteghem, dander
te Ghaesbeque, de derde te Huijsse onder Audenaerde, de vierde te Heecke ende
de vijfste te Duerle. Emmer den meesten voeijs viel up Duerle, hoewel dat men
zeijde, dat in die ander plaetsen oock al wat gheschiet was, als dat de landtlieden
ziende tgroot overlast ende riguer, dat die Spaengiaerts over haer besichden, haer
en

daer jeghen ter weere stelden; want zij zouden up den IX januarius, in de warande
te Duerle, naer dwilt gheschoten hebben. Dat verboot hemlien den weijenare van
aldaer, met meer andere, die dwilt te bewaren hadden, waeromme zij den weijeneere
duerschoten hebben; daerom zouden haer die boeren ter weere ghestelt hebben
ende sommighe Spaengiaerts met stocken gheladen, dat zij cruepel van daer
ghijnghen, zoot bleeck bij eenen Spaengiaert te Ghendt in de Langhemunte
ghelogiert, die zijn leden ooc wel ghevoelde. Hieromme maecten haer die Spaensche
soldaten te Ghendt ghereet, te voet ende te peerde, maer meest te peerde, ende
trocken met ghevierde bussen ende haer gheweere daerwaert, gheen reghaert
nemende, naer haer costume, weder haer volck onghelijck of ghelijck hadden
ghehadt: wat duecht dat dese daer deden, dat mach elck wel presumeren, Godt
en

betert! Ende up den X januarius, zondach wesende, was ghezeijt, hoe dat zij XIIIJ
landtslieden ghebonden ende ghecoort, ghebonden te

1

Gespuis.
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Ghendt inbrochten, waerinne twee mueleneers waren; de neghen waren up eenen
waghen gheleijt, ende de restereden vijve ghebonden an melcanderen te voete
inghedreven als beesten. Men zeijde, dat dees ghevanghen lieden van Duerle ende
van Heecke waren, ende datter daer onder waren die van gheen van beede die
plaetsen en waren, maer als reijsende lieden daer van hemlien bevonden waren,
in dheerbeerghe teerende. Hier uut ziet men hoe redelic ende discreet dat zij waren!

Cap. III.
Hoe die Spaengiaerden, die ter causen vander foele up den Coorenaert
ghevanghen zaten, ontsleghen werden; ende hoe die peerden, die van
Nederlandt ten dienste vanden Coninc ghecommen waren, vele storven;
hoe onsen coninc Phelips vande catholijcque Franchoijsen ghepresen
wart; ende van groote rumoeren van oorloghen, die men hoorde oft
vreesde in Vrancrijck ende Duijtschlandt.
Ende alzoo dese aerme landtlieden ghevanghen waren, die lettel oft niet mesdaen
en hadden, alzoo waren die ghevanghen Spaengiaerden, ter cause vander foele
up den Coorenaert, die vele mesdaen hadden, alle meest uutghelaten vrij ende
vranck. Dat was een zachte ghalleije, daer men dinsetenen van Ghendt thooft mede
ghebonden hadde, ende waer toe men ketenen ghereet ghemaect hadde, zoo
ghehoort es. Niet min niemant en es gheholpen met ijemants qualicvaert oft verdriet,
dan dat men zach, dat de justicie over hemlien zeer zachte sneet ende zeer hert
over andere, die jeghen haer ijet uutstaens hadden.
Item van Vrancrijck quam de mare, dat den prince van
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Condée ghereculeert was tot in Loreijnen, ende datter een deel peerden ghestorven
waren vande heere van Harenbeerghe, die daer van onsen coninc Phelips, zijnen
broeder, den coninc van Vrancrijcke ghezonden waren, tzijnder hulpe ende
bijstandicheijt; welcke qualicvaert der peerden bijquam, omdat zij drijnckende tcaude
put of sisternewater, die in sommighe plaetsen diepe in deerde waren, ende bij dien
dwater veel te cauder, daer duere vercaudden ende de doot creghen. Waeromme
de Nederlandtsche ruteren, die men zeijde dat daer wel drij duijsent steerck te
peerde waren, ende ooc die Fransche peerderuteren, die ooc groote schade in haer
peerden gheleden hadden, dwater uut deden scheppen in een vat ende ghoten
daer wijn inne, ende mijnghelden dat int water om tcaude water alzoo te verwaermen,
ende ghavent alzoo haer peerden te drijncken. Ooc was daer de foeraige zoo diere
ende quaet om crijghen, dat zij haer peerden met broode moesten voeden. Die
Franchoijsen, die catholijck waren ende ghoet met haren Coninc, presen ende
loofden wonderlicken zeere onsen coninc van Spaengien, coninck Phelips,
weinschende om zijn eeuwighe welvaert ende lanck leven, zegghende, dat hij een
zeer ghoet prince was, zijn landen niet belastende noch zijn onderzaten
traveillierende, ende allesins een prince ghefautsoeneert, vul duechden ende virtuten,
zoo hij ooc in der waerheijt es, ende hadden veel te meer jonste ende affectie tot
zijnder Excellencie, anghezien dat hij de zustere van haren Coninc ghetraut hadde,
ende hemlien hulpe ende assistencie dede, met volcke ende met ghelde, jeghen
hare wederpartije, die dlandt zeer bedorven ende menich meinsche in verdriet
brochten; want onsen Coninc hadde hemlien toeghezeijt naer zijn uuterste
vermoghen, hulpe ende bijstandicheijt te doene, zulcx als van noode ware, en dat
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zij noch ghoet noch ghelt sparen en zouden om haer conincrijcke in paeijse ende
in ruste te brijnghen, ende de rebelle ende uproerigghe te wederstane ende
bedwijnghen bij alle doenlicke middelen, die eerlic, duechelic ende proffijtelic waren;
waeromme hij bij hemlieden eenen hooghen lof verdiende, die hij wel weerdich was,
duer de gracie Godts die hem regiert, die alle lof ende eere oorspronckelic moet
toeghedreghen werden.
De soldaten te Ghendt zeijden, als datter in Vrancrijcke een groote guerre ende
oorloghe voor handen was, ende dats die Duijtschen haer werden moeijende,
zegghende dat Condée in Loreijnen ghereculeert was, ende dat bij hem ghecommen
waren acht duijsent Allemans oft Duijtschen ende meer ander volck, ende over de
zijde vanden Franschen coninc warender ghezonden oft ghecommen X duijsent
Duijtschen, men meende vanden Keijser, die onsen Coninc bestaet als rechtzweer
zijnde, ende een deel Spaengiaerts ende Nederlandtsche peerderuters, zeer fraeij
ghemonteert. Maer men wilde zegghen, dat Duijtschlandt al in roere was ende een
groot perijckel voor handen; want den duuck Dalve, boven dat hij den grave van
Egmont ende van Hoorne beede ghevanghen hilt, zoo liet hij haerlier ghoedijnghen
bescrijven om al te confisquieren, zoo hij ooc dede de ghoedijnghen van Bredenrode,
Culenburch ende meer andere, ende zoo men tghoet bescreef vanden prince van
Oraingien, ende men begheerde van zijn stadt Breda overghevijnghe, zoo hebben
zij ontboden, dat zij gheen last van haren heere en hadden zulcx te doene, want
men zeijde, dat Orainge afquam ghesteerct met een macht van Duijtschen, om hem
te commen verandtwoorden ghewapender handt. Vele meenden, dat qualic ghedaen
was, dat de hertoghe van Alve, die van faculteijt minder was, zoo zij zeijden, dan
sommighe princen,
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welcx ghoeden ende lijven hij aanghetast hadde, dat hij hem zulcx bestont te doene
voor de comste vanden Coninc, ende dat hij dees landen in groot perijckel stelde;
maer den ghemeenen man en weten noch en verstaen de zaken vande princen
niet, ergo blent ende onwijs om daer af veel te willen spreken oft disputeren.

Cap. IV.
Van sommighe onghehoorde tijrannighe sticken over de priesters int
Westquartier gheschiet; hoe Glaudekin Ghoetghebuer te Ghendt
ghecommen ende ghevanghen es; ende van een scheerp mandament
jeghen die voornoemde tijrannen ende diese heerbeerchden oft
favoriseerden.
en

en

Up den XJ ende XIJ januarius ghebuerde wederomme een rudesse in den
Westcant, ontrent Belle, up de zijde vanden Walschen cant; want tgheboufte, roovers
ende sectarissen hebben in de keercken gheloopen ten platten lande, vanghende
de priesters ende costers daer zijse ghecrijghen conden, ende deden hemlieden
zelve, met foortsen ende dreeghementen, tvier in der keerckenboucken ende ander
ornamenten steken, verbranden ooc der priesters joncwijven thaer van haerlier
hoofden, als oft vaudoijsen oft toveressen gheweest hadden, ende meer ander
autraigen doende.
en

Up den XIIJ der voornoemder maent, zeijde men, dat up den zelven dach ghezien
was Glaudekin Ghoetghebuer, een quistcoolkin ende poorterkin van Ghendt, die
hem zeer breet met de ghuesen ghemoijt hadde, zoo voren gheseijt es, ende zoude
zien commen zijn ghereden te peerde, gheleerst ende ghespoort, up de Hoochpoort,
ten huijse van Vincent Chris-
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tiaens, scheppere, af beetende moghelic up zijn avontuere, als sommighe andere,
welcke wedercomste van vele cranck confoort hadde; want zij werden anderwaerf
ontboden bij den priveen raet vanden duuck Dalve ofte den Coninc, om rekenschap
van hare feijten te gheven. Daer wasser ooc ghetaxeert, die maer sommighe zaken
de ghuesen anghaende gheweten hadden, ende niet uutbrocht oft te kennen
ghegheven, waeromme men haer te laste leijde, dat zij ooc van dien volcke waren.
en

Item tsanderdaechs, up den XIIJ der maent januarius, was tvoornoemde
1
Glaudekin Ghoetghebuer an mijnheere van Mocron , souverain van Vlaenderen,
ende an mijnheere den onderbaliu tooghende zijn gheleet, gheteekent bij den
secretaris tHove, Cortewille, dwelck, zoo sommighe presumeerden, niet steerck
ghenouch en was, als niet behoorlic ghegheven. Dienvolghende zoo ghaven zij
en

eijmelic last de dienaers van Ghendt hem te vanghen; ende up den XVJ der zelver
maent, hij ghebancketteert ende ghedroncken hebbende met de weduwe van Joos
De Hert, wisseleere, daer hij noch bij gheconverseert hadde, zoo es hij met haer
ghecommen int Mortierkin ende van daer in den Bonten Hert, ende sommighe
vremde woorden ghezaeijt oft ghezeijt hebbende, wart daer ghevanghen ende int
sausselet gheleet, sprekende zeer hooghelic, zegghende: hij zoude eer XXIIIJ hueren
uutghelicht werden, ende cloppende up zijn burse, sprack: dat es der papen ghelt.
Tsanderdaechs werden hem de boijen anghesleghen, ende daer was ghezonden
naer Bruessele vander wet weghe, wat men met hem doen zoude. Ende curts naer
dat hij ghevanghen was, zach men uut der zelver heerbeerghe ghaen de voornoemde
vrauwepersoon

1

F. De la Barre, heere van Mosschroen.
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1

met lettel eeren. Hij was een groot quaetbeleekin ende hoerjagher, andersins een
jonck schoon man, van ghoeden gheslachte ende vrienden, wel sprekende, maer
niet ghetrauwe in zijn woorden.
en

Daer wart ghezeijt up den voornoemden XVJ

der maent januarius, als dat up

en

den XIIJ der zelver maent dat quaet gheboufte in den Westcant gherecontreert
was, ende daer wasser neghen of tiene af dootghesleghen. Men meende, dat dit
c

tijrannich gheboufte mocht steerck zijn IJ of IIJ , ende hadden noch meer ander
leelicke sticken bedreven, in sommighe plaetsen de priesters de leden afsnijdende,
de keercken schendende; hadden ooc eenen priester bij zijn manlicheijt ghehanghen,
maer de coorde brack vanden ghewichte, ende den aermen martelare viel nedere,
maer es vander foortse ende meshandelijnghe ghestorven. Een ander priester
hebben zij de manlicheijt afghesneden; ende twee mijlen van Ypre hebben zij eenen
pastuer, priester ende coster ghevanghen wech ghevoert, ende men wist niet waer
zij daer mede voeren. Van dit gheboufte zijnder noch zesse ghevanghen, ende up
den zelven dach naer der noene ghehanghen vanden stedehauder vanden souverain
van Ypre, Visch ghenaemt, met zijnen volcke ende ghealeierde. Ende om te
remedieren dese leelicke foelen ende moordadighe sticken, zoo drouch men up
en

den voornoemden XVJ januarius, saterdach wesende, te Ghendt te coope, zeker
oordonancie sConincx ons gheduchts heeren, jeghen die voornoemde foelen ende
en

rudessen in den Westcant, ende was ghedaen te Bruessele up den XIJ

januarius

c

XV LXVIJ,

ende was ghepublieert in openbare consistorie van mijn heeren vanden
rade in Vlaenderen, present mijne voor-

1

Kwaadbeleider.
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noemde heeren, advocaten, procuruers ende ander diveersche bijstanders, up den
en

c

januarius XV LXVIJ, bij Augustijn Van Huerne, ondergreffier, waer af tinhauden
hier naer volcht van woorde te woorde:
‘Onsen lieven ende ghetrauwen die president ende lieden van onsen rade in
Vlaenderen, saluut ende dilectie.
Alzoo wij behoorlicken onderricht zijn vande groote insolencien, wreedheijt ende
ghewelt, die eenighe sectarissen ende andere quaetdoenders, onder tdecxele vande
nieuwe religie, ten platten lande, in diveersche ende verscheeden quartieren van
onsen lande ende graefschepe van Vlaenderen, namelic int Westquartier, onlancx
hebben durven voortstellen ende ghebruucken up de persoonen ende ghoeden
vanden gheestelicke lieden, zonderlinghe vande ghoede ende catholijcke pastoren
oft prochiepapen, ghaende dezelve quaetdoenders bij nachte ende bij rotten oft
hoopen, de voorseijde ghoede pastoren oft prochiepapen plunderen ende haer
hooren afsnijden ende ooc vermoorden, twelck den anderen ghantzlicken zoude
intimideren ende vreese anjaghen ende haer scapen ende prochianen doen verlaten
ende abandoneren (ghelijck wij tot onsen grooten leetwesen verstaen eenighe
alreede zulcx ghedaen hebben), de welcke mitsdien den wulfven overghelaten
zouden wesen, ten ware daer inne van onsen weghen promptelic met behoorlicke
remedie voorzien werde.
Soo eijst, dat willende zulcke afgrijselicke sticken, zoo vele als in ons es,
verhoeden ende doen cesseren, ende den ghoeden pastoren oft prochiepapen ende
andere priesters de vreese ende vare van ghelijck ghewelt ende overlast weeren
ende afnemen, up dat zij tot vulbrijnghen van haren last ende officie, vrijelicken
moghen vaceren ende verstaen, sonderlinghe anmeerckende, dat de prochianen
(daer af de pastuers
XV
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last van zielen hebben) reciprokelic schuldich zijn, dezelve pastoren jeghens alle
inconvenienten, perijckelen ende ghewelt, die hem an lijf ofte an ghoede zouden
moghen overcommen ofte anghedaen werden, te behoeden, voorstaen ende
bescheermen, wij om dese ende andere redenen ons daer toe beweghende, hebben
bij advijse ende deliberacie van onsen zeer lieven ende zeer beminden neve, ridder
van onser oorden, stadthauder, gouvernuer ende capiteijn generael van onse landen
van haerwaertsovere, den hertoghe van Alve, etc., metghaders van onsen lieven
ende ghetrauwen die lieden van onsen raden van state ende secreten neffens hem
wesende, gheordineert ende bevolen, ordineren ende bevelen wel eernstelicken bij
desen, dat alle onse onderzaten ende inghezetene van onsen voorseijden lande
ende graefscepe van Vlaenderen ende elc van hem bijsondere, zoo hem toebehoort,
zulcx voorzien ende oordene stellen, dat den voorseijden gheestelicken persoonen,
pastoren, prochiepapen oft andere priesters, gheen inconvenient, overlast oft schade,
an lijf noch an ghoede (de welcke wij in ons behoet, salvegarde ende
bescheermenesse ghenomen hebben ende nemen bij desen) meer anghedaen en
worde oft overcomme; maer de zelve jeghen alle moordenaers, roovers,
guaetdoenders oft sectarissen, die hem eenich quaet, overlast ofte schade an huer
persoenen, ghoeden, huijsghezin oft familie zouden willen doen, helpen bijstaen,
beschudden ende bescheermen, tzij mits stellende ende vernieuwende behoorlicke
wachte van nachte te nachte, in de huijsen vande voorseijde pastoren oft ander
gheestelicke lieden oft daer ontrent, ter ghevouchlicker plaetsen, ende dat van
weerbaer ende catholijcque mannen oft bij andere bequame ende practicable
weghen, ende naer de gheleghentheijt ende diveersiteijt vander plaetsen, up arbitrale
pene
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ende correctie, indien zij haer debevoir daer inne niet en daden zoot behoort, ende
voorts ghehauden te werden voor suspect, ende medeplichtich vande mesdaden
ende insolencien voorscreven.
Ende bovendien willen wij, dat die vander ghemeente, durpe oft plaetse, daer
zulck quaet ghebuert zoude wesen, ghehauden zullen zijn hare pastoren ofte
prochiepapen oft huer vrienden, hoirs ofte eerfghenamen, in den ghevalle de zelve
vermoort oft ghedoot waren, te verghelden ende recompenseren vanden ghoeden,
die alzoo gheweldelick hem ghenomen oft berooft zouden wesen, ende daer vande
schade, naer dien de zelve bij den officiers ende wethauders vander plaetsen daer
zulcx ghebuert zoude zijn, sommierlic gheestimeert zal wesen, executabel zal zijn
realicken ende bij feijte up de inghezetene vande voorseijde durpen oft plaetsen,
niet jeghenstaende oppositie oft appellacie ghedaen oft te doene, noch ooc eenighe
previlegie, vrijheden, costumen, poorterien oft ander exceptien ter contrarien, ende
om de voorseijde mesdaden beter te beletten, hebben wij allen oft een ijeghelicken
toeghelaten ende toelaten bij desen vrijelicken ende zonder eenich draghen, doot
te slane de ghene die de zelve ghedaen zouden hebben ofte attenteren te doene,
als openbare grassatuers ende straetschenders.
Voorts meer, willen ende bevelen wij, dat de ghene die de voorseijde moordenaers
oft grassatuers in haer huijsen ontfanghen, helpen ende assisteren zullen, terstont
ghevanghen ende ter doot ghebracht ende gheexecuteert werden als de
quaetdoenders zelve, ende dat hare huijsen gheheelicken gheruwijneert ende
afghebroken zullen werden, ten exemple van anderen. En ten hende dat van onse
jeghenwoordighe ordinancie ende ghebodt niemant ignorancie en zoude moghen
pretenderen, zoo ontbieden ende bevelen
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wij u wel eernstelicken, dat ghij de zelve terstont ende zonder vertreck doet uutroepen
ende publiceren alomme binnen den steden ende plaetsen van onsen voorseijden
lande ende graefschepe van Vlaenderen, daer men ghewonelic es uutroupinghen
ende publicacien te doene.
Ende tot onderhaudenesse ende observacie van dien, procedeert ende doet
procederen jeghens de overtreders ende ongheoorsame, bij executien vanden
penen boven verclaert, zonder eenighe gracie, jonste, dissimulacie oft verdrach des
te doene, met diesser ancleeft, gheven wij u ende allen onsen officieren ende
wethauderen, mitghaders dien van onsen vassalen, vulcommen macht, auctoriteijt
ende sonderlinch bevel; ontbieden ende bevelen voorts een ijeghelicken, dat zij u
ende hem tzelve doen eernstelic verstaen ende obedieren. Want ons alzoo ghelieft.
Ghegheven in onser stadt van Bruessele onder onsen contrezeghel, hier up
ghedruct, in placcate, den 12 januarius 1567.’ Onder stont ghescreven: ‘bij den
Coninc in zijnen rade, ende gheteekent Doverloepe.’

Cap. V.
Van een ghevecht te Ghendt in den Hoijaert, tusschen die Spaengiearts
ende sommighe vremdelinghen; hoe daer groote schatten ghevonden
waren in tnieu casteel te Ghendt, toebehoorende den grave van Egmont,
ende waer duer de voornoemde Graven meer ende meer beschuldicht
werden; ende hoe den meester del campo met Egmont sprake hadde.
en

Up den voornoemden XVJ der maent januarius, wasser een leelic ghevecht
tusschen twee of drij vremde persoonen, die te Ghendt in den Hoijaert te logijste
ghecommen waren,
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ende de Spaengiaerts in de heerbeerghe, tsavonts late, alwaer eenen vremden
man deerlic vande Spaengiaerts doot ghesteken was ende met eenen rapier int
hooft ghehauwen ende duerreden. De andere namen zij bovendien ghevanghen,
ende leeddense tot den meester del campo, ende deden de mare ghaen, als dat
zij onsen Coninc veracht hadden ende den prince van Orainge ghepresen; zouden
ooc ghezeijt hebben, dat zij deerste Spaengiaerts, die zij te passe vinden zouden,
vermoorden oft dootsteken zouden, dwelc al gheen veerwe en ghaf; maer die
soldaten ghavent zoo uppe om haerlier schip schoon te maken.
en

Up den XVIJ januarius, zaterdach wesende, waren te Ghendt int nieu casteel
vonden in een verloren camere ende aude mueraige, daer die soldaten haerlier
water maecten ende daer men diveersche vuijlicheijt drouch, open ghebroken zijnde
zeker secreet, diveersche costelicke keerckelicke juweelen ende ornamenten ende
veel ghelts, ende onder andere eenen zelveren Sente Christoffels met tkindekin
Jhesu up zijn schauderen, alzoo groot als tleven; een fighuere van Sente Nicolaus,
van fijnen ghaude, peerlen ende edel ghesteenten; ende was den tresoor ende
schat vanden grave van Egmont, die daer ghevanghen zat. Dese schatten oft
ornamenten zouden hem verstorven gheweest hebben vanden bisscop van Ludick,
van zijnder moederlicker zijde, ende ooc wasser hem toeghecommen, zoo men
zeijde, vanden bisscop van Utrecht, indien tgheestelic ghoet succederen mach.
Daer waren ooc veel juweelen ende schatten van zijn auders, ende ooc van zijnder
huijsvrauwen baghen ende abijten, want daer waren ooc zeer costelicke abijten
vonden van ghaut, zelver, fluweel, peerlen ende ghesteenten, duerstict ende
verchiert. Zijn magnificentie wart daer inne wel betoocht ende oock in
dovervloedicheijt vanden ghelde,
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datter vonden was, ende onder andere vremde costelicke ende coninclicke juweelen,
twee zelveren croesen zoo hooghe verheven, dat een man rechte staende, ende
de zelve croesen oft schalen beneden up tpavement staende, daer uut met die
slechts te helden, drijncken mochte. Dese costelicheijt zoude besocht gheweest
hebben duer toverscrijven vanden duuck Dalve, als daer bij informacie de kennesse
af hebbende, welcke costelicheijt toeghezeghelt wart met den zeghel vanden Coninc,
tot sConincx proffijte, ende al waren hier onder sommighe keerckelicke juweelen
vonden, dat en was gheen wondere; want hij ende zijn auders hadden veel costelicke
verchiercelen van hare capellen, etc. Maer diet int quade uutleijden, ende
sonderlinghe die Spaensche soldaten, maecten daer duere de zaken vanden Grave
veel zwaerdere; want hier af was diveersche sprake onder hemlieden. Eenighe
zeijden, dat dees juweelen ende ornamenten vanden grave van Egmont, als een
keercdief gherooft waren, diese aldaer verborghen hadde, dwelc leelic ghezeijt was.
Ander spraken, datse eenighe ander heretijcsche heeren mochten gherooft hebben
ende hem te bewaren ghegheven hebben. Ander zeijden, dat zoude moghen wesen,
datse eenighe gheestelicke hem zouden te bewaren ghegheven hebben; maer dat
en ghaf gheen veerwe, zeijden andere, anghezien dat nu gheen sonderlinghe vreese
meer en was vande foele vande ghuesen, ende dat dlandt alomme vul gharnisoenen
lach; dat ooc den duuck Dalve metten Spaengiaerden hier in dlandt emmertoes
langhen tijt gheweest hadde, zoo dat mits dien, indient eenighe gheestelicke hem
te bewaren ghegheven hadden, zij datte wederomme gheheescht ende ghehaelt
zouden hebben, ghelijck den prelaet van Sente Pieters ende andere haer ghoet
weder doen halen hadden. Ooc zoudet met rechten den
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Grave zelve verclaert hebben, ende ghewesen wart verborghen ware, hadde hij
niet suspect in dese zake gheweest. In somma de zaken vanden grave van Egmont
stonden nu alzoo, dat de Spaensche soldaten expresselic zeijden, als dat den
hertoghe van Alve ghescreven hadde an den Coninc in Spaengien de informatie,
die ten laste van Egmont ende Hoorne ende andere ghehauden was, welcke
informacie zeer ampel ende claer wart duer haerlier nederlaghe ende stricte
vanghenesse, ende ooc duer de nederlaghe ende vanghenesse van ander ghemeen
persoonen ende heeren van minder qualiteijt, de welcke hem te stauter
beschuldichden om dat zij zaghen, dat zij zelve ghevanghen zijnde ende som
ontboden oft inneghedaecht, int lijden ende perijckel van lijf ende ghoet te laten
ghecommen waren, daer de voornoemde groote meesters cause af gheweest
hadden, hemlien voetsel ghevende ende thooft in den wint haudende. Aldus bast
de zake overal al uute, te meer, want zij te min vreesden te belasten Egmont ende
ander groote personagien, omdat zij wel wisten, dat zij eensdeels ghevanghen ende
anderdeels ghevlucht waren, als gheen cracht meer hebbende om haer over haer
beclaghers te wreken, noch ooc haer vrienden uuten name van hemlieden; want
des Conincx macht ghijnct al te boven, de welcke voor andtwoorde zoude uut
Spaengien overghezonden hebben (ghezien hebbende alle de leelicke delicten, die
tharen laste ghebleken waren), waeromme dat mense noch levende behilt ende
niet en justicierde. Dit was de sprake onder de soldaten. Haer dochte ooc wel, dat
zeer curts sentencie over hemlien sprijnghen zoude, en dat mense te Ghendt up
de maerct onthoofden zoude, ende haer hoofden, als verraders, up staken stellen.
Ende spraken andere, dat men Egmont als een verrader onthoofden, ende zijn hooft
up eenen staeck stellen zoude, ende den grave van
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Hoorne zoude men als een heretijck verbranden, zegghende, dat Egmont ende
dander mesjantelic ghedaen hadden, ende bijsonder Egmont, die den Coninc al
zijn zaken betraut hadde ende ghemaect een capiteijn van zijn peerderuters in
Nederlandt, ooc veel ghelts hem ghezonden hadde, wel tot XL of L duijsent ducaten,
voor eenen schijnck ende gratueteijt, rechts voor de comste vanden duuck Dalve,
in recompense van zijnen ghetrauwen dienst, hoe wel hij van doe ter tijt al bedreghen
ende belast was van mij vrauwe de hertoghinne van Parma, ghouvernante, etc.,
die nu vertrocken zijnde, den duuck Dalve tregiment in dees Nederlanden alleene
ghelaten hadde, met wille ende consente vanden Coninc, zoot wel blijct an
tvoornoemde mandament ende oordonancie sConincx voorscreven, daer hij ooc
ghenaemt staet.
Eenen tijt hier te voren, hadde den meester del campo, (die dicwils jeghen Egmont
plach te ghaen spelen metten teerlijnck, daer Egmont meer gelucx mede hadde
dan met zijn quade conspiracie, die hij voren ghenomen hadde) hem sommighe
pointen, die hij wel wiste tzijnen laste voren ghehauden hebben, up welcke pointen
ende articlen den voornoemden Egmont gheen clare absolute andtwoorde en conde
gheven, als metter waerheijt int herte gheraect zijnde, zoo dat hij wart weenende
ende tranen sturtende, zegghende dat hij hoopte, dat den Coninc, alle dijnck wel
vernemende, ghoede justicie doen zoude, als of hij hadde willen zegghen, dat hij
van sommighe zijn benijders tonrechte ofte te hert belast was, dwelck zonder twijfel
compasselic ware eenen ghevanghen Prince alzoo te bezwaren, indient waerachtich
ware. De weemoedicheijt vanden Grave ende Prince, zulck een machtighe
personaige, die als een Coninc in Vlaenderen gheacht, gheëert ende ghezien was,
beweechde (zoo men zeijde) den meester del campo tot weemoedicheijt ende
medelijden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

221

Cap. VI.
Van een groote droufheijt ende jammer onder die Ghandtoijsen duer
vele, die inghedaecht werden; ende hoe een ontfangher van Egmont
gheandtwoort wart; ende van een questie tusschen den baliu van Deijnse
ende meester Artus Boessens, ende hoe Boessens van zijnen bedde
ghehaelt wart; hoe den souverain van Vilvoorde te Ghendt ghecoommen
es, ende Glaudekin Ghoetghebuer met hem ghevoert heeft, welck
Glaudekin t'Overmeere ontloopen es.
en

Up den XIX der maent januarius, Sente Germeins dach ende Sente Sebastiaens
avont wesende, anno 1567, was zeer groote droufheijt ende zwaericheijt te Ghendt,
ende noch veel meerder wast curts gheschepen te wesen buten Ghendt in diveersche
quartieren; want daer werden ten betrecke vanden schepenhuijse uutgheroupen
ende inneghedaecht vele diveersche mannen, inwonende poorters vander stadt,
die ghevlucht waren, te compareren up diveersche daghen, tot Bruessele bij den
duuck Dalve, om te anhooren alzulcken heesch als men haer voren hauden zoude,
om hare diffencien daer up te doene, zoo zij best mochten, ende dese inghedaechde
zouden gheweest hebben tot den ghetale, met de voornoemde eerste inghedaechde,
van hondert ende XL; ander zegghen van eenen min. De daghen van comparicien
en

en

en

te Bruessel waren ghedeelt in drijen, als den IIIJ , den VJ ende den X der
toecommender maent van februarius, ende waren vele, herde fijne, rijcke ende
deghelicke mannen, dwelc een compasselic dijnghen was om hooren ende quaet
verdient, dat zoo menich eerlic man ende vrauwe daeromme
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zoo jammerlic trueren moesten, dat eenen steen hadde moghen deeren, ende
werden haer ghoeden upghescreven, ende in grooten perijckel ghestelt van alle
haer ghoeden te verliesen ende haer lijven, indien zij ghecreghen werden. Hier
mach elck wel dijncken, wat dattet es (sonderlinghe voor weeldighe lieden ende die
gheen anthieringhe en conden) te moeten ghaen dolen met wijf ende kinderen,
aerme ende ghoedeloos, in vremde landen ofte haer huijsghezinnen aerme ende
bijstier te verlaten in den cauden bijtenden winter; want tvroes alsdoe herde stijf
ende waeijde zeer caut uuten oosten ende noorden.
Daer hadde ooc gheweest eene vanden specialen ontfanghers vanden grave van
Egmont, an Salinus, den capiteijn vanden nieuwen casteele, an hem begheerende
zijnen meester te moghen spreken, alwaert ter presentie van andere, dwelck hem
niet ghebueren en mochte; maer als hem ghevraecht wart, of hij hem met zulcker
condicie spreken wilde, dat hij zoude moeten andtwoorde gheven up alle de articlen,
die men hem voren legghen ende vraghen zoude, zoo wart hij verbaest ende keerde
beschaemt wederomme. Hem en was ooc zoo vele niet toeghelaten, dat hij mocht
sommich ghelt vande pachten, renten ende incommen vanden Grave zijnen meester
innen oft lichten, up zekere, maer zijn handt was hem gheheel ghesloten ende
verboden hem te vervoorderen eenighen ontfanck meer te nemen, alzoot ooc alle
zijn ander onfanghers ende dienaers verboden was. Dat was voorwaer een quaet
ende zorghelic teeken voor den ghevanghen Grave. Niet min de baliu van Zotteghem,
Pieter Van Droesbeque (daer Egmont een schoon casteel heeft, metghaders de
prochie ende noch VIJ prochien daer ondere) hadde mij ghezeijt, als dat men daer
noch recht ende wet dede in zijnen name, maer hadden alle
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zijn officiers moeten haren eedt doen den Coninc van Spaengien.
en

Item up den nacht vanden XX januarius, wesende Ste Sebastiaensdach ende
dicendach, zoo was meester Artus Boessens (die men hiet capiteijn Boessens, een
vande vier capiteijnen van Ghendt gheweest hebbende, als de zaken nog zeer
trouble stonden) ghevanghen ende van zijnen bedde ghehaelt. Eenighe zeijden,
dat Glaudekin Ghoetghebuer hem belast hadde, die ooc ghevanghen was, zoo
voorseijt es. Ander zeijden, dat zijn vanghen aldus bij ghecommen was, te weten
dat hij te Hove soluciteerde ende requesten presenteerde omme te ghecrijghen
1
tbaljuschap van Deijnse, daer hij om in pijcke quam jeghen den baliu van Deijnse
alsdoe jeghenwoordich tofficie bedienende, ende ghenaemt zijnde Van de Gheendts,
eensdeels om dat hij hem zocht aftesteken, ende anderdeels om dat hij hem
gheïnponeert hadde, zegghende oft scrijvende, dat hij een ghue oft heretijck was;
waer up den voornoemden baliu in andtwoorden zoude ghegheven hebben, dat hij
zulcx niet en was als hij hem anghezeijt hadde, maer dat hij wel mochte up hem
zelven zien, die zelve een gheveinst oft bedect ghue was, zoo hem ooc de pacienten
vander ghalghen naer gheroupen hadden ende anghezeijt, ende dat hij zoude
gheseijt hebben, in den tijt als men beghonde te breken: bewaert mij dit Tempelhuus
wel, dat de siegen niet ghebroken en werden, tzal wel te passe commen om een
walsche keercke te zijne; dat was om die walsche ghuesen te verghaderen, predicken
ende haer keercken diensten te doene. Maer hier in en conde men hem niet

1

Twist.
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begrijpen, anghezien dat hij mocht alzoo gheveinsdelic int favuer vande ghuesen
ghesproken hebben, om dat zij die siegen ende ander dijnghen ongheschonden
zouden laten.
Den souverain van Vilvoorde was ooc te Ghendt ghecommen, ende ghelogiert
in den Ghauden Leeu te Putte, moghelic om te vernemen an Glaudekin
Ghoetghebuer sommighe zaken vande kinderen van Batenburch oft om ander
secreten van hem te ondervraghen. Ende tsanderdaechs, up Sente Vincents avont,
was te Ghendt onder de wethauders veel te doene; want schepenen waren al vrouch
steerck verghaert, ende hadden vele te consulteren ende raetslaghen. Ende up den
voornoemden Sente Vincents avont, voerde den provoost van Vilvoorde tvoornoemde
Glaudekin mede up eenen waghene naer Bruessele, ende alzoo naer Vilvoorde,
wel verzelschapt met peerderuters, die hem bewaerden; want hij hadde hem laten
ontvlieghen, dat hij veel secreten vande ghuesen wiste, ende datter niet een
consistorie en was oft hij en wasser onder oft inne gheweest, ooc in haren
bijsonderen raet; zoude ooc ghezeijt hebben, dat hij eenen pape helpen verbranden
hadde ende dat zijn burse ghezwollen was vander papen ghelt, ende als hij was
ghecommen Sente Jans, int lof, daer hem ghezeijt was, hoe hij hem ghetrooste daer
te commen, zoo andtwoorde hij: hij wilde de papen voor de ooghen ghaen, dat zij
hem vrij aenzien zouden, als die noch haerlier hooft ende meester werden zoude.
1
Hij hadde ooc een breget met brieven , die men zeijde, vele in te hauden van
sommighe groote meesters ende ghuesen, ende zeijde, dat hij last hadde hier
knechten up te nemen. Zulcken ijdelen lichtvoerighen clap slouch hij uute.

1

Broek, waarin brieven staken.
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Aldus dan, dit jonck welsprekende lueghenachtich boufkin ghevoert zijnde tot
Overmeere, zoo heeft den provoost daer gherust ende willen overnachten, ende
mits dat daer qualic logijst was, hebben zij haer in drij huijsen oft heerbeerghen
bedeelt, ende daer esser zesse gheghaen met desen Ghoetghebuer in een huus,
zijns waernemende, de welcke tot zijn bewaerders sprack, waerom dat zij hem, een
edelman zijnde, zoo schandelic ghebonden bij haer an de tafel lieten zitten ende
dat hier gheen perijckel en was van ontvluchten, dat hij oock paspoort hadde ende
meende wel bij den Duuck zijn excuse te doene; vraechde ooc de weerdinne oft zij
gheenen wijn en hadde, den welcken hij de ghezellen, die hem te bewaren hadden,
te voren gheven wilde. Ende, als den wijn up de tafel quam, ende ziende dat haren
ghevanghen, om dat zijn handen ghebonden waren, niet wel eten oft drijncken en
mochte (die hem wat zochte in zijn zwaericheijt te vermaken, zoo hij zeijde), zoo
hebben zij die banden van zijn handen ontlast, zoo dat hij nu gheheel liber ende vrij
an de tafel als een ander zat en adt ende dranck, ende bracht daer toe, datzijn
wachters den wijn zoo wel innamen, dat de viere van dien haer neder velden ende
ghijnghen ligghen slapen; die ander twee zaten als droncken meinschen en
knickebolden an de tafel. Dit meerckende tvoornoemde Ghoetghebuerkin nam dat
neerstelic waer, ontdede ende schoof sachtelic een veinstere, ende es daer
uutghespronghen, ende, want hij zeer licht was, heeft hem terstont als eenen wint
wech ghemaect, ende commende an tveer tot Uutbeerghen, sprack tot den veerman:
rasch, stelt mij over. Ic hebbe daer eenen Spaengiaert doot ghesteken. Die ander
Spaengiaerts zoucken mij. Waer zij mij ancommen zij zullen mij vermoorden, ende
ghaf hem vijf stuvers om overghestelt te zijne. Ooc badt hij den voornoemden
veerman, dat hij hem
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eenen wilden wech naer dlandt van Aelst wijsen wilde, dwelc hij ghedaen heeft,
ende alzoo es desen hase onschappeert. De wachters haren ghevanghenen
ghemessende, zijn zeer verbaest gheweest, ende men zecht, datter sommighe te
peerde ghezeten zijn ende ooc wech ghereden, onder welcke dat was den secretaris;
want zij vreesden haer leven daerom te moghen laten, wanneer zij in handen
ghecommen waren; want haer was van haren provoost up tlijf bevolen desen
1
ghevanghenen wel te bewaren. Ander meenen, dattet feet avise was, ende dat zij
van hem met ghelde ghecorrumpeert ofte andersins daer toe vertweefelt waren;
want ten ghaf, zegghen zij, gheen veerwe, dat zij alle zesse alzoo zouden gheslapen
hebben, dat zij haren ghevanghenen niet en zouden zien clemmen hebben duer de
veinstere; maer watter waer af es, dat es waerachtich, dat hij ontcommen es.

Van een log henachtighe valsche upghevijnghe vande Spaengiaerden
te Ghendt voortghestelt; van zeker straetschenders ende bouven, die
tHuesdene ende tAssenede veel quaets bedreven; van een groote snee,
ende wat quaet dat daer uut quam; ende hoe tclooster ende abdie van
Middelburch in Zeelandt verbrande, ende die keercke te Dordrecht.
Maer dat de Spaensche soldaten wilden zegghen, dat hij dlandtvolck ontrent Ghendt
zoude ghecorrumpeert hebben, es een fabel, ghelijck als dat zij up eenen
maerctdach, alsser veel volcx van buten in de stadt es, zouden de Spaengiaerts
anreest hebben, haer spijssen ende gheweere, dat de wachten stont, ghenomen
hebben, in drij steden, als in de wachte in

1

Gemaakt spel.
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taude casteel, an Sente Pharahilden plaetse ghenaemt tsGraven Casteel, ende up
den Coorenaert de wachte in de Olijeslaghershuus, ende up den Vrindachmaerct
in de Meersseniershuus, dwelc gheen apparentie met allen en ghaf; ende alzoo ic
gheloove niet eenen man van buten daer af en wiste; want hoe zoude datte connen
toegheghaen hebben? Alwaert dat hij hemlien zulcx inghegheven hadde, al hadde
den eenen van dien zinne gheweest, den anderen zoutse verraden ende
uutghebrocht hebben. Wat zoude ooc de aerme boeren daer an gheleghen hebben,
haer leven alzoo in duijsent perijckelen te stellen, die doch gheen meshandt vande
Spaengiaerts en hadden? Want zij niet buten te velde, maer in de stadt van Ghendt
laghen, ende daer zij met haer ware te brijnghen, boter, eijeren, cooren, melck,
beesten, fruut, etc., groot ghewin ende proffijt an deden, mits de menichte des
vremden volcx, zoo dat de stadt meer behoufde dan zij te voren ghedaen hadde,
als zij daer niet en laghen, zoo elc wel considereren can. Maer tes ghoet te
ghevoelen, dat zulck upgheven quam uut een nijdich ende ghierich herte, om eenighe
oorzake te vinden om die van Ghendt te moghen rooven, daer zij som zeer toe
gheneghen waren, zoo men in de voorleden foele up den Coorenaert wel ghewaer
gheworden hadde. Niet min daer waren ooc vele ghoede mannen onder hemlieden,
alzoo ghoet gheschict ende hertelic als mense weinschen mochte; van dese en
willen wij dit niet verstaen hebben dan van een deel quaetwillighe.
Daer wart ooc ghezeijt, dat men vander overheijt weghe upnemen zoude hier in
Vlaenderen een deel duijsent mannen, om te zenden ende te avontueren jeghen
de rebellighe Franchoijsen ende Duijtschen, ende de Spaengiaerden zoude men
hier laten ligghen, up der lieden halsen ghoede daghen hebbende ende haer zelven
mestende.
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en

Up den XXIIJ januarius, vrindach wesende, was zeker gheboufte in de prochie van
Huesden bij Ghendt, alwaer zij eenen man ghenaemt Macharius Schepens groot
torment anghedaen hebben, met viere ende andersins; ende zijn wijf ghenaemt
Smeijs hebben zij metten achtersten bloot ghestelt up eenen stoel, die zij den bodem
inghesmeten hadden, ende stoocten vier daer ondere, quelden voort haer huepen
met heete tanghen, om te weten waer haerlier gheldeken was, ende namen al dat
zij crijghen conden.
Dese oft andere hadden ooc gheweest tot Assenede an de zee, alwaer zij in een
landtmans huus quamen tsavonts ten VJ hueren, de welcke zijn tienster steerck
binnen huijse was, ende ghaven haer uute dat zij souverains dienaers waren, bonden
den man de handen up den rugghe ende die ander huijsghenooten van ghelijcken,
ende doe ghijnghen zij thuus berooven van boven tot beneden, ende men zecht,
dat zij int zelve huus noch anderwaerf ghecommen zijn bij schoonen daghe.
en

Up den XXV januarius wast zeer ghesneeut, wel eenen voet dicke ende meer,
en mits dat sondach was wierp men zeer met sneeballen, ende sonderlinghe die
Spaensche soldaten ende motsjaetsen, die vele ghemeen lieden ende knechten
van Ghendt niet en mijdden, maer worpense daert te passe quam ende ooc ander
persoonen. Want int Zaeijsteechskin bij tSchepenhuus, dwelc men nu heet
tSchepenhuusstraetkin, lach een man, een meersenier ende procuruer bij Vinderen,
in zijn veinster, ghenaemt . . . . (sic), ende wart met eenen stijf ghewronghenen
sneebal zoo hert gheworpen int slach van zijnen hoofde, dat hij daer af nederzanck
ende doot bleef. Een ander man vander stadt commende gheghaen up den
Zantbeerch, wart ooc van eenen met eenen sneebal gheworpen, de welcke daer
in vergramt
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zijnde track zijnen snijer uut ende plantten den Spaengiaert in zijnen rughhe. Aldus
en quammer niet veel vruechden van zulck spel.
Up den zelven dach sneeudet wederom zeere, ende dat zeer onnatuerlic was,
de lucht onstack zoo in Zeelandt (ja, eijst dat ment ghelooven mach), dat den blixem
slouch al boven in den appel vanden turre vanden clooster ende abdie tot
Middelburch (dwelck een schoone ende costelicke abdie es), ende es zoo tvier
nederwaert gheloopen, ende heeft den gheheelen turre ende keercke verbrant,
ende daer mede, onder veel costelicke juweelen, een uutnemende constighe ende
costelicke tafele gheschildert bij meester Jan Van Mabuese, die zoo groot was dat
zij dobbel dueren hadde, ende als men die open dede, zoo moest men die met
sgraghen onderstellen, want die ijseren leden en hadden tghewichte niet moghen
verdraghen, ja, indien dees tafele gheen schade en leet in den tijt vander brekijnghe,
e

zoo wij int tweede bouck int XV capittel vermaent hebben.
Dese vremde gheschiedenesse ghaf de ghuesen een oorzake om wederom te
cauten ende haer tanden te stoken, zegghen: ziet hoe Godt ooc zienlic tgheestelicke
plaecht ende toocht dat haer dijnghen Godt niet en behaecht. Daer jeghen zeijden
de catolijcque ende den duuck Dalve, dattet niet zonder groote presumptie en was
van ghedaen te zijne van eenighe ghuesen, die daer puppen zouden moghen gheleijt
hebben; want twas gheheel contrarie der natuere, alsdan int hertste vanden winter
ende zoo groote snee, vier uuter lucht te vallen ende te moghen voncken, ende te
meer om dat up den zelven tijt verbrande eenen turre ende keercke te Dorderecht,
in Hollandt, bij den welcken menich vremdelic daer af sprack, om dat jueste de
keercken ende cloosters gheraect waren metten brant ende gheen ander huijsen
oft logijsten.
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Up den voornoemden dach, quam de tijdinghe te Ghendt, dat de quaetdoenders
ende moordenaers in den Westkant, die de priesters ende costers zoo tijrannelick
anvielen, waren meest vremdelijnghen uut Inghelandt, de welcke daer ghezonden
waren om zulck exploot te doene, ja, om alle priesters ende religiuesen, ende daer
naer alle catolijcque ende die contrarie haers gheloofs waren, in Vlaenderen, te
vernielen ende uut te roeijen, haddet haer moghelic gheweest, van die valsche
ministers ende ketters bouven toeghestooct, die wat meer dan over een jaer tijts,
in Vlaenderen en eldere, ghepreect ende haer fenijn ghezaeijt hadden ende uut
toestoken, ende last van ander sectarissen, die ooc daer ghevlucht waren, ende
uut wederwraken, dat zij verjaecht waren ende dat men haer ghoeden confisquierde,
dwelck zij meer de priesters toescreven dan haer wel verdiende ketterie ende
uproericheijt, den priesterlicken staet zoo hert anvielen, dat een christen herte
verscroumt te vertellen. Van dese quaetdoenders ende bouven zeijde men voor
waerachtich, datter noch zesse ghevanghen waren, zeer curts, ende men zeijde,
dattet zelve ministers waren, ende waren betraept ende ghevanghen up een
muelene, mits dat zij haer in gheen huijsen oft heerbeerghen en dorsten betrauwen.
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Cap. VIII.
Hoe de marcgraefnedinne van Beerghen al haer ghoet verlatende, es
in een clooster ghetrocken; vanden capiteijn vanden casteele te
Doornicken diveersche propoosten; van een ghevecht te Ghent; ende
hoe tgheboufte int West-quartier wederomme leelicke tijrannie deden.
Ontrent desen tijt, es uut grooter droufheijt ende desolacie, de marcgraefnedinne
van Beerghen, mits dat haer ghoet al gheconfisquiert was, te Mechelen, in een
zusterhuus ghetrocken, om een stille aerme leven te leeden, als een ander Senobia
1
Palmirenis . Haer man(zoo ghehoort es) was bij den Coninc in Hijspanien met den
heere van Montingij, ende es daer overleden, welcx lichame thuijswaert ghezonden
was, besloten in een vat, dat welcke men visiterende, zoude bevonden hebben zeer
meshandelt te zijne.
Alle die groote meesters als Orainge ende andere, diet eijmelic met de ghuesen
ghehauden hadden, zijn hare ghoeden upghescreven sConincx proffijte een groot
ghetal.
Item daer waren gheschict een deel Spaensche soldaten naer Valenchiene, ende
zouden van daer commen naer Doornicke. Die hadden ghezeijt: den capiteijn vanden
casteele te Doornicke zoude ghestraft werden, dat hem gruwen mochte, oorzake
hij en wilde tcasteel niet overgheven in de handen vanden capiteijnen ende
crijschlieden, die van sConincx weghe ghecommen waren, nemende zijn excuse
dat hij noch gheen last van zijnen meester Montengij

1

Zenobia, koningin van Palmyra.
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en hadde, die (alzoo ghehoort es) alnoch in Spaengien was, mede voor suspect
ghehauden ende heretijck. Daerom riepen die van Valenchiene zoo zeere up hem,
oock begheerende appointement van hem te hebben, die gouverneur van
Henegauwe was, ende niet van dheere van Noircarmes; want zij dachten, dat
Montingij haer sachtelic anthieren zoude als ghenouch van haerder zijde zijnde.
Men zecht: zoo den meester es, zoo es den cnape. Tes wel moghelic, dat de heere
van Montingij voornoemt ghestelt heeft capiteijn vanden Doornicschen casteele
eenen, die ooc van dien zinne was, niet min ic laet voort Godt oordeelen, dan dat
ic wel can zien, dat den voornoemden capiteijn qualic ghedaen heeft, anghezien
dat den Coninc verre boven Montingij es, ende dat Montingij bij hem te ghelijcken,
maer een paigie en es. Aldus en voughet niet wel, dat ijemant niet en obediert den,
wille vanden Prince, ten ware dat hij ooc hadde tconsent van zijnen dienare. Dit can
elc wel verstaen ende bemeercken, die zinnen heeft. Ander hebben naermaels
ghezeijt, dat den voornoemden capiteijn niet mesdaen en hadde, als van als dat hij
dede consent vanden Hove hebbende, ende dat hij was bevonden ghoet ende
catolijck te zijne. Men heeft ooc naermaels niet ghehoort, dat hij daeromme ijet te
lijden ghehadt heeft.
en

Up den XXVJ januarius, maendach wesende, quam eenen waghene met casen
ghereden up de Nieustrate, voor mijn duere, ende eenen Spaengiaert nam eenen
caes. Dat wart den wagheneere gheware ende liep daer achtere, ende als hij den
caes niet gheven en wilde, zoo ghaf hem den wagheneere een souffelet dat ment
hoorde clacken herde verre. Den Spaengiaert track zijnen rappier uut, ende slouch
naer hem, die vluchte naer den Blenden Hesele, ende mits dat den wagheneere an
den muer vanden huse was, zoo slouch
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hij den rappier jeghen den muer, ende et schanffelde een cleen wondekin in zijn
hooft; niet jeghenstaende dien, liep hij noch daer achtere ende behilt zijn voornoemde
dieverije.
Up den zelven dach zijn tgheboufte in dWestquartier ghecommen een ghedeel
tot Hondtscote, ende ghaende in de keercke vonden daer twee priesters misse
lesende, die hebben zij an de autaren doot ghesmeten, ende tvolc dat in de keercke
was hemlien ter weere stellende, werden van hemlien ghewont, ende men zecht,
datter zeven af doot ghebleven zijn. Dat ghedaen zijnde, zoo zijn zij weder in hare
bosschaige ghetrocken. Men zeijde ooc, datter daer gheweest hadden tot eenen
priester, die zij anreest hebben, ende hebben zijn manlicheijt up een ghelt ghezet,
die verhooghende ghelijc men metten stocke ander huijscateijlen verhoocht, ende
vraechden vast oft niemant beter ofte meer weert en was, waer up den priester
hemlien beloofde te gheven tien pont grooten, wilden zij hem tvoornoemde let laten.
Zij hebben ghezeijt: wij zijn te vreden, ende hebben tghelt van hem ontfaen; maer
daer naer zouden zij hem noch zijn manlicheijt afghesneden hebben, zegghende:
neemt wij latent u, ende stakent hem bebloet in de handt, zegghende: daer es u
katteijl, dat ghij ghecocht ende betaelt hebt. Eijst zoo, tzijn abominabel sticken, die
de Dagartissen, Ripheen noch Schiten niet voortstellen en zouden.
Hier af es een liedekin gheprent gheworden, maer ludende up een ander manniere
ende oftet alleene quaetdoenders ende rovers, up den name vande ghuesen,
ghedaen hadden, waer inne dit stick niet verhaelt en wert, maer dat te Hautkeercke
ende Oostcappel ghebuert es. Ende luijt up den voijs papeghaeijkin was zijnen
name, ende volcht hier naer:
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Hoort toe, ghij lieden alle,
En verstaet dit vremt bediet,
Van grooten onghevalle,
Dwelc es te beclaghen ziet,
Al in Hautkeercke es dit gheschiet.
Den pastoor, die was in groot verdriet,
Alzoo ghij nu zult horen,
Want ghelt en cleeders heeft hij verloren.
Al in november lestleden,
Den tweentwintichsten dach,
Die bouven, quaet van zeden,
Die braken, alzoo men zach,
Een ghat bij nachte, ic doets u ghewach,
Aldaer den pastoor te bedde lach,
Ende zeijden (twas een afgrijsen):
Wel an pastoor, ghij moet u ghelt ghaen wijsen.
Den pastoor int lijden smertich,
Die was duer vreese ghequelt.
Hij zeijde zeer flauhertich:
Voorwaer ic en hebbe gheen ghelt.
Die moorders die deden groot ghewelt,
En zeijden: bouve, ghij zijt wel ghestelt,
Ghij vint wel ghelt bij hoopen,
Als ghij muecht landt ende renten coopen.
Die bouven niet om verwreeden,
Onstaken een keerse ter tijt.
En ghijnghen den priester leeden
Al voor tjoncwijfs bedde met spijt.
Zij zeijden: wijst ons u ghelt subbijt,
Of wij maken u van u leven quijt;
Ten baet gheen langhe dralen.
Eijlaes! zeij den pastoor, ic en wist waer halen!
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Zij hebben hem daer ghebonden,
Beenen, aermen ende leen,
Ende hebben, als dulle honden,
Zijn rechter hoore afghesneen.
Den priester heeft om ghenade ghebeen;
Maer zij en waren gheensins te vreen,
Maer hebben subbijt gheschoten
An de lade, daer tghelt in was ghesloten.
1

Zij namen daer binnen den conroote ,
In munte zeer menich faut,
Meer dan XVJ ponden groote,
Ende eenen kilct verghaut.
Den priester leet in zijn hemde groot caut.
Waren dat niet felle moorders staut!
Zij deden hem groot verzeeren,
Want zij namen den priester al zijn cleeren.
Dees bouven, hoort mijn ghewaghen,
Continueren in haer upstel.
Ten leet niet meer dan zes daghen
Zij trocken, met moede fel,
Al tot Oostcappel, ten was gheen spel,
En zaghen naer den pastoor zeer snel.
Zij toochden daer haer voere.
De gheheele ghebuerte stelden zij in roere.
Men zach daer wonder ghebueren
tOostcappel hende zaen;
Want zij brochten in dolueren
Den pastuer met druck belaen.

1

De bende.
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Zij namen hem terstont ghevaen;
Zij sneden zijn hooren af zonder ghenaen;
Zij wilden hem ooc ontlijven;
Juweelen noch ghelt en mocht daer blijven.
Dijnct oft was om te bequellen!
Hij en mochtse niet ontvlien.
Wel vijfentwintich ghezellen
Hebben die ghebueren ghezien,
Djoncwijf duerschoten zij naer haer bespien,
En zij leedden ooc den pastoor met dien,
Al in een bosch beloken,
Tes jammer, macht niet curts zijn ghewroken!
Wast niet een zwaer verstranghen,
Dat zij hem deden ghemeen.
Zij hebben hem daer ghehanghen,
Ende zijn van daer ghescheen.
Maer Godt liet dalen zijn gracij reen,
Zoo dat den bast es ghebroken in tween.
Eijst niet om druck verweerven?
Tes te duchten, hij zalt moeten besteerven.
Aldus zach men hem tracteren
tOostcapelle den pastuer vroet.
Hij moeste wel pijne herderen,
Dwelck elcken beclaghen moet.
Hij lieter zijn cleeren en al zijn ghoet
Al van die roovers, dul ende verwoet.
Et es quaet om verdraghen,
Maer Godt den Heere zal de zulcke plaghen.
Oorlof heeren al tsamen
En officieren plaijsant,
Wilt vervolghen naer den betamen
Dees roovers an elcken cant,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

237
Up dat in paeijse mach blijven dlandt.
Daer es zoo menich wreet tijrant,
Alzoo men wel mach scrijven,
Die up ander lien keerf quaet hedrijven.

Het schijnt ghenouch an dit liedeken, als dattet ghemaect was, eer dees bouven de
tweetste reijse tot Hautkeercke quamen; want anders zoude daer wel ooc inghestaen
hebben, hoe tijrannelic, dat zij den zelven pastuer meshandelden ende ter doot
brochten, zoo wij int eerste capittel van desen vijfsten bouck verhaelt hebben. Ooc
smaket tliedekin als oft van een favoriseerder der ghuesen ghemaect ware, om dat
hijt causeert inckelic up roof ende moort, ende niet ghebuert te zijne ter causen
vander religie, zoo hij ooc in de laetste clause ghenouch te kennen gheeft, zegghende
datter menich wreet tijran es, die up ander lien keerf zijn quaet bedrijft. Oock en
stont niet an tvoornoemde liedekin, bij wien ofte waer dattet gheprent was.

Cap. IX.
Hoe Glaudekin Ghoetghebuer anderwaerf ghevanghen wart; ende van
XJ quaetdoenders, die te Ghendt ghevanghen waren; van die groote
tachterheijt van die van Andtweerpen, ende hoe die van Ghendt groote
schade leden; ende van die inportuniteijt van die van Brugghe ende
vanden Vrijen; ende hoe die van Ghendt troost vanden duuck Dalve
creghen, maer gheen effect.
De mare was ooc te Ghendt ghecommen, up den zelven dach, hoe dat Glaudekin
Ghoetghebuer, ontrent Bruessele, up dees zijde, wederom ghevanghen was, ende
hadde te
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Bruessele achter strate gheghaen, met zijnen lijve spelende; ende Anthonis Deijnoot,
in den Ghauden Appel te Ghendt, zach hem bij Bruessele, ende sprack hem an,
hem vraghende, waerom hij hem alzoo avontuerde. Hij sprack: ten was niet zurchelic;
maer curts daer naer wart hij bekent ende gheghrepen; want den hertoghe van Alve
(zeer ghestoort zijnde up den provoost van Vilvoorde ende alle zijn dienaers) zoude
ghezeijt hebben: ziet dat ghij hem ghecrijcht, oft ghijlieden zulter voren staen, ofte
dierghelijcke dreeghende woorden; waerom den voornoemden provoost ooc
ghevanghen ghenomen was, om dat hij was ghaen ghoede chiere maken, daer hij
ghenoot was up den tijt dat tvoornoemde Glaudekin ontliep, ende beval de zurghe
alleene zijnen secretaris ende dienaers, zeer onwijselic daer in doende.
en

Up den XXVIIJ januarius, woonsdach wesende, werden te Ghendt in den Schilt
van Inghelandt, bij sPrincenhof, ghevanghen ende uutghehaelt, bij schoonen daghe,
XIjonghe mannen oft ghezellen, ghemijnghelt vremt volck, schipperkins ende andere.
en

Den XIJ die ontliep. Ende werden int sausselet ghebrocht, der stede vanghenesse,
niet zonder suspicie, dat zij tgheboufte waren, die tHuesdene ende tAssnede dien
overlast bedreven hadden, alzoo zij ooc waren.
Daer wart ooc ghezeijt, dat die van Andtweerpen zeer belast waren, mits tmaken
vanden nieuwen casteele, dwelc zeer groot ghoet coste, zoo dat men zeijde, dat
de stede wel ten achter was LXXX tonnen ghauts, ende dat die regimentuers niet
wetende metten last waer henen, up de huijsen (die daer zeer costelic ende diere
en

zijn) ghestelt hadden eenen X
en

proprietaris, ende den XX

en

ende XX

en

pennijnck; den X

zoude gheven den

den huerdere, ende stonden die
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en

huijsen ledich, zoo zoude den proprietaris beede den X ende XX pennijnck daer
af gheven, ende wilde hij dat servituut lossen, dat mocht hij doen binnen den eersten
en

e

jare den pennijnck XVJ, binnen den IJ jare den pennijnck XVIIJ , binnen den derden
jare den pennijnc XXIIIJ, ende daer naer en zoudet niet losselic noch redimeerlic zijn,
maer zoude blijven een onlosselicke rente up de huusen. Dus een huus dat XL
ponden grooten tsjaers ghalt, moeste in den los gheven: voor deerste jaer LXIIIJ
ponden grooten, voor tweetste jaer LXXIJ, voor tderde jaer LXXXVIIJ, dwelc een
onredelic ghelt bedrouch. Maer die van Andtweerpen warender inne, zij moestender
duere, ende peinsden liever de curte quale dan de langhe. Zulck proffijt es hemlien
vander nieuwer predicatie ende tmeijten ghecommen. Niet min, of dit alzoo
vulcommen es, ic gheloove beter neen dan ja, men heeft vander affectatie emmer
niet ghehoort, al zout eerstmael voor handen ghenomen gheweest hebben. Ende
die van Ghendt (eijlacen!) moesten wel alle daghe bezurghen L ponden grooten,
mits de servise vanden meester del campo, ende de L stuvers de maent voor elcken
soldaet, ende en hadden gheen ghelt daer toe dan dat zij te freete uplichten moesten.
Hare assijsen, sonderlinghe van bier ende van wijn (dwelc de beste pleghen te
zijne), en gholden ooc niet vele, mits dat dinzetenen, die verlast waren vande
Spaengiaerden, somtijts haren wijn lieten halen van hemlieden oft hare motsjaetsen
ende ooc haer bier, dat en conde men niet verbieden. Die Spaengiaerts wildent
wreken, zegghende: wij zijn assijse vrij. Ende tes bevonden, dat binnen den tijt dat
de Spaengiaerts te Ghendt laghen, ghedroncken waren, zonder assijse, meer dan
zes duijsent hamen wijns, elcke hame haudende LX stoopen. Al desen wijn en
mochten die Spaengiaerts alleene niet ghedrijncken,
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die sober van drijncken zijn, alzoo gheworden duer de natuere van hare landen, die
zeer heet zijn ende heete wijnen voortbrijnghen, zoo dat bij dien tveel drijncken daer
verboden es of de doot en zouder naer volghen. Maer tes wel te dijncken, dat die
lieden vander stadt, ooc onder dat decsel mede droncken ende haren wijn haelden,
zoo zij achternaer openbaerlic deden, int nieu casteel ende in de kelderen tot de
soldaten gheapproprieert. Dit wist de justicie wel, die de zelve pachten ter stede
proffijte inghehauden hadde; maer ziende hoe mesjantelic haer inwonende
medeburghers vande Spaengiaerts verdruct, verdreecht ende veronghelijct waren,
ende wat grooter oncosten zij daer af dooghen moesten, zaghen al willens duer de
vingheren. Aldus dan leet de stadt in twee mannieren groote schade ende interrest,
zoo dat men gheenen middel en wist om haer te helpen, te weten eerst duer den
oncost vande soldaten, die zij dooghen moest, ende ten anderen duer tverlies van
hare beste assijsen. Den oncost vande soldaten (die zeer groot, ende eccessijf was)
poochden die heeren van Ghendt te brijnghen up de ghemeene generaliteijt vanden
lande van Vlaenderen, te weten up den impost daer niemant vrij af en ghaet, ende
daeromme groot ghoet innebrijnct, maer daer en es gheen effect afghecommen
nopende die vier leden slandts. Die van Ypre vouchden haer met die van Ghendt;
want zij ooc soldaten hadden; maer die van Brugghe ende tVrije (welck Vrije haer
rechthuus binnen Brugghe hebben, ende bijdien, bij informacie, uut eenen mont
connen spreken, dijnckende ooc dat die van Brugghe lettel mesdaen hadde, ende
bijdien lettel correctie schuldich waren te lijden) vielen daer jeghen, ende wilden elc
zijnen last laten draghen, niet ghedijnckende hoe int fortifieren van Grevelijnghen
tghemeene landt van Vlaenderen die
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groote oncosten ghedoocht hadde, zoot noch blijct an de bolleweercken daer de
wapenen vande vier leden slandts van Vlaenderen an ghestelt zijn, welcke stadt
van Grevelijnghen, indien zij inghenomen hadde gheweest, alzoo zij bijcans was in
de laetste foele ende inbrake vande Franchoijsen, eer zij aldus ghesteerct was,
Brugghe zoude in grooter vreese gheweest hebben. Maer Godt ende die
cloucmoedicheijt vanden ghevanghenen grave van Egmont (welcx peert onder hem
in de battaille duerschoten was) heeft die van Brugghe bescheermt, met hulpe van
die zeer cloucke ende ghetrauwe ruteren ende landtsknechten, die hij met hem
hadde, wederstaende ende verwinnende een veel meerder macht van volcke ende
artijlgerie dan hij zelve bij hem hadde; maer die van Brugghe verlieten haer up de
Spaensche nacie, cooplieden vander wulle, die zij in haer stadt hebben, hopende
1
daer ghoede vrienden an te vinden. De abt van Bauloo was ooc een Spaengiaert,
die zij ooc met haer hadden, ende meer ander groote meesters tHove. Nochtans
werden haer nu haer prevelegien ghenomen ende ghecasseert, van dat een poorter
van Brugghe niet verbueren en mach zijn lijf ende ghoet, maer eenich van tween,
zoo dat zij nu moghen lijf ende ghoet verbueren. Zij hadden ooc onlancx ghecocht
de steden van Damme ende vander Sluus, dwelc hemlien niet zeere en proffijteerde,
mits dat die steden ruwijnues ligghen, ende de avenen niet meer en dueghen, mits
dat zij verzant zijn. Die van Ghendt, niet jeghenstaende den recontre van die van
Brugghe ende vanden Vrijen haer duure vrienden, ende dat die van Brugghe haer
zake palieerden, zij moch-

1

Jacobus Delrio, abt van Baudeloo, gestorven 23 maart 1610, oud 88 jaar.
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ten noch tijts ghenouch ooc crijschknechten in haer stadt hebben ende grooten
oncost daer af dooghen, waer up zij wel ghepaeijt waren, mits dat men haer alsdan
uuten ghemeenen impost vanden lande van Vlaenderen ooc helpen zoude, zoo
haer ghepresenteert was, hilden tHove vast anne omme verlichtijnghe, bij zulcken
middele als voorscreven es, ofte bij eenen beteren te hebben die den duuck Dalve
met zijnen raet adviseren mochte, ende ghecreghen ooc ghoeden troost, maer
gheen effect. Den Duuck ende zijnen raet hadde ghezeijt, et dochte haer beter ende
behoorlicker, dat men de oncosten stelde generaliter up alle dese Nederlanden,
alzoo wel up die gheen knechten en hadden, noch niet gheghuest en hadden, als
up die andere, mits dat tcrijschvolck hier in dese landen ghebrocht ende upghenomen
was, niet alleene ter bewaernesse van eenighe steden oft houcken landts, maer
van alle de Nederlanden, die altemale in perijckel stonden, hadde tvoorghenomen
quaet moghen, zijnen voortghanck hebben, veel redelicker, wijselicker ende
discretelicker ghevoelende dan die partijelicke Brugghelijnghen ende die vanden
Vrijen, die men wel paeijen zoude, waert hier niet te lanck om verhalen.

Cap. X.
Van eenen dootslach Spangiaerts onderlinghe; wat men zeijde vander
justicie tAndtweerpen over de Duijtsche knechten; van een gracie
overghezonden vanden Paus.
en

Up den J februarius, zondach wesende, was te Ghendt een Spaensch soldaet,
die met zeer cleenen ghelde, metten teerlijnck, ghewonnen hadde wel hondert
ghauden croonen, waeromme hij zeer verblijt ende hooveerdich was, dijnc-
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kende dat hij nu gheghoet was, ende commende up den zelven dach smorghens
vrouch in de strate ontrent den hove van Egmont, wart van eenen anderen soldaet
doot ghesteken, zoo onvoorzien ende onbedacht, dat hij niet den tijt en hadde om
een woort te spreken oft eenighe kennesse van Godt te doene; want hij was met
eenen rappier duer therte ghesteken. Men zecht, dat de cause was, om dat hij den
mesdoender eenen dach of twee te voren heeten lieghen hadde.
en

Ende tzwoonsdaechs daer naer, dat was den IIIJ februarius, was ghezeijt, als
dat men up den zelven dach metten zweerde rechten zoude tAndtweerpen XIJ
duijtsche knechten, die daer in gharnisoene metten anderen gheleghen hadden,
ende datter daer wel hondert ende XL ghevanghen was. Men zeijde de cause te
zijne, als dat zij haren dienst zouden upghezeijt hebben ende haer gheweere
nedergheleijt hebben, ende de XIJ, die gherecht zouden worden, zouden ampelder
oft breeder ghesproken hebben. De zeker cause en wist men niet wel. Ooc twijffelde
men, of dese zake alzoo waerachtich was; want twaer voorwaer deerlic, dat die
c

crijschknechten, die wel IJ mijlen uut haren lande ghecommen waren, zoo lichtelic
om haer leven commen zouden. Maer dat es waerachtich, dat Glaudekin
Ghoetghebuer ontrent desen tijt tAndtweerpen es zien ghaen achter straten, vrij
ende vranck; ende men zeijde, dat hij daer laten ghaen was, om te wijsen de
ghuesen, die daer waren, rijcke cooplieden ende andere; want curts daer naer lieper
c

wel VJ wech, ende daer wartter wel hondert ghevanghen.
Den helighen Vader den Paus ontfaermen hebbende ende groot medelijden om
de dolijnghe int gheloove, ende de groote rumoeren ende tweedrachten ter causen
van dien in dese Nederlanden gheresen, heeft uut den tresoor der godde-
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licker ghenaden uutghezonden een gracie, dat elck christen gheloovich meinsche,
die dese gracie begheerde te verweerven, zoude vasten drije daghen, als
woonsdach, vrindach ende zaterdach, deervende vleesch naer costume, te weten
en

en

en

den XXVIIJ , XXX ende XXXJ januarius, wesende doe den avont van Onser
Vrauwen Lichtmesse; zoo dat men doe up dien zaterdach gheen vleesch en mocht
eten. Ende was tsondaechs te voren dees gracie te Ghendt ghepublieert, ende dan
en

zoude men tsondaechs daer naer, up den J februarij ende Onser Vrauwendach
voornoemt, ghaen ten helighen Sacramente, te voren ghebiecht zijnde; ende zoo
wie up de voorseijde weke gheen moete en hadde zulcx te doene, int gheheele of
in deele, die mochtet vulbrijnghen die ander weke daer naer, biddende Godt van
hemelrijcke hertelick, dat hij hem zijn zonden zoude willen vergheven, alle verdoolde
meinschen ten rechten weghe ende kennesse des gheloofs brijnghen, naer die
aude oordinancie der H. Roomscher keercke, ende alle christen princen zoude
willen vereenighen ter Godts eere ende ter zielen salicheijt, zoo dat tchristen bloet
mochte ghespaert werden, de zielen ghewonnen ende in een waerachtich gheloove
ghebrocht. De zulcke, die dit alzoo vulbrachten, beloofde dees gracie aflaet ende
remis van alle zonden, van schulden ende van pijnen. Zoo datter een deel ghoede
lieden die zelve zochten te verdienen duer de baermerticheijt Godts, ende
sonderlinghe poorters ende andere, maer lettel cooplieden, die meest besmet waren
met heresije ende haren spot eijmelic daer mede hilden. De spaensche soldaten
vouchden haer zeere om dees gracie te verweerven. Men zachse Sente Jans ende
eldere te biechten ghaen jeghen haer priesters, ende knielden up cuskins ende
hadden noch een cussen onder haer aermen, ende zaten wel een huere in haer
biechte; nochtans wasser daer, die
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terstont daer naer uutwaren om maechdemeijskins te valle te brijnghen ende ander
malefactien te doene. Zij huseren in Spaengien vleesch te deerven alle zaterdaghen,
van Christmesse tot Lichtmesse, ende alzoo voort, dwelc men hier niet en huseert,
om de blischepe dat Ons Vrauwe vande salicheijt der weerelt dien tijt gheleghen
was, ende up den Christavont, als wij vasten van devocien ende van bliscepe, dan
verblijden zij in Spaengien met ghenouchten ende ghoede chiere te maken; maer
dit en maect gheen verstroijtheijt int gheloove; want twert beede in ceremonien ende
uterlicke dijnghen om weldaet ghedaen ende toeghelaten vande gheestelicke
bisscoppen ende prelaten. Daerom, als den Spaengiaert, die tot mijnent thuus lach,
hem weijgherde vleesch te eten up den eersten zaterdach naer Christdach, zoo
zeijdic hem, dat van gheestelic ende weerlic hier van auden tijden toeghelaten ende
gheoordineert was, ende dat daer gheen zonde met allen in gheleghen was, ende
nauwelic dan als ic die zonde, die hij daer an doen zoude, up mij nam, en vouchde
hij hem daer toe, hoewel hij hem niet en ontsach zeer groffelick tghebodt Ghodts
te brekene.
Ontrent dees tijt was in Vrancrijck groote verscrickelicke droufheijt, overmits de
groote macht, foortse ende ghewelt der Hughenoijsen heretijcquen, zoo dat den
Coninc ghedwonghen was tzijnder hulpe te roupen alle die macht ende cracht, die
hij verleesten conde, ende hadde over al in zijne landen brieven uutghezonden, bij
den welcken hij ghebiedende was an alle zijne onderzaten, dat zijlieden hem ghereet
maken zouden totter wapene tot zijnen dienste, ende hemlieden vinden bij de
generale luijtenanten ende gouvernuers van zijn landen oft provincien, waer af
tinhauden hier naer volcht:
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Cap. XI.
Den tenuer van tmandement uutghezonden bij den franschen coninck
Carolus, in alle zijn landen ende jurisdictien van zijnen rijcke, al waer
mede hij ter hulpe roupt alle zijn vassalen ende mannen van wapenen
jeghen die Hughenoijsen heretijcquen.
Onse lieve ende ghetrauwe. Men heeft hier te voren wel gheweten die bijsonder
begheerte ende affectie, de welcke wij ghehadt hebben omme te stellene onse
landen in ruste oft vrede, ende hoewel wij dicwils hebben gheboden ende
ghepresenteert an onse vijanden, ghelijck de declaracien bij ons hier up ghedaen
ende die andtwoorden hemlieden ghezonden up tfaict vanden paeijs moghen
souffisantelicken betughen, waer inne men nochtans niet vele en heeft connen
ghevoorderen, duer de hertneckicheijt der herten van onse vijanden ende haerlier
groote opiniaetheijt ende perseverance in hare rebellicheijt, waer inne wij zijn zeer
drouve ende qualic te vreden, zoo wel duer tverlies waer inne onse edelheijt
gheconstitueert es te commene, ter causen van deser oorloghen, als duer de
bedeerffenesse oft ruijne dwelck lijdende es ons aerme ghemeente; maer bij ons
considerende, datter gheenen middel meer en es om te commen tot eenen ghoeden
paeijs, zoo en connen wij gheen beter succours ghehebben dan in de ghoetheijt
Godts ende an de ghoede ende verzekerde hulpe oft succours van onse ghetrauwe
ende loijale onderzaten, omme eerst angheroupen hebbende zijne ghoede gracie,
ende hem ghebeden ons te assisteren ende te hulpe te commen in onse
rechtveerdighe clachte ende tot protectie van onsen conincrijcke bij den
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zelven middele te adverteren ende te kennen te gheven, an alle onse ghoede ende
ghetrauwe subiecten, dat zijlieden anziende den staet van onse affairen, ende dat
onse meeninghe vastelicken es staende ende gheresolveert om ons te stellene tot
diffentie van onse voorscreven conijncrijcke ende et ghoet recht van onser zaken
met et groene ende drooghe, ende ons zelve te transporteren binnen curte daghen
in onse armeije, omme die te coraigieren met onse presentie ende te hasarderen
tot onsen eijghenen persoone toe, zijlieden van haerder zijden achtervolghende die
groote ende singuliere affectie, die zij altijts hebben ghetoocht oft bewesen tot ons
te draghene ende tot conservacie van onse state, ende bijsondere in dese leste
beroerten, waer inne wij duer prompte ende diligentie zijn zeer ghesuccoureert
gheweest van hem nu ter tijt in dese zake, die eerlicste die zijlieden zouden connen
gheweinschen, ende in die benoodichste ende behouffelicste, de welcke men zoude
connen ghepresenteren, niet alleenlicken tot conservacie van onse croone, maer
ooc van hem, haere leven, ghoeden ende familie, ons te doen blijcken die continuatie
ende die gheheele ende opene demonstratie van hare voorscreven ghoeden wille
in onsen voorscreven gherechte, hem stellende een ijeghelic van onse voorscreven
onderzaten oft subiecten ende bereet makende totter wapenen tot onsen dienste,
onder die auctoriteijt van onse generale luijtenanten, gouvernuers van onse landen
ende provincien, die assisterende, favoriseren ende succourerende met alle huere
macht, welcke onse voorscreven luijtenanten ende gouvernuers wij hier te voren
hebben bevolen, ende alnoch bevelen bij desen, terstont ende promptelicken te
versamen oft verghaderen alle de machten ende foortsen van onse landen ende
provincien, ende te doen wapenen onse voorscreven subiecten ofte onderzaten,
omme
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met huerlier hulpe te resisteren, ende ons te stellen jeghens et bestaende oft
beghonnen weerck van onse voorscreven vijanden.
Waeromme willen wij ende begheeren, dat in alle plaetsen, steden ende jurisdictien
van uwe provincien, ghijlieden terstont laet condighen ende weten an alle onse
voorscreven subiecten ende onderzaten, dat wij hem verzoucken, admoneren ende
bevelen up alle de liefde, ghetrauwicheijt ende obediencie de welcke zij ons schuldich
zijn, dat zijlieden niet en laten ons te secoureren in onsen zulcken grooten noot,
maer dat de ghene, die zijn van onsen huijse, hemlieden terstont vinden bij onsen
persoone, die van onser oordinancien hemlieden vertrecken oft vinden onder huer
veendel in desen jeghenwoordighen monster, ende die andere edelen ende soldaten,
die welcke uut onsen vrijen wille ons dienen, hemlieden vinden bij onse voorscreven
gouvernuers ende generale luijtenanten in hare provincien, te wetene: die vanden
1
lande van Vrancrijck, Campanien ende Bourgoingien in onsen legher ende armeije,
bij onsen zeer lieven ende beminden broedere, onsen luijtenant generael; die van
Picardien, bij den oversten van Piennen; die van Normandien, bij de overste van
Carrouges ende die Meilleraie; die vanden gouvernemente van Orleans, Berrij,
2
Aviou , Touranie ende le Maine bij onsen cousijn ende prince den Dolphijn; die van
Guijenne de Poictou, bij de overste van Montluc ende van Lude tot reductie van
Rochelle; die van Limosin, hooghe ende neder Marche, bij den oversten van Escars;
die van Bretanien, bij den oversten van Bovulleij; die van Averne ende van
Bourbonnois, bij den oversten van

1
2

Champagne.
Anjou.
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Sente Heraut ende Montare; die van Forest, bij den oversten van Urfe; die van
Lijonnois, bij den president vau Birague; die van Daulphine, bij den oversten van
Gordes; die van Languedock, bij den oversten van Joijeuse; ende die van Provincien,
bij den grave van Tende, omme in alle de voorscreven plaetsen ons te doene zulcken
dienst als wij van hem verwachtende zijn, welcke wij zullen bekennen oft verdienen
hier naermaels ter ghoeder meeninghe jeghens hemlieden, als ons Godt die gracie
ghedaen zal hebben van te stellen ons ende onse voorscreven conijncrijcke in ruste,
ende hoewel wij ons willen betrauwen, oft zeker hauden, dat een ijeghelic van hem
verstaen hebbende tghene dat voorscreven es, hem zal bereet maken en stellen
tot onsen dienste. Niet te min, ofter eenighe waren de welcke zouden zijn van zulcken
quaden wille, dat zij contrarie doen zouden oft negligent, oft traech hierinne, ghijlieden
ons tzelve terstont adverteert, zoowel hare namen als die plaetse van haerlieder
residentie oft wonijnghe, up dat wijt moghen verdienen an deghene die wel doen
zullen, naer haerlier verdienste, ende te doen procederen jeghens die onwillighe,
ghelijck ons ghoet dijnckeh zal, verclarende voorts, dat an alle deghene die ons
dienst doen zullen, bij onse voorscreven gouvernuers ende generale luijtenanten
hierboven ghedeclareert, wijlieden hem zullen accorderen brieven van exemptien
oft vrijheijt, die hemlieden zullen van noode wesen, wesende wettelicken verzekert
ofte gheinformeert, bij onse voorscreven gouvernuers ende generale luijtenanten,
vande namen vande ghene die ons bij hemlieden dienst doen zullen. Ende
anghaende et surplus zult ghij doen als voorscreven es, publiceren dese
jeghenwoordighe in alle plaetsen oft steden van huwer jurisdictien up dat niemant
eenighe ignorancie en pretendere. Ghegheven tot Parijs, den 5 fe-
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1

bruarij 1568 . Onderteekent: Charles; ende daeronder: Robertet.
Ghelesen ende ghepubliceert metter trompetten ende openbare uutlesijnghe, zoo
wel voor thof oft logijst vanden Coninc als in de wijcken oft houcken ende
ghewonelicke plaetsen van proclamacien te doene, binnen deser stadt van Parijs,
die Coninc aldaer wesende, bij mij Michiel Seillatz, comis vanden greffier in
tprovoostschap van hostel, gheassisteert vanden trompetter derzelver, den 8 februarij
1568. Onderteekent: Seillatz.
Bij welcken tenuere vanden brieve claerlic ende notoirlic blijct, hoe benoodicht
ende beladen den francschen Coninc gheweest heeft in de zake ende trouble vanden
Hughonoijsen ende de ghealleierde metten prince van Condée, als een soorte van
Duijtschlandt, Oostlandt ende Inghelandt.

Cap. XII.
Van zeker tortueren van malefactuers, ende van zes malefactuers, die
buten der Mudepoorte ter ghewonelicker plaetse levende verbrant waren,
ende ander dijnck meest dienanghaende.
Up den zevensten februarius, zaterdach wesende, waren te Ghendt overgheleet
e

ter pijnbanck, vier jonghe ghezellekins van die met die XI ghevanghen waren,
dewelcke

1

Verstaet hier djaer 1568, beghinnende naer de roomsche manniere up den nieudach, ende
niet alzoo wijt in dit bouck ghenomen hebben beghinnende up den Paeschavont, ende alzoo
doende zoude dees publicatie gheschiet zijn int jaer 1567. (Marginale nota van den schrijver.)
sten

Sedert 1564 werd vastgesteld het jaar op 1

januari te beginnen.
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ghekent hadden wel X of XIJ rooven, die zij ontrent Ghendt ooc ghedaen hadden,
als tHuesden, te Destelbeerghe ende eldere, zoo mij verclaerde meester Roelandt
Van Embijse, ende dat ooc ghevanghen ghenomen was den weert daer zij ghelogiert
waren. Onder andere hadden zij tHuesdene een ghoet taerwen man, Macharius
Schepens voornoemd, handen ende voeten ghebonden, ende zijn huijsvrauwe
treckende vanden zolder nederwaert, van ghelijcken, ende haer ghepijnicht, zoo
voorschreven es, zoo zij meer ander ghedaen hadden, die quellende met viere ende
messen om te weten, waer haer ghelt was, die beroovende ende spoelgierende,
alzoo zij ooc berooft hadden sommighe schepen, bij nachte ende onttijde, brekende
ooc bij nachte in der lieden huijsen buijten te lande, oft loopende met boomen de
dueren in den gront.
en

Aldus, up den XVIJ februarius, dicendach wesende, werden zesse vanden
1
voornoemden quaetdoenders uut den sausselette ghehaelt, meest jonghe baroenen
waeraf den eenen, als hij ten steegher neder ghebrocht wart tusschen de handen
vande dienaers, spranck eenen hooghen spronck ende meendese wel ontloopen
te hebben, waeromme zij hem zeer vaste hilden achter an den necke bij der craghe
van zijnen rocke. Hij sprack: twas hem alleleens, weder Godt ofte de duvel zijn ziele
hadde, en vraechder oock niet naer wat men met hem dede, ende commende in
de criminele vierschare van schepenen werden bedijncht vande malefactien hier
voren ghenoumt, ende bijsonder vander tijrannie, die zij tHuesden ghedaen hadden,
uploopende met een haut die duere, bij nachte; bindende den man handen ende
voeten, ende treckende dwijf vanden zolder nederwaert, haer

1

Edellieden.
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van ghelijcken doende, ende quelden den man met viere onder de planten van zijn
voeten ende in de hamen van zijn beenen, ende de vrauwe zoo voorseijt es,
waeromme zij verwesen werden gheexecuteert te zijne metten viere, datter de doot
naervolghen zoude, buten der Mudepoorte, ende al haer ghoeden gheconfiscquiert
sConincx proffijte; ende daer naer werden zij gheleet naer tsGraven Casteel, naer
daude costume.
Daer was ooc ghelast, dat gheen Spaengiaerts en zouden moghen commen zien
de voornoemde justicie, om dat zij zoo beroerlic ende oneerlic gheleeft hadden up
den Coorenaert, zoo datter af overleden waren XVIJ mannen, ende onder andere
1
den supier in tsGraven Casteel, Phelips De Stoppeleere, een appeert man, die
gheerne bij zijn snoere was, de welcke al haer dijnghen om hem an dien staet te
2
helpen, in de pussem ghestelt hadde, ende nu, mits zijn overlijden, gheen verghelt
daer af en hadde; dus veer zij ghelijck zulcke vrauwen pleghen die ghehuwede
mans ghebruucken, en zulcke mans crijghen ooc dicwijls eenen quaden fijn, ghelijct
ooc van desen ghebleken es. Ende om te ziene of zulck ghebodt wel onderhauden
zoude zijn, zoo reet den meester del campo zelve met zijn ander capiteijnen ende
hallebaergiers tot an de Mudepoorte, alwaer een Spaensche wachte was, die gheen
Spangiaerts uut en lieten ghaen, hoewel datter daer veerckelde met een
3
4
eerdtvelderkin naer den Ghalghenbeerch, ende andere die witte voeten hadden
waren daer ooc ghezien. Den meester del campos, wel met X of XII sinjoors te peerde
oft capiteijnen frisch int abijt

1
2
3
4

Onbeschaamd.
Lombard.
Klein vaartuig.
Voor wie men gunstig gestemd was.
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ende ooc haerlier provoost, zaghen de justicie doen, dewelcke ghebuerde zeer
spade, te zonne onderghanghe, waerom dattet veel volcx verdroot, die weinschten,
dat zij daer niet ghecommen en waren; sommighe andere keerden weder naer huus.
De mare ghijnck, dattet was om dat dees pacienten hemlien hadden zoo qualic
willen stellen, ende zouden int sGraven Casteel tafelen ende cannen omverre
ghesmeten hebben, heetende de dienaers schelmen ende verraers, ende en wilden
niet te vreden zijn met ghezauten vleesch, maer schauweren ende cappoenen
hebben, ende niet ghedoen met bier, maer wilden wijn hebben. Nochtans, als zij
ten Ghalghenbeerghe ghecommen waren, en schenent gheen lieden zijnde die
qualic ghestelt waren, maer waren zoo hertelic ende eenpaerlic roupende an Godt
om ontfaermenesse van haren zonden, dwelck quam uut zulck een berau, dat
steenen zouden moghen gheweent hebben. Zij bekenden haer die meeste zondaers
vander weerelt te zijne, zaghen naer den hemel, riepen: O schepper der weerelt, o
Zone Godts, zijt ons aerme zondaers ghenadich ende ghoedertieren. Men hoorder
anders niet dan eenpaerlic roupen tot Godt ende zijn ghebenedijde moeder Maria,
dat zij voor haer haren Zone zoude willen bidden; spraken som haren Paternoster,
Ave-Maria, Credo in Deum, al in vlaemsche, daer zij int husekin stonden om verbrant
te zijne, zoo dattet een melodije om hooren was, hoe dees aerme pacienten tot
Godt onsteken waren. Zij waren up twee waghenen ghebrocht: den eenen quam
up de zijde van Wondelghem, ende die werden eerst int huijsekin gheleet, ende
den anderen quam vande zijde vanden Ham, ende die verbeijde tot dat dandere al
vast gheketent waren, alwaer een man up zat, die zoo compasselic riep up Godt,
dat mij de tranen uuten ooghen spronghen. Men zeijde voorwaer,
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datter sommighe ghoede lieden, weerlic int abijt maer gheestelic van herten, veel
duechden daer in ghedaen hadden, dees aerme verdoolde meinschen
ommekeerende up den godtsalighen wech, met hulpe vander ghenade Godts; want
men zeijde, dat die gheestelicke broers dies nauwelic en conden ghedoen. Zij dan
alle vastghemaect zijnde ende zonder uphauden up Godt roupende, wart tvier daer
in ghesteken, ende bleven in de vlamme noch up Godt roupende een pooskin, tot
dat haer de groote pijne zoo overviel dat zij creesschen aeije, aeije, zoo dat terstont
haer kelen heesch waren, ende versticten vanden roock ende vlamme. Tvier brande
zeere ende langhe, doe zach men die aerme zes lichamen staen, ende tvier in
tsmaut van haer lichamen branden ten diveersche plaetsen. Die daermen hijnghen
ooc uut haer buucken, alzoo claer als lanteernen in de vlamme. Ghodt wille haer
zielen vonden hebben, zoo ic vaste betrauwe, dat hij doet.
Eer dees justicie wel ghedaen was ende tvier noch brande, spraken sommighe,
die te peerde zaten, als dat hem elck zoude aesten om binnen der poorte te
gheraken, men zoutse aest ghaen sluten, dwelck tvolck ooc dede, haer zoo zeer
aesten als zij mochten. Dese pacienten waren som van Amstelredamme, van
Brugghe, van Blanckenbeerghe ende eldere.
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Cap. XIII.
Vande vremde maren, die ghestroeijt waren van tvanghen van sConincx
zone in Hispanien, ende de cause waeromme; hoe die priesters int
Westquartier die vlucht namen; hoe noch drije malefactuers ter
voornoemder plaetse ghejusticiert waren; ende hoe tot Brussele XXVIJ
mannen ghevanghen waren, die daer ghecompareert waren; ende van
Vincent Salomons perten.
Up den zelven dach ende noch drij of vier daghen te voren, was de mare te Ghendt,
niet alleene onder de Ghandtoijsen, maer ooc onder die Spaensche soldaten,
ghecommen, als dat des Conincx zone in Hispanien, Carolus ghenaemt, ghevanghen
was. De cause zeijde men veelsins, als dat zoude gheweest hebben om dat hij niet
en wilde commen in dees Nederlanden, daer hem den Coninc, zijn vader, zenden
wilde. Dat hadden sommighe soldaten vanden casteele te Ghendt ghezeijt; maer
ten ghaf gheen veerwe; want de ghemeen mare liep gheheel ter contrarien, als
dattet was om dat hij groote begheerte hadde om in dees Nederlanden te commen,
hoorende hoet hier ghijnck, ende datter veel groote princen ende heeren, die den
Coninc ende zijn vader den Keijser veel dienst zeer vaillantelic ghedaen hadden,
nu in groot lijden waren, ende ooc tghemeen puepele ende veel andere edelmannen
en gheghoedde deghelicke mannen ende vrauwen; en zoude ooc niet wel ghenomen
hebben, dat den duuck Dalve daer ghezonden was ende niet liever zijnen persoon,
waeromme dat hij hadde doen ghereet maken zeker schepen ende ghelt, om buten
zijns vaders wete (diet hem niet en wilde toelaten in
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dees Nederlanden te commen), alhier in dezelve landen te arriveren ende
tghouvernement te anveerden. Ander spraken, hij zoude den Coninc zijnen vader
stautelic ende onbehoorlic anghesproken hebben, waeromme zijn vader zeer
verbolghen zoude gheweest hebben ende zoude bevolen hebben hem vaste te
legghen. Noch zeijde men, dat hij een pistolet of twee onder zijn cleeren hadde,
ende dat hij eenen secretaris vanden Coninc (die hem belooft hadde de namen
vande nederlandtsche princen ende heeren, daer over hij gouverneren zoude, te
gheven ende niet ghegheven en hadde), daer hij met hem in zijn contoir ghijnck,
doot ghesteken hadde; zoude ooc ghezeijt hebben, dat hij van zijn auders ghehoort
hadde, datter zeer ghoet volck in dese Nederlanden woonde. Men zeijde, dat hij
licht ende mus van hoofde was, sindert den val die hij ghevallen hadde duer een
ghat van eenen zoldere, als hy naer een jonghe hoofsche dochter liep, van welcken
val hij noch een manniere van eenen bult behouden heeft; maer ic late mij dijncken,
dat dese mare onzeker, odiues ende daer toe gheloghen es.
Men zeijde ontrent dees tijt, dat dat desperaet volcxkin in den Westcant te hoope
verghadert, noch niet ghescheeden en was, ende dat zij een schip gheladen met
buspoer, dat ter zee quam, met foortsen deden anlegghen, ende hebben al tpulver
ghenomen. Overzulcx waren die priesters int Westquartier meest alle ghevlucht,
uut vreesen van desen hoop, die haer wreetheijt aldermeest up de priesters
bezichden.
en

tSanderdaechs up den XVIIJ februarius, warender wederomme drije vande
voornoemde quaetdoenders uuten sausselette brocht ende gheleet, om te verwijsen,
naer tSchepenhuus, ende waren als die andere zeer qualic int
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abijt, ende een van hemlien was een curt ghastkin, schijnende maer een knechtkin
zijnde, gheboren van Sente Marien-Lierde. Den anderen was van Wachtbeque,
ende den derden van Deventer; ende onder hemlien was eenen ghenaemt Marijn,
maer hadden meest alle bijnamen, als die andere. Dese werden bedijncht van
ghelijcke delicten, van dat zij langhen tijt vaghabunde gheghaen hadden achter
lande, tvolck ten platten lande verdruckende ende vertaserende en verdreeghende
metten viere, brekende ooc in der lieden huijsen, hemlien bindende handen ende
voeten, ende haer verdreeghende met viere ende messen ende poingiaerden up
haerlier kele stellende tot an der stont dat zij hemlien wesen, waer haer ghelt,
juweelen ende ander cateijlen waren, de zelve beroovende ende spoelgierende,
ende ghedaen hebbende veel ander afgrijselicke sticken. Dienvolghende werden
ghewesen gheexecuteert te zijne buten der Mudepoorte, metten viere, zoo datter
de doot naervolghen zoude, ende al haer ghoeden gheconfisquiert tot onsen Conincx
proffijte. Ende naer noene, ontrent den drij hueren, werden zij up een ander schavot,
neffens die ander zesse verbrant, eerst ghewoelt zijnde an haren hals, elc met een
coorde, zoo dat zij niet gheroupen en conden ende versmoorden veel te eer, ende
hadden ooc ootmoedelic an Ghodt gheropen, maer niet zoo zeere als die eerste
zesse. Dat curt jonck ghastkin van Sente Marien-Lierde las altijts Pater-noster ende
Ave-Maria ende Credo in Deum, in vlaemsche, ende en sprack niet vele anders
dan dat men zeijde, dat men die kinders castijden zoude ende ooc niet te zeere;
ende twas deerste, die up de leere tscavot up clam, daer up loopende met
ghebonden handen, dwelc vele vremt ghaf, maer den hanchman ghaf hemlien
dhandt, als zij wat up de leere waren. Zij waren in haer hemden, die zeer vuijl
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ende zwart waren, als bijsonder dat die van Sente Marien-Lierde an hadde. Waer
uut te considereren es, dat vele zulcke mesdoenders in grooter miserie ende
aermoede haer leven leeden, zoo dat zij wel zegghen mochten met de onsalighe,
daer den wijsen man af spreect in tbouck der wijsheijt: Wij hebben zware ende
lastighe weghen ghewandelt, etc.
en

Up den XX der zelver maent, vrindach wesende, waren tot Bruessele, snachts
ontrent der middernacht, XXVIJ mannen ghevanghen, die daer inne ghedaecht waren
ende ghecompareert waren, ter causen vander ghueserije, ende waren in een camer
of twee om te verhooren zoo late ghehauden, ende als zij meenden ghedaen
thebben, waren zij eijmelic, zoo voorseijt es, in een vanghenesse gheleet; waer af
de XVIJ van Ghendt waren oft emmer som daer ghewoont hadden, herde rijcke
deghelicke mannen, die haren name zeer leelicken besmet hadden met dese nieuwe
c

duvelrije. Onder dese was Franchoijs Hueriblocq, poortere, hebbende wel IJ ponden
grooten tsjaers; Jan Commelijn ende zijn zone, welcken Commelijn een Wale was,
ende hadde een machtich coopman van coorne gheweest, hebbende wel incommens
VIJ

c

of VIIJ ponden grooten tsjaers, ende was wonende te Ghendt in de Burchstrate,
c

ende hadde wel VIJ ghuldenen tjaers curts ghecocht up de stede van Ghendt ende
dlandt van Vlaenderen; Claijs De Saleere, up den houck vander Hoochpoort,
apotecaris, hadde meer dan hondert ponden grooten tsjaers, ende hadde zoo veel
te doene in zijnen wijnckele, dat men zeijde, dat hij somtijts ontfijnck wel VJ of VIIJ
ponden grooten up eenen dach; Martin Dierkins levende up zijn renten, eens priesters
zone, wonende duer de Zantpoorte, in een schoon costelick huus van achtere;
Mattheus De Vlieghere, een jonck ghezelle;
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den zone van Lievin De Vlieghere, voerreere up de Nieustrate, bij de Veemaerct;
Jacob De Hase, hautcleercooper ende scheppere; Frederick De Buck, ghaudtsmet,
in den Grooten Wulf, up den Vrindachmaerct, bij de Vlasmaerct; ende meer andere
welcx namen mij onbekent zijn.
Ontrent dees tijt was Gillis, den brauwer in den Sallem up de Leije bij de Crane
(die vander ghueserije ooc besmet was), ghereijst te Bruessele om sommighe
bootschappen an dees voornoemde persoenen te doene; maer hij wart zelve
ghewaerschuut, ende hoorende dat zij ghevanghen waren in stricte vanghenesse,
datse niemant spreken en mochte dan bij consente, ende waren verscheeden in
twee hoopen in de voornoemde vanghenesse gheleijt, dwelc al een quaet teeken
was, zoo heeft hij de vlucht ghenomen ende es tperijckel ontspronghen. Dit was
een curt, jonck, dick man, met eenen breeden aenzichte, die een schoon groot huus
ghetemmert hadde met eenen breeden ghevele van steene, wesende tvoornoemde
te weten den Salm daer uut stekende. Men examineerde ende ondervraechde de
voornoemde ghevanghenen te Bruesele, van drije pointen: eerst, oft zij niet met
eede met melcanderen verbonden waren, deen consistorie metter andere,
melcanderen niet af te ghane, maer bij te blijven met lijve ende met ghoede; ten
anderen, oft zij niet eedt ghedaen en hadden de gheestelicke persoonen an te
vallen, te verjaghen oft uut te roeijen; ten derden, oft zij niet oock eedt ghedaen
hadden melcanderen bij te stane in ghelt up te lichten ende daer mede knechten
up te nemen, om hemlien te wederstane ende te crancken, die haer religie ende
voornemen zouden willen beletten. Voort wart men hemlien voorder vraghende,
wat zij hilden van thelich Sacrament vanden autare, waer up de sommighe (bevreest
zijnde) gheandtwoort hadden, alzoo haer dochte, dat ment
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gheerne hooren zoude; maer sommighe andere hebben haer opinien jeghen
tghemeen gheloove der H. Keercke zoo stautelic ende onvoordachtelic beleden,
als oft zij int midden van Geneveren gheweest hadden. Hoet hemlieden becommen
zal, dat weet Godt!
Den zone vanden prince van Orainge was ooc te voren gheghrepen ende
ghevanghen ghenomen, ende Vincentkin Salomon, dweerdekin duer de
Keijserpoorte, die men bijnaemt Seecxkin, ghecondempneert zijnde vande wet van
Sente Pieters, om zijn ghueserie, onder ander amenden ende penen, te ghane ten
zekeren tijde ten Helighen Sacramente, es onlancx van daer ghecommen, ende
eene hem vraghende, waer hij gheweest hadde, sprack oneerlic ende zeer
schandalueselic daeraf, ghelijck hij een onghebakert boufkin was van zijnen woorden
ende zeer desoluut van levene, zegghende: hij hadde een huwelkin inghenomen,
dat hijnck hem an tverhemelte van zijnen monde. Dit quam den baliu ter hoore, die
leijde laghen naer hem, zoo dat hij anderwaerf ghevanghen wart, ende in zijn eijghen
huijs ghebrocht, daer hij hem begheerde te vercleeden ende een schoon hemde
an te doene, mits dat hij al nat was ende duer dwater ghejaecht hadde gheweest,
dwelck hem gheconsenteert was, ende in zijn naecte zijnde heeft hij hemlien
ontloopen, ende es dweers duer de veste ghezwommen, ende alzoo up tZant al
naect heeft hij hem in een cleen husekin verborghen, ende heeft daer naer zoo veel
ghedaen, met ghelde ende met vrienden, dat hij zijn remis vercreghen heeft.
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Cap. XIV.
Van sommighe acten tusschen de Spaengiaerden ende Ghandtoijsen,
ende een retractacie vande beelden ende figueren der helighen; ende
wat men zeijde vande rudessen der Hughenoijsen in Vrancrijck; ende
die namen van sommighe edelmannen uut Nederlandt, die den franschen
Coninc ter hulpe ghecommen zijn, ende hoe veel peerden elc bijsonder
brachte, ende van die teekenen, die de onse voerden in hare standaerden
ende bannieren.
en

Up den XXIIIJ

der voornoemder maent, monsterden die Spaensche soldaten te
en

Ghendt, in den crocht van Sente Jans, ende up Sente Matthijsdach, den XXV
februarius, vant men een beeldekin van Onsen Heere ghecruijst, in sticken
ghesleghen, zoo dat men noch beede de sticken vande aermkins zach hanghen.
Dit beeldekin hadden ghoede lieden uut devocien doen hanghen an tgroote hauten
cruijse, dat weder upgherecht was, an de dootbeenderen up Sente Jacobs keerchof,
waer inne die Spaensche soldaten zeer qualic te vreden waren, ende stonden daer
up en grimden zeer inborstich. Wiet bij nachte ghedaen hadde, en wist men niet.
Eenighe presumeerden, dattet ijemant vande Spaengiaerts zelve ghedaen hadde,
1
om alzoo te tooghen quansuus als datter noch quaet volck in de stadt was, ende
dattet wel van noode was, dat zij daer noch bleven ligghende; want zij niet en
begheerden van Ghendt te vertrecken, als in een ghoede stede van leeftocht zijnde.

1

Kwansuis.
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Daer hadden emmer eenighe van hemlieden zeker boucken uut die keercke van
Sente Jacobs ghestolen, ende haddense tot Gheeraert Van Salenson,
boucvercoopere, te coope ghebrocht, diese wederomme ghedelivereert heeft in de
voornoemde keercke. Haddet ijemant anders ghedaen, die zoude de ghalghe becleet
hebben, indien ment gheweten hadde, wie hij gheweest hadde, ende zeker wel te
rechte; want tes een ongheoorlooft dijnck die beelden ende ijmaigen Godts ende
zijnder Helighen te schenden oft keercken te berooven, causerent, hoe ment
causeren wille, als dat zij dwaselic ende onghefondeerdelic sustineren, men behoorde
gheen ghelijckenesse te maken oft dattet te cleene es ende ingurie te vertooghen
dat jammerlic lijden ende tracteren vanden zone Godts, zoo die Abassini Indiani
ooc zegghen willen, als dat men niet en behoorde daer af figueren te maken. Twas
ghenouch, dat die Heere ghebenedijt eens dat schandelick weerck gheleden hadde,
men behoordet niet alzoo te vernieuwen, maer wel te figureren al dat zijnder glorie
ende hoocheijt anghaet, als die verrijsenesse, upvaert, etc. Zulcke blauwe
argumenten der Abassinen in pape Johannes landt zijn ghoet om afcaetsen, hier
onnoodich te verhalen; maer tzoude looffelic ende wel ghedaen wesen, dat men
die beelden der Helighen ende bijsonder van Christo ende zijn Lieve Moedere, zoo
eerlic ende devotelic figureerde, datter elc in mochte ghesticht ende tot devocie
ende viericheijt des herten verwect werden; dat mense ooc up eerlicke ende
betamelicke plaetsen stelde ende niet up mueren, poorten ende houcken daer vuijl
1
mes licht ende onreijnicheijt ghedaen wert; dattet ooc constenaers

1

Mest.
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1

waren ende niet saftiers of brodders , die zulcke beelden maecten, om de groote
weerdicheijt van die ghene die zulcke beelden ofte ijmaigen representeren. Want
wilde den coninc Alexander van niemant gheconterfeet zijn dan van dien alder
constichsten schilder Apelles, ende en wilden die Caldeen ofte Babilonieren van
niemant hare hijstorieboucken ghescreven hebben dan van hemlien die daertoe
gheauctoriseert waren, als waerachtighe ende gheleerde mannen zijnde wel
gheprouft ende gheexamineert, waeromme niet en behoorde men een groot toesicht
te hebben up die alderweerdichste figueren der Helighen ende Godt zelve, up dat
zij niet onstichtelic, spottelic ofte mesmaectelic ghefigureert en werden, ofte up
oneerlicke plaetsen ghestelt, daer men die kettersbeelden oft fighueren behoorde
te stellen, ghelijck wel ende prijselic dede den griecschen Keijser, die sommighe
kettersbeelden oft ghelijckenessen dede stellen, daer men pisse ende dreck plach
uut te weerpen, om dat zij alzoo veroneert zoude werden, ende alzoo te meer haer
boose leeringhen uut der meinschen herten ghetrocken.
Ontrent dees tijt quam de mare, dat mijn heere van Backersele, raet ende
secretarius vanden grave van Egmont, macht zeere te Bruessel hadde ghepijnt
gheweest, om van hem te vernemen sommighe secreten zijnen persoon ende
Egmont zijnen meester anghaende.
Ende in Vrancrijcke zoude den prince van Condée veel steden overghegheven
zijn, uut vreesen, ende zoude gheheel die riviere vander Loijre vrij ghehadt hebben;
hij zouder sommighe zoo anghevallen zijn, dat zijt al doot zouden

1

Broddelaars.
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ghesleghen hebben, dat mans weerdich was; vermoordden ooc al dat zij vremde
ende uutlandisch conden betrapen, die crijschvolc waren ofte den Coninc oft
catolijcke eenighe hulpe bijbrochten, ofte daer zij eenighe presumptie af hadden,
ende zouden aldus een machtich coopman van Italien versleghen hebben. Dese
bloetsturtinghe zouden zij anghenomen hebben, sindert dat sConincx volck in een
stadt zoude zoo ghetijranniseert hebben, dat zijt al doot sloughen, mans, vrauwen
ende kinderen. Nochtans waren daer veel notabel heeren uut Nederlandt, die den
coninc van Vrancrijck bijstant deden, met wille ende begheerte van onsen Coninc
van Spaengien, waeraf de namen hier ghenaemt zijn, die up haren eijghenen cost
haer upghestelt ende ghaen dienen hebben, ende met hoeveel peerden elck van
hemlieden zijnen trauwen dienst bewesen heeft.
r

24

peerden.

Le s de Trelon, met

r

24

peerden.

r

24

peerden.

r

12

peerden.

r

12

peerden.

r

12

peerden.

r

14

peerden.

r

5

peerden.

r
Le s de Marchenelles, met 4

peerden.

r

6

peerden.

r

6

peerden.

r

24

peerden.

r

4

peerden.

r

3

peerden.

r
Le s de Reijchatsent, met 4

peerden.

3

peerden.

Eerst le s de Beannoir,
met

Le s de Campes, met
Le s de Fresin, met
Le s Dinchij, met
Le s Daurin, met
Le s Destambrugis, met
Le s de Croijsiles, met

Le s de Sassignies, met
Le s Destrees, met
Le s de Beaurins, met
Le s de Balanchon, met
Le s de Chateau, met

r

Le s de Libersaert, filius
r

du bon compaingnon s de
Libersart, met
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r
Le s de Hertaing, frere au 56

peerden.

r

s de Tramerie, met
rs
5
Les s trois nepveu de
Sappinij Cessemenz, met

peerden.

Ung commanduer de
Malta, met

3

peerden.

Le s de la Motte, met

6

peerden.

Gassebeque, met

5

peerden.

r

5

peerden.

r

12

peerden.

r

3

peerden.

r

6

peerden.

Mons de Steenen, met

3

peerden.

Jan Baptista Raij, met

3

peerden.

r

3

peerden.

r

3

peerden.

r

Le s Dauquim, met
Le s Montois, met
Le s Delatour, met
Le s Ysrommulle, met
r

Le s de Chapelle, met
Le s Carondelet, met

Blasius Farius, chapellain 1
des aventuriers, met

peert.

Ende et teeken, dat de onse gheunieert met den coninck van Vrancrijck voerden
in hare bannieren, was dusdanich zoo hier naer volcht:
Apud Lyth.....
(Hier volgt in het handschrift eene onbeschreven bladzijde, waar wellicht het in den
tekst genoemde teeken moest worden afgebeeld.)

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

266

Cap. XV.
Hoe rudelick die Spaensche soldaten in dlandt van Rooden leefden
ende eldere; ende van drij mannen van Ghendt, die de Spaengiaerden
zeer tijrannelic strop de corde an deden, om een zeer cleen zake; ende
hoe die Hughenoijsen ons frontieren vexeerden; ende hoe up den
Vastenavont, te Ghendt, noch een deel volcx ghevanghen wart ende al
de Nederlanden duere.
Ontrent dees tijt, quam de mare te Ghendt, hoe rudelic ende oneerlic die Spaensche
peerderuters int landt van Roden leefden, om dattet tot XVIJ prochien Vendosme
toebehoort, die men zecht ooc met Condée te zijne; maer al heet hij heere daer af,
hij en heeft niet boven een prochie en alf daer inne, die hem proper toebehoort,
c

ende en trect niet boven IJ ponden grooten tsjaers van al. Zij hadden, te weten die
vanden lande van Roode, ghegheven, voor een salve condiuct, den duuck Dalve
(zoo men zecht) vijftich ponden grooten om gheen knechten te hebben, maer
haddense zoo, dat zij al moesten doen dat zij wilden ghedaen hebben, ende als die
aerme landtlieden gheen ghelt en hadden, zoo deden zij hemlien haer zelfs evene
ende gheerste naer Ghendt brijnghen, ende dedense haer vercoopen en ontfijnghen
zelve tghelt. Zij schoten dwilt in de waeranden vande nobilisten van Ghendt ende
eldere, ende dedent dan die boeren coopen, ende dan deden zijt voor haer bereeden
zeer delicaet, ende haten alzoo die spijse, die zij ghestolen ende daer af bij
vercoopijnghe tghelt van een ander ontfanghen hadden, diet hemlien ooc coken
ende bereeden moesten. Zij zonden ooc, duer reghen ende wint, alst haer paste,
die

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

267
boeren naer Ghendt, met billetten, om van allen te brijnghen vanden vleeschhuse
ende vischmaerct, ende ooc in de apotecarien veel lecker dijncx. Men zeijde, dat
zij te Wettere een van haren hoeren hadden laten in den wijn haer baden. Men
hadde nochtans in dlandt van Roo, in de keercken, niet ghebroken, ende dat aerme
landtsvolck en mochts niet datter Vendosme overheere af was; niet min elcke prochie
moeste desen last XXI daghen draghen, of zij en werden de handt ghevult ende
afghecocht met ghoede sommen van pennijnghen, ende noch quamen zij de zulcke
wel bezoucken oock. Alle die huijsen van plaijsancen werden van haer inghenomen,
ende en vraechden niet, wie zij toebehoorden. Daer zij niet inghelaten en werden,
die beclommen zij, ende sloughen die casteleijns al haer lijf in sticken; want zij
haddent alomme ghoet doen. Niemant en mochter hem jeghen ter weere stellen,
alzoo doende zoude een eenich man gheheel Ghendt vermeesteren. Ooc en waren
gheen wetten jeghen haer van particulier persoonen ghehoort.
en

Up den XXVIIJ ende laetsten februarij, zaterdach wesende, waren drij mannen
van Ghendt, vande Spaengiaerts, voor tsGraeven Casteel, an de reepen die daer
uut hijnghen, strop de coorde anghedaen, ende haer leden deerlic ghefortseert
ghebonden zijnde an haer handen, die tgheheele lichaem draghen moesten achter
overe, ende hemlien doende elc drijwaerf schocken tot bij der strate. Dit was zoo
compasselic om zien, dattet eenen steen hadde moghen deeren. Die burghers
vander stadt ghijnghen wech, ende en condent niet ghezien, ende die Spaengiaerts
de sommighe loughen daer omme. Zij werden ghebonden ende haer handen
toeghestropt, met zulck een foortse ghetrocken ghelijc men een coorde jeghen
eenen staeck trect, zoo dat zij ghe-
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heel blau ende zwart daer af werden ende die aderen ende zenuen uutpulende,
dan werden zij upghehaelt tot bijna boven an de tinnen vanden casteele. Ende daer
was eenen auden man, eenen turfdragher, die zwaer van lichame was diet groote
pijne dede, anghezien (zoo voorseijt es) dat tgheheele lichame an die handen moest
hanghen achterwaert overghetrocken; daerom creesschen ende weenden zij zeer
compasselic. Dit quam bij, om een busse, die den auden man bij avonde afghelaten
zoude hebben, ontrent den huse van Jan Van Loo, amman, bij de Mueleneerstrate,
recht jeghen over dat Tenenpot-bruggheskin. Ander zeijden: tzoude up een Spaensch
corporael uutgheleijt gheweest hebben. Dese justicie deden zij up haer hoocheijt,
zonder de heeren vanden rade of schepenen de kennesse te doene, waerom de
voornoemde heeren neerstelic deden informacie hooren, om dese dijnghen over te
zenden naer Bruessele, om te weten, of die vremde soldaten, zonder treijn van
rechte, vermochten over dinzetenen van Ghendt alzoo te tijranniseren; want zij
hadden dit al ghedaen tsmorghens, eer de wet van Ghendt wel daer af de kennesse
hadde. Men zeijde, dat den turfdragher besmet was van sancten, ende dat hij een
glaesveinster in de ghuekeercke ghegheven hadde. Dander twee waren vonden
ligghende (zoo men zecht) up haer bedden, waerom te presumeren was, dat zij
vander zake niet en wisten. Tvolck van Ghendt sprack: alsser hondert ende in de
LX ghequetst gheworden zijn ende XVIJ daer af doot, vande Spaengiaerden, zonder
eenighe schult, zoo heeft men viere mesdoenders ghehanghen, ende als zij
maechden schoffieren ende ghehuwede vrauwen onteeren, waer af die capiteijnen
ooc besmet zijn, daer over en doet men gheen recht, daer Godt ghebiet de
overspeelders met steenen doot te weerpen; maer die een busse aflaet ende
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niemant en quetst, een man haut ende niet wel bij zijn zinnen, met ander twee, die
ter avontueren niet veel daer af en wisten, die werden als martelaers vande
Spaensche joden ende tijrannen ghetracteert. Godt betert! Want al veel sachtelicker
hadden zij eenen tijt te voren een van haren Spaengiaerden ghetracteert, die zij
oock daeran hijnghen; want zij hadden hem in zijnen middewaert vaste ghemaect.
Daer was ooc bevel ghecommen van Bruessele, dat die heeren oft wethauders
van Ghendt gheen justicie doen ofte administreren en zouden over haer
ghevanghenen, als meester Gillis Coorne, meester Willem Rutsemeelis ende
dierghelijcke ghuesen; maer dat zij daer zelve recht over doen wilden ende tadvijs
gheven. Ooc en hoorde men niet, dat eenighe oordonancie quam up de onredelicke
justicie, die de Spaengiaerts an die drij mannen van Ghendt met strop de coorde
ghedaen hadden, ja, indien ment justicie heeten mach, alzoo zonder informacie met
de lieden te leven.
Ende een lettel voor Vastenavont was eenen brief commen van Bruessele,
belastende dat men alomme de keercken repareren zoude binnen zes weken tijts.
en

Ooc quam de mare te Ghendt, up den IJ in maerte, Vastenavont wesende, als
dat tvolck vanden heere van Condée, in Vrancrijck, reden over ende wedere, met
eenen hoop van ontrent vier duijsent peerden, welcken hoop zij lieten dlandt berijden,
ende quamen tot an de frontieren van Heneghauwe, alwaer zij ghenomen ende
uutghehaelt hebben den abt van Fijni, een zeer machtich abt in Heneghauwe, ende
meenden ooc wel den abt van Maroele ghecreghen te heb-
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ben, maer tslouch hemlien faute; waeromme veel prelaten ende priesters van daer
ontrent de vlucht namen. Men zeijde, dat den hoop vanden huuse van Bourgoingnen
ende den hoop vanden prince van Condée versteerct met zijn Duijtschen, up zes
mijlen melcanderen niet bij en quamen, ende dattet in Vrancrijck al afghereden wart,
ende dat de Bourgoensche van veel dijncx ghebreck leden, ende dat Condée niet
ghereculeert en was in Loreijnen over een poose, dan om volck uut Duijtschlandt
aldaer in te brijnghen, alzoo hij zoude ghedaen hebben, ende veel ghelts (zoo men
zecht).
Up den voornoemden Vastenavont, tsavonts ten IX hueren, ontboot den meester
del campo, upper-capiteijn vande Spaensche soldaten te Ghendt, de officiers ofte
de dienaers vander stadt, ende daer ghecommen zijnde, dede hemlien hem heet
doen secreet te hauden zulcx als hij haer belasten zoude, ende dat zij ontrent den
een hueren in der nacht bij hem anderwaerf commen zouden, voorzien om te
vanghen ende spannen sommighe, die hij haer noumen zoude; hij zoudtse ghoede
assistencie ende bewaernesse gheven. Ende bij hem ghecommen zijnde anderwaerf
ter voornoemder huere, schicte hij hemlieden anne LX Spaensche soldaten met
haer gheweere, ende deelden haer met de dienaers in vier deelen, ende elc ghijnck
een quartier oft gheweste van der stadt af, alwaer zij vinghen tot XIX mannen meest
berucht van keercbrake ende dierghelijcke rudesse, waer af dat men zecht, dat Jan
1
Bake, een audt man in de Stove bij den Wijenaert , up den Reep, deerste zoude
gheweest zijn, die van haer ghevanghen was. Zij vijnghen ooc eenen up den aert
bij de Nieubrugghe, eenen up de Nieustrate, naest

1
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daude pusseme, nu mijn heere van Assche, tot eenen cupere, eenen in de
Vlasmaerct, twee of drij ghebroers in de Rame, eenen up tNieulandt, al meest pover
volcxkin, ende was zulck last ghegheven al Vlaenderen, Brabant, Hollandt, Zeelandt
ende al dees Nederlanden duere, up den zelven nacht tvolck te vanghene, die haer
ghegheven waren in ghescrifte, mits dat men alsdan pleecht ghenouchlic te zijne
ende een tuechskin int hooft te drijncken ende zonder zurghe te zijne, alzoo tvolck
was, eijlacen! als de diluvie up de weerelt quam. Hoe menich bedruct herte dat daer
af in Ghendt was, mach elck wel dijncken niet alleene van die daer ghevanghen
waren, die tmeeste pack van zwaericheijt droughen, maer van vader, moeder,
broeder, zuster, kinderen ende vrienden, ende niet alleene in Ghendt, maer ooc
daer buten, alle dese Nederlanden duere; want te Doornicke wasser wel hondert,
te Valenchiene wel LX, te Liere ic en weet hoe vele, te Deijnse XI, ende alzoo voort
alomme ghevanghen, zoo dat zij wel claghelick dit veerskin hadden moghen zegghen:
Up den nacht als Bacchus de lieden wel doet slapen,
Comt men ons onzurchfuldighe betrapen;
Maer een mesdadich herte bevanghen met luste,
En heeft in weelden nemmermeer ruste;
Niet voor wel doen en de waerheijt verclaren,
Dese moghen alomme vrij ende vranck varen,
Daer dander dicwils blijven in dolueren groot,
Somtijts in dit leven ende ooc naer de doot,
Naer dat zij haer rekenijnghe hier hebben ghesloten,
Voor hem wiens wijsheijt es boven al ghesproten.
Dus elc pooghe te levene om te schuwen gheclach,
Als of elcken dach hier ware den laetsten dach.
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Cap. XVI.
Hoe datter up den Aschdach, anno 1567, drije destijncte brieven te
Ghendt up de keercdueren van sConincx weghen upgheslaghen waren,
waer bij inneghedaecht waren hondert mannen van Ghendt, waer onder
herde deghelicke mannen waren, te compareren teenen zekeren daghe
voor den duuck Dalve, up de verbuerte van eeuwich ghebannen te zijne
ende alle haer ghoeden gheconfisquiert, waer af dat niet eenen
ghecompareert en es.
Up den Aschdach, snoenens, ghebuerde noch een meerder zwaericheijt, want daer
werden drij brieven gheplant, bij Lievin Rosseel ghehandteekent, hussier in den raet
van Vlaenderen, inhaudende die namen ende delicten van sommighe consistorianten,
elcken int zijne. Die delicten waren ghescreven in walsche, ende die namen ende
toenamen der mesdoenders in vlaemsche. Den eenen was gheplant voor Sente
Jans keercke an de hendelduere, de zijde naest den Cautere, ende ghenoumde
persoonen daerin staende waren dese:
1. Abraham Rossaert.
2. Piere Bauters, twijndere, ende hadde des voornoemts dochter ghetraut,
wonende in de Scheltstrate in de Ghulden Weerelt.
3. Her Steven Van Mierbeque1, een priester, die plach

1

Steven Van Mylbeke, schrijver van het werk: Curt onderwijs huuter heyliger schrifture. Ghent,
G. Van Salenson, 1555 Tweede uitgaaf, 1578.
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4.
5.
6.

7.

Sente Angneeten te stane ende schole te hauden van eerlicke lieden kinderen,
was overlanck van dien zinne, ende nu als hem docht dat de zake duerbrack,
traude een dochter.
Jehan Gheerolf.
Guillame Biestman.
1
Lucas Mijnsheeren , een constich schilder ende zeer verstandich ende studiues,
tot verwonderens toe naer zijn joncheijt, ende was ghehuwet an een dochter
in Zeelandt.
Jaques De Pruet, smet in de Onderstrate, naest Joos Van der Saffelt, een
te

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

pover groot steerck man, ende die veel schade in de keercke van S Jacobs
ghedaen hadde.
Adriaen Alaert.
Meester Jan Piels, procuruer bij den Raet.
Jaques Lobberjoos, ghetraut hebbende de dochter van Thomaes Van der
Craeijen, cleerck ofte weert van een deel cooplien van coorne ter Leijen.
2
Guillame Boghaert , in de Onderstrate, een fijn verstandich jonck man, doende
tsmalweven ende ghoede coopmanschepe, zoo dat hij treffelic ghedoen mochte,
ende plach een uutnemende vertoogher van rhetorijcken te zijne, sonderlijnghe
in deloquentie ende van Senecas memorie deelachtich.
Laureins Neerijnck.
Cornelis Van der Stricht.
Adriaen Deijnoot, vleeschauwere.
Josse De Bil.
Lievin Inghelbin, creemere, in de Ghulden Huve up

1
2

Lucas d'Heere, schilder en dichter.
Guillame Vanden Bogaerde, prince souverain over alle duutsche tonghen der rhetorijcken,
gheseyt van het gulde vanden name Jesus te Ghendt. (L. d'Heere, den hof en boomgaerd
der poësien, Ghendt, 1565, bl. 114.)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

de Vischmaerct, van costelicke creemerie, wonende naest de galleije. Zijn
ghezelnede, wech reijsende in de vlucht, quam een ongheluck toe, dat zij
vander kerre viel, daer zij up reet, ende brack den hals.
Arnolt De Brune, biddere.
Piere Van Leauwe.
Piere Vlamijnck filius de Phelips.
1
Meester Jaques De Migrode , van Aelst, welcx vader stedehauder van Aelst
was.
Jehan De Grave.
Meester George Van der Beke, alfhosset(?) vercoopere oft meersenier, up den
Steendam.
Arnolt De Neve.
Paul Van den Keerchove, alias Van den Velde, wit leertauwer.
Arnoult De Langhe.
Lucas Claijssone, een blent gheleert joncman, broeder van Odomar, van ghoede
lieden van eeren ghecommen.
Henrij Van der Schuere.
Josse Van Riethaghen.
Frederick Van Beveren.
Gille De Wale.
Jehan Cham.
Michiel De Croock.
Piere De Maeijere, weert ghebijnaemt den aermen duvele.
et Henrij Daens.

Item voor Sente Jacobskeercke, an de duere up de zijde ter Veemaerct stont ooc
eenen langhen brief gheplant, in

1

Zeker Johannes Van Miggrode, van Aelst, de eerste en voornaamste kerkhervormer in
Zeeland.
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walsche als den voornoemden, ende dese ghedenomeerde persoonen daer inne,
in platten vlaemsche:

Sente Jacobs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Meester Cornelis Van Rediable.
Jan Van der Luere, een machtich coopman van coorne, in de Drabstrate.
Marten Volckaert, ooc een coopman in coorne, Onderbeerghen.
Pieter Van Hoorenbeke, ooc een coopman van coorne.
Meester Jan De Vettere.
Lievin Van den Wijnckele, brauwere in den Tenenen Pot.
Meester Reijgnier De Pestere, wijlen secretaris bij Ghedeele, filius meester
Martins, secretarius bij der Kuere.
Lievin Tock, coopman in de Papestrate, een rijcke man, ende alzoo dese
ghevlucht was, zoo heeft hij in zijnen noot ghelt van huijs ontboden, dat welcke
hem zijn wijf zant (al dat zij verleesten conde), maer twas onderweghe gherooft.
Olivier Dhooghe, in de Noortsterre up de Mude, al verre bijstier.
Lievin Onghena, den principalen capiteijn der brekers ende beroertemakers.
Christoffels Van den Walle.
Laureins Van den Ghavere, hudevetter up Meerem.
Jan De Vos, daude, een rijcke coopman in de Hauburch.
Jan Martens, daude, een rijcke man, up de Leertauwersgracht.
Henrick De Buck, ghautsmet.
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16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Guillame Van der Beke.
Herrij Van Canengies.
Lievin Buus.
Jan De Coninc.
Lievin Henricx, een rijcke coopman van zijden laken in de Langhe Munte, in
den Granaet Appel, ende heeft somtijts scepenen gheweest, ende was ten
diveersche stonden den gheraviseert van schepenen van zijn ghueserie, maer
hadde overlanck van dien zinne gheweest; hij was zeer ghoet den aermen.
Gooris Van den Boomgaerde, filius Baudewijns, een coopman van zijde laken,
ooc in de Langhemunte, ende hadde de laetste soepen van Ghedeele gheweest.
Dese was ooc gheraviseert bij schepenen. Hij sprack: hij en conde maer den
hals verbueren.
Nicasius Van der Schuere, een jonck teer persoonkin, filius Willems, ende wart
een predicant der ghuesen.
Marcus De Mil, een vet man, wonende achter de Vrindachmaerct, een lijn
wahier, te voren tinnenpotghieter, zeer rijcke.
Pieter De Bellemakere, achter de Vrindachmaerct, levende up zijn renten.
Lievin Dherde, ooc levende up zijn renten, wonende an de Melckbrugghe an
den Curten Steendam.
Lievin De Somere, temmerman.
1
Charles Oetgheer , scrijnweercker in tFirmament, int Schepenhuusstraetkin.
Anthonis Van der Muelen, van Audenaerde, den weert in de Cluijse up
dHoochpoort.

1

Karel Oitguier verkrijgt in 1555 privilegie voor het uitgeven van verscheiden godvruchtige
werken geschreven door Gui Du Buisson.
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29. Jan Rutsemeelis, den zone van meester Willem, die ghevanghen zat van
overlanck. Men zeijde, dat desen Jan hem ooc vanteerde te predicken.
30. Pieter Rutsemeelis, zijn broedere.
31. Pieter Balde.
32. Meester Christiaen De Rijcke.
33. Gillis Dhooghe.
34. Gheeraert Balde.
35. Jan Sijmoens.
36. Meester Gheeraert Vanderhaghen,+
37. Jaques Vanderhaghen, zijn broeder,+
38. Laureins De Vettere.
39. Franchoijs Busbier.
40. Jan Van Evenackere.

+

beede edelmans, up
Sente Pieters, rechts duer
de Walpoorte, ende curt
van persoone, maer fijn
ende gheleert.
+
beede edelmans, up
Sente Pieters, rechts duer
de Walpoorte, ende curt
van persoone, maer fijn
ende gheleert.

Item, voor Sente Michielskeercke stont den derden brief gheplant, an de duere
up de zijde vande Coorenleije, ende de ghedenomeerde persoonen, die daer
inne stonden, waren dese:
1. Christoffels Uutwaes, alias Westhuijse.
2. Gillis Hueriblocq.
3. Guillame Van Overdam.
4. Daneel Coene, ghetraut hebbende de dochter van Mattheus De Bleckere, een
neerstich fijn man, maer besmet, etc.
5. Jaques Van Hecke.
6. Glaude De Riddere, een duechnietkin, bij de Bruchschepoorte.
7. Joosse Van Yversele, een aerm draeijerkin in de Bruchschepoorte ende een
quaet hoofdekin.
8. Andrieu Deijnoot, vleeschhauwere.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1

Anthoine Van Loo, Porret , vleeschhauwere.
Germeijn Deijnoot, vleeschhauwer.
Lievin Deijnoot, filius Christoffels, vleeschhauwer.
Laureins Van Loo, vleeschhauwer.
Jehan Deijnoot, filius Daneels, vleeschhauwer.
Pol Oosterlijnck.
Vincent Van der Biest, scepperkin, metten bulte, up de Nieustrate.
Jaques De Meijere.
Christoffels Seijs, weert in de Brantstrate, den zone van Ydekin, bordeelhauders.
Jehan Spierijnck.
Jehan Focquet.
Nicolaus Vaillant.
Laureins Straetman, keteleere, een hoolic bijstier boufkin.
Adriaen Roothaert.
Cornille De Vos, alias van Brugghe.
+
Meester Guillame Maijaert, een rijcke jongman,
+
+
zonen van Bauden
Meester Lucas Maijaert, zijn broedere, rijcke als voren,
2
Maijaert,
advocaet in den
et Meester Jan van Campene , een rijcke jongman, den zone van wijlen Jan
raet van Vlaenderen.
van Campen, plach te wonen den voornoemden vader int Paternosterkin
+
zonen van Bauden
an den Coorenaert, een zijden laken vercoopere.

In dees drije gheplantte brieven zijn begrepen effen jueste

1
2

Maijaert, advocaet in den
raet van Vlaenderen.

Bijnaam van eenen tak der familie Van Loo.
Over Jan Van Campene, zie Dagboek van Corn, en Phil. Van Campene, uitgegeven door
Frans De Potter, 1870; bl. XVI-XVII.
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hondert persoonen. Ende onder elcken brief stont ghescreven in vlaemsche, aldus:
1
Ghedaen de indaghijnghe in twitte van desen begrepen, ten bretecque , daer
men ghewone es alle publicacien ende uutroupijnghen te doene, met openbare
2
uutroupijnghe naer costume, up den eersten dach van maerte 1567 met inthimacie
ende verclaert, indien datter ijemant es vande persoonen in dese lettren beghrepen
die diffailliant blijft, te compareerne te Bruessele voor den ducq Dalve ten laetsten
acht daghen, danof deerste acht daghen jnneghaen zullen den derden dach van
maerte voornoemt, zal dan eeuwich ghebannen werden ende al zijn ghoet verclaerst
gheconfisquiert sConincx proffijte.
Alzulcke drije brieven werden ooc gheplant voor tscepenhuus vander Kuere.

Cap. XVII.
Van een quade presumptie, die sommighe namen vanden grave van
Egmont, als hij de laetste reijse uut Ghendt vertrack; ende van drij
mannen, die te Ghendt ghevanghen ghenomen waren; ende hoe
Gheeraert Van Bijlande te Ghendt ghevanghen inneghebrocht was; ende
een hijstorie van zijn manniere van doene.
Pieter Van Hoorebeque, de vierde inden brief Sente Jacobs gheplant, hadde dit
spel (zoo men zecht) overlanck ghemeerct, een schalck jonck ghehuwet man zijnde,
maer niet schalck in dese verleedijnghe, ende hadde hem vanden

1
2

Pui.
1568, n.s.
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eersten wech ghemaect, meest al zijn ghoet te ghelde makende, ende hadde vele
metter coopmanscepe ghewonnen ende was alzoo subtijl daerinne als ijemant in
Ghendt. Hij en was niet van veel zegghens, maer hadde tot een zijn vriendt ghezeijt,
die zijn zuster ghetraut hadde, als dat hij wel hoorde, als de grave van Egmont de
laetste reijse te Ghendt was, datter niet wel ghaen en zoude. Hij was te Ghendt in
zijn hof ontboden, met meester Pieter De Rijcke, Jaques Lobberjoos ende noch
ander consistorianten; maer daer en compareerder maer vijfve, waer onder de
voornoemde waren, ende ic meene wel meester Jan Pijls, ende daer zat den Grave
met de handt onderzet onder zijn hooft, ende daer was den hoochbaliu van Ghendt,
metghaders schepenen vander Kuere ende van Ghedeele. Doe sprack de
voornoemde hoochbaliu: men hadde begheert an de consistorianten te willen laten
ende cesseren van hare predicatien den tijt van zes weken; maer zij en hadden
daertoe niet willen verstaen. Doe sprack den Grave: ghoe mannen, zout ghij niet
willen om eenen ghouvernuer van Vlaenderen deerven vijf of zes sermoenen? Daer
up andtwoorde meester Pieter De Rijcke: dat zij niet alleene dat doen oft laten en
zouden, maer voort alle tghene dat hij hemlien ghebode ofte an haer begheerde.
Hier up en ghaf den Grave gheen andtwoorde, maer zweech. Doe spracker eene
vande ghuesche consistorianten: men hadde haer de aelmoessenen belet te doene.
Daer up dat den Grave sprack: dat hij niet en meende, dat zulcx den wille vande
Gouvernante was; hij moeste aest naer Bruessele, ende zoutse daer af spreken.
Ende hier mede schieden zij. Hier was ghoet te meercken, wat favuer den Grave
de consistorianten drouch, die haer niet en wilde verbieden haer manniere van
doene, verstaende nochtans dat zij hem gheobediert zouden hebben, waeromme
bij de som-
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mighe een ghemeen spreeckwoort van hem ghijnck, als dat hij up twee peerden
reet: up een ghues ende een catholijck peert, maer meest beschreet hij dat ghuesche
peert. Uut dese verghaderijnghe meercten sommighe ghuesen wel, datter niet wel
ghaen en zoude tharen voordeele, daerom pacten zij haer ghoet ende beschicten
haer dijnghen ende trocken ten lande uut.
en

Up den VJ in maerte, zaterdach zijnde, werden, naer der noene, drij mannen
ontrent den Vrindachmaerct ghevanghen, daer men ghaet achter de Vrindachmaerct
naer den Waterwijck, te weten: Liefkin Van der Venne, cnape ende factuer van
rethorijcken van tghilde van Maria theeren, ende eenen ghenaemt Lambrecht, een
scheppere, ende eenen ghenaemt Phelips, ende dat vander stede weghe. Men
wilde zegghen, dat de twee laetste ghenoumde eijmelic schole oft conventijckel
ghehauden hadden, ende den eersten was berucht van zechwoorden ende cluchten,
en bijsonder van eenen rhetorijckelicken droom, die hij plach onder tvolck te zegghen
in taveerne, welcken droom meester Jan Onghena ghemaect hadde, ludende
schimpich oft spottich jeghen die gheestelicheijt ende dierghelijcke, ende te meer
om dat hij noch eens onder de handen vanden deken van Ronche gheweest hadde.
En terwijlen dat hij daer ghevanghen zat, zoo wasser een weerdinnekin, wonende
ende bier vercoopende onder de crudeniers huus, de welcke dit Liefkin Van der
Venne, om zijn cluchten, die hij uut stuucte, ofte om dat hij dweerck wel dede, liever
hadde dan haren man, ende dede haer up eenen avont met eenen turfdragher in
eenen turfzack draghen int sausselet oft vanghenesse daer hij ghevanghen zat,
ende sliep alzoo dien nacht bij hem, ende men wist anders niet ten waren turven,
die men daer inne brachte. Hij es ooc binnen eenen
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redelicken tijt daer naer wederom uutgher aect ende losghelaten. Ende tsavonts
waren bij den procuruer generael van Ghendt te Ghendt inneghebrocht de wet van
Meessene uut den Westquartiere ende de wethauders van Waestene, ghebonden
ende gheboeijt up twee waghens, met veel ghezellen, Westcanters, Casseloijsen
ende andere, diese bewaerden, ende en hadden in vijf nachten som daeromme uut
haer cleeren niet gheweest. Daer waren ooc Spaengiaerts bij, diese helpen vanghen
hadden, ende dees wethauders waren alsheels tien mannen. Men leijde haer te
laste, datse fautuers vande ghuesen gheweest hadden ende hemlien ghefavoriseert
ende assistencie ghedaen, hadden ooc de nieu veltpredicanten zelve ghetijdelic
ghaen hooren preken, daer toe zittende up bancken daer cussens up gheleijt waren.
Daer was ooc ghevanghen inneghebrocht tsanderdaechs snoenens, dat was
tzondaechs, zijn derdere Gheeraert Van Bijlande, mandemaker te Ghendt, zeer
constich van cleene hollandtsche wiskins zeer curiueselic weerckende, ende
woon[en]de an de Steenpoorte was, hilt daer eenen wijnckele ende een queeckerije
van jonghe plantsoenkins. Hij was een rhetorizien onder de mandisten, voor welcx
capelle hij een constich stick van cleen mandekins, hanghende an melcanderen
met claverkins ende de devijse vanden ghilde, ende van een oorloochsschip
ghemaect hadde, wel besiens weerdich. Hij was een Hollander van gheboorten,
ende al was hij een rhetorizien, nochtans niet wel ter tale. Dese hadde hem ooc
ontghaen int breken ende andersins; want alzoo hij hoorde de brekers in de
Volderscapelle, snachts ten XIJ hueren cloppen ende buijsschen, die reparacien
schendende ende die schelle treckende, zoo es hij upghestaen, ende drouch met
hem een groote steercke bijle ende ghijnck mede helpen breken, ende es van daer
met den hoop
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ende rappaille gheghaen in tBeghijnhof in dHoije, helpende daer ooc die keercke
schenden van hare beelden ende cieraigen. Van daer track hij met hemlien in Sente
Joorishuus an de Vijfwintghaten, ende van daer tSente Claren buten Ghendt, ende
onder andere was ooc ghezien zijn boos weerck doen int Rijcke Ghasthuus, van
waer hij hilp brijnghen eenen couffer met ghelde tot den hoochbaliu, die hemlien
vraechde, oft wel ghedaen was bij nachte alzoo tghemeente te beroeren, zegghende,
al waert bij daghe gheschiet, ten zoude niet wel ghenomen zijn. Hier af wart hij wat
versleghen, ende quam des anderdaechs smorghens Overschelde voor de duere
van Jan Van Larebeke, keteleere, zijn mede rhetorizien ende ghoede kennesse,
zegghende tot hem ende tot zijnen wijfve uut ghenouchten: Wilt ghij noch niet vijve
le ghues roupen? Zij spraken: dat neen. Ghij zult wel, sprack hij, curts moeten alzoo
roupen. Ziet, sprack hij, ende toochde haer zijn bijle: dit comt al te wel te passe om
siegen open te breken, ic hebse daermede terstont open. Waer up den voornoemden
Larebeke sprack: dattet niet wel ghedaen en was, dat hij wel mochte cesseren van
dien. Maer hij sprack: daer en was nu gheen perijckel: die ghuesen warender duere.
Zij en zijn, sprack dander, noch niet. Maer hij zeijde: tes wel waer, datter wat quaets
gheraemt es gheweest, maer hij en hadder niet in willen consenteren. Dat was up
den aert een beroerte ende loop te maken, ende om dit te beletten zoo hadde den
hoochbaliu ghelast, dat zij trecken zouden uut der stadt, ende aldaer die keercken
bezoucken, indient haer ghoet dochte, met haren breken, dwelck hij niewers om el
en dede dan om de beroerte up den aert te beletten, ende alzoo den grooten
verwerrenden hoop te scheeden, alzoot ooc ghebuerde. Aldus zijn zij tvrindaechs,
ontrent den VIIJ hueren vanden
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voornoene, met eenen hoop naer de Keijserpoorte ghetrocken, ende Gheert
voornoemd es medegheloopen, om dat aldaer twee cloosters een mijle of daer
ontrent vander stadt gheleghen zijn, als Nonnenbossche ende Melle, alwaer zij
onderweghe, als oft haer al gheoorlooft gheweest hadde, schoon steenen cruijssen
afgheworpen hebben, als een schoon verheven cruuse staende duer de
Vijfwintghaten, up welcx trappen men plach den fiertel van Sente Lieven te stellen,
1
als men hem tot Authem drouch, ende noch een ander buten der Keijserpoorte
jeghen over Sente Claren, om dat daer eenen neerslach ghebuert was. Zij bedorven
ende destrueerden ooc beede de voornoemde cloosters ende prochiekeercken,
weerpende te Melle den hooghen autaer af, waeraf den voornoemden Gheert
principael weercman was, zoo dat den pater tot hemlien quam, ende vraechde uut
wiens laste zij zulcx deden, ende wie haer hoverste waren, doe es onder andere
desen Gheert voort ghecommen, zegghende, dat hij eene vande regimentuers was;
want hij hadde zeer curts te voren, met sommighe andere, als bijsonder eenen van
Sente Pieters, een rhetorizien onder de Barbaristen, ende was overcommen bij
Maria ter heeren, ghenaemt De Vroe, belooft Lievin Onghena, die hemlien eenen
brief las, trauwe ende bijstant te doene. Nu, hoe hij ghevanghen was, dat quam
aldus bij: hij hadde sindert wel beseven, dat hij dlijf verbuert hadde, daerom heeft
hij hem ghecleet met bocxemen ende andersins, als een schipper, ende heeft hem
in Hollandt, te Brugghe, ende elder ghaen hauwen, ende quam altemet bedectelic
te Ghendt schulen. Men zocht hem nochtans zeere; want de commissarissen en
vraechden nauwelic naer niemant zoo zeere als naer desen

1

Hauthem.
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breker, ende zoude ooc bespiet ende ghevanghen gheweest hebben vande officiers
vander stadt, bij laste ommelegghende zijn huus, hadde hij de wete niet ghecreghen,
ende maecte hem bedectelic in schippers habijte uut der stadt, naer Brugghe, ende
en nam den rechten wech niet an, maer eenen wilden zijdewech, als naer Bellem
ende Haeltert, dwelck es ontrent vijf mijlen van deser stadt. Ende alzoo hij daer
quam gheghaen up een groen strate, zoo zach hij een deel peerdevolcx jeghen
hem commen, ende verschrict zijnde, meende dat zij hem zochten, ende steldet up
een loopen voor haer, die up hem niet eens en dachten, maer sochten daer zeker
landtslieden, die ooc in de brekerie mede gheholpen hadden, ende onder dees
peerderuters was dupperste Gheeraert Rym, souverain ende baliu van Sente Pieters
te Ghendt, ende ziende den souverain dat hij liep, creech up hem een quaet
bemoeden, ende dede hem met eenen man te peerde, of twee, vervolghen, die
hem terstont achterhaelt ende ommerijncht hebben, ende namen hem ghevanghen,
ende hebben hem daer in een heerbeerghe gheleet ende bewaert, zeer bedruct
zijnde, ende brochten noch twee mannen van buten bij hem, ende alzoo werden zij
up eenen waghen ghebonden gheleijt, ende alzoo te Ghendt inneghebrocht, ten
tijde ende daghe voorscreven, ende hij Gheeraert sprack an sommighe, die hij kende
te Ghendt, zegghende: groet mij dese ende die, die van zijn kennesse waren, ende
ziet aldus eijst met mij ghestelt. Sindert heeft hij in de vanghenesse zijn doliance
macht zeer beclaecht, zegghende, dat hij de brekers raviseerde, als zij ten
Predicheeren braken; maer tsanderdaechs zouden zij hem ghezeijt hebben: den
hoochbaliu hadde last ghegheven te breken, ende aldus zoude hij hem daer toe
begheven hebben. Dit es nu ghenouch van desen eenighen mans hijstorie.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

286

Cap. XVIII.
Van zeven mannen, die tYpre ghejusticiert waren, ende wat men zeijde
van tlichten vande soldaten te Ghendt; ende van die tachterheijt der
stadt; van tancommen ende tlossen vanden ingienen ende metalen sticx
te Ghendt, die van Breda ghebrocht waren, als gheconfisguiert ghoet
vanden prince van Oraingien.
en

Up den IX in maerte, quam de tijdijnghe te Ghendt, datter over XIIIJ daghen, binnen
der stadt van Ypre, zeven gheexecuteert waren, daeraf datter twee levende verbrant
waren, waeraf den eenen was tghemaect zodtkin van Belle, ende dander vijfve
waren ghehanghen, onder dewelcke twee aude mannen waren. Dese leijde men
te laste, als dat zij de ghuesen zouden buspoer ter handt ghedaen hebben ende
ander wapenen; ende die die verbrant waren, als dat zij valsche predicanten in
Inghelandt ghehaelt hadden ende hier in dlandt ghebrocht, die tvolck jammerlic
verleet ende bedorven hadden.
en

Up den X in maerte was ghezeijt, datter zeker brieven van Bruessel commen
waren, die ic ooc ghezien hadde, van meester Roelandt van Embijse, eerste
secretarius vander Kuere, inhaudende hoe den duuck Dalve consent ghegheven
hadde, als dat men de soldaten te Ghendt lichten zoude, ende dat hem leet was
datser zoo langhe gheleghen hadden, maer om die groote ende zware affairen, die
te Bruessel bij den Hove ghetracteert waren, zoo en hadde men daeraf niet connen
doen. Daer waren ooc vier comissarissen wesende raetsheeren in tHof, (waer onder
dat dheere van
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Barlaijmont ende Schets ghetelt waren), last ghegheven ende daer toe
ghecommitteert, ende up die groote tachterheijt van die van Ghendt, te oordoneren
zulcx alsser best toe dienen zoude; want die raetsheeren tHove, die waren noch
meerder in ghetale ghenomen dan zij te voren ghenaemt staen, lib. VI, cap. 8, want
Schetz wasser toeghedaen ende meester Jan Du Boos, pencionaris bij der Kuere
te Ghendt, ende sommighe andere.
Up den zelven dach was ghezeijt, als dat men curts verwachte te Ghendt een
schip gheladen met artillerie oft ingienen, van Mechelen, om die int nieu casteel te
legghen.
en

Ende up den X in maerte voorscreven, ghijnghen de pastuers, keercmeesters
ende helichgheestmeesters van Sente Jacobs prochie omme, voor den ghemeenen
aermen, de derde reijse vanden jare, zoo men in die ander prochien ooc dede,
alwaer veel ghelts ommeghehaelt was, wel deelft meer dan men ghehoopt hadde;
want Sente Jacobs, een cleen prochie zijnde, was ommeghehaelt, zonder wel van
XXXVJ deghelicke mannen, die niet thuijs en waren, maer absent, wel an den cant
van XVIJ ponden grooten, zoo dat men wel zach, dat die caritate noch zeer groot in
de lieden van Ghendt was niet jeghenstaende den schamelen tijt, ende dat tvolck
jammerlic verlast was, ende meer dan een alf jaer hadde gheweest, vande soldaten.
Men zeijde oock, dat in den block vanden ghemeenen aermen tSente Michiels,
telcken XIIIJ daghen dat men hem ruumde, wel L ghuldenen of meer daer inne
bevonden was; want daer werde inne ghevonden veel schoone ende groote sticken
ghauts, dwelc hueghelic om hooren was ende eensdeels een wonder, ende daer
was ommeghehaelt wel LXIIIJ ponden grooten; want daer was een middelbaer
ghestaette vrauwe, die zoo hopelic een herte tot den aermen drouch, dit zij greep
een
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handtvul ghelts uut een schotel, wat zij ghrijpen mochte, daer veel VIJ stuvers
pennijnghen onder waren, zoo dat die de schale drouch, bij estimacien van datter
te voren in was, wel presumeerde dat zij ghaf wel L carolus ghuldenen, zoo dat
Sente Michiels prochie voornoemt met Sente Jans prochie te ghadere brochten
tsamen wel inne, ommeghehaelt in desen extraoordinaren ommeghanck, meer dan
hondert ende XL ponden grooten.
en

Up den XIJ dach van maerte, vrindach wesende, waeren ghebracht ende gheleijt
1
an landt, an tnieu casteel, rechts beneden den speij , vier schepen gheladen met
ingienen ende clooten, die ghebrocht waren van Breda, die toebehoort hadden den
prince van Oraingien, ende waren confiscacie, ende tghendtsche casteel zouder
mede ghefortifieert werden; want zij werden te dien fijne aldaer ghebrocht, te meer
om datter die twee groote personagien, als Egmont ende Hoorne, up ghevanghen
laghen. Dese en mochten niet voorder ghaen dan daghelicx misse horen, elc eenen
bijsonderen priester hebbende ende melcanderen niet ziende noch sprekende. Hoet
daer mede ghaen zal, weet Godt! Den grave van Hoorne was een groot lanck man
van persoone, ende Egmont was ooc groot maer zoo lanck niet; want den anderen
was langher dan den ghemeenen cours der meinschen.
Men bracht up den zelven tijt de mare van Andtweerpen, als datter in Vrancrijck
eenen paeijs ghemaect was tusschen den Coninc ende den prince van Condée,
ende zoude den Prince moghen diveersche steden ende steercten bezetten ende
belegghen met zijn gharnisoenen, ende zijn predicatien
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ende ghodtsdiensten doen, onghemolesteert van ijemanden, hebbende daer toe
zijn keercken ende plaetsen als te voren; maer dees maren waren van sommighe
ghuesen ghestroeijt. Ander zeijden, dat onsen Coninc van Spaengien zant brieven,
dat den Vrancschen Coninc hem niet en zou laten verzoenen ofte paeijs maken
met Condée, up zelve in zijn indignatie te vallen ende voor zijn vijandt ghehauden
te werden.
Men zeijde ooc, als datter zeker schepen commen waren den Rijn af, duer den
Paltzgraven landt, gheladen met zijden ende fluweelen lakenen, in de welcke veel
boorden waren ghenaeijt vul ghauden pennijnghen, ende zes tonnekins met ghaude,
die den Paus zant an den duuck Dalve, zoo de ghues de mare deden ghaen, ende
1
zijlieden niet vertollende , alzoo zij schuldich waren, werden vandes Paltzgraven
volck upghenomen ende al tghoet gheconfisquiert. Ander zeijden, dattet cooplieden
van Milanen waren, die veel costelic ghoet afbrochten, ende in tlandt vanden grave
van Hoorne berooft ende afgheworpen waren.
en

Up den XV dach van maerte, maendach wesende, was men noch besich met
lossen de voornoemde ingienen vanden prince van Oraingen gheconfiscquiert, an
tnieu casteel, zoo voorseijt es, ende ic zach daer veel ijseren clooten ghelost, die
meeste als kinderhoofden ende de minste als groote oraingieappels, want daer
waren alsheels XL sticken gheschuts, waer af de XVI groote sticken waren, die de
voornoemde groote clooten voerden ofte lutsen mochten, ende noch wasser daer,
die noch meerder waren, een soorte oft zeker ghetal, ende twaren alle metalen
sticken, ende daer

1

Den tol niet betaald hebbende.
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wasser vele nieuwe zeer jent gheghoten, met antijcsche boorden, taffelletkins daer
lettren in stonden ende wapenen, ende ooc den name vanden weercmeester, diese
gheghoten hadde, dwelck scheen an den name een Duijtsch te wesen, te weten
daer stont: opus Gregorii Loefler, ende den datum stont: anno 1530. Daer wasser
ooc, die vremde wapenen ende teekenen hadden, als eenen salamandra ende
ander ghedierte, ooc bezaeijt an den hals oft langhen loop met lelijen, als oft zij de
Franchoijsen ontnomen oft ontjaecht gheweest hadden. Tusschen beede de
en

bevrijtpoortkins, voor tcasteel, lacht tsanderdaechs, den XVJ marcij, al vul wielen,
groot ende cleene, met de laden ende stellijnghen vande ingienen. De groote sticken
laghen vele up haer stellijnghen ende in haer laden, ende over de zijde naest de
hauten uptreckende brugghe buten tafsluutsel oft bevrijtpoorte, daer loste men noch
ingienen, ende up de zijde ooc buten tafsluutsele naest tspeij, daer loste men ijseren
clooten, die zij worpen uut de schepen in een breede platte hauten ghote, ende
alzoo quamen zij gherolt up dlandt. Daer waren ooc veel groote stocken met een
ijseren hollicheijt besleghen, om de ingienen te laden, ende veel ander
ghereeschepen, ende men voerde die clooten ende ander ghereeschappen met
waghenen int casteel.
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Cap. XIX.
Van sommighe persoonen, die te Ghendt tScepenhuuse ontboden waren;
ende van XVIIJ ghevanghenen te Bruesele, die den provoost
overghegheven waren; ende hoe datter te Bruessel noch inghedaecht
waren, waer onder eene was Lievin Brakelman; ende hoe capiteijn
Boessens X ghevanghenen te Ghendt inbrachte; ende dat tvolc in
Vrancrijck zeer tot Condée ghehelt was; ende hoe te Ghendt ghelast
was de ghebroken keercken te repareren.
Ontrent alf maerte, voren ende naer, werden ontboden sommighe persoonen
tSchepenhuijse, die ter veltpredicatie gheweest hadden, ende men zecht, dat zij
ghecondempneert waren elc in een zeker somme van pennijnghen, naer hare
ghestaethede ende meshuus, thulpen der reparacie in de keercken, ende
sonderlijnghe, die eenighe schult hadden van breken, werden diep in de burse
ghetast. Nochtans hier af es naermaels lettel bescheets ghebleken, als oft gheprouft
hadde gheweest ende niet vulcommen. Maer ontrent XIIIJ daghen te voren hadden
ontboden gheweest sommighe ghedeputeerde vanden Zande ende vander Mude,
ende hemlien wart ghevraecht, of zij niet en wisten, dat men ontrent haerlier cant
eenighe eijmelicke vergharijnghen hilt van predicatie ofte dierghelijcke. Die pastuers
werden ooc ontboden ende diveersche propoosten ghevraecht, alzoot noch gheschiet
en

es up den XVJ van maerte.
Daer quam ooc de tijdijnghe, dat die ghevanghenen van Ghendt, die te Bruessel
ghevanghen waren, ontrent XVIIJ, alsnu overghegheven waren den provoost, ende
datter IJ
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jugen over ghestelt waren om recht te doene, dwelck een quaet teeken was. Men
zeijde, dat Franchoijs Hueriblocq, eene van hemlien, als hij noch onghevanghen
zijnde, voor den Hertoghe ontboden was, zoude ghezeijt hebben, als dattet een
gheltfeeste was, ende dat hij den Duuck een groot bruloftghelt moeste ghaen
schijncken, ghelijct een licht mannekin was van zijn woorden, die nochtans een
ghoet bloeijkin was ende hertelic voor zijnen vriendt, om welcke woorden den Duuck
vergramt zoude gheweest zijn, zegghende: hij zoude wel tooghen, dattet an hem
met gheenen ghelde te doen en ware, zoo de dwase ende lichtzinnighe meenden.
Daer wasser ooc te Bruesssele noch ander ingheroupen, van Ghendt ende eldere,
waer af dat eene was Lieven Brakelman, die met eenen abt ende een ander groot
meester daerwaert zoude ghereijst zijn; maer ander zeijden, dat hij niet en dorste
compareren.
Meester Artus Boessens, nu hoochbaliu van Deynse wesende bij verpachtijnghe
ende bij processe jeghens den anderen voorghaenden baliu (die melcanderen
gheïnponeert hadden ghuesen te wesen, zoo voorseijt es, waer inne hij Boessens
optineerde ende jeghen alle zijn beclaghers te boven quam), bracht met zijn
assistenten te Ghendt als ghevanghenen, int sGraven Casteel, tien ghuesen van
Deijnse ende daer ontrent, waer inne hij zijnen schaut ooc ghevanghen ghenomen
hadde, die hem dander voornoemde ghevanghenen hadde helpen vanghen, binden
ende coorden; want, als hij gheghaen was met die ander ghevanghenen tot binnen
't vanghenesse, zoo sprack den voornoemden Boessens, dat hij daer ooc de
pacientie hebben moeste, ende dede hem ooc de boeijen anslaen.
Ontrent dees tijt quammer een Franchoijs te Ghendt, die ghevraecht wart hoet in
Vrancrijcke stont. Die en zeijde
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noch van gheenen paeijse tusschen den Coninc ende Condée, maer dat Condée
wilde ende begheerde, dat den Coninc alvoren zijn gharnisoenen oorlof gheven
zounde, ende den Coninc wilde ende begheerde ter contrarien, dattet Condée eerst
doen zoude; verclaerde ooc, als datter lettel volcx van soorten dienende tot den
crijch den Coninc ter hulpe ghecommen was, niet jeghenstaende die hulpe, die hij
verzocht hadde, ende al waert dat den Coninc mandamenten uutleijde up lijf ende
ghoet hem ten dienste te stane, ende zijn vijanden noch met victailge, met ghelde,
volcke oft wapenen bijstant te doene, nochtans en zoude dat niet veel helpen; maer
die mandamenten, die Condée uutleijde, zouden wel drijmael meer gheobediert
ende ghevreest werden, mits dat hij den Coninc nu ghematteert hadde, ende dat
al den edeldom van gheheel Vrancrijck, landen ende steden meest met hem was,
ende dat zij de oorloghe vanden Coninc niet anders an en zaghen noch en achteden
dan een oorloghe vande gheestelicheijt, die den Coninc thaerwaert ghenomen
hadden ende haer met zijnen name becleedden; maer voorwaer dese redenen
dochten mij gheckelic luudende, ende gheheel up de ghuessche manniere,
waeromme dattet hier voor een cijfer staet.
en

Up den XVJ marcij anno LXVIJ, dijsendach wesende, waren tAndtweerpen drij
pacienten verbrant, eerst verwurcht zijnde, te weten den vader met beede zijn zonen,
ende dat om dat zij herdoopers waren ende die conijnclicke mandamenten ghequetst
oft overtorden hadden.
en

Up den XIX van maerte beghonsten mijn heeren schepenen vander Kuere bij
hemlien tontbieden die hooftmannen vande neeringhen, haer belastende te ontbieden
de ghezwoorne vande neeringhen, die men haer noumen zoude die onder haer
sorteerden, hemlieden voort bevelende, dat
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zij haer suppoosten zouden doen repareren ende restaureren elcken zijn capelle,
autaer tafereel, ghelaesveinster ende ander cijraigen die ghebroken waren, ooc
over te brijnghen die oornamenten van dien, bij inventaris, waer af mij Vaernewijc,
als overste van VIJ neeringhen, was overghelevert zeker ghescrifte bij meester
Roelandt Van Embyse, eerste secretaris bij der Kuere, om tzelve mijn ghezwoorne
en

voren te hauden, up den voornoemden XIX marcij, waer af tinhauden aldus ludende
was, ende was bij hem onderteekent:
‘Schepenen vander Kuere hebben gheoordonneert ende oordoneren bij desen
Marck Van Vaernewijc, als overste vande naervolghende neeringhen, te doen
repareren ende behoorlic in zijnen staet te stellen, de altaren ende capellen den
zelven neeringhen competerende, binnen Sente Jacobs keercke, in zulckerwijs, dat
men aldaer de ghoddelicke ende keerckelicke diensten mach continueren ende
doen, met zulcker eere ende reverencie alst betaemt, alles naer uutwijsen vanden
brieven bij mijn heere den hertoghe van Alva ghescreven an mijn heeren vanden
en

rade in Vlaenderen, in daten XIIIJ februarij 1567.’
‘In den eersten zal hij Vaernewijc metten ghezwoornen vander neeringhe vanden
hautbrekers bezurghen in alder diligencien, dat den altaer vander Drivuldicheijt, der
vornoemder neeringhe competerende, ooc de glaesveinstere daer ghaten zijn,
gherepareert werden, zonder daer inne eenich dijlaij tuseerne, ter causen vande
oncosten daertoe behouvende, mits dat reden es, dat een ijeghelic hem ghoetwillich
tooghe ter restauracie vanden tempel Godts, ghemeene zijnde alle christene
meinschen; ende zal den voornoemden Vaernewijc onthier ende disendaghe
naestcommende tschepenenwaerts andtwoorde overbringhen,
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mitsghaders inventaris vanden juweelen, oornamenten ende ander ghoedijnghen,
negheene uutghesteken, den zelven altare ende neeringhe competerende; zal
voorts, metten ghezwoornen vander neeringhe vanden scrijnwerckers, bezurghen
trepareren vanden ghaten vande glaesveinster van haerlier capelle.’
‘Item in de capelle vanden waghenmakers, zal metten ghezwoornen diligencie
doen, dat de siegen in de capelle, daer die ghebroken zijn, van ghelijcken
gherepareert werden, mitsghaders ooc den altaer ende glaesveinstere, indien daer
eenighe ghaten oft brekinghen zijn.’
‘Item zal metten ghezwoornen vande neeringhe vanden hautdraeijers bezurghen,
dat den altaer van Sente Annen, der voornoemder neeringhe competerende,
gheschildert werde zoot behoort; item tghebroken duerkin ter zijden vanden altaer
gherepareert, ooc de glaesveinstere daer ghaten zijn, ghestopt; ende zal alle de
voornoemde reparacien doen accelleren in alder diligencien, bij bestedinghen ende
andersins, metghaders tschepenenwaerts rapoort doen van zijn ghebesoengierde
ende inventaris vande juweelen, oornamenten ende de ghoedinghen den
voornoemden neeringhen competerende overlegghen, onthier ende disendaghe
naestcommende.’
en

‘Actum int collegie den XIX dach marcij 1567.’ Ende onder stont: Hembijze.
Vande ander drij neeringhen, als van temmerlieden, scheepmakers ende zaghers,
en hadde ic alnoch gheen last.
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Cap. XX.
Hoe den paeijs in Vrancrijck quaden voortghanck hadde; ende hoe Jan
Van der Riviere ghevanghen was, ende ooc Adam Haeijman ende eenen
metsere; ende dat Lievin De Smet, die vanghenesse in zijn huijs
ghehauden hadde, gheleet wart in de stede vang hesse; ende van een
verbodt up die Spaensche hoeren; endevande zaken in Vrancrijcke.
Men zeijde ontrent dees tijt, als dat den paeijs tusschen den Coninc van Vrancrijcke
ende Condée niet wel en wilde voortghanck hebben, ende dat Condée zoude
verzocht hebben dItalianen, die daer in dlandt zeker woucker oft tollen hilden,
gheweert thebben, om dat zij tvolck zoo zeer verschattende waren; ten anderen,
dat hij voocht vanden Coninc zijn wilde; ten derden deen heelft van tghoet vande
gheestelicke sConincx proffijte, om te blusschen die zware oncosten, die den Coninc
ende hij Condée ghedoocht hadden; ende ten vierden liberteijt des gheloofs. Dit
luut rechts oft eenighe ledighe ghuesen, diet alzoo gheerne ghezien hadden, zitten
dichten hadden.
en

Up den XXV in maerte, Onser Liever Vrauwen dach ende donderdach in
dalfvastenweke zijnde, zoo werden vander stedeweghe ghevanghen Jan Van der
Riviere, filius Jooris, schildere, wonende in de Drij Heemerkins, up de Nieustrate,
up den houck vander Ghautstrate, aldaer men ghaet naer tPas, haudende ooc
eenen crudeniers wijnckele. Hij hadde gheschildert herde wel ende constich die
hijstorie vanden Sinxendach, met meer ander beelden, an den rugghe van die drije
nieuwe priesterlicke stoelen in Sente Jacobs keercke, die her Willem Doens,
presbijtre,
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doen maken hadde van steene, ende costen XXXIIIJ ponden grooten zonder de
schilderie, van welcke schilderie hij quaden loon hadde, zoo hij claechde, eensdeels
mits dat den avennesteen zoo veel olijeveerwe in dranck, dat hijt qualic
gheremedieren conde, ende mits dat hij wel zijn conste daer an besichde en zijn
1
deboir wel dede, zoo meende hij dat den voornoemde Doens (die een rijcke
presbijtre was) hem zoude zeker recompense ofte toelech ghedaen hebben, dwelc
hij niet connende vercrijghen, groote woorden te samen creghen. Dese zelve stoelen
werden tsanderdaechs tsmorghens ghebroken, als men sdaechs te voren beghinnen
breken hadde, bij toedoene (zoo men zeijde) van dit schilderkin, die hem messchien
alzoo over Doens wreken wilde. Men zeijde ooc, dat hij zien staen was besich met
breken, Sente Jans up den hooghen altaer. Emmer hij was ten daghe voornoemt
uut zijnen huijse ghehaelt ende in vanghenessen ghestelt. Ende met hem wart ooc
ghevanghen meester Lievin De Grave, een metsere, ontrent de Pasbrugghe
wonende, die ghewrocht hadde an tnieu casteel tAndtweerpen, ende was van daer
vertrocken. Ooc was ghevanghen ghenomen Adam Haijman, den brauwer in den
Hooren, in de Veltstrate, die zeker jaren hier te voren gheweest hadde secretaris
bij Ghedeele. Hij hadde hem wat absent ghehauwen int eerste, als de Spaengiaerden
hier in de stadt ghecommen waren, maer de rudesse wat ghecesseert zijnde, was
weder commen, maer hij hadde hem ooc zeer openbaer ghemaect int feet vander
nieuwer religie. Lievin De Smet, wonende up de Hoochpoort in den Sampson, wijlen
der ghautsmeden huus was, was uut zijnen huuse gheleet bij

1

Debvoir, plicht.
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schepenen, daer hem sommighe dijnghen voren gheleijt waren, ende wart daer
naer in tsausselet, vanghenesse van deser stadt, gheleet. Desen man hadde te
voren zijn vanghenesse in zijn huus ghehauden, ende al zijn ghoet was bescreven,
ende hadde noch moeten voor zijnen persoon zeker stellen tot duijsent Carolus
ghuldenen, om dat hij hem niet absenteren en zoude.
Ontrent dees tijt waren vanden duuck Dalve zeker missiven ghezonden, ende
daer bij ghelast, dat alle de soldaten ende capiteijnen, die te Ghendt laghen, die
poeten ofte hoeren hilden in der ghoeder lieden huijsen, (daer sommighe capiteijnen
oft bevelsmannen meer voeren mede maecten dan met de deghelicste joncvrauwen
vander stadt, dwelc walghelic om horen ende zien was) de zelve zouden van haer
doen, om zulck schandael te mijden. Ander zeijden, twas alleene om den hoochtijt
ghedaen, die nakende was, ende dan zoudemen weder int zotte spelen, als te voren,
Ons Heere eenen vlassenen baert makende; maer die soldaten zeijden neen, twas
haer teenighaer verboden. Ende daer ghijnghen drije van zulcke snoeren in een
cloostere, ic meene wel te Filidiuesen, om haer zonden te verpenitencien. Den
Duuck hadde ooc gheadverteert de heeren vanden rade ende vander wet te Ghendt,
alsdat hem niemant en mocht behelpen met de previlegien van Ghendt, als niet te
moghen verbueren zijn lijf ende ghoet, maer reserveerde de dispositie themwaert,
ende wilde ooc zelve recht doen over de malefactien int feit vander ghueserie
ghecommitteert.
en

Up den XXIX marcij anno LXVIJ, voor Paeschen, ghijnck de mare te Ghendt, als
dat den paeijs in Vrancrijck ghebroken was, van sConincx weghen; want den Coninc
zoude Condée langhe thooft in den wint ghehauden hebben, ende vertrack alzoo
gheveinsdelic den tijt dat hij den paeijs met
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zijnen heet niet en bevestichde, mits dat hij zeker peerderuteren van ander landen
verwachtende was, de welcke nu in dlandt ghecommen zijnde tot VIIJ duijsent
peerderuteren, Italianen ende Allemanen oft Duijtschen, zoude Condée doen
zegghen hebben, dat hij gheenen paeijs met hem maken en mochte, om dat hij
alianche metten Paus ende met den coninc van Spaingnen zijnen broeder ghemaect
hadde, zonder welcx consent ende wille hij hem tot gheenen paeijse begheven en
mochte, ende haren wille was, dat hij alnoch gheenen paeijs met hem maken en
mochte, ende dat den Coninc niet en leverde Condée slach, was principalic om die
groote bloetsturtijnghe te mijden, ende ooc omdat den Coninc veel van zijnen volcke
niet wel en betraude, vreesende dat zij hem in den strijt een perte zouden moghen
spelen hebben. Die duer Vrancrijck afghecommen waren, hadden ghezeijt, dat den
legher van Condée wel VI mijlen tvelt beslouch, al afteerende ende afcnaghende
datter veil was, ende tvolck bijstier makende, zoodat mannen, die gheghoet hadden
c

gheweest tot IJ of IIJ ponden grooten tsjaers, nu om Ghode ghijnghen, dwelc zeer
compasselic om zien was. Tscheen, dat nu den vlouck over Vrancrijck was vande
sprijnchanen, die Egipten bedorven in Pharaos tijt. Den Coninc hadde bij ghebreke
van ghelde leren munte doen slaen, die hij beloofde naermaels te lossen met ander
ghelt.
c

De mare quam ooc, datter alleene uut die stadt van Ypre IIIJ ende inde LXX
mannen, ter causen vander ghueserie, te Bruesel inneghedaecht waren, dwelck
een groot ghetal was voor zulck een stadt; want te Ghendt, wel vierwaerf meerder
c

zijnde, en wasser maer IJ ende ontrent XXX inneghedaecht, waer af wel de LXXX
(zoo men zeijde), in Sente Jacobs prochie woonachtich waren. Te Brugghe,
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daer dat scheen, dat lettel de ghueserie hadde gheregneert, warender XXXIIIJ
inneghedaecht, waer af de viere vrauwen waren.

Cap. XXI.
Wat men zeijde vander execusie, die men doen zoude; ende van beede
de zonen Maijaerts, hoe zij de vlucht namen; van Onser Vrauwendach
in maerte; hoe Bartholomeus Van den Putte ghevanghen was; ende hoe
en
men zeijde, dat men up den XXX marcij anno LXVIJ groote justicie zoude
doen.
De mare ghijnck ooc secretelic, datmer zeer curts justicie doen zoude, daer groote
bloetsturtinghe af ghebueren zoude; want, zoo sommighe consultanten haer hadden
laten ontvlieghen, daer zouder wel twee duijsent ende vijf hondert steerven oft
gheexecuteert werden in alle dese Nederlanden, ende zoude meest al up eenen
dach gheschien, zoo zij som up eenen nacht, te weten den nacht naer den
vastenavont, ghevanghen waren.
Lucas ende Jaques Maeijaert, rijcke jonghers, wel tot LX ponden groeten tsjaers
elck bezittende, onder eerfgront ende anders, (welck ghoet haer vadere, Bauwen
Maeijaert, al meest ghewonnen hadde metter practijcke bij den raet van Vlaenderen,
alwaer hij eene vande principale advocaten was) waren noch up den vastenavont
laetstleden, bij haer vriendekins ende kennesse recreëerende, maer nu (eijlacen!)
hoorende dat mer al vast vijnck ende spande, zijn oock vertrocken in schippersabijten
ghecleet, ende namen haer zusters zoo compasselic an hemlien oorlof met
weenenden ooghen, dattet eenen steen deeren mocht. De jonghers
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was den moet zoo vul, dat zij niet en wisten wat bedrijven; zij waren van sommighe
ghemeerct buten te lande daert te doene was, dat zij twee of drijmael wech gheghaen
waren ende keerden telcken duer eenen anderen wech wederomme; tzij of dat zij
uut grooter bedwelmtheijt alzoo doolden, tzij om dat zij van haer zusters ende
vriendekins niet wel ghescheeden en conden.
Item up Onser Liever Vrauwendach, die quam sdonderdaechs in dalfvasten weke
(want den bisscop van Doornicke en wilden niet verlegghen, hoewel dattet zeer de
Ghendtsche maerct schaedde; want den woonsdach te voren haddet ooc cleen
maerct gheweest, zoo dattet maer twee daghen, dats vrindach ende zaterdach,
maerct was van allerande ghoet), doe was ghevanghen Bartholomeus Van den
Putte, apotecaris in de Burchstrate, up thoucxkin vander Nieuwer strate, die men
heet de Abrahamstrate, om dat daer eenen Abraham zijnen zone onthoofdende
voor een huus ghemaect was, te weten voor thuus dat meester Pauwels,
schoolmeester, hadde doen maken, alwaer hij in plach te wonen. Desen
Bartholomeus voornoemt was een curt dicke man, met eenen breeden aenzichte
ende baert, ende was mijn cosijn van mijns vaders weghen, van verren. Hij quam
eenen dach of twee te voren in mijn ghemoet ende wij groetten melcanderen, lettel
wetende (eijlacen!) wat hem nakende was; want hij hadde te Bruessel gheweest,
daer hij ontboden was, ende was wederomme ghezonden met eenen beslotenen
brief, meenende dat hij zijn zake al claer hadde, maer eijlacen! theeft hem faute
ghesleghen. Daer wasser noch vele, die ooc met besloten brieven wederomme
ghezonden waren, maer quamen ten quaden hende.
en

Up den XXIX in maerte voornoemt, smaendaechs naer dalfvasten weke, ende
een caut bijtende weder van winde
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uuten Noort Oosten wesende, quamen zware tijdinghen te Ghendt ende eldere, te
weten, als dat men tsanderdaechs zoude justicie doen over de ghuesen, al
Vlaenderen duere, ende dat tvonnesse vanden duuck Dalve ghecommen was.
Overzulcx waren up den noene, schepenen, als zij ghescheen waren, wederomme
doen vergharen ende waren oock bij den meester del campo, ende oock waren
ontrent den avonde den onderbaliu van Ghendt ende Gheeraert Rijm, baliu van
Sente Pieters, die men naemt den souverain, zien ghaen int sausselet, der stede
vanghenesse.

Cap. XXII.
Hoe de Spaengiaerden haer verghaderinghe maecten; ende hoe men
en
te Ghendt, up den voornoemden XXX in maerte, over zeven mannen
justicie dede metten stroppe, als meester Willem Rutsemeel, Pieter
Andries, Jan Rooze, Lievin De Smet, meester Gillis Coorne, meester
Jacob Schoenlap ende den Wulfjaghere.
en

Ende ghecommen zijnde den XXX marcij, ooc een caut ende zeer windich
wederzijnde, mits die Noort Ooste winden voorscreven, beghonden die Spaensche
trommelen tijlic te roeren; want tsmorghens voor den VIJ hueren beghonden, die
daer toe gheroupen waren, te verghaderen, met haer hernasch ende gheweere,
alzoo zij ter wachte plochten te ghane, alvoren ghaende eenen jonghen met eenen
stalenen schilt ende een daergiekin in dander handt, naer costume; want ic zach
alzoo een regiment commen van over den Curten Steendam, over de Melckbrugghe
ende Sente Jacobs Keerchof, voor den VIJ hueren voornoemt. Daer naer, ontrent
den IX hueren, zach men up de Vrindachmaerct, Vischmaerct,
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Coorenaert, Sente Pharahildenplaetse, Langhemunte, Curtemunte ende veel meer
ander straten, de wijnckelen ende huusen meest al ghesloten. De straten innewaert
waren bezet met Spaensche busschieters, die daer met VIIJ of X de wachte hilden,
stellende haer cromme roers up de kelsije an de husen ende leijden haer stalen
huven daer boven up, up tscheerpe vanden roere; ende up Sente Pharahilden
plaetse, daer zach men zavel ghesturt ende veel scgraghen ligghen om een schavot
te maken. Men maecte ooc neffens die half potente, die daer stont, ontrent twee
1
screden van daer, up de zijde vanden hospittale , eenen diepen put, ende daer
neffens lach noch een dobbel potente, die men daer noch temmerde om daer te
stellen, ende was ghestelt voor den tien hueren; ende daer waren oock curts naer
den tien hueren vier staken int schavot ghestelt, zeer slechte, crom ende slom, ende
zeker regimenten Spaengiaerden, maer lettel, quamen noch de wachte hauden
talven up de Hooftbrugghe, up de Leije achter de Crane, an tsGraven Casteel, up
de Hooftbrugghe, etc. Up Sente Pharahilden plaetse wasser ooc vande principale,
ende de hallebaergiers vanden meester del campo, die over ende weder ghijnghen,
metghaders de hallebaergiers vander stadt, die stonden voor een deel volcx voor
de zijde daer tkeercxkin ende de Drij Coppen staen. Alwaer dat curts naer den XIJ
hueren uut den sGraven Casteele ghebrocht was meester Willem Rutsemeelis,
procuruer, een man die wel ghelt plach te winnen, zoo men zeijde wel hondert
ponden grooten sjaers, ende hadde voor eenen biechtvader broeder Lievinus Van
den Bossche, Dominicaen, ende als hij

1
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rontomme beede de potenten gheghaen hadde ende over zijn knien zijn ghebet
ghedaen hadde, zeer mannelic sprekende, es vanden hanchman ter leeren
upgheleet, an de halve potente, die up de zijde naest de Leije stont ende van te
voren daer ghestaen hadde, ende hij zijnen hemelschen Vadere ende Onsen Heere
Jhesum Christum angheroupen hebbende, es afghesteken ende verwurcht
gheworden, wesende een vierschoot teer man met eenen zwarten redelicken langhen
baert. Hij was van gheboorten een Audenaerdijn, ende quam eerstmael te Ghendt
up Sente Pieters schole hauden, ende daernaer bestont hij een practizien te werden;
maer hij was ghereputeert voor eene die niet zeer rechtveerdich in zijn zaken en
was. Bossche dede naer zijn doot voor zijn ziele bidden, ende las daer eenen de
profundis over, zegghende dat hij een ghoet christen meinsche ghestorven was
naer tgheloove van die H. Roomsche Keercke.
Daer naer wart uutghebrocht Pieter Andries, een zeepzieder, die ghewoont hadde
in de Hauburch, een vet, vierschoot, corpulent man met een grijse bolle, thaer
gheschoren up den cam ende hebbende eenen cleenen baert. Dese hadde Onser
Vrauwenbroers bij hem. Hij maectet zeer curt, schudde thooft, zach naer den hemel,
riep Ghodt hertelic an ende wart alzoo ooc up de leere gheleet, ende riep: o heere
Godt, helpt mij nu, ic bidde u uut alle mijnder herten, ontfaet mijn aerme ziele in u
rijcke; bekende hem een zondaer te zijne ende riep: o Vader in huwen handen
bevele ic mijnen gheest; ende wart doe afghesteken ende neffens meester Willem
voornoemt ghehanghen. Zij hadden beede anne zwarte rocx, zwarte bombasijnen
fusteijnen mauwen ende zwarte caussen, ende schenen beede van ghelijcker audde
te wesen, te weten van ontrent
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of L jaren; maer Pieter Andries, eylacen! mits tverwurghen, hijnck leelic ende
dicke zijn tonghe uute.
Daernaer verstelde den hanchman met hulpe van zijnen cnape de leere, ende
brachtse an de nieu dobbel potente, ende deerste, die daer an ghehanghen was,
dat was een ticheldecker Jan Rooze ghenaemt, die ghewoont hadde in de
Onderstrate. Dese en liet gheen sprake uut hem ghaen vanden eersten totten
laetsten, ende hadde Fremenueren, die hem tgheloove anriepen, maer hij en
andtwoordde haer niet, ende bleef alzoo onberoerlic als oft hem niet angheghaen
en hadde, ende wart alzoo ghehanghen, een vierschoot, wel ghefautsoeneert man,
magher int abijt, hebbende een witte kennevetsen casacke an, twee roode laken
mauwen ende zwarte caussen met een leren zeemen brouck, welcx zolen vande
caussen quaet waren, want deene hijnck wel alf af; ende verwurcht zijnde ende
vanden hanchman up zijnen hals ende hooft ghetorden gheweest hebbende, wart
zeer bloedende uut zijnen nuese, dwelc viel up zijnen boesem, eenen rooden
zweetrock ende up zijn handen, die voor hem ghebonden waren, zoo dander oock
waren ende ooc de aermen an tlijf boven de helleboghen. Hij hadde eenen cleenen
baert, ongheschoren haer, lanck hanghende tot up de hooren, een man van haudden
van ontrent XL jaren int anzien. Sommighe wilden zegghen, dat hij jeghen zijn wijf
plach qualic te leven, maer ofter ooc dwijf cause af was, dats te beziene. Tscheen
1
wel, dat zij hem lettel ghade slouch, dat zij zijn caussen niet verheghent en hadde,
daer hij mede ghehanghen was.
Daer naer wart uutghebrocht Lieven De Smet, een audt
XLVIIJ

1
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man wel van LXX jaren, met witten hare ende eenen grijsen baert, vierschoot ende
magher van beenen, hebbende up zijn hooft een nieu fluweelen slaepbonetkin, een
1
halfhossetten casacke met mauwen, zwarte caussen ende trijpen schoen, want
niemant daer meer in zijn schoen en starf dan hij, ende al boven zijnde nam hem
den hanchman tbonetkin af ende leijdet up de potente, maer metten schocken
vanden verwurghen vielt af up de strate. Hij was een rijcke man, ende hadde langhen
tijt(zoo voorseijt es) zijn vanghenesse ghehauden tzijnen huse bij consente van
schepenen. Desen riep ooc hertelic tot Ghodt, zegghende onder andere: tes nu de
huere, dat ic mijn offerande doen moet, o heere Jhesu, ontfaermt u mijns; want daer
en es in anders gheenen name salicheijt te verwachten, dan in den name Jhesu,
men toelgieret hoe men wille; badt ooc dat men zoude willen voor hem bidden,
terwijlen dat hij noch leefde; want naer de doot (zeijde hij) en hilp gheen bidden,
waerduere hij te verstaen ghaf, als dat hij niet en gheloofde, datter een vaghevier
was, alzoo de Helighe Keercke haut ende vanden apostelen tijden af ghehauden
heeft, als dat men oock voor die ghestorvene behoort te bidden, dwelc overvloedelic
betoocht can werden metter H. Scriftueren, uuten auden ende nieuwen Testamenten,
ooc met de helighe doctueren griecsche ende latijnsche, met die langhe ghewoonte
der H. Keercke ende met die ghemeensaemheijt van over meer dan duijsent jaren
van desen gheloove in alle landen, die van christenen bewoont, gheweest hebben.
Want tes een groote wreetheijt voor die dooden niet te willen bidden, die
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in die onsachelicke pijne des vagheviers zijn, en noch eijst een meerder
vertwijffelinghe voor hem zelven naer zijn doot niet te willen ghebeden hebben, ofte
tes een groote afleedijnghe des zins. Hem wart upgheteghen ende was bedijncht,
dat hij sommighe nieu predicanten hier ghebrocht hadde, en dat hij in den valschen
raet was up Dierick Jooris ghoeijkin om volck up te nemen, ende zoude ghezeijt
hebben: tes ghoet; maer zoude terstont wech gheschoten zijn, zegghende: ic ben
audt, ic hoore qualic; zoude XXV ponden grooten tot de ghuekeercke gheleent
hebben; zoude ghecommitteert gheweest hebben met Jaques Lobberjoos ende
noch eenen derden persoon, om pennijnghen tAndtweerpen up te lichten om volck
up te nemen jeghen den Coninc. Men zeijde ooc, dat hij in den raet up Dierick Jooris
ghoeijkin de principale was, ende zat wel en ghemackelic daertoe, daeromme wast
een wondere, dat hij hem dorste ghetroosten in de stadt van Ghendt te commen,
maer moghelic hem locke den brief die vander Gouvernante an de wet van Ghendt
1
ghecommen was, zoo ghij vint lib. 4 , cap. 20. Van hem leest breeder ende ooc van
2
andere lib. 4 , cap. 5. Aldusdan es den desen ooc ghehanghen neffens den
ticheldecker voornoemt, an de zijde vander potente naest Wenemaers hospittael.
Daernaer wart voort ghebrocht meester Gillis Coorne, een incarnaetveerwere,
een constenare zeer fraeij, een vremdelijnck van gheboorten, die magher in dese
stadt quam ende rijcke aldaer bedeghen was. Hij was een frisch groot man van
leden, int beste van zijnen leven, als audt schijnende maer XL jaren, een steerck
wel ghevaren blue-

1
2

Lees lib. 5.
Lees lib. 5.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

308
sende man met eenen cleenen baert, vroom corpus ende beenen, jent int abijt, met
eenen halfhossetten culder, zwarte bombosijnen mauwen ende roode incarnate
caussen, boven ghetrosseert ende duersneden ende met roode taftaf oft ander
stoffe ghevoedert. Dese int leeden zach zeer ter zijden uut naer de hallebaergiers,
die voor tkeercxkin stonden ende daer ontrent, ende upwaert gheleet zijnde sprack
zijn ghebet statelic tot Ghodt, ende toochde hem ghenouch vanden zinne te zijne
als Lieven De Smet gheweest hadde, bij de welcke, hij ghehanghen was, zoo dat
hij vaste an hem hijnck, alle drije an de zijde voornoemd vande dobbel potente;
maer mits zijn groote steercte ende dat hij noch int beste van zijnen leven was, zoo
conde hem den scheerprechter qualic ter doot ghebrijnghen, want als hij hem langhe
metten voete ghesteken hadde up thooft ende den hals alzoo wel, als up de
ghebonden handen, zoo zach ic hem noch zijn beenen twee of drij reijsen vertrecken.
Den zesten, die daer uut ghebrocht was, dat was meester Jacob, die men
bijnaemde Schoelap, om dat hij hem moeijde een medecijn te zijne daer hij int eerste
plach schoens te lappen. Hij woonde achter de Vrindachmaerct, niet verre vanden
huse daer den voornoemden meester Gillis woonde; hij was een magher man, zijnde
in zijn onderlijf met magher zwarte caussen, hebbende saragoskins, een zwart
wambaeijs, lanck haer, een cleen baerdekin ende audt ontrent XLV jaren. Hij riep
ooc Godt hertelic an, maer boven up de leere zijnde (welcke leere nu ghekeert was
ende ghestelt om van dander zijde naest sGravenbrugghe up te ghane, ende an
den anderen aerm vander potente, die noch ijdel was, die zijde naest de Leije), zoo
sprack hij, dat hem elc wachten zoude van dat slanghen ghebroetsel, diets in een
jaer tijts haerwaert veel ghemaect hadden ende noch vele maken
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zouden. Ic meende dat hijt hadde up zijns ghelijcke, mutiers ende sectarissen; maer
als ic hoorde de broers jeghens hem roupen, hem biddende, dat hij hem daer mede
niet quellen en wilde, zoo dochte ic, dat hijt up haer ende haers ghelijcke hadde,
ghepassijt sprekende. Daernaer zijn ziele Godt bevelende, wart ooc ghehanghen.
Daer naer was de zevenste uutghebrocht, ende was een man vander zelver audde
1
vanden voorghaenden, zoot scheen, ende mij ruumde een catholijck man in mijn
hoore zegghende: slaet ghade, desen man zal veel zijns maken, tes een onghebakert
man van spreken; maer ic andtwoorde: moghelic hij zal nu beter ghestelt zijn, alzoo
hij ooc in der waerheijt was. Hij sprack alzoo zoetelic ende discretelic, als ijemant
van die daer ghestorven waren, zegghende dat zijn wijf ende kinderen langhe
armoede gheleden hadden bij ghebreke van hem haren brootwinder, ende hij over
dander zijde in de vanghenesse, biddende ootmoedelic om vergheffenesse alle die
hij zoude moghen mesdaen hebben in woorden oft in weercken, alzoo ooc sommighe
ander pacienten ghedaen hadden, ende offerde Ghodt almachtich ende Jhesus
Christus, den zone Ghodts, zijnen gheest, en wart vander leere ghesteken ende bij
den voornoemden meester Jacob ghehanghen, maer redelic int abijt zijnde.

1

Ruinde, fluisterde.
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Cap. XXIII.
Hoe men up den voornoemden dach noch te Ghendt justicie dede metten
viere; over vier Annabaptisten, jonghe mannen, ende hoe die
ghehanghen waren afghedaen werden, ende som begraven up
tghewijdde ende som niet; ende hoe datter noch sommighe ghevanghen
werden.
Daernaer verschoeijde tvolck, ende beghonden te stane over de zijde vanden
schavotte, daer men vier Annabaptisten up verbernen zoude, ende was de zijde
van Wenemaers hospittael, en up die zijde was den inghanck ghemaect vande
mutsaerden, die van binnen al met stroo becleet waren. Die Spaensche soldaten,
sommighe van hemlien, deden tvolc ruum upstaen ende wijt van daer, omdat zij
niet verstaen en zouden wat die pacienten zegghen zouden, wel ende rechtelic daer
inne doende, mits dat haer woorden zoo antreckende zijn ende besmettende, om
taerme ghemeene volc voetsel uut te zughen. Dees updrijvinghe vanden volcke
ghebuerde tot drij ofte vier stonden; want zij namen som mutsaertstocken ende
sloughen daer mede in tvolck, ander sloughense up de kelseije, ende terstont
daernaer werden die pacienten brocht, vier jonghe mannen, de sommighe en
schenen maer ghezellen van XXIIIJ jaren zijnde, ende eenighe wat audere, ende
werden terstont ter leeren upgheleet ende in thusekin ghedrumt; want daer liep
eenen Spaengiaert boven, die een provoost ofte bevelsman was, last hebbende
(zoo men zeijde) van meester del campo, ende en wildese niet laten buten, ende
den laetsten viel over zijn knien ende waende zijn ghebet doen, met den aenzichte
nochtans ten
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haute waert ende den rugghe ten volcke waert, maer ten mocht hem niet ghebueren.
De dienaers vander stadt, twee of drije, waren in thusekin, terwijlen den hanchman
de crammen in slouch; maer den voornoemden Spaengiaert die wildese van daer
hebben, ende ziende dat den hanchman den eenen een lettel beghonde te woelen,
eer hij tvier daer in stack, en wildes niet ghedooghen, waer op den hanchman sprack,
dat hij zulck last vande heeren hadde; maer ten hilp gheen zegghen, hij en wildese
niet ghewoelt hebben, maer levende verbrant. Aldus es den hanchman van tschavot
gheghaen, ende quam curts daernaer wederom, ende bracht eenen gheslotenen
curf in zijn handt. Terwijlen spraken die pacienten melcanderen an, ende daer
beghonde eenen te zijnghen; dat wilde den Spaengiaert beletten, ende stacse ende
smeetse met eenen mutsaertstock, die hij in dhandt ghenomen hadde, dwelck tvolck
niet gheerne en zach. Ende den hanchman dede den curf hopen, ende lanchde
daer ketenen uute, ende tvolck meende, dattet puppen van buspoer zouden
gheweest hebben; maer hemlien en mocht zoo veel niet ghebueren. Die ketenen
anghesleghen zijnde, nam terstont eenen wallem stroots ende stack tvier daer inne,
zoo dat die aerme pacienten, die naect stonden, elc an eenen staeck, niet dan haer
hemden over haer lichamen hebbende, metten blooten beenen ende uppercaussen
oft brouck, terstont die vlamme ghevoelden, ende riepen lude tot Ghodt, ende terstont
duer de groote pijne des viers, veranderde dat roupen in een onverstandich gruwelic
crijsschen, maer en duerde niet langhe; want den roock ende de vlamme versticte
haer stemmen ende versmoordese eensdeels. Daer waren ooc Spaengiaerden zoo
nijdich daerup, dat zij noch mutsaerden up tscavot wierpen om noch meer brants
te maken, hoewel dat tvier zoo gheweldich was ende zoo zeer blaecte
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metten wint, dat tvolck wijt van daer rumen moeste. Ende tvier ghecesseert zijnde,
zach men die lichamen macht zeer verbrant, die daermen uuten buuck hanghen
ende bijcans de beenen af verbrant. Dese viez Annabaptisten waren vremdelijnghen,
ende hadden wel een jaer te voren ghevanghen gheweest van Franchoijs Pascharis,
een vande vier capiteijnen van Ghendt gheweest hebbende; maer dander vijfve
waren alle vander stadt, ende dander twee van eldere, als meester Gillis Coorne,
die maer XIJ jaren of daer ontrent te Ghendt ghewoont hadde, ende meester Willem
Rutsemeelis, die van Audenaerde was, maer hadde langhe te Ghendt ghewoont.
Godt wille alle haer aerme ziele ontfaermertich zijn!
Daer hadde int eerste, als die zeven pacienten ghehanghen waren, vier toortsen
ghebrocht gheweest ende een gheruchde kiste met een cleet overdect, ende werden
ghedreghen int hospittael voornoemt, want Rutsemeelis ende Pieter Andries, die
an de alf potente eerst ghehanghen waren, waren eerst afghedaen, eerst Rutsemeel,
ende wart up een bare gheleijt ende vande Cellebroers int hospittael ghedreghen,
ende daernaer den anderen van ghelijcken, alwaer zij up tghewijde begraven waren.
Daernaer werden afghedaen eerst die diemen hiet den Wulfjaghere, ende daernaer
meester Jacob. Daernaer an dander zijde vander dobbel potente wart eerst
afghedaen meester Gillis, daernaer Lievin De Smet ende den laetsten was Jan
Rooze, ticheldeckere, ende werden up eenen waghen gheleijt om naer tGhalghevelt
te voeren; ende daer was noch eenen anderen waghen met veel stroo, om die vier
lichamen van die Annebaptisten up te weerpen ende ooc naer de Ghalghe te voeren.
Binnen dien ende wat te voren, vertrocken de Spaensche
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soldaten met haer trommele naer haer logimenten; maer daer wandelden noch
soldaten, die meercten ofter eenighe lieden tsamen spraken, ende om dat een man
jeghen mij sprack ende een aude vrauwe, die ic niet en kende, sprack eenen
Spaengiaert ons an, zegghende: ten es niet ghoet zijn Lutheranos, noch al beter
dronckaert zijn, sprekende quaet vlaemsch.
Dees pacienten en wisten noch tsavonts te voren ten VIJ hueren niet dat zij
steerven zouden; dan als zij som int sGraven Casteel gheleet waren, doe werden
zijt gheware. Welck eenen weermoet dat haer overquam mach elck wel dijncken!
Tsanderdaechs haten dees pacienten haer inbijt tsamen, ende mits dat daer die
vier Annabaptisten onder waren, zoo creghen zij groote arguacien ende hieten
melcanders dijnghen valsch te zijne, ende vielen in twee of drij diveersche sexien
ende sommighe wart zeer ghebeden, als onder andere Lievin De Smet, dwelc een
audt eerlic man scheen zijnde ende rijcke van ghoede, dat hij zoude willen afstaen
ende zijn opinien verlaten, dwelck hij niet doen en wilde, meenende recht te hebben
ende de waerheijt bij der handt, mits dat hij een man zeer vaste ende hert van zinne
was, quaet om verzetten als hij ijet voor hem ghenomen hadde, anders een ghoet
man van leven. Ende meester Gillis, zeijden zij een hertelic man gheweest thebben.
Item den Wulfjagher, noch tsachternoens te voren van gheen zwaericheijt wetende,
sprack int sausselet jeghen sommighe schepeneboden van zijn affairen, ende van
zijn dochtere, die in eenen dienst besteet was, winnende maer acht schilde tjaers
ende wasser wel XXIIIJ weert te winnen, die begheerde hij zeer te helpen, alzoo
langhe als hij de macht hadde, ende zijn ander kinderen tot zesse oft zeven.
Tsanderdaechs naer dese justicie, brochten die moor-
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knechten die sgraghen vanden schavotte, verbrande staken ende berders up eenen
waghen ghevoert van Sente Pharahilden plaetse over de Vischmaerct ende alzoo
de Hoogpoort nedere, ende men zeijde, dat men tsanderdaechs weder justicie doen
zoude, maer daer en es niet afgheschiet, dan dat men bij nachte noch sommighe
persoonen zoude ghevanghen hebben. Ende daer wart up den zelven dach, den
laetsten van maerte, ghevanghen den brauwer int Muelekin in de Veltstrate, ende
was een man van Meenene. Maer dat men zeijde, dat mer up Sente Pieters tot XIJ
personen van haer bedden ghehaelt hadde, ende datter een joncman was, die
meende te onschapperen duer een cave al boven uut ende wart noch ghevanghen,
ende dat de heere up de zelve eerlichede wel in XL huijsen gheweest hadde, maer
zij vonden veel vijncken (zoo men zecht) vervloghen, ende dat dit zoude gheschiet
zijn up den nacht, die quam voor den woonsdach den laetsten marcij, es meest
bevonden upghevijnghe ende gheloghen te wesen.
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[Vierde deel]
Dat achtste boeck.
Cap. I.
Van somomighe wreede lueghenachtighe maren der Spaengiaerden;
ende vande justicie tot Bruessel ghedaen; ende hoe men tAndtweerpen
ende te Ghendt tvolck noch vijnck; ende te Ghendt twee mannen
ghehanghen werden, ende eenen priester levende verbrant.
Up den eersten april quam de tijdinghe te Ghendt vande groote justicien, die alomme
in alle hooftsteden in Nederland ghedaen waren, alle up eenen ghestelden dach,
en

1

den XXX van maerte voornoemt , te weten te Bruessele, tAndtweerpen, te
Doornicke, te Valencijne, ende alzoo voort, etc.; want die Spaengiaerts deden
lueghenachtich de mare ghaen, datter te Bruessele XXX verbrant waren, alle groote
mannen van machte ende van rijcdommen; ende dat noch afgrijselicker om hooren
2
was, te Vilvoorde int casteel zoude een secrete duwiere ghemaect zijn onder een
schoon

1
2

1567 o.s.
Onderaardsche gang.
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camere, in welcke duwiere oft put ghevoucht waren bij consten veel snijdende
messen oft partisanen ende pinnen metten scheerpen upwaert als een hekele, ende
men zoude eenen grooten hoop edelmannen, waer onder die zonen van Batenburch
zouden gheweest zijn, commende in de voornoemde camere, nieuwers af wetende,
ende daer zijnde zoo zoude van onder een clijncke ghetrocken zijn ende zouden
alzoo in de voornoemde instrumenten ghevallen zijn, alwaer zij deerlic duerwont
ende duerspeet zouden gheworden zijn ende langhen tijt int leven in zulcker pijne
ghebleven hebben. Maer dit es al bevonden onwaerachtich te wesen; want twaren
sommighe Spaensche soldaten te Ghendt diet upghaven, die tijrannich van herten
1
waren ende moghelic zulcke wreetheijt gheerne ghezien hadden, als van Nabins
2
ende Nicocreontus bloet in haer lijf hebbende. Maer dat es waerachtich, dat up den
en

aprilis, vrindach wesende, te Bruessel, buten der poorten, X mannen hebben
ghehanghen gheweest ende daer te voren twee Anabaptisten verbrant, ende
tAndtweerpen waren wel XVJ rijcke treffelicke cooplieden ghevanghen. Men vijnck
ooc in ander plaetsen; want te Ghendt was up den zelven dach ghevanghen Jacob
de Vechtere, lakensnijder, duer de Ketelpoorte, ende noch een vroevrauwe ooc up
Sente Pieters, waer af men zeijde, dat zij gheen kinderen en wilde in de keercken
te christenen draghen, besprekende, als zij de vrauwen diende, dat zij haer daer
mede niet belasten en wilde. Onder de voornoemde X, die te Bruessel gherecht
waren, wasser viere van Ghendt, als Marten Dierkens, duer de Pasteerenpoorte,
levende up zijn renten, eens priesters zone, een curt magher man met
IJ

1
2

Nabis, tyran van Sparte.
Nicocreon, koning van Salamine.
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magher caken, langhen nuese ende cleenen baert, audt ontrent vijftich jaren, die
van sommighe niet zeer ghepresen en was, om dat hij neerghaende ende
nestelachtich was in processen ende andersins. Dese zoude vergharinghen ende
raden der ghuesen in zijn eijghen huijs ghehauden hebben, ende was zeer
anhanghende Calvinus leeringhe. Den anderen was ghenaemt Nicolaus Van den
1
Steene Jans zone , boucvercopers up Sente Pharahilden plaetse. Dese zoude die
van Valenchiene ende andere van valsche suspecte boucken ghestoffeert hebben
ende ander delicten ghecommitteert. Zijn wijf, een schoon jonghe zottinne zijnde,
regierde haer qualic met de Spaengiaerden ende blameerde haren man, ghelijck
snoode hoeren pleghen, zegghende jeghen hemlieden, dat hij een heretijck was,
ende blameerder meer andere, die haer zelven te voren gheblameert hadden. De
derde was een cuper, wonende in den Inghel up den Callenderbeerch, een steerck
wel gheleet man, maer een zeer mesjant bordeelhauder ende snoot bouve wesende,
een abominabel leven gheleet hebbende. Dese ghevallen zijnde in dese muterie,
es ooc aldaer te curt gherolt, audt ontrent XL jaren, Den vierden was een zeeldraeijer
van up tSant, die ic niet en kende. Een deel van dese ghejusticierde, als Marten
Dierkins, waren eerst onthooft ende daer naer onder haer ocxelen an de ghalghe
ghehanghen.
Up den derden in april, zaterdach wesende ende sente Rijchardusdach, dede
men wederomme te Ghendt, up Sente Pharahilden plaetse, justicie van drije manne
persoonen, ende die Spaensche chrijschknechten sloten de straten af ende tmidden
vander sGraven-brugghe, maer lieten die

1

Jan Van den Steene d'aude, of Lapidanus, boekdrukker te Gent, gestorven in 1576.
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vander stadt passeren. Den meester del campo reet ooc tot hemlieden, rechts eer
de execusie geschiedde, hemlien wat te kennen ghevende. Vele vermoedden, dattet
was dat niemant van hemlien zijnen rappier uuttrecken en zoude oft slaen met haer
gheweere, alwaert datter eenighe beroerte onder tvolc quame, dwelc meer uut
vreesen ware gheschepen te gheschiene dan andersins. Daer was ooc zeer lettel
volcx vander stadt ende lettel soldaten.
Den eersten die uutghebrocht was, dat was een Westerlijnck, een frisch jonck
man van XXX jaren, ende was behanghen an zijnen hals met valsche munte, daer
hij om verwesen was bij den Raet, om dat hij hem daer mede ghemoeijt hadde,
ende Godt hertelic anroupende wart ghehanghen an de nieu dobbel potente an de
zijde naest den hospittale. Zijn abijten waren al ghelu leder, ende was int onderlijf,
zonder dat hij onder zijn braen hadde wit lijnwaet, ende starf in zijn schoen.
Den tweeden, die voort ghebrocht was uuten sGraven Casteele, was ooc uuten
Westcant, ende hadden dienaer gheweest van eenen offichier, maer ontrauwelic
zijnen dienst ghedaen; want hij hadde, in den Westcant, de trommel doen slaen ter
hulpe ende assistencie vanden capiteijn der meijtmakers Jan Denijs, daer hier voren
af ghezeijt es. Aldus wart hij ooc hertelic tot Ghodt roupende: Vader, in huwen
handen bevele ic mijnen gheest; ende naer den hemel ziende, afghesteken ende
bij den anderen ghehanghen, achter an zijnen rugghe, ende was ooc in zijn onderlijf
met zwarte abijten, een magher man met een cleen baerdekin vander audde als
voren.
Den derden (dwelc alder compasselicst was), dat was een priester ende predicant
gheweest, redelicken wel ghelittereert, maer tzelve qualic betreckende, ende hadde
pastuer
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gheweest van Vinderhaute bij Ghendt, ghenaemt her Gillis De Meijere, die voor der
noene ontwijt ende ghedegradeert was ten huijse vanden deken vanden Christenen,
vanden suffragaen vanden bisscop van Doornicke, die daeraf macht hadde; want
die ghecommitteerde vanden bisscop voornoemt waren daer ghelogiert ende
ghecommen om oorden te gheven ende crune, ende daer wasser wel XXX die crune
ontfijnghen, ende ooc om die lieden ende kinderen te vromen, die noch niet
ghevroomt en waren, om dat zij dat helich sacrament des vroomsels zouden moghen
weerdichlic, thaerder zielen salicheijt, ontfanghen. Ende hij ontwijt zijnde, wart
wederomme gheleet tusschen de handen vande officiers, duer dat cleen straetkin
naest Triest, al duer de Onderstrate naer tsGravensteen. Dezen dan uutghebrocht
zijnde om voor justicie te steerven metten brant, meende te spreken, zoo zulcke
schadelicke heretijcken pleghen, welcx woorden zeer antreckende ende inderlic
zijn voor leecke persoonen; maer twart hem verboden, ende den meester del campo
stack hem up zijnen mont, zoo dat hij bloedde, ende den snuutdouck, die hij campo
in dhandt hadde, daer af bebloet wart, ende alzoo zonder veel sprake dan in latijne,
dat men hem noch spaerlic toeliet, wart hij int husekin metten mutsaerden gheleet,
ende terstont met ketenen vast ghemaect ende tvier daer in ghesteken, dwelck kij
wel ghevoelde, want daer en schenen niet boven XV mutsaerden zijnde, want daer
wasser vande Spaengiaerts noch afgheworpen met sommich stroo. Aldus
anroupende Godt, ende duer de pijne des viers riep hij achter naer: aije! aije!
versmoorde de stemme metten roock ende vlamme, zoo dat hij zijnen gheest ghaf.
Die Spaengiaerts ghecten daer mede, ende stonden en loughen, ende spotten met
hem, om dat hij aije, aije gheroupen hadde, dwelc men wel om
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minder zaken doen zoude, want eer tvier tvleesch duercnaecht heeft tot dat de ziele
uutghaet, zoo lijden zulcke boven maten groot torment: eenen voorsmaeck van die
helsche tormenten, daer die boose upstinate ketters toe ghezonden werden; maer
vele dochten, dat zij veel redelicker ghedaen hadden, dat zij metten verdoolden
meinsche compassie ende medelijde ghehadt hadden, hoewel dat zij in Spaengien
die manniere hebben, alsser ijemant ijewers als een ketter ter doot gheexecuteert
wert, zoo wert datte haerlier vrienden tot een groote schande ende blamatie
verweten, dwelc eensdeels niet qualic ghedaen en es, om dat elc hem wachten
zoude van ghelijcken te doene ende haer vrienden zulcx beletten zouden, indien
zijt wisten. Tes ooc groote blamacie ende ingurie een ketter zijn; want die Heere
zecht: die de keercke niet en heert, die zal men hauden als een heijden ende
openhaer zondare. Dit vier voornoemt en stont up gheen schavaut, maer up de
strate, ghelijc men Sente Jans vier maect, dwelc ic noijnt meer ghezien en hadde,
ende dit was de cause, dat ic den persoon niet en zach; want ic ziende over thooft
vanden volcke, die daer bij stonden, en zach maer den tsop vande mutsaerden,
zes of VIIJ, zoo peinsde ic, dat zij alzoo up een schavot stonden, ende dat men hem
verbranden zoude met een vier, maer tot zijnen middewaert commende, ende dat
ic hem dan wel zien zoude als hij up tschavot quame. Hij was ooc een cleen curt
persoon, manck ghaende in zijn beenen ende int gheloove noch veer mancker,
want hij sustineerde al Luthers opinien, daer hij niet af te brijnghen en was; verclaerde
ooc in zijn sermoenen, als de ghuesen haer hooren upstaken, dat hij nu den tijt
bequame zach om de waerheijt te openbaren, die hij langhe int herte ghedreghen
hadde ende ghedissimuleert, om dat hij noch gheenen tijt

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

7
en zach daertoe bequame. Hij dorst zijn valsche leeringhen die waerheijt noumen,
ghelijck hij noch zeijde, als hij uutgheleet waert ter doot: dat hij starf om dwoort
Godts, daer hij starf om tvervalschen vanden woorde Godts, ghelijck een valsch
muntenare sConincx munte conterfeijt ende corrumpeert, ende tsmelten der vlieghen
die costelicke zalve bedeerven, zoo Salomon zecht. Men zeijde (onbeloghen moet
hij van mij zijn), dat hij over X of XIJ jaren te voren, eens quam in zijn pastorie metten
Helighen Sacramente om ijemant te ghaen berechten, ende vindende eenen hoop
jaghers onder weghe, die een wilt upghedaen hadden, heeft ghevraecht, oft hij
hemlien mede twilt wilde helpen vervolghen, ende heeft die sijborie in eenen holen
boom ghestelt, zijn overslop ende stoole afgheleijt, ende es mede ghaen loopen in
de jacht. Of zulcke dijnghen wel vouchden eenen priester ende oft een stichtijnghe
in brachte voor tvolck, oft ooc Godt behaghelic es, dat men alzoo met hem spot,
dat latic jugieren die redelic verstant hebben. Zijn lichame wart tot asschen verbrant;
want die Spaensche soldaten stooctent zelve; ja, tsanderdaechs tot den X hueren,
zondach wesende, lach daer noch een stick van zijn rugghebeen ende vanden
hoofde int vier en smoorde, ende rontomme stont tvolck ende Spaengiaerts tsamen
ontrent een dosijne. Ende ontrent den VIIJ hueren hadder een man gheweest vander
stadt, die een beenkin vanden verbranden ketter upgheraept hadde, moghelic
vanden zelven evel besmet zijnde, om dat voor een helichdom te hauden, die
nochtans die relijcquen vande waerachtighe helighen verachten; maer dit wart
1
ghemeerct van een Spaengiaert, die hem bij den tasseele greep ende slijngherde
hem haerwaert

1

Het Oudfransche tassel, tasseau.
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ende ghinswaert, ende wilde hem daer om ghevanghen hebben, zegghende dattet
ooc een Lutheranos was, maer een ander Spaengiaert belette dat. Zoo achterhalen
die heretijcken haer zelven. Die Hussijten, int concilie te Constans, raepten die
asschen up van haren ketter, die zij voor helich hilden, Johannes Hus, ende hilden
hem eenen vierdach int jaer, die nochtans die waerachtighe heleghen lichamen niet
en eerden, maer versmaedden ende ooc haer helighe daghen, waer duer men haer
zodtheijt zien mochte.
Den deken vanden Christenen zeijde mij, dat dit pastuerkin datter verbrant was,
maer een aerm bloeijkin en was, die cleen wetenschap hadde, ende hadde int jaer
c

XV LVJ in de handen vanden bisscop van Doornicke gheweest, om dat men bevonden

hadde, dat hij suspecte boucken bij hem behilt, waer inne sommighe reghulen
ghesublinieert waren, ende hadde die ghesustineert in zijn sermoenen. Aldus wart
hij daer af ghecorregiert, ende moeste zweeren niet meer van ghelijcken te doene,
up lijvelicke correctie, dwelc hij ghedaen hebbende in desen ghueschen tijt, zoo
wart hij ghepriveert van zijnder kuere, te meer om dat hij gheen misse doen en wilde,
ende tvolc in zijn sermoenen totten afval der misse voetsel ghaf, ende hem was zijn
preken verboden, daerom dat hij zeijde tot den deken voornoemt, als dat men niet
bevinden en zoude, als dat hij ghepredict hadde, naer dat hem zijn kuere ghenomen
was; maer den deken riet hem, dat hij hem begheven zoude in de handen vanden
bisschop van Doornicke, dwelc een ghoet sachtmoedich man was, hij zouder best
mede varen ende noch pardoen ghecrijghen, maer hij zoude ghezeijt hebben: ic
ghedraechs mij liever in den weerlicken juge, ic hebber eens qualic gheweest;
zegghende tot den deken, als zij spraken vande articlen des gheloofs: dat den deken
wel beter wiste, wilde hijt zegghen.
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Hij en gheloofde niet, datter een vaghevier was, noch dat men die helighen behoort
te bidden, pilgrimaigen te ghane, pardoenen te halen, noch dat Christus in vleesche
ende in bloede int Helich Sacrament was, maer alleene gheestelic te nemen; in
somma was meest haudende die leeringhen van Martinus Luther ende Johannes
Calvijn.
Up desen zelven dach wasser noch een man uut zijnen huuse ghehaelt in de
Meere, ende ghevanghen ghenomen.

Cap. II.
Wat dat men zeijde vanden prince van Condée in Vrancrijck, ende hoe
die ghuesen veel maren stroeijden ten voordeele van Condée; ende hoe
te Ronce fortselic de ghevanghenen uutghehaelt zijn; ende hoe
sommighe ghuesen moesten compareren voor de ghecommitteerde
vanden bisscop van Doornicke, wesende te Ghendt.
en

Up den IIIJ aprillis, zondach wesende, quam de drouve tijdijnghe te Ghendt, als
dat Condée in Vrancrijck een stadt inneghenomen hadde, daer den Coninc al zijn
fortificatie van avere ende foeraige voor de peerden verghadert hadde, dwelc hij nu
zelve in zijn handen ghecreghen hadde. Die van Ludicke waren ooc bevreest; want
die van Condèes zijde waren, zouden ghezeijt hebben: zij wilden ontrent Paesschen
die Nederlanden commen bezoucken, ende al duer tlandt van Ludicke inbreken.
Calis was ooc in vreesen vande Hughenoijsen, waerom dat zeer scheerpe wachte
van sConincx van Vrancrijcx weghen ghehauden was, ende elcken besocht, die
daer voorbij passeerde. Daernaer wart ghezeijt, datter paeijs ghemaect was tusschen
den Coninc
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ende Condée, welcken paeijs Condée zeere zoude medegheghaen zijn; maer tes
een schijn, dattet vande ghuesen alzoo upghegheven was, diet gheerne alzoo
ghezien hadden, alzoo elc, die verstandt heeft, wel beceffen zal, te weten onder
ander articlen: als dat den Vrancschen Coninc met gheenen christen Coninc en
mocht accoort noch compact maken voor zijn XXIIIJ jaren, die doe maer XVIJ jaren
audt en was, zoo zoudet noch VIJ jaren tijts zijn, eer hij daer af libertheijt zoude
hebben: binnen dien mocht hem Condée ende de zijne gheheel Calvinus ghezint
maken, ja, gheheel tlandt, waer toe hij tendeerde; Condée zoude ooc gheheel
tgouvernement van Vrancrijck hebben, ende zoude altijts hauden VIIJ duijsent
peerden, die hij zoude beschicken up de frontieren in diveersche quartieren van
1
Vrancrijcke, up avontuere oft ijemant hemlien up wilde. Die Surbonisten , of den
gheestelicken raet van Vrancrijcke, zouden van stonden an moeten rumen, ende
de gheestelicheijt voort staen onder de macht ende tgouvernement van dweerlicke.
Madame de grootvrauwe vanden Coninc, die catholijck ghezint es, zoude ooc moeten
vertrecken; de cloosteriers ende rijcke abdien zouden moeten gheven dheelft van
haren ghoede, om te blusschen die groote oncosten, die den Coninc ende die
princen van Vranckrijcke ghehadt hadden in den crijch te voeren, duer haer toestoken
ende om haren wille; die Italiaensche regimentuers ende fockers, dat zij rumen
zouden ende vertrecken uut Vrancrijcke, die de coninghen van Vranckerijcke met
groote sommen ghelts verdoofden, als zij benoodicht waren ende van hemlien
vercreghen ende ghecocht, als dat zij hebben zouden van elck kindt datter gheboren
ware, eenen teston van X stuvers, maer daer af
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Leden van het College der Sorbonne.
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zou noch den Coninc dheelft commen ten proffijte, ende van elcke bruut die daer
en

trauwede den X pennijnck van haer jaerlicx incommen, daer ooc den Coninc in
proffijteerde.
Dese groote etijnghen werden de Franchoijsen al moede, ende Condée met de
zijne beloofdese hier af te verlossen, waer duer zij eenen grooten toeval van volcke
creghen ende therte des volcx an haer trocken. Ziet hoe listich den duvel es, om
een quade secte duer zijn instrumenten up te brijnghen.
Daer wart ooc ghezeijt, datter lijbertheijt des gheloofs zoude zijn, ander zeijden
naer de confessie van Ausburch. Dit zeijden sommighe secretelic, die ghuesghezint
waren, maer die catolijc waren, niet; daerom latic mij dijncken, dattet al meest
lueghenen zijn, voortghestuuct van lieden, diet alzoo gheerne ghezien hadden. Men
zeijde oock, dat ment hier niet openbaren en mochte, alzoot ghoede reden es. Daer
schuulde nochtans wat ten achterdeele vande catholijcque in Vrancrijke, maer den
gront en mocht men niet wel weten.
Te Ghendt quam ooc de tijdijnghe, hoe dat curts hier te voren den souverain van
Arthoijs uutrijdende, met ontrent XXV assistenten, om sommighe ghuesen te vanghen
1
ende te spannen, zelve beclipt es gheweest vanden gharnisoene van Dorlens, een
Vrancsche stadt, ende hebben den Souvereijn met alle zijnen volcke dootghesleghen.
en

Up den voornoemden IIIJ in april ghebuerde te Ronche een staut feijt; want daer
zijn ghecommen XX mannen ende hebben de vanghenesse openghebroken, den
supier vermoort ende daer uut verlost twee ghevanghenen, die van haerder secte
waren, ende zijn alzoo wederom wech ghetrocken;
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Achterhaald, overvallen.
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ende als men besochte de huijsen vande voornoemde ghevanghenen, zoo vant
1
mense al gheruumt ende al tghoet wech ghedaen. Ende in Coecamerbosch , daerbij
gheleghen, was eenen hoop fugitijven ende desperaet volck verghadert diens ghoet
upghescreven ende vercocht was, oft andere die niet vele te verbueren en hadde,
de welcke aldaer zijnde vanden winde niet gheleven en mochten, ende hebben
somtijts sprijnckreijsen ghedaen ende tvolck daer ontrent berooft. Een lettel tijts
daer te voren was de vanghenesse te Tielt openghebroken met ghewelde, ende al
de ghevanghenen daer uut verlost.
en

Up den V april, maendach zijnde, zijn de ghuesen, die haer kinderen buten in
de ghuekeercke ofte int groene van die vremde ministers doen christenen hadden
(ontboden gheweest hebbende), ghecommen ten huuse vanden deken vanden
Christenen, daer die ghecommitteerde vanden bisscop waren, zoo voorseijt es,
ende hebben aldaer ontfanghen absolucie, mits doende zulcke amenden als haer
ghestelt waren: te brijnghen elc een toortse ter eeren den Helighen Sacramente,
up den Sacramentsdach, ende moesten gheven een pecuniale boete naer haer
ghestaethede, deene van VI ghuldenen ende ander min, ende som niet; moesten
ooc eenen brief ghehandteekent hebben in pampiere, waervooren zij wat gheven
moesten, ooc zweeren die Roomsche Keercke ghoet ende ghetrauwe te zijne, haer
leefdaghen lanck, dwelc vele een sachte amende dochte, want zij schicten daer
som wel zelve toe hondert ghuldenen ende meer. Die boeten werden gheapplijckiert
ten proffijte vanden ghemeenen aermen ende vander keercken, diets beede zeer
wel van doene hadden.

1

Schorisse.
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Cap. III.
Welcke de articlen waren waermede sommighe ghuesen lijf ende ghoet
verbuert hadden; ende wie zij waren van Ghent, die te Bruessel
ghevanghen waren, ende hoe sommighe gheestelicke personen voor
die ghevanghenen baden ende die ander beschuldighe niet en
begheerden ghenoumt te hebben; van Backerseels tortuere ende noch
VIIJ mannen te Ghendt ghepijnt.
Ontrent dees tijt werden gheopenbaert die articlen, in dewelcke ijemant ghevallen
zijnde, lijf ende ghoet verbuert hadde, te weten: alle de ghuene die vande consistorien
der ghuesen waren; alle die raet ghehauden hadden om volck up te nemen jeghen
haren Prince, oft ghelt daertoe ghegheven oft upghelicht, oft wapenen ghelevert;
alle die de wachte met gheweere in de veltpredicatien ghehauden hadden; alle die
de valsche predicanten hier ghebrocht ofte ghelogiert hadden; alle die met de
sacxkins om aelmoessen in de veltsermoenen ommegheghaen hadden; alle die
herdoopt waren ofte die Calvinus ofte ander kettersche leeringhen sustineerde; alle
die ghehandteekent hadden ende die Roomsche Keercke afghezworen ende
dierghelijcke.
Ende up dees tijt quamen mij de namen ter handt vande ghene die van Ghendt
waren, ende te Bruessel ghecompareert zijnde, ghevanghen ghenomen waren, in
o

c

februario a 1567: eerst Franchoijs Hueriblock, een rijcke poorter hebbende wel II
ponden groeten tsjaers; Jan Commelijn, een man van Duway, hebbende meer dan
c

ponden grooten tsjaers, wonende te Ghendt in de Burchstrate, een coopman
van coorne ende van ander ghoet; Claeijs
VIJ
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De Saleere, apotecaris, up den houck vander Hoochpoort ende Vischmaerct,
c

hebbende wel II ponden grooten tsjaers, ende hadde wel XII kinderen ende zijn
huijsvrauwe bevrucht ghelaten: hij zoude totter ghuekeercke zeker quantiteijt van
steene ghegheven hebben ende metten sacxkin als aelmoessenier ommegheghaen
hebben in de ghuekeercke ende buten te velde; hij was andersins zeer caritatijf
1
ende ghoet den aermen; dan wasser eenen Inge Conut ende Jan Van der Brugghen,
den hautbrekere, vercoopende veel sperren ende spiesch bert, wonende jeghen
over den Fremenueren, up den houck vander Zonnestrate, die zijnen hautenen
ghevel doen schilderen hadde met herte hoofden, die men versmeedde, waer af hij
wel eene mocht ghenaemt zijn; dan wasser Abraham Van den Abeele, een audt
redelic ghestaet man, wonende up tZant; ooc Frederick De Buck, een ghautsmet
wonende in den grooten Wulf up de Vrindachmaerct; voort Pieter Van der Straten,
Wenock Verrekin, Adriaen Dhamere, een ghezelle van buijten, wonende in de
Maigeleijnstrate, die zoude vijf of zes namen der ghuesen in eenen bouck ghescreven
hebben ter begheerten van meester Pieter De Rijcke, up den Cautere, int hof van
Sente Sebastiaen, daer zij verghadert waren; voort Jan De Brune alias De Wilde,
Claeijs Van den Steene, bouckverkoopere up Sente Pharahilden plaetse, naest den
wijnckel van Jan zijnen vadere; Davidt De Schumere; Jacob Weijtens; Mattheus De
Vlieghere, een jonc ghezelle, voerreere, den zone van Lievin De Vlieghere up de
Nieustrate, bij de Veemaerct; Pieter Zoetens ende Jacob Dhaze, een jonck curt
man, hautcleercoopere ende scheppere.

1

Engelbert?
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en

Up den V april, dijsendach wesende, beghonde men te Bruessele de passie weke
te spelen, dwelc zeer compasselic om hooren was; want daer warter up sommighe
daghen tiene ende meer ghejusticiert. Men zeijde, dat Jan Commelijn, Claeijs De
Saleere, Marten Dierkins, Claeijs Van den Steene ende noch andere, tot VIJ toe, up
eenen dach zouden buten der poorten, onthooft gheweest hebben, alle van Ghendt,
waer af datter daer twee onder haer occelen werden ghehanghen, dwelc ghruwelic
om zien was. Dander thiene waren te voren ghejusticiert, wel een mijle buten der
stadt, ende an boomen ghehanghen. In somma alle die van Ghendt daer ghevanghen
1
waren, die waren ghejusticiert, preter Franchoijs Hueriblock daer zeer veel om
ghedaen was om hem te verlossene, haddet moghelic gheweest; want daer waren
vele deghelicke ende wel gheachte persoonen om ghemoeijt. Men reeter over ende
weder nacht ende dach. Vande gheestelicke, die daer voren spraken, dat was zijns
broers zone, canonick van Sente Donaes te Brugghe ende her Gillis Van
Waesbeerghe den pastuer van Ghendtbrugghe, ooc twee priesters van Sente
Nicolaus keercke, die attesteerden, hoe dat hij zeker chieraigen ende ornamenten
der keercken voornoemt ghesalveert hadde. Daer was ooc omme ghemoeijt broeder
Jan Vanderhaghen, die hier voren dicwils ghenaemt es, een treffelick gheleert man,
een dominicaen oft predicheere, dewelcke om den aermen pacient te moghen
helpen, (die hem deerlic mesgrepen ende nu groot leetscap daer af hadde) naer
Bruessel ghereijst es te waghene met vier peerden, latende staen die salighe officie
van predicken in Sente

1

Uitgezonderd.
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Jans keercke, daer hij al den vastenen alle weercdaghe ghepredict hadde, de meeste
nootzake vorenstellende, dwelck zeer wel ende prijselic van hem ghedaen was,
moghelic daertoe vande vrienden ghebeden ende verzocht zijnde; want ziende die
groote vervolghijnghe ende bloetsturtijnghe over die ghuesen, zoo werden veel
priesteren ende gheestelicke mannen beweecht ende ooc veel weerlicke catholijcque,
om meerder bloetsturtijnghe te mijden, zoo dat zij (al wisten zij wel wie daer inne
beschuldich hadden gheweest) niet openbaren noch noumen en wilden, ende
verboden sommighe costers ende keerckendienaers, die onghesnoerde tonghen
hadden, die sommighe personen, die haer mesgrepen hadden, noumende waren,
dat zij zulcx niet meer doen en zouden; want schepenen en sochten ooc niet die
groote multitude van tanbringhen van zulcke mesdadighe, die stadt warter ooc bij
gheblameert.
Twas ooc een compasselic dijnck die bedructheijt ende benautheijt des volcx
tanziene, ende ooc en mocht met haerlier doot ende verlies van ghoede, niet weder
gherestaureert werden tghene datter bedorven ende ghebroken was. Men zeijde,
dat Franchoijs Hueriblock voornoumt uutstel van XIIIJ daghen ghecreghen hadde;
hij hadde nochtans de biechtvaders bij hem ghehadt, maer en was noch niet
verwesen.
Men zeijde, dat te Bruessele waghenkins ghemaect waren om die principale
hoofden ende edelmannen der ghuesen up te voeren achter straten, eer zij
ghejusticiert zouden werden, waer onder die kinderen van Batenburch ghetelt waren.
Daer wart ooc ghezeijt, dat mijn heere van Backersele, secretaris ende raet vanden
grave van Egmont gheweest hebbende, zoo zeere ghepijnt hadde gheweest, dattet
gruwelic om horen es, ende zoude wel eenen voet voorder uutgherect gheweest
hebben dan hij lanck was, ende
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gheleet zijnde achter straten en was nauwelic machtich zijn voeten up deerde te
stellen. Men zecht ooc, dat hij meer dan eens ghepijnt was, ende dat hij zoude met
peerden van een ghetrocken werden. Ander zeijden, dat men hem quartieren zoude.
Hij was een schoon jonck man, eerlic van persoone, ghelijckende up ende uut een
edelman, hoe wel dat hij van cleender afcomste was, ende was zijnen toename
1
caes ende broot .
en

Up den VIJ in april, woonsdach zijnde, waren te Ghendt vijf mannen, ooc vander
ghueserie, ter tortuere ende pijnbanck overgheleet, ende tsanderdaechs noch drije.
Alle daghe en hoorde men niet dan droufheijt ende zwaericheijt. Sommighe vrauwen
liepen al crijsschende achter straten. Veel mannen ende vrauwen, jonghe ghezellen
ende dochteren, namen noch vaste de vlucht, ende liepen wech in groote miserie
ende armoe; sommighe, om dat zij haer ijwers inne beschuldich kenden ende
vreesden dat zij gheen gracie en zouden connen crijghen, ende andere, om dat zij
zoo hertneckich ende versteent waren, dat zij haer niet en wilden laten ghezegghen
om ter keercken te commen, ende haer te voughen onder tghemeen gheloove der
Heligher Roomsche Keercke, dwelc zij al duvelrije ende afghoderie hieten. Zoo
waren haer zinnen afgheleet ende betoovert met die vermaledijde nieu predicatie,
datter up sommighe niet te winnen en was, ja, en wilden ooc nauwelic ghehoor
gheven die haer ter contrarien wilden leeren oft wijsen, al warent ooc van haer
naeste vrienden; ende waren som jonghers ende jonghe zottinnekins, die niet alf
haer verstant en hadden, dwelck met bloedighe tranen te

1

Jan Van Casembroodt, heer van Backerzeel.
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beclaghen was. Wij mochten willen, dat die nieu predicanten in pasteije vleesch
ghecapt hadden gheweest, dan dat zij zoo menighe ziele verleet ende bedorven
hebben, die nemmermeer om winnen oft om bekeeren en zullen zijn.

Cap. IV.
Van drij pacienten, die ter causen vander ghueserie onthooft waren,
ende hoe ghestichtelic dat zij storven; ende hoe eenen man, van
verschrictheijt van dese doode lichamen, ghestorven es; ende hoe
datter zeven pacienten van Deijnse naer Deijnse ghevoert waren om
ghejusticiert te werden; ende hoe datter noch drij mannen van Ghendt
inneghedaecht waren.
en

Up den X in april, zaterdach voor de ghoe weke, de zonne in den stier ghaende,
zoo werden drij jonghe mannen te Ghendt verwesen bij schepenen vander Kuere,
die twee temmerlieden ende den derden een scrijnweercker wesende, den eenen
wonende in de Bennesteghe, ghenaemt Anthonis. Daer woonde ooc eenen in de
Rame, ende hiet Hans De Donckere, noch een jonck ghezelle zijnde, welcx vader
ende noch twee zijn broeders ter zelver caussen noch ghevanghen zaten. Zij waren
bedijncht, den eenen dat hij ghecommen was als mer ghijnck breken bij Tempelhuus,
daer dit quaet ghebroetsel verghaerde, ende om dat hij gheen stoffacie noch
breeckhallem en hadde, zoo wart hij van dat costelic ghezelschap weerleijt, dus es
hij thuus gheghaen ende haelde een bijle ende hilp breken ten Carmelijten, ten
Predicheeren, tSente Pieters int clooster ende eldere, zoo ooc ghenouch die twee
ander ghedaen hadden,
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den eenen loopende uut met een zaghe. Aldus neerstich ghewrocht hebbende dat
zij zweetten, creghen brekersloon, ende werden nu eerst met zuere paeijmente
betaelt, als men haer al bij XX maenden daer af gheburcht hadde, want den eersten
was den hals afghehauwen up den zelven dach, terstont naer dat zij verwesen
waren, tsnoenens voor den XIJ hueren, ende dander volchden achtereen daer naer,
zoo dat dexecutie daer af voor de alve huere ten eenen al ghedaen was; want ic
daer commende ter alver huere voornoemd, zach noch deen lichame up tscavot
ligghen an de baille van tsGraven Casteel, metten handen ghebonden, de
schauderen bloot ende de burst die manlic gheaert was ende thooft met een cleen
baerdekin, daer neffens hebbende een ghoet wesen, ende hadde een schoon
jonckman gheweest van ontrent XXX jaren int anzien. Dander en waren zoo audt
niet. Noch een lichame lach daer gheworpen vanden schavotte metten hoofde af,
daer tvolck bijcans metten voeten up tart. Lettel oft gheen volck vander stadt, maer
meest Spaensche soldaten ende motsjaetsen, stonden daer ontrent en drumden.
tVolck vander stadt ghijnck dees deerlicheijt zoo naer, dat zijt niet zeer en
begheerden te ziene; maer de cause, dat de lichamen afgheworpen werden, was,
om datse de Cellebroers droughen int sGraven Casteel om te kisten ende up
tghewijdde te begraven, mits dat zij ghestorven waren int gheloove der Heligher
Roomscher Keercke, dwelc hueghelic om hooren was. Van dese drije pacienten
hadden de twee tzwoondaechs met de vijve overgheleet gheweest; maer hoe wel
dat zij ghestelt waren in haerlier ghemoet ende herte es weerdich te hooren, want
die haer zaghen verwijsen zegghen, hoe minlic zij vielen over beede haer knien,
ende hoe hertelic dat zij heere ende wet vergheffenesse
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baden, belijdende voor alle de weerelt haer abusen ende mesgrijpinghe, hoe dat
zij jeghen die Helighe Christen Keercke, ende jeghen die overheijt grootelic mesdaen
ende wel de doot verdient hadden. Ende in tSgraven Casteel gheleet zijnde, als zij
verwesen waren, zoo sprack den eenen tot een zijn kennesse, een cuper in de
Langhemunte, hem onderwijsende dat men de overheijt behoorde te obedieren
ende reverenderen, want zij tzweert niet te vergheefs en draghen; dat hij hem
wachten zoude daer jeghen te steken ende tHelich Gheloove te quetsen oft
schandalizeren, ende als dat hij zoude eerlic willen leven jeghen zijn ghetraut
ghezelschap, ende alzoo niet droncken drijncken ende haer smijten, ghelijck hij ooc
ghedaen hadde, dwelck hem nu leet ghenouch was, zegghende: laet ons doch
pijnen wel te leven; want tes met ons leven zeer curts ghedaen, alst den Heere
belieft, ghelijc men an mij ende mijns ghelijke zien mach; met meer ander ghoede
vermanijnghen, dat eenen zijn herte mocht open ghaen diet hoorde. Ende naer
tschavot ghebrocht zijnde, spranck den eenen temmerman, Joos Bate ghenaemt
(niet jeghenstaende dat zijn handen ghebonden waren), zeer licht als eenen voghel
up tscavot, biddende elcken meinsche om vergheffenesse, belijdende zijn mesdaden
voor Godt ende voor de weerelt, ende dat hij de overheijt te curt ghedaen hadde,
badt hemlieden, dat zij zouden willen over zijn aerme ziele over haer knien eenen
Paternoster ende Ave Maria lesen, dat welcke tvolck met compassien beweecht
zijnde, zoo wel Spaensche soldaten als andere, alzoo ghedaen hebben, vallende
up haer knien up de maerct oft kelsije, dwelc zeer eerlic ende goddelic ghedaen
was, ende sonderlinghe hebben hier inne hooghen lof ende prijs behaelt die
Spaengiaerts, om dattet een vremde nacie es. Den tweeden pacient dede van ghe-
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lijcken bidden, ende zij vielen doe noch anderwaerf over haer knien als voren, dwelc
zeer schoon om zien was ende zeer christelic. Ende den derden hem ooc wel tot
Godt voughende ende elc omme gheghaen hebbende up tschavot, en zijn niet als
bouven oft heretijcken, maer als zeer christelicke ende duechdelicke mannen
ghestorven, dat welcke ic zonder tranen niet en hebbe connen scrijven, van
dancbaerheijt tot Godt ende compassie tot mijnen even naesten beweecht zijnde.
Ende alzoo de lichamen van dese onthoofde pacienten, binnen den bevanghe van
tSgraven Casteel ghedreghen waren vande Cellebroers, om te beghraven, ende
gheleijt voor eens mans duere, Franchoijs ghenaemt, die daer in de greffije bij den
Raet scrijveijn was, zoo heeft den zelven persoon, daer onvoorzienlic commende
ende vander justicie niet wetende, daer inne zoo zeer versleghen ende verscrict,
dat hij daer af ghestorven es zeer curts daer naer.
Sommighe desolacie der ghuesen, die ter dootwaert ghevoert werden, heeft ooc
tranen van dancbaerheijt tot Godt ende compassie tot zijnen even naesten ghecost,
duer hare hertelicke bekeeringhe, den ghoeden heere broeder Jan Vanderhaghen,
daer hij stont in Sente Janskeercke up den predicstoel, daert al tvolck anzach,
en

sdijsendaechs in de ghoe weke up den XIIJ aprilis, die nochtans van eenighe
ghuesen ende ander verdoolde herten zoo zeere ghelastert ende versmaet gheweest
heeft, ghelijc men in dese boucken up sommighe plaetsen lesen mach. Desen
weermoet quam hem an, om dat sdaechs te voren ten X hueren in den avont uut
de vanghenesse van Ghendt ghevoert waren VIJ pacienten van Deijnse, naer Deijnse,
plaetse van haerder wonijnghe, om daer ghejusticiert te werden up den voornoemden
en

XIIJ

april, waerom meester Jan Van den
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Beerghe, scheerprechter van Ghendt, daerwaert ghereijst was, ende van daer naer
Audenaerde ende Ronche, omme alomme een bloedighe weerelt te maken; want
den voornoemden predicant dede voor die zelve pacienten hertelic bidden,
zegghende dat hij wel ende verzekerlic hoopte, dat zij zoo wel ghestelt waren dat
zij als ghoede kinderen der Heligher Keercken steerven zouden; want hij hadde hij
hemlien gheweest, ende zij hadden hem gheclaecht, hoe zij mesleet waren, ende
dat hemlien veel scoons dijncx belooft was ende niet ghehauden.
Up den voornoemden dach werden te Ghendt (Ghode lof!) zes mannen, die ter
causen van tbreken ghevanghen waren, ontsleghen, waer af den eenen woonde in
de Mageleijnstrate; ende daer werden als doe ten tune uutgheroupen ende
inneghedaecht noch drij mannen van Ghendt, waer af Joos Seijs, wonende up den
e

Nieuwen-aert bij de Nieubrugghe, eene was, ende was dese indaghijnghe zijn IJ
reijse. Eenighe zeijden: hij zoude jeghen eenen lakensnijder ghevraecht hebben
van zijn laken, dat hij up zijnen wijnckel hadde, hoe vele dattet wel weert was, ende
hoorende dattet al vercocht was, sprack: es dat waer? beij, ic meende daer wel
mede te deelen. Dit verstonden sommighe int feijt van rooven met de ghues, hoewel
hij een wel ghestelt coopman van lijnen lakenen was, vele up Inghelandt tracterende.
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Cap. V.
Van diveersche nieumaren; ende van zesse artijclen oft pointen die
sommighe ghuesen ter doot ghebrocht hebben; ende hoe dat wel bij
XX pointen nochtans bewesen mach werden, waeromme dat men over
vele van dien compassie ende medelijden behoort te hebben.
Up den voornoemden dach was de tijdijnghe te Ghendt ghecommen, hoe dat den
duijtschen Keijsere met den turcschen Keijsere VIIJ jaren lanck bestant ghemaect
hadde, daer vele duechdelicke herten zeer in verblijdden, hopende dat hier te betere
in dees landen alle dijnghen zouden ghemiddelt ende verbetert werden. Daer wart
ooc ghezeijt vande comste vanden Coninc, maer curts daer naer weder neen, als
M

dat hij noch in vier jaren niet commen en zoude, maer datter wel XL mannen,
Spaengiaerts, upghescreven waren, alle hueren ghereet te zijne, indien mense
ijewers van doen hadde, tzij jeghen de Duijtschen oft Franchoijsen oft ander landen
1
ofte in Nederlanden, ende en zouden maer een cleen saut ontfaen, haer ambachten
doende tot anderstont dat mense te bezighen hebben zoude, dan zouden zij vullen
saut ontfanghen.
Daer quam ooc de mare, als dat te Valenchiene een treffelic rijcke coopman ende
noch meer andere, al levende tot assche toe verbrant waren, om dat zij haer quade
opinien niet afghaen en wilden ende haer voughen tot die Helighe Keercke. Dees
justicie ghebuerde met der stadt

1

Solde.
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ghesloten poorten, zoo daer de costume es, ende hadde den mester del campo te
Ghendt gheweten, dat die vijve van die VII die ghehanghen waren, als Lievin De
Smet, meester Gillis Coorne, Jan Roose, meester Jacob Schoelap ende den
Wulfjaghere haer quade opinien niet afgheghaen en hadden, hij hadse ooc levende
metten viere doen executeren; want, boven tquaet dat de zulcke doen daer in
steervende, zoo onstichten zij menighen meinsche, daer die andere, die haer
bekeeren, tvolck wonderlicken zeer stichten. Van die vier Anabaptisten, die doe ooc
verbrant waren levende, en spreken wij niet, want zij alzoo gheëxecuteert waren.
Dit waren jonghe mannen, zoo voorseijt es, maer vremdelijnghen, dan dat zij te
Ghendt ghewrocht ende hoemakers gheweest hadden. Ende oft ijemant dochte,
dat dese ofte deser ghelijcke ghuesche beroertmakers ofte sectarissen te hert
ghepugniert waren, als dat zij daerom hanghen moesten, som deghelickc eerlicke
mannen zijnde, als Lievin De Smet, Pieter Andries, meester Gillis Coorne, meester
Willem Rutsemeelis, etc., die zal verstaen, dat den juge niet en doet zonder te vullen
gheinformeert te zijne, ende dat de vonnessen bij den Upperraet ghemaect waren,
zoo dat zij bij dien ende bij ghoddelicke ende weerlicke rechten, som wel in VI pointen
die doot verdient hadden. Om dit te prouven, zoo willen wij daer toe nemen hem
die scheen de eerlicste te zijne vande bovenghenoumde, te weten Lievin De Smet,
om zijn auderdom ende rijcdom, een man met witten hare ende baert. Dese zoude
bedijncht gheweest hebben: ten eersten, dat hij sommighe valsche predicanten hier
zoude ghebrocht hebben, waer duere menich meinsche verleet es gheweest, de
ghene die wat van dien waren noch meer ghesteerct in haer ongheloovicheijt ende
ketterije, ende sommighe die catholijck
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waren makende ketters of ten minsten zeer twijffelende in haer gheloove, ooc
makende blasphematuers, beroertmakers, verraders van haer gheloove ende
natuerlicken Prince. Ten anderen, zoude hij gheweest hebben in den boosen raet
up tghoeijkin van Dierick Jooris ghehauden, alwaer upghedaen was van eenen
valschen predicant, oft niet ghoet en ware ghelt up te lichten, om volck up te nemen
om haer religie te bescheermen, noumende wie daer af, wie capiteijnen zijn zouden,
waer up hij zoude ghehandtwoort hebben: tes ghoet, maer ic ben audt, ic hoore
qualic; ende zoude alzoo wech gheghaen zijn, desen valschen duvelicken raet ende
concept verzwijghende, waer inne hij ooc dootschuldich wart, om dattet jeghen den
Prince was. Ten derden, om dat hij ghecommitteert was met Jaques Lobberjoos
ende noch eenen derden, om dees pennijnghen tAndtweerpen up te ghaen lichten.
Ten vierden, om dat hij wel XXV ponden grooten, tot tmaken vande ghuekeercke
gheleent oft ghegheven hadde, directelic jeghen den wille vanden Coninc, de
Gouvernante, heeren vanden Rade ende heere ende wet; want als was hemlieden
die keercke gheconsenteert te maken, dat was ghedaen om een meerder quaet te
beletten, om dat zij niet innemen en zouden eenighe keercken binnen der stadt,
ende om dat zij haer nieusghierighe zinnen daer mede besich hauden zouden ende
gheen nieu quaet voort stellen. Ten vijfsten, dat hij groote comunicatien met die
valsche predicanten hadde, ende haer sermoenen ghijnck hooren ende haer quaet
voortstel approbeerde, contrarie die placcaten, die zulcx up tlijf verboden. Ten zesten,
dat hij een heretijck was, langhe gheweest hadde, bleef ende starf, tot grooter
onstichtijnghe van vele meinschen ende tot verlies van zijnder aerme ziele, de
welcke de keijserlicke mandamenten ooc
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bevelen lijvelic ghestraft te werden. Ziet hier zes dootweerdighe articlen, ende wilt
men nu onderzoucken die menichte van die quade verdomde opinien, die de zulcke
boven desen hadde, men zal noch wel zesse causen des doots vinden, volghende
die coninclicke mandamenten.
Nu zijnder ander gheweest, die haer noch al breeder ghemoeijt hadden, zoo dat
naer alle redenen ende rechten wel moet ende zal den mont ghestopt werden vande
ghene die zouden willen zegghen, dat zij ontschuldich oft onnooselic steerven, ende
dat men over hemlien de doot andoende tijranniseert. Maer wel es waer, groote
compassie es daer mede te hebben, ten eersten, om dattet ons even christen
meinschen zijn gheweest, uut eenen zade des Evangeliums voortghecommen; ten
anderen, om dat zij broosch zijn ende ghebreckelic, Adams kinderen, ghelijck wij
alle; ten derden, om dat haer een gheestelic schijn verleet ende bedroghen heeft
Sathan in eenen inghel des lichts; ten vierden, om dat zij in den valschen
gheestelicken schijn zeer neerstich ende deligent zijn gheweest, meenende Godt
eenen grooten dienst daer duere te doene; ten vijfsten, dat zij ter avontueren haer
herten veel vierigher tot Godt hadden, aldus nochtans verleet zijnde, dan vele van
onslieden, die veel lauwer zijn; ten zesten, dat zij meenden dattet nu hier veranderen
zoude, anghezien dat zoo groote personaigen daer dhandt an hilden; ten zevensten,
omdat zij zaghen dat zoo vele landen vande Roomsche Christen Keercke afghekeert
zijn, daer zoo vele deghelicke gheleerde mannen in gheweest hebben ende noch
en

zijn; ten VIIJ , niet kennende die listen des duvels, hebben zij ghemeent om tquaet
leven van veel gheestelicke, dat ooc de leeringhe der Heligher Keercken quaet es
en

gheweest; ten IX , om dat veel vande gheestelicke uut haer cloosters liepen ende
priesters
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calvinist ghezint werden, al oft zij van een quaet in een beter commen wilden; ten
tienden, om dat hier langhe groot erruer int gheloove gheweest heeft, daer veel
catholijcke predicanten haer qualic in ghequeten hebben, te ongheleert zijnde ende
en

te partijelic; ten XJ , dat zij zaghen dat die gheestelicke bij hare abuijsen ende
en

ghiericheijt bleven; ten XIJ , dat dees nieu religie zoo ghoet eenen schijn hadde,
en

veel zonden hert bestraffende; ten XIIJ , dat zulcke al haer dijnghen metter blooter
en

scrift bevestichden, maer vele qualic betrocken; ten XIIIJ , die groote diligentie die
en

dees vremde ministers deden, ende de groote viericheijt die zij toochden; ten XV ,
hoe zij de abuijsen der gheestelicke plat te kennen ghaven ende veel daer toe
en

stoffeerden; ten XVJ , om dat de zulcke vervolcht werden ende de gheestelicke niet
en

alzoo; ten XVIJ , om dat Christus de zijne die cleene vergharinghe noumt, meenende
daeromme dat zijt zijn daer Christus af spreect; maer zij zijn menigherande in
gheloove ende secten, ergo zij en zijnt niet, bij veel redenen om der curtheijt wille
en

achterghelaten; ten XVIIJ , om dat haer leeringhe zoo zoete ende anhalende es
en

ende al meest metter scrift becleet; ten XIX , om dat zij die diepheden des duvels
en

niet en kennen; ten XX , om dat Godt dicwils zijn handt van zulcke doet, zoo
Salomon zecht: der vremder vrauwen mont es eenen diepen put, up wie die heere
vertoorent es, zal daer in vallen. Aldus zijnder noch vele pointen, die ons behooren
tot compassien te beweghen over die aerme verdoolde zondaren, die hier al te lanck
zouden vallen te verhalen ende reputeren, ooc datter vele ghoede lieden van herten
onder zijn, ende up vele naer zoo quaet niet en zijn, alsmen de sommighe toelecht,
mits dat zij ooc dickwils zeere beloghen zijn, ghelijct van vele ander meinschen
ghebuert, daer men quaet ofte achterclap af zecht.
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Cap. VI.
Vande liberalicheijt der goddiensticheijt te Ghendt; van eenen jesuijt
een treffelic predicant; van sommighe service der soldaten te Ghendt;
ende hoe datter neghen pacienten tot Ghendt gracie creghen, ende
datter XJ tot Rijssele ghehanghen waren; ende dat den Coninc ghelt uut
Spaengien zant; vander devocie ende reverencie ghedaen Ghode ende
den H. Sacramente up den witten donderdach ende ghoeden vrindaech;
ende van leelicke rudesse in den Westcant.
en

Up den voornoemden XIIJ aprillis anno LXVII, voor Paesschen, ghijnghen die
pastuers, keercmeesters ende helichgheestmeesters van Sente Jacobskeercke
omme, thulpen de sermoenen vanden advent ende den vastenen, ende thulpen der
sacramentsmesse, ende haelden omme, zonder de absenten, vijf ponden VIIJ
schellijnghen grooten, daer zij maer en plochten IIIJ ponden grooten omme te halen.
Twas een wonder, tvolck aldus verlast zijnde vanden spaenschen garnisoene, quade
neeringhe, ende dat men dicwils om den aermen ende andersins omme gheghaen
hadde, dat zij zoo hopelic ghaven, waer duere men zach haer liberael herte ter
duecht. Desen predicant was den Jesuijt voornoumt, ende was ghecommen van
Cuelen, een vande overste der Jesuijten wesende, een theologien ende zeer gheleert
man, een peerle in dien tijt, om die ghuesen en die twijffelachtich waren in eenighe
pointen, hoedanich zij waren, cleen ende groot, den christenen gheloove anghaende,
te vuldoene ende te paeijen tot verwonderens toe; zulk een memorie als hij hadde,
alle die auctoriteijten der Scriftuere
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citerende, de boucken de capittelen, met hoopen; daer naer de leeringhen der
vaderen, griecsche, latijnsche, judeesche, aphricaensche, egipsche ende waer dat
Christum bekent was, verhalende haer boucken, capittelen, concilien, noummende
zeer machtich ende condigne, ende verclarende alle twijffelachtighe questien ende
vraghen den gheloove anghaende, een man die weert was ghehoort te zijne in dien
tijt. Hij was sober ende abstract, gheen brasserien zouckende, gheenen loon
begheerende dan Godts loon, ende nam rechts eenen pennijnck om zijn over ende
weder reijsen tot Cuelen ende Ghendt; want van zes conincxdaelders, die hem
ghepresenteert waren in den advent, en wilde hij er maer twee nemen. Maer de
ghoede heeren pastuers ende keercmeesters waren in hem beschaemt, om dat hij
zoo lettel gheloont was van zijnen groeten aerbeijt, ende noch meer in den canoninc
van Sente Jans, nu Sente Baefs, daer hij zijn tweetster thuus lach, in de
Droochscheerershuus plach te zijne, om dat hij noch niet betaelt en was van haerlier
teircosten vanden advent ende den vastenen, die als hem in den advent een
presentacie ghedaen was, niet alsdoe anveerden en wilde. Dus was ghesloten, dat
men hem IIIJ ponden groeten presenteren zoude, ende wilde hijt emmer niet nemen,
dat men dan zijn joncwijf ende cnape elc een ghoet stick ghaudts schijncken zoude,
doch meest djoncwijf, die meest moijten met hemlien ghehadt hadde.
Alsdoe wart ghezeijt, dat die Spaensche bevelslieden gheaddresseert met
schepenen wilden een zeker ghetal van bedden hebben, om de poeten up te slapen,
die abstineren moesten, mits dat Paesschen naecte den ghoeden tijt, ende die
ghecrijghen vande lieden, die up tZant wonen, daer tvolc daer ontrent quaet
behaghen in hadden. Men was ooc

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

30
besich om een service voor hemlien te oordoneren, wat die huijslieden hemlien
desen zomer ghehauden zouden zijn te gheven. Aldus en wasser noch gheen
apparentie van te vertrecken, ja, dorsten wel zegghen, dat zij daer noch wel twee
jaren blijven zouden. Om dese service wille (die zeer veel bedraghen zoude) was
te Brussel int Hof ghezonden.
en

Up den voornoemden XIIJ aprillis zeijde men, als datter neghen ghevanghenen
ontlost ende gracie met Barnabé te Ghendt hadden, mits dattet in de ghoeweke
was, waer in menich meinsche, die een compassiues herte hadde, zeer verhuechden;
want tvolck hadde overal groot lijden ende verdriet.
Daer wart ghezeijt, als dat zij van die drije pacienten, die onthooft waren, ontlast
waren, als dat zij wel es waer in diveersche plaetsen mede gheweest hadden, maer
niet ghebroken en hadden, maer alzoo en mochten niet spreken die ellefve pacienten,
die up den zelven dach te Rijssele ghehanghen waren, welcx capiteijn gheweest
was eenen ghenaemt den Hanecam, die ooc tot Bruessel ghezonden was, om daer
ghejusticiert te werden als een verrader ende partije van zijnen ende onsen Coninc
ende vanden Helighen Christenen Gheloove. Hij was een Wale van Rijssele
gheboren.
Daer wart oock ghezeijt, als dat uut Spaengien van onsen Coninc, ghezonden
tAndtweerpen, anghecommen was een schip gheladen met ghelde, om die
capiteijnen en de soldaten in dese Nederlanden ligghende te betalen, waer duere
den ghoeden edelen Coninc wel toochde voor zijn tweetste reijse, dat hij niet en
sochte zijn Nederlanden te bedeerven, maer grootelicx te verbeteren, zoo ooc den
brief inne hilt, die de Gouvernante, zijn zuster, te Ghendt ghezonden hadde, zoo
ghij vint lib. 5, cap. 20, vervullende dese landen
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met Spaenschen ghelde, zoo hij ooc ghedaen hadde te voren met XXX mulen
gheladen met ghelde, zoo ghezeijt es lib. 6, cap. 6. Maer wel es waer, dese landen
moesten eerst wat lijden, om dese vermaledijde ketterien jeghen te commen ende
uut te monsteren, ende om dese mesdadighe meijtmakers, verraders ende
tempelschenders te straffen. Dees wonden ghecureert zijnde, zoo zouden dees
landen in ghezontheijt weder floreren, dwelc moeste ghedaen zijn, up dat mits
tsachte meesteren de wonden niet en verrotten ende veel eergher en werden, ende
meer an dlichaem der ghemeenten en corrumpeerden.
en

Up den XV aprilis, witten donderdach wesende, zoo ghijnghen die Spaensche
soldaten te Ghendt zeer devotelic metten Helighen Sacramente, met een groot
ghetal wassen keerssen ende flameen van handttoortsen, ende men droucht zeer
reverentelic onder eenen troon oft hemele, ende daer volchde een machtich volck
mede, principalic Spaengiaerts. Voren ghijnghen al zijnghende zeer melodiues die
sanghers van Sente Jans, ende twee Spaensche priesters ghijnghen al zijdelinghe
al wieroockende ende scricten telcken al zijdelinghe voort. tSacrament wart
ghedreghen in een vaetkin van zijde, overdect als een coufferkin, ende men droucht
int Tempelhuus, daer ghetemmert was eenen hooghen hautaer met veel trappen
up te ghane, ende hadde helpen temmeren Henrick De Pape, lathaudere ende
hautbreker, ende coste van temmeren IIIJ ponden grooten, ende van wasse ende
anders wel XIJ ponden grooten; maer daer quam veel ghelts inne: elcken soldaet
ghaf oft offerde int becken ghemeenlic eenen reael.
en

Up den XVJ aprillis, ghoeden vrindach ende Sente Ysidorusdach zijnde, zoo
meenden die Spaensche soldaten, die te Ghendt waren, wel een bloedighe
penitenciale pro-
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cessie gheghaen hebben, maer twas haer verboden vanden duuck Dalve, up
avontuere als zij alle in de processie waren, mochten eenighe quaetwillighe van
Ghendt eenighe roere ofte ijet nieus voortghestelt hebben, waeraf nochtans gheen
ghedachte en was; want dit volck en slacht gheen Spaengiaerden oft Italianen, die
1
fiusues ofte furiues zijn, maer zijn veel zachtmoedigher ende redelicker. Emmer
wasser daer, die uut penitentien ende devocien (dwelc wel ende prijselic ghedaen
was), tot twee of drije, die ghewapent in Sente Jans keercke stonden, uutghenomen
an de beenen, ende was thooft ende aensichte al ghewapent, dat mense niet en
kende wie zij waren, hebbende eenen stock ofte javelijne in dhandt, ende
persevereerden alzoo vanden witten donderdach noene tot den ghoeden vrindach
noene, zoo men zeijde, zonder eten ende zonder drijncken ofte haer te waermen,
maer zaten ofte ghijnghen altemets daer zij wilden. Men zeijde, datter int Tempelhuus
ooc waren, ende drije vermomde Spaensche vrauwen ooc van ghelijcken; maer ic
daer commende en zachse niet, dan alleene Sente Jans. Tes in haer landt alzoo
de costume.
Ic zach ooc commen duer Sente Janskeercke, ontrent den X hueren, eenen
vermomt, die hem zelven zeer gheesselde met coorden daer haken in waren oft
spellen, die tvleesch up zijnen rugghe, die bloot ghemaect was, uphaelden ende
bloedich maecten, ende slouch altijts over beede zijn schauderen, bij ghebuerten,
ende knielde over beede zijn knien voor sommighe aultaren, dwelck compasselic
om zien was; want men hoorde die slaghen cletsen herde verre.
Ende int Tempelhuus voornoemt, daer hadde den meester del campo doen maken,
in den choor achter over hende, een

1

Vol zelfvertrouwen?
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oratorie zeer chierlick ende triumphant, als met een schijn van zelveren pilaren ende
loveren of antijckaige ruijtwijs, maer was eenich weerck alzoo in laken ghemaect
zeer uutwendich ende chierlic. Daer stont eenen altaer zeer hooghe met zeker
ornamenten, daer men toeclam (zoo voorseijt es) met XVJ ghemaecte trappen al
overdect met cleeren, ende over elcke zijde stonden schoone wassen berrende
keerssen in witte tenen groote candelaren tot XXXIIJ, ende beneden voor den
upghanck up tpavement ooc met cleeren overdect, noch IIIJ wassen keerssen up
haer candelaren, ende over elcke zijde beneden stonden VIIJ bernende toortsen,
de welcke zij snooten met groote keerssnuters, ende worpent in becxkins met water,
daert terstont ghebluscht was. De wassen keersen werden oock alzoo ghesnoten
ende tsnuutsel in drooghe becxkins gheworpen. Beneden int midden up een zwart
cleet lach een cruuseficxkin leelic ende zwart, daer zwart floes an ghewonden was,
daer croop men naer ende men custet, Spaengiaerts ende steedtsvolck, zoo dat
mer zeere om drumde. Gheheel den choor was afghecleett, over alle zijden, met
een ghelijckenesse van ghauden laken ende voren de keercke al van tappijtserije.
Voor de keercduere, daer hadden zij ghemaect, hanghende an eenen boom, Judas,
alzoo groot als dleven, met een fau visaige ende cleeren ghecleet. Daer zat ooc
zeer veel schamel volck om aelmussen te ontfanghen, ende oock voor tclooster ten
Augustijnen. Zulck eenen Judas hadden zij ooc ghemaect hanghende up tnieu
casteel an de ghalghe, die daer stont up de mueren, ende men zeijde, datter ooc
penitente wakers int nieu casteel int hernasch waren. Maer int Tempelhuus daer
quam veel ghelts inne, ten proffijte vande soldaten, die dees decoracie ghedaen
hadden, ooc tharen coste.
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Maer niet met zulcker devocie oft ghoetherticheijt en deden sommighe ghuesen in
den Walschen cant, ontrent de frontiere van Vrancrijcke, die up zulck eenen helighen
dach als den ghoeden vrindach es, hebben eenen priester, daer hij zat biechte ende
hoorde, anreest ende uut de keercke ghetrocken, ende ooc den capellaen, ende
hebben den priester ghehanghen ende den anderen doot ghesmeten, dwelck
gruwelic om hooren es ende niet lijdelic zonder stranghe pugnicie, indien men zulcke
moordenaers ende sectarissen crijghen conde.
Item up den Paesch-avont oft daer ontrent, vertrocken uut Audenaerde de
Spaensche soldaten, wel de twee deelen van drijen, naer Namur, zoo men zeijde,
ter wat causen en weet men niet.

Cap. VII.
Hoe neerstelic dat tvolk up den helighen Paeschdach, ten H. Sacramente
ghijnck; van drije ghevanghenen te Ghendt inneghebrocht; ende hoe
een veendel soldaten uut Ghendt trocken; van een placcaet ten bretecke
uutghelesen ende vande scheerpe justicie te Doornicke; ende hoe die
ghuesen haer zelven ketelden; ende dat te Bruessel noch zeven mannen
onthooft werden.
en

Up den XVIIJ aprilis, helich Paeschdach wesende, zoo ghijnck tvolck zoo
overvloedich ten Helighen Sacramente, dattet een wonder was, ende tSente Pieters
werden zij beteekent oft bescreven, in confortante vande ghues. Ende in Sente
Jacopskeercke, naer dat tsmorghens tsermoen ghedaen was, stont tvolck wel een
huere en alve en wachten,
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c

eer daer eenen priester quam diet haer ghaf, wel V volcx, die som flau werden,
mits dat zij sdaechs te voren ghevast hadden, ende zoo langhe vasten moesten tot
dat zij tSacrament ontfanghen hadden; maer tes te presumeren, datter daer ooc
uut vreesen quam, om niet bekent te zijne ghuesen te wesen oft te willen blijven.
Her Willem Doens hadde zoo veel te doene, datter noch een priester hem moeste
commen helpen, ende hadden beede weercx ghenouch, al hadder daer noch twee
gheweest.
Up den zelven dach, naer der noene ontrent den vier hueren, waren te Ghendt
ter Bruchscher poorten inne ghebrocht, te waghene, drije ghevanghenen van Sente
Omaers, daer af men zeijde dat verraders waren, die de stadt hadden willen
overgheven den Hughenoijsen oft prince van Condée; want daer zouden zeer aest
veel Duijtsche peerden in ghecommen hebben, ende sommighe meenen, dat dees
verraders Duijtschen waren, ende ander zeijden, dat Walen waren. Zij werden voort
van Ghendt naer Bruessel ghevoert.
Men zeijde, dat in Vrancrijcke, tusschen den Coninc en Condée questie was, wie
eerst zijn crijschvolck oorlof gheven zoude; want elc vreesde, ware haer volck wech,
vanden anderen bespronghen oft vermeestert te zijne. Twas ooc een zegghen, dat
de Duijtschen, die zeer steerck van peerden in Vrancrijck waren, zouden afghedanct
zijn ende begheert hebben te reijsen naer huijs, duer dees Nederlanden, dwelc men
haer niet toelaten en wilde, vreesende, waren zij hier in dlandt, dat zij daer quaet
om uut brijnghen zouden zijn ende ijet vremts voortstellen zouden.
en

Up den XXIJ aprilis, in beloken Paesschen, trocken uut Audenaerde alle die
Spaensche soldaten, die daer laghen, peerderuters ende voetknechten, ende eenen
dach of twee
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te voren wasser een veendel vertrocken. Men zeijde ooc, datse te Doornicke al
c

vertrocken waren, VJ Italiaensche peerderuters ende een deel voetknechten,
Spaengiaerts.
en

Up den XXIIJ

in april, vrindach ende Sente Joorisdach in beloken Paesschen
c

wesende, anno XV LXVIIJ, zoo trocken bij laste vanden duuck Dalve, een veendel
Spaensche soldaten uut Ghendt, die in tnieu casteel gheleghen hadden, naer
Vilvoerde, ende ghijnghen ontrent der noene aldaer de Dendermontsche poorte
ghestaen hadde, ende haer volchden sommighe schoon meijskins van Ghendt naer,
ende twee of drij ghehuwede vrauwen, die haer mans ontghaen waren, ende zaten
bij hemlien int nieu casteel voornoemt; want dit waren de knechten, die daer
stedevast pleghen te ligghen, waer toe de lieden van Sente Pieters haer bedden
ende huuscatheijlen daer hadden moeten doen, ende dit veendel wart daer weder
vervult van een veendel, die up den Coorenaert ghefoeriert laghen, want die
ghijnghen in haer plaetse tcasteel bewaren, bij laste van haren uppercapiteijn den
meester del campo.
De mare hadde gheghaen ende ghijnck noch, dat zij alle wech trecken zouden,
jeghen die knechten met die langhe caussen, waermede men die Duijtschen meende,
maer die mare es wederomme verdwenen. Nochtans tsanderdaechs daer naer was
en

tSchepenhuuse ten tune uutghelesen een placcaet ghedateert up den XXV in
maerte, ofte daer ontrent, interdicerende eenen ijeghelicken wie hij ware van dese
landen, hem te doen upscrijven in saudije oft ijemant hem verstauten up te scrijven,
up peijne van lijvelic ghecorregiert te zijne ende al zijn ghoet gheconfisquiert, ende
boven dien zijn wijf ende kinderen bannijnghen tslandts te zijne, met meer ander
condicien dien anghaende; want men wilde zegghen, datter weder in den Westcant
manniere
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ghemaect wart van volck an te scrijven, om alzoo dlandt in roere te stellen. Ander
leijden dit die Walen daer ontrent te laste, maer zonder cause, en heeftet die overheijt
niet zoo scheerpelic doen verbien.
Ende daer wart ooc over die sectarissen scheerpe justicie ghedaen, want Jan
Prijsbier, secretaris oft greffier bij schepenen vander Kuere, verclaerde mij, als dat
hij ghezonden hadde gheweest vander stede weghe, te Doornicke, om zeker affeiren,
ende om onder ander te vernemen, hoe men te Doornicke leefde met de
ghejusticierde heretijcquen, die in hare opinien storven zonder haer te bekeeren;
maer hij conde zeer qualick daer toe gheraken; ten laetsten vernam hij, dat men
haer lichamen, als zij ter doot ghebrocht waren, voerde oft sleepte, zeer
schandalueselic ende gruwelick om zien, up een kerre oft sleede dweers duer
tmidden der stadt; dat thooft ende die aermen en beenen laghen ende slijngherden,
dat die vrauwen, die kindt droughen, daer inne zoo verscricten, dat zij daer af
mesvoeren. Dit liet nochtans justicie gheschien ten exempel van andere, ende om
dat elck een vergruwen oft verscricken hebben zoude om niet van ghelijcken
ghetracteert te zijne duer zijne mesdaden; want alzoo ghevoert zijnde, werden noch
boven dien begraven up een peerdenkeerchof oft ghalghenvelt.
Maer zij die versteent oft verleet in hare opinien waren, meenende die rechte
kennesse ontwijffelic te hebben, ende meenden zij waren die rechte christenen, die
aldus vervolcht ende ghemartelt waren, spraken jeghen melcanderen: ziet hoe die
duvel duer zijn leden up tzaet Godts raest ende tijranniseert! men weet haer nauwelic
e

wat pijne of schande ghenouch an doen! alegierende dat Paulus scrijft int 4 totten
Galaten: die naer den vleesche gheboren was, vervolchde den ghenen, die naer
den gheest gheboren was;

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

38
ende dat Christus sprack: een cnape en mach niet beter zijn dan zijn heere. Hebben
zij mij vervolcht, zij zullen u ooc vervolghen, ende zullen Godt wanen een sacrificie
daer mede doen. En vreest niet, ghij cleene verghaderinghe, theeft mijnen Vader
belieft u te gheven dat rijcke. Ghaet inne duer den nauwen wech ende poorte, wilt
ghij zalich zijn, met vele dierghelijcke tecxten, die zij melcanderen upghaven; maer
zij en besieven niet, dat zij vervolghijnghe leden, niet als uprechte ende waerachtighe
christenen van dwelcke alle tvoorghaende ghesproken es, maer als schadelicke
meinschen, die den helighen gheloove groeten quets ende lemmer deden, die
Paulus ghebiet af te snijden ende te schuwen.
en

Up den XXIIIJ in april, zaterdach wesende, zoo werden te Bruessel noch VIJ
mannen onthooft, waeraf datter daer van Ghendt waren, als Jan Van der Brugghen,
hautbreker bij den Fremenueren, daer wij voren af ghezeijt hebben. Dit was een
lancachtich magher man ende audt in de vijftich jaren. Daer was ooc een smal
wevere van achter de Vrindachmaerct, up tplaetsekin, den man van Paesschijne
Gilliaerts, ende eenen causmaker up Sente Pharahilden plaetse; alle lieden, die wel
ghezeten waren ende groote winnijnghe hadden ende wel ghedoen mochten. Men
zeijde ooc, dat Franchoijs Hueriblocq in vreesen was.
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Cap. VIII.
Van sommighe lueghenachtighe upghevijnghen der Spaensche soldaten;
ende dat den hoofmeester ende secretaris van [den prince van] Oraingie
ghevanghen waren; hoe de vier biddende oordenen van Ghendt requeste
presenteerden tHove om verzoetenesse van sommighe ghevanghenen;
van een colacie te Ghendt ghehauden up de tachterheijt vander stadt;
hoe mense helpen mochte.
Maer van die quade maren, die sommighe Spaensche soldaten, te Ghendt zaeijden,
als dat den duuck Dalve bijcans verraden was, daer hij up den ghoeden vrindach
of daer ontrent waende te ghaen wandelen buijten Bruijssele, in een clooster
ghenaemt Groenijnghen, en zoude ghewacht gheweest hebben van XVJ mannen,
ende datter daer noch lach in eenen bosch een groot ghedeel; maer mits dat hij niet
ter zelver plecken en quam, zoo zoudet faute ghesleghen hebben, ende die XVJ
M

verraders ghevanghen, ende daer zouder binnen Bruessel wel IIJ beschuldich in
1
gheweest hebben, al uut ghemaect vanden prince van Oraingie ende ander eeren
fugittijven, ende datter daeromme vele uut Bruessel zouden ghevlucht zijn, es al
meest lueghen bevonden; want men zeijde, dat zij zulcke maren zaeijden, om dat
zij te Ghendt ende eldere, daer zij wel ende ghemackelic laghen te langher zouden
moghen blijven ligghende, zegghende daer toe, dat gheschict was, dat men alomme
die Spaensche soldaten zoude doot slaen, dwelck doch gheen

1

Heeren.
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veerwe en ghaf, noch gheen ghepeinse daer af en was onder die burghers van
Ghendt ende eldere; want zij doch gheheel sachtmoedich waren, maer verziert van
valsche tonghen, die som tot de ghoede lieden dorsten zegghen, daer zij thuus
laghen ende haer costen om half ghelt hadden, dat zij (indien den duuck Dalve alzoo
ghevanghen oft ghedoot werde) de steden ende huijsen daer zij in laghen, zouden
in gloede stellen ende tvolck doot schieten ende verslaen, om dat zij ooc vanden
inzetenen niet overvallen en zouden werden, ende vlieden dan up de casteelen,
die haudende met crachte; dwelc tijrannighe ende gheheel onredelicke woorden
waren, dat men die lieden, die paijsivel waren ende vander zake niet en zouden
weten, zoo jammerlic beschadighen ende vermoorden zoude, dwelcx des Conincx
wille niet en zoude zijn, maer zoude moghen oock haer selfs uuterste verdeerffenesse
inbrijnghen oft causeren; want hier in dlandt maer acht duijsent Spaengiaerden en
waren zonder die ander gharnisoenen. Maer hoe mocht dat der waerheijt ghelijcken!
Hoe zoude tvolck zoo dul zijn (die niet en zochten dan vrede ende paeijs) zulcx te
bestane, ende hoe zouden zij in alle steden zoo eendrachtich in dat quaet connen
zijn, zonder dat van ijemant uutghebrocht te werden! Ende wie zoude durven de
lieden daer toe moveren niet wetende van wat zinne zij haer vinden zouden, ende
of zij haer dan verraden zouden, zoo zulcke verraders toebehoort! Tes oock jeghen
alle redene ende natuere verziert, dat zoo ontellicke vele eerlicke mannen, die den
Coninc eedt ghedaen hebben ghoet ende ghetrauwe te zijne, zouden zulcx laten
gheschien hebben, zonder zelve met lijfve ende met ghoede inspannende met de
Spaengiaerts zulcke rebellighe te wederstane ende zulcke valsche verraders met
groote tormenten ter doot brijnghende. Maer
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dat zecht men waerachtich te zijne, als dat den hoofmeester ende den secretaris
vanden prince van Oraingien, om eenighe conspiracie, zouden ghevanghen gheweest
hebben, waeromme hem den eenen jeghen die Spaengiaerts, die hem vijnghen,
rudelic hadde ende stack naer hemlien met zijnen poengiaert, die zouden zij, naer
dat hij ghevanghen was, leelic ghehantiert ende overvallen hebben, ende de kele
afghesneden; zij zouden int hof van Orainge, staende te Bruessele, tvier ghesteken
hebben in een deel tonnen met buspoer, die daer in eenen kelder stonden, om alzoo
eenen brant te maken in der stadt (zoo men zecht) met meer ander voornemijnghen;
dit zouden die van Oraingens zijde waren ende nu ghevanghen waren, zoo men
haer te laste leijde, voortghestelt hebben, haddet moghen ghelucken.
Ontrent dees tijt was een requeste ghemaect bij de vier oordenen te Ghendt, ende
was ghepresenteert den duuck Dalve, biddende daerbij voor Franchoijs Hueriblock
zijnen ghevanghenen. Men zeijde ooc, dat broeder Jan Vanderhaghen voor den
Duuck up zijn knien gheleghen hadde, ende hadde met sommighe andere
1
gheestelicke persoonen voor den voornoemden Hueriblock ghebeden; Haghe
hadde oock daer naer ghepredict, dat hij over een jaer te voren den voornoemden
Hueriblock gheraden hadde te willen afstane hem met zulcke meijterie ende duvelrije
te moijen, maer hij sprack: hij hadde ghoets ende ghelts ghenouch om hem zelven
vander ghalghe te lossen, indient zoo quame, dat hij daeromme in lijden commen
moeste.
en

Item tsmaendaechs, tsanderdaechs naer Sente Maercxdach, up den XXVJ aprilis,
wast te Ghendt colacie, ende

1

Vanderhaghen.
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dat om de tachterheijt der stede te hulpen te commen, welcke tachterheijt beliep
tafghaende jaer ende dat toecommende jaer up de zelve assijsen ende oncosten
gherekent van tvoorghaende, ontrent neghen duijsent ponden grooten, niet daer
inne gherekent zijnde den oncost, die de stede dooghen moest ter causen van
tservicium vande soldaten, te weten elcken soldaet, om dattet nu naer alf maerte
was, IJ ghuldenen de maent, om dat zij tsomers zoo vele niet en behouven als
tzwinters. Ende was de proposicie ghedaen bij den nieuwen pencionaris meester
Damman, filius Claeijs, welcken Claeijs wijlen secretaris bij Ghedeele gheweest
hadde, maer over lanck der weerelt overleden. Desen voornoemden jonghen man
dede sijn propositie oft oratie zoo wel ende eloquent, dattet elck verlustighen mochte
diet hoorde, want ten ghebrack hem noch an een lude bequame stemme noch an
de wijsheijt om zijn woorden wel te belegghen ende anghename te maken. Zijns
ghelijcke en heeft daer in veel jaren niet gheweest. tScheen dat hij van Demosthenes,
Photion ende Cijceros oracien deelachtich was. Dese vertoochde zeer eersamelic
ende reverentelic, hoe dat mijn heeren scepenen, up tghoet dijncken vande notable,
vercreghen hadden tHove zeker octroij om de stadt te moghen vermeerderen hare
assijsen, eenen termijn van drij jaren, om te gheraken uut haer zware schulden daer
zij in stack, segghende dat men hemlien lesen zoude de pointen hoe ende waer
inne men de voornoemde assijsen augmenteren zoude. Dienvolghende zoo heeft
meester Roelandt Van Embijse ghelesen een lijste oft tralie van diveerschen ghoede
coopmanschepe ende de neeringhen anghaende, daer al meest te voren assijse
up gheloopen hadde, maer sober ende cleene, dat welcke men som deen heelft,
som deen derde ende som meer dan dheelft meerder
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stelde, ende som up eenen anderen voet oft manniere, om tbedroch ende de
donckerheijt te schuwen, die men daer in bevonden hadde. In somma twas alzoo
redelick ende bequamelick ghestelt, dattet wel scheen, dattet den ghemeenen man,
poorters ende andere cleenen quets bijbringhen zoude, ende zoude nochtans der
stede grootelic proffijteren. Alleene den ghebranden wijn wart zijn assijse zoo
excessijvelic ghehoocht, te weten XVI grooten up elcken stoop, dat men wel conde
verstaen, als dat men hem daer duere uut der stede weeren wilde; want daer vele
dronckaerts ende volcxkin van lichten levene in plochten te zitten drijncken, somtijts
zoo droncken, dat zij meer beestelic dan meinschelic schenen, hoewel nochtans
men wel sindert bevonden heeft, dat den voornoemden ghebranden wijn om dese
excijse wille niet uut der stede gheweert es, maer dat hij vercocht wart ten zelven
prijse als voren, eer de assijsen daer up ghestelt was, waer bij wel te presumeren
es de groote winnijnghe, die de vercoopers van dien daer anne te voren moesten
e

ghedaen hebben. De IJ vraghe was, of men dese voornoemde assijsen verpachten
ofte doen collecteren zoude, ende de derde, of men niet ten onderhaude van
tservicium voornoemt en zoude uplichten tAndtweerpen, te freete, noch LX duijsent
ghuldenen; want anders en mochtet de stede niet ghehauden, hopende binnen
middelen tijde te vercrijghen de zelve belastijnghe up de generaliteijt van Vlaenderen,
dwelck noch niet gheaffecteert en was. Maer den hertoghe van Halve hadde mijn
heeren daer af redelicken ghoeden moet ghegheven; hadde ooc up den
Pallemsondach ghezeijt mondelijnghe tot hemlieden, dat hij meende die van Ghendt
van hare soldaten te verlichten; hier up waren de notable gheheeten vertrecken
ende hare andtwoorden te schepenen waerts over te brijnghen. Dat

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

44
ghedaen zijnde, de notable en vonden gheensins in hare advijsen, dat
tgheproponeerde in eenigher mannieren te wederlegghen was; want up deerste
point, van die stadt haer assijsen te augmenteren, wist elck wel dattet zijn moeste,
ende datter gheenen bequameren middel en was, dan den ghenen die mijn heeren
schepenen gheadviseert hadden; want noch cooren, noch broot, noch hetelicke
ware, noch bier, noch wijn en wart meer belast dan te voren, maer alleene vele ende
menigherande dijnghen, den neeringhen in groots ende der coopmanschepe
anghaende; considererende ooc de sommighe, dat ditte wel vonden was, om dat
men bevonden hadde, dat tghemeen volcxkin, als ambachtslieden ende cooplieden,
al meest gheghuest, ende die stadt in zulcken commer ende verdriet ghebrocht
hadden als daer zij in waren, lettel poorters ende gheghoedde daer in beghrepen
zijnde, hoewel nochtans als van costelic laken, fluweel ende zijde ende veel meer
ander dijnghen, dat zouden al meest de gheghoedde betalen; want zij zoudent te
dierder moeten coopen omme de augmentacie vander assijse oft tralie voorscreven,
ende zouden bij dien de cooplieden daer gheschepen te zijne groot proffijt an te
doene, als voor eenen stuver in assijsen, wel IJ of IIJ stuvers upstekende int
vercoopen.
Ten anderen, van die zelve assijsen te doen collecteren oft verpachten, zoo waren
sommighe daer inne diveersch van opinien. Eenighe meenden ende verclaerden:
men zoude de meeste ofte grootste assijsen, als vande bieren ende wijnen, doen
collecteren van schepenen weghe ende niet verpachten. Up avontuere of die soldaten
curts vertrocken, zoo zouder veel meer proffijts up zitten, mits dat veel
huijsghezinnen, onder tdecsele vande soldaten, wijn ende bier dicwils zonder assijse
droncken, ende dedent halen int nieu
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casteel oft inde vrije kelders, die voor de soldaten gheordineert waren. Item de ander
assijsen, emmer de cleene, meenden zij, zoude men alle verpachten. Ander collegien
en roerden hier af niet, of zij en haddens niet gheghrepen; maer den meesten voeijs
hier af was, als dat zij zulcx stelden in de discretie van schepenen.
Ende nopende den derden pointe, daer en viel gheen reconter uppe, te weten,
dat men noch LX duijsent ghuldenen, te freete, uplichten zoude, om de soldaten
voor haer servicium te betalen, up dat zij den huijsman niet weder en ghijnghen
zwaerlicker traveillieren ende persiqueren.
Dese andtwoorden bij oordene alle gheuut zijnde, werden de zelve resolucien
vanden voornoemden pencionaris gheresumeert, ende daer naer bedancte hij
eerlicken ende eloquentelicken de voornoemde notable, zoo dat dees colacie voor
den XIJ hueren gheent was, hoewel dat tlesen vander voorseijde lijste wel een huere
gheduert hadde.

Cap. IX.
Van een verghaderinghe ende, faussen alaerme vande Spaensche
busschieters te Ghendt, om een victorie vercreghen jeghen de
heretijcquen, ende hoe daer af diveerschelic ghesproken was; hoe men
vreesde, dat die Hughenoijsen poochden in te nemen Sente Omaers
ende die stadt van Ludicke, ende hoe daer up eenen edelman als
verrader ghevanghen ende naer Bruessel ghezonden was.
Up den zelven dach, naer der noene, zoo verghaerden die Spaengiaerts, die te
Ghendt laghen, van alle canten, alleene busgheschut ende gheen andere, in grooten
ghetale, welcke
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arckebussiers trocken ende verghaerden up de Vrindachmaerct, ende hilden daer
een groot schutgheveerte, langhe ende vele. Daernaer quamen zij af, een deel
trocken al over den curten Steendam ende een ander deel al tPas, ende een derde
deel al Crommenhessche over de hauten brugghe, alle naer tnieu casteel. Daer
schoot men groote sticken gheschuts af, die up tcasteel laghen, ten diveersche
stonden, oock langhe duerende, ende die ander soldaten, die up de mueren vanden
casteele waren, lieten ooc haer handtbussen af, maer veel meerder ende
excessijvere was tgheruchte van tbusgheschut van die voor tnieu casteel ghecommen
waren ende tzelve ommerijncht hadden; want taflaten van die menichte van haren
handtbussen en scheen anders niet dan eenen eenparighen donder te wesen. Dit
duerde tot naer den VIJ hueren in den avont, ende tot den IX ende X hueren schoot
men noch up tcasteel groote sticx af, naer dat de voornoemde arckebussiers
wederom, in oorden afghecommen waren, alle al de hauten uptreckende brugghe,
quamen alzoo al Crommenhessche voornoumt over de Nieubrugghe, de Nieustrate,
Veemaerct, Cammestrate weder tot up de Vrindachmaerct met spelende trommelen.
Sommighe hadden, eene, som IJ, som drije tseffens ende altemet, een feijfel. Desen
ghanck duerde wel een ghesleghen huere lanck, al niet dan arckebussiers ende
gheen ghewapende knechten, die de spijssen draghen, dan dat zij alleene
stormhoeden up hadden, van ijsere ende stael, waerup up de achterste meijkins
ende teekenen van triumphen ghesteken waren.
De Spaengiaerts deden steerckelic de mare ghaen, dat dese triumphe ghedaen,
was ter blijder ghedijnckenesse vander verscher victorie, die zij ghehadt zouden
hebben up eenen hoop Lutheranen, crijschvolck wesende, ende die
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ontrent die stadt van Namen meenden te passeren, ende zouden met vijf veendelen
Spaengiaerts versleghen hebben, zom zeijden zij vijf duijsent, som IIIJ duijsent
Lutheranen al meest Walen, die haer wel drij hueren lanck zeer mannelic tot over
haer knien gheweert hadden, zoo dat ander zeijden, datter daer ontrent IJ duijsent
c

doot bleef, ende van onser zijde wel ontrent een duijsent, waer onder wel VJ
peerderuters gheweest zouden hebben, die daer oock al bleven waren, man ende
peert. Ander zeijden, als datter van deser zijde maer XX mannen en zouden doot
ghebleven zijn, ende sommighe ghequetst ende eenighe capiteijnen duer haer
en

caken gheschoten. Dese victorie zoude gheschiet zijn up den XXVJ aprilis
voornoumt, maer tvolck vander stadt en hadde hier af gheen tijdijnghe ghehoort.
Maer curts daer naer eijst uutghecommen, dat die Spaensche dees victorie niet
ghevochten en hadden, maer den grave van Meghen ende van Eversteijn, met
zeker ander crijschlieden daer onder, dat gheen Spaengiaerts en waren; want die
Spaensche gharnisoenen, die tot deser causen van Audenaerde, Doornicke ende
Liere upghelicht waren, waer onder ooc veel Italianen waren, sonderlinghe de
peerderuters van Doornicke, en waren noch up vier mijlen naer niet anghecommen
daer den slach ghebuerde, ende zoude gheschiet zijn in een doolaghe ende nauwen
wech, daer de voornoemde waenden passeren, vanden dienst vanden prince van
Condée uut Vrancrijck afghedanct zijnde, daer Duijtschen onder ghemijnghelt waren,
ende en zoude, naer sommigher zegghen, maer eenen verlorenen hoop gheweest
hebben ende niet tachtste zoo vele als de mare ghijnck. Ja, sommighe zeijden, dat
tduijsent up thondert ghecommen was, vande lueghenen weghe die men daer af
looch. Zij zouden begheert hebben passaige, om aldaer naer huus te
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moghen trecken, maer twart haer gheweijghert, ende haer wart ghezeijt, dat zij den
wech liever nemen zouden daer duere zij in Vrancrijck ghecommen waren, waer
up zij in andtwoorden ghaven, als dat daer mits der oorloghe gheen victaille te
crijghen en was, maer passeerende alhier wilden wel betalen, zulcx alst weert ware,
dat zij verbesichden. Maer die van deser zijde en verstondent zoo niet, vreesende
dat zij onder dat decsel hier in dlandt zouden moghen vallen, daer mense niet lichte
uutghecreghen en zoude hebben; want men zeijde, datse den prince van Oraingien
ende ander groote personagien, fugittijven ende andere, zouden up dese landen
ghezonden hebben alle die afghedancte knechten uut Vrancrijcke; want dat zoude
haer den besten ende ghereetsten middel gheweest hebben om haer te wreken.
tHadde haer veel meer ghecost, hadden zij die moeten uut haer landen van nieus
ontbieden ofte doen uplichten, ende dan zoude de reijse, tot daer mense hebben
wilde, noch veel ghecost hebben. Aldus niet sonder cause en was haer wederstant
ghedaen, te meer mits dat zij jeghen tverbodt, haer verstaut hadden in dese landen
te commen, dwelck meer inne hadde dan zij haer ghelieten. Ende als men eenighe
Spaengiaerts vraechde, hoet moghelic was dat zij zoo veel volcx versleghen zouden
hebben ende zelve niet eenen man verloren, zoo spraken zij: zij hadden de benedictie
vanden Paus, die bewaerde haer, hoewel nochtans (zoo voren ghezeijt es) zij dese
victorie niet ghevochten en hadden, maer andere, dwelck haer niet onghezeijt en
bleef, ooc van jonghe vrauwen daer zij af beghect werden, zegghende: ghij hebt u
vromelic ghehadt, ghij hebt eenen veltslach ghelesghen noch vier mijlen vande
vijanden zijnde.
Men hadde ooc verstaen, dat die Hughenoijsen met haer ghealleierde uut
gheweest hadden, om die stadt van
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Sente Omaers ende die stadt van Ludick in te nemen; want den eenen capiteijn oft
edelman, die duer Ghendt up den Paeschdach inneghebrocht was, die zoude daer
ontrent drij duijsent mannen gheerne upghenomen hebben, ende men vreesde,
hadde desen hoop verghaert gheweest, hij zoude wel terstont ghewassen hebben
tot XXX of XL duijsent, ende zouden moghen gheheel den Westcant afghecommen
hebben, latende Brugghe ligghen ende daer af niet beschadicht zijnde, mits dat
daer gheen gharnisoen en was, ende commende tot neffens Ghendt, tgheheele
landt van Vlaenderen bedeervende ende in perijckel stellende. Men zeijde, dat
desen capiteijn een uutnemende schoon edelman was van persoone ende lichame
ende jonck van jaren, een Wale van gheboorten, den broeder vander huijsvrauwe
van Grutere, heere van Wallebeque, te Ghendt, die alle ghuesghezint waren,
waeromme den voornoemden edelman te Bruessele ghezonden was, zoo voorseijt
es, met noch eenen, die met hem ghebonden zat up den waghen. Een van dese
twee zoude een bevelsman binnen Sente Omaers ghesproken hebben, ende hem
gheperswadeert om hem te dienen, hij zoude hem capiteijn van duijsent mannen
maken, ende beloofde hem grooten saut, daer naer dat den bevelsman scheen te
hurcken; want hem werden ghetelt XXX daelders up dhandt; maer zoo zaen als hij
tghelt hadde, zoude hij zelve den ghueschen heere angheghrepen hebben,
zegghende: nu neme ic u ghevanghen van sConincx weghen als een verrader, ende
riep noch volck tzijnder hulpe, ende alzoo zoude hij in handen ghecommen zijn.
Item die groote stadt van Ludick zoude ooc in perijckel gheweest hebben, duer
welcke twee steden, indiense de Hughenoijsen ende haer ghealeierde hadden
connen crijghen, zouden dese Nederlanden grootelic beschadicht ende ghe-
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quelt hebben, waeromme van tsHoofs weghen, vreesende toecommende perijckel,
vier capiteijnen gheordineert waren, ende ghelast dat elc upnemen zoude tien
veendelen knechten uut dlandt van Namur, Artoijs ende Heneghauwen, welck volck
zeer goet crijschvolck es ende groote vijanden vande Hughenoijsen oft Lutheranen,
zijnde vele herte mannen, niet wetende dan van groote slavernije te doene in de
1
ijserputten ende steengraven, als die Dalacarlen ontrent Zweden, Lazarus Zchwendij ,
die in Hungarien ende eldere jeghen die Turcken ende ander nacien hem zeer
ridderlic ende victoriueselic ghehadt hadde. Een Duijtsch uppercapiteijn zoude doen
annemen zijn van onsen Conincxweghen, om hem te dienen in dese zijne
Nederlanden ende daer ontrent, indien men zijns van doene hadde. Zoo was ooc
hertooch Herick van Brunswijch van over lanck.

Cap. X.
Hoe men te Doornicke ende ten platten lande zeker wake onderhilt;
vande reverencie vande Spaengiaerts totten H. Sacramente; hoe zij de
lieden van Sente Pieters weder beroofden van haer huijscateijlen; van
haer ghevechte ende onghemanniertheijt; van toverlijden ende
beghraven van Adriaen De Bleckere ende vrau Van der Leijen.
Ende mits dat uut Doornicke tgharnisoen vertrocken was, zoo waecte men daer
vander stede weghe met hondert mannen des nachts ende vijftich sdaechs. Tes
ooc waerachtich, dat men buten ten platten lande de landtslien den eedt afghenomen
hadde, den coninc van Spaengien onsen

1

Schwendi.
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souverainen heere ghoet ende ghetrauwe te zijne ende de helighe roomsche keercke
te obediëren, zoo men die tot desen daghe toe onderhauden heeft, keercken,
cloosters ende ghodtshuijsen, ooc der gheestelicker lieden ghoedijnghen te helpen
bescheermen, dies versocht zijnde. Ooc waecte men in Sommighe plaetsen ten
platten lande, als al tAuderburchsche duere tot XLVIIJ prochien haer bestreckende
1
tot Russele ende tot an tVrije van Brugghe.
en

Up den XXVIJ aprilis quam tHelich Sacrament ghedregen om ijemant te berechten,
naer de Nieupoort, daer een deel Spangiaerden medeghijnghen, al metten blooten
hoofde zeer reverentelic. Men meende, dattet tot eenen ziecken soldaet ghedreghen
wart. Ende wederomme keerende up de Veemaerct naer Sente Jacobskeercke,
quam den uppercapiteijn, den meester del campo daer ghereden, die beette zeer
christelic van zijnen peerde, ende convoijierde oft vercnaepte met zijn ander edelen
ende hallebaergiers, den eeuwighen hemelschen Coninc tot in de keercke, ende
daer haer devotie ghedaen hebbende, keerden wederom, zaten up haer peerden
ende reden haerder straten. Dit meerckende eenighe spaensche soldaten, die voor
sommigher lieden huus zaten, daer zij thuus laghen, ende zeer veel ghoet doens
vande lieden hadden met leenijnghe van ghelde ende andersins, spraken, dat die
lieden vander stadt van Ghendt emmer niet zeer haer schoen en versleten met
achter tSacrament te ghane, ende niet zeer haer caussen voor de knien en versleten
met daer voren te knielen, ende niet veel was daer toe en verbesichden,
weinschende, dat die stede van Ghendt zoude moghen in gloede staen; waerinne
sommighe lieden, diet hoorden, zeer beroert waren, zegghende, dattet hier de

1

Ruislede.
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manniere niet en was achter tHelich Sacrament te ghane, dan de ghene diets van
doene hadden, ende plochten eenen tijt hier te voren sommighe vrienden ende
ghebueren vanden ziecken mede te ghane, dwelc zeer wel vouchde ende ooc veel
toortsen; maer dit was, zeijden zij, zoo wel de schult vanden priesteren als vanden
ghemeenen volcke, ende meer; want zij hebben haer toortsen in de keercken om
niet, ende en gheweerdighen haer niet eene daer toe te ghebruucken, maer ghaen
rechts met eenen lanteerne daer voren ende een keersse daer inne; zij plochten
sommighe keercken dienaers met ij of iij toortsen mede te zenden, dat verwecte
tvolck om van ghelijcken te doene.
Up den voornoemden dach quelden die Spaengiaerts wederomme die van Sente
Pieters, ende haelden uut haer huusen cussenen, culpten, saergien, hanghels,
roosters, potten, kannen, pannen, ketels ende anderen huusraet, ende drougheht
int nieu casteel; schudden die kinderkins van haer beddekens, ende namense met
haer, uut schamel huuskins, en spaerden niemant. Ende als men haer zeijde, dattet
int casteel van haerlier huuscateijlen van over lanck ghestoffeert was, zoo zeijden
zij: ten was haer niet ghenouch, zijlieden waren edelmannen, die ander Spaengiaerts,
die uutghetrocken waren, en waren zoo deghelic niet. sommighe lieden ghijnghen
int nieu casteel naer haer ghoet zien, dwelc zij som vonden ende som niet, dijnckende
dattet van die Spaensche knechten, die vertrocken waren, mede ghevoert was.
Ander vonden haer ghoet, ende in sommighe plaetsen twee of drij bedden deen
boven dander gheleijt, makende van sommighe bedden haer stroo, zeer daer mede
de onderste bedden bedeervende ende vurtende, ende ooc alzoo onzachter
ligghende dan oft zij stroo onder haer bedden ghehadt hadden. Die van Sente
Pieters
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beclaechden, dat Rijm, haren baliu, niet in de stadt en was om haer voorsprake te
zijne; want zij spraken tot de lieden, als zij ijet daer jeghen zeijden: tbehoort al onse
toe, dat wij u ijet laten dats gracie; veel breeder en de ampelder sprekende dan zij
last hadden van haerder overheijt.
en

Up den XXIX april, donderdach wesende, hadden twee of drij Spaengiaerts
ghevochten ontrent thuus van mijn heere Van Hassche, up de Nieustrate, ende
melcanderen ghequetst, ende daer hadde eenen een stick van zijn hooft, ende was
gheleet naer den Callanderbeerch te meesteren. Daer wart een gheloop van
Spaengiaerden haerwaert ende ghinswaert, al ghereet met haer rappieren om
hooghe schussende onder haer ocxelen, meenende dat ijemant vander stede
1
hemlieden ghedaen hadde, ende waren som roupende: boraetse , ofte de
dronckaerts hebbent ghedaen; zoo dat die lieden vander stadt in vreesen waren,
ende was nochtans haers selfs culpe ende voortstel. Maer sommighe beceffelicke
knechten schoncken int casteel de vraukins den wijn, die daer quamen om haer
stoffacien van bedden te brijnghen, brijnghende up de tafele twee potten wijns
2
tseffens ende eenen cranstelijnck , ende en wildens niet van hemlien laten betalen.
Daer wasser ooc, die ghezeijt hadden: zij hadden wel de Turcken bedwonghen te
Malta; maer zij en conden hier de Lutheranen niet bedwijnghen; want veel volcx
hadden (eijlacen!) dees nieu leeringhe zoo inghezoghen, dat zij uut hemlien niet te
verdrijven en was, ja, en wilden niemant hoeren, die haer ter contrarien zeijden oft
rieden, ende waren som jonghe ghezellen ende dochters, zegghende: men dorst
haer niet zegghen of preken, zij wistens ghenouch.

1
2

Het spaansche borracho, dronkaard.
Soort van gebak.
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Vele hoorende hoet te Bruessel ghijnck, ende dat men daer rijcke noch aerme en
spaerde, die aldus ghemeijt hadden, creghen groote vreese int lijf, ende zijn som
ghestorven van droufheden ende vreese, als den zone van vrauwe sBleckers,
Adriaen De Bleckere, een jonck man van XXIIIJ jaren, es in mijn huus over de
Nieubrugghe overleden, naer dat hij in Inghelandt ende in veel ander contreijen
ghevlucht hadde, hem kennende beschuldich int keercbreken, ende hadden in de
predicatie metten sacxkin ommegheghaen. Hij overleet ontrent alf vastenen anno
c

XV LXVIJ,

in welcx ziecte hem quamen bezien veel eerlicke mannen ende vrauwen
int anzien, die ooc van dien evel besmet waren.
Ontrent dien tijt was ooc overleden vrauwe Van der Leijen, die meest al haer
kinderen verloren hadde metten viere ende watere, voor justicie, van herdooperie
weghe. Dese zeijde, als men haer ansprack in haer siecte: zij was wel ghetroost in
den Heere. Nochtans hadde zij veel cleen schulden ghemaect, ende tgheldekin
hadde zij in wijne verdroncken; want zij hadde veel zwaericheden, ende dranck dan
een pintkin wijns om haer zwaerichede te verdrijven; daerom meenden sommighe,
hoe mocht zij gherust in den Heere ghesteerven, als zij de lieden alzoo thare
ontdrouch. Haer man hadde ooc herdoopt gheweest, maer was van een langhe
ziecte up zijn bedde ghestorven. Zij, ende den voornoemden Adriaen De Bleckere,
werden an eenen lochtijnck neffens tghewijdde beghraven up Sente Jans keerchof,
ende niet up tghewijdde; want de priesters wisten wel wat volcxkin dattet was,
zegghende, dat vrau Van der Leijen in XIIIJ jaren niet ghecommen en hadde ter
keercken, zoo ander christen meinschen pleghen.
Daer wart ontrent dees tijt vande Spaensche ghezeijt,
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als dat zij noch uut Spaengien verwachtende waren wel XX duijsent mannen om
hier in dlandt te brijnghen; want den Coninc en betraude dit volc niet wel, ende daer
waren over lanck vijf of zes capiteijnen te deser causen daerwaert ghetrocken.

Cap. XI.
Van quade maren ende tquaet voornemen vanden prince van Orainge;
ende hoe ootmoedelic men supplieerde om Franchoijs Hueriblock; ende
hoe Lievin Brakelman inneghedaecht was; ende hoe tAndtweerpen
verboden was quade maren te zaeijen; hoe oneerlic die Spaengiaerts
te Ghendt int Vleeschhuus leefden, ende hoe mesjantelic een capiteijn
eenen man vander stadt quetste.
c

Men zeijde ooc uutghaende april XV LXVIIJ, hoe datter veel volcx was in ende ontrent
dat stedekin Ghrave, ende in ende ontrent Wesele. Ghrave en es maer een cleen
stedekin als Lessene; maer den vierden in meij LXVIIJ zoo was tvolc zeer bevreest,
hoorende datter zoo machtich een volck lancxt den Rijn afquam. Dit leijde men al
toe den prince van Oraingien, diet zeer speet, dat men hier zijn ghoet aldus
confiscquierde. Men leijde hem nochtans principalic alle dees muterien te laste, dat
welcke den grave van Egmont ende meer ander ghuesche heeren zelve niet en
wisten, hoe breet dat Oraingie de zake anghrijpen zoude, voor anderstont dat zij
haer int streck vonden ende de zake angheleijt was; want men zeijde pleijnelic,
(dwelck een zeer quaet ongheoorlooft voornemen was), als dat hij gheschict hadde,
om te beter tzijnen vermete te comene, de Coninc onsen souverainen heere, hier
uut zijn
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landen te hauden ende sommighe voor de zijne te hauden ende bescheermen,
ende hier een nieu ketters gheloove up te rechten ende te onderhauden, te weten
die valsche leeringhen van Luther ende Johannes Calvijn. Dlandt was nu al vul
verraderien: twas een droncken oorloghe, en vele nament qualic, dat bij den hertoghe
van Halve gheen gracie te vinden en was. Die raetsheeren en hadden gheen
zegghen daer in, dan doctuer Vergas ende Del Rijo, ende zijnen persoon voor al,
hij fondeerde hem up tlast vanden Coninc. Maer hoe zeere dat men vervolchde om
te hebben verzoetenesse van Franchoijs Hueriblock (want de vrienden van zijns
wijfs zijde daer macht vele om deden), nochtans en conde men anders vanden
Duuck niet verweerven dan verlanghenesse van tijde, tot dat zij in Spaengien
ghezonden hadden ende advijs ghehaelt vanden Coninc. De voornoemde vrienden
hadden ootmoedelic ghesupplieert ende verkent zijn schult uut zijnen name, zonder
eenighe bewimpelinghe, biddende alleenlic om gracie ende dat hem zoude moghen
ghejont werden, boven de confiscatie van alle zijne ghoedijnghen, in een clooster
te ghane ende daer alle zijn leefdaghe penitencie te doene, welcke zaken (zoot wel
te dijncken es) zij overzonden naer Spaengien.
en

Up den V in meije, woonsdach wesende, hoorde men, dat Lievin Brakelman
1
ooc inne ghedacht was ende was ten bretecke uutghelesen, ende stont zijnen name
gheplant voor tSchepenhuus, te compareren bij den duuck Dalve binnen drij acht
daghen, maendach eerstcommende wesende den eersten, up eeuwelic ghebannen
te zijne ende confiscatie van alle zijn ghoet. Hij was een rijcke jonckman, woonde
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Pui.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

57
up tPas, in een schoon nieu huus met zeer schoon eerfve, an dwater an twee zijden
commende, maer hilt hem absent. Hij hadde zeer vele ghereede pennijnghen, die
hij ghewonnen hadde metten coorencoop, secreet verstant met Michiel Brakelman
zijnen broeder hebbende, die cleercq vande cooplieden vanden coorne ter Leijen
was ende meest al de secreten van dien wiste, waeromme hij gheen
coopmanschappe doen en mochte dat ment wiste, maer reveleerdet (zoo men
meende) zijnen broeder voornoemt, waeromme den voornoemden Lievin niet wel
metten ghemeente ghemoghen en was, om dat hij zoo zwaer een ghoet wan in den
dieren coop coorens, diet vier jaren te voren gheweest hadde, ende zeer straf in
zijn coopmanschepe hiet zijnde. Men leijde hem te laste, als dat hij ontfanck ghehadt
hadde vande pennijnghen, die ten upmaken vande ghuekeercke ghegheven waren,
ende hij meende daer inne lettel of niet mesdaen te hebben, mits dat dezelve keercke
ghemaect was bij consente van Egmont, ende dat hemlien de plaetse ghedesingneert
oft ghewesen was daer mense stellen zoude. Niet min, hij was ghehauden voor
crijme lese-maieste ghedaen te hebben ende tgheloove ghequetst te hebben; want
daer wart ooc in walsche uutghelesen, als dat hij XX ponden grooten tot der
ghuekeercke ghegheven hadde ende noch XX ghuldenen den aermen, met condicie
dat zij daer ende nieuwers el tsermoene ghaen en zouden, dwelc sticken waren
van quader consequencie ende smakende naer sedicie ende comocie; nochtans
hadde hij langhe hem vertoocht te Ghendt, eenen tijt te voren wech gheweest
hebbende, als die ghoede vrienden hadde, die hem veel dijncx adverteerden ende
bij den Hove in zijn stede waren.
Ende om dat tAndtweerpen ende eldere ghezeijt wart,
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hoe dat de Duijtschen gheweldelic den Rijn afquamen, zoo was tAndtweerpen
verboden zulcke maren te zaeijen, up de verbuerte vanden lijve ende ontpoortert
te zijne, ofte ten ware dat zij zulcx conden bewijsen waerachtich te wesen. Ooc
scheent te Ghendt nochtans, datter die Spaengiaerts in beroert ende verscrict waren.
Vele ghoede lieden van Ghendt, boven dat zij jammerlic met hemlien ghetraveilliert
bleven, hadden ooc groote vreese of zij de stadt rooven oft pilgieren zouden oft
eenighe oorzake daertoe zoucken. Men zach ooc tvleeschhuijs niet alf ghestoffeert
van vleesche, ende tzelve datter was was hoolic vleesch, ende dat quam bij om
dattet die Spaengiaerts met ghewelde namen, al wast van IIJ grooten tpont, costelic
vleesch, ende en betaelden maer eenen stuver vanden ponde daer voren, zoo dat
de vleeschhauwers an zulck vleesch deen derde verloren, ende creghen alle reijsen
kinnebacksmeten oft rappieren naer dlijf ofte sticken vleesch in haer aenzichten,
waeromme de vleeschhauwers die burghers vander stadt te kennen ghaven, in
secrete, dat zij ghoet vleesch bedect in masieren ende elder hadden, legghende
daer haer droochcleeren ende halme uppe, om dat die Spaensche niet meercken
en zouden, sloughent ende vercochtent ooc bedectelic de lieden vander stadt, up
dattet haer niet ghenomen en werde; rieden ooc sommighe lieden, dat zijt bedect
draghen zouden; want, zeijden zij, die Spaensche pleghent somtijts de lieden te
nemene voor hemlien, mits betalende dattet haer ghecost hadde oft min. Daer
wasser sommighe bij den necke ghefact van haer officiers, maer zij en lietent daer
niet omme. Dit was eensdeels bij ghecommen bij dat den meester del campo tvleesch
doen flueren hadde als rentvleesch, calfvleesch, werenvleesch, baecvleesch,
lammerenvleesch, etc., elc ulp zijnen prijs, ende hadde int beghinsel van meije
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eenen brief doen planten voor tvleeschhuus, zulcx inhaudende, waeromme die
vleeschhauwers sloughen aude quenen van coeijen, blauwe calvers ende aerme
lammers ende weeren, mits dat zij haer beste vleesch daeromme niet gheven en
mochten; want rijns-wijn ghelt meer dan petau, ende dit en wilden die slichtaerts
van Spaengien niet verstaen, waeromme zij moesten met vleesch van lijfkin ghedoen,
ende wel te rechte; want eijst zoo de manniere in Spaengien van haer gheeten
vleesch, dat zij dan daer ghaen. Elck landt heeft zijn costume ende natuere. Hier
uut vreesden sommighe, dat die soldaten zouden buten ghaen up den landtman
ende halen daer zelve de vette beesten, oft zoude gheschepen werden bij den
magistraet vander stadt, tweewaerf de weke ofte meer, inne te doen roupen de
lieden van buten om haer vleesch zelve te slane ende venten, ghelijc men te Lueven,
Bruessel ende elder pleecht te doene.
Up desen tijt, was eenen man, wonende in de Burchstrate (die zeer schoon stoelen
maecte, met leder overdect, makende ooc laden van bussen ende ander dijnck),
ontboden ontrent zijnen huijse van eenen capiteijn vande Spaengiaerts, die twee
of drij laden van bussen begheerde ghemaect te hebben, dwelc hij wel an nam,
maer zeijde, dat hij hem daer inne niet en conde zoo aest ghedienen als hij wel
begheerde, mits dat hij van ander soldaten ooc weerck hadde, die daer zeer aestich
mede waren, ende waren haestich van hoofde en zouden hem moghen ongherief
doen, indien hijt niet ten zekeren daghe (zoo hij haer belooft hadde) ghedaen en
hadde. Dit hoorende den capiteijn, als een snoot onverstandel hondt, slouch den
aermen weercman met zijnen rappier dat hij hem thooft cloofde, ende ghaf hem
noch twee of drij hauwen in de schauderen, als oft hij in
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eenen vleeschblock ghecapt hadde als vermoordende den man. Hij was vanden
haren ghevanghen ende wech gheleet.

Cap. XII.
Hoe men te Ghendt ende eldere crijschvolc upscreef; ende hoe een
vrauwe van Ypre ghepredict hadde; hoe sommighe priesters in den
Westcant meshandelt waren; hoe in de keercke van Zulcke tvier
ghesteken was; van een cleen roere te Ghendt om wat datter ghebroken
was; hoe die ghuesen te Doornicke bij nachte up de maerct preecten
ende psalmodien zonghen, waerom zij onthooft ende int water
gheworpen werden.
en

Up den voornoemden V maij, waren twee capiteijnen van desen lande te Ghendt
ghecommen, waer af den eenen ghelogiert was in de Sterre up den Coorenaert,
ende dat om volc van oorloghen an te scrijven, ende daer warter te Ghendt up den
eersten dach ontrent VIIJ of neghen anghescreven, al meest Walen. Die gheen
wapen noch gheweer en hadden, die ghaf men voor een maent solts, wapen ende
gheweere, ende die daer af ghestoffeert waren ghaf men zoo vele up dhandt, ende
zouden beschiet werden up Bruessele. Men hadde te Doornicke, te Duwaeij, te
Maestricht ende in veel ander steden die trommel ghesleghen om crijschvolc up te
nemen, ende daer wasser een ghoet ghedeel anghescreven. Ende tYpre was ooc
de trommel gheroert, ende men zecht, datter daer maer twee haer en deden
anscrijven; want tstont tYpre zeer desolaet, mits dat daer zoo machtich een volck
inghedaecht was, ende niet
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alleen mannen, maer ooc vrauwen; want men hadde daer zeer gheghuest. Maer te
Ghendt en wilde de overheijt de trommel niet laten slaen, uut wat causen en weet
ic niet. Maer ontrent Ypre hadde onder andere nieu valsche predicanten, een vrauwe
persoon haer vervoordert te predicken, die de catholijcke hieten doctuer Maeijkin,
dwelc een spottelic schandalues dijnck was Men hadde ghehoort hoe rudelic dien
cant uute zij met tgheestelicke somtijts gheleeft hadden; want onder andere hadden
zij zeker priesters ghenomen ende tot den hoofde toe in dheerde ghestelt, ende
hebben daer naer gherolt als naer eenen staeck. Daer es een priester duer Ghendt
naer Bruessel ghecommen, om den Duuck te verclaren ende te tooghen tonghelijck,
dat zij hem anghedaen hadden; want zij hadden hem an eenen boom ghehanghen,
maer tzeel brack ende viel alzoo af; daer naer hebben zij hem an eenen boom
ghewoelt ende tzeel brack anderwaerf, maer mits dat zij zijn kele zoo toeghewoelt
hadden, zoo lach hij daer als doot ghevallen ter eerden, int aenzicht alzoo zwart als
eenen pot, ende en wiste zelve anders niet of hij en was doot, maer quam them
zelven. Daernaer hebben zij hem beede zijn hooren afghesneden ende lieten hem
alzoo wechloopen. Dit heeft hij verclaert jeghen Lowijs Rosseel, den solucituer
vander stadt, die den ghoeden heere ghezien ende ghesproken hadde, zoo hij mij
verclaert heeft.
1
Daer was ooc in een prochie ghenaemt Sulcke , gheleghen tusschen Audenaerde
ende Ronsse, over XIIIJ daghen hier te voren, een ongheoorlooft stick gheschiet;
want daer hadden bouven gheweest bij nachte, die in de keercke duer
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de glaesveinsters gheclommen waren, ende hadden alle die chieraigen der zelver
keercke ende alle de beelden afghebroken, ende over eenen hoop gheworpen ende
tvier daer in ghesteken, ende men zeijde, dattet daer keermesse gheweest hadde,
zoo dat de keercke veel te meer verchiert was, om welcker causen zeker
commissarissen van Ghendt daerwaert ghetrocken waren, om te vernemen wie dit
zoude moghen bedreven hebben; maer dinwonende vander zelver prochie en wisten
niet te zegghen, hoet gheschiet was, dan dat sommighe zeijden: zij hadden bij
nachte een busse of twee hooren afghaen. Eenighe presumeerden, oft de
Spaengiaerts zelve ghedaen hadden, om dlandt daer ontrent eenen quaden name
te maken, om weder in Audenaerde te commen, daer zij uut vertrocken waren ende
ghoede daghen ghehadt hadden. Die van Audenaerde deden ooc haer onschult bij
den Duuck, dat zij onschuldich daer af waren, ende niet en wisten, hoe de zake bij
ghecommen was.
Te Ghendt hadde ooc een cleen roere gheweest, ter causen dat in Sente
Janskeercke een lettel ghebroken was, ijet an eenighe beeldekins staende achter
den choor voor tafsluutsel van Onser Vrauwen capelle, waer af die Spaengiaerts
veel voeren maecten, ende was terstont tHove overghedreghen. Men zeijde, dattet
van hemlien zelve onbewist ghedaen was, als zij daer in de keercke haer
monsteringhe hilden; dat ijemant zijn hallebaergie daer jeghen ghestelt hadde, ende
dat daer af de bruecke ghecommen was, maer ten was maer kinderweerck, zoo
cleene was de schade. Men zout te laste gheleijt hebben eenighe van meester del
campo Duijtsche hallebaergiers, ende daer zoude eenen of IJ om ghevanghen
gheweest hebben.
Te Doornicke, tgharnizoen vertrocken zijnde, zoo ghehoort es, zoo hebben
sommighe dwase ghuesen ende sediciuese
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meinschen, die der overheijt ofte de magistraet niet en obedierden (al causeerden
zij haer ketterien dwoort Ghodts te zijne), haer vervoordert bij nachte up de maerct
wederomme te ghaen predicken ende haer psalmen te zijnghen, waerom die overheijt
vergramt wesende, heeft daer toe listen gheleijt, ende alzoo vele als zij van dien
volcke conden crijghen, hebben zij haer den cop af doen hauwen, ende haer doode
lichamen doen weerpen in de Schelde, som met tijtelen up haer burst, dat mense
zoude laten passeren ende int water vurten als onweerdich der beghravenesse.
Ende wel te rechte heeft zulcx de overheijt ghedaen, hadde ooc die persoonen oft
persoon, tzij knechten oft wie zij waren, alzoo gheëxpediert gheweest, die over vier
maenden oft daer ontrent een schoon beelde van Onsen Heere an tcruuse (staende
in een ghemetst huijskin voor tChartruesen, al nieuwe ghemaect ende gheschildert,
naer de generale brekijnghe) mesjantelic met drecke beworpen hadden, thadde wel
haerlier sausse gheweest ende zoudent wel verdient hebben; want moghen zijt niet
zien, latent ten minsten met vreden voor ander devote herten, haer devotie daer
voren doende, waeromme nu tvoornoemde husekin es al met tralien afghesloten,
om dat men die compasselicke ghedijnckenesse van Onsen Heere an tcruijsse niet
anderwaerf meshandelen oft schandaliseren en zoude.
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Cap. XIII.
Hoe Dierick Jooris ghevanghen was ende waer af dat hij bedreghen
was; van diveersche nieumaren; ende hoe te Ghendt een vrauwe
vermoort was ende een meijskin van eenen Spaengiaert met zijn snoere,
en hoe hij hem hadde in de vanghenesse ende andere; ende hoe
Quickelbeerghe ende Jacob De Vroe gheëxecuteert werden.
en

Up den VIJ in meij, vrindach wesende, was Dierick Jooris ghevanghen, in deser
mannieren: daer es ghecommen broeder Jan Vanderhaghen, predicant Dominicaen,
met drij of vier Spaengiaerts, ende passeerden daer voor zijn duere ende zaghen
zeere in zijn huus. Int hende vraechden zij zijn huijsvrauwe of hij thuijs was, zij
hadden hem wel willen spreken. Zij zeijde: neen hij; maer dat zij hem curts verwachte
vanden sGrave Casteele daer hij gheghaen was. Zij ghelieten haer, dat zij wat
bezien wilden van zijnen huijsraet, en terwijlen quam den man, den welcken zij
hemlieden ghewesen heeft, zegghende: ziet, mijn man comt daer, spreect hem
zelve. Dus zijn zij hem angheghaen ende hebben hem ghevanghen ghenomen,
ende hebben hem gheleet tot den meester del campo, waerinne dwijf zeer versleghen
was. Daer zijnde, heeft hij ontrent den avonde om eenen stoop wijns ghezonden,
om zijn avontmael te doene ende om zijn wijf oft ijemant van zijne kinderen daer bij
te hebben; maer dwijf en begheerde niet te commen, zegghende, dat zij te drouve
was, maer liet sommighe van haren kinderen ghaen, ende curts daer naer quam
eenen Spaengiaert zijn wijf vertroosten, zegghende: en vreest niet, u man zal aest
uut
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commen, binnen eenen dach of twee. Maer emmer wart van hemlien zijn huus
besocht naer eenighe brieven oft litteraigen. Zijn vrienden zeijden, dat hij tanderen
tijden beschuldicht hadde gheweest van een manneken zijn partije, die zoude hem
wederom overghedreghen hebben ten Predicheeren, als dat hij te Lokeren zoude
ghepredict hebben, ende daer men een kindt te christenen drouch, ghezeijt hebben:
ghevet tkindt hier, ic zalt alzoo wel in een ghreppe doopen als daer ghijt draecht;
welcke propoosten zeer leelic waren; maer den baliu van Lokeren zoude den
voornoemden Dierick daer af gheheel onschuldicht hebben, als achter hem verziert,
zegghende: was hij nieuwers af el bedreghen, hij wilde hem uut crijghen eer twee
daghen. Emmer was de vergharinghe vande ghuesen, als zij jeghen de Coninclicke
1
Majesteijt conspiereerden, up zijn mote tot Wondelghem ghehauden; maer men
wilde zegghen, dat hij alsdoe niet thuus en was, maer uuter stede ghereijst, hoe
wel dat eenighe presumeerden, dat hij vander zake wel gheweten hadde. Daer
werden ooc veel brieven ende litteraigen uut zijnen huuse ghehaelt. Hij woonde in
de Clocke te Putte, ende was een rijcke wel ghestelt coopman.
Daer hadden over vier of vijf daghen leelicke maren bedectelic achter de straten
gheghaen, als datter een groot volck lancxt den Rijn afquam, waer inne vele ghoede
lieden zeere verscrict waren, vreesende dat wij al dlandt vul oorloghen hebben
zouden. Men hadde ooc een groot upzien up Vrancrijcke of up die van Condees
zijde waren, of zij ijet bedreven zouden hebben up dese landen.
Maer daer naer esser troost ghecommen ghemijnghelt met
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droufheijt, maer minder dan de voorghaende, dat was dat dit volck datter afquam
onse vrienden waren, Italianen ende andere, die den Coninc afzant ghenouch den
wech die den duuck Dalve ghecommen was, om dees landen te helpen
bescheermen, ende datter noch eenen hoop Spaengiaerts ter zee afcommen zouden.
Dit was een beter mare dan deerste, maer nochtans drouve, mits dat die landen
verlast ende zeer vertraveilliert waren vande soldaten, ende aldus doende noch
meer zouden werden. Ander zeijden, als sommighe souverainen, dat zij
uutghezonden hadden zeker dienaers, eenen naer Ardennen, een ander naer
Cleven, een derde naer Vrancrijck oft Ludick, om te beziene ofter ijewers eenich
volck verghaert was, de welcke, alomme gheweest hebbende, verclaerden, dat zij
nieuwers gheen crijschvolck ghewaer gheworden en hadden, dan een lettel in dlandt
van Cleven, die men meende, dat onse vrienden waren.
en

Up den VIIJ in meije, zaterdach wesende, ghebuerde een leelick ende afgrijselic
stick te Ghendt, ten huijse van Lievin Serjant, metsere, wonende neffens thof van
Ravesteijn, Onderbeerghen, want daer eenen spaenschen soldaet ghelogiert was,
die een vlaemsch meijskin hilt, wesende van Sente Pieters, de dochter van eenen
Jacob, schoenlapperkin, een cleen audt mannekin, dat plach te roupen ghuelap,
ander zegghen, dat zij was de dochter van meester Jacob Schoenlap, die te Ghendt
ghebannen ende ghegheesselt hadde gheweest van een manniere van tooverie
die hij huseerde, een cleen persoon, jonck ende vet ende ghaende jent int abijt.
Desen bouve meerckende oft bemoedende, dat den man van huus was ghereijst,
in zijn affairen ofte weerck, ende dat daer redelic ghelt ten huuse was, dat zij
moghelic met haren zueren aerbeijt ghewonnen hadden, zoo
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heeft hij tsavonts die vrauwe vanden huijse (die hem niet mesdaen en hadde, maer
hem groote weldaet ende vriendtschap ghedaen hadde, als hem gheleent hebbende
wel LXXX realen, zijn dijnghen dicwils uut der pusseme ghelost, ende zijn hemden
ende cleeren vermaect) met een coorde verwurcht, ende haer ghewoelt met eenen
stocke an de coorde, in zulcker mannieren datter de doot naer ghevolcht es, ende
noch niet te vreden wesende oft vreesende dattet uut commen zoude, heeft zijn
hoerkin doen anreesen een jonck meijskin van XIJ of XIIJ jaren, daer ten huijse
wonende, zoo dat zijt ooc verwurcht heeft ofte den crop inghedauwen, zoo dat men
zach dat haer den mont met zulck ghewelt toeghedauwen was, datter ghaten in de
leppen bevonden waren van tcrabbelen vande naghelen, ende es voort gheghaen
ende heeft openghebroken tritsooren, ghaerderoben ende scrijnen, daer dat hij
vermoedde, dat ghelt zoude moghen wesen, ende heeftet al gherooft ende
ghespoelliert, ende es alzoo uutgheghaen met zijn hoerkin. Ende mits dat thuus
bleef ghesloten staende, zoo en wisten de ghebueren niet waert looch, dat die lieden
van dien huse haer dueren ende veinsteren niet up en deden; ende daer es een
murckelijnghe ghecommen; want thuus bleef wel twee daghen ghesloten staende.
Daer naer es ghecommen een vande zonen ten huijse, die elders woonachtich was,
ende heeft zoo veel ghedaen, dat hij die duere open ghebroken heeft, ende binnen
commende heeft met den ghebueren dit deerlic stick ghezien ende ghewaer
gheworden, zeer onstelt ende verscrict wesende, zoot wel reden was; ende de mare
en

es terstont ghevloghen al Ghendt duere. Smorghens vrouch, up den X dach van
meije, den moordenare was ooc ghecreghen ende ghevanghen, ende van ghelijcken
zijn moordenaeresse, zijn hoerkin, ende werden up tsGraven Casteel
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gheleet, ende zach daer al die ander ghevanghen ghuesen, up die plaetse corderen
ende spelen, ende ziende dat hem den provoost wilde strictelic ghevanghen legghen,
sprack: wilt ghij mij doen meer dan dese Lutheranen? Hoe, sprack den provoost,
ghij bouve, u stick es tien mael eerghere; ende stack hem bij den necke in een cot,
zegghende: ghij en hebt niet alleene u, maer al de Spaensche nacie onteert ende
gheschandalizeert: u zal ooc loon naer weercken gheschien. Ende ten schilde niet
vele oft hij en zoude hem gesleghen hebben. Daer lach een ander Spaengiaert
ghevanghen, een jonck ghezelle, die verre van anderen zinne was, metten welcken
ic ooc ghegheten ende ghedroncken hebbe, mits dattet alzoo te pass quam; ende
die ander ghevanghen Vlamijnghen ghaven ghetughenesse van hem, dat hij de
Vlamijnghen groote jonste drouch, zegghende vrijelic uut, dat hier was al een beter
mijne van volcke dan in Spaengien, ende dat hem deerde, dat zoo veel lieden van
dese landen ghevanghen ghehauden worden, die meer schenen te hebben een
godtzouckelicheijt dan eenighe ander vileijn mesdaet, waeromme men haer dijnghen
met ghoeden ooghen ende medelijden behoorde te anziene. Om dese ende deser
ghelijcke woorden was hij van dander Vlaemsche ghevanghenen wel bemint. Maer
al veel anders wasser een ander van haer, een audt Spaengiaerdekin, verwurtelt
in zijn boosheijt, die alle de Vlaemsche ghevanghenen weinschte ghehanghen te
zijne ende was zoo fenijnich van herten, dat hij lude riep, alsser eenen inghebracht
was die eenen gheluwen rock dronch, ende was de levereije van mijn heere van
Reesseghem, die hij diende, een Westerlijnck van Hasebrouck, die van dat hij niet
vuldaen en hadde van eenen neerslach, ghevanghen was, zegghende: ziet, ziet
dat es eene vanden volcke vanden prince van Condée, hancht up,
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hancht up; tes een treditor oft verrader! Als oft hij uut tcoluer vanden rock een
jugement gheven wilde, als een onredelic onverstandich wilt dier.
en
Up den XIJ in meije, tsmorghens ten vijf hueren, moeste een drouf inbijt ghaen
smaken een joncxkin ghenaemt Van de Quickelbeerghe, zeer constich in wapen
steenen ende ander subtijl dijnghen te graveren ende zijn colueren te gheven, ende
was van Sente Pieters, maer niet Lucas Van Quickelbeerghe, die met Pieter Van
Beque plach te wonen, die noch constigher ende exquisijter van zulcke schulperinghe
was; maer desen mesdoender zoude van bastardijen gheweest zijn, ende zoude
hem te breet ghemoeijt hebben in de ghueserie ende keercbreken, ende hadde
langhe ghevanghen ghezeten int sausselet. Zoo ooc van ghelijcken moeste ghaen
steerven eenen Jacob De Vroe, metsercnape van zijn ambacht, ghenouch om
ghelijcke zaken. Ende werden ter voornoemde hueren uuten sausselette ghevoert,
ende den eersten ghenoumden buten der Petercelie poorte, ontrent den Drijpickel
onthooft, ende den anderen aldaer ghehanghen; ende zoude den eersten oock
ghehanghen hebben, ten hadde ghedaen dat hij hem bekeert hadde ende int aude
catholijck gheloove ghestorven ware, waeromme ooc zijn lichame in de stadt
ghebrocht was ende up tghewijdde beghraven; maer den anderen bleef der craeijen
ende raven aes.
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Cap. XIV.
Van een stranghe justicie over eenen Spaenschen moordeneere ende
een vlaemsche moordenaresse te Ghendt ghedaen, ende hoe versteent
ende onversaecht dat zij waren, bijsonder was den man verhert tot in
de laetste wijle zijns levens.
en

Up den XIIJ dach van meije, donderdach zijnde, was den coninc vande
moorknechten, zoo hij mij verclaerde, tsmorghens ten VIIJ hueren doen ghereet
maken eenen ketele ende boschcolen, een vremde nijptanghe ende ander
instrumenten; want dat was den dach dat dien Spaengiaert, die de moort vander
vrauwe voornoumd ghedaen hadde ende tmeijskin zouden moeten ghaen steerven.
Overzulcx was daer een nieu ghalghe ghetemmert ende upgherecht jeghen over
thuus, daer de moorden gheschiet waren, welcke ghalghe een alf potente ende zeer
neder was. Ende ontrent den X hueren wart daer eenen waghen ghebrocht vanden
schepenhuuse af tot up de Pharahilden plaetse, up welcken waghen een schavot
ghetemmert was ende twee blocken oft bancken, deen hoogher dan dandere, ende
up de hoochste banck was een nieu ijser ghesmeet recht up commende, ende
hebbende boven een cromde als de lene van eenen leenstoel, alwaer up elck hende
een ghat was, ende beneden twee crammen ter zijden in de meeste blocken, ende
in de minste ooc twee crammen. Daer stont ooc up den waghen, achter den
voornoemden ketele, groot als eenen waschketele, daer een groot ijseren instrument
in stont, als een tanghe met twee blaren, ghenouch als een cruwafel-hijsere, ende
daer laghen brandende boschcolen in, die zeer roocten, om die
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voornoemde tanghe heet te maken. Daer lach ooc in een mande eenen blaesbalch
ende ander dijnck. Daer lach ooc up tscavot, dat up den waghen ghetemmert was,
eenen beetele ende eenen hauten hamere. Den waghen was ommerijnct van zes
of acht Spaensche busschieters te peerde, ende de guarde vanden sGraven Casteele
was daer ooc ontrent; zoo ooc was te peerde haerlier provoostkin, een curt fijn
baeskin, wel vlaemsch connende. Ende curts daer naer wart den waghen ghevoert,
als of men hem naer de Hooftbrugghe hadde willen beweghen; maer twas om dat
hij keeren zoude, om weder den wech te rijden, die hij ghecommen was. Ende
ontrent een alf huere daer naer, es den voornoemden pacient uuten voornoemden
casteele ghebrocht, tusschen die handen vanden Spaengiaerden, naect tot den
ghurtrieme, een delu magher man, leelic van ghezichte. Men zach up zijnen rugghe
dat hij ghegheesselt hadde gheweest, ende an zijn voorhooft dat hij ghepijnt was,
zoo men wilde zegghen, meer dan eens, ja, drij reijsen, ende loochende telcken
zijn feijt, buten der pijne zijnde, dwelc hij in de pijne ghekent hadde. Hij was van
ghoeder lijnchden hebbende an twee nieu duersneden ghetroste caussen, zoose
de crijschlieden doe droughen; hij hadde lettel baerts, van auderdom mocht hij zijn
XLIIIJ jaren. Tmeijskin was achter hem brocht, die was jonck van ontrent XX jaren,
curtachtich ende redelicken schoone, ende die hadde beede de aermen bloot. Daer
volchden twee Onser Vrauwenbroeders, om hemlien wat ghoets te zegghen. Haerlier
handen waren voren ghebonden. Daer naer heeft den hanchman den voornoemden
Spaengiart met een leere up den waghen gheleet, ende up den meesten block doen
nederzitten, metten rugghe ontrent den schauderen int voornoemde crom ijsere
ghevoucht, daer hij een coordekin rontom zijn burst ghebonden
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heeft ende duer de ghaten vanden ijsere vastghemaect; heeft hem ooc met een
coordekin vastghebonden an den rechten staeck vanden ijser nederwaert, zijn
lichaem bevanghende, heeft ooc zijn beenen an de voornoemde crammen an elcke
zijde vaste ghebonden. Hem wart ghegheven een cruceficx in dhandt, dwelck
verchiert was an tcruijsse met looverkins ende gheschildert, dat hij somtijts custe,
ende sprack nochtans in spaensche, dat hem Ghodt zijn rijcke ontzegghen moeste,
indien hij in dat stick beschuldich was; ende hadde ooc ghezeijt, eer hij uuten casteele
quam, dat hij den duvel zijn ziele ghaf, indien hij daer inne beschuldich was, dwelc
tvoornoemde meijskin hem nochtans in zijn aenzicht upzeijde, zegghende: de vrauwe
hebt ghij verwurcht, ende mits dat tjonc meijskin van verscrictheijt creesch zoo hebt
ghij mij bevolen die toe te schieten ende ooc te verwurghen, up dat niet uutcommen
en zoude, ende hebt mij ghedreecht te duersteken indien icx niet en dade; ende als
ghij met dander ghedaen hadt, quaemt ghij mij helpen tmeijskin expedieren. Daer
naer werden hem met eenen snuutdouck vanden scheerprechter zijn ooghen
verbonden. Dit aldus wesende, wart de moordenaresse, die dat ghezeijt hadde, ooc
up den waghen ghebrocht ende ghestelt metten rugghe jeghen den anderen, ende
wart an haer aermen vaste ghemaect beneden an de crammen, die in haren block
ghesleghen waren, ende haer lichaem ooc ghebonden an den ijzeren staeck, de
welcke zach alleleens als oft haer de zake niet angheghaen en hadde, ende gheliet
haer alzoo wel ghemoett ende onverschrict, als oft zij ter bruloft ghereden hadde.
Zij hilp de zaken beschicken met den woorden, zegghende: laet alhier de broers up
den waghen commen, ende dierghelijcke, als oft haer een vermaken gheweest
hadde. Veel lieden hadden compassie
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met haer joncheijt; maer ziende haer groote hertheijt ende cloucheijt van herten,
creghen te minder compassie up haer, dwelc een teeken was van eenen
couraigiuesen edelen moet, hadder dat onverandtwoordelic feijt niet gheweest;
1
want, lieve, hadt ghijse ghezien, ghij hadt ghezeijt, dat ghij een ander Epijtaris oft
Leena ghezien hadt, bereet onversaecht om alle tormenten te lijden. Den moet
vanden man scheen zeer boos ende eerch zijnde, die ooc lettel weercx vander zake
scheen makende.
Aldus desen waghen met dees hoolicke vracht voortrijdende, tot daer beede de
potenten stonden, om dat daer een vierweechscheede schijnt, zijnde aldaer men
ghaet naer de Leije ende sGravenbrugghe, zoo was den waghen daer weder doen
stille hauden, ende hem wart daer met der heeter ijseren tanghe de eerste nepe in
zijnen slijncken aerme ghegheven, boven den helleboghe, zoo dat men hem metter
ghrepe hoorde eenen roup roupen, ende daernaer niet meer. Alzoo werden zij
ghevoert over de sGravenbrugghe, Vischmaerct, duer de Langhemunte tot op de
e

Vrindachmaerct, ende daer was hem de IJ nepe in een van zijn aermen ghegheven.
Daer naer werden zij ghebrocht ten Zantbeerch uppe, ende commende voor
tSchepenhuus jeghen over tbreteck, daer den onderbaliu ende sommighe schepenen
stonden int breteck, wart hem de derde nepe wel ende stijf ghegheven, ende den
pacient riep ooc herde lude, ende de voornoemde nepen schenen zijnde ghelu
2
plaesters oft seroenen , palmen breet, gheprent in tvleesch. Doe werden zij ghevoert
over de Vischmaerct tot up den Coorenaert, ende daer wart hem de vierde nepe in
zijn aermen ghe-

1
2

Epicharis.
Zalfplaasters.
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gheven, ende commende duer de Veltstrate tot an den voet vander
Fremenuerenbrugghe, daer wart hem de vijfste nepe ghegheven. Van daer voort
en wart hij niet meer ghenepen, maer werden ghevoert al Onderbeerghen, neffens
den Predicheeren, tot voor thuus daer de moorden ghebuert waren. Daer hadde hij
veel kijfwoorden jeghen de Spaensche officiers, ende daer wart hij vanden waghen
ghedaen, ende met den beetel ende hamer, up eenen block, zijn rechter handt
afghesleghen, daer hij gheen gheruchte in en maecte. Te voren hadde den hanchman
de stroppen ende coorden an de potente vaste ghemaect, zijn leere ghebonden,
etc. Dit zach al cloucmoedelic tvoornoemde meijskin, ende wart nochtans somtijts
bespeijt van zijnen bloede; want zijnen eenen aerme wart zeer bloedende. Zoo dede
ooc de plaetse an den aerm daer de handt afghesleghen was, zoo dat zijn ghelu
caussen ter zijden an de boffen besturt waren met eenen plasch van zijnen bloede,
ende wart alzoo ghehanghen, sonder eenich vermaen van Godt te maken, ja,
onschuldichde hem noch vander moert, ende riep an Sente Maria van Loreten, dat
zij van zijn onschult mirakel tooghen wilde; maer daer en es gheen mirakel geschiet;
want de Helighen en ontschuldighen gheen valscheijt. Hij en hadde hem ooc niet
willen biechten oft met Ghodt versoenen, maer starf hertneckich ende hooveerdich,
kijvende jeghen de justicie, dwelck gruwelic om hooren was. Tmeijskin, mits dat de
ghalghe zoo neder was ende den waghen daer onder stont, was zoo bij desen
pacient, haer boel, ende zach hem alzoo welverwurghen alst moghelic was, zeer
bebloet ende verbrant zijnde, mesmaect als oft hij van Calisthenes martirien
medeghedeelt hadde; maer zij en scheen daer niet met allen in beroert zijnde. Daer
naer werden haer met de voornoemde heete tanghe, die den hanchman uut den
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ketel met de bernende colen track, ooc drije nepen in haer bloote aermen ghegheven,
daer zij gheen sonderlinghe gheluut af en maecte. Zij begheerde an den hanchman,
voor haer doot, haer ooghen ontbonden te hebben, om dat zij zoude moghen noch
eens de weerelt zien, ende badt dat de Vlamijnghen haer zouden willen wachten
van an zulcke quade feijten te commen, sprack ooc rustich, in spaensche, den
r

provoost ende spaensche officiers an, jeghen hemlien zegghende: adieu adieu, s ;
maer en creech gheen andtwoorde, als eene daer men lettel up achte. Zij waren
oock noch al verstoort ende verbost van moede, vande strijtwoorden vanden
gheexecuteerden moordenare, ende alzoo wart zij daer naer bij hem ghehanghen.
Doot zijnde wart haer vanden hanchman eenen douck voor haer aenzicht ghebonden,
ende den man eenen douck an zijnen aerme daer dhandt afghecapt was, ende
alzoo track elc zijnder veerden, ende was ter alver huere vanden twaleven al
ghedaen. Men lietse daer hanghen ten tooghe, dwelc een leelic zien was, om dat
zij zoo neder hijnghen.

Cap. XV.
Wat men zeijde vanden voornoemden gheëxecuteerden, van zijn
malefactien van joncx ende hoe dees moorden te weercke gheghaen
zijn, ende wat zij gheconcipieert hadden, ende wat men zeijde van
tmeijskin medeghezellinne van dese moorden.
Daer naer wart tvolck hier ende daer van beede dees gheëxecuteerde cautende,
ende vanden Spaengiaert wart ghezeijt, dat hij [van] Valencen uut Spaengien was,
zoo voor-
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seit es, een quaet bouve van zijnder joncheijt up, die noch een knecht zijnde, zijnen
lijflicken vader met een duvelic aenzichte vierspuwende bij nachte, zoo dede
verscricken, dat hij een deel ghelts daer af creech; waerom den vader, als hij ghewaer
gheworden was tbedroch ende die snootheijt zijns soons, hem dede up een ghalleije
stellen. Daer af verlost zijnde, zoude hem int gharnisoen vande Spaengiaerts, die
tot Napels laghen, an doen scrijven hebben, alwaer hem wederom de ghiericheijt
vanden ghelde therte zoo overliep, dat hij daeromme ooc een moort dede, ende als
men hem in handen hadde ende buten der stede leedde, om dat hij wijsen zoude
waer hij tgherooft ghelt ghedolven hadde, zoo zoude hij ontwurstelt hebben ende
eenen doot ghesteken hebben; maer daer naer weder ghecreghen zijnde, zoude
wederom eenen langhen tijt up de ghalleije ghestelt gheweest hebben, daer hij niet
ghebetert en es, maer heeft derdewaerf dit leelic mordadich feijt ghecommitteert an
een ghoede duechdelicke vrauwe, zoo de mare van haer ghijnck, zeer caritatijf den
aermen, ende an een jonck meijskin welcx ghezelschap zij begheert hadde van
haer naeste ghebuerinne (wesende thouchuus van een straetkin met eenen steegher
up te ghane, daer men meersserie vercochte), om haer bij te stane, tot dat haer
man van uuter stede ghecommen ware. Ende up dien nacht dat tfeijt ghebuerde,
zoo wast de wachte van desen vileijn, als oft Ghodt hem zijnen quaden wech ende
weerck hadde willen betunen oft beletten, zoot dicwils gheschiet, dat de Heere den
sondaers haer quaet voornemen behindert, up dat zij te min zondighen zouden
ende der verdommenesse niet beschuldich werden; maer hij, als een ander Judas,
vanden boosen gheest voortghedreven zijnde, es uut zijnder nachtwachte gheghaen,
ende commende in zijn logijst heeft dit ghruwelic

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

77
ende wreet feijt, om des ghelts wille (daer een ijeghelic hem an besmet) vulbrocht,
welck ghelt nochtans hij somtijts plach groffelic te vertuusschene, hoewel dat hij
dicwils ooc groot gheluck daer mede hadde, als oft Ghodt alzoo zijn ghiericheijt
verzaden ende ghenouch doen wilde. Dit stick ghedaen zijnde, zoo es thoerkin daer
noch in huus ghebleven, ende es tsanderdaechs in de duere ghestaen, ende als
men haer vraechde waer tmeijskin was, zoo sprack zij, dat zij noch sliep, maer twas
(lacen!) den langhen slaep. Daer naer hebben zij thuus upgheloken, ende zijn metter
proije wel drij mijlen uuter stadt ghetrocken om teenighaer wech te reijsen; maer
alzoot Ghodt wilde (die somtijts zoo groote mesdaden, als de meinsche hem niet
en betert, niet langher en wilt onghepugniert laten), zoo es hij wederomme ghekeert,
om dat hij, als een eerlic soldaet, noch zoude in zijn ghaigie blijven, ende om tzelve
zijn quaet te beter te bedecken, zoo meende hij wel tsnachts daer naer thuus, daer
hij dees moorden helpen doen hadde (daer noch beede de doode lichamen in
laghen), in brande te steken, om dat men wanen zoude, als dat zij bij qualic zurghe
draghen daer in verbrant waren. Maer Ghodt die beschictet anders, zoo dat hij, eer
dien tijt quam, ghevanghen wart met zijnder snoere, ghezellinne van zijn quade
weercken. Uut dien brant, haddet vulcommen gheweest, hadde moghen groot
perijckel ende quaet procederen, mits al dat vremt volck datter in de stede was, die
som meer gheneghen waren om stelen ende rooven dan om den brant te helpen
blusschen. Hij dan ghevanghen zijnde, sprack zeer ooveerdelic (als of men hem
tonrechte ghevanghen hadde), wat zij tot zulck een eerlic soldaet, als hij was, wisten
te zegghen; sprack ooc, dat hij tfeijt gheensins ghedaen en hadde, maer dat daer
lettel verlancx an was, mits dat die van Ghendt al
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Lutheranen waren. Om welcke woorden ende meer andere, hij vande hoverheijt
vande Spaengiaerden ghestraft was ende een fenijnich schellem ghescholden, ende
mits dat hij buten der pijne noijnt tfeijt en wilde kennen, zoo zegghen sommighe,
dat hij niet en zou ghestorven hebben, mits dattet in Spaengien die manniere es,
dat men niemant ter doot en brijnct, of zij en kennen tfeijt buten der pijne; maer mits
dat hij van kindts beene voor een persoon van boosen leven berucht was, die ooc
nauwelic noijnt in de keercke en quam, contrarie de natuere vande Spaengiaerts,
die zeer keerckelic pleghen te zijne, ende omdat men wel wiste, dat hij over lanck
de doot verdient hadde, zoo wart hij van hemlien ter doot verwesen, ende en wisten
nauwelic desen booswicht wat pijne andoen. Hij was ooc sdaechs te voren up een
peert ghevoert tot buten der Keijserpoorte, om dat hij wijsen zoude waer hij tgherooft
ghoet ghegraven hadde; maer twas al voor niet: hij en heeft niet willen wijsen. Hij
en wilde ooc, als hij moeste steerven, zijn biechte niet spreken, noch zijn mesdaet
bekennen, zoo voorseijt es, waeromme datter ooc niet eenen Spaenschen priester
bij hem en was. Al dat hij dede, dat was dat hij dat hauten cruijskin somtijts custe,
als eene nochtans die Ghodt niet en kende noch an en riep, zoo ooc de dochter
dede, die nochtans naer haer doot in een clooster beghraven was. Ghodt hebbe de
zielen, daer zeer voren te vreesen es, dattet vaten waren der gramschap Ghodts,
een ghruwelic spectakel voor verstandighe herten.
Van dees dochter zeijde men, dat zij de bastaerde dochter van meester Jacob
die magicus was, te Bruessel gheboren, ende hadde daer int leven ghezeten. Zij
hadde ooc te Ghendt ghewoont tSente Pieters, ontrent tSpriete, neffens de Leije in
een bordeelkin, ende hadde daer alle manne ghemeene
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gheweest, te schoon een lichaem om zoo vuul weercken te anthieren, maer van
haer onversaecheijt verwondert hem elck. Die ander ghevanghenen weenden, als
zij ter doot uutgheleet wart. Daer zoude zij ooc weemoedich gheworden hebben
ende mede gheweent hebben; maer terstont daernaer zulck een couraige ghrijpende,
dat zij beter een ijseren dan een vleeschelic herte scheen te hebben, ziende alle
reijsen omme, als men den pacient, die an haren rugghe zat, neep met der heeter
tanghe, ende ziende naer tvolc, dat in de veinsteren lach, zonder eenighe zwaericheijt
te maken, ende ooc daer men hem de handt afcapte ende neffens haer zijde
verwurchde, zeer mesmaect, verbrant ende bebloet zijnde, en scheen niet te
verscricken; noch ooc, alsser eenen loop onder tvolck quam, duer een burse, die
daer gherooft was, terwijle dat men hem hijnck, zoo dat tvolck met een ghedruus in
die nauwe straetkins wech liep, ende men groot gheruchte ontrent den Predicheeren
maecte; noch ooc vanden bloede, dat up haer speijtte; noch als men haer met die
tanghe drijewaerf neep; noch ooc als men besich was met haer te verwurghen.
Tscheen wel an haer sprake, dat zij in Brabant gheboren was oft emmer langhe
ghewoont hadde. Waer zij voort eeuwelic ghijnck wonen, dats Ghodt bekent.
Men wilde zegghen, datter noch eenen Spaengiaert was, deelachtich dese quade
malefactie, die up tSjas metten gheroofden ghelde ghevlucht was, ende dat hij
anghesproken was vanden baliu vander nieuwer vaert, Franchoijs Paesscharis, die
een vande vier capiteijnen te Ghendt gheweest hadde, in hulde vander wet, jeghen
de ghuesen, die begheerde zijn paspoort te ziene; maer hij sprack hooveerdelick,
hij en stont voor hem niet te rechte, hij wist wel waeromme hij ghezonden was. Aldus
es hij naer Zeelandt overghevaren.
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Cap. XVI.
Vanden baliu van Meerlebeque tAelst ghevanghen; van acht
Audenardijnen, die te Ghendt inneghebrocht waren, en wat men haer
te laste leijde; van sommighe vlieghende maren; van meester Silvester
Moenens te Ghendt; van sommighe leelicke woorden der Spaengiaerden,
ende ander dijnck.
Up dees tijt zat noch ghevanghen Marten Damman, baliu van Meerlebeque, binnen
der stede van Aelst, daer hij wel een alf jaer gheweest hadde ghevanghen. Onder
ander ghuesche woorden ende weercken, eenen officier qualic voughende, zoude
hij ooc ghezeijt hebben, ziende eenighe crancke oft quellende meinschen ligghen
up den fiertel van eenich helich: hij hadde tzijnent een blaerde coe, hij wildese
hemlieden wel leenen om up te ligghen, ende zouden lichte daer alzoo vele bate
crijghen als up den fiertel.
Ontrent dees tijt waren te Ghendt inneghebrocht acht Audenardijnen, die vanden
souverain met zijn officiers ende assistenten van Sente Pieters te Ghendt, wesende
maer zij XVIJ in ghetale, durven anreesen hebben in een periculuese plaetse, te
weten in den grooten bosch te Coecamere, streckende an Heneghauwe; maer de
voornoemde officiers droncken den wijn, eer zij de zake anghijnghen, om dat zij
haer te meer verstauten zouden. De informacie thaerlier laste ghehoort, was, dat
zij rudelic in de keercken gheleeft hadden, smijtende ende slaende al om verre dat
zij daer vonden, ende Ons Heere an tcruijsse, up eenen docsael, hadden zij onder
af ghesleghen, zoo dat tcruuse niet die
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figuere Ons Heeren schandalueselic hijnck an een ijseren. ghaerde, daert boven
mede vaste ghemaect was, dat welcke eenighe deden zwieren over ende weder,
zegghende: her an, ghij moet weder ghaen hanghen.
en

c

De mare quam te Ghendt, up den XVIIJ meij, XV LXVIIJ, datter ontwijffelic ontrent
een mijle van Cuelen, een groot heir van volcke verghaert was, dwelc met zijn
grootheijt een deel mijlen landts beslouch, ende dit waren onse vijanden vande
fugittijven ende verjaechde heeren ende princen.
In dlandt van Namen waren vijf veendelen te velde, zeer wel ghewapent ende
ghemonteert, ende es aldaer een fraeij crijschvolck. Dese waren tot onser hulde;
want dlandt van Namen es zeer catholicus; maer tvolck beclaechde daer zeere
ende waren tonvreden, om dat zoo groote princen ende heeren ghevanghen
ghehauden waren ende vluchten moesten ende haer ghoedijnghen gheconfisquiert
waren.
Men schreef ontrent Curtrijcke pioniers uppe, ende ooc ontrent Ghendt, ende
daer waren ooc een groot ghedeel waghenaers te Ghendt ghecommen bij schepenen
vander Kuere, alwaer hemlieden bestedijnghe ghedaen was, bij tbernen vander
keersse, ende moesten uuttrecken daer mense vandoen hebben zoude.
Meester Silvester Moenins, chirurgien vander stadt, hilt hem nu eijmelic uut den
weghe, niet jeghenstaende dat hij verpoint was ende noch zeker ghestelt hadde
voor een competente somme, boven alle zijn ghoet, met zijnen zone meester Lievin
Moenens, procuruer bij der Kuere. Dese hadde mede gheweest up tghoijkin van
Dierick Jooris te Wondelghem, alwaer upghedaen was bij eenen valschen predicant,
van ghelt up te nemen tot LXXIJ duijsent ghuldenen, om daer mede up te lichten vier
duijsent lichte
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peerden, om alzoo haer nieu religie ende ketterie metten zweerde te bescheermen.
Men zecht, als hij zulcx hoorde, dat hij sprack: tes al quaet dat ghij doet, ende es
zijnder veerden gheghaen, maer bleef daerinne te curt, dat hij desen boosen raet
ende concept niet Heere ende Wet (als een ghoet burgher toebehoort) te kennen
en ghaf. Daer was ooc eenen brief gheplant van sConincx weghen, onsen
gheduchten heere, tupperste ghescreven in walsche, inhaudende zijn delicten, als
dat hij zeker somme ghelts ontfaen hadde, die daer ghenoumt stont, om te
distribueren ten upmaken van haerlier ghuekeercke, ende dat hij continuelicken,
zonder eenich achterblijven, die valsche leeraers ende verleeders hooren predicken
hadde.
Tonderste ghescrifte, in vlaemsche, hilt inne, hoe dat hij inghedaecht was te
compareren voor den hertoghe van Halve, te Bruesele, ofte daer hij wesen zoude,
binnen drijwaerf VIII daghen, waer af den laetsten dach was up den 7 in wedemaent
1568, up de verbuerte van alle zijn ghoedijnghen ende van eeuwelic ghebannen te
zijne.
Daer waren ooc twee of drij nobilisten van Ypre ghevlucht, die haer met de
ghuesche heeren ghevoucht hadden, waer onder was eene vanden name Uutenhove,
nobel ende rijcke, een floucx edelman.
Daer waren ooc ontrent dees tijt twee groote heeren ende officiers vanden ghrave
van Egmont ghevanghen, ende de heere Van Vileers, in de battaille, die laetst
ghesleghen was, heeft de ghuesen zeer den moet ghecranct, mits dat hij ghecreghen
was ende bij den duuck Dalve als ghevanghen man ghezonden.
Te Bruessel en was alnoch niet ghejusticiert Franchoijs Hueriblock, noch den
causmaker up Sente Pharahilden plaetse ghenaemt
(sic) hoewel dat men
zeijde, dat
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hij tghebeente van Sente Pharahilde, in Sente Pharahildenkeercke te Ghendt, zoude
een deel uuten fiertel ghenomen ende wech gheworpen hebben.
Daer waren Spaengiaerts ghelogiert tot Phelips Van den Bossche, bij de
wevershuus, die zeijden, dat zij een vrauwe ende meijskin vermoort hadden ende
haer ghelt ghenomen, maer dit en was die vrauwe ende meijskin niet, daer af wij
voorscreven hebben; welck meijskin den moorder zeer om ghenade badt ende zijn
moordenaeresse zegghende: hebt ghij vreese, dat ict zegghen zal, zoo snijt liever
mijn tonghe af, ende laet mij doch leven; maer ten mocht haer niet ghebueren.
Daer zouden ooc Spaengiaerts ghezeijt hebben, ziende een zeer schoon ende
vet kindt up dHoochpoort: ziet wat beteren cost ende spijse zoude datte zijn, als of
zij canibaalsche oft meinscheneters maghen ghehadt hadden.
Een ander hadde zijnen weert veel ghelts afgheleent, ende, als hij hem niet meer
leenen en wilde, ghesmeten. Dit quam zijn capiteijn ter hoore, die hem zelven daerom
bij zijnen baerde track, om dat hij wech gheloopen was, maer hij dede hem
bescrijven.
Daer en was gheen capiteijn vande Spaengiaerts zoo zeer ghepresen als den
capiteijn vanden nieuwen casteele, Salines ghenaemt, die zijn knechten neerstelic
beval, als zij haer servicium up Sente Pieters haelden, dat zij niet een stick meer
nemen en zouden dan haer ghelast was, of hij zoudtse uphanghen; sprack ooc tot
den burghers, dat zij vrijelic over zijn volck claghen zouden, als zij haer onrecht
deden: hij zoudtse wel pugnieren. Maer vele lieden vreesende meerder dangier, en
dorsten niet claghen ende droncken haer slaghen; want men zach, dat mer lettel
mede proffijteerde. Ander lieden die beloofden haer
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macht zeere van haer soldaten, om dat zij zoo gheschict ende ghoethertich waren.
Aldus ghijnct zeer onghelijck te weercke. Deene hadde gheluck ende dander zach
daer up. Zij verleijden ende foerierden haer zelven alle reijsen, niet jeghenstaende
dattet haer verboden was, ende als men niet jueste haer willekin en dede, trocken
uut der lieden huusen, ende maecten, dat daer ander snoode bouven voren quamen,
wel noch zoo vele, ofte zij roijdense up ende maectense quaet, om dat de lieden te
beter zouden leeren verdraghen haer eijghen quaetheijt; jaechden ooc haer peerden
in den Ham ende elder in der lieden ghers; maer wart haer wedere van hare
capiteijnen verboden.

Cap. XVII.
Van eenen heesch van ghelde vanden duuck Dalve, ende van een colacie
te Ghendt ghehaulen ter zelver causen, ende om de tachterheijt vander
stadt te verlichtene, ende wat resolucie dat daerup ghevallen es.
en

Up den XXI maij, vrindach wesende, bracht meester Joos Borluut, eerste
pencionaris bij der Kuere, zeker lettren in walsche, vanden duuck Dalve, bij
schepenen van Ghedeele, inhaudende hoe dat hij begheerde te hebben up dlandt
van Vlaenderen drij hondert ende XL duijsent ghuldenen, in minderinghe van zulcke
somme als hij heesschen zoude, ende dat mense halen of lichten zoude te freete,
om daer mede te betalen de gharnisoenen ende volck van wapenen, ter bewaernesse
van dese landen, welcke somme hij zoude laten afcurten ende betalen vander
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1

sevencie , ende badt, dat mijn heeren schepenen van Ghedeele zouden willen
overcommen tsanderdaechs bij der Kuere, ende helpen advijseren bij wat middele,
ter minste quetse, men dees pennijnghen vercrijghen zoude, om daer naer bij die
notable daerup een colacie ghehauden te werden. Mijn heeren van Ghedeele (alwaer
2
ic doe diende ) docht beter, dat men dese pennijnghen liever zoude bij vercoopijnghe
van renten uplichten, dan te freete, om den ghrooten oncost vanden croose te
schuwene. Niet min daer was ghezeijt, dat elck daerup delibereren zoude tot
en

tsanderdaechs den XXIJ der voornoemder maent, up welcken dach schepenen
van Ghedeele overghijnghen bij schepenen vander Kuere, aldaer de zake met meer
ander communiquierende.
en

Daer naer tsmaendaechs den XXIIIJ in meije wast colacie, ende die notable
verghaerden in ghoeden ghetale, ten ontbieden van schepenen vander Kuere, naer
costume, ende meester Joos Borluut voornoumt dede de propositie, te kennen
3
ghevende de begheerte van den hertoghe van Halve, makende een langhe ratilee ,
vermanende ooc of men niet en zoude connen vercrijghen den stuver indifferentelic
up den wijn alnoch te continueren twee jaren of twee jaren en alf, zoo dat daer inne
mochten contribueren de gheestelicke persoonen ende dheeren vanden Rade ende
alle die vrij van assijse waren; want daer noch een ghroote somme tachterstont, bij
obligacien tAndtweerpen upghelicht, waer af tfreet noch liep, ter causen vande
soldaten, die de stadt upghenomen hadde ter bewaernesse vanden

1
2
3
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inzetenen, in deerste foele, als men ghebroken hadde, in welcke foele die
gheestelicke meest in perijckel waren; welc freet oft crois emmertoes upghegheten
hadde tproffijt, dat den voornoumden stuver inneghebrocht hadde, ende bleef noch
de stede belast int voornoumde freet ende tprincipael van dien, duer diveersche
oncosten noch daer af dependerende, ende waert bijaldien dat den voornoumden
stuver noch gheprolonguiert werde, zoo hoopten zij daer mede de obligacien ende
tfreet van dien te lossen ende quijten. Hier up waren de notable gheheeten vertrecken
ende haer advijs tot schepenen waerts over te bringhen, naer costume. Schepenen
van Ghedeele, die nu ghezeten hadden bij schepenen vander Kuere, vertrocken in
haer camere ende dander notable in de vertreck camere, ende eenen tijt lanck
gheadviseert hebbende tot naer den XJ hueren, zoo quammer eenen secretaris
vander Kuere bij schepenen van Ghedeele ghevrach doen, of haer beliefde te
commen in haer ghewonelicke plaetse, dat welcke zij ghedaen hebbende, zijn de
notable ghevolcht, ende den meesten voijs was, up deerste point consernerende
de gheheeschte somme vanden duuck Dalve, dat men hem de zelve accorderen
zoude, maer dat men die pennijnghen zoude zoucken ter minste quetse van croise
up te brijnghen, ende niet eer tcrois in te ghane dan teenen zekeren ghenoumden
en

tijt. Ende nopende den IJ pointen, vanden stuver up den wijn te prolonguieren
indifferentelic up vrije ende onvrije, begheerden dat men tzelve an de gheestelicke
ende heeren vanden Rade zoude willen verzoucken, ende hemlien daer toe
induceren, waert moghelic, dat neen, dat ment tHove vervolghen zoude, om die
stede uut haer lasten te moghen gheraken, recommanderende met eenen, dat men
zoude willen vervolghen dat tservicium vande Spaensche soldaten zoude moghen
ghevonden werden
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up de generaliteijt vanden lande, waer up meester Joos Boorluut in andtwoorden
ghaf, als dat schepenen daer inne niet negligent en waren, maer hadden eenpaerlic
daeromme ghesolluciteert, zoo zij alnoch deden, haudende te dier ende ander
causen, alnoch haer ghedeputeerde te Bruessel ligghende, hopende troost te
hebben; want die van Brabant ende andere ooc soluciteerden om hare ghelijcke
oncosten ooc up de generaliteijt van haren lande te moghen vinden, dwelck
geschepen was met eenen duer te ghane, zoowel vanden eenen als vanden anderen,
zoo den duuck ghenouch verclaert hadde, ende aldus mijn heeren bedanct zijnde,
zoo zijn zij elc int zijne vertrocken.

Cap. XVIII.
Hoe datter diveersche veendelen knechte vanden duuck Dalve naer
Vrieslandt beschict waren, ende hoe zij de vijanden anghevallen hebben
1
ende tondergheghaen zijn, ende hoe den grave van Harenbeerghe int
velt versleghen ghebleven es.
Tes waerachtich datter, van weghen den hertoghe van Halve, beschict waren naer
Vrieslandt, zeker ghetal van veendelen knechten, als Spaengiaerts, Duijtschen ende
Walen; want daer scheepten af van Amstelredamme tien veendelen meest
Spaengiaerts, ende waren tHeerlinghen uutghestelt, welck stedekin heeft een casteel
ende licht in Vrieslandt ende behoort onsen Coninc toe. Ende noch

1
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vijf veendelen trocken al Utrecht, Campen, Zwol ende Deventer, ende quamen
ontrent een stedekin in Ghelderlandt, Tielt ghenaemt, ende om dat mense daer niet
duere en wilde laten passeren, deden up dlandt zeer groote schade. Daer waren
noch wel XXV veendelen Walen ende Duijtschen, die daer ontrent zweefden om al
te verghaderen ontrent Ghroenijnghen in Vrieslandt, alwaer men meende dat eenen
hoop Lutheranen verghadert was, alzoose die Spaengiaerts noumen. Ende over
desen heertocht was capiteijn die heere van Harenbeerghe, een vroom ende wijs
crijschman, die hem in den tocht in Vrancrijcke in hulden van onse ende den
Vrancschen coninc begheven hadde, eenen ghoeden tijt gheduerende, jeghen den
prince van Condée met zijn ghealeierde. Men meende ooc, dat de ghrave van
Meghen over sommighe van dese regiment hadde ende den achtertocht hilt, maer
noch niet bijeen ghecommen en waren. Ende alzoo dheere van Harenbeerghe
ghecommen was ontrent der plaetsen, daer men meende, dat haer die vijanden
hilden, dat was bij Ghroenijnghen voorscreven, de hooftstadt van Vrieslandt, zoo
lieten haer die vijanden meercken met drij of vier veendelen, welcke veendelen elc
c

wel VIIJ mannen steerck waren, maer zoo nauwe bijeen phepact, dat daer nauwelic
tvierendeel vanden volcke en scheen zijnde. Dit ziende de Spaengiaerts werden
zeer greetich om daer an te vallen, dijnckende, dat zij haer wel machtich waren,
ende meenende, om dat de voorleden victorie gheluckich voortghijnck, dese ooc
alzoo voorspoedich werden zoude; maer de heere van Harenbeerghe dicwils tot
zulcken spele gheweest hebbende, creech een achterdijncken up de vijanden, als
dat zij een bedroch voren hadden om haer alzoo uut te locken, begheerende dat
men noch vertouven zoude ende der vijanden zaken ende gheleghentheijt beter
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vernemen, zeer wijselic daer in doende; maer dit wart hem afghenomen van
sommighe opiniate Spaengiaerts, als oft hij bloode oft versaecht hadde gheweest,
oft dat hij de Lutheranen begheerde ghespaert thebben, ofte als een verrader met
hemlien een eijmelic verstant hadde, ghelijck zij lichte zijn van ijemant te ingurieren,
die van haerlier nacie niet en es. Dit hoorende oft vernemende den ghoeden heere,
dat zij hem zijn voorzichticheijt zoo qualic ende verdraeijdelic afnamen, heeft ghezeijt:
nu wel an, ic zal metten weercken tooghens, wat man dat ic ben, ende zal vanden
eersten zijn die mij avontueren zal; ende es alzoo met de zijne daer anghevallen.
De vijanden dit ziende, zijn ghevloden, ende de onse hebben haer dapper naer
ghevolcht, zoo dat de vijanden om te lijberder te vlieden, haer hernasch ende
gheweere van haer wierpen, als diet al verloren ghaven ende begheert hadden, dat
mense ghevanghen in ghenade ghenomen hadde, ende als zij aldus een ghoet
stick weechs vervolcht hadden, zoo brochten zij de onse tot de ghestelde laghen,
ende haerlier ander macht van volcke, die zij bedect daer hadden, es van achter
ghecommen ende heeft de onse ommerijnct, ende de vluchtighe hebben haer
ommeghekeert ende mannelic ter weere ghestelt, zoo dat nu den grave van
Harenbeerghe, met al de zijne, de doot voor haer ooghen zaghen, ende werden
van alle zijden beschoten ende versleghen. Ooc hadden zij groot [gheschut] ghestelt
achter rijseren ende meijen; dat lieten zij ooc afghaen up de onse, zoo datter daer
een deel doot bleven. Eenighe zegghen, dat den grave van Harenbeerghe gheraect
was met een groot gheschut ende in sticken gheschoten, dat die sticken in de lucht
vloghen, dwelck compasselic was. Ander willen, dat hij van eenen ghueschen heere
vanden name van Nassau zoude bekent gheweest hebben, die zoude hem naer
ghe-
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reden hebben ende ghezeijt: mons. de Harenbeerghe, gheeft u ghevanghen; daer
up zoude hij gheandtwoort hebben: ic en zal mij vanden huse van Nassau niet laten
vanghen; ende stelde hem ter weere ende zouder eenen zeer ghewont, ja versleghen
hebben, die hem meende te ghrijpen, waeromme den voornoumden heere, hebbende
eenen knijf in dhandt, vergramt zoude gheworden zijn, ende zoude hem metten knijf
tlijf duersteken hebben. Hoet ghebuerde, hij es daer emmer doot ghebleven.
c

Tghetal van die daer bleven es onzekere. Sommighe en zegghen maer van VJ
Spaengiaerden, ander van meer, zonder die Walen ende Duijtschen; maer die
Duijtschen werden ghevanghen ghenomen om ghehanghen te werden, zoo men
zeijde, mits dat over een alf jaer daer te voren, die Duijtschen vanden rijcx weghen
zouden in doen roupen hebben alle haer crijschknechten, die elder om saut ghaen
dienen waren, binnen XX daghen te compareren, up ghehanghen te zijne. Maer dit
schenen ghuesche maren, want andere vele anders zeijden. Men zecht, dat in desen
slach ooc versleghen bleef een Spaensch groot capiteijn, ende eenighe wilden
zegghen, dattet den broeder vanden meester del campo was, ende daerom dat den
duuck Dalve zeer verstoort was. Zij hijnghen uppe alle die ghevanghen
Spaengiaerden, gheen groote meesters oft edelmannen anziende. Men zecht ooc,
dat sommighe Vriesen, om die onse te beter tonder te brijnghen, hadden ooc een
sluse duerghesteken ende stelden ons busschieters int water; dat wanneer zij
1
ghevallen waren in die glatte meerschen ende planueren , zij niet lichtelic weder up
en conden ghestaen. Alzoo waren zij allesins

1
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bedroghen ende verschalct. Niet min die vijanden leden ooc schade; want daer
bleef versleghen van haerder zijde dheere Willem, den broeder vanden prince van
Oraingien ende noch sommighe ander nobilisten. Eenighe meenden, dat graef
Lodewijck van Nassau, een curt mannekin, maer clouc van gheeste, capiteijn over
de vijanden was; ander zegghen van Jooren Van Hole, die capiteijn gheweest hadde
voor Sente Quintens, over de Bourgoensche zijde; ander zeijden vanden ghrave
van Zwartzenburch; maer wat daer waer af es, dat weet Ghodt. Men zeijde, 'dat die
Spaengiaerts, die daer bleven waren, vanden gharnisoene van Doornicke ende
Audenaerde waren; want daer quamen zeker Spaensche poeten oft hoeren in
Audenaerde ghevlucht met de beste abijten vande Spaensche soldaten ende ander
costelicheijt, als juweelen ende ghelt, de welcke haer dat te bewaren ghegheven
hadden, eer zij in den strijt torden, avontuerende voor haer vijanden haer quaetste
dijnghen.
Desen slach zoude gheschiet zijn tsmaendaechs in de cruijsweke voornoumt,
wesende den XXIIIJ dach van meije, als te Ghendt de voorseijde collacie ghehauden
was. Ghodt hebbe de zielen! Eenighe zeijden daer toe, dat de vijanden vande onse
afghesleghen hadden een paeije met ghelde van hondert duijsent ghuldens ende
IX groote sticken gheschuts ghenomen (Godt betert!), ende dat den grave van
Meghen int aenzichte ghequetst was.
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Cap. XIX.
Hoe vanden duuck Dalve de frontieren wel doen bezetten waren, te
weten in drij quartieren, als jeghen de Duijtschen, Inghelschen, ende
Franchoijsen, ende hoe de heere van Rues vast crijschvolc upnam; van
een Inghelsch ambassaet te Ghendt ghecommen; hoe meester Willem
Rutsemeels zone te Bruessel levende verbrant was; ende van een zotte
weduwe te Ghendt.
Van dese voornoumde nederlaghe wisten de Spaengiaerts te Ghendt wel, al eert
die vander stadt vernamen, maer zij en maecten gheen mare daer af, want haddet
tharen voordeele gheweest, zouden wel groote feeste daer af ghemaect hebben,
zoo zij dander reijse ghedaen hadden. Niet min haerlier welvaert es de onse; want
indien de ghuesen de overhandt creghen, men zoude terstont wel ghewaer werden,
welck een onverdraghelicke schade dattet in dees landen causeren zoude: daerom
eijst wel ghroote redene, dat men de vijanden metter macht wedersta ende crancke
daert moghelic es. Waeromme vanden duuck Dalve, wel ende wijselic doende,
preparacie ghemaect was, omme wederstant te doene; want Burburch, Grevelinghe,
Duijnkeercke ende vele ander frontiersteden, zoowel an den Duijtschen als an den
Franschen ende Inghelschen cant, hadde hij al doen bezetten met crijschvolcke.
Ende de heere van Rues met noch twee capiteijnen hadden upghenomen elck X
veendelen knechten te peerde ende te voete, in bewaernesse vanden lande, dat
maect XXX veendelen, die meest upghescreven waren in dlandt van Namen, Artoijs,
Heneghauwe ende Ludick, al walsche tonghen.
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en

Up dees tijt of eenen dach te voren, den XXIIJ der maent, zondach wesende, was
te Ghendt een Inghelsch ambassaet met drij of vier jonghers, ende hadden zeer
dicke ghauden ketenen an den hals. Desen reet int nieu casteel, hoewel dat vele
meenden, dat men hem niet inne en zoude ghelaten hebben; maer ter contrarien
zach men gheschien ende hem groote reverentie bewijsen.
De mare quam ooc te Ghendt, hoe dat den zone van meester Willem Rutsemeelis,
welcx vader te Ghendt, up Sente Pharahilden plaetse, ghehanghen was, te Bruessele
levende verbrant was, om dat hij hem ghevanteert hadde een ghuesch predicant
te zijne, verbreedende die valsche leeringhe van Jan Calvijn, ende was noch een
jonck fraeij ghezelle, audt ontrent XXIIIJ jaren, daer veel meer lichtvoericheijt dan
wijsheijt van zinne was, ende niet ghequalifiert om predicken, dwelc hem ooc niet
en

gheoorlooft en was. Dese justicie gheschiede up den XXIJ meij zaterdach wesende.
Ontrent dees tijt ghebuerde een slechte zake van dhuijsvrauwe van Lieven Van
den Wijnckele, brausterrighe in de Lelije up tZant. Dese gheraecte ter sprake te
commen an eenen vremden man, die zij claechde dat zij qualic bij ghelde was, ende
moeste nochtans zeker dijnghen, haer neeringhe anghaende, coopen, waer up (hij
haer vertroostende) sprack, dat hij haer gheerne een ghoede somme leenen zoude,
maer moeste eerst tAndtweerpen reijsen. Desen wederomme commende, claechde
haer, dat hij tAndtweerpen zijn ghelt al uutghegheven hadde, haer biddende of zij
hem niet en zoude willen ter handt doen, om zeker zijne nootzaken, een redelicke
somme van pennijnghen: dat welcke, bij zijnen schoonen vertooghen, de weduwe
ghedaen heeft, wel tot XL ponden grooten, ende heeft haer zoonkin met hem
ghezonden, dat hijt met hem int Walsch landt leeden zoude,
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om aldaer walsch te leeren ende met eenen fijnen man besteet te werden. Dees
zotte weduwe, den vremden man te vaste gheloovende, heeft hem haren zone ende
haer ghelt betraut, ende eijst beede quijte gheworden; want zij en conde niet
vernemen, waer haer ghelt ende zone bevaren; was want gheen van beeden en
keerde wederomme.

Cap. XX.
Hoe twee lieden van Ghendt aldaer ghejusticiert waren, deene een
anabaptiste wesende, metten viere, ende dander een keercschender
zijnde, metten zweerde, ende hoe hem elc bijsonder hadde, ende eerst
hoe onnooselic den herdooper ghevanghen was.
en

Up den XXV in meije, disendach zijnde ende reghenachtich wedere, zoo waren
verwesen, tusschen XI ende XIJ hueren, twee pacienten, den eenen ghenaemt Jan
De Smet, een wittwijndere, ghetraut hebbende de dochtere van Jacob Gheerolf,
filius Jacobs, ghelaesmakere in de Donckersteghe. Hij was woonachtich Overschelde
up den houck vander Zacbroerstrate, maer was gheboren van Dronghene, daer
ment heet in Dhasselt, daer vele vande Smets wonen, een jonck man van ontrent
XXX jaren, vierschoot van statueren, zeer schoone ende bluesende van coluere,
1
sebaer ende statelic van wesen, alzoo een gheschict man toebehoort; maer hij was
mijdende oft manck ghaende, zijnen knien slaende jeghen zijn ander been. Hij was
de zelve, daer voren af ghezeijt es, die up den asschen woonsdach zeer onnooselic

1

Zedig.
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ghevanghen was; want hij was gheghaen tsmorghens in den Hoijaert om te rijden
te waghen naer Andtweerpen in zijn coopmanscappe, ende mits dat de waghenen
hem te diere waren, es wederomme naer huus ghekeert, ende heeft anghedaen
twee lijnen causkins over zijn caussen, om alzoo te voete te ghane, ende wederom
commende an de Brabantpoorte, zoo heeft die Spaensche wachte, die daer lach
int huus van Jan Helleput, ghenaemt den curten wech van Roome (dwelc zij zeer
bedorven ende gheschonden hadden, ten grooten grieve vanden voornoumden
Helleput), hem ghevanghen ghenomen ende ghebrocht voor den meester del campo,
meenende dat hij vluchtich wilde zijn, om datter snachts alomme vele van haer
bedden ghehaelt waren. Ende overmits dat den meester del campo was in de
keercke van Onser Vrauwenbroers, ende men daer besich was met die asschen te
gheven, ende desen man aldaer ghebrocht was, zoo beval hem den meester del
campo, dat hij ooc een cruijskin van asschen ontfanghen zoude ende misse hooren,
ende dan zoude hij met hem handelen; dwelck desen man niet doen en wilde. Dus
wart hij terstont int vanghenesse ghesteken, als suspect van heresije, alzoo hij ooc
was; want men zeijde, dat hij hert van opinien was, ende was herdoopt ende
ghevallen in dat ongheloove, dat Christus gheen meinschelicke natuere uut Maria
zijn ghebenedijde moeder ghenomen en hadde, maer was even wel Ghodt ende
meinsche, zoo den heresiarche Menno Sijmons in zijn fondament bouck hert drijven
wilt, en hadde noch meer ander quade ghereprobeerde opinien, den herdoopers
anhanghende, die eijlacen! al bedroghen werden met den tecxt der H. Scriftuere,
die zij tot haren propooste verdraeijdelic antrecken. Men zecht, datter vele ghedaen
was om hem te bekeeren ende up eenen ghoeden wech te brijnghen, maer dattet
al niet
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helpen en mochte. Den pastuer van Ackerghem, meester Pieter Van den Putte, een
gheleert, godtvruchtich eersaem priester, was ooc bij hem in de vanghenesse, ende
hij, te weten den pacient, dreef zeere, dat men niemant om zijns gheloofs wille en
behoorde te dooden, waer up pro et contra viel, zoo mij den voornoemden piester
relateerde. Aldus dan persisterende in zijn errueren, was hij verwesen verbrant te
zijne.
Den anderen pacient was een arm bloijkin, een cleen mannekin, audt ontrent
XXXVJ jaren, met eenen geschuerden rock, ende hadde ghewoont up den Cautere,
ende was ghenaemt Anthonis Moenkin. Hij plach kinderkauskins ende lijvekins te
breijen, ende ghijnck al breijende achter straten, om dat hij niet verletten en zoude.
Ja, als men plach justicie te doene buten der Mudepoorte ende eldere, zoo hebbic
hem ghezien staen ende ghaen al breijende. Hij hadde ooc aelmoessene vanden
disch van Senter Nicolaus ende andere. Hij was bedijncht van dat hij in Sente
Nicolauskeercke hadde helpen afweerpen een gheschildert oordeel, met meer
andere quaetwillighe, ende dat afgheworpen zijnde, helpen in sticken slaen, ende
es voort mede gheloopen in ander cloosters ende keercken, schade doende naer
zijn vermoghen. Dese was daerom verwesen ter doot; maer met wat doot en was
niet gheprononchiert. Men zeijde, dat den hanchman zijn zweert doen slijpen hadde.
Ooc zeijde men, datter twee staken naer de Mude ghevoert waren, om te verdooven
(zoo men meende) die Spaengiaerden ende den meester del campo, diese al wilden
levende verbrant hebben. Desen pacient, als hij passeerde Sente Nicolauskeercke,
als men hem bracht naer tSchepenhuus om verwesen te zijne, zoo besach hij de
keercke ende riep, slaende zijn ghebonden handen zeer onfaermelick, zegghende:
O keercke, keercke,
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om huwent wille moet ic steerven. Maer hij en starf om de keercke niet, maer om
dat hij daer qualic in gheleeft hadde. Men zeijde, dat up den Cautere een schepperkin
bij zijnent plach te wonen, die dit arm mannekin bedarf ende tot dit keercbreken
brachte, zegghende: men zoude vande Sacramentshuijsen (dwelc gruwelic om
hooren es) aeijsement husen maken, ende vande keercken van ghelijcken.
De execusie van hemlien beeden wart ghedaen vanden twijndere eerst ende
eensghancx, buten der Mudepoorte, de welcke zeijde, als hij vande sale vanden
Schepenhuuse ghijnck: als dat men moeste duer veel lijdens ende tribulacie in den
hemel commen. Ende zittende te waghen, sprack: dat hij niet en starf als een
schellem ofte booswicht, maer om dwoort Ghodts, dat hij beminde, ende daer mede
hem niemant en hadde connen verwinnen, zoo hij zeijde. Ende zijnde buten der
Mudepoorte, zoo hadde hij bij hem drij Predicheeren, waer af den eenen was broeder
Lievinus Van den Bossche, die aerbeijden om hem te brijnghen up eenen ghoeden
wech; maer hij andtwoorde hemlieden: dat zij al doen mochten dat zij wilden, haerlier
rijcke en zoude nochtans niet langhe staen, als oft haer penitente stranghe oordene
een weeldich rijcke ware; ende als zij hem baden te willen steerven ende hem
hauden an tgheloove der H. Roomscher keercke, zoo sprack hij: dat hij die vloot
ende schuwede ende alle die van dien zinne oft gheloove waren. Voort badt hij, dat
die gheloovighe voor hem wilden bidden, die hij hoopte, datter noch ontrent hem
waren. Ende daer was een stemme ghehoort: strijt vromelick, broeder, tzal u
gheschien. Dit waren van zijns ghelijcke Anabaptisten; maer men wist niet wie. Ziet
hoe zij melcanderen steercken in haer ongheloovicheijt, ende en hauden niemant
salich, recht christen, noch gheloovich te zijne dan de ghene die haer boose opinien
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deelachtich zijn. Daer naer wart hij zeer roupende Ghodt tot zijnder hulpe, ende
wart vanden hanchman zoo ghewoelt ende ghewurcht, zoo dat men zijn
blasphemighe tonghe, tot up zijnen kinne zach hanghen; ende daer naer wart tvier
in die mutsaerden ghesteken ende alzoo verbrant, welcke mutsaerden up deerde
stonden ende niet up een schavot, mits dat moijtelic was, ende den hanchman, hoe
veel cost daer ghedaen wert, alle de matterialen voor zijn recht an hem trect, die
somtijts wel vijftich ghuldenen oft meer de stede costen. Desen pacient was metten
blooten beenen ter doot ghevoert, zittende dweers up den waghen, ende eer men
hem verbrande, zoo werden vanden scheerprechter zijn upperste caussen ooc
uutghetrocken. En den anderen pacient wart naer der noene tusschen bailgen
vanden sGraven Casteele onthooft. Godt wil haer zielen ontfaermen!

Cap. XXI.
Van een placcaet te Ghendt uutghelesen up de vremdelijnghen,
sectarissen ende vaghabunde; ende hoe informacie ghehoort was up
de zonen van Lievin De Vlieghere; van een edelman van de Villeers,
daer hier voren int 16 cap. afgheroert es; ende van groote justicie te
Bruessel ghedaen over veel nobilisten; ende van eenen ghevanghenen
te Ghendt inghebrocht.
1

Up den zelven dach was bij Roelandt van Embijse uutghelesen ten bretecke , een
plackaet inhaudende, dat men up de vremdelijnghen, die de lieden infecteeren met
valsche leeringhe, groot reghaert nemen zoude, waermede de

1

Pui, in 't fr. bretèque.
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officiers belast waren scheerp toeghezicht daer up te nemen, ende ooc up de
vaghabunde ledichghanghers, die achter lande ende de stede ghijnghen. Ende
alzoo langhe als men dit las, zoo langhe was den voornoemden pacient, die herdoopt
was, binnen ghehauden, om dat tvolck, dat in grooten ghetale voor tSchepenhuus
verghadert was, niet vertrecken en zoude, voor an der stont dat tvoornoemde
placcaet ghelesen ware, alzoot ooc mits desen gheschiede, ende was dit placcaet
ghecommen vanden Hove.
en

Up den XXVJ maij, quam de tijdinghe te Ghendt, dat X of XIJ ghuesche rijbauten
gheweest hadden up den sondach nacht te voren, dat was den XXIIJ maij, om overlast
ende roof te doene up die rijcke vrauwen abdije te Meessene, ende waren Walen
van uut der Aluwe, verloren volcxkin, die welcke wederstant ghedaen waren, ende
zijn alzoo weder wech gheloopen.
Up den zelven dach, was den eersten duerwaerder vanden raet in Vlaenderen,
Daneel De Keijsere, bedectelic vernemende in de ghebuerte vander Nieustrate, bij
de Veemaerct, naer de zonen van Lievin De Vlieghere, waer af den eenen, Mattheus
en

ghenaemt, te Bruessel ghevanghen zat. Ende up den XXVIIJ in meij, vrindach
wesende, moesten die catholijcke persoonen van daer ontrent compareren voor
twee commissarissen in tsGraven Casteel in een secrete camere. Die
commissarissen waren dheeren Franchoijs Cortewille ende Burcht, ende die daer
compareerden: ic Marcus Van Vaernewijc, Mattheus Maseman, crudenier, Joos
Callaert, coopman, Laureins De Ghrave, backere, Jan Jooris, coopman van lijnwade,
meester Jan De Keghele, barbier ende chierurgien, jueste de catolijcque uutkiesende,
alwaer zij up haren eedt moesten verclaren wat zij vande voornoemde zonen
sVlieghers wisten te zegghen.
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Te Bruessel was ghevanghen (zoo voorseijt es) een edelman van de Villeers, cosijn
vanden grave van Egmont, een schoon, groot, frisch man. Hier af wisten die
Spaengiaerts wonder te zegghen van zijn fraeijheijt van persoone, ende
cloucmoedicheijt van gheeste, beclaghende dattet een Lutheraen was. Hij was
ghevanghen in een bataille vechtender handt, ende hadde wel VIIJ schueten van
arckebussen up zijn lijf ghehadt ende veel reden van lancen, nochtans hilt hem noch
manlic te peerde, ende hadde zulck een hernasch an, dat hij nieuwers ghequetst
en was. Tscheen dattet Vulcanus in Lemnos ghesmeet hadde, ende dat hijt vanden
vromen Achilles ontleent hadde. Maer mits dat hij van hitte ende vermoeijtheijt
meende te versmachten, zoo dede hij zijn visiere open, om hem wat te verblasen,
en doe wart hij van eenen Spaengiaert int aenzichte ghesteken, zoo dat hij ziende
dat hij versleghen werden zoude, hem voor een edelman uutghaf ende ghevanghen
ghaf. Desen clapte wonderlicken veel bescheets vander confederacie, van groote
meesters, princen ende vorsten, zegghende: ic weet wel, dat ic de doot niet ontghaen
en mach, en zeer mij te laten pijnen en es gheenen noot: ic zal al zonder tortuere
zegghen van zulck als ic weet.
en

Up den XXXJ ende laetsten in meije, waren te Bruessel de tweede reijse van
Vilvoorde inghebrocht, de kinderen van Batenburch ende meer ander nobilisten,
ende daer was uutghesproken een vonnesse over sommighe ghuesche heeren
ende bijsonder over den grave van Culenburch, noch een jonckman wesende, als
dat hij eeuwelic ghebannen was ende verclaert vijandt vanden Coninc, ende alle
zijn ghoet gheconfisquiert, ende zijn hof, dat hij te Bruessel hadde, was ghezeijt dat
ment zoude demolieren ende afbreken totten ghronde, ende up de zelve plaetse
een colomme uprechten,
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daer up tot eender eeuwigher memorie zijn onghetrauwicheijt ghescreven zoude
staen. Dit laetste was ghezeijt vande spaensche monden, maer en was alzoo niet
bevonden.
en

Up den J in wedemaent, disendach in de Sinxenweke, Sente Nicodemusdach
wesende, eijst te Bruessel eenen zeer druckighen ende bloedighen dach gheweest
voor de nobilisten; want daer werden up de Zavele, up een groot schavot, daer veel
artchiers ende crijschlieden rontomme stonden, ende daer groot gheruchte ghemaect
wart met de trommelen, om dat men niet verstaen en zoude wat dat zij zeijden,
onthooft ende met den zweerde gherecht XVIIJ edelmannen van qualiteijte ende van
machte, waer onder dat waren beede de zonen van Batenburch, welcke edelmannen
daer in brocht waren met drij waghenen van Vilvoorde. Ende men zeijde te Ghendt,
als datter tzwoonsdaechs, dat was tsanderdaechs, noch zouden gheexecuteert
werden XXVJ persoonen, ende zoude, in alle Nederlanden daer ghevanghenen
waren, vande ghuesen gheexecuteert werden voor Sinxenen voornoemt, wel tot
c

persoonen, zoo de mare daer af ghijnck.
Up den zelven dach was te Ghendt inbrocht bij de dienaers vander Auderburch,
een frisch man, als een capiteijn, met eenen fluweelen rock vul bourghoensche
ghecnobbelde cruijsen als laurier stocken. Hij hadde eenen grooten baert, ende
was ghelogiert tot Mariakeercke, ten huijse van eenen dienaer vander Auderburch,
aldaer heerbeerghe haudende, die trappoort daer af quam doen; want desen
vremden man hadde aldaer met hem ghebrocht drij peerden.
VJ
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Cap. XXII.
Hoe die Spaengiaerden te Ghendt tijlic in roere waren, ende hoe beede
die Graven aldaer ghevanghen ghehauden, naer Dendermonde ende
alzoo tsanderdaechs te Bruessel ghevoert waren, ende hoe diveerschelic
tvolck daer af sprack, hopende dat zij gracie crijghen zouden vanden
lijve ende anders.
c

Up den derden wedemaent anno XV LXVIIJ, donderdach wesende, tsmorghens van
ten een hueren, waren die Spaengiaerden te Ghendt in roere, trommelden, feijfelden
ende schoten, ende maecten haer vergharinghen tot naer den drij hueren, ende zijn
alzoo naer tnieu casteel ghetrocken, alwaer tusschen vier ende vijf hueren
uutghebrocht was den ghrave van Egmont, up eenen waghene, zittende voren zijnen
camerlijnck ende achter zijnen cock, die bleeck ende beroert scheen zijnde, ooc
grijs van hare ende baert. Ende daer naer volchde, ooc up eenen waghene, den
grave van Hoorne, die scheen fraeij ende wel ghemoet, ende zoo wie hem ghroette
vanden steetschen volcke, dede alle reijsen zijnen hoet af, want hij zat liber ende
onghebonden als Egmont. Ende curts daer naer quammer peerdevolck in de stadt
ghereden, van tzuude, al met blauwe wapenrocx, ende passeerden lancxt den Reep
over de Nieustrate ende Veemaerct, ende alzoo volchden zij de voornoemde
ghevanghen Graven, met haren lancen ende wapendraghers. De reijse was naer
Dendermonde, omme tsavons daer te logieren ende van daer tsanderdaechs naer
Bruessele. Daer was diveersche sprake af onder tvolck. Eenighe zeijden: zij zouden
te Bruessele metten anderen onthooft werden; dander spraken:
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zij zouden ontsleghen werden; maer veel volcx hadde met dees groote personagien
ende sonderlinghe metten ghrave van Egmont, prince van Ghavere (mits dat hij hier
best bekent was) ghroote compassie, zoo dat zij in stede van hemlien te ghaen zien
uutrijden, besich waren met tranen te sturten. Ghodt wille haer meeste salicheijt
ende ghoeden spoet verleenen! spracker vele int herte. Twas voorwaer een
wonderlicke veranderinghe: de ghene die men als een Coninc hier in de stadt hadde
zien rijden, noch eenen curten tijt te voren, reet nu als een aerm ghevanghen
desolaet man. Daer trocken met dees ghevanghen Graven uut Ghendt, ter
bewaernesse van hemlien, XIJ veenkins voetvolcx, ende de voornoemde
peerderuters, die van buten inghecommen waren, mochten zijn hondert ende vijftich
glaiven oft lancen steerck. Zij hadden des nachts te voren te Melle gheslapen oft
ghelogiert, ende daer bleef noch te Ghendt den meester del campo met VIJ veenkins
knechten. Zij martchierden tot Dendermonde; want zij trocken al achter tcasteel
over den langhen Steendam, al duer de Ghuepoorte uute, ende rusten te
Dendermonde dien nacht, ende tsanderdaechs quamen zij te Bruessel inne, ontrent
den vier hueren naer noene, daer menich meinsche in beroert was. Daer ghijnck
menigherande sprake af. Eenighe, die troostelic van hem ende Hoorne spraken,
zeijden: haer vonnesse was bij den Paus ende Coninc ghetermineert, ende men
zoudet hemlien lesen, te weten alle haer fauten, waerinne zij te curt ende te vele
ghedaen hadden, ende wat zij daer duere verbuert hadden, te weten lijf ende ghoet;
niet min, den Coninc huserende van gracien ende ghedijnckende die voorleden
weldaden, sonderlinghe bij Egmont hem ghedaen jeghen de Franchoijsen, bij
Grevelijnghen ende andersins, ende ooc den ghoeden ende ghetrauwen dienst
vanden grave van Hoorne,
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schalt hemlien haerlier mesdaet quijte; dus zouden zij eenen ghestelden tijt lanck
hem in Spaengien commen dienst doen jeghen die Mooren, zijne vijanden, in
satisfactie oft vuldoenijnghe van hare meshuijsen, ende haer voort wachten van
ghelijcke onghehoorsaemheijt ende ontrauwen jeghen haren Prince te huseren, up
peijne daer af in lijve ende in ghoede ghestraft te werden, dwelc sommighe een
ghoede veerwe docht ghevende. Daer was ooc ghezeijt, als datter drij posten uut
Spaengien ghecommen waren, die ghoede tijdijnghe voor hemlien brochten, zoo
datter bij de graefnedinnen ende haerlier hofghezin eijmelic groote blijschap was,
ende deen graefnedinne zoude den posten gheschoncken hebben tbeste juweel
dat zij hadde, ende dander zoude hemlien ghegheven hebben drije van haer beste
peerden. Daer wart noch ten derden ghezeijt, als datter te Ghendt eenen post
ghelogiert hadde tot Anthonis Deijnoot, in den Ghulden Appele, die ooc ghoede
e

maren ghezeijt hadde, waer af trappoort bij Jacob Feron, de V schepen van
Ghedeele ghedaen was bij schepenen vander Kuere, die zonden in de voornoemde
hostelrije om den voornoemden Anthonis, die alf zieck te bedde lach; maer daer en
hadde gheenen post gheweest, want al de contrarie van dies voorscreven es, es
curts ghebleken. Daer zat eenen Spaengiaert in een heerbeerghe tot Destelbeerghe
zeer en weende, zegghende tot eene die hem de cause vraechde: indien dees
princen steerven, waer af ic duchte dat jae, wij zullen alle om den hals commen,
ende wee dese landen! zegghende: dat hij zijn medeghezellen niet volghen en wilde,
al zoude hij daerom ghehanghen werden.
Ontrent dees tijt wart te Mechelen een temmerman, met een vier, verre van hem
ghemaect, ghebraden, ende tAndweerpen noch eenen man, Anabaptiste.
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Cap. XXIII.
Hoe beede dees edel ende machtighe Graven haer toijsoenen
afghenomen zijn ende verwesen zijn ter doot, ende hoe zij met grooter
droufheijt vanden volcke, te Bruessel up een schavot onthooft zijn
gheweest, ende alle haer ghoeden gheconfisquiert.
Beede dees ghevanghen Graven dan binnen Bruesel ghebrocht zijnde, zoo werden
zij ghevanghen gheleijt up tBroothuus, up de maerct, ghesepareert van melcanderen;
want Hoorne lach in den Inghele, wesende ooc tvoornoemde Broothuus. Ende
tsavons ten XJ hueren es dheere van Reesseghem gheghaen an de camere daer
Egmont was, ende stack zijn hooft ter camer inne, maer en ghijnck niet binnen, ende
Egmont vraechde hem, wat daer schuulde? Hij sprack: niet, heere; want hem deerde
binnen te commen. Curts daer naer quam den duuck Darschot ende dheere van
Barlaijmont in de voornoemde camere, den ghrave ghroetende, dewelcke hij
vraechde, ofter gheen gracie voor hem en was? Zij spraken, dat haer leet was, dat
zijn avontuere niet beter en was, ende dat zij doen moesten daertoe zij ghelast
waren, dat was hem toijsoen dor af te doene, waer toe zij haer nochtans onweerdich
kenden; maer hij sprack, dat zij haer last vulcommen zouden, ende dat zijt wel
weerdich waren zulcx te doene. Aldus hebben zij hem zeer bedructelic de toijsoen
coliere afghenomen, ende hij vermoedende, dat hij steerven zoude, heeft een misse
up zijn camer doen celebreren tsmorghens ten drij hueren, die hij zelve diende,
ende biechte hem ende ontfijnck tHelich Sacrament. Van ghelijcken was Hoorne
ooc zijn toijsoen
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afghenomen, die van zeer edelen huse was vanden name van Montmorencij, uut
den huijse van Vranckrijcke uut der croone ghedescendeert, zoo ooc Egmont onsen
coninc bestaende was. Zij zouden tsmorghens ten vijf hueren ghejusticiert gheworden
hebben, hadde hem den hanchman niet te zoucken ghemaect, den welcken
ghevonden zijnde, gheliet hem zieck te zijne; waer up den duuck Dalve dede vraghen,
of hij sdaechs te voren zieck gheweest hadde, ende hoorende dat neen, sprack dat
hij zijnen dienst zoude doen, oft hij zouder anders in voorzien. Aldus ontrent den XJ
hueren voor den middach, wart Egmont up tschavot ghebrocht, ommerijncht van
veel Spaensche soldaten. Bij hem was den bisscop van Ypre ende niemant meer,
die knielde eerstmael, ende dede zijn ghebet, en den hanchman hilt hem bedect
onder tvolck. Tschavot was al becleet met zwart laken, ende daer up stont een tafel
met zwart ghedect, ende daer up stont een cruijseficx. Die Spaensche heeren ende
andere waren al int zwarte, als rauwe draghende. Den duuck Dalve hilt hem absent.
Men zecht, dat hij drouve was ende weende. Haerlier vonnesse hadde bedectelic
onder zeker ghecommitteerde uutghesproken gheweest, dwelc men zeijde, dattet
ghetermineert was bij den Paus, bij den Keijser, bij den coninc van Spaengien ende
bij den coninc van Vrancrijcke, waer af hemlieden die brieven ende zeghele zouden
ghetoocht gheweest hebben, ende dat onsen Coninc gheerne ghezien hadde, dat
men Egmont te lijve behauden hadde om zijn groote weldaden den Coninc ende
den lande ghedaen, ende dat hij zijn fauten up de Mooren, zijne vijanden, afquijten
zoude; maer dattet niet helpen en mochte, want men zecht, datter wel XVIJ pointen
oft articlen waren, die haer de doot propheteerden. Ende haerlier vonnesse was
beghinnen pronon-
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chieren bij den secretarius Mestdach; maer hij bedwelmt zijnde, aperde zoo zeere,
dat hij afliet ende ghaft een ander over, Spelle ghenaemt, die heeftet totten hende
uutghesproken.
Aldus dan den voornoemden ghrave van Egmont, ghecommen zijnde up tschavot,
daer de executie over zijnen edelen ende hooghen persoon gheschien zoude, ende
den meester del campo ziende, dat hem Egmont bereet maecte om justicie te laten
gheschiene, sprack tot hem: heere, vertouft noch een lettel; ende es ghereden tot
den duuck Dalve, hem biddende (zoo men zecht) voor hem, ende wederom
commende, sprack Egmont tot hem: wat nieu mare hij brachte. Hij sprack: zij en
was noch niet ghoet; ende badt hem anderwaerf te willen vertouven, maer hij zeijde:
neen, ic zie wel dattet verloren moijte es; ende heeft zijnen zwarten mantel, die hij
over zijnen zwarten nachtkeerel hadde, afgheleijt, daer naer den voornoemden
nachtkeerel. Doe zach men, dat zijn hemdecraghe afghesneden was, om zijnen
hals bloot te maken. Hij hadde een zwart wambaeijs an ende zwarte caussen boven
1
ghetrost met grogreijnen saragossen tot over de knien commende, zoo mense doe
drouch onder sommighe edelmannen. Hij hadde eenen zwarten hoet up thooft met
een plumaige, die leijde hij ooc sebaerlic af. Tvolck weende talle canten, zoo dede
ooc den meester del campo, ende Salinis ende een ghroote menichte van Spaensche
soldaten. Hij hilt den bisscop van Ypre bij der handt, ende sprack: als ic u handt late
ghaen, dan laet den scheerprechter ghewerden. Hij track zelve met zijnder eender
handt een wit mutskin over zijn ooghen, vallende up zijn knien up een zwart cussen,
ende doe es den hanchman

1

Van gros grain.
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eijmelic up tscavot ghecommen, een hebbelic man, ooc al int zwarte ghecleet, die
dede zijnen mantel af ende zijnen rock uut tot in zijn hemde, waerom vele meenden,
dattet ooc eenich edelman was, die hem bereedde om te steerven. Dat ghedaen
zijnde, wart hem een cleen meskin toeghereect, daer mede heeft hij den ghrave,
zonder hem ijewers el te ghenakene, thooft afghesleghen, ende track wederom af
onder tvolck, zoo dat men niet en wiste wiet ghedaen hadde. Terstont quamen daer
drij of vier heeren vander oorden, ende keerden tlichame metten buucke upwaert
ende droughent an deen zijde vanden schavotte, welc schavot zeer ghroot was,
ende leijdent daer neder, ende dectent met een zwart cleet, ende stelden een
bernende toortse tzijnen hoofthende ende een tzijnen voeten.
Curts daer naer es den anderen ghrave ghevolcht, die sprack (onder ander
woorden) vrijmoedelic den burghers an, zegghende: lieve borghers, en vreest niet
te verliesen an mij. Al believet den Coninc mijn lijf ende ghoet te nemen, ghij zult
noch wel betaelt zijn, ic late noch ghoets ghenouch achtere, ende dierghelijcke
woorden. Ende voort schicte hij hem om te spreken woorden, die ter salicheijt
dienden, ende es daer naer in den mannieren voorscreven ooc ghejusticiert
gheweest. Van welcker justicie mij zulck verclaers niet en es ghedaen als vande
justicie over den voornoemden ghrave van Egmont, moghelic daer uute, omme dies
wille dat men zijn zaken meest ghade slouch, mits dat hij een heere van desen
lande was ende ghouvernuer van Vlaenderen. Ende daer naer werden haerlier
hoofden, twee hueren lanck, up IJ ijseren ghestelt voor tstadthuus. Ghodt wille
haerlieder zielen ontfaermen ende haer mesgrijpijnghe ghenadelic vergheven!
Een cleen dichtkin oft exclamacie hebbe ic metter aest
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ghestelt, dat den dach, dweder, den datum vander maent ende jaer in hem beghrijpt,
zoo hier naer volcht:
1

O Saturnus , u seijsen heeft scheerp ghesneden,
Dat ghij up uwen dach, zonder eenich verbeden,
Hebt twee zoo edel bloumen doen verdwijnen.
Als in vele jaren waren in dit dal beneden,
Die des Arens vijanden hebben voortijts bestreden.
2
O Atrophos, , helpt ghij de zulcke pijnen,
3
Phebus en wilde zijn claer licht niet laten schijnen.
Nochtans was in Schorpio zijn residencie.
4
Up Bonifacius feeste schanc men bitter wijnen.
Duer dese bloedighe stranghe sentencie.
5
Borreas cauden blast quam in presencie.
Adams kinderen quellen als zijnde verstorbeert,
Om dat zoo edel princen vul excellencie
Met Mars zweert hebben der weerelt ghepasseert.
Den vijfsten junio, wert den tijt gheinscribeert,
c

Up den Sincxen avont XV tsestich achte.
6
O hooghe Jupiter , die alle dijnck destineert,
Moet zoo ghemineert werden u edel gheslachte!
Ghaet over zulcke personagien van machte
U oordeel, wat zal dan taerm puepel gheschien?
Hoort men over Egmont ende Hoorne dees clachte,
Zoo moghen wij wel tot huwer ghenade vlien,
Dat ghij wat beters up ons allen wilt voorzien.

1
2
3
4
5
6

Naer Saturnus es den saterdach ghenaemt.
Bij Atrophos verstaet men de doot.
Bij Phoebus de zonne.
Twas doe Sente Bonifacius dach.
Twaeijde doe zeer caut.
Bij Jupiter verstaet dalmachtighe Ghodt.
(Aanteekeningen van den schrijver.)
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Cap. XXIV
Noch van groote justicie te Bruessel ghedaen, ende van ghevanghenen
daer inghebrocht; hoe datter daer ooc tSente Pieters te Ghendt
ghevanghen ende ghejusticiert wart; van diveersche nieumaren,
scheermutsijnghen, justicien ende andersins den troublen tijt noch al
anghaende.
Zoo druckich ende desolaet was de voornoemde langhe weke voor Sinxenen, als
datse sommighe wel een jaer lanck docht zijnde; want men zeijde, dat binnen der
zelver weke te Bruessel wel XL mannen ghejusticiert waren, alle mannen van name
ende machte wesende, dwelc een compasselic dijnck was, datter zoo veel edel
en

bloets ghesturt wart. Ende noch waren in Bruessel brocht, up den IJ

Sinxendach,

en

wesende den VIJ junius LXVIII, twee waghenen gheladen met ghevanghenen van
Valenchiene, herde deghelicke mannen.
Ende up den derden Sinxendach was Franchoijs Ghoethals, brauwere in den
te

Hanckere, duer de Ketelpoorte, ghevanghen S Pieters bij den souverain, daer hij
dicwils ende jeghen die wet van Sente Pieters ghestuent hadde met processen
ende andersins. Hij hadde dicwils ter veltpredicatie gheweest; maer wat hij meer
ghedaen hadde, es mij onbekent. Zijn wijf was curts daer naer ooc ghevanghen.
En up den laetsten Sinxendach, ten drij hueren in den morghenstont, werden
ghevoert bij den souverain van Sente Pieters, alzoo men zeijde, zeker vremde
ghevanghenen pacienten oft pacient, (want sommighe en zeijden maer van eenen
ende ander van meer), al tSente Baefs, uut Ghendt, om an boomen ghehanghen
te werden.
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En up den zelven tijt was den meester del campo tAndtweerpen ghereijst, en de
Duijtsche knechten, die daer laghen, waren eensdeels betaelt, ende men wilde
zegghen, dat mense van daer lichten zoude, ende de Spaengiaerts, die te Ghendt
laghen, daer in steken, oft emmer tot XIJ veendelen.
En die van Colen ghecommen waren zeijden, als dat de weduwe vanden ghrave
van Egmont daer was, ende meer ander personagien daer ontrent; maer men wist
daer van gheen vergharinghe van volcke, dan in ende ontrent Vrieslandt.
Men zeijde, dat den hertoghe van Cleven hadde doen ghebieden al zijn landt
duere, als dat zij alle rumen zouden, die daer ghevlucht waren uut Nederlandt ende
eldere, binnen XIIIJ daghen, up de verbuerte van lijf ende ghoet. Daer was onder
andere Jan De Vos, in de Hauburch, die men daer Vos hiet, een man met eenen
grijsen baerde, groot van statueren ende audt in de L jaren, een rijcke coopman.
Maer nopende den hertoghe van Cleven, die was caduuck, audt ende van zinnen
een kindt.
Te Maestricht laghen Duijtschen van onsen Conincx weghen, die en wilden niet
rumen oft zij en waren betaelt. Ontrent Lens in Artoijs, waren ontrent twee duijsent
lichte peerden, waer over dat bevel hadde een Italiaensch capiteijn ghenaemt
Quintus Vitellius. Men zeijde ooc, dat den coninc van Vrancrijcke zeker groot ghetal
peerderuteren overzenden zoude ter assistencie van onsen Coninc ende zijnen
volcke; want men zeijde, datter een groote heircracht van ghuesen oft rebellighe
verghadert waren in Vrieslandt, ende hilden zeer scheerpe wachte, en stelden haer
schiltwachten wel IIIJ mijlen van haren leghere, ende cochten alle fictailgiers haer
fictailge uppe, ende daer ghijnck wel ghelt ende ghoede betalijnghe omme. Men
zeijde, dat haer overste was
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ghrave Lowijs van Nassau, ooc den grave van Zwartsenburch, die zeer machtich
es, als een coninc, zoo men zecht, ende Jooren Van Hole ende meer ander ons
onbekent; en den grave van Meghen was met een deel volcx in die stadt van
Groenijnghen ghetrocken, ter bewaernesse van onser zijde.
Daer hebben ooc diveersche scheermutsinghen ghebuert in Vrieslandt, tusschen
die ghuesche ruteren ende de onse; maer de onse hebben meeste schade
ghecreghen, zoo de mare onder sommighe ghijnck. Men zecht, hoe dat den ghrave
Herick van Brunswijck, met eenen hoop zwarte ruteren, in de ghuesen slouch, ende
brachter een ghoet ghedeel af ter doot; maer zij steercten haer aestelic, ende
sloughen zoo gheweldich in graef Hericx volck, dat daer verre al ghebleven es.
Ooc quam de mare, dat up den Sincxen avont de gharnisoenen vanden duuck
Dalve ghezonden, beliepen ende bestormden een clooster, jaghende alle de
religiuesen uut, om dat zij de vijanden, tzij uut vriendtschap ofte uut vreesen, ghespijst
ende ghefictailgiert hadden; maer de vijanden dat ghewaer werdende, hebben up
de onse ghevallen ende thoopkin meest al versleghen, alder grimmichst haer
hebbende ende in gheen ghenade ontfanghende, up al dat spaensch ofte walsch
sprack, maer Duijtschen ende Vlamijnghen verschoonden zij. Men zeijde, dat de
graefnedinne van Hoorne zelve in der vijanden legher was, ende dat den grave van
Zwartsenburch, haer broedere, daer tprincipael bevel over hadde. Alzoo was
Vlaenderen ende Brabant met al dees Nederlanden in vreesen, van oost ende west;
van oosten die Duijtschen ende Oosterlinghen, ende van west van die Franchoijsen
ende Inghelschen. Waert dat zijt al eens waren, maer dat zijt oneens zijn es ons
gheluck; want men
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zecht, dat den coninc van Vrancrijcke ons hulpe zenden zoude een ghoet ghedeel
ruteren te peerde. Ende daer waren Italiaensche peerderuters commen vanden
Paus ghezonden, ontrent een duust, daer Griecken onder waren, ende waren
ghemarchiert tot ontrent dlandt van Lutsenburch.
en

Up den XIJ junij was ghezeijt, dat sdaechs te voren, vrindach wesende, te
Bruessel weder justicie ghedaen was over XVJ mannen van qualiteijte. Ende
tAudenaerde warender viere verbrant, Anabaptisten, ende een vrauwe onthooft,
ende daer waren vier ghevanghenen uuter vanghenesse ghebroken.
Te Ronce was ooc justicie ghedaen. Men zeijde ooc, dat den deken van Ronche
wederom zijn comissie wederom steercker ende scheerper hadde dan te voren, de
c

welcke inghaen zoude tSente Jansmesse XV LXVIIJ, ende zoude met zeker
assistenten rijden om zijn exploten te doene. Men zoude een nieuwe inquisitie
uprechten, ende daer zouden in elcke prochie vander stadt zeker priesters daertoe
ghecommitteert werden.
Broeder Jan Vanderhaghen hadde ghepreect: tspel en beghonst noch maer van
scheerpe justicie te doene, de benaude herten lettel moets ende troost ghevende,
dat zij hem som qualicken afnamen, als of hij daer inne verblijt hadde; ander nament
hem af, dat hij vanden secrete wiste, maer dat hijt niet en behoorde ghezeijt thebben,
als hem oft zijns ghelijcke niet wel voughende, die alle paijsificatie behooren te
zoucken ende alle bloetsturtijnghe te mijden.
Daer wart ooc ghezeijt, dat een edelman in Vrancrijcke meenende te ligghen in
zijn dootbedde, zoude verclaert hebben, om zijn conscientie gherust ende zuver te
stellen, als dat den prince van Condeée in den sin hadde den Coninc ende zijn
broeder van cante te spelen om zelve Coninc te
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zijne, maer den zelven es van zijn ziecte naermaels becommen.
Ende daer waren wederom brieven gheaddresseert van schepenen vander Kuere
an pastuers, keercmeesters ende helichgheestmeesters, dat zij in alder diligencien,
zoo aest alst doenlic ware, zouden doen repareren ende restaureren in behoorlicken
staet, zulcke altaren, beelden ende orghelen, siegen, zoo wel in den choor als in
den bueck, danof tonderhaut ende bezurchsamicheijt van allen auden tijt alleenlic
ghecompeteert ende ghecommen heeft ten laste vander voorseijder keercke ofte
helighen gheest van diere, als jeghenwoordelic alsdoe ghebroken waren ofte
andersins schandalueselic ghecrabbelt ende ghedefigureert, recommanderende,
dat zij de voorseijde reparatie doen ende bezurghen zouden ten chierlicsten ende
eerlicsten dat moghelic ware, up dat den ghoddelicken dienst ende officie vander
keercke zoude moghen aldaer ghecontinueert ende gheëxerceert werden, met
zulcker reverentie als dat betaemt ende behoort, alles naer uutwijsen der expresse
t

en

oordonancie vander conijncklicker M . Actum int Collegie den XJ junij 1568.
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Cap. XXV.
Van een quaet stick ghedaen bij de wilde ghuen; van diveersche maren,
ende dat meester del campo ende den capiteijn Salines en den president
van Vlaenderen wederom commen zijn te Ghendt; van een indiscreet
feijt bij de Spaengiaerts tAndtweerpen bedreven, ende hoe die
Spaengiaerden tSacrament te Ghendt met bussen loofden; ende hoe
die Duijtschen te Valenchiene zesse van hare capiteijnen ghevanghen
hadden.
en

Up den voornoemden XIJ junij, waren commen uut tbosch van IJepere, bij Arien
ende Morbeque, in een prochie gheheeten Wulverghem, zeker ghuen, die men ijet
wilde ghuen, (om dat zij haer in bosschen ende haghen hilden), ende hebben daer
eenen schepenen vanden durpe ghevanghen ghenomen, ende zonder breeder
recht of wet, om dat zij wisten, dat hij hemlien contrarie was, an eenen boom
ghehanghen, niet jeghenstaende dat in veel steden ende durpen in den Westcant
walsch gharnisoen lach, die alzoo costelic ghecleet ghijnghen als die Spaengiaerden
te Ghendt, met rappieren met verghulden ghevesten ende caussen ghevoert met
ghauden strijpen ende dierghelijcke, fluweel zijde ende plumaigen, dlandt afteerende
ende afhetende; want zij in sommighe plaetsen haer costen niet en betalden, ende
zonden haer knechten uute om victuaillie alst haer luste, noch boven dien.
en

Up den XVIIJ der maent junius, es den meester del campo weder van
Andtweerpen ghecommen te Ghendt, in zijn ghewonelic logijst. Twas een zegghen,
dat hij capiteijn vanden casteele tAndtweerpen zijn zoude, ende den capiteijn
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vanden casteele te Ghendt, die Salines ghenaemt was, ghouvernuer van Vlaendren,
welcken Salines ooc tsanderdaechs te Ghendt quam van Bruessele. Ende mijn
heere den president van Vlaenderen, meester Jacob Martens, was ooc up den
en

voornoemden XVIIJ der maent van Bruessel van zijn besoengie, die hij aldaer
ghehadt hadde, te Ghendt ghecommen, die daerom zeer blijde was, dat hij van dien
packe ontsleghen was. Men zeijde, dat den duuck Dalve tAndtweerpen ghecommen
was, ende dat terwijle dat daer de Spaengiaerts waren, daer emmertoes een
ongheoorlooft stick ghebuerde; want alzoo daer twee jonghers, ghoeder lieden
kinderen, haer verzwijmt hadden in een feeste buten der stadt, dat zij zoo aest in
de stadt niet en conden gheraken als zij wel ghehoopt hadden, zoo werden zij te
rade, dat zij de wachte wat ghelts ghaven: deene ghaf eenen reael ende dander
eenen stuver, om duer te moghen passeren in de stadt, maer zij werden van een
ander wachte upghenomen. Die leijdense in de vanghenesse, ende daer ghijnck
zulck een furiues regiment omme, als dat de biechtvaders ende den hanchman
doen bereet maken waren om hemlien te doen hanghen, waer in de voornoemde
jonghers zoo versloughen vande onvoorziene quade avontuere, die zij nemmermeer
en meenden verdient te hebben, dat haer bijna therte van verscrictheijt sloot; ende
als zij uutghelaten waren, zoo noch die verscrictheijt behinderde, dat den eenen
daer af ghestorven es. Of ditte wel ende redelic ghedaen was, dat latic verstandighe
mannen oordeelen! Die leeuwen en zouden nauwelic, hadden zij verstandt, zulck
een oordeel willen gheven.
en

Ende up den XVIJ junij wast donderdach ende Sacramentsdach gheweest, ende
wart tHelich Sacrament met processien uut alle keercken ende cloosters van Ghendt
zeer
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solemnelic ommeghedreghen, met veel ghecroonde toortsen ende loven, ende die
Spaengiaerts, als barbarische meinschen, ghijnghen voor de notable ende beste
vander stadt, schudden ende gheboufte, die som omme noch an en hadden, schoten
ooc up veel plaetsen, zeer rudelic, dat men niet en conde ghedueren vanden stancke,
ende dat de vrauwen ende de kinderen daer af zoo verscricten ende veel mans zoo
cleen ghenouchte daer in schiepen, als dat zij afdancten ende weder naer de keercke
ghijnghen; want ic ghaende met de processie van Sente Jacobs, mijn prochie
keercke, naer dat men up den Steendam ghelooft hadde, ende tSacrament keerde
duer Sente Jooris poorte naer. tPas, zoo schoten de Spaensche wachters van an
de Ghuepoorte ende wederom an de Pasbrugghe, daer den Rooden Turre plach
1
te stane, ende afgheschoten hebbende, liepen al achter omme; ende daert ruste ,
voor thuus van Lievin Van der Beke, jeghen over meester Phelips Dhoijere, canonick
Sente Jans, an de ander Pasbrugghe naest den Passe, wart zeer ende rudelic
gheschoten van uut de huusen, uut de veinsteren boven ende beneden, over beede
zijden der straten, dat men nauwelic en zach vanden roock. Up de plaetse vanden
Passe, hadden zij een coorde dweers over ghespannen ende een looveren tente
ghemaect. An de coorden wierpen zij fuseijen, die lettel dochten, ende int
voornoemde loover tentkin daer deden zijt crakelen, ende rooctet als oft mer een
veerken hadde ghesinghelt, ende men lieter bussen af ende zulcke grillen. Daer
wart ooc een. saluacie met bussen ghedaen, wel XIIIJ in een huus. In de
Langhemunte, jeghen over den Pauwinnesteen, ende alzoo
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de Langhemunte duere naer de Vrindachmaerct, ende voor de Meerseniershuus
1
daer men tgheet haut, daer lieten zij zeer veel bussen af, knielende up de maerct;
ende ooc bedreef men crakijnghe in een looveren tente, ontrent de Ghulden Causse
up de voornoemde Vrindachmaerct. Ende tSacrament gheweest hebbende al daude
Veste omme, ende commende duer de Vlasmaerct, rustende ontrent den
Lijnwaetrijnck, daer liet de voornoemde wachte wederom haer gheschut af, zeer
hatelic ende rudelic, qualic voughende voor zulck een processie, daer mede zij
schenen te jonghelueren onder tdecsel van een crijchsche devocie oft gheestelicheijt.
Ontrent desen tijt quam de mare te Ghendt, hoe dat de Duijtschen, die te
Valenchiene laghen, hadden ghevanghen ghenomen zesse van haer oversten, de
principael capiteijnen, te weten die capiteijnen van elck veendel; want daer laghen
zes veendelen Duijtschen; maer zij waren meer dan noch zoo steerck van volcke
dan de Spaensche veendelen, hebbende in elc van haren veendelen, zoo wij noch
ghezeijt hebben, vier hondert vechtender mannen, ende hadden de zelve capiteijnen
ghesloten oft ghebonden in een lanck ijsere, zijde an zijde, in een huus daer toe
bequame. Hier inne waren die van Valenchiene zeer versaecht ende beroert,
meenende dat die voornoemde Duijtsche crijschknechten eenen uploop maken
zouden ende die stadt saccagieren oft berooven, mits dat zij haer oversten aldus
vaste ghestelt hadden; maer die crijschknechten spraken hoofschelic tot haer
weerden daer zij thuus laghen, dat zij gherust zouden willen wesen, haer en zoude
van
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hemlieden niet messchieden; maer zij haddent ghedaen ter ontlastijnghe vanden
inzetenen Van Valenchiene, die zij niet betalen en conden vande costen, die zij
hemlien afteerden, anghezien dat zij zelve niet betaelt en waren, ende en hadden
in vijf maenden gheen ghelt ontfaen. Haer deerde, dat zij den ghemeenen huijsman
lastich moesten zijn, waer af de rijcste ende principaelste cooplieden ende andere
ghevlucht, ghedoot, ghevanghen, ghebannen ende haer ghoeden upghescreven
waren, ende tschamel puepel bleef in die stadt, die en conden niet wel lijden den
oncost vanden crijschvolcke ende werden daer duere uutgheteert. Aldus hadden
zij haer capiteijnen ghevanghen ghezet, om dat zij te beter diligencie doen zouden
om ghelt te ghecrijghen, daer mede dat zij betaelt mochten werden, ende alsdan
haer huijsweerden betalen ende ghenouch doen. Met dese ende deserglielijcke
woorden werde tghemeente van Valenchiene ghepaeijt ende te vreden ghestelt,
die daer inne zeer ontrust gheweest hadden; maer veel te meer waren zij bedrouft,
om dat daer curts uut haer stadt ghevoert waren wel hondert ende L. ghevanghenen,
naer Bruessele, die zij schicten, dat alle onthalst ende ghehanghen zouden werden,
ende alle haer ghoeden gheconfisquiert.
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Cap. XXVI.
Van sommighe oneerlickie ende ongheoorloofde sticken, die de
Spaengiaerts te Ghendt bedreven; ende hoe men te Mechelen platte
scheepkins maecte; vande belofte, die den Duuck die Spaengiaerts
ghedaen hadde; van zeker tijdijnghe van tvertrecken der voornoemde
Spaengiaerts uut Ghendt; van diveersche nieumaren, ende hoe vele die
stadt tachter was nopende tservicium.
Meer ander groote ende machtighe steden en waren ooc zonder verdriet ende rauwe
niet, als Ghendt, Doornicke, Andtweerpen, tsHertoghenbosch, Amstelredamme,
Leijden, etc.; want die fenijnighe predicanten der ghuesen nestelden al in ende
ontrent die groote vermaerde steden, ende lieten die cleen steden ende vlecken
met vreden, waer inne zij gheluckich bevonden waren; want hadde in ofte an
hemlieden den brant der heresie, duer zulcke valsche predicanten ghecommen, zij
zouden, zonder eenighen twijfel, alzoo wel met ketterien ghebrant hebben ende
noch zeerder dan die groote steden, daer beter regiment ende policie pleecht te
zijne.
Die van Ghendt waren emmer (boven tverlies van haren burgheren, die een deel
ghejusticiert, ghevanghen, ghebannen ende wech gheloopen waren ende vele haer
ghoeden gheconfisquiert) deerlic ghequelt vande Spaensche gharnisoenen, die
en

dicwils grooten overlast daer bedreven, zoo ooc bleeck up den voornoemden XVIIJ
junij, ten huijse van Michiel Dolins, in den Hautbriel, wesende een machtich coopman;
want alzoo daer een schamel vrauwe om een
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aelmisse badt, hebbende een cleen meijskin bij der handt, zoo hebben haer die
Spaengiaerts binnen ghewijnct, ontdoende den eenen zijnen snuijtdouck, als oft hij
haer wat ghelts zoude ghegheven hebben, en terstont quammer daer twee of drije
van boven afgheloopen ende van up de strate II of IIJ, ende hebben die vrauwe (die
redelicken schoone was) met ghewelde ghenomen, ende een saergie ghespreet,
ende alzoo deen voren ende dander naer, haer daer up ghebesicht, niet
jeghenstaende dat tvoornoemde kindt riep ende creesch. Zij besichden elder ooc
der ghoeder lieden dienstboden ende bedorven meijskins van XIIIJ of XV jaren, als
tot Lucas Clueterijn was eene ghecamert, eens backers dochterkin van up de
Vrindachmaerct, ende alsser den vader ende moeder omme quamen en wilde zij
niet mede ghaen, zegghende: zij was wel. Tot Michiel Dolins voornoemt, brochten
zij ooc een jonck meijskin: dat wart de joncvrauwe vanden huse gheware ende
bevant dattet haer meterkin was, ende dedet van ghodtsweghen, ende om dat zijse
gheheven hadde, van daer, daerom was den pol zoo gram, hij wilde emmer weten,
waer zij was ofte dreechde haer dochteren te bedeerven, ende heeft ze daer naer
wederomme ghecreghen. In een ander plaetse, den man uut der stede zijnde,
hebben zij zijn wijf willen besighen bij nachte, ende omdat zij haer cammer toesloot,
zoo hebben zij die met bijlen gheschijt, ende den man ende vrauwe hadde van
hemlien wel om X ponden grooten cost ghehadt van haer te onderhaudene.
Te Mechelen waren ontrent dees tijt een deel platte scheepkins ghemaect, die
men up waghenen vervoeren
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mochte, ende daer was artijllerie ghereet doen maken, waeromme een ghemeen
zegghen was, dat den duuck Dalve ijewers wilde te velde slaen. De presumpsie
was up Oost-Vrieslandt, daert waterachtich es ende daer de vijanden laghen ende
haer steercte hilden. Hij zoude de Spaengiaerden, die te Ghendt laghen, belooft
hebben, als hij haer uut Italien brachte, dat hijse nieuwers zenden en zoude, oft hij
en waer daer zelve present, ende zouden zijn als zijn lijfbewaerders; waeromme zij
ooc nieuwers up de vijanden trecken en wilden, zonder de presentie vanden
voornoemden Duuck, en wilden ooc niet ghedivideert oft van melcanderen
ghescheeden werden, om partijculierlic hier of daer te legghen. Twaren gheheel
kinderen van wille, ende hilden haer als oft zij zelve meesters gheweest hadden.
Twas ooc wel redene, dat men haers waer nam, mits dat zij de ghetrautste schenen,
daer den Duuck hem up betraude ende rusten mochte, zoot wel waer mach wesen.
en

Up den XIX in junio was een blijde nieumare onder die van Ghendt ghecommen,
1
die veerwe scheen ghevende: dat was, dat die Spaengiaerts zeer curts van daer
vertrecken zouden, te weten sdijsendaechs oft tzwoonsdaechs daer naer, dat was
en

en

up den XXIJ oft XXIIJ der voornoemder maent, ende was zekeren brief an
schepenen vander Kuere gheaddresseert, die zulcx innehilt, waerom den bode
gheschoncken was zes ghauden croonen; ende meester Joos Borluut(naer dat
Sebastiaen Dhane, secretaris bij Ghedeele, vanden voorschepen van Ghedeele
ghezonden was bij tcollegie vander Kuere, om claer bescheet te wetene) las eenen
curten brief in walsche voor die van Ghedeele, die ooc zulcx innehilt. Maer ghelijc
nemmermeer blijschap en comt of
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daer en valt droufheijt daer naer, zoo wasser ooc ghezeijt, als dat men voor der
noene, up den zelven dach, publiceren zoude ende verversschen, tplaccaet vanden
Keijser, saligher memorien, up tfeijt vander heresije, vanden jare XL, welcke onder
ander innehaut: al eijst dat dheretijcken afstaen, die herdoopt zijn, niet en zullen
tleven ontdraghen, maer wel den brant ontghaen. Hoewel dat ditte gheen droufheijt
en behoorde te zijne voor de ghoetwillighe, nochtans dochte menich meinsche,
datter menich duijsent om den hals noch commen zouden, dwelc hemlien bedrouft
maecte, veel meer begheerende haer bekeeren dan haer doot, hoewel zij naer de
wijsheijt niet en zaghen, wat grooter schade ende corruptie der zielen dat daer uut
volghen zoude, waert dat men daer over gheen correctie en dede, mits dat zij zoo
vele meinschen verkeeren ende in haer errueren brijnghen.
Up dees tijt was den jonghen Commere, den zone van Jan, ghecommitteert
souverain te zijne van dlandt van Waes, ende zoude rijden met drij peerden ende
onder hem hebben XXIIIJ ghezellen, om dien houck landts zuver te hauden. Twas
een jonck clouck veegher, die een peerderuter in diveersche battaillen gheweest
hadde ende hem herde fijnelic ghehadt hadde, ende was gheboren van Ghendt, en
hadde ghetraut de dochter van Henric Van Deijnse, die woonde bij tclooster te
Baudeloo. Hij hadde vise oft ondersouverain gheweest, ende nu was hij zelve
meester bedeghen.
Daer wart wederom ghezeijt, als dattet noch wel acht daghen zijn zoude, ander
zeijden XIIIJ daghen, eer de Spaengiaerts vertrecken zouden, daerom was den
meester del campo doen vraghen van mijn heeren vander Wet, naer den presijssen
dach van haer vertrecken. Zij zouden jeghen dan die waghenen doen ghereet maken
om haer baggaige te
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voeren, up dat zij hier niet langhe stille en voor niet laghen en teerden tot des landts
coste; daer up dat hij zoude ghehandtwoort hebben: hij zoudet haer altijts twee
daghen te voren laten weten. Ende daer moesten voor elcken capiteijn zes waghenen
zijn, ende voor den meester del campo, upper capiteijn, thiene, altsheels hondert
ende XXVIIJ waghenen, ende zouden naer Mechelen trecken om daer te ghaen
ligghen.
Men zeijde, dat gheaccordeert was bij de gheestelicke ende heeren vanden Rade,
den stuver up den stoop wijns noch twee jaren te prolonghieren ende verlijnghen,
te weten dat zij boven den impost up elcken stoop wijns eenen stuver betalen
zouden, om de stede wat uut haer lasten te helpen, ende de pennijnghen nopende
tservicium vande Spaengiaerden vander stede weghe ghedaen, wart gheleent te
freete tAndtweerpen, ende waren verloopen metten croise ende principale tot LXX
duijsent ghuldenen. Ende die stadt hoorende tvertrecken vande Spaengiaerden,
hadden weder noch meer ghedeputeerde tHove bij den Duuck ghezonden, om
zulcken zwaren oncost te brijnghen up de generaliteijt vanden lande, daer die van
Brugghe ende tVrije noch jeghen waren, zegghende: zij zouden noch tijts ghenouch
commen ooc soldaten te hebben ende oncost te moeten dooghen. Daer up werden
zij ghepaeijt. Men zoudtse dan ooc helpen met de voornoemde generaliteijt, maer
thilt haer elders ende hadden vrienden tHove.
Die Spaensche soldaten waren som qualic ghemoet, dat zij vertrecken zouden,
zegghende uut ghramschap (als oft al de schult van die vander stadt gheweest
hadde): daer commen Italianen, die zullen hier in ons plaetse commen ligghen, die
zijn al eergher volck dan wij. Ghij zult noch om ons weinschen. Hebben wij de
vrauwen ghebezicht, die
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zullen die kinderen mesbruucken. Alzulcke lueghenen ghaven zij uut om tvolck
vervaert te maken.
Men zeijde, datter een hoopkin Piedmontoijsen, Savoijenen, ende Italianen up
de frontieren waren, qualic ghecleet als fielten, maer die zoude men beschicken
naer Oost-Vrieslandt up de vijanden.
Daer waren ghecommen sommighe vander nieuwer religie uut Vrancrijcke,
crijschvolck die in Vrancrijck Condée ghedient hadden, ende waenden met hoopkins
van X, XIJ oft XVJ te passeren ende commen bij de sectarissen in Vrieslandt; maer
daer was een bisscop, die wart gheware, die heeft ze al doen verslaen. Moghelic
en mochten zij in Vrancrijck niet schulen, ende en waren nieuwers vrij, niet wetende
waer henen.

Cap. XXVII.
Van een abominabel stick van eenen bouve Spaengiaert te Ghendt
bedreven; ende hoe de vrauwen ende meijssens van Ghendt verboden
was met de Spaengiaerts uut te trecken, ende die redenen ende
presumpsien waeromme; ende hoe ghemackelic die Spaengiaerts
waecten; hoe gheboden ende te kennen ghegheven was die vander
stadt om ghelt te commen, die haer beclaechden van sommighe
nieumaren; ende van een rudesse vande wilde ghuen bedreven.
Maer eer die Spaengiaerts vertrocken, moester noch van een van hemlien alzoo
eerlic een stick bedreven werden, als daer men de lieden omme an eenen staeck
en

verbranden zoude; want up den XIX van junio, zaterdach wesende, alzoo een jonck
dochterkin, audt tusschen de XIIJende
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de XV jaren, een teer rancxkin wesende, de dochter in den Beer up de Mude,
1
ghezonden was van haerder moeder in de Papestrate , zoo heeft haer daer eenen
Spaengiaert, eenen tijrannighen susanne bouve, anreest, een zwart man, met een
snede in zijn cake, ende stont ghedoken achter eenen houck ende tracse gheweldelic
met hem, om te ghebruucken, haer dreeghende met eenen snijder up haer kele,
indien zij riepe, den hals af te steken; ende heeft dat jonck deerenkin zoo meshandelt,
dat claghelic was, treckende metten vingheren ende handen foortselic haer
vraulichede open ende schuerde die, ende ooc tvlieskin, dat men den maechdom
heet. Noch niet te vreden wesende, heeft zijn handt in haren buuck ghesteken, haer
strijnghen vander moere in sticken ghetrocken, tvleesch uut haer lendenen van
binnen ghecrabbelt, ende lietse alzoo bebloet als een rent over doot ligghen; de
welcke zeer cranck van daer ghedreghen was ende te bedde gheleijt wart in haers
moeders huus, alwaer zij zoo lastich een bloet ende clompen, ja, sticken vleesch
quijt wart dattet een wonder was. Die lijfmoeder die stack haer an therte, ende lach
gheheel up haer henen varen. De ghoede lieden en vielen hier af niet clachtich,
ende lietent alzoo passeeren, mits dat zij hoorden, dat die Spaengiaerts curts
vertrecken zouden, ende dat zij cleen ghehoor crijghen zouden. Dit was nochtans
een innorme ende infame zake, wel weerdich, in exempel van anderen, stranghelick
ghepugniert te zijne; want hij hadde dit dochterkin van binnen beghinnen anthieren
ende haer inghewant in sticken trecken, ghelijc men een kieken of duve schoon
maect. Dit hadde hij al met voordachten zinne
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Heden de Priesterstraat.
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ghedaen, ende hadde aldaer in de meerschen, achter de Mude, wel zes weken
lanck de wachte ghehauden; ende alsser eenighe vrauwen in haer bijvanghen
alleene uutquamen, anreest, met zijn manlicheijt al bloot ende ontdect, als een
duvelic sathijr oft monster.
en

Up den XXIJ der voornoemde maent, wesende dijsendach, zoo was te kennen
ghegheven vander Wet weghe, bij trompetslaghe, ende ooc vande Spaengiaerts
weghe, bij vijf of zes trommelen, als dat in tvertrecken vande Spaensche
ghaernisoenen, dwelck curts geschieden zoude, hem niet vervoorderen en zouden
met hemlien uut te trecken eenighe vrauwen oft meijsens vander stadt, ende was
de soldaten ghelast zulcke gheen mede te leeden up dlijf. Dwelc sommighe van
Ghendt interpreteerden de cause te wesen, als dat die soldaten alzoo hebbelic
mochten scheeden met ghoeder excuse van haer vraukins ende maechdekins, die
zij ontheert hadden, ende som met kinde ghemaect hadden. Ander leijdent uute,
dat niet en voucht dat crijschknechten zoo veel vrauwen bij haer hebben, waer duere
zij verwijft ende ontmant werden, ende van eenen manlicken moet eenen weecken
wijvelicken moet crijghen, dat zij ooc de macht niet en hadden om vrauwen ende
kinderen te voeden, ende dattet hemlien ooc zeer behinderen zoude, als zij reijsen
moesten oft ijwers ten strijde uut trecken; want die Spaengiaerden te Ghendt hadden
weelde ende weeckicheijt ghenouch gheploghen ende gheleert, als zij cussenen,
saergien, bedden ende hooftpueluwen, nachtkeerels ende dierghelijcke, achter
hemlieden deden draghen van haerlier cnapen ende motsjaetsen, om up te slapen
ende rusten, als zij waken moesten, dwelck zij ooc deden draghen der ghoeder
lieden kinderen, cnapen ende joncwijven, zoo dattet schande was voor crijschlieden,
die zij wilden zijn, zulcx te huseren; want in den tijt alst te
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Ghent alder beroerlicst stont, zoo en waecten die burghers vander stadt in dier
voughen niet: niemant en hadde alzoo vele als een cussen om zijn hooft up te
legghen, ende waren som vande beste ende deghelicste vander stadt, die daer bij
toere waecten.
Up den voornoemden dach, zoo was bij den meester del campo doen uutlegghen
ende prononcieren met den trommelslach, zoo wie vande burghers eenighe
duechdelicke schult uuthanghende hadden, an hare soldaten oft an andere soldaten,
ter causen van ghehaelde ware, gheburchden oft gheleenden ghelde ende andersins,
dat zij zouden commen bij hem, men zoude elcken contentement doen, ende die
schult den soldaten aftrecken in de betalinghe van haerder paeije, die men alsdan
betalen zoude. Waeromme vele vanden burghers aldaer gheghaen zijn. Som creghen
zij haer ghelt, som een deel daer af ende som niet, ende werden vele ghezonden
van Annas tot Pilatus, zoo datter daer lettel waren, die haer beloofden.
Ontrent desen zelven tijt zaeijde men veel vremde maren, zoo ontwijffelic te
dijncken es, vande ghuesen upghegheven, die qualic luudden in de hooren vande
paijsivele catolijcque, als te weten, dat de vijanden zeer machtich ende steerck
waren in Vrieslandt, ligghende aldaer wel met twee of drij heiren, ende daer zouden
onder gheweest hebben wel zes duijsent peerden, waer af de mannen die daer up
zaten hadden hernasschen voren gheheel scheerp, zoo datter gheen gheschut, van
voren up commende, up vesten en mochte. Zij voerden een gheschut ontrent eenen
cleenen aerme lanck, dwelc achter, jeghen de cracht van tafghaen, in een leder
1
ghevesticht was an tpeert, ende tspau een cloote ghelijck eenen cleenen herten
caetsebal,
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legghende man ende peert om leeghe, en hadden noch an haer peert hanghende
drij of vier gheschutten, zonder haer ander gheweere; ende neffens elc peerderuter
boven dien eenen voetknecht, met een groot roer up zijn schaudere, zoo dattet
verscrickelic an hemlien commen was. Zij screven haer vijanden vanden duuck
Dalve met zijn Spaengiaerden ende alle die hem hilpen. Men zeijde, dat Groenijnghen
van hemlien inghenomen was ende Maestricht, ende dat zij Sent Truijen verbrant
hadden, ende dat den prince de Condée, in hooch Bourgoingien, die schoone huijsen
van plaeijsancen ende prielen, toebehoorende den bisschop van Atrecht, nu
cardinael, al omverre ghesmeten ende verbrant hadde; den welcken cardinael de
ghuesen toescreven de oorzaken van alle dese twisten, beroerten ende
bloetsturtinghen. Maer vande vergharinghe ende steercte voorscreven in Vrieslandt
onder de vijanden, was meest al lueghen ende upghevijnghe vande ghuesen.
De mare quam ooc van uut den Westcant, als dat ontrent zes mijlen boven IJpre,
wel drije prochiekeercken binnen gheschonden ende ghedestrueert waren, waer af
deene Heecke ghenaemt was; ende daer was een man (die dese bouven bespiet
hadde) van hemlien ghehanghen an eenen peerboom. Dit feijt leijde men toe de
wilde ghuen, die hem hilden int bosch van IJeperen ende daer ontrent, ende mochten
zijn, als zij dit deden, XL of L steerck.
Daer was ooc ghezeijt, datter weder te Bruessel vele ghejusticiert waren, ende
datter daer van Andtweerpen te waghen ghevoert waren, ende datter ooc die van
Ghendt waren die scheerpe justicie ghenieten moesten.
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Cap. XXVIII.
Hoe de Spaensche gharnisoenen vertrocken uut Ghendt, ende hoe dat
veel vrauwen te waghen ende tschepe hemlien volchden jeghen tverbodt,
ende daerom vanden meester del campo zeer ghesleghen waren; ende
hoe die soldaten, die te Ghendt int casteel bleven noch vaste, met
waghenen, der lieden cateijlen uut haer huijsen haelden, ende hoe zij
diveerschelic oorlof namen ende vande Dominicanen ghebenedijt
werden.
en

Up den XXIIJ der maent, wesende woonsdach ende Sente Jans avont, zoo roerden
die Spaensche trommelen, van tsmorghens ten twee hueren ende maecten veel
bestreijls, ende beghonsten haer verghaderinghe ontrent den zeven hueren te
maken, up de Vrindachmaerct; ende dat ghedaen zijnde, quamen in oordene over
den curten ende langhen Steendam. Ende voren ende naer volchden veel waghenen
ende peerden, ooc schepen met bagghaige, vrauwen ende motsjaetsen. Ende niet
jeghenstaende het voorghebodt van gheen Vlaemsche vrauwen mede te reijsen,
nochtans wasser daer vele die mede wilden reijsen, ende daer wasser een schip
vul, in de Coorenleije, Spaensche, Vlaemsche ende Italiaensche ende andere; die
werden vanden meester del campo met eenen stock ghesleghen over hals ende
hooft, als oft beesten gheweest hadden, zoo dat zij hobbel sobbel uuten schepe
liepen. Hij reet al lesende met eenen pater noster in zijn handt, ende in dander handt
hadde hij zijnen stock, daer hij als eenen duvel mede slouch, slouch up den
Steendam in die waghenen daer de hoeren zaten, ende som onder thoij ghedoken
laghen, die slouch hij datse creesschen,
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ende haer hooft uutstaken, waerom hij louch; maer hij wachte hem wel zijn hoerkin,
een meijskin van Ghendt, van up den Reep, een bacsterigghe dochter, up thoucxkin
van tQuartier straetkin, te slane, maer hadtse voren wech beschict up eenen
waghene toebehoorende int clooster tSente Pieters, die niet en wisten dat zij haren
waghen tot zulcke vracht gheleent hadden. Alzoo wilde hij ander corregieren die
zelve in de schult bleef. Maer daer voeren noch scheepkins met Ghendtsche vraukins
mede al tPaddeghat ende al ander cleene waterkins commende in de Leije ende
alzoo in de Schelde, naer Dendermonde ende Mechelen daer dit crijschvolck wilde
zijn, Ende terwijlen dat zij uut trocken, stonden sommighe snoerkins ende vraukins,
die mens niet betraut en hadde, up den langhen Steendam ende eldere, ende
werden van vele diveersche soldaten ghegroet ende anghetast, ende zijleden boden
hemlieden wederom vriendelicheijt ende groote feeste, ende namense bij der handt,
alzoo oorlof an melcanderen nemende.
Men zach ooc waghenen vul huijsraet ende cateijlen als bedden, coetsen,
gharderoben, tritsooren, schappraen, tafelen, stoelen, bancken, tinnen, eeren ende
ijseren, ooc eerden potten ende al dat tot den huijsraet dient, voeren int nieu casteel,
dat welcke zij ghehaelt hadden, ooc al den dach te voren, up de Ledertauwersghracht
ende lancxt der Leije ende Auburch, daer veel onghenouchten om was ende veel
vrauwelicke tranen om ghesturt werden, zoo dattet eenen steen hadde moghen
deeren. Daer waren onder andere maer nieuwe ghehuwede liekins, die van haren
huijsraet ooc moesten scheen ende zien voor haer ooghen wechvoeren. Jan De
Vos huijs, in de Hauburch, die fugittijf was, was gheheel gheruumt; maer men zeijde,
dat hij voor zijn vertrecken al tbeste ghoet wech ghedaen hadde,
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zoo dat niet boven neghen pont grooten weert was dat hij daer liet. Thof van Huele
up de Leije, toebehoorende joncheere Phelips Van Liedekeercke, heere van
c

Eversbeque, die hem haut te Nuwerkeercken onder Aelst, ende heeft wel XXXVJ
ponden grooten tsjaers, dat was al gheruumt, zoo dat zij daer uut wel deden zes
waghenvoeren ghoets, alzo vele als die peerden trecken mochten, ja voerden tselfs
die schilderien mede die an de mueren vastghemaect waren; maer in sommighe
steden en vulden zij maer van twee huusen eenen waghene. Hemlien was ghezeijt,
dat zij haer ghoet niet verliesen en zouden, ende men ghaf de lieden inventaris van
hare uutghevoerde katheijlen, die al bij X maenden lanck met dees soldaten ghequelt
ende verlast gheweest hadden, die hebbende in haer huijsen tharen groote coste,
laste ende ongherieve, ende nu moesten zij, als oft zij de Joden ghelevert gheweest
hadden, van haren huijsraet scheen, ende hadden noch daer te voren verdruct
gheweest vande Walsche soldaten. Dat meer was, en waren somtijts met der lieden
huijsraet niet te vreden, maer deden hemlien nieuwen huijsraet als van coetsen,
ghaerderoben, etc., up de Vrindachmaerct coopen. Hoe wel nochtans, dat sommighe
van hemlien die wech trocken, an haer huijslieden oorlof nemende, werden screijende
ende beclaghende, dat zij zoo ghoet volck zoo vele onghelijcx ghedaen hadden,
namen hare patroonen bij der handt ende baden vergheffenesse; ander schieden
als vileijnen, ende werden nochtans van haren huijsweerden met wijne ende
bancketten beschonken ende en zeijden haer niet eens danck daer af. Ander
schieden van haer huijslieden zoo den hanchman vander ghalghe scheet, zonder
oorlof nemen ende betalen. Aldus ghijnct zeer onghelijck te weercke. Emmer waren
die van Ghendt bovenmaten verblijt, dat zij

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

133
daer af verlost waren, als oft zij vande slavernie van Egipten ontsleghen hadden
gheweest, ghijnghen som tsavonts den wijn drijncken ende ghoede chiere maken.
Maer sommighe Dominicanen, als heer Franchoijs Rufelaert ende andere, ghaven
haer, tot elcx anziene menichfuldighe cruijsen ende benedictien, datse Ghodt zoude
willen wel bewaren ende gheluckighen voorspoet verleenen jeghen de vijanden,
daer zij jeghen ghezonden waren, dwelck emmer wel ende ghoddelic ghedaen was,
hoe wel dat vele zeijden: zij hebbent sochte gheleden, te weten die gheestelicke;
zij en weten niet hoe den schamelen huijsman te moede gheweest heeft, die zoo
vele verdriets van hemlien hadden moeten lijden, datter daer vele was (dwelc qualic
ghedaen was) die haer weinschten, dat zij om den hals ghecommen zouden hebben,
hoe wel dat andere haer niet dan gheluck ende voorspoet en weinschten; want daer
veel volcx es, daer zijn veel zinnen.
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Dat neghenste boeck.
Cap. I.
Hoe tvolck van Ghendt mits tvertrecken der Spaengiaerden beghonden
te verhueghen; ende hoe een man tcroonsel ghedaen ter eeren den H.
Sacramente afsneet; hoet nochtans van vele persoonen zeer eerlic
ommeghedreghen wart; van twijffelicke maren uut Vrieslandt; hoe de
nachtwake te Ghendt upghestelt was; hoe de Duijtschen te Mechelen
uut ende in trocken; ende van ander nieumaren.
Deze Spaensche soldaten aldus uut Ghendt vertrocken zijnde, zoo beghonstet volck
1
watte verpruelen , als deghene die van een zwaer pack verlost waren ende van een
en

groote ziecte ghenesen. Want tsanderdaechs up den XXIIIJ junij, wesende Sente
Jans Baptisten dach, zoo beghonden die meijsens ende ghezellen tsavonts te
zijnghen ende te sprijnghen an den dans, dat men in IJ jaren ende tijts meer niet
ghezien en hadde.
Twas ooc doe de octave vanden H. Sacramente, dat solemnelic ommeghedreghen
was, maer moeste aest in de keercke keeren duer den groeten plas reghen diet
vallende was. Ende alzoo daer ooc ghecroont was up Sente Lijsbetten ghracht bij
de Bruchsche Waelpoorte, zoo wart daer

1

Te verkwikken, opgebeurd te worden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

135
ghecroont voor eens mans huijs, diet niet gheerne en zach, zoo de ghebueren ooc
wel wisten. Dese es ghegaen boven in zijn veinster ende heeft die rancken
afghesneden, doende als een snoot sacramentschender; waerom de mare
ghecommen es an dheere, zoo dat hij de vlucht nam, maer zijn ghoet wart
upghescreven vanden ontfangher fiscael, dat wan hij daer an. Men zeijde, dat desen
mesdoender een man van buten was, die daer was commen wonen, een cuper van
zijn ambacht. Tvolc nochtans dede groote eere ende reverencie den H. Sacramente,
ende hadden triumphantelic ghecroont, zoo zij ooc tsondaechs daer te voren, in de
Langhemunte ende eldere, ghedaen hadden, ter eeren den Sacramente ende tHelich
Bloet vanden Augustijnen, dat men aldaer omme drouch; want daer waren hovekins
ghemaect ende Ons Heere an tcruuse, ende root water loopende uut zijn wonden.
Daer was ooc vande Spaengiaerts een casteel ghehanghen ende een schip, dat
van verren an tghecroonsel up een coorde quam ghevaren, daer cleen buskins up
laghen die schoten; zoo dede ooc tvoornoemde casteel.
en

Up den voornoemden XXIIJ der maent, als de Spaengiaerts uut Ghendt
vertrocken, zoo wij ghezeijt hebben, zoo es tgharnisoen, dat tot Groenijnghen lach,
tot XIJ vendelen, uutghetrocken om victuaelgie, dwelc die ghuesen wel wisten ende
bespiet hadden, ende hadden up een velt, daer zij passeren moesten, veel holen
ende ghaten in deerde ghemaect, daer zij bussen in gheleijt hadden al gheladen,
ende zoo aest als tvoornoemde gharnisoen daer passeerde, staken zij tvier daer
1
in, ende was ghemaect dattet als een viseije , vanden eenen totten anderen liep
ende melcande-

1

Fusée, vuurpijl.
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ren vierden, zoo dat men zecht, dattet zulck een cracht ende gheluut maecte, datter
vele af doot bleven zijn ende som zeer ghewont; zouden ooc van achter bespronghen
gheweest zijn, zoo dat dander reculeerden, ende datter vande voornoemde XIJ
veendelen maer vijf veendelen weder in de stadt en zouden ghekeert zijn, want
dander VIJ veendelen zouden daer doot ghebleven zijn. Maer zeker dese fabel en
gheloove ie niet; tzal vande ghuesen verziert zijn; tghelijct ooc een apespel, en ten
heeft niet ghecontinueert.
en

Tvrindaecks up den XXV der maent junio, wesende Sente Eloijs dach, waren
die notable tSchepenhuijse, ende mijn heeren vander Wet hadden ghedeelt die
stadt in XXVIIJ wijcken, ende hemlien was vertoocht, bij den pencionaris Damman,
als dat elcken wel kenlic was tvertrecken vanden Spaenschen gharnisoene, zoo
dat bijdien van noode was eenighe bewaernesse ende toezicht tot die stadt te
nemen, up datter gheenen nieuwen trouble en ghebuerde, bij den welcken die stadt
zoude moghen zes waerf meer met ghaernisoene ende andersins ghetraveilliert
werden, dan zij gheweest hadde; zoo dat bij dien, up tghoetdijncken vande notable,
schepenen voornoemt gheadviseert hadden, als dat men in elcken wijc eenen
ghoeden catholijcken man stellen ende hueren zoude, die snachts waken zoude
ende alle hueren roupen, vander laetste clocke tsavons tot tsmorghens ter dack
clocke, die men betalen zoude in de zelve ghebuerte, bij ommestellijnghe, ende dat
om ghade te slane wat dat bij nachte ghebueren zoude ende of men ijewers
conventijclen oft vergharinghen van sectarissen hauden zoude, oft in perijckel van
brande elcken te waerschuwen ende up te wecken. Dat ghedaen zijnde, werden
(mits dat de zake gheaccordeert wiert) sommighe notable van elcken wijck een
briefkin ghegheven, hoe verre
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dat die ghelimiteert was, daer inne dat ooc stonden die namen van ander notable
in den zelven wijck wonende, om daer mede, oft met noch ander catholijcke mannen,
te communiquieren omme te kiesen eenen bequamen wakere, of twee, die bij
ghebuerten waken zouden. Ende tbriefkin dat mij ghegheven was, dat was in deser
mannieren ghemaect:
e

De XVJ wake, Onderstrate, van meester Lievin Moenens af, naer de Conijncstrate
inne, de Veemaerct, tot de Nieubrugghe.
Den heere Van Oombeerghe.

1

Buten .

Marcus Van Vaernewijc.

Buten.

Gillis Danins.

Buten.

Adriaen Borluut.
Joos De Brune.
Joos Van den Vijvere.
en

Up den XXVIJ junio, waren die coetskins afghebroken, daer die soldaten up
gherust ende gheslapen hadden, staende in den inghanck van tsGraven Casteel,
ende waren angheschict die ghevanghenen, die daer ghevanghen zaten, om haer
drouve ende zwaermoedighe leden up te rusten.
en

Te Mechelen waren inghecommen van Valenchiene, van up den XVIIJ deser
maent, up eenen vrindach, VIIJ veendelen Duijtschen, overlanders. Die hadden som
caes ende broot mede ghebrocht, dat haten zij tsavonts ende ghijnghen rusten,
ende deden die burghers lettel cost, en veerchden hemlien ooc te betalen. Zij werden
daer van neghen maenden

1

Datter buten stont up de maergie beteekende, dat zij alsdoe buten der stede waren.
En den eersten waker, die ick coos, was Jan Van Dijcke, cupere tot mijnent naest.
(Aanteekening van den schrijver.)
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dat men haer schuldich ghebleven was, tot zes maenden betaelt, ende werden des
anderdaechs ghescheeden in tween, dwelc zij noode lieten gheschien, zoo datter
vier veendelen ghezouden waren naer Liere ende de vier ander vendels naer Lueven,
zoo dat zij te Mechelen maer eenen nacht en sliepen. Maer die van Liere hadden
vercreghen, dat zij in haer stadt niet en quamen; aldus moesten zij passeren IJ mijlen
duer Liere.
en

Up den XXVIIJ der maent junio sprac men ghemeenelicken, dat alle de
Spaengiaerts, die te Mechelen laghen, ende bij de X maenden te Ghendt gheleghen
hadden, aest commen zouden naer Andtweerpen, ende dat die VIIJ zware veendelen
Duijtschen, bedraghende meer in mans hoofden dan de XVIJ veendelen
Spaengiaerden, waren ghedaen ligghen tAndtweerpen in de nieu stadt, ende dat
men den duuck Dalve daer curts verwachte, ende dat ooc de ghuesen van voor
Ghroenijnghen ghereculeert waren. De Spaengiaerts en trocken niet alle uut
Mechelen, maer moesten daer tiende betalen; want daer warter om haren overlast,
dat die van Mechelen niet verdraghen en wilden, viere dootghesteken ende drije
ghejusticiert, om zeker mesdaden die zij daer te voren, eer zij daer quamen,
ghecommitteert hadden.
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Cap. II.
Van sommighe justicien in den Westcant ghedaen; van vijf supiers, die
ghevlucht of ghevanghen waren; hoe zeker ghevanghenen van Bruessele
naer Vilvoorde ghevoert waren; ende hoe die van Andtweerpen bevreest
waren; van reformacie der gheestelicke; vanden legher der ghuesen;
rudessen der Spaengiaerden; vijf scepen met snoeren, die te Ghendt
ariveerden; van een leelick ongheweerte, donder ende onghezien haghel;
ende van quaetdoenders ghevanghen.
Up den laetsten dach van junio, woonsdach wesende, hoorde ic verclaren den bode
en

van IJpre, hoe dat tvrindaechs te voren, dat was up den XXV der zelver maent, tot
IJpre IIIJ pacienten ghejusticiert waren, waer af de twee levende gheradebraect
waren, omdat zij eenen provoost hadden helpen dootslaen, met zijn assistenten;
maer waren daernaer ghedoot ende beghraven. Daer was ooc een audt man onthalst,
zittende in eenen zetel, ende eenen Walschen soldaet ghehanghen, om dat hij een
jonck meijskin ghevioleert hadde, ende zulcke foortse daer up ghebesicht dat haer
tbloet ten hooren uutliep.
De soldaten aldaer waren pover int abijt, ende deden de lieden veel onghelijcx,
nemende de lieden van buten, die haer ware te coope brochten, haer boter, eijeren
ende melck, etc. Daer wasser oock ghegheesselt, waer onder eenen soldaet of
twee was, oft eenen provoost, die gheghaen hadden uut laste van haren capiteijn
om evene ende foeraige up tlandt, ende hadden, haer commissie excede-
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rende, die onnoosel lieden verschat ende doen gheven ghoede sommen van
pennijnghen, die zij in haer burse ghesteken hadden.
Daep waren ooc vijf supiers oft sluters van vanghenessen alsnu in lijden, som
ghevanghen ende som ghevlucht zijnde: als den supier van Meenen, die men zecht,
dat zijn ghuesche ghevanghenen al willens uut liet. Den supier van Audenaerde
was den anderen; want uut zijn vanghenesse waren ghebroken IIIJ pacienten, duer
eenen solder oft vloer, commende uut in eenen kelder an de strate, waeromme zij
ghevlucht waren ten Fremenueren. Den supier van Deijnse was den derden. Daer
zaten twee ghuessche ghevanghenen, waer af den eenen een schoenmaker was,
die zat in de vanghenesse en wrachte om den cost te winnen, ende heeft als hij pas
zach, met zijn schoenmakers instrument oft tangheskin, de naghelen ghelicht ende
uutghetrocken vanden zolder daer zij up zaten, ende lichtende de berdels up, vonden
noch eenen ghepaveerden vloer daer onder, die zij ooc duerbroken hebben, tot dat
zij haer vrij up tstrate vonden. Den supier van Ronce was den vierden; ende den
vijfsten, den supier van Gheeraertsbeerghe, die alle vijve ontloopen ghevanghenen
hadden gheniet, ende daerom zelve ghevanghen waren of ghevlucht, zoo ghehoort
es.
en

Daer was ooc up den voornoemden laetsten ende XXX junij ghezeijt, als datter
twee daghen te voren vijf waghenen ghevanghenen ghevoert waren van Bruessele
naer Vilvoorde, moghelic om beter bewaert te zijne, mits dat den hertoghe van Halve
van Bruessel naer Mechelen ende alzoo naer Andtweerpen vertrocken was. Onder
die, die te Vilvoorde ghevoert waren, was dheere Van Backerzele ende Franchoijs
Hueriblock van Ghendt, die zeer ghemaghert ende ghrijs
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1

gheworden was, ende Strael , die wijlen burchmeester van Andtweerpen gheweest,
een machtich man, die veel auctoriteijts anghaende den lande ende den Hove
ghehadt hadde, hadde zoo zeer ghetortureert gheweest in de presencie van doctuer
Verghas, Delrijo, Duboos, ende meer andere, als dat men zijn leden niet verpurren
en mochte; want men zeijde, dat de coorden in zijn beenen meer dan twee vingheren
diepe ghenepen waren.
Daer wart ooc ghezeijt als dat men te Bruessele, up den zelven laetsten dach der
maent, weder justicie doen zoude, ende onder andere eenen heere uut den Walschen
cant, van Sente Omaers, radebraken, om dat hij Valenchiene poochde te verradene
in prejudicie vanden Coninc, etc.
Die van Andtweerpen vreesden ende beduchten zeere van een stranghe pugnicie
over haer. Daer waren veel treffelicke cooplieden van daer ghevluckt, die gheerne
wederomme in de stadt gheraect ende haren paeijs met ghelde ghemaect hadden,
r

als onder andere mons Franchoijs Borneilge, een teer mannekin, welcx vader plach
up de Burse te commen ghereden, een machtich coopman, de welcke boot voor
c

zijn pardoen ende paeijs, om wederom tAndtweerpen te frequenteren II duijsent
ghuldenen, ende en hadde nochtans alsdoe binnen Andtweerpen niet te verliesen
tot XX duijsent ghuldenen, want de reste hadde hij al wech; zoo lief ende zoete was
hem die plaetse ende winnijnghe van Andtweerpen, ende en conde nochtans zijn
pardoen niet ghecrijghen.
Men wachte te Ghendt alle daghe Van Morillion, die tplaccaet hadde, eenen
2
nieuwen abt tSente Pieters te Ghendt. De mare liep up den prioor ofte proost .

1
2

Van Straelen.
Gislenus Timmerman.
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Daer was ooc in veerden eenen bisschop te Ghendt te commen, want men maecte
preparacie van waer die pennijnghen commen zouden, daer hij zijn onderhaut up
hebhen zoude. Daer waren emmer voor hem gheaffecteert drij duijsent ghuldenen
tsjaers, commende vander zelver abdije, ende steervende doctuer Viglius Van
Zwichem, den president tHove, die proost van tSente Baefs es, zoo zoude dit bisdom
van Ghendt al tghoet vander zelver proostie toeghedeeldt werden, zoo sommighe
zeijden, ende alzoo zoudet alzoo machtich een bisdom werden als hier ijewers
ontrent es.
Men heeft ontrent dees tijt sommighe gheestelicke ghepoocht te reformeren, als
onder andere de Predicheeren te Ghendt, ende haer wart verboden gheenen wijn
meer in te legghen; want men hadde bevonden bij tgrootkin up elcken stoop wijns
vanden impost, welck een groote quantiteijt van wijnen zij ghesleten hadden, te
meer trauwen mits datter dicwils volck comt eten, die den wijn doen halen tharen
coste. Maer men zeijde, dat zij daertoe niet verstaen en wilden, ende liever proces
daerom nemen zouden.
Nopende den legher der ghuesen in Vrieslandt, daer zeijde men, dat
toeghecommen was de ghrave van Zwartsenburch, met een groot ghedeel volcx,
c

ende de heere van Hoochstraten, hebbende bij hem IIIJ busschieters, die daer
mede zijn stick niet verschoonen en zal. De Spaensche knechten waren ooc uut
Mechelen ghevoert naer tsHertoghenbosch, beclaghende dat zij te Mechelen zoo
ghoet volck niet ghevonden en hadden als te Ghendt; want willende de lieden daer
ooc veronghelijcken, zoo wasser daer twee vanden haren doot bleven. Zij hadden
ooc eenen muelenare dootgheschoten. Haerlier baggaige ende hoeren
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moesten zij al te Mechelen laten. De platte scheepkins, die daer ghemaect waren,
die waren daer weder up doen legghen ende bewaren, ende ontrent den Walschen
cant werden pioniers upgheschreven, vande ghene die gheghuest hadden ende
niet te gheven en hadden.
en

Up den voornoemden XXX ende laetsten junius, ariveerden te Ghendt vijf schepen
met snoeren ende bagghaige, ghelt ende ander costelicheden, vande Spaengiaerts,
die van Mechelen vertrocken waren ende te Ghendt gheleghen hadden, zoo voerseijt
es, ende waren meest Spaensche ende vremde madoonen, ende zijn in tnieu casteel
al meest ghetrocken. De cause was, dat zij te Mechelen niet blijven en wilden, om
dat daer gheen Spaengiaerden meer en waren. Zij meenden te Ghendt, in sommigher
lieden husen, daer zij uutghescheeden waren, weder te commen logieren, maer die
lieden die sloten haer de duere voor den nuese.
Drij of vier daghen te voren, was ten huijse van wijlen Vincent Van der Biest, mijn
ghevader, nu fugittijf vande ghueserie, huutghehaelt zekeren huijsraet, als een nieu
ghaerderoobkin ende dierghelijcke, ende tzelve bij den fiscus doen vercoopen ten
proffijte vanden Coninc.
De voornoemde Spaensche ende ander vrauwen in haer aude logijsten niet
connende gheraken, zijn al meest ghetrocken int nieu casteel, daer die ghoede
lieden van Ghendt noch compassie up creghen om dat zij daer zoo quaet treetement
vonden, ende leenden haer bedden, slapelakenen ende saergien, sonderlinghe dat
ghehuwede ende eerbaer vrauwen waren, die daer dunne ghezaeijt waren.
Up den zelven dach vertoochde hem een gheweerte in de lucht int zuude, ende
vertrack terstont int tnoorde. Hier uut quam eenen donder ende haghel met een
strepe, ontrent
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Vinderhaute, Belsele ende meer ander vlecken, zoo datter vielen haghelsteenen,
meerder dan den appel van eens mans rappier, dwelc hier bij mans ghedijncken
niet ghezien en was. Dese haghelsteenen hadden kernen oft keesten binnen tot
twee of drij steden, als oft zij ommewonden gheweest hadden, ende sloughen ter
neder ende bedorven tcooren ende tvlas, sloughen ooc veel tacken vande boomen,
1
ghelijct ghebuert als men van eenen hokeleere de noten afslaet. Men zacher ooc
groote putten af in deerde, als oft daer veel calveren ghepasseert hadden.
Up den eersten julius, donderdach ende Sente Rombauts dach wesende, alzoo
bij Dicxmude in de prochie van Eessene, ontrent een alf mijle vander stadt,
ghecommen waren tien roovers ofte straetschenders, zoo zijn zij ghevallen in eens
pachters huus, begheerende ende heesschende van hem een ghroote somme
ghelts, dat welcke den landtman weijgherde te gheven, zegghende dat hijts niet en
vermochte te suppleren, mits dat hij maer een pachter en was ende zijne meesters
haer pachtghelt bezurghen moeste, maer heeft hemlien beleefdelic de tafel ghedect
ende spijse ende dranck upghezet, haer biddende, dat zij met eenen redelicken
pennijnck wilden te vreden zijn, hij zoude al doen dat hij mochte; ende heeft binnen
dien secretelic een knechtkin uutghezonden an den baliu vanden Vrijen aldaer, die
daer doe ter tijt zat en dranck in de zelve prochie, ende alzoo de lieden staut zijn
als zij bij drancke zijn, zoo heeft hij hem aestelic met drij of vier assistenten
upghemaect, ende nam met hem noch eenighe vander prochie, die hij daer toe
bereet vant; ende es onvoorzien in tvoornoemde pachthof
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ghestreken, ende in de camer ghetorden daer dees bouven zaten en teerden, de
welcke hij anreest heeft, deen voren ende dander naer, met zijn assistenten,
vanghende ende bindende, zonder dat ijemant vanden quaetdoenders een pistolet
afschoot, ofte een mes track oft een vuijst up hief tot jeghengheweere, ende waren
daer alle ghelijck alzoo als lammeren ghevanghen ende naer Brugghe ghevoert,
waer an den voornoemden baliu groote eere vercreghen hadde, mits dat hij ooc
onghewapent zulcx bestaen hadde, dwelck beter ghelucte dan ment gheschict zoude
hebben.

Cap. III.
Van een ghescrifte bij mij vanden Hove ghecreghen, inhaudende de
leelicke meshuijsen, delicten ende onghetrauwicheden vanden prince
van Orangien, Bredenrode, ende die conjuracie ende tsamen
verbintenesse van hemlien, met vele ander edelmannen, jeghen den
Coninc onsen souverainen heere.
Ontrent desen tijt, zijn mij zeker gheschriften ter handt ghecommen, die van
sommighe secretarissen vanden Hove ghecreghen waren, toetchierende ende
rakende den prince van Oraingien, Bredenrode ende meer andere, waer af de copien
hier naer volghen van woorde te woorde.
‘ Phelips, etc. Van weghen onsen procuruer generael, zoo es ons vertoocht
gheweest, hoe dat mijn heere Guillame de Nassau, prince van Oraingien, ontfaen
en

heeft van hooghen ende saligher memorien keijser Kaerle den V , mijnen heere
ende vader, den welcken Ghodt verleene zijnen paeijs, ende van ons lieden, als wij
quamen in onsen staet
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vanden landen van herwaertsovere, veel eeren ende officien, te weten et
ghouvernuerschap van Bourgoingnen, Hollandt, Zeelandt ende Utrecht, ooc eene
oordinare bende vander oordonnancie ende hier boven vele eerlicke pensioenen,
duer den welcken hij wel mochte zien die groote betrauwenesse ende estimatie,
die wij van hem altijts ghehadt hebben, waer duere hij zoo veel te meer onrechts
heeft hem anders te reguleerne dant behoort eenen ghoeden vassael ende edelman;
nochtans den zelven prince, gheen anschauwen hebbende an zijnen heere ende
eedt van ghetrauwicheijt, die hij ons ghedaen heeft als zijnen natuerlicken prince,
ter causen vanden ghulden vliese ende zijne voorseijde staten, hij heeft hem
ghemaect hooft ende oorspronck, uproerdere, jonstedraghere ende anveerdere van
alle ongheoorsamen conspiratuers, ghezworene meijtmakers, upstaenders ende
beroerders vander welvaert ende ruste der ghemeenten; want terstont naer dat wij
ghescheeden waren uut onsen landen van herwaertsovere naer onse conijncrijcken,
zijne meeninghe met noch sommighe andere heeft gheweest tanveerdene ende
ghebruuckene de gheheele administratie ende regiment van onsen landen van
herwaertsovere, hij hadde daer naer, tot vulcommen van desen, upgheheven ende
beleet vele secrete ende inderlicke practijcken, hem zelven zoo verre verghetende,
dat in de plaetse van hem tontlastene, hij heeft anveert de wapenen jeghen ons
lieden, om ons te slutene uut den zelven desen landen, dwelc hij gheensins ghelaten
en zoude hebben, ten hadde gheweest, dat hij den middel niet en hadde; doende
alle neersticheijt an onsen ghoeden onderzaten om hemlieden af te keerne vander
ghoeder affectie ende ghetrauwicheijt, die zij ons altijt betoocht hebben ende onsen
voorzaten, ja, dat veel meerder schelmerie es ende grootelicx te hatene,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

147
onder tdecsele van ghoetwillicheijt ten volcke waerts, duer valsche inghevijnghen,
heeft den volcke doen verstaen, dat onse meeninghe ende intencie zou gheweest
hebben (dwelc wij noijnt en peijnsden) hier in dese landen te brijnghene de inquisitie
van Spaengien, zulcx dat zij duer zulcke inghevijnghen ende ghelijcke perswacie,
vele van onsen onderzaten hemlieden hebben upgheheven ende wederspannich
ghemaect jeghen ons lieden; ende diesvolghende den zelven prince heeft eerst
verleet, ghecorrumpeert ende verwect een ghroot deel van edelheijt, zoo dat zij
hebben ghemaect eendrachticheden, conspiracien ende conjuracien, ende hebben
tsamen ghezworen hemlieden te bescheermen ende steerck te makene jeghen ons
lieden ende onse oordonancien, de welcke tallen tijden wel onderhauden hebben
gheweest in onsen landen, ende hebben dese zulcke verghaderinghen ghemaect
gheweest tot dien fijne, in zijn eijghen huus, alzoo wel tot Breda als in onse stadt
van Bruessele, ende hier en boven heeft daer naer ontfanghen de voorseijde
ongheoorsame in zijn bewaernesse ende bescheermijnghe, ende ooc die ghestelt
in wapenen in diveersche plaetsen ende velden, jeghen onslieden, ende heeft den
voorseijden Prince den raet ghegheven ende behulpich gheweest de heere van
Bredenrode, die thooft was van alle wederspannighen, int versteercken der stadt
van Vijanen jeghen onslieden, hem verdraghende ende toelatende an te scrijven
volck van oorloghen in onse stadt van Andtweerpen, ten anziene ende wel wetene
van eenen ijeghelicken, jeghen de expresse mandamenten alsdoe nieuwelijnghe
ghemaect ende ghepublieert, ende heeft dezelve crijschknechten laten te schepe
varen naer de voorseijde stadt van Vijanen, van alle ghereeschepe van oorloghen
voorziende, ooc den zelven heere van Bredenrode van een stick groot gheschuts.
Hier en
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boven heeft den zelven Prince sommighe van onsen steden ende plaetsen verboden
gheen gharnisoen in te nemene van onsen weghen, onder dwelcke een was, een
van desen, ons landt van Zeelandt, alwaer de zelve ghezonden heeft expresselicken
volck om dat in te nemene, om duer dit middel ons uut te slutene ende belettene
onsen wech ter zee. Voort den zelven Prince ghezonden zijnde in onse stadt van
Andtweerpen, omme daer te vreden te stellene de beroerte vanden volcke, heeft
bij zijns zelfs auctoriteijt ende buten zijnder commissie, toeghelaten ende
gheaccordeert diveersche tempels up te rechtene ende openbare consistorien bij
den sectarissen, als ofter van te voren up hadde uutgheleijt gheweest omme zulcx
te doene, waer uute zijn ghecommen de inconvenienten ende dangieren die een
ijeghelic wel weet; ghedooghende ooc schattijnghen te maken ende verghaderinghen
van pennijnghen, die daer naer zouden gheëmploijeert gheweest hebben in de
betalijnghe vanden anghescrevenen soldaten ende volcke van oorloghen. Hier buten
blijvender vele ander acten, die onsen procuruer te kennen gheven zal ende
betooghen waer te wesene, in tijden ende stonden, alle tenderende tot zijnen
voorscreven voornemene, omme duer dit middele te ghebruuckene ende anveerdene
over onse landen, onse auctoriteijt, die ons alleene toebehoort, dwelc es openbaer
mesdaen te hebbene jeghen onse Majesteijt, dat gheensins te verdraghen en es.’
‘ Hier uut volghende provisie ende commissie, den voorscrevenen Prince, van
hem ghevanghen te nemene alzoo verre als hij crijghelic es, ende dat niet, dat men
hem dach make te compareerne, in persoone, bij bevele ende uutroupinghe int
openbare, met drijemael XIIIJ daghen, ende bij faulte van niet te compareerne, binnen
dien middelen tijde, up de pene vanden ban ende confiscacie van ghoede.’
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Hier ziet ghij, beminde leser, hoe dat al meest dese troublen ende beroerten, nu
onlancx in dese Nederlanden gheschiet, ghecommen ende ghesproten zijn uut die
listighe bedecte confederacien ende valsche voornemijnghen van sommighe
regimentuers van dese voornoemde landen; zoo dattet nu nootoirlicken blijct an
Egmont, Hoorne ende andere, die daeromme rechtveerdichlicken ter justicie
ghebrocht zijn, welck snoot voornemen zij bedect hebben met een nieuwe religie,
als willende daer duere den volcke wijs maken, dat datte de alderbeste, warachtichste
ende zuverste ghodtsdiensticheijt was, die up eerde zoude moghen wesen, ende
dat ons den gheestelicken staet deerlic bedroghen ende mesleet hadde; waer up
die nieuwe valsche predicanten zeer stonden ende riepen ende creesschen omme
tvolc een aftrecken daer af te maken ende eenen doottelicken aet up hemlien ende
up alle diese favoriseerden, omdat de voornoemde prince ende gouverneerders
van dese landen alzoo zouden moghen tvolck tot haer trecken; want de zake en
scheen niet de meinsche in tijdelicke zaken, maer Ghodt ende de waerheijt
anghaende ende der meinschen eeuwighe salicheijt, om twelcke te voorderen men
niet en behoorde tanziene noch te obedieren vader noch moeder, zoo de Heere
zelve zecht, te weten: die vader oft moeder liever heeft dan mij, die en es mijns niet
weerdich, ofte diese niet en verlaet om mijnent wille, ende die mij oft mijne waerheijt
schaemt te belijden voor de meinschen, ic zal hem schamen te belijden voor mijnen
hemelschen Vadere. Zoo vele te min dan worden zulcke passende up haren Coninc,
om dat hij (zoo zij zeijden) contrarie haerder zielen salicheijt was, ende al en zeijden
zij dit niet openbaerlic, zij betoochdent nochtans wel met de weercken, als zij ghelt
ende volck daer jeghen ghijnghen uplichten, wel dijnckende, dat
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den Coninc haer voornemen niet lijden noch ghedoghen en zoude, maer metter
macht dat willen beletten, om hem dan alzoo met der macht dan wederstant te
doene, ende uut zijne Eerfnederlanden te sluten, ende hem zonder eenighe cause
oft redene te berooven ende priveren van zijn patrimoniale ghoet. Den zeer ghoeden
edelen Coninc en heeft waerlicx zulcx noijnt an ons verdient, dat wij zoo ongoddelic
ende onredelic met hem handelen zouden, die ons noijnt niet dan vriendtschap
ende duecht ghedaen en heeft, ende dese landen in ghoede policie ende paeijse
onderhauden, ende veel ghoets ghedaen, als ons verlichtende van belastijnghen
des landts ende vande zettijnghen ofte ommestellijnghen up de pachters ofte lieden
van buten, dwelc hij een deel jaren van ons gheweert hadde, welcken catholijcken,
duechdelicken Prince ende Coninc wij ooc hadden belooft, bij eede, ghetrauwe
ende bijstandich te zijne. Daeromme zijn zij zeer beschuldich ende mesdadich te
noteren, die daer af de cause zijn gheweest, als desen Orainge ende andere,
dewelcke met grooter gheveinstheijt hem wist te draghene in zulcker mannieren,
dat vele een ghoet ghevoelen van hem hadden, zoo ic noch ghedaen hebbe terwijlen
dat ic dit bouck screef, zoot blijct int derde bouck, capittel XIX, daer hij tAndtweerpen
bidt om eendrachticheijt, ende ooc libro viere, capittel XVI, daer hij zochte
Amstelredamme te appaisieren, hoe wel nochtans, up dat ic de waerheijt zegghe,
dicwils ooc quade suspicien van hemlien ghecreghen hebbe, hoe wel dat icx niet
en hebbe durven openbaren dan jeghen sommighe mijne secrete ende speciale
vrienden, ende om te betooghene de notoiriteijt van dien. Zoo esser noch een
placcaet van onsen Coninc ghestelt jeghen den heere van Bredenrode ende andere,
zoo hier naer volcht van woorde te woorde:
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Cap. IV.
Noch een ander ghescrifte toetchierende oft rakende den heere van
Bredenrode, alle zijn delicten partijculierlic verhalende, waer mede
ghetaxeert wert dheere van Hoochstraten, de grave van Beerghen, den
grave van Culenburch ende den grave van Nassau.
‘Phelips, etc. Van weghen onsen procuruer, generael es ons vertoocht, als hoe dat
Henric heere van Bredenrode, onse lieder vassael ende onderzate, weerpende
onder de voeten alle obediencie ende ghetrauwicheijt, die hij ons schuldich was,
ende verghetende, dat hij singulierlic in ons ghehauden was, om der eeren wille
ende pentioenen, die hij zoo curts van ons ontfanghen heeft, ja, binnen den tijden
dat wij gheweest hebben in onse conijncrijcken van Spaengien, te weten van een
bende van ordonancien met eenen pencioene daer anne clevende, van ghelijcker
grootten als die vanden prince van Oraingnen; niet jeghenstaende heeft gheweest
oorspronck van alle beroerten, die curtelijnghe ghebuert zijn in onse landen van
herwaertsovere, want in de plaetse van te doene zijn debovoir ende vermoghen,
zulcx als wij in hem betrauden, heeft hem ghereghelt ende gheregiert gheheel ter
contrarien, hem stellende ende abandonerende in eene zeer boose ende zeer
inderlicke conjuracie, met sommighe andere van zijnen complicen, ooc den
meestendeel onslieder edelen ende onderzaten, vande welcke hij hem int openbare
ghehauden heeft, als eene vanden principalen hoofden met sommighe andere, de
welcke zouckende alle middelen om alderbest te moghen af te keerne
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et volck, dat zeer begheerlic es van nieuwicheden ende veranderinghen, heeft
commen presenteren eene requeste an onse zeer beminde zustere, de hertoghinne
van Parma ende Plaijsance, alsdoen voor ons regierende ende ghouvernerende
de landen van herwaerts overe, met noch sommighe andere medeghezwoorne, in
ghrooten ghetale, zeer beroerlic ende onbehoorlic onder tdecsele van auden placcate
en

van onsen zeer hooghen, saligher ghedachten, keijser Karel den V , mijnen heere
ende vadere, den welcken Ghodt verleene zijnen paeijs ende van onslieden; van
welcker requesten, hij heeft gheweest den voortaeldere ofte de voorsprake, haudende
met een zeer hooveerdich anschauwen ende uutwijsen, gheen anzien oft
anmeercken nemende an onse zustere, die nochtans presenteerde onsen persoon
om die vervaert te makene, ende zoo te doen verstane den volcke, dat hij ende zijn
complicen zouden zijn haerlieder bescheermers; hij hadde van te voren tot hem
gheroupen zijne voorseijde bende, haer ooc verweckende jeghen onsen dienste,
daer zij hem nochtans ghegheven was om te helpen bewaerne onse auctoriteijt
ende te hauden onse onderzaten in subjectie ende onderdanicheijt; de welcke ditte
ziende, heeft terstont duer haer upghesteken ende heeft beghonst beroerte te maken
an alle zijden, ende voortghaende in zijn beghonste zaken, met noch sommighe
andere vanden principaelsten hoofden vander voorseijder conjuracie, heeft doen
versamen alle de voorseijde ghezwoorne in die stadt van Sent Truijen, alwaer, onder
ander inderlicke zaken, die daer ghetracteert waren, zoo heefter voor ooghen gheleijt
gheweest ende ghesloten de wapenen te anveerdene ende te lichtene uut
Duijtschlandt vier duijsent peerdevolcx ende XL veendelen voetknechten, om ons
daer mede et hooft te biedene ende te vanghen naer haerlieder
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voornemen. Zij hebben anveert et volck onder haerlier bewaernesse, omme datte
te bescheermen, dwelcke es trecht van eenen Coninc, met alle deghene die an
hemlieden hebben willen hanghen en ter hulpe commen, met ghelde ofte andersins;
van welcken ongheoorsamen die an hemlieden hanghen, zij ghemaect hebben een
beweerp ende tghetal, alle onse landen duere van haerwaertsovere, omme te wetene
haerlieder steercheijt, tot intencie te commen tharen voornemen ende onslieden
reghulen ende oordonancien te gheven naer hare fantazie, ende zoo hem
abandonerende meer ende meer, heeft hem int openbare upgheheven jeghen
onslieden, ende heeft anveert te wapene, ende alzoo wel in onser stadt van
Andtweerpen als in ander plaetsen, anghescreven volck van oorloghen, met trommel
slaghen, ende die in rollen ghestelt ende anghenomen bij eede ende bedeelt onder
diveersche capiteijnen; heeft ooc ghenomen zeker somme van pennijnghen, tot
diveerschen stonden, van die vander consistorien vande sectarissen ende
ongheoorsamen, ende die gheëmploijiert in zijn eijghen partijculier ende andersins,
daert hem ghoet ghedocht heeft te zijne, ende boven desen, heeft ghegheven
1
commissie met openen lettren, eenen Phelips Marijnck , zijnen tresoorier generael,
omme te ontfanghen de pennijnghen, die commen zouden in hare ghemeene burse,
met den welcken zij hemlieden meenden te behelpene int vulbrijnghen van haerlieder
conspiracie; vanden welcken volcke van oorloghen hij ghehauden heeft een deel
in gharnisoene in de voorseijde stadt van Vijanen, de welcke hij te voren van ons
verheven hadde te leene, ende hadde die doen repareren, voorzien
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ende steerckmaken, zonder consent ende jeghen onsen wille, ja, ooc niet
jeghenstaende tverbodt dat ghedaen hadde gheweest van onsen weghen, ende
een ander deel ghestelt te velde met opene bannieren, metten welcken hij ghemaect
heeft vele uutloopijnghen ten platten lande, roovende, pilgierende ende bernende
sommighe cloosters ende gheestelicke plaetsen ende afzettende, vanghende ende
ten rentsoene stellende onse ghoede onderzaten, ja, ooc sommighe van onsen
principalen officiers, die tot hem ghezonden waren van onsen weghe, als hij poochde
in te nemene onse stadt van Amstelredamme ende te commen binnen onse stadt
van Utrecht, wiet lief wiet leet ware, ende bovendien meende ooc in te nemene, met
wel wetene vanden prince van Oraingien, ons eijlandt van Zeelandt, omme duer
dat middele ons te benemene onsen wech ter zee; verweckende hier en boven die
van Nimweghen gheen gharnisoen in te nemene van onsen weghen. Daer buten
heeft hij zeker requeste somtijts ghepresenteert zijnde uut zijnen name an onser
zustere, van sommighe van zijnen complicen ende ghezwoornen, ghedreecht
bloetsturtinghen te doen ghebuerne, daer zijt met haerder steercheijt niet en zoude
connen wederstaen, of zij en zoude hem accorderen tinhauden van zijnder requeste.
Hier boven zijnder noch vele ander acten van vijandtschap ende wederspannicheijt,
die te kennen zullen ghegheven werden ende ghetoocht waerachtich te zijne, bij
onsen procuruer generael, in tijden ende stonden, bij al welcken dat notoir es
mesdaen thebbene jeghen onser Majesteijt, dwelcke gheensins en es te verdraghene
noch te laten passeerne zonder pugnitie, ten exempel van anderen, zulcx als onsen
procuruer generael zecht van noode zijnde, ende hier boven ghelijcke provisie als
jeghen den prince van Oraengien.’
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Van ghelijcken jeghen den heere Anthonis Van Lalaing, heere van Hoochstraten;
Van ghelijcken jeghen Guillame, ghrave van Beerghen;
Van ghelijcken jeghen Floris de Palant, ghrave van Culenburch;
Van ghelijcken jeghen den ghrave Lowijs van Nassau.

Cap. V.
Hoe Jan Van den Poele, den ontfangher fiscael, sommigher ghuesen
huuscateijlen vercochte; ende hoe de hoochbaliu van Ghendt in Zeelandt
overleden es; van een oordonancie ende ghebodt bij scepenen
uutgheleijt van zeer nauwe toesicht te nemen up de vremdelinghen ende
sectarissen, daer toe oordnirende hooftmannen, die daer af noticie
hauden zouden.
Zulcdanighe wonderlicke, deerlicke ende perijculuese tijden, hebbe ic in mijn
auderdom van zeven, acht ende neghen ende veertich jaren, met menich duijsent
(Ghodt betert) mijne tijtghenooten moeten ghenieten, niet wetende hoet met ons
lijven ende ghoeden ghaen zoude, hoewel wij ons met gheen nieuwicheden en
hebben willen moijen, dwelck wij alleene moeten toescrijven de onghemeten ende
onverdiende ghenade ende gracie Ghodts tonswaert; want daer hebben vele wijse,
verstandighe ende wel gheachte mannen ghevallen in desen boosen trouble tijt,
meenende de zake al claer te hebbene ende te boven te zijne. Ende bijsonder waren
hier inne besmet vele treffelicke cooplieden, mits dat zij int reijsen menighen vremden
caut hoorende zijn, welcx ghoeden men vaste tot sConincx proffijte vercoopende
en

was. Want up den V

in hoijmaent, maendach
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wesende, wart vercocht uut den name van Jan Van den Poele, ontfangher vande
confiscacien, tghoet van Willem Boghaert, in de Onderstrate, jeghen over
tSchepenhuusstraetkin, daer zeker bedden, hauteweerck ende costelicke tafereelen
waren, als onder andere een costelic gheschildert tafereel, wesende eenen
Christnacht, zeer constich ghedaen ende groot, dat zij som estimeerden X ponden
grooten, ander XVI ponden grooten weerdich te wesen, ende was ghegheven om
IIJ ponden IIJ schellijnghen grooten, ende een costelic antijcx tritsoor om IJ ponden
e

grooten. Dontfangher voornoemt verclaerde, dat datte alsdoe de XX plaetse van
Ghendt was daer hij ghoet vercocht hadde, ende en hadde nieuwers zoo vele ghoets
vonden; want dander hadden haer beste ghoet al wech ghedaen, ofte ander lieden
haddent te bewaren, zegghende den Coninc en zouder niet een mijte af in zijn burse
steken, tzoude al ghaen in den oncost; want tghene dat te Valenchiene vercocht
c

was en bedrouch maer VIJ ghuldenen, daer nochtans zeer veel confiscacie viel.
Daer zouden, zeijde hij, zoo scheerpe mandamenten uut commen up die zulck ghoet
verberghen hilden, dat haer gruwen mochte, zoo dat zij mochten willen dat stonde
en brande.
en

Up den VIJ julius, overleet in Zeelandt, mer Adolf van Bourgoingen heere van
Wackene, Cappelle, etc., viseadmirael der Nederlandtsche zee, hoochbaliu der
edelder ende groote stadt van Ghendt, in presencie van mij vrauwe zijn lieve
ghezelnede, tsavonts ontrent den VIJ hueren, naer dat hij een monsteringhe van
boeren oft landtlieden ghehauden hadde, omme dat zij ghereet zouden zijn ter
diffencie ende bescheermenesse van tvoornoemde eijlandt van Walckeren, indient
van noode ware, ende dat daer eenighe vijanden ter zee upcommen wilden. Hij
ghevoelde hem
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qualic daer hij te waghen zat om naer zijn logijst te rijden, ende was zeer aestich
bestaen, als deen huere fraeij ende dander huere zieck ende doot. Hij liet wel achter
c

hem XIJ ponden grooten tsjaers, maer daer was dheelft belast. De weduwe hadde
veel schoons tharen deele, als ooc vele marcken zelvers.
en

Up den IX der zelver maent was een voorghebodt uutgheleijt, ende Jan Prijsbier,
den greffier bij der Kuere, (terwijlen dat ment bij tSchepenhuus noch trompte) was
ghecommen bij schepenen van Ghedeele, alwaer ic doe jeghenwoordich was; ende
eene vanden schepenen, de welcke, uuten name van zijne meesters voornoemt,
die van Ghedeele ghoeden dach gheboden hebbende, de voornoemde schepenen
van Ghedeele ghepresenteert heeft een deel gheprentte brieven ghedruct bij Gleijn
Manilius, boven met een figuere vande wapen van Ghendt, in een antijcsche joije
ende over beede zijden staende met groote lettren: Ghendt, Ghendt, ende was up
tfaict vande vremdelijnghen ende sectarissen in de stadt commende ende logierende
oft wonende, waer af tinhauden hier naer volcht van woorde te woorde:
‘Om dieswille, dat men bij experientie bevindt, datter vele ende diveersche vremde
lieden hier binnen deser stede ende schependomme zijn commen wonen ende noch
daghelicx toecommen, zonder vanden zelven te hebben kennesse, niet meer van
haerlieder negotiacie, handtieringhe, dan levene ende qualificatie, ende zoo te
bevreesene es hemlieden vande plaetsen van haerlier gheboorte, domicilie ende
woonsten vertrecken oft daer uute ghezeijt zijn om eenighe hare meshusen ende
suspecten levene: zoo ghebiet men van Heere ende Wet weghen, in den eersten,
dat hem niemant, van wat qualiteijt oft condicie hij zij, voortanne en vervoordere
eenighe huusen, cameren, wijnckels oft kelders,
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binnen deser voorseijder stede ende schependomme van diere, te verhuerne,
vercoopene ofte ovelatene eenighe vremde persoonen, ten zij alvoren zijlieden
metten zelven vremden persoonen ghecompareert hebben voor zulcke hooftmannen,
als daer toe in elcke prochie, bij quartieren, van weghen Heere ende Wet ghestelt
ende ghecommitteert zullen zijn, doende aldaer verclaers bij den zelven
vremdelinghen, wie zij zijn ende van waer zij commen, met eenen exiberende
behoorlicke attestatie ende certificatie onder den zeghel vander Wet ende Magistraet
1
van haerlieder leste fixe woonste ende domicilie, metghaders vanden cureijt aldaer,
nopende haerlier leven, condicie ende legaliteijt, ende dat zij zijn catholijcque
persoonen, up peijne van telcken te verbueren bij den ghenen die daer af in ghebreke
zoude blijven, eerst X ponden paresijs, tot proffijte vander Majesteijt, drije ponden
paresijs, den ghemeenen aermen, ander drije ponden parisijs, ten proffijte vanden
voornoemden hooftman, ende ghelijcke drije ponden parisijs, ten proffijte vanden
anbrijnghers, ende boven dien arbitralicken ghecorrigiert te zijne in exemplen van
andere; de zelve boeten te verhalen tware up de voornoemde huijsen, bij pandijnghe,
ofte up de persoonen vande proprietarissen ende bezitters, van stonden an
ghebleken zijnde vande contraventie van desen.’
‘Ghebiedende voorts, dat alle persoonen, tsij mans, vrauwen, knechten ende
meijsens, negheene uutghesteken, alhier binnen deser stede gheen IJ jaren ghewoont
hebbende, vertrecken ende rumen deser voorseijder stede ende schependomme,
binnen XIIIJ daghen naer de publicatie van desen, ten ware dat zijlieden binnen
middelen tijde

1

Pastor.
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exhibeerden in handen vanden hooftmannen, onder wiens wijc zijlieden woonachtich
wesen, behoorlicke attestacie vanden pastuer oft visiteerder van haerlieder
prochiekeercke, dat zijlieden catholijcke persoonen zijn, ende de ghene die in corten
tijde alhier ghecommen zijn wonen, vanden wethauders ende cureijt van haerlieder
leste residencie, up peijne, zoo wie in ghebreke ware de voornoemde attestacie
texhibeerne, ende niet en ruumde binnen de voornoemde veertien daghen, in
ghevanghenesse gherecommandeert te werden, om up haerlieder leven behoorlicke
informacie te nemene; wel verstaende nochtans, dat zoo wie omme de groote
distantie van zijn leste domicilie tzelve niet en conde ghedoen binnen de voorseijde
XIIIJ daghen, hemlieden zullen moghen addresseren an de hooftmannen van
haerlieder quartier omme competen ten dach daertoe te verweervene.’
‘Oordinerende van ghelijcken, dat een ijeghelic, niemant uutghesteken, overbringhe
in handen vanden voornoemde hooftmannen, binnen veertien daghen naer de
publicacie van desen, bij clare specificatie, in ghescrifte, de namen ende toenamen
vande knechten ende meijsens in haren diensten wesende, metghaders vande
persoonen binnen haren huijsen, up cameren ende in kelders, partijculierlic wonende,
met de plaetse van haerlier gheboorte, den tijt die zij alhier gheresideert hebbende
ende namen ende toenamen an wien de husen daer zijlieden wonen toebehoorende
zijn, up pene, indien ijemant dus in ghebreke bleve, ofte den voornoemden
hooftmannen danof weijgheringhe dede, als wederspannighe ghestraft ende
ghecorrigiert te werden.’
‘Soo men van ghelijcken ghebiet ende oordineert, dat gheene inzetenen deser
stede, van wat qualiteijt oft condicie zij zijn, van nu voorts, eenighe vremde knechten,
vrauwen,
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meijsens, ambachtsghezellen oft andere, gheene voorghaende certificatie connende
betooghen, zoo boven verclaert es, zullen moghen in haerlier dienst anveerden, ten
zij alvoren bij hemlieden tselve gheïnsinueert hebbende den hooftmannen van
haerlier quartier ende met eenen hemlieden exhiberende, bij clare specificatie in
ghescrifte, de namen ende toenamen van zulcke persoonen, de plaetse van
haerlieder leste domicilie ende dattestacie van wethauders vande voorseijde plaetse,
onder haerlier zeghele, metghaders vanden pastuer aldaer up haerlieder conversacie
ende levene, up de peijne van dertich ponden parisijs, deen derde ten proffijte vander
Majesteijt, et ander derde tot profijte vanden officier, ende de reste ten proffijte
vanden hooftman ende anbrijngher, elc deen heelft, mitghaders boven dien up
arbitraire correctie.’
‘Ghebiedende voorts eenen ijeghelicken, dat niemant wie hij zij, hem en
vervoordere eenighe ingurien bij woorden ofte faicte an te zegghene oft
committeerne, up de persoonen vande voornoemde hooftmannen oft vanden
nachtwakers, die in diveersche quartieren deser stede, ter gherusticheijt ende
ghemeene welvaert vanden inzetenen, gheoordineert zijn, ter causen van haerlieder
officie, up de pene (indien tzelve bleke) an den lijve, ende naer de gheleghentheijt
vanden sticke ghepuniert ende ghestraft te zijne, in exemple van anderen.’
Onder stont gheprent: Tijpis Manilij.
Ende bij den secretaris ghescreven aldus: ‘Ghepublieert ten bretecke ende bij
en

c

trompette, ter plaetsen ghecostumeert, den IX dach van julio XV LXVIIJ. Hembijze.’
Ende up de dorsse stont bij den zelven secretaris ghescreven:
‘Voor Marck Van Vaernewijc ende Joos De Brune, als
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hooftmannen vander Veerckensmaerct, Hautbriel, Nieustrate, Ridderstrate ende
Naghelstraetkin, zoo verre die in Sente Jacobs prochie bestrecken.’

Cap. VI.
Van een justicie te Ghendt ghedaen; van ghevanghen Spaengiaerts, die
bijcans uutghebroken hadden; hoe de ghuesen tcasteel Hausij
inghenomen, ende sommighe keercken verbrant hebben; hoe die
gharnisoenen van onser zijde haers zelfs volc quelden, ende dat
nochtans die van Antweerpen haer van die Duijtschen beloofden; hoe
deerlic dat te Doornicke ghijnck; ende van twee mannen, officiers, te
Ghendt onthooft.
en

Up den IX der voornoemder maent van julio, zoo wasser een schavot ghestelt
neffens den pilaer up Sente Pharahilden plaetse, alwaer eenen man onthalst wart,
die tanderen tijden een priester dootghesteken hadde, ende ghevanghen gheweest
hebbende, twee of drij reijsen uutghebroken, ende met de sectarissen gheloopen
ende ghefrequenteert.
Daer waren ooc in tsGraven Casteel zeker Spaengiaerts ghevanghen, die met
vijlen ende ander instrumenten al bij uutghebroken hadden, ende een groote
multitude van ghevanghenen uutghelaten zouden hebben, es te duchten.
Ontrent desen tijt quam de mare, dat over X of XIJ daghen tcasteel Hausij,
toebehoort hebbende den grave van Egmont, inghenomen was vande ghuesen,
1
ende hadden ooc sommighe keercken verbrant. Dit chatteeu Hausij es een steerck

1

Kasteel.
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gheveerte, ende es ghestaen bij Camercij an de laatste frontiere jeghen Vrancrijcke.
Om dese ende meer ander foelen te beletten, es de heere van Rues ghemaect
gheweest capiteijn generael over de peerderuters ende voetknechten vande Walen,
als van Namen, Artoijs ende Heneghauwen, die in grooten ghetale te beene waren,
ende anghescreven om te wreken ende wederstane den overmoet ende tghewelt
der ghuesen. Dees gharnisoenen oft benden daden die lieden van buten ontrent
Valenchiene, Duwaeij ende in Artoijs groot overlast, zoo bij haer de costume es;
maer vande Duijtschen, die tAndtweerpen laghen, en hoorde men gheen clachten
met allen, zij zaten in de houcken vande caven, ende quammer een platteele visch
vander tafel, dat ghaf men hemlien, als boden, want zij waren qualic betaelt; ende
ontfijnghen somtijts eenen alven daelder oft eenen ghuldenen tseffens, dan ghijnghen
zij van blijschap drijncken ende hieuwen melcandaren int vleesch, dat mense niet
en zach vanden bloede. Zulck spel ghijnck daer dicwils omme; maer den huijsman
waren zij gheheel vriendelic, ende dienden ende hilpen haer weerck doen als
dienstboden.
en

Up den XIIJ julij zach men te Ghendt commen ghevlucht, in den Hoijaert, veel
volcx van Doornicke, mannen, vrauwen ende kinderen, die haer weder te waghen
besteedden om voort te rijden; want over ontrent XIIIJ daghen te voren, waren te
Doornicke veel mannen upghenomen, aerme ende rijcke, zonder eenich anzien,
om pioniers te zijne, ende werden duer ghedreven als een cudde zwijnen metter
spa in dhandt. Daer en hilp gheen bidden noch ghelt te gheven voren, ende daer
wasser die int zijde ende fluweel gheghaen hadden ende moesten nu pioniers zijn.
Welck een verdriet dat doe was onder de vrauwen, kinderen ende vrienden, dat
latic elck oordeelen. Men zeijde, datter die huijsen ledich
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stonden, ende dat in veel straten, die daer zijn, bevonden werden zeer lettel mannen
te zijne, als maer VJ of VIIJ mannen in een strate. Die reste was al ghevlucht,
ghejusticiert of ghevanghen. Ende tsmaendaechs te voren waren ghetrocken uut
c

Mechelen XVJ pijoniers, al meest Walen, hoolic volcxkin; maer die Tornisienen
waren ghuesen, ende die ter veltpredicatie gheghaen hadden.
en

Up den XVIJ julij, wesende Sente Alexius-dach ende zaterdach, zoo waren
onthooft voor tsGraven Casteel, up een schavot, twee mannen, Westcanters, die
officiers ende van digniteijte gheweest hadden, als te weten: den eersten ghenaemt
Pieter Cappoen, een frisch man, met eenen curten knuevelbaert, rustich van leden,
wel ende lieffelic connende deviseren, waer mede ic ontrent VJ weken te voren int
voornoemde vanghenesse den wijn ghedroncken hadde, ter presentie van meester
Pieter Covael ende beede onse huijsvrauwen ende meer ander persoonen,
ghevanghene ende andere. Ende alzoo hij hem doe gheliet en vreesde niet zeere
eenighe zwaericheijt; want hij zeijde tghene dat men hem upzeijde, dat hij een officier
zijnde ende baliu van Belle in Westvlaenderen, zoude de ghuesen te vele
toeghegheven ende ghefavoriseert hebben, dat datte was uut dien, dat hij zach dat
de zake doe zoo perikeliteerde, dat men dicwils moeste spreken ende doen alzoo
dander hooren wilden, alzoo ooc bij vele ander officiers gheschiet was, als bij den
president van Vlaenderen, de hoochbaliu van Ghendt ende meer andere. Maer ic
hoorde daer naer, als dat hij zelve de ghuesen voetsel ghegheven hadde totter
nieuwer religie ende tvolck aftrack van ter keercken te ghane naer daude manniere,
zegghende: tes nu al ghedaen; wilt ghij tsermoen hooren, comt hier buten int velt;
ende dat hij ooc sommighe catholijcke joncvrauwen daer toe zoude gheraden ende
hem-
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lien willen bedwijnghen hebben. Zijn leven en hadde ooc niet eerlic gheweest; want
men zeijde (al wast dat hij weduweere was), dat hij eens anders mans wijf
ghebruucte. Ghodt vergheeft hem!
Den andere pacient was een schepene van Meessene, een vierschoot man, vet
ende met eenen schoonen witten boessem als een vrauwe.
Den eersten en ghaf gheen sprake uut, die men hoorde, dan een lettel jeghen
Daneel De Keijsere, den eersten duerwaerdere, sprekende moghelic met der herten
met zijnen Heere ende Ghodt, ende nederknielende track hem den scheerprechter,
metter eender handt, tbonetkin over de ooghen, ende met der ander handt anveerde
hij tzweert uuten handen vanden voornoemden Daneel De Keijsere, ende slouch
hem in den hals dattet een gheluut ghaf, als oft een vleeschhauwer met een bijle in
beenen ende vleesch ghehauden hadde; zoo dat thooft niet af en was, maer te
neckebeen. Daerom vilde of sneet hij, metten voornoemden zweerde, hem de kele
voort af, ende bijde tlichame metten buucke upwaert, ende nam hem daer naer
ende hief zijn beenen om hooghe, staende tusschen zijnen spriet, ende schudde
hem alzoo tbloet uuten lichame, om dattet hem therte over loopen zoude. Curts
daer naer quamen daer twee Cellebroers, ende den eenen facte thooft bij den
baerde, ende namen ooc tlichame ende droughent af ter beghravenesse, om ten
Predicheeren beghraven te werden. Ende broeder Lievin Van den Bossche hadde
zijn biechvader gheweest ende up tscavot hem bijghestaen, hem ghevende te
cussen een hauten cruseficxkin, ende dede voor zijn ziele bidden, waer duere dat
wel scheen als dat hij catholijck ghestorwen was.
Maer den anderen en hadde gheen broers bij hem. Hij
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badt elcken om vergheffenesse, en zeijde, dat hij dit lichame gheerne afleijde,
sprekende: O mijn Heere, mijn Ghodt staet mij nu bij ende in uwen handen bevele
ic mijnen gheest. Desen dan ooc nederknielende wart gheluckigher naer den lichame
dan den eersten, metten zweerde gherecht, want thooft vlooch zonder eenighe
belemmeringhe af. Ghodt hebbe beede de zielen! Tscheen nochtans, dat desen
laetsten heretijck starf, want hij en hadde gheen priester oft broers bij hem. Daer
naer vertrack Cocus, den procuruer generael, die wel met XVJ mannen te peerde
ter justicie ghecommen was. Ooc vertrack van ghelijcken den baliu vander
Auderburch, dher Lievin Van Secleers. Twas eenen zeer heeten dach. De zonne
blaecte als een vier, waerom tbloet uut de pacienten te ghloedigher vloeijde, ende
thadde eenen zeer langhen tijt een heet ende drooch weder gheweest.

Cap. VII.
Van die rudesse ende stautheijt der wilde ghuesen int Westquartier;
ende hoe zeker scepen met vrauwen ende kinderen te Ghendt van
Doornicke anghecommen zijn; hoe den duuck Dalve dat stedekin
sHeerenbeerghe inghenomen heeft; ende datter ghequetste
tAndtweerpen inghevoert waren.
Up desen tijt was den Westcant noch al beroert ende zeer ghevexeert van dat quaet
gheboufte, die men hiet wilde ghuesen; ander noumdense bosch-hulen. om dat zij
haer vele in bosschen hilden; ander zeijden twas toverblijfzele vanden crijschvolcke
van Waterloos, die nieuwers vrij zijnde, in de rooverie ende moorderie aldus
ghesleghen waren. Zij hadden drij mannen bij Hondt-
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scote ghehanghen in een cave ende vier daer onder ghestooct, ende den eenen
afvallende hebben zij hem ghestelt up een tafele ende hebben hem met veel steken
van pintsoenen ter doot ghebrocht ende thuus gherooft. Deden ooc tgheestelicke
waer zij die crijghen conden groot leedt ende quaet an, sneden haer de hooren
ende de nuesen af ende dierghelijcke meshandelijnghen. Zij werden ooc nu veel
stautere dan zij gheweest hadden, zoodat zij bij schoone daghe ghijnghen ende
haer vertoochden, beroovende de landtslieden openbaerlic, ten anziene van andere;
want onlancxleden, een man, die ic wel kenne, commende gheghaen tot Nipkeercke
an tkeerchof, zoo zijn zij uut die taveernen ghespronghen ende hebben hem anreest,
hem nemende zijn plumaigie ende zijn ghelt, ondancx hem allen diet zaghen ende
daer up tkeerchof zaten; hadden wel ghelt, droncken ende schoncken ende maecten
ghoede chiere in de heerbeerghen. Daer quam eenen bij nachte in een durp, ende
den coster, die vander nachtwachte was, vraechde hem waer henen, die maecte
zijn sijncroer ree, ende zoude hem duerschoten hebben, maer den coster viel
rasscher dan hij ende duerschoot hem zelve eerst, ende men vant over hem wel
XX sticken ghauts. Aldus wast in Westvlaenderen zeer periculues reijsen, vande
quaetdoenders ende roovers, zoo dat de boden haer zelve bevreesden met ghelde
over ende weder te reijsen.
en

Up den XVIIJ der zelver maent, zondach wesende, zoo hoorde men, dat
tsmorghens twee of drij schepen, met vrauwen ende kinderen, van Doornicke
ghevlucht ofte haer mannen ghevolcht, anghecommen waren, die van die vander
wet van Sente Pieters ghevanghen ghenomen waren, om exame daer up te nemen.
Aldus zach men ende hoorde men alomme ghroote zwaericheijt ende verdriet; want
sommighe
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van die aerme vluchtighe vrauwemeinschen werden ghesteken in den Vossensteert
ende ander incivile vanghenessen, daer men nauwelic over hende ghestaen en
can, in grooter miserie ende droufheijt haers herten; maer men zeijde, datter ooc
2
mannen onder ghemijnghelt waren ende kinderkins met blauwe ghaerdecuulkins
ende dierghelijcke. Te meer werden zij zoo strictelic ghevanghen, om datter een
lettel tijts te voren, te Ghendt, een ghebodt uutgheleijt was van gheen vremdelijnghen
te Ghendt te moghen logieren, zonder behoorlicke certificatie: want men
presumeerde, dat dese lieden suspect waren ende vande ghueserie zeer besmet.
Zij waren anghecommen tSente Pieters boven de Muunckbrugghe an tnieuwe
weerck, up tSpeije, waeromme datter die wet van Sente Pieters, metghaders den
proost, kennesse up nam.
De mare es ghecommen, hoe dat den duuck Dalve, met zijn volck int velt wesende,
zoude inghenomen hebben dat stedekin Beerghen, gheleghen an Gulick, in dlandt
vanden Beerghe, ende zouden de Spaengiaerts daer ghroote moort ghedaen hebben,
verslaende mans, vrauwen ende kinderen, maer dat die Spaengiaerts daer groot
wederstant vonden, zoo datter drij veendelen knechten vanden haren gheschoffiert
waren; ende als zij int stedekin ghecommen waren, zoo wederstaen waren, dat zij
wederom te rugghe uutwijcken moesten, ende hebbent anderwaerf inghenomen,
zoo dat de vijanden de vlucht nemen moesten, haer vermant kennende, zonder die
up een casteelkin waren, die met haren gheschutte in de Spaengiaerts veel schade
deden, ende sonderlinghe twee Duijtsche ruters, die elc an een groot gheschut
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stonden, die an een poorte up de strate gheleijt waren, ende schotense beede af,
zoo dat zij ooc een groote moort daer mede deden. Tvolck lach daer up strate doot
als beesten, ende ooc veel Spaengiaerts daer onder ghemijnghelt; want een
motsjaetse tot Ghendt ghecommen zijnde, verclaerde dat hij zijn meester daer zach
doot ligghen, ende nam hem zijn ghelt ende van sommighe andere, terwijlen dat
noch tghevechte was, ende zoo hij meende zijns meesters rijnck af te trecken, zoo
waren de vinghers mits der doot zoo ghezwollen, dat hij den vingher moeste
afsnijden, zoude hij den rijnck ghecreghen hebben, ende terwijlen was hij overvallen
van eenen soldaet, die nam hem al zijn ghepilgiert ghelt ende behilt alleene den
rijnck met den afghesneden vijnghere, ende hadde hij hem daer jeghen willen te
weere stellen, zouder moghen zijn leven ghelaten hebben.
en

en

Daer wart ghezeijt up den XIX der maent julio, dat up den XVIJ dach, dat was
tsaderdaechs te voren, tot Andtweerpen inghebrocht waren zes oft zeven waghenen
met ghequetste crijschknechten, die in den storm van tstedekin van tsHeerenbeerghe
gheweest hadden, ende datter in ander steden ooc ghevoert waren, hoewel dat
vele meenden, dattet te verre was die ghequetste tot Andtweerpen in te brijnghen,
als oft men onderweghe gheen cijrurgienen oft meesters en vonde, of ten ware
dattet ghedaen was tharer begheerte, als daer haer vrauwen ofte touf hebbende
oft verhopende. Eenighe wilden zegghen, dat dese ghequetse waren vande ghene
die vande Walen alzoo ghewont waren, vrienden jeghen vrienden, zoo dat zij jeghen
melcanderen uut zouden ghesleghen hebben om tvolghen vander victailge wille;
ende men wilde zegghen, datter een groot Spaensch capiteijn doot gheschoten
was, die te Ghendt gheleghen hadde, ende eenighe meenden, dat den meester del
campo was, welcx broeder overlanck te
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Ghendt in Sente Jacobs keercke beghraven was, voor tafsluutsel vanden choor,
ende was vanden voornoemden campo doen ontghraven ende tdoode ghebeente
met hem voeren daert hem beliefde. Zulcke supersticien coterden haer int hooft,
dat de dooden niet en mochten met vreden ligghen.
m1

Daer wart ooc ghezeijt, datter int heir vande ghuesen ontrent Vrieslandt, wel IIJ
c

zwarte ruters te peerde ghecommen waren, ende datter vande onse ontrent IIJ ter
neder gheleijt waren, dat welc men ghevonden zoude hebben an de tellijnghe vande
doode peerden; maer tgheleeck een ghuessche upghevijnghe.

Cap. VIII.
Vander justicie tHulst ghedaen; van zes edelmannen van Vlaenderen
die tHove inghedaecht waren; van eenen donder ende groote
aghelsteenen; van een groote moort ghedaen over de ghuesen int
t
2
stedekin van S Walrij ende daer ontrent; ende van een schoon victorie
vande onse in Vrieslandt ghecreghen; ende vande ghuesen int bosch
van Coecamer; ende van groote justicie rontom Ghendt.
en

Up den XX julij, dicendach wesende, quam te Ghendt de tijdijnghe, als datter tHulst
IX eerlicke ende frissche mannen onthooft waren; want meester Franchoijs Curtewille
ende Burcht waren van Ghendt als commissarisen van tsHoofs weghe daerwaert
ghereijst, om dien cant af te reijsen ende expeditie te doene over de ghevanghen
ghuesen, om welcke executie tHulst groot jammer, verwonderen ende droufheijt
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was; want de mare ghijnck onder tghemeente, als dat dese voornoemde neghen
persoonen om cleene ende simpel zaken gheëxecuteert waren. Daer werden ooc
alomme veel edel tranen ghesturt, om dat den edeldom noch zeer bezwaert ende
vervolcht was, ter causen van dees duvelsche ghueserie, daer zoo menich meinsche
in ghevallen was ende sommighe zoo onnooselic daer in ghecommen, dattet
compasselic was.
Daer warter alsdoe noch zesse ghenoumt, jonghe edelmannen van machte ende
qualiteijte in Vlaenderen, als dheere van Crosijlgis, mijn heere van Wulfreghem,
Sijmoen Uutenhove, van IJpre, Schoore, Cauwenhove ende Montoij, alle jonghe
baroenen, welcken laetsten ghenoumden hadde tot eenen vader ghehadt een
gheboren Spaengiaert, die in zijn leven capiteijn hadde gheweest vanden nieuwen
casteele te Ghendt, capiteijn Montoij ghenaemt, die desen zone gheprocreëert
hadde bij een edel dochter van Ghendt ghenaemt Van de Liedekeercke. Dese waren
ontboden te compareren teenen competenten daghe, binnen der stadt van
Andtweerpen voor doctuer Verghas, een onverzoenelic Spaengiaert, die vulle macht
ghegheven was als den duuck Dalve, ende die daer de zaken zoude bestichten. Zij
moesten compareren oft procuracie over haer doen presenteren om haer diffencie
te doene. Daer wasser sommighe ghecondempneert te gheven voor een pecuniael
boete drij duijsent Carolus ghuldenen, ende haer noch te moeten ghaen occuperen
eenen tijt lanck te Malta jeghen die Turcken.
Up den voornoemden dach, naer noene, wart donderende ende reghenende,
welcken donder ende reghen zeer van noode was, om die groote verwallen hitte,
diet zeer langhen tijt, zonder eenich reghenen, gheweest hadde. Maer daer werden
te Laerene vanden blixeme doot ghesleghen een
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man ende een vrauwe; ander zegghen, dat den man noch vander quetse becommen
es. In welcken reghene, in de derde vlaghe, vielen te Ghendt aghelsteenen met
keesten, ende waren alzoo groot als kriecken, dan dat zij platter waren ende niet
gheheel ront. Ende onderweghen Gheertsbeerghe vielen reghendruppelen groot
ende plat als stuvers, ende men ghijnck in sommighe steden tot talven beene int
water, ja totten knien, dwelc een abuus voor menich meinsche was, dies tijt tsjaers
ende zoo groote hitte wesende, waer af alsdoe zulck een caude ende vurst in de
lucht genereren mochte. Maer die aghelsteenen die vielen ontrent Vinderhaute, een
maent te voren, waren onghelijck meerder, zoo groot dat men in de putten, die zij
in deerde vielen, mocht liberlic legghen eenen pennijnck van VIJ stuvers.
en

Up den XXJ julij, was de tijdinghe te Ghendt ghecommen, blijde voor de
gherusticheijt van dese landen, maer drouve voor compassiuese meinschen ende
1
die schade leden, dat was als den dunck de Ghuijse becuuct ende overvallen heeft,
in een stedekin ghenaemt Sente Walrij, een bende van ghuesen, daer veel desperaet
volcxkin (ofte die malefactien annopende den gheloove bedreven hadden) bij
verghadert was, alzoo wel van uut dese Nederlanden als Vrancrijcke, ende zoude
c

daer af versleghen hebben IIIJ mannen te peerde ende wel IIIJ duijsent mannen te
voete, zoo dat haer crachten gheheel ghebroken waren, ende en dorsten niet meer
predicken ten platten lande haer dwase nieuwe leere, alzoo zij ghedaen hadden,
pretenderende liberteijt des gheloofs aldaer int landt te brijnghen. Zij hadden langhe
als een wolcke ghedreven up de fron-
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tieren, alsnu wat up de Fransche ende dan up de Bourghoensche eerde, treckende
alzoo naer de zee in tlandt van Ghuijse. De ghevanghene, wesende ontrent vier
hondert, werden ghebonden handt an handt ende met een schip in de zee ghevoert,
ende aldaer, de zee afgheloopen zijnde, up een schurre ghestelt, ende alzoo als
de vloet quam alle laten versmooren. Zij waren ooc ghebonden aerme an aerme,
daer schoone jonghe meijskins ende vrauwen onder waren, ooc jonghe knechten,
ende waren den meesten deel al zieck; want waer zij quamen zij vonden partije,
ende de victaille was haer alomme gheweert. Aldus hadden zij zoo ghroote aermoede
gheleden, dat zij honden ende peerden moesten eten, ooc tvleesch van haren
ghezellen, zoo men leest dat den coninc Cambijses doen moeste, als hij, uut
eenderande dullicheijt, den oorspronck vande riviere Nijlus bezochte.
Die inzetenen van Sente Walrij en ghijnghen ooc niet quijte, maer om dat zij haer
inghenomen hadden werden ooc versleghen als beesten. Daer waren eenighe te
lijve behauden, maer zeer lettel, niet om dat mense zoude tleven schijncken, maer
om dat men van haer sommighe secreten weten wilde ende dan ter justicie brijnghen,
als onder andere Nosthove, een joncheere van ontrent Cassele, int Westquartier,
een groot ghues ende rouckeloos wesende, die zijn ghoet verquiste ende verdede.
Ende alzoo uuten westen, vanden cant van Vrancrijcke, dese ghoede nieumare
voor de Bourghoensche quam, alzoo es ghecommen uut den oosten noch een
en

blijder mare voor thuus van Bourgoingen, dats te weten: dat up den XV deser
maent, ontrent den avonde, den duuck Dalve uutghezonden hadde drij hondert
arckebussiers an deen zijde ende ontrent duijsent busschieters an dander zijde
vander vijanden legher, om den zelven te bespiene oft bezichtighen, vermoedende
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nochtans, dat die vijanden jeghen hemlieden commen scheermutsen zouden ofte
een schutgheveerte hauden, dwelc niet en gheschiede, ende waren de vijanden
veel minder in ghetale dan ment ghemeent hadde. Ende ziende de versaechtheijt
oft zachtmoedicheijt der vijanden, es tgroote heir vande onse verwect gheweest om
hemlien ooc te bestoken, bij consente vanden Duuck, ende hebben (daer zij steerck
bedolven laghen) zoo veel ghedaen, dat zij een bresse ghebroken hebben, ende
alzoo eenen inghanck tot haren legher ghemaect. Dit ziende de vijanden, ende dat
zij van beede zijden oock bestooct waren, zijn van achter uut haren legher ende
bolleweercken ghevloden, ende men heeft hemlien wat naerghejaecht; maer omdat
den avont ende den nacht overquam, ende dat die peerden haer niet ghevolghen
1
en conden mits de brouckaigen , zoo conden de onse haer te min schade
bijbrijnghen. De vijanden hadden ooc een riviere achter haer, daer zij met hurden
overghevloden zijn, de welcke zij wederom afbraken ende wechnamen om de onse
den wech tot haer te benemen. Den Duuck ziende de donckerheijt des nachts ende
tcleen voordeel datter af commen mochte, dede zijn ruters aftrompen, maer naer
den middernacht ghaf hij wederom last sommighe ruters met lichte peerden ende
voetknechten de vijanden te vervolghen, of zij haren principalen hoop ijewers hadde
connen betrapen; maer zij en vonden niet vele dan afgheworpen gheweer ende
hernasch, ende ooc warter daer voren ende naer versleghen ende ghevanghen een
c

redelicke quantiteijt. Eenighe zegghen, als datter daer wel XV versleghen waren,
maer men spracker zeer twijffelic af. Den Duuck prees hier inne der Walen couraige,
cloucheijt ende neersticheijt, hoe
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wel dat te voren een questie tusschen de Walen ende Spaengiaerden gheresen
was, zoo voorseijt es, om der fictaillie wille, zoo datter wel LXXX Spaengiaerts
versleghen bleven, zoo men zecht. Ende aldus es den hoop der ghuesen
ghescheeden, die daer zoo langhe in Vrieslandt gheleghen hadden, waer onder dat
was (zoo de mare liep) grave Lodewijc van Nassau ende de heere van Hoochstraten.
r

Daer quam ooc de tijdijnghe, hoe dat mons Delamote hadde ghevanghen XVJ
mannen ghenaemt boschhulen, uut tbosch van IJepere, vanden volcke die den
Westcant zoo zeer vexeerden ende zoo veel tijrannie ende overwils bedreven, ende
hadtse ghelevert te Rijssele in stricte vanghenesse. Men meende ooc de
quaetdoenders in Coecamerbosch bestooct hebben, maer als die capiteijnen daer
quamen, die daer toe gheoordineert waren, met haren assistenten, meenende
ontrent dier plecken noch assistenten te vinden, die zij daer toe te voren bescreven
hadden, zoo en vonden zij haer niet ghereet, zoo dat zij weder (zonder ijet te
bedrijven) te rugghe trocken; waeromme die int voornoemde bosch haer hilden,
daer mede haren spot hilden, slaende haer trommele ende doende haer veendel
blaeijen, zoo dat elcken daer ontrent kennelic mocht wesen. Men zeijde: zij mochten
onder haer hebben ontrent LXXX busschieters, maer qualic ghemonteert, als som
maer sijncroers hebbende.
en

Up den XXIIJ julij, tsanderdaechs naer Sente Maria-Magdalenen dach, vrindach
wesende, was rontomme Ghendt voor justicie, in vele cleen steden ende durpen,
veel bloets ghesturt, te weten wel tot XXIIJ mannen, die alsdoe hier IJ, daer J, daer
drije of viere, gherecht werden metten zweerde, als te Caprijcke, Eecloo, Deijnse
ende alzoo voort, ter causen dat zij haer te breet ghemaect hadden in de ghueserie.
Ende tsHertoghenbossche wasser vijve onthalst om de zelve zake.
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Cap. IX.
Van zeker oordonancie sConincx ons gheduchts heeren, te Ghendt
ghepublieert, ende in prente ghestelt, nopende den ghenen die onder
hem hauden eenighe ghoeden toebehoorende eenighe heeren, edellieden
oft poorters, ghevanghen, gheëexecuteert oft ghebannen gheweest
hebbende, danof de wete te doene an die vander financien ende
ontfangher generael up zeker penen.
Up den voornoemden dach was ten bretecke tSchepenhuijse uutghelesen bij
Roelandt Van Embijse, present den onderbaliu, zeker oordonancie sConicx ons
gheduchts heeren, waer af tinhauden hier naer volcht:

Copie.
‘Bij den Conijnck.’
‘Onsen lieven ende ghetrauwen die president ende lieden van onsen Rade in
Vlaenderen, saluut ende dilectie.’
‘Alzoo wij, overmits de rebellien, sedicien, wederspannicheijt ende beroerten in
onse landen van haerwaertsovere, onlancx ghebuert, hebben doen procederen
jeghen de hoofden, authuers, medeplichtighe ende beschuldichde van dien, zulcx
datter vele in ghevanghenesse ghestelt ende andere gheëxecuteert, ghebannen
ende ghecondempneert zijn gheweest, met confiscacie ende verbuerte van alle
hueren ghoeden tot onsen proffijte; ende want tonser kennessen ghecommen es,
dat vele ende diveersche bij verscheeden middelen ende practijcken pooghen in
de zelve confiscacien bedroch te doen ende voortskeeren, ja, om die ghantzelicken
onvruchtbaer te maken, indien tzelfde hem
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moghelic ware. Soo eijst, dat wij desen anghemeerct ende willende daer inne
voorzien, hebben bij deliberacie van onsen zeer lieven ende zeer beminden neve,
riddere van onser oorden, stadthauder, ghouvernuer ende capiteijn generael in onse
voorseijde landen van haerwaertsovere, die hertoghe van Alve, marquis van Coria,
etc., gheordineert ende ghestatueert, oordineren ende statueren bij desen, dat alle
de ghene die hauden, bezitten, ghebruucken oft onder hem hebben, oft weten dat
ander hauden oft bezitten eenighe roerende oft onroerende ghoeden, renten,
incommen, achterstellen, actien oft schulden, ghaut, zelver, ghemunt oft onghemunt,
zijde ende wullen lakenen, tapijtserien, lijnwaet oft ander ghoeden, hoedanich die
moghen wesen, zoo wel in onse voorseijde landen van herwaertsovere als elders,
toebehoorende ofte ten tijde vande delicten ghecommitteert, toebehoort hebbende
eenighen heeren, edellieden, poorteren, burgheren oft andere, van wat state, qualiteijt
oft condicie die zouden moghen zijn, ghevanghen, ghecondempneert, gheëxecuteert
ofte ghebannen gheweest hebbende, uut zaken vande beroerten, sedicien ende
wederspannicheijt in de zelve onse landen onlancx gheschiet, tzij vrienden, maghen,
gheallijeerde ofte andere, zoo gherijnghe als tzelve tot huerer kennesse ghecommen
zal wesen, de verclaringhe ende wete daer af commen doen, an onsen lieven ende
ghetrauwen Raet, ghecommitteerde van onse financien, tresoorier van onser
espargne ende ontfangher generael vande confiscacien Marten Van den Beerghe,
oft anderen ontfangher partijculier vanden quartiere daer de zelve ghoeden
gheleghen zijn, areede daer toe ghestelt oft alnoch te stellen, de welcke ghehauden
zal wesen die te anveerden, bij acte voor den greffier vander plaetse daer de zelve
denunciatie oft anbringhen ghedaen zal werden, up pene te

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

177
betalen bij den verswijghers oft verbeerghers (boven de restitucie vande voorseijde
verzweghen ghoeden) de weerdde van dien, de zelve onthauders eerst nochtans
ghehoort zijnde bij den ghenen van onsent weghen daer toe ghecommitteert ofte
alsnoch te committeren, de pene vander weerdde vande voorseijde ghoeden te
bekeeren ende appliceren, te wetene de twee deelen tonsen proffijte ende tderde
deel ten proffijte vanden anbrijngher, ende zal de zelve pene stadt ghrijpen XIIIJ
daghen naer de publicacie van desen, ende in den ghevalle, dat de zelve verzwijgher
insolvent oft niet sufficient en ware om te betalen de pene voorscreven, zal de zelve
arbitralic ghestraft ende ghepugniert, ende den anbrijngher eenighe redelicke somme
up de voorseijde verzweghen ghoeden (indien daer eenighe bevonden waren)
ghetaucxeert werden bij den juge oft rechter de kennesse daer af ghehadt hebbende;
ghevende den voornoemden ontfangher generael ende partijculier macht ende
auctoriteijt, om voor de jugen oft rechters daertoe gheordineert oft alnoch te
oordineren, te ontbieden ende doen commen alle de ghene die zij weten oft bevinden
zullen, onthauden ende gheoccupeert te hebbene eenighe ghoeden den voorseijden
wederspannighe toebehoorende, de welcke zullen de zelve ooc moghen bedwijnghen
bij eede ende bij alle behoorlicke ende tamelicke weghen van justicie de voorseijde
ghoeden te bewijsen, zonderlinghe om te zegghen ende verclaren de weerde ende
estimacie van dien, indien zijt weten. Ende alzoo wij insghelijcx onderricht zijn, dat
vele ende verscheeden belast ende ghesuspecteert wesende van crijm van ketterie,
wederspannicheijt oft sedicie, diveersche contracten ghemaect hebben, naer de
feijten ende delicten bij hem ghecommitteert, zoo wel van ghifte, vercoope, updracht,
constitucie oft bekentenesse van renten, cedullen ende
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quijtancien als andersins, tot behouf oft voordeel van haer vrienden, maghen ofte
anhangheren, hebbende eenighe van dien gheantidateert, oft valsche, oft gheveinsde
redenen ghesocht om onsen fisque te defrauderen ende de confiscatien ons
toecommende ende competerende onvruchtbaer ende illusoir te maken,
committerende hier inne diefte ende crijm van valscheijt; zoo willen ende bevelen
wij, allen ende een ijeghelicken die zulcx weten oft vande voorscreven contracten
gheadverteert zullen wesen, dat zij tzelfde binnen de voorseijde veertien daghen
commen zegghen ende verclaren an onsen voornoemden ontfangher generael ofte
partijculier vander plaetse, bevelende insghelijcx den notarissen ende cleercken de
zelve contracten, ghiften,vercoopijnghe, transpoorten, updrachten, hueringhen,
constitucien oft bekentnessen van renten, cedullen ende quijtancien ghepasseert
hebbende, zulcx ooc te doen ende te kennen gheven, metghaders den cooplieden,
dat zij binnen den voorseijden tijt commen anbrijnghen ende verclaren die partijen
ende schulden in haer boucken beghrepen, up pene te betalen de weerdde van
tghene dat zij alzoo verzweghen zullen hebben; ende zullen daer en boven de
voorseijde contracten in bedroch ghemaect, zedert dat de delicten ghecommitteert
zijn ende daer te voren, nul ende van onweerden wesen, ende de ghene, die
bevonden zullen werden des zelfs bedrochs medeplichtich ende deelachtich te zijne,
zullen uut de voorseijde landen van haerwaertsovere ghebannen ende andersins
ghestraft ende ghecorregiert werden bij pecuniele boeten ende amenden arbitraire,
namelicken bij lijfstraf inghevalle tfeijt zulcx verheescht oft verdient.’
‘Oordinerende voorts, zoo verre eenighe wilden schult heeschen oft pretenderen
ten laste vande voorseijde ghecondempneerde, gheëxecuteerde oft ghebannen oft
up
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haer ghoeden, uut zaken vande voorseijde beroerten gheconfisquiert oft
upghescreven wesende, dat zij de zelve haer ghepretendeerde schult, binnen drije
maenden naer de publicatie van desen, verclaeren voor den Raet van hare provincie
oft ghedeputeerden van dien, up pene van haer schult te verliesen ende daer af
versteken te zijn ende blijven; ende zoo verre ijemant bevonden wert, die eenich
vervolch duer calumnie, bedroch oft collusie gheïntenteert zoude hebben, willen
ende oordoneren wij, dat de zelve te dier oorzaken bij pecuniele boeten ende
andersins ghecorregiert zal werden naer den heesch vander mesdaet, lastende den
jugen oft rechters, dat zij hier inne zurchfuldighe toezicht nemen. Ende want vele
ende diveersche, onder tdecxele van zekere previlegien ende usancien, pretenderen
dat confiscatie niet en zoude stadt ghrijpen, zoo verclaren wij bij desen, dat om
tcrijm van lese Majestatis ende ongheoorsaemheijt, dwelc jeghens Ghodt, jeghens
ons, der ghemeene welvaert, ruste ende vrede vanden lande ghecommitteert es
gheweest, duer de rebellien, sedicien, wederspannicheden, beroerten ende
ongheregheltheden daer uut ghevolcht ende gheresen, onse meeninghe ende
intencie es ende willen, dat niet jeghenstaende de zelve previlegien, de welcke in
dit stick niet en behooren stadt te ghrijpen, de ghoeden vande ghecondempneerde,
gheëxecuteerde ende ghebannen, upgheteekent ende gheconfiskiert zullen worden
tonsen proffijte, ende indien ijemant wilde zegghen hem daer inne bezwaert oft
ghegraveert te zijne, zal hem moghen addresseren an onsen voornoemden neve
den hertoghe van Alve, om zulcken anschau daer up te nemen alst behooren zal.
Ende ten hende, dat van dese onse jeghenwoordighe oordinancie, statuut, ghebodt
ende declaracie, niemant ignorancie en zoude moghen preten-
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deren, zoo ontbieden ende bevelen wij u wel ende eernstelic, dat ghij de zelve
terstont ende zonder vertreck doet condighen, uutroupen ende publiceren, alomme
binnen de steden ende plaetsen van onsen lande ende graefscepe van Vlaenderen,
daer men ghewonelic es uutroupijnghen ende publicacien te doene; ende tot
onderhaudenesse ende observacie van dien, procedeert ende doet procederen
jeghens de overtreders ende ongheoorsame bij executie vande penen voorscreven,
zonder eenighe jonste, dissimulacie oft verdrach, tghene dies voorscreven es, met
diesser ancleeft, gheven wij u ende onsen rechteren, justicieren ende officieren
ende dien van onsen vassalen respectivelic vulcommen macht, auctoriteijt ende
sonderlinghe bevel, ontbieden ende bevelen eenen ijeghelic, dat zij u ende hem
zulcx doende eernstelicken verstaen ende obedieren; want ons alzoo belieft.’
‘Ghegheven in onser stadt van Bruessele, onder onsen contrezeghel hier up
en

c

1

ghedruct in placcate, den XXVJ dach van junio XV LVIIJ ’.
Onder stont ghescreven: Bij den Coninc in zijnen rade, ende gheteekent:
D'Overloepe.
Onder stont: Publié en la consistoire du conseil en Flandres, present commis de
c

la Court, advocatz, procuruers et aultres presens, le XXIIIJ jour de juillet XV LXVIIJ,
par moij P. Bevere.
2
Tipis(sic) Gisleni Manilij .
(Devise vanden drucker diet mandament oft dees oordonancie ghedruct hadde,
ghenaemt Gleijn Manilius).

1

Lees XV LXVIIJ.

2

Bibliographie gantoise, n 12080.

c

o
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Cap. X.
Ander oordonancie sConijncx, waer bij verboden ende gheïnterdiceert
wert eenighe correspodencie oft practijcke te hauden met de rebelle,
wederspannighe ende ghebannen, mitsghaders eenighe brieven,
bootscappen, tijdinghen, berechtinghen, contschappen oft
advertissenementen van hem te ontfanghen oft an hem te zenden, up
pene van ghehauden te wesen van haer medeplichtighe, etc.
Noch wasser een ander oordinancie ghepublieert, ludende in deser mannieren:

Copie.
‘Bij den Coninc.’
‘Onsen lieven ende ghetrauwen, die president ende lieden van onsen rade in
Vlaenderen, saluut ende dilectie.’
‘Alzoo de rebelle ende wederspannighe, bij vonnesse verclaert ghebannen te zijn
om tfeijt van conjuracien, tdraghen van wapenen oft andersins ghecommitteert te
1
hebben, crijm van lese Majesteit ende perduellion , ende voor zulcx uutgheroupen
ende ghepubliceert, notoirlicken te achten zijn voor verraders ende vijanden van
haren coninc, princen ende lande, ende dat men bij consequente niet en behoort
eenighe antieringhe, communicatie, vriendtschap oft verstandt met hem te hauden,
noch ooc den zelven eenighe jonste, hulpe oft bijstandt te bewijsen; dies nochtans
niet jeghenstaende zijn wij behoorlicken onderricht, dat vele van onse onderzaten
ende andere inghezetene van onse landen van haerwaertsovere, hem vervoorderen
brieven ende bootschappen te ontfanghen ende zenden, berechtinghen, cont-

1

Misdaad van gekwetste majesteit.
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schappen ende advertissementen te doen, ende verstant ende correspondentie te
houden met de voorseijde rebelle ende wederspannighe, onlancx ghebannen om
de redenen voorscreven, de welcke niet en cesseren alle practijcken ende anslaghen
jeghens ons, onsen staet ende de ruste vanden lande te zoucken ende voorwenden,
ende lancx hoe meer doen zouden, indien daer inne niet behoorlic voorzien en
werde, ende dat onder tdecsele van eenighe haer vrienden, maghen ende
ghealijeerde zijn, andere om de voorleden, vriendtschap, verbintenesse,
ghemeenschap ende kennesse die zij tsamen hebben ghehadt, welcke dijnghen
behoorden nochtans ghepostponeert te werden, ten upziene vande obligacie daer
mede de voorseijde onderzaten tonswaerts ende an de ghemeene welvaert van
haer eijghen landt verbonden zijn, dies ons gheensins te lijden en staet.’
‘Zoo eijst, dat wij tzelve anghemeerct, ende willende daer inne voorzien ende
remedieren, hebben bij deliberacie van onsen zeer lieven ende zeer beminden neve,
ridder van onser oorden, stadthauder, gouvernuer ende capiteijn generael in onse
voorseijde landen van haerwaertsovere, den hertoghe van Alve, marquiz van Coria,
etc., verboden ende gheïnterdiceert, verbieden ende interdiceren allen ende een
ijeghelicken, van wat state, qualiteijt, nacie, sexe oft conditie die zijn, onse onderzaten
oft andere, in onse landen residerende, eenich verstant, correspondentie oft practijcke
te hauden oft ghebruucken met de voorseijde rebelle, wederspannighe ende
ghebannen, om de redenen boven gheroert, mitsghaders eenighe brieven,
bootschappen, tijdinghen, berechtinghen, contscappen oft advertissementen van
hem te ontfanghen oft an hem te zenden, noch ooc met victaillie, provande oft ghelt
bij te stane, jonste, hulpe, assistentie te doen oft bewijsen, directelic oft indirectelic,
in wat mannie-
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ren tzelve zoude moghen gheschien, up pene van ghehauden ende gheacht te
werden voor haer medeplichtighe ende anhangheren, ende overzulcx metter doot
ghestraft te werden, met confiscatie van ghoede, zoo verre datter ijet ware jeghens
onsen dienst oft jeghens de welvaert vanden lande, ende up arbitrale pene ende
boete, indien de voorseijde bootschappen, berechtinghen, contscappen oft
advertissementen niet en tendeeren tot nadeel van onsen dienst ende prejudicie
vanden lande, ende dat zij den principalen officier vander plaetse van huere
woonstede daer van niet verwitticht oft gheadverteert en hebben, met welcken straf
ende pugnitie willen wij insghelijcx ghecorregiert ende ghepugniert te worden die
boden oft andere, die de voorseijde tijdinghen, brieven ende advertissementen
wetens overghedraghen zullen hebben. Oordineerende voorts meer, in den ghevalle
eenighe weten, waer dat de voorseijde rebelle, wederspannighe oft ghebannen in
onse voorseijde landen van haerwaertsovere zijn oft hem onthauden, dat zij de
zelve vanghen ende antasten, indient doenlic zij, des neen, die secretelicken der
justicie anbrijnghen ende te kennen gheven, om ghevanghen ende ghestraft te
worden naer de vorme ende inhauden van haren ban. Daer en boven willen wij
ende bevelen bij desen, allen ende een ijeghelicken, die weten oft verstaen zullen,
jeghen ons, onsen dienst, twelvaren ende ruste van onse voorseijde landen van
haerwaerstovere, ijet ghedaen oft ghepractiseert te zijne, dat zij daer af terstont de
wete doen aen den principalen officier vander plaetse van huere residentie, om
onsen voornoemden neve den hertoghe van Alve daer van te onderrichten ende
adverteren, up pene jeghens de ghene die hem daer inne niet en zouden behoorlic
ghequeten hebben, van zulcke pugnitie, tzij metter doot oft ander extraordinarijse,
als de
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zake verheeschen ende tbedroch ende tquaet vanden overtreders, verdienen zal.
Ende ten hende dat van onse jeghenwoordich verbodt, oordinantie ende bevel,
niemant ignorancie en zoude moghen pretenderen, zoo ontbieden ende bevelen
wij u wel eernstelicken, dat ghij terstont ende zonder vertreck, tinhauden van desen
doet condighen, uutroupen ende publiceren, alomme binnen den steden ende
plaetsen van onsen lande ende ghraefschepe van Vlaenderen, daer men ghewonelic
es uutroupinghen ende publicacien te doene, ende tot onderhaudenesse ende
observacie vande pointen ende artijckelen daer inne beghrepen, procedeert ende
doet procederen jeghen den overtreders ende ongheoorsame, in der voughen ende
mannieren boven verclaert, dies te doene met diesser ancleeft, gheven wij u
vulcommen macht, auctoriteijt ende sonderlinghe bevel; ontbieden ende bevelen
allen ende een ijeghelicken, dat zij u, tzelve doende, eernstelicken verstaen ende
obedieren; want ons alzoo belieft.’
‘Ghegheven in onser stadt van Bruessele, onder onsen contrezeghel hier up
en

c

ghedruct in placcate, den XXVJ dach van junio XV LXVIIJ.’
Onder stont ghescreven: Bij den Coninc in zijnen rade, ende gheteekent:
D'Overloepe.
Tijpis Gijsleni Manilij.
Ende was ghedruct als de voorghaende ende vercocht bij Jan Van den Steene
boucvercooper te Ghendt, wonende bij Sente Pharahilden plaetse, cum gratia et
previlegio, gheteekent: De Langhe.
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Cap. XI.
Vande dierte in Vrancrijcke; vanden prince van Condé; vande standt
van Rochelles, hoe zij gheïnfecteert was; hoe meester Gillis De Voocht
er
zijn IJ in tnieu casteel ghevanghen was; van eenen dootslach bij de
Spaengiaerts ghedaen; hoe sommigher ghuesen ghoet vercocht wart;
van XXVJ gheconfisquierde husen; van een schoon victorie up de
ghuesen bij Groeninghen in Vrieslandt; ende hoe de onse te voren een
cleen schade gheleden hadde.
en

Up den XXIIJ julij, woensdach wesende, zoo quam de tijdinghe te Ghendt, hoe dat
in sommighe quartieren in Vrancrijcke groote aermoede was, mits de oorloghen
aldaer gheschiet, zoo dat tusschen Poijctiers ende Amijens niet een eij te crijghen
en was, al had mer willen een ghauden croone voren gheven.
De mare ghijnck ooc, hoe datter vreese was, dat den prince van Condé hem
wederom steerck maecte in hooch Bourgoingien, om nieuwen crijch te ghaen voeren,
zoot wel te dijncken es, om den Coninc te verdrucken, ende zelve de croone
ongherechtelic te crijghen, mits dat den Vrancschen coninc noch jonck ende een
kindt was.
Daer wart ooc gheraporteert, dat in de stede van Rochelles (in Gasscoingien, an
de zee gheleghen, daer den stapel vanden Vrancschen wijn licht) maer XIJ
catholijcque persoonen en waren, ende dat die heretijcquen aldaer XXVJ mannen
die catholijck waren, onder religiuesen ende andere, ghevanghen ghestelt hadden
in eenen turre, haer ghevende respijt van drij daghen, om haer te bedijncken, oft zij
wilden werden van haren zinne oft gheloove, ende bevindende dat
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neen, hebbense alle in de zee versmoort; hadden ooc de keercken ende cloosters,
in de zelve stadt, tot der eerden toe gheraseert als snoode bouven ende
tempelschenders, Ghode ende de ghoede meinschen walghelick.
Eenen dach te voren hadde meester Gillis De Voocht, een eersaem priester ende
schoolmeester, zeer ghoet ende ghestichtich van leven, met een ander
schoolmeester vanden Fraters, met hare kinderen te velde gheweest, buten Sente
Baefs, ende wederom commende, neffens tnieu casteel, zoo disputeerden de
voornoemde kinderen vande IJ scholen jeghen melcanderen naer costume, om te
leeren ende haer ingenie te prouven, ende terstont zijnder sommighe Spaengiaerts
uuten casteele ghecommen, ende hebben de voornoemde priesters ende
schoolmeesters ghevanghen ghenomen ende ghebrocht int nieu casteel, hemlien
boven dien slaende oft smijtende, zoo dat zij zoo verscrict daer inne werden dat zij
bijna qualic daer af voeren, ende moesten aldaer dien nacht de pacientie hebben,
jeghen alle reden ende recht.
en

Daer naer, tsanderdaechs up den voornoemden XXVIIJ , waren Onderbeerghen
drij of vier Spaengiaerts ghecommen in een taveerne, waer af de IJ boven liepen,
up ander lieden ghelaghe, die onderlinghe woorden creghen, ende zoo den eenen
waende afghaen vanden steegher, wart van eenen Spaengiaert met zijnen rappier
doot ghesteken. Den baliu creech de wete ende heeft de mesdoender ghevanghen
ende bij zijnen capiteijn int nieu casteel ghebrocht. Daer commende, wart den
dootslagher inne ghelaten, ende den baliu van Ghendt met zijn officiers buten
ghesloten.
Up den zelven dach was ic met Lievin Nemegheer, mijn medeghezelle in wette,
ten huijse van doverleden Claeijs De Zaleere, apotecaris, up den houck vander
Hoochpoort
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ende Vischmaerct, die te Bruessel onthooft was om tfeijt vander ghueserie, bij Jan
Van den Poele, ontfangher sConincx vande confiscacien, ende twee aude
cleercoopers, alwaer tcateijlic ghoet in IJ cavels bij den voornoemden aude
cleercoopers ghestelt zijnde, tonser presentie vercavelt wiert, waer af den cavel A
viel den Coninc, ende den cavel B de weduwe met haren kinderen die XJ waren
e

ende XIJ in den buuck, ende zij wart ghemaent tharen eede, of zij al haer cateijlic
ghoet aldaer te voorschijn ghebrocht hadde, dwelc zij verclaerde dat ja, hoewel
dattet zeer sober ende cleene was, ja gheckensweerdich, zoo dat men wel zach,
dat daer inne ende in den apotecaris wijnckele fraude ghedaen was. Van ghelijcken
werden ooc gheheet beede de aude cleercoopers, Jan De Cleerck, schepenen bode
1
bij Ghedeele, ende Dees Van der Stelt, of zij de cavels ghelijck ghestelt hadden,
die ooc verclaerden dat ja. Ende sdaechs te voren was ic ooc, als schepenen van
ghelijcken ter zelver cause, ten huijse va Jacob Lobberjoos, up de Coorenleije, die
plach weert ende cleercq te zijne van sommighe cooplieden van coorne, ende hadde
voor mijn medeghezelle in wette, Andries Seijs, ende aldaer viel den Prince den
cavel B.
Up den zelven dach verstont ic vanden promotuer vanden bisscop van Doornicke,
als datter te Doornicke nauwelic deen heelft vanden volcke ghebleven en was. De
reste was al ghevlucht, ghebannen ende gheëxecuteert.
en

Up den XXIX julij, zoo was an de hendelduere van Sente Nicolauskeercke
gheplant eenen brief van Jan Van den Poele, ontfangher van een quartier vande
confiscatien, inhaudende ende denomerende tot XXVJ huijsen, die van sConincx
weghen gheboden waren ter huere, eenen termijn

1

Desiderius.
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van drije jaren, met zulcke condicien ende bespreken als men ter plaetsen
contenciues lesen zoude, dats te weten in tsGraven Casteel, in de vierschare vander
en

Auderburch, up den IIIJ

c

augustij XV LXVIIJ eerstcommende, tsmorghens ten VIIJ
en

hueren. Den voornoemden gheplanten brief was ghedateert up den XXVIJ

julij

c

XV LXVIIJ. Daer waren veel deghelicke ende costelicke huijsen in ghedenomeert, als

thuus naest Lievin Henricx, huus ghenaemt tParadijs, den voornoemden Henricx
toebehoorende, staende in de Langhemunte; thuus van Ghijselbrecht Tarleers, ooc
in de Langhemunte; thuus van Jan Van der Luere, in de Drapstrate; thuus van Jan
De Vos, in de Hauburch; de Croone, up de Hoochpoort; thuus van Willem Boghaert
ende meester Jan Pijls, naest melcanderen in de Onderstrate; thuus van Lieven
Dherde, an de Melckbrugghe; thuus van Jan De Ghrave, up den Steendam, ende
meer andere. Ende eenen dach of IJ daer naer werden voor alle poorten ende
keerken de zelve brieven gheplant.
en

Up den XXX julij XVCLXVIIJ, quam de tijdinghe te Ghendt, waer inne die catholijcke
ende die gheerne met rusten ghezeten hadden verblijdden; maer die ghuesen ende
uproerighe verdroufden, als dat onlancx te voren, ontrent Ghroenijnghen in Vrieslandt,
eenen camp ende veltslach zoude gheschiet zijn, tusschen de onse, onder den
ghrave van Meghen, Duijtschen ende Walen, maer meest Walen, ende die vander
ghuescher zijde, alwaer die voornoemde Walen ende Duijtschen haer zoo fijnelic,
mannelic ende couraigiueselic hadden, als dat zij van dander partije versloughen
wel VIJ duijsent vechtender mannen, ende en hebben maer van haerder zijde ontrent
L mannen daer ghelaten, waeromme den hertoghe van Alve de voornoemde
Duijtschen ende Walen zeer ghepresen heeft ende
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voor clouckemannen ghehauden. Daer mochten wat Spaengiaerts onder
ghemijnghelt zijn, maer lettel. Godt hebbe de aerme zielen van dese versleghen
marcialisten! Maer niemant en late hem dijncken, dat dese victorie ongheloovelic
es, om dieswille datter zoo vele vijanden bleven zijn ende zoo lettel van onser zijde;
want dat es bij ghecommen omme dat die vijanden int ancommen maer vier of vijf
schueten en schoten ende namen doe terstont de vlucht, ende werden wel bij de
vijf mijlen verre vande onse vervolcht, zoo dattet daer over al vul doode lichamen
lach van crijsknechten, boeren ende knechten al naect ghespolieert, ende meest
ontrent der zee, daer datter een deel in versmoort zijn. Veel coijen zijnder vande
onse alomme gherooft, ende men schancse wech ende ghafze om eenen daelder
tstick. Tscheen dat men in dlandt van Cijpers was, daer men eenen redelicken osse
oft coe om eenen ducaet coopt, ende zes of VIIJ vette schapen ooc om eenen ducaet,
1
zoo Ghistel scrijft lib. 5, cap. 6. Dees coijen, wel vijf of zes duijsent, werden zoo
wel ghenomen den vrienden als den vijanden, mits dat dlandtvolck al ghevlucht
was, abandonerende haer beesten ende vee. Men zeijde ooc, dat dees schade in
der vijanden legher toeghecommen was, mits dat zij murmureerden ende meijten
jeghen haer capiteijnen om ghelt te hebben, roupende: ghelt, ghelt; want zij leden
aermoe ende ghebreck, mits faute van betalijnghe, ende die capiteijnen haddense
gheerne gheperswadeert te willen eerst eenen veltslach jeghen de onse slaen, ende
daer naer sou mense betalen. Dat deden zij eensdeels om haer proffijt; want de
ghene die daer doot

1

Tvoyage van Mher Joos Van Ghistele... Ghendt, Van den Keere, 1563, bl. 227.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

190
blijven zouden en zouden zij dan niet te betalen hebben, oft haer vrienden tghelt te
zuer maken, en ook bleven zij versleghen, hebbende betalijnghe, zoo zouden de
onse daer mede te meer verrijcken; maer die crijschknechten en verstondent zoo
niet, maer wilden emmer ghelt hebben, eer zij slach leverden wilden. Dit vernamen
de onse duer secrete ghuijdons, ende zijn onder dach ende nacht daerwaer ghereijst
wel VIIJ mijlen weechs, om desen bequamen tijt ende haer werrijnghen waer te
nemen, dwelc diende om hemlien tonder te brijnghen. Zij hadden te voren een
scheermutsinghe ghedaen bij tstedeken Rolla ghenaemt, maer daer waren ons de
c

vijanden te machtich, al wast datter de Duuck wel XV oft XVIIJ arckebussiers
ghezonden hadde, zoo dat zij de onse ontdeden ende haer oorden schuerden. Maer
dese voornoemde victorie vande onse verhaelde dees schade wel VJ dobbel weder,
en

de welcke ghebuerde up den XXIJ julij, donderdach ende Sente Maria
Magdalenendach wesende; want boven alle die daer versleghen waren, onder
voetknechten ende peerderuters, tot VIJ duijst, zoo voorseijt es, zoo werden haer
afghewonnen XIIJ veendelen ende VIIJ sticken groot gheschut ende veel schoon
peerden in den buet ghebrocht, welcke schoone victorie den Duuck zelve overscreef
an den privëen Raet van Brabant, sHertoghenbossche wesende, welcken Raet
heeft den zelven brief beschict an den Raet van Vlaenderen te Ghendt.
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Cap. XII.
Dat meester Jan Onghena te Ghendt inghebracht was; ende breeder
verclaers vanden dootslach bij de Spaengiaerts ghedaen, int
voorghaende capittel gheroert; van Salines begheerte an die vander
stadt, de welcke de verstandighe van quader consequencie dochte;
ende hoe rudelic die Walsche soldaten leefden daer zij laghen; ende
vande wilde ghuen.
en

Up den XXXJ ende laetsten julij, tsmorghens ten VIJ hueren, was meester Jan
Onghena van Andtweerpen te Ghendt te waghen inne ghebracht, bij laste vanden
duuck Dalve, up tverzouck daer te voren bij die van Ghendt ghedaen. Men zeijde,
1
dat zijn aenzichte al ghedronten was, maer was vet, moghelic vander miserie ende
aermoede in zijn langhe vanghenesse.
Ende up den zelven dach tsmorghens, wasser een leere gherecht an de ghalghe,
up de mueren van tnieu casteel, om daer an te ghaen hanghen den Spaenschen
soldaet,die den man van Ghendt doot ghesteken hadde, zoo voorseijt es in dit
e

voorghaende XI capittele; maer men zocht de weduwe (die gheheel aerm was) te
paeijen met ghelde. Die ghepaeijt zijnde, zoude die ghalghe voor hem in eenen
vossensteert veranderen met vijftich ghuldenen, zoo vele als men somtijts voor een
quetsuere gheeft, meenden zijt te claren, mits dat de weduwe voornoemd bij der
aelmoessen leefde. Aldus ontrent der noene was de leere weder afghestelt ende
hij creech gracie. Eenighe vertrecken de toe-

1

Gezwollen.
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comste van desen dootslach noch claerder dan hij hier voren ghescreven es, te
weten aldus, indient ijemant begheerte te weten: den overledene was
gheperswadeert te ghaen drijncken van sommighe souverains dienaers in een
bordeelkin, Onderberghen. Hij weijgherdet, zegghende: ic en ben niet wel; mits dat
hij den camerghanck hadde, ende ten anderen verclaerde hij gheen ghelt te hebben.
Zij spraken: ghawij mede, wij zullent wel maken. Ende waren alzoo in de voornoemde
taveerne boven up den zolder ghezet, ende werden vrolic zitten zijnghende. Dit
hoorende drij of IIIJ Spaengiaerts, die daer voorbij passeerden, meenden, mits den
zanck, als dat daer vrauwen waren, ende zijn zij II of drije in huus gheschoten onde
boven gheghaen, ende ziende, dat daer niet dan mans en waren, vouchden haer
nochtans neder te zitten bij dese Vlamijnghen, an haerlier tafele, waer up eenighe
zeijden: wat hebben wij hier meet dees specken te doene; ende dierghelijcke
afdraghende woorden, dat welcke zij werden verstaende, ende werden daer duere
questie nemende ende vechtende; ende hij, die daer doot bleef, poochde om die
bloote rappieren te weeren met eenen mutsaertstock ghaende int ghescheede,
ende een vande Spaensche bouven ende moordenaers stack hem met eenen rapier
int herte, zoo dat hij gheleet was te meesteren, ende overleet in den zetel tusschen
tsmeesters handen. De Spaengiaerts trocken duere met lettel eeren; maer tvolck
vander stadt wart vergramt duer haer snootheijt ende onwillicheijt, ende werden
anreest van sommighe scheepghezellen, die sommighe van hemlein onder haer
voeten wierpen, ende zoudense wech ghedaen hebben, ten hadde ghedaen dat de
dienaers van Ghendt hemlien ghevanghen ghenomen hadden ende leeddense naer
tnieu casteel voornoemt. De ghene, die daer bleef, was een aerm
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slurf, maer een hoolichaert, zoo men zecht, die ooc van keercbreken berucht was,
ende hadde tanderen tijden in de ommeghanghen ghespeelt Ons Heere metten
cruuse gheladen.
Salines, die men noumt capiteijn vanden nieuwen casteele, hadde up den zelven
dach voor hem ontboden schepenen vander Kuere, de welcke daer haer
ghecommitteerde ghezonden hebbende, ghaf haer te kennen, dat hij begheerde
als dat tservicium vande bedden, slapelakens ende huijscateijlen, dat sommighe
inzetenen daer moeten leveren hadden, zoude ommeghaen al de stadt duere, bij
toere; verclarende ooc, dat hij alsdoe gheen capiteijn vanden zelven casteele en
was, maer alleene casteleijn, waer up de voornoemde ghecommitteerde de zelve
begheerte beloofden te rapporteren an haer medeghezellen in wette, om daer in
ghedaen te werdene alzoot behoort. Vele en dochte dees begheerte gheensins
ghoet noch oorboorlic zijnde voor dinzetenen vander stadt; want zoo doende zouden
de voornoemde inzetenen in zulck servituut blijven ende altijts belast, dlijnwaet
boven dien te wasschen, ende zoude alle de slete van dien commen ten laste ende
coste vanden inzetenen, ende zouden haer beste bedden ende catheijlen moeten
deerven om pover soldaten te laten ghebruucken ende bedeerven, die te Napels
nauwelic stallen en hadden om te logieren; waeromme dat sommighe redelicker
dochte, dat men de voornoemde soldaten vanden nieuwen casteele liever gheheel
nieu servicium leverde, ende dat zijt bezichden ende versleten, zoot haer ghoet
dochte, ende dat zij daer naer haer zelven daer af onderhilden van ander te maken
of te coopen, om alzoo ontsleghen te zijne vanden voornoemden servitute. Boven
c

desen zoo zoude de stadt elcken soldaet, tot IIJ , die up tcasteel waren, moeten de
maent
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c

leveren een ghauden croone van XL stuvers, maect VJ ghuldenen de maent, dat
c

es XIJ ponden grooten tsjaers, boven tonde haut, dat de stadt van Ghendt dooghen
moeste van auden tijden oordineerlic ten onderhaude vanden zelven casteele,
hoewel men hoopte, dat dees laetste verzwarijnghe commen zoude up de ganeraliteijt
vanden lande van Vlaenderen, met die ander lasten die daer noch waren van
tservicium vande XIX veendelen Spaensche soldaten, die te Ghendt X maenden
gheleghen hadden.
Maer al eijst dat die van Ghendt zeer claechden over de Spaensche soldaten,
zoo men oock elder dede, nochtans zeijde men, dat die Walen int Westquartier ende
die up de Fransche ende Inghelsche frontieren laghen, noch veel snooder ende
quader waren, vrauwen ende jonghe dochteren vercrachtende, mans ende vrauwen
slaende dat zij som daer af ghestorven zijn, ende haer beroovende als openbare
vijanden; zoo dat ontrent Duijnkeercke tvolck upghestaen was ende hebbender wel
XVIIJ doot ghesmeten. Daer quamen an de heeren vanden Rade te Ghendt leelicke
informacien thaerlieder laste.
Men hoorde ooc, dat curts hier te voren de boschghuen weder uutghecommen
waren, ende hadden eenen baliu ghevanghen ghenomen ende upghehanghen. De
plaetse, daert gheschiede, es mij vergheten.
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Cap. XIII.
Hoe meester Jan Onghena ghehanghen was; van dat stedekin Herst;
hoe al den edeldom van Vrieslandt ende daer ontrent te lijden hadden
om de ghueserie; hoe die huijsen der ghuesen te Ghendt verhuert waren;
van een processie generael; ende een voorghebodt vande
nachtwachters.
sten

Up den I
dach van ougste, maendach wesende ende zijnde maerct tAxele ende
te Douwaij, zoo was meester Jan Onghena ghebrocht uuten sausselette deser stede
in de criminele vierschare vander Kuere, alwaer over hem een lijvelicke sentencie
gheprononciert was, om dieswille dat hij hem ghedreghen hadde als een hooft ofte
bevelsman over eenen hoop uproerich volck, ghaende met een pistolet ende met
een gheweer an zijn zijde van deen keercke ende clooster in dandere, daer zijn
consoorten raseerden ende braken die ijmaigen ende cijeraigen van diere, om
welcke ende meer ander delicten hem ghewesen was ghehanghen te zijne up den
Coorenaert deser stede, ende al zijn ghoet gheconfisquiert tot sConincx proffijte.
Dienvolghende wart terstont uutgheleet ende weder int voornoemde sausselet
brocht, ende curts daer naer wederom uutghehaelt, tusschen IJ dienaers, IJ
Onser-Vrauwenbroers ende den hanchman, hebbende anne een blau curt rocxkin,
blau saragoskins met cnoppen ende witte ondercaussen, ziende zeer ghedronten,
zoo dat hij een ander man scheen zijnde. De voornoemde broers riepen hem
tgheloove vast an, ende hij ghaf lettel of gheen sprake, zoo hij ooc niet en sprack,
als hij verwesen was, maer beginnende ter leeren up te ghane: dat hij niet
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en starf om tquaet, dat hij ghedaen hadde, maer om dat hij wel ghedaen hadde.
Maer terstont hernam hij dat woort ende zeijde: dat hij meende wel ghedaen te
hebben, ende riep: o Ghodt! waer hebt ghij mij ghelaten. Ende boven zijnde ende
de broers hem vaste tgheloove anroupende en sprack niet. Terwijlen dat den
scheerprechter bezich was miet hem vaste te maken; ende vaste ghemaect zijnde,
zach men hem zijn leppen roeren, als oft hij zijn ghebet ghedaen hadde, ende
daernaer riep hij: o hemelsch Vader, ontfaermt u mijnder; ende wart alzoo
afghesteken ende verwurcht, up den Coorenaert an de dobbel potente, de zijde ter
vischmaerct waert; en men zeijde, datter een kiste ghereet ghemaect was om hem
te begraven, mits dat hij ghepeniteert hadde nopende zijn quade opinien, ende wart
ooc met vier toortsen beghraven. Hij en wiste van zijn doot niet dan sdaechs te
voren, omtrent den avont; want Prijsbier, ghreffier bij der Kuere quam vander
onderbalius, al wel ghedroncken, ende wijncte Donaes, den secretaris bij Ghedeele,
daer hij voor zijn duere zat, begheerende dat hij met hem zou willen ghaen int
sausselet spreken den voornoemden Jan Onghena: hij hadde last hem wat te
zegghen; maer mits dat hij bij drancke was, zoo begheerde hij wel, datter den
voornoemden Donaes bij ware. Ende daer ghecommen zijnde, dede den
voornoemden Prijsbier eenen stoop wijns of IJ halen, ende ontboot den promotuer
van Doornicke, die doe in de stadt was, daer hij mede te doen hadde, ende alzoo
met noch ander ghezelschap ende den voornoemden pacient, hilden een bancket,
ende Onghena verblijdende met den wijn wart refereijnende ende zijnghende, van
gheen zwaricheijt wetende. Daer naer den voornoemden Prijsbier al vul werdende,
es met Onghena an deen zijde vertrocken, belastende dat dander ghezelschap
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zou blijven zittende, en de heeft hem te kennen ghegheven, hoe dat hij
tsanderdaechs steerven moeste, waer inne hij Onghena zeer verscricte, ende
commende wederom daer de voornoemde bancketteerden, sprack als een veech
meinsche: tes al ghenouch ghedroncken, maerghen eijst mijnen dach te steerven.
Dwelck sommighe niet wel en dochte ghedaen te zijne vanden voornoumden
Prijsbier, met hem alzoo te drijncken ende dan hem die groote zwaricheijt te ghaen
zegghen; want tes costume, dat men zulcx den supier te kennen gheeft ende niet
den pacient, ende dan verclaert dat den supier den pacient, zegghende: ghij zijt
ghewesen in de handen vanden biechtvaders, aldus maect u bereet, ende stelt u
zoo ghij steerven wilt.
en

Up den IIIJ augustij quam die tijdijnghe te Ghendt, als dat de onse dat stedekin
Herst, gheleghen in dlandt vanden Beerghe, alwaer een steerck slot staet, beleijt
zouden hebben, ende dat den capiteijn vanden slote (ghaende up een stelte,
moghelic was hem tbeen ijewers afgheschoten) ghezeijt zoude hebben, als men
an hem begheerde, dat hij tcasteel upgheven zoude, dat hijt niet doen en zoude
zonder last ende consent van zijnen heere ende meester, die hij diende ende heet
ghedaen hadde (dat was de ghrave vanden Beerghe); anders zoude hem liever
doot vechten ende hem ende de zijne laten cappen oft in sticken hauden.
Den duuck Dalve was met den meesten heirtocht, bijsonder met zijn Spaengiaerts
afghetoghen ende ghecommen binnen Deventer. Men zeijde, dat hij te Utrecht curts
commen zoude om te pugnieren de ghene die met ghelde assistencie ghedaen
hadden den prince van Oraingien, waer inne die principale vander stadt beleijt ofte
beschuldicht waren. Ende in Vrieslandt waren meest alle de joncheeren ende den
edeldom ghevlucht, ghevanghen oft

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

198
ghebannen ende alle haer ghoeden gheconfisquiert, om dat zij meest alle
1
ghuesghezint waren ende de lijghe vande ghuesen ghehauden hadden ende helpen
versteercken.
De mare ghijnck ooc, dat de tercie van Napels, dat waren de Spaengiaerts die te
Ghendt gheleghen hadden, zouden ghaen ligghen tShertoghenbossche, ende een
ander deel te Mechelen, ende ooc, te Maestricht, tUtrecht ende eldere.
en

Up den voornoemden IIIJ augustij, woonsdach wesende, waren verhuert, in
tsGraven Casteel, de huijsen, die de ghebannen ende gheëxecuteerde ghuesen
toebehoort hadden, van sConincx ons gheduchts heeren weghen, als gheconfisquiert
ghoet, te weten: thuus van Jan Van der Luere, in de Drapstrate, ende ghalt XIJ
ponden groote tsjaers ende zeker schellijnghen; thuus van Lievin Henricx, ghenaemt
tParadijs, en ghalt maer VIJ ponden grooten tsjaers ende zeker schellinghen, zonder
tachterhuus, ende hadde wel ghecost XLVIIJ ponden grooten tsjaers Franchois Van
Deijnse diet cochte ende nieuwe dede maken; de croone up de Hoochpoort en ghalt
maer IIIJ ponden grooten tsjaers; ende alzoo voort al ten vijlen prijse, eenen termijn
van IIJ jaren, te rumen, alst van sConinxc weghen een alf jaer te voren ghezeijt
zoude werden, zonder afslach vander huere te hebben, waeromme zij te min
gheldende waren; thuus van Lievin Dherde, an de Melckbrugghe, ghalt VIJ ponden
grooten tsjaers; thuus van Jan De Ghrave, huudevetter up den curten Steendam,
zeer lettel.
en

Up den VJ augustij, vrindach ende in de keercke feeste vander Transfiguratie
wesende, was te Ghendt een voorghebodt uutgheleijt, als dat tsondaechs daer naer
processie generael zoude wesen, om Ghodt te dancken ende loven

1

Ligue.
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vander schoonder victorie ons jeghen de ghuesen onse vijanden verleent.
Ten anderen wart daer verboden, als dat men nachtwachters die nieuwelinghe
upghestelt waren, niet te naer spreken en zoude oft ingurieren, bij nachte of bij
daghe, noch als zij ommeghijnghen om haer waeckghelt dat weijgheren te betalen,
e

ende dat niemant, bij nachte naer de IJ clocke, zonder licht achter strate ghaen
zoude, al telcken up de boete van X ponden parisis. Want daer waren sommighe
onverlaten ende cursel hoofden diet niet van passe en was, en die de wakers bij
nachte qualic toespraken, verdreechden ende beschimpten, ende bij daghe haer
weeck ofte maentghelt niet betalen en wilden, hemlien dweerselic toesprekende,
1
alzoot gheschiet was int eerste van eenen waker ontrent de Zantpoorte , daer eenen
onverlaet bij drancke zijnde, an hem quam ende ghreep hem van achter bij den
halse, zegghende: ghij verrader, ic zal u de kele afsteken, hebbende zijn mes uute,
zoo dat den waker hem ontvloot, treckende ooc zijnen rappier uut, maer de wijste
zijnde, es hem zoo verre ontweken, dat hij ontrent de voornoemde Zantpoorte in
een schip ghespronghen es, om zijn leven te salveren, zoo fueriueselic volchde
hem desen voornoemden bouve, de welcke ziende, dat hij hem niet en conde
crijghen, es, om zijnen toren te moghen wreken, gheghaen tot eens mans huuse,
die hij vermoedde, dat hij bewint ghehadt hadde van eenen waker te stellen met
zijn complicen bij laste van schepenen, ende heeft metten voeten up de duere
gheloopen, hem uutroupende ende hem heetende schellem en verrader, waeromme
men desen bouve, die vanden waker bekent was, tsanderdaechs al den dach duere

1

Zottenpoort.
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zochte; want hij was al de dienaers van Ghendt overghegheven. Tes wel te dijncken,
hadde hij in handen gheweest, dat hij daer zijn lijf om zoude ghelaten hebben; maer
hij hilt hem absent.
Den waker in mijn ghebuerte, ghenaemt Jan Van Dijcke, een cuper, die ic ghestelt
hadde, volghende dlast dat ic van schepenen hadde, met cleen hulpe van mijn
medecomplicen, als joncheere Jan Damman, heere van Hoombeerghe, joncheer
Adriaen Borluut, Joos Vanden Vijvere, Joos De Brune ende Gillis Danens, die alsdoe
meest alle uut der stede waren, die was ooc van eenen onverlaet bij nachte ghequelt,
die dede hem tot eenen crudenier keerssen halen, ende thuus gheleet zijnde, zoo
hiet hij hem verrader, ende was zelve een ghue ende een vremt bouve, die up den
nacht vanden vastenavont lestleden met die ander ghuen ghevanghen hadde
gheweest.

Cap. XIV.
Van drij ghevanghenen van Ghendt naer Deijnse ghevoert om
ghejusticiert te werden; ende van drije die ter pijnbanck gheleet waren;
en van drij of vier keercbrekers van nieus ghevanghen; van sommighe
ghuesen, die een cleen ammende niet vulcommen en wilden, en
moestent met den lijfve betalen; van eenen vermoorden man te Ghendt
int water vonden; van tSacrament dat Sente Jacobs in zijn plaetse
ghestelt was; van een rudesse der Spaengiaerden; ende van sommighe
justicien te Ghendt.
en

Up den voornoemden VJ augustij, naer noene tusschen den drije ende vier hueren,
werden uuten sGraven Casteele ghevoert te waghene, naer Deijnse, drie gracelicke
mannen,
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om daer ghejusticiert te werdene, ende men meende, dat zij tsanderdaechs bij den
hanchman van Ghendt onthooft werden, ter causen den feijte vander ghueserie.
Ende up den zelven dach werden te Ghendt drij malefactuers overgheleet ter
tortuere. Oock waren up den voornoemden dach drij zoo viere keercbrekers, ofte
dierghelijcke, aldaer ghevanghen, waer onder dat een causmaker was.
Daer was ooc buten te lande een voorschepen onthooft, om dat hij attestacie bij
zijnder handt ghescreven ende onderteekent ghegheven hadde een boufkin, een
keteleerkin, die aldaer de keerckelicke cijeraigien helpen breken hadde, inhaudende
hoe dat hij attesteerde ende tuuchde, dat zijt daer wel ende ter deghen ghebroken
hadden; maer hij zeijde, dat hij daertoe bedwonghen was. Nochtans, zeijde men,
hadde hij zijn opijnien willen afghaen en zoude niet ghestorven hebben, ende hadde
hij willen betalen een zeker peciniale boete. Alzoo wasser daer noch meer, die duer
haer verwaentheijt ende onachtsaemheijt om den hals quamen, minder achtende
haer sticken, dan zij ghenomen waren, ofte de zelve ontkennende. Want een officier
ghesleghen zijnde in de boete van VIIJ ponden grooten om zijn meshusen, en wildese
niet betalen, opposeerde ende dijnchde daer jeghen, zoo verre dat de zake tHove
gherapporteert ende overghedreghen wart. Die wesen tvonnesse, dat men hem
onthoofden ende al zijn ghoet confisquieren zoude, alzoot ooc ghebuerde; want hij
wart onthooft te Dender monde ende al zijn ghoet gheconfisquiert. Alzoo speelder
daer vele met haren lijfve.
De mare quam ooc up desen tijt, als dat de Spaengiaerts, die te Ghendt gheleghen
hadden, alsnu gheleijt waren tsHertoghenbossche ende daer ontrent, ende dat zij
zeer begheerden wederomme te Ghendt te commen, waer voren
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vele lieden van Ghendt vreese hadden ende sommighe vrauwen weenden, duer
de schade die zij gheleden hadden. Men zeijde ooc, dat den duuck Dalve lust hadde
die stadt van Ghendt te beziene, ende hadder gheschict curts te commen met een
deel peerdevolcx.
en

Up den VIJ augustij, zaterdach wesende, was een mesraper, zijn mes spreedende
an den Minnemeersch, an den cant vander riviere, ende mits dat de riviere
afloopende was, duer dien dat de speijen ghetrocken waren, in de ghaten daer den
Rooden Turre plach te stane, zoo zach hij ontrent den ouver vanden watere commen
ghewintelt eenen meinsche, gheheel naect, waer naer hij terstont eenen pierhaeck
ghesleghen heeft, ende hem an dlandt ghetrocken, doende de wete daer af de
heere, die anschau daer up ghenomen hebben, bevindende dattet een jonck schoon
man was, zonder baert, met haer dat up den cam ghecurt was up thooft, wit van
lijve, maer dat tdeerlicste van al was, ghebonden zijnde beede zijn handen up zijnen
1
rugghe, ende ooc beede zijn voeten daer anne, an dwelcke een groot walcoen van
eenen steen ghebonden was, twee waerfs omme besleghen om dattet niet ontghaen
oft afslippen en zoude. Desen pacient hadde ooc een leelicke wonde in de kele,
zeer wijt ghapende oft openstaende, waer duere men zach, dat hem de kele
duersteken was, als met eens slaghers mes, ende daer naer tmes uutbrijnghende,
zeer tijrannelic den crop gheheel afghesneden. Desen aldus anschaut zijnde, zoo
wart hij vande Cellebroers doen beghraven up Sente Jacobs keerchof, onder de
linde, up tonghewijdde, ende daer naer wart hij weder upghegraven, tswoonsdaechs
en

den XJ

1

augustij, ende anderwaerf anschaut;

Falcoen, kanon.
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want den baliu van Ghendt leijder groote listen naer, om te moghen weten oft
vernemen, wie dees moort zoude moghen ghedaen hebben; want tscheen wel datter
meer dan eene mede besich gheweest hadde, ende daer hadde om ghevanghen
gheweest, maer was weder laten ghaen, Lievin Ghaeijaert, den weert in de Zwane,
duer de Graupoorte, was een ledichghangher ende beroijt ghezelle, boordeel
haudende. Men presumeerde, dat tfeijt niet verde van daer hij bevonden was, mochte
ghebuert zijn, anghezien dat hij met zulck ghewichte niet verde ghedrijven en conde,
oft ten hadde gheweest, dat hij van elder, van binnen of buten der stadt, ghedect
wesende, te schepe ghebrocht hadde gheweest, ende bij nachte over 't boort
gheworpen oft laten zijncken int water.
en

Item sdonderdaechs, den XII augustij, wesende Sente Claren dach, doe was
naer de sacramentsmesse, tHelich Sacrament van Sente Jacobs, met de naerbeste
sijborie, binnen rontsomme de keercke ghedreghen, met toortsen ende keerssen,
ende alzoo solempnelic int nieuwe ghemaecte (van aude ghebroken stoffe)
Sacramentshuus aldereerst eerweerdelic ghestelt bij her Phelips De Dobbeleere,
den visiteerder, diet anveerde uut den handen van her Jan Bane, deken vanden
Christenen, diet ommeghedreghen hadde. De zelve keercke wart ooc veel schoonder
gherepareert dan te voren, ende bijsonder den docxael, waer toe eenen ommeghanck
ende zeker presentacien ghedaen waren vande ghoede lieden, die Godts tempel
beminden.
Dander keercken vander stadt werden ooc redelicken schoone ende chierlic
gherepareert, boven dat ijemant ghehoopt hadde; want niet jeghenstaende de groote
oncosten ende lasten, die dinzetenen gheleden hadden vande Spaengiaerden, zij
betoochden noch zeer mildelic ende hopelic haer
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liberaliteijt tot Godts tempel ende tot den aermen, deene noch dander vercrempende,
maer meer vermeerderende.
Item sdaechs te voren, alzoo zeker schippers ontrent den nieuwen casteele,
ziende uut den casteele commen een Spaensche madone, riepen: hoere, hoere;
ende zij haer ommekeerende sprack: dat zal ic u wel betaelt doen stellen; ende
wederom ghecommen zijnde, raporteerdet haer boelen ende soldaten, die quamen
uute zij XVIIJ of XX, met stocken, ende liepen up de schepen, vindende daer zeker
cooldraghers, diet onbeschuldich waren, sloughense oft beesten gheweest hadden,
niet jeghenstaende dat zij zeijden, dat zij vander zake onschuldich waren, endee
stakense over 't boort in dwater, dwelc compasselic om zien was tonghelijck, dat
men hemlien dede, aerme aerbeijders ende slavoenen wesende.
en

Up den XIIJ augustij quam de mare, dat die Spaengiaerden ende ons volck, die
met den meester del campo waren in dlandt vanden Beerghe, een casteelkin
ghecreghen hadden vande vijanden, dwelc zij beleijt hadden, ende daer men meent
c

dat ontrent IIJ mannen up waren.
Daer wart ooc ghezeijt, dat den bisschop, die te Ghendt commen zoude ende
zijnen stoel stellen, een huus doen hueren hadde, te weten thuus vande hoirs van
Lievin Van Destele, staende achter in de Volderstrate, voor XIJ ponden grooten
tsjaers.
en

Up den XIIIJ augustij, zaterdach wesende, waren IJ diefkins verwesen
ghehanghen te zijne ter Muden, om dat zij in twee plaetsen buten te lande, in der
1
lieden huusen ghebroken hadden, onder tsollement vande huusen weerende ende
haerlier ghoeden gherooft, als te

1

Vloer.
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weten: een lijnen laken uut een cupe, ende hemden ende ander lijnwaet, ende in
een ander huus tinneweerck ende ander catheijlen, ghaende ledich ende vaghebunde
achter lande. Dese werden naer der noene gheëxecuteert. Zij waren van buten te
lande waert ende qualic ghecleet; hadden ooc te Ghendt om Ghode gheghaen.
Alzoo ziet men, dat zulcke in groote aermoede leven; want zoo den wijse man zecht:
de sommighe roven ende stelen altijts of ghecrijghen tghoet met bedroch ende
valscheden, ende zij werden nochtans hoe lancx hoe aermer, ende ander zijnder,
die haer ghoet mindelic den aermen uutdeelen, ende dese werden hoe lancx hoe
rijcker, zoo men ooc dicwils ziet ghebueren zeer meerckelic.
Up den zelven noene werden noch twee pacienten, schamel mannen van Ghendt,
amende aenghedaen, den eenen scheen wel L jaren audt, ende was een calcman,
die met de calckkerre plach te rijden, een slom been hebbende, ghenaemt Baten.
Dese, alzoo hij met zijn kerre passeren zoude Sente Nicolaus keercke, ten tijden
dat mer brack, ende hoorende trumoer in de voornoemde keercke, heeft zijn peert
stille doen hauden, ende es vander kerre ghespronghen, hem voughende onder
den zotten hoop der keercbrekers, ende om dattet hem wel behaechde, zoo heeft
hij mede willen helpen ende handthavich zijn an zulck oneerlic feijt, ende heeft in
den bueck van boven neder helpen weerpen die beelde van Onser Vrauwen
ligghende int kinderbedde ende Joseph ende tkindekin Jhesu daer neffens,
zegghende spottelic: comt af, ghij hebt langhe ghenouch epenen gheten. Den
anderen persoon en was zoo audt niet zupende curter van persoone. een
temmerman wesende. Ende werden ghestelt voor tSchepenhuus, up eenen waghene,
ghebonden an IJ sperren, met haer rugghen bloot;
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ende an de sperre daer den audtsten anghebonden was, was boven een cleen
ghalghe ghetemmert, als willende betooghen, dat hij de ghalghe verdient hadde.
Zij werden beede ghegheesselt, den audtsten eerst, elc VIIJ of X slaghen. Den
audtsten weende als een kindt, ende als den anderen ghevoelde de treckende
slaghen tusschen zijn schauderen, beghonst oock te caermen ende om gracie te
bidden. Zij waren beede berucht van keercbreken. Den hanchman weerpende de
roeden wech, zoo spronghen zij vanden waghen, alf naect, treckende haer hemden
an onder tvolck. Zij werden ooc ghebannen in de stadt, ende alle haer ghoeden
gheconfisquiert, ende een deel van hare amende was gherecompenseert met
haerlier langhe miserabel ghevanghenesse.

Cap. XV.
1

Van dat casteel Hulf bij de Spaengiaerdene ghewonnen; van een
scheerpee justicie int Westquartier ghedaen; van eenen anderen ooc
r
aldaer duerschoten an eenen boom; hoe mons De la Mote met
subtijlicheden veel quaetdoenders ende ghuesen ghecreech; van een
justicie tsHertoghenbosch ghedaen, ende hoe leelic daer die Duijtschen
dinzetenen vermoordden ende wonden, ende hoeveel huusen daer
ledich stonden; dat sConincx zone overleden was; en van groote
justicien ooc in Spangien; en van die desolacie van Andtweerpen ende
Doornicke.
Men zeijde ooc serteijnelic ten zelven daghe, dat die Spaengiaerden ghewonen
hadden een casteel an dlandt van Cleve, ghenaemt Hulf; want diet hilden, zeer
beschoten

1

Huls.
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c

zijnde, zijn van achter over eenen dijck uutghetrocken, ontrent IIJ mannen; wantet
maer van over drij zijden beleijt en was, ende waren de onse gherecreëert in den
buet van fictaillie ende andersins, dat zij daer vonden, zeer veel bestuailgen ende
ander ghoet. Eenighe zegghen, dat de vijanden drij daghen uut gheweken waren,
eert die Spaengiaerden wisten, zoo dat zij tcasteel, naer vertrecken der vijanden,
noch wel drij daghen lanck beschoten, vexerende een ijdel casteel ende verquistende
haer pulver ende aerbeijt.
en

en

Up den XIIIJ ende XV augustij, wesende Onser Vrauwen avont ende dach, zoo
zeijde men te Ghendt, openbaarlic, hoe dat in dWestquartier, in een prochie
ghenaemt Herssele, bevonden was een man ende een vrauwe, die berucht waren
van ghelogiert thebben van die ghuesche quaetdoenders, die men heet wilde ghuen,
waer up zij ghevanghen waren. Ende naer dien dat den juge te vullen ghebleken
was vander mesdaet, zoo heeftze mijn heere De la Mote doen rechten met een
scheerpe justicie, te weten: den voornoemden weert wert met vier peerden ghewesen
van een ghetrocken te zijne, ende als dese justicie gheschiede, zoo ghebuerdet,
dat de peerden niet stijf ghenouch en trocken, zoo dat den hanchman zijn schauderen
met een bijlkin ontleedde, ende daer waert een peert ghespannen an zijnen hals,
ende was alzoo met groote tormenten ter doot ghebrocht, ende zijn wijf ghehanghen.
Men zeijde, dat hij een rijcke man was, ende hadde de ghuesen ghesustenteert van
lijfcost ende andersins ende medeghedeelt van haren roof.
Een ander man was ooc ghevanghen ghenomen, naer dat hij up eenen boom
ghevlucht was, ende met twee looden gheschoten; doe clam hij af zeer bebloet,
ende wart doe an den boom ghebonden ende voort met busgheschut noch meer
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duerschoten, ende alzoo ter doot ghebrocht. Dit was ooc eene vande ghuesche
mesdoenders. Men zecht, datter daer noch vele ghevanghen zijn bij subtijlheden;
r

want mons Dela Mote, als hij de voornoemde ghevanghen hadde, heeftze
ghedreecht zeer te pijnighen, ten ware dat zij beleden ende noumden wie van deser
zake beschuldich ware, dat welcke zij ghedaen hebben. Doe heeft hijse bij nachte
ende avonde met hem doen leeden, ende heeft haer voor der beschuldigher lieden
dueren doen cloppen ende spreken, om alzoo de beschuldighe uut te locken, ende
voort alle die zeijden ghoede kennesse te hebben an ander quaetdoenders, die liet
hij daer de sprake voeren ende hemlien bij name noumen, als oft zij eenich exploot
ghaen doen wilden. Doe maecten haer die ander reet, ende quamen uute met haer
gheweere, die werden dan alzoo terstont vande serjanten upghenepen ende
ghevanghen.
De mare quam ooc te Ghendt, als dat disendaghe dat leet drij weken, dat was
en

den XX julij, tot tsHertoghenbosch ghebrocht werden ter justicie vier machtighe
mannen ende van qualiteijte; want zij hadden som capiteijnen gheweest voor onsen
Coninc ende den Keijser zijnen vadere. Daer warter twee af ghehanghen, ende al
om tfeijt van dese vermaledijde ghueserie, muterie ende heresije; ende dander twee,
bij tusschenspreken en vriendelicke en ootmoedighe supplicatie vande heeren
vander stadt an den duuck de Arschoot, als vulle macht hebbende vanden duuck
Dalve, hem te voete vallende, zoo wart gheconsenteert de ander twee te laten
steerven metten zweerde. Ende terwijlen dat men hier mede besich was, ende datter
een machtich volck stont om dees justicie te ziene zoo treffelicke, rijcke ende
machtighe mannen te zien steerven, zoo quamt bij sduvels toestoken, die een
bloedighe beeste ende dootslagher es,
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als datter een sijncroer es afgheghaen, moghelic van eene vande Duijtsche knechten,
die daer zeer gheweldich up de maerct stonden, ende som IJ of IIJ gheladen sincroers
aen haer zijde hadden hanghende, ende hier duere es een rumoer ghecommen
onder dese Duijtschen, meenende ter avontuere, dat dit een lose oft teeken was
vanden inzetenen ghedaen om hemlien te willen crancken. Tgheruchte van dese
Duijtschen scheen ghenouch in dier mannieren zijnde, alzoo zij haer voortijts te
Roome hadden in de speelbane, als Caius Caligula van Cereas versleghen was als
keijser int pallaeijs; want zij hebben als verwoedde honden up die aerme inzetenen
ghevallen met bloote rappieren ende deghens, zonder eenich onderscheet hauwende
ende keervende zonder ontfaermen up die lieden, die onnoosel waren ende zonder
eenich gheweere, zoo dat zi wel XXVI mannen dootghesleghen hebben, ende boven
dien een groote menichte die zij ghequetst ende ghewont hebben, noch leelicker
ende tijrannigher te weercke ghaende dant te Ghendt ghedaen hadde vande
Spaengiaerden, up den Coorenaert, waeromme nochtans sommighe Spaensche
capiteijnen gheweent hadden. Men zecht, dat een vande Duijtsche capiteijnen
deerste was, die zijnen rappier uut zoude ghetrocken hebben, waer duere zoo groot
een onghe val quam, dat zijt zelve daer naer ooc jammerlic beclaecht hebben ende
haer onghelijc te spade bekent. Zeer miserabelic wast tsHertoghenbossche ghestelt:
c

daer stonden doe ledich VI ende LXI huijsen, die alle van sConincx weghen
anghesproken werden, ter confiscacie.
Die van Andtweerpen, hoewel dat daer noch gheen justicie ghedaen en was,
nochtans wast beclaghelic die tachterheijt der stadt tanziene, die haer croijs van
haer renten qualic betalen conde, daer nochtans veel groote
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heeren ende meesters, ooc heeren vanden Hove (meenende wel bewaert te zijne
1
ende verzekert) hadden groote slommers van renten up Andtweerpen ghecocht,
dijnckende dattet een stede was die niet caveren en mochte, ende nu wasser de
plaghe in ghecommen, zoo datter nauwelic gheen meesteren an en was. Zoo dat
men ziet, dat gheen dijnghen zoo vast, zoo steerck noch zoo machtich es, ten mach
dalen ende mineren.
Daer quam ooc een drouve mare, als dat ons Conincx zone in Hispanien doot
was. Eenighe zeijden zijn zelfs doot; andere, dat hij int vanghenesse doot ghelaten
was, uut crachte vander inquisitie van Spaengien, ende datter wel XX of XXIIIJ
Spaensche heeren, waer onder hertoghen ende ghraven waren, ooc zouden ter
causen van desen ghedoot ofte gheëxpediert zijn. Den duuck Varcos, die zeer
machtich was, die wasser eene onder ghetelt, als oft zij zouden verstant ghehadt
hebben metter muterie in dees landen gheschiet, ende ghezint tot die nieuwe religie.
Te Doornicke ghijnct ooc al verloren. Meer dan dheelft vanden volcke vander
stadt was ghevlucht ende ter justicie brocht, ghevanghen oft ghebannen. Daer waren
weduwen, welcx mans over twee jaren ghestorven waren up haer bedden, diens
ghoet dat men noch upscreef ende confisquierde, zoo datter alomme tranen (die
zeer bitter waren) vloeijden.
Men zeijde ooc, dat Franchoijs Hueriblocq, zittende ghevanghen up tcasteel te
Vilvoorde, al maladiues gheworden was, moghelic van zwaricheden ende doluere;
want die ghevanghenen zaten daer in muten, alleene ende verlaten
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van al de weerelt; de sluters, als zij haer theten ghedreghen hadden ende te
drijncken, tsnoenens ende tsavonts, zoo ghijnghen zij duere, ende sloten tcasteel
toe, ende lietense alzoo als leeuwen oft beiren zitten oft ligghen, weder zij zieck of
zuchtich werden, daer up was cleen achte.

Cap. XVI.
Van sommighe nieumaren; hoe te Ghendt eenen herdooper ghejusticiert
was; ende hoe den prince van Oraingen met zijn volck bij Maestricht
ghecomomen was, ende hoe hem den duuck Dalve daer jeghen steerck
maecte; datter noch Spaengiaerden ter zee ancomen waren; dat de
ghuesen alle dijnghen detorqueerden tharen schoonsten; van waghenen
ende peerden, die naer den legher trocken; en van noch Spaengiaerden
ter zee anghecommen; van een rudesse in tsermoen; van Walsche
crijschknechten, die te Ghendt passeerden; ende hoe ghoeden coop
die gheroofde coijen ghegheven werden.
en

en

Up den XVJ ende XVIJ augustij wart ghezeijt, dat de ghues metten prince van
Oraingie wederomme haer ghesteerct hadden ontrent Cuelene, wel met VIIJ duijzent
peerden. Den roup was, dat zij wilden naer Hooch Bourgoingnen bij den prince van
Condée; maer wat haer intencie was en weet men niet.
en

Up den voornoemden XVJ augustij, maendach wesende, was te Ghendt verwesen
verbrant te zijne een jonck man, doopsghezint ende herdoopt, wesende van Eecloo,
een schoenmaker van zijn ambacht, ghenaemt Daneel De Pau, de welcke verwesen
zijnde uutquam zeer pacientich als een lammekin, niet een woort sprekende, veel
beter daer in
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doende dan oft hij ghesproken hadde, om dat daer duere andere hadden moghen
ontsticht werden. Hij was langhe naer tverwijsen in schepenen camere ofte in
tvertreck, daer den hanchman zijn ghereeschap maecte; want men reet daer
achtereen mede duere naer de Mude, alwaer hij buijten der poorte, neffens de
ghalghe, zijn noenmael met die bitter pijne des viers prouven moeste.
en

en

Up den XVIIJ ende XIX augustij sprac men openbaerlic, dat den prince van
Oraingien met zijn ghealleierde steerck te beene waren, ende zouden haer
nederghesleghen hebben bij Maestricht in een plaetse oft vlecke Carpe ghenaemt.
m

De mare ghijnck onder de ghuesen, datter te Cuelen wel IIIJ wapenrocken ghemaect
waren met haer teekenen ende levereijen om zijn peerderuters. Ende om dit perijckel
te resisteren, zoo dede den hertoghe van Alve bij hem verghaderen al meest zijn
garnisoenen, die hij in diveersche steden hadde ligghende, ende overzulcx werden
die Walen uut den lande van Walckeren ghelicht ende naer de vijanden upghevoert;
want men zach haerlier vrauwen ende tros te Ghendt duerpasseren. Twas oock te
Mechelen ghefoeriert ende elders; maer vernemende de ancomste der vijanden,
zijn de knechten wederom van daer moeten trecken, waerom die van Mechelen
ende ander steden zeer blijde waren, als dat zij vande travaillie vande crijschknechten
ontsleghen waren. Daer was ooc te Walckeren ancommen een zeeschip met ontrent
c

Spaengiaerts en was ghecommen uut Spaengien, soberlic int abijt, om ooc hier
in dlandt te brijnghen, ende men zeijde, datter noch meer commen zoude.
Sommighe die ghuesghezint waren: dat die Duijtschen, die in den voorleden slach
versleghen waren, al meest Bremers waren, van die stadt van Bremen of daer
ontrent,
IIIJ
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de welcke zouden van over beede de zijden ghelt ontfaen hebben, als vanden prince
van Oraingien ende van den duuck Dalve. Dit ghewaer werdende graef Lodewijc
van Nassau, zoude achterwaert ghetoghen zijn ende sommighe brugghen
afgheworpen hebben, ende IJ of drij groote sticken up haerlier hoop afghelaten, de
welcke mochten steerck zijn zes veendelen, die verraders daer mede bedanckende.
Ende zij wanende over te commen in den legher vanden duuck Dalve, zoo meenden
die onse, dattet vijanden waren die up haer quamen, ende zoudense metter macht
anghevallen hebben ende al den hoop versleghen; ende dat deerlicker was, vielen
an sommighe landthusen, zoo voorseijt es, emmer tot X of XIJ, die zij toenaghelden
ende tvier daer inne staken, verbrandende daer inne mans, vrauwen, kinderen ende
beesten, zonder eenich reghaert daer up te nemen weder zij van onser of van dander
zijde waren; maer de ghuesen spraken als afdraghende meinschen ende die grootelic
de zijde droughen den prince van Oraingien; want als de ghuesen de nederlaghe
hadden en zijt niet gheëxcuseren en conden, zoo verzierden zij zulcke fabulen daer
toe, ende als de ghuesen ijewers eenighe cleen victorie hadden, die verhieven zij
zoo (ende maectense zoo groot jeghen haers ghelijcke ofte daer jeghen dat zij vrij
waren), dat meer dan dheelft verziert ende gheloghen was.
Daer ghijnck ooc een mare uute, oft zij van hemlien quam dat en weet ic niet, dat
onsen Conincx zone niet zijns zelfs doot ghestorven en was, maer eijmelic van die
inquisitie van Spaengien ter doot ghebrocht was, men zecht doot ghelaten,
zegghende: hadde hij in dese Nederlanden connen gheraken, hij zoude dees
ghuesche heeren ende princen alle bij ghevallen hebben, ende, als een ander
Absolom, jeghen zijnen vader upghestaen hebben; maer dat stellic bij den anderen.
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en

Up den XXJ augustij voor der noene ende zaterdach wesende, waren de heeren
vanden Rade besich met sommighe te putte te leeden ende tortuereren, als eenen
meester Marck, een valsch muntenare.
De waghenen waren oock uut den lande van Aelst ende van elder ontboden,
ende moesten upwaert som naer Maestricht ende som naer Ludicke.
en

Up den XXIJ augustij, passeerden veel lammoen peerden duer Ghendt,
ghecommen uut dlandt vanden noortvrijen van Brugghe, herde fraeije peerden,
ghoet ghenouch om rijpeerden te zijne, ende de waghenen werden ooc metter aest
uutghezonden, al naer den legher vanden duuck Dalve, ontrent Maestricht. En daer
waren anghecommen in Zeelandt noch vier schepen met Spaenschen crijschvolcke
c

alsheels XIIJ , ende noch een schip gheladen met Spaensche peerden, ende men
zeijde, dat zij langhe up den wech vander zee gheweest hadden.
en

Up den XXIIIJ augustij, wesende dicendach ende helichdach Sente Bartholomei,
stont ten een hueren naer der noene een jonck Fremenuerkin in Sente Jans keercke
en predicte, en daer quam passerende een vuul droncaerdekin, al droncken
wesende, wonende up tZant, ende riep den predicant an, zegghende: ghij wulf ende
verrader, ghij staet daer omme en liecht. Den broere dit hoorende wart verbaest
ende zweech. Tvolc rochelde over hoop ende hebben dat droncaerdekin uut der
keercke ghesteken oft gheleet; maer eenighe dochte, dat ment behoorde daerom
ghevanghen ende upghehanghen thebben, bijsonder in desen periculuesen tijt. Ic
hebbe verstaen, dattet daer naer ghevanghen es gheweest ende heeft moeten
zeker amende doen.
en

Ende up den XXV augustij passeerden duer Ghendt een deel Walsche
crijschknechten, die afghecommen waren al
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den Westcant, ende de heeren van Ghendt, zeer wijselic ende discretelic doende,
willende dlandtvolck ontlasten, beschictense te schepe; want ic zacher up de
Coorenleije vier pleijten vul varen, en daer waren hier toe alsheels XVIJ schepen,
die duer Ghendt passeerden, ende daer passeerden ooc twee veendelen te voete.
Dese die te schepe waren, schoten macht zeere, sloughen de trommel ende lieten
de veendelen blaeijen. Daer wasser ooc een deel te peerde ende daer wasser noch
VJ veendelen achter; want bij den Duuck verghaerde eenen gheweldighen leghere,
mits dat men hoorde hoe dat den prince van Oraingien met zijn ghealleierde hem
zeer steerck ghemaect hadde, waer inne als hoofden waren den ghrave van
Zwartsenburch, den grave van Culenburch, den grave van Hoochstraten, den grave
van den Beerghe, den grave van Nassau ende meer andere, zoo datter een groote
apparencie was van rudelic melcanderen an te ghane.
Te Ghroenijnghen laghen van onser zijde veel Duitschen ende weijnich
Spaengiaerts, dewelcke daer ghijnghen (zoo men zeijde) als lammeren, ende werden
somtijts vande Duijtschen ghesleghen ende de leden afghehauwen. Daer ontrent
was grooten roof ghedaen van bestuailgen, zoo dat men de coijen brachte tot Ghendt
toe; want daer lacher een deel in de meerschen achter de Mude neffens de Cleen
Reke, up de zijde ten huusen waert, alzoo elc zien mochte, want zij waren som om
eenen daelder tstick inghecocht, ende int drijven den coopers ende andere van
ander crijschvolc ghenomen ende weder met ghelde ghelost, ende de coijen die
zieck waren lieten zij achtere, daert te passe quam.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

216

Cap. XVII.
Van verhueringhe van XV husen der ghuesen; ende van zeker veendelen
Walen, die duer Ghendt te schepe ende te voete passeerden; ende vande
groote rudesse ende roof, die zij tSente Baefs ende up dlandt bedreven;
ende hoe zij met de Spaengiaerts up tcasteel schimpten; ende hoe
haerlier onbehoorlicke rudessen ontrent Duunkeercke ghewroken waren.
en

Up den XXV augustij voornoemd, werden wederomme brieven gheplant, voor
tschepenhuus vander Kuere, uut den name van onsen Coninc, bij zijne
en

ghecommitterde, inhaudende, hoe dat men up den XXVIJ augustij, vrindach
wesende, tsachternoens ten IJ hueren in tsGraven Casteel, in de vierschare vander
Auderburch, verhueren zoude een zeker ghetal van huijsen, eenen termijn van drije
jaren, met de condicien ende bespreken, die men aldaer lesen zoude; welcke
en

c

hueringhe inghaen zoude up den I octobris XV LXVIIJ. Ende daer waren huijsen
in ghetale tot XV, als te weten: thuus van Lievin Dherde, up dHoochpoort, ghenaemt
den griffoen, hier voortijts dwerregharen, ende was bij hem den ghevel van steene
al nieuwe doen maken, als hij den upperprijs hadde vander loterie van tsHelichs
Christ keercke, maer hadde hem ghemoeijt vander ghueserie, ende gheweest in
den boosen raet up tghoet van Dierick Jooris te Wondelghem, zoo dat hij inne
ghedaecht zijnde ende niet comparerende, al zijn ghoet gheconfisquiert wart; ende
hij hilt hem in Inghelandt, ende liet daer noch een schoon huus gheconfisquiert an
de Melcbrugghe an den Curten Steendam, qualic onthauden
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hebbende tghene dat hij van zijnen vader ghezien oft ghehoort hadde, als dat hij
c

int jaer XV XXXIX, om zeker muterie ooc jeghen den Prince, zijn hooft voor zijn voeten
gheleijt wart. Dan wasser ter huere gheboden thuus van meester Willem Rutsemeelis,
jeghen over de plaetse vanden Schepenhuuse, welcken Willem ghehanghen was
up Sente Pharahilden plaetse, zoo voorscreven es. Item tachterhuus van tParadijs
in de Langhe Munte, toebehoort hebbende Lievin Henricx, maer nu gheconfisquiert.
Item thuus van Claeijs De Zaleere, apotecaris up de Vischmaerct. Item thuus van
Marcq De Mil, up tplaetsekin achter de Vrindachmaerct, die alle drije ghevlucht
waren ende al haer ghoet gheconfisquiert. Item thuus van meester Gillis Coorne,
ooc up tplaetsekin, met Rutsemeelis ter plaetsen voornoemt, ghehanghen, ende
meer andere, zoo voorseijt es.
en

Up den XXVJ augustij passeerde duer Ghendt, ontrent den een hueren naer
noene, noch een veendel knechten, Walen, wel ghemonteert, ende quamen al Sente
Pieters inne, ende passeerden neffens Sente Jacobs keerchof over den Curten
ende Langhen Steendam, neffens tcasteel ter stadt uut naer Dendermonde, deen
zeijde up Andtweerpen ende dander up Mechelen. Maer men zeijde ghemeenlic,
dat die sdaechs te voren duer Ghendt ghepasseert waren tot X veendelen in XJ
schepen ende IJ veendelen te voete, ghetrocken waren naer Andtweerpen om daer
te ghaen ligghen, ende die Duijtschen zoude men schicken in den crijch ende
battaillie, daerse den Duuck te doen hadde, van welcke Duijtschen den capiteijn
r

ghenaemt was mons De Ladron, naer maechschap van den cardinael van Trenten.
Maer daer quamen groote clachten over dees Walen, als zij te Ghendt passeerden,
te weten die eerste bende; want zij
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spreedden haer tSente Baefs in der lieden husen, namen al dat zij veil vonden van
hetelicke ware, ende bovendien namen der lieden ghelt, cleederen ende ander
dijnck, droncken in de heerteerghen den wijn ende tbier uut, zonder betalen; ende
die te schepe waren spronghen ooc uut, ende hilpen mede doen, niet jeghenstaende
datter eenen man vander stedeweghe voortstont up de ghroen Hoije, met casen
ende broode, om hemlieden ghoeden coop dees victaillie te gheven; want Willem
e

Van Hauweghem, de 12 schepene vander Kuere, was tot deser bezurchsamichede
ghecommitteert, welcken caes ende broot (tes wel waer) van sommighe anveert
wart, maer daer naer weder vercocht den derden penninck min dan weert was. Veel
vloucten ende zwoeren, zegghende dat zij niet en wilden daer mede te vreden zijn,
1
nu als zij waren in den besten bodem ende tcornel vanden lande; maer wilden
ghezoden ende ghebraden eten, zoo haer capiteijn ooc wel deden up Sente Baefs.
Ende als men claechde over den overlast van haer knechten, bij schepenen, daer
sommighe capiteijnen present waren, zoo zeijden zij, ten waren van hare knechten
niet diet deden, ende alzoo ghijnct duere. Maer de cause dat tSente Baefs, bijsonder
up de strate ende zijde daer tcappittel staet, dees foele ghebuerde, was dat die
knechten grooten hongher hadden, ende twas hooch noene, ende die victaillie
vander stadt hemlieden toeghezeijt en quam niet an, daerom ghaf haerlier capiteijn
hemlien consent in der lieden husen te vallen, en te eten en drijncken dat zij daer
vonden. Van stonden an, dat confoort hebbende, liepen zij der lieden dueren, poorten
ende veinsteren hopen,

1

Kern; het beste.
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ende maectent daer al verbuert, teerdent al uut dat zij daer vonden, sloughen
mannen, vrauwen ende kinderen, die eenichsins hemlieden resisteerden, als oft
1
beesten gheweest hadden. In een plaetse een streke buten der Spittaelpoorte was,
namen zij twee vande beste manshemden, die te drooghen hijnghen, ende zijnen
mantel die facte de vrauwe, ende liet haer daer mede slepen, als een catte, een
stick weechs, zoo dat zij haers mans mantel behilt. Die motsjaetsen oft jonghen die
bezochtent al, als in schueren, int stroo, int caf, ofter ijet verborghen hadde gheweest.
Zij namen oock der lieden bonetten van haer hoofden, die daer passeerden oft
stonden up tspel en zaghen, ende manghelden van hoeden over veel beter hoeden.
Den eenen huijsman lieter wel XV schilde, dander wel IJ of IIJ ponden grooten.
Sommighe schamel lieden waren daerom bijstier, ende commende onder weghen
vercochten der lieden rocken ende catheijlen, die zij gherooft hadden om ghelt te
hebben, ende roofden dan weder ander ghoet ende ghavent alf om niet.
2
Te Loo hadden zij eenen weert wel schade ghedaen om hondert ghuldenen,
ende hadden hem al zijnen wijn ende bier uutghedroncken zonder betalen. Jacob
De Deckere, an Sente Amantsbeerch, hadde eenen zone ghehuwet tsondaechs te
voren, die zette hemlien noch voren vande bruloftspijse, daermede hilt hij er X of XIJ
binnen huuse, die en lieten gheen ander daer in commen; want ten was niet
ghenouch, dat zij van een bende anreest waren, maer daer naer quamender andere
ende deden van ghelijcken. Maer in sommighe plaetsen, buten te lande, jaechden
zij de lieden

1
2

Hospitaalpoort.
Loochristi.
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uut haer husen ende slotense buten, haudende die husen van haer zelven. Ende
hoe gheleeft hadde dlaetste veendel dat duer dlandt van Nevel, van Grevelijnghen
ghecommen was, dat zach men wel an haer vette hamels, die zij buten up dlandt
ghenomen ende ghesleghen hadden, ende die hespen die zij medebrochten te
waghene in haer bagghaigen, ooc wafelen ghetast deen up dandere, alzoo gheluwe
1
als wuwe clauwen vanden eijeren, ende ander fictaille. Zoo dat sommighe lieden
zeijden, dat die Spaengiaerden veel redelicker waren dan dees Walen; maer zij en
considereerden niet, dattet dees Walen meest deden uut noode; want zij som in
vier maenden niet betaelt en hadden gheweest, ende hadden tghelt ontfaen met
eenen reael tseffens; ende dander, te weten die Spaengiaerden, dedent van
overwillicheijt, ofte dat zij haer ghelt vertuuscht hadden. Dees Walen passerende
voorbij tnieu casteel te Ghendt voornoemt, schimpten met die Spaengiaerts die daer
up waren, die heetende bugghers ende ghuten. Die Spaengiaerts gheen ghenouchte
daer in hebbende, trocken de valbrugghe vanden casteele uppe, ende stonden ter
mueren, maer bedect, dat men nauwelic haer hoofden en zach.
Dees schepen ghecommen zijnde tot Melle, zijn dees crijschtknechten al uut
ghespronghen ende hebben liever up dlandt gheghaen, om up den landtsman te
teiren, zonder haren cost ende alzoo dlandtvolck jammerlic te verlasten. Noch
quamen daer zulcke dachten te Ghendt, hoe dat zij elder gheleeft hadden, hoe dat
zij de lieden beroofden bedde en bulster, slapelakenen, cussenen, tinnen ende
eeren, ende haer som handen ende voeten bonden, niet min dan roovers

1

Wouweklauwen.
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ende straetschenders, die men daeromme metten viere pleecht te executeren. Maer
men wilde eijmelic zegghen, als datet haer toeghelaten was tvolc alzoo te quellen
ende overlastich te zijne, up dat zij zouden leeren niet lichte meer eenighe
nieuwicheden voortstellen. Die Walen hadden nochtans wel gheprouft wat daer af
comt dlandtvolc zoo zeer te quellen ende verlasten; want eer zij herwaert quamen,
zoo hadden zij ontrent Duunkeerke zeere dlandtvolc verlast, zoo dat zij ooc de
dochters schoffierden in presentie van haer moeders. Waeromme die landtslieden
upghestaen zijn, ende hebben haer jeghen zulc onrecht ghestelt; maer die Walen
oft soldaten hebben in den hoop gheschoten, ende eenen dootgheschoten, ende
een ander ghequetst in zijn been. Doe trocken de boeren daer rontomme de clocke,
zoo datter terstont verghaerden wel VJ duijsent mannen, ende jaechden zelve de
crijschknechten in de dunen, ende versloughender neghene. Die ander
crijschknechten, die binnen Duunkeercke laghen, begheerden an den capiteijn de
hare te ghoede te moghen commen; maer die boeren hadden haer boden ooc te
Duunkeercke beschict, ende den capiteijn ghebeden gheen volck meer uut te laten,
want anders zoude tgheheele landt upstaen. Dit hoorende den capiteijn, heeft haer
verboden uut te trecken. Die boeren hadden eenen Italiaenschen crijschknecht
ghevanghen, die wart van een van hemlien doot ghesleghen, waeromme dien
persoon ghenoteert wart ende ghevanghen vander overheijt, om daer over justicie
te doene als van dootslaghe, om dat hij naer de foele ende de ghemeene fuerie
desen dootslach dede.
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Cap. XVIII.
Vanden roum, die de sommighe vande Duijtschen upghaven, die ter
hulpe van Oraingie afquamen; hoe mijn heere den president van
Vlaenderen, in presencie van schepenen ende zeker notable, een oracie
dede; vanden nieuwen bisschop van Ghendt, ende hoe den zelven
bisschop in de possessie van zijn bisdom ghestelt wart.
Daer waren ghuesen, zoo ic vastelic haude, die ghaven uppe ende stroijden onder
tvolck, hoe gheweldich dat die Duijtschen afquamen met drij heiren, hebbende in
elck heir drij duijsent peerden maect IX duijsent mannen te peerde, ende voort met
c

veendelen voetknechten, dwelck steercke veendelen zijn, elck van IIIJ mannen
ten minsten, daer die Walsche maer en zijn hondert vijftich en die Spaensche ontrent
hondert XXX of XL. Zij zouden emmertoes IX veendelen Spaengiaerts afghesleghen
hebben, waer af sommighe vande ghequetste tAndtweerpen inghebrocht waren,
zoo zij de mare deden ghaen, ende datter drij Electuers onder waren, met dhertoghe
van Pomeren, ende hadden som briefkins daer die namen van die duijtsche
hertoghen ende ghraven in ghenaemt stonden, met alle de vorsten ende elc met
hoe veel peerderuteren dat hij afquam, ende hier over zoude capiteijn generael zijn
den ghrave van Zwartsenburch. Maer ic gheloove vaste, dat zulcx eenighe ledighe
ghuen hebben zitten dichten oft verzieren, waeromme zulcke behoorden scheerpelic
ghepugniert te zijne, naer tbevint vanden sticke, om dat zij zoo groote jonste draghen
tot Godts, des Conincx ende onse vijanden. Maer die catholijcke, die zeijden wel
anders, als datter maer een cleen
LX
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hoopkin Duijtschen oft eenen verghaerden hoop tsamen commen was, die verre
beneden de macht waren, die van deser zijde was.
en

Up den XXVIIJ in ougstmaent, zaterdach ende Sente Augustijnsdach wesende,
zoo waren schepenen van beede de bancken verghadert, daer mijn heere den
president ende den conseillier meester Gheeraert Rijm jeghen woordich waren, met
sommighe notable daer toe ontboden, in schepenen camer vander Kuere, zittende
mijn heere den president en den voornoemden Rijm neffens de plaetse vanden
voorschepene, mits dat alsdoe den voorschepen, mher Nicolaus Triest, heere van
Hauweghem, absent was, zoo wart zijn plaetse ghevult. Mijn heeren van Ghedeele
zaten beneden ter ghewonelicker plaetse, ende de notable vander stadt daer achtere,
alwaer mijn voornoemden heere den president een relaes oft oracie dede, duerende
ontrent een quartier huers, waer af de principale maxima was: als dat onsen edelen
coninc Phelips hadde over veel jaren zeer begheert, zoo hij alnoch dede, dat men
neerstich toezicht zoude nemen, dat in alle zijne landen zeer wel ende scheerpelic
zoude gheobserveert ende onderhauden werden et helich christen gheloove, ende
was daer af ghecomuniquiert met den alderhelichsten vader den paus Paulus die
vierde dies naems, om ter conservacie van diere noch zeker bisdommen up te
stellen, up dat die schapen ende onderzaten Christi te beter zouden beweecht ende
gheleert werden, waer inne den Paus willecuerde, maer mits zeker beletselen es
zulcx onvulcommen bleven, dan datter sommighe bisdommen upgherecht waren
als te Brugghe ende tIJpre, in de plaetse van dat Teruwaensche bisdom, welcx stadt
gheraseert was; nu wast van noode, datter te Ghendt ooc eenen ware, waer af
ghecomuniquiert hadde gheweest met den
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jeghen woordighen alderhelichsten vader den Paus, paus Pius, ooc de vierde dies
naems, dat welcke ooc van hem ghewillecuert was, ende bij zeker informacie ende
promocie ghenoumt ende uutghesproken, omme te Ghendt bisschop te zijne, een
man van ghoeden name ende fame, wel gheleert ende een sonderlinghe theologien,
die wel predicken conde, ende zoude overzulcx den volcke dwoort Godts
administreren, zoo hij tanderen tijde lovelic ghedaen hadde binnen der stede van
1
Curtrijcke, ende was ghenaemt heer Cornelis Jansins ; biddende mijne heeren
schepenen met den voornoemden notable vander stadt representerende dlichame
vander stadt van Ghendt, hem te willen alle behoorlicke eere ende reverencie
bewijsen, zoo ghoede ende duechdelicke onderzaten haren herder behoorden en
schuldich zijn te doene, ende om over danckelic te willen accepteren, ende leijde
over zeker bullen in walsche, som vanden Paus ende som vanden Coninc, tot drije
of viere, waer af dat eene in latijne was. De walsche werden ghelesen van meester
Roelandt Van Embijse, waer af datter eene was recommanderende dat tghemeene
puepel der stadt den voornoemden bisschop zouden willen onderdanich ende
obedientich zijn, alzoot behoort; hij hoopte hem ooc zoo te draghen jeghen elcken,
dat niemant cause en zoude hebben over hem te claghen. Den president ghaf ooc
te kennen, hoe dattet der stede proffijtelic zijn zoude ende meer ander redenen daer
bij voughende. Ende hij aldus zijn relacij ghedaen hebbende, zoo meende meester
Joos Borluut, den eersten pencionaris bij der Kuere, naer aude costume, up te stane,
ende vanden hoochsten eerst zeer reverentelic omme te vraghen alle de voornoemde

1

Jansenius.
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schepenen ende notable oft haer niet alzoo over danckelic ende ghoet ghedaen en
ware, ende daer af alsdan rappoort doen an den voornoemden president ende
conceillier, hemlien van schepenen ende notable weghe bedanckende, wies zij
uuten name vanden Paus ende Coninc ende ten proffijte vander stadt ghebesoengiert
hadden, hemlieden presenterende in meerder zaken bereet te vinden, etc. Maer
mits dien den president, zijn relaes ghedaen hebbende, zoo subbijt upghestaen
was, zegghende dat hij zijn rappoort ghedaen hadde ende zijn last ontdect, ende
vertreckende met den voornoemden Rijm, zoo en conde den voornoemden Borluut
zijnen ghewonelicken dienst ende beleefde tradicie niet ghedoen, zoo hij schepenen
ende de notable relateerde, naer tvertrecken voornoemt. Waer uut men zien mach,
dat in alle meinschelicke dijnghen moghen ghebreken vallen; want mijn heere den
president tanderen tijden aldaer zelve pencionaris gheweest hebbende, hadde
vergheten, dat men behoorde een lettel naer de propositie te verbeijden ende een
vruchtbare andtwoorde te verwachten, zoo hij zelve hier niet en dede. Daer naer
ghijnghen schepenen van beede de bancken met mijn heere den onderbaliu (mits
datter alsdoe noch gheenen hoochbaliu en was) in Sente Jahskeercke, ende
ghijnghen zitten in den choor, schepenen vander Kuere over de slijncke zijde, jeghen
over tSacraments huus, dat ooc vremde was, ende schepenen van Ghedeele up
de rechter zijde. Ende in den choor lach alsdoe eenen grooten hoop ghehauwen
oorduynsteen van tgherase of thernasch vande glaesveinsters boven in den choor,
die men vermaecte. Ende een groote alf huere daer ghezeten hebbende, zoo
beghonde men met vier of vijf clocken overhoop te luden, ende doe quamen die
priesters ende den scholaster als een processie, ende ghijnghen an den hooghen
autaer,
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hebbende een bouck in dhandt, daer den president ende Rijm voornoemt neffens
stonden ende lasen daer wat. Dat ghedaen zijnde, vertrocken zij, ende daer zonghen,
over de zijde vanden balck vul leeuwen naest den hooghen autaer, X zanghers ende
VIII crialen, ende men speelder up dorghele, ende den scholaster zanck jeghen bij
ghebuerten, anveerdende alzoo den voornoemden scholaster met zeker ceremonien
de possessie vanden voorseijden bisscop aldaer, ende doe vertrack elck zijn zins
thuus waert, voor den XIJ hueren voor der noene.

Cap. XIX.
Van zeker justicien te Ghendt ghedaen; ende hoe dheere Vendevijle te
Ghendt ghevanghen inneghebracht wart; ende dat daer noch VIJ
persoonen, ter causen der valscher munte, inghebrocht waren; hoe ons
crijschvolck die huijsen ende steercten verbrandden daer de vijanden
in ghelogiert hadden; ende hoe die van Ludick gharnisoen ontzeijden.
Up den voornoemden dach, naer noene, was voor tsGraven Casteel onthooft een
jonck frisch man, van qualiteijte; want hij hadde schepenen gheweest vander
casselrije ende zale van IJpre ende ontfangher van Waestene, ende dese justicie
was hem anghedaen ter causen vander ghueserie. Daer naer warter eenen valschen
munteneere ghehanghen, ooc een jonck man, magher int abijt, die valsche testons
ghesleghen hadde, ende was ghenaemt meester Marcus. Hij hadde drij waerfven
ghepijnt gheweest dat hijts niet en kende; maer de vierde reijse kende hijt. Hij zoude
ghezoden gheweest hebben, indient bevonden hadde ghe-
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weest, dat hij eenighe munte vervalscht hadde onsen Coninc anghaende, daerom
ontstont hij metter ghalghe. Hij was een Wale, ende men hijnck hem an de dobbel
1
potente up Sente Pharahildenplaetse, an de zijde van Wenemaers hospittael . Ic
quam ten naerghanghe, terwijle dat men hem noch verwurchde, niet wetende, dat
mer justicie dede, ende zach tvolck van tsGravenbrugghe af commen gheloopen
tot up de Vischmaerct, als oft daer al verloren gheghaen hadde, meest knechten
ende meijsens, ende dat quam bij van een peert of twee, die onder tvolc rumoer
maecten. Ander zegghen, datter eenen curten waghen brack daer volc up stont,
zoo dat zij vloden niet ghejaecht zijnde, vervaert zijnde van een ruusschende blat,
zoo de H. Scriftuere zecht. Godt wille beede deser pacienten zielen ende alle
gheloovighe zielen ghedijncken. Den eersten meende moghelic Godt ende de
waerheijt ghevonden te hebben, met dees nieuwe leeringhe, ende den anderen
was overloopen vander begheerlicheijt des ghewins, dwelc haer beede tleven
ghecost heeft.
Up den zelven dach was te Ghendt te waghen inneghebracht de heere van
Vendevyle, een frisch breet man, zeer fraij, jonck ende cloucmoedich, met noch
eenen jonghen zijn maech, ende was de waghen bewaert van X Spaengiaerts,
leelicke bouven, zwart ende som den nuese af hebbende. Zij quamen inne vanden
Zande ende werden ghebrocht int Nieu Casteel. Men leijde desen Vendevijle te
laste, als dat hij de nieu predicanten tIJpre zoude ghebrocht hebben ende eldere;
maer met dat hij een groot capiteijn,

1

‘Hij wierdt verwesen ghehanghen te zijne an eene vande potente, staeade up de Veerleplaetse,
ende de penninghen, bij hem ghegoten, an zijnen hals ghehanghen....’ Van Campene,
Dagboek, uitg. door De Potter, bl. 171.
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die groot regiment hadde, tot eenen naermaech hadde, ende zelve capiteijn gheweest
hadde ende ooc capiteijn tanderen tijden vanden nieuwen casteele te Ghendt (daer
hij nu in vanghenesse inneghestelt wart), zoo hoopte men, dat hij zoude moghen
tleven ontdraghen.
en

Ende up den XXX augustij, maendach wesende, werden te Ghendt ghevanghen
innegebrocht ende int sGraven Casteel in de vanghenesse ghestelt, zeven
persoonen, die van valscher munte berucht waren, waeronder drije jonghe vrauwen
waren, deene een ghehuwede vrauwe ende dander IJ haer dochteren audt XVI of
XVII jaren, zeer schoone ende costelic int abijt, ende waren up dees zijde van
Andtweerpen ghevanghen in een huus van plaeijsancie up die vlaendersche eerde
staende, ende bij den procuruer generael van Vlaenderen te Ghendt inneghebrocht,
zoo voorseijt es. Ende tsanderdaechs den laetsten augustij werden sommighe van
haer ter scheerper exame gheleet, van tsmorghens voor der noene, dwelc een zuer
inbijt voor hemlien was. Men zecht, datter noch drije sindert ghevanghen inghebrocht
zijn; want dees valsche muntenaers waren wel zij XXXVI steerck, ende hilden haer
som up dees zijde ende som up ghene zijde an de stadt vesten van Andtweerpen,
M1

ende hadden wel ghesleghen, dat bij hemlien ghemunt vonden was, wel XL
bourghoensche daelders die XXXII stuvers tstick doen; maer die hare en waren
nauwelic X of XI stuvers weerdich. Een vande principale van hemlien ghijnck costelic
int abijt, als met een wambaeijs van vijolet cramosijn fluweel ende dierghelijcke.
Daer wart ooc ghezeijt, als dat onse crijschknechten ontrent Ghelderlandt,
Maestricht ende Vrieslandt, daer die

1
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crijschknechten der ghuesen ghelogiert ende haer steerck ghemaect hadden, alle
die durpen, steercke huysen oft fortressen verbrant ende gheraseert hadden, ende
dat daer gheen weere vander ghuescher zijde en was. Alzoo werden die landen
daer ontrent al bedorven. Ende ic was met mijn ghezelscap zeer doen groeten van
Jacques Hermentis, den Spaengiaert, die tot mijnent thuus gheleghen hadde ende
an mijn tafel ghegheten en ghedroncken. Dees groetenesse quam van tstedekin
Grave, an den cant van Ghelderlandt met eenen brieve ende noch anderwaerf
verbael, van gheen zwaericheijt van onser zijde scrijvende oft vermanende, Ghode
lof.
Den duuck Dalve begheerde gharnisoen te legghen in de stede van Ludick, ter
c

bewaernesse vander stadt, tot VJ mannen; maer die van Ludick weijgherden dat,
zegghende: zij zouden haer stadt zelve wel bewaren, ende ontboden haren bisscop,
om te hooren zijn advijs, die alsdoe in de stadt niet en was.

Cap. XX.
Hoe te Ghendt een placcaet uutghelesen wart, inhaudende dindaghijnghe
van somminghe ghuessche edelmannen; van een groot veendel Walen
dat duer Ghendt passeerde; ende wat men zeijde van Valenchiene,
Doornicke, Andtweerpen ende Ghendt; ende hoe den nieuwen bisscop
te Ghendt zijn intreije dede, hoe eerlic hij ontfanghen wart, meghaders
de ceremonien dien anghaende.
en

Up den IJ septembris, donderdach wesende, was bij den heeren vanden rade te
Ghendt een placcaet uutghelesen, zeer curt wesende, waer bij dat inneghedaecht
waren die edel-
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mannen, die ghehandteekent hadden, wesende de ghene die eerst de requeste
tHove an de ghouvernante Margareta ghepresenteert hadden, de zelve te commen
verclaren binnen XL daghen wie hemlien daertoe ghemoveert hadde, om gracie te
verwachten, brijnghende over bij clare specificacie al haerlier ghoet, ende indien zij
niet en compareerden noch procuruer in haer plaetse ghestelt hadden, binnen de
voornoemde XL daghen, zoo zouden zij haer onweerdich maken alle gracie ende
clemencie. Dit placcaetkin stont zeer prolicx ende donckere, ende sommighe wilden
daer uut verstaen, dat alle andere ghemeen persoonen, die ghehandteekent hadden,
wie zij waren, ooc daerinne beghrepen oft verbonden waren, met een bedect
reghelkin of twee; want daer waren IJ of IIJ contracten vande ghuesen
ghehandteekent, waer af datter eene of twee onder hemlieden weder gheschuert
was, ende de reste creech dheere van Backerzele in handen, ende hij ghevanghen
ende ghejusticiert zijnde, zoo quamt te Bruessele in de handen vanden raet vanden
Hove. Ooc mede zouden zij inneghedaecht zijn (zoo men zeijde), die int eerste niet
en hadden willen de roomsche keercke ende conijnclicke Majesteijt zweeren ende
tgheestelicke ende haer ghoedijnghen te helpen diffenderen. Zoo zeer waren met
de scheerpe justicie ende tneerstich onderzouck die monden vande lieden ghestopt,
zoo dat men nu als men te schepe voer, daer tmaerctvolck in zat, niet een woort en
hoorde vande questien des gheloofs vermanen, daer men een jaer of twee te voren
zoo vele af clapte, dat men up waghenen ende schepen nauwelic anders en hoorde,
ende creghen somtijts ter causen van desen zoo groote woorden ende ghekijf, dat
zij melcanderen wel zouden ghesmeten hebben.
Up den derden septembris, passeerde duer Ghendt, een groot veendel Walen,
c

wesende wel V steerck, ende

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

231
quamen ter Bruchschepoorte inne, treckende alzoo al tSente Baefs bij tnieu Casteel
uute, ende daer passeerden neffens Ghendt noch een soorte. Ende die eerste
Walen, die duer Ghendt ghepasseert waren ende up dlandt zoo grooten overlast
ghedaen hadden, als oft openbare vijanden gheweest hadden, die waren nu binnen
Andtweerpen ghefoeriert, in der lieden huijsen, ende die Spaengiaerden, die in
Zeelandt te schepe anghecommen waren, die waren ooc binnen Andtweerpen
commen, ende zijn met een deel Duijtschen int nieu Casteel ghetrocken om tzelve
te bewaren; ende men zeijde, dat zij inneghedaecht waren tHove, alle die
tAndtweerpen up de Meirbrugghe met ghewapender handt gheweest hadden, der
1
welcker een zeer ghroote menichte was, als wel VIII of XM zoo men meent.
Daer wart ooc in secrete ghezeijt, als datter te Valenchiene, Doornicke,
tAndtweerpen ende te Ghendt wel duijsent achter straten ghijnghen, die emmertoes
alle ter doot verwesen waren ende int billetkin stonden, die lettel wisten dattet hemlien
zoo naer ghaen zoude. Men zeijde, dat zij ooc inghedaecht zouden zijn die de
valsche predicanten ghelogiert hadden, die haer kinderen int ghroene hadden doen
christen doen, ende diese gheheven hadden; voort alle die ter veltpredicatie
gheweest hadden, zouden moeten al haerlier ghoeden overbrijnghen, ende certificatie
brijnghen II waerf tsjaers waer zij te biechten gheweest hadden, ooc die de
predicanten ghenoot ende ghetouft hadden, ende vele meer ander articlen.
Daer wart ooc ghezeijt, dat in de laetste weke vanden ougst, waren te Valenchiene
XIII mannen ghejusticiert,

1

8,000 of 10,000.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

232
ende te Doornicke drije, al ter causen vander nieuwer religie.
en

Up den VIII septembris, wesende Onser Liever Vrauwen gheboorte dach, doe
1
dede den bisscop van Ghendt zijn incomste oft intreije, ter Keijserpoorte
innecommende; want hij hadde den nacht te voren gheslapen ten huijse vanden
pastuer van Ghendtbrugghe, ghenaemt her Gillis Van Waesbeerghe, ende zijn
avontmael ghedaen Sente Claren buten Ghendt, ende was sdaechs te voren tot
daer van Aelst ende van onder weghe gheconvoijiert van die van Ghendt met LXXXIJ
ghedeputeerde ende an der ghoetwillighe te peerde, ende quam met een deel
peerden inneghebrocht, tsmorghens curts naer den VIIJ hueren up den voornoemden
Onser Liever Vrauwen dach, tot in tcapellekin van Sente Joorishuus an de
Vijfwintghaten; ende daer waren mijn heeren vander Wet, van beede de bancken,
die daertoe verghadert waren van tusschen den zessen ende zeven hueren, ende
quamen daerjueste den bisscop int ghemoet, ende ghijnghen met hem int
voornoemde capellekin. Daer zach men hem met een choorcleet an, een
ghestapeleert vierschoot man, rijpe ende ootmoedich van wesen; hij zat in eenen
becleedden stoel met tappijtserie, ende de mueren behanghen, den autaer ende
daer boven naer den schamelen staet vanden cloosterkin verchiert. Daer naer wart
hij becleet met witte zijden satijnen leerskins, van IJ of IIJ diakens, die hem dienden,
en met een witte zijden sattijnen casuffele, ende noch een wit zijden satijnen tunekeel
daer boven. Daer naer wasser een priester, die nam een cammekin ende heffende
zijn hair. Daer naer deden zij hem een ghulden stoole an den hals, ende achter-

1
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naer een costelicke cappe (al vul ronden met hijstorien beeldeweerck gheborduert)
was hem ommeghehanghen, die daer up den autaer openghespreet hadde
gheleghen, maer was hem veel te wijt, zoodat zij hem over de schauderen
nederzanck; maer men maectese vaste, ende daer naer wart hem den mijter up
thooft ghestelt, wesende wit ende gheborduert. Aldus ghecleet zijnde, zoo verbeijde
hij langhe naer de processie vande canonicken van Sente Jans, alias Sente Baefs,
ende las somtijts in eenen bouck, lach ooc somtijts over zijn knien in den zitstoel,
doende zijn ghebet. Daer naer, alle dijnghen ghereet zijnde, quam daer mijn heere
den president inne ende de heeren vanden Rade, met dat daer an cleeft, ende
groetten den bisschop, hebbende zeker woorden ende cerimoniale comunicacien
met elcanderen, ende curts daer naer quamen alle die heeren vanden Rade weder
uut den capellekin ende den bisscop volchde naer. Ende recht voor de capelleduere
waren twee costelicke cussens gheleijt, daer neffens stont meester Marcus De
Steercke, presbijter ende tresoorier vander canesije van Sente Baefs, hebbende in
zijn handen een costelic verghulden cruse met peerlen ende ghesteenten verchiert,
ende up elcke zijde hadde hij twee priesters, elck met helichdom in zelveren vaten,
tusschen zelveren inghelen. Den bisscop dan uutcommende, ghaf elcken de
benedictie, ende knielende up tcussen, zoo custe hij tvoornoemde cruijse. Daer
rees hij wederom up, ende ghijnck met schoonder processie neffens de husen,
jeghen over tBeghijnhof tot eer men quam tot tcapellekin an dAchterhoije; doe
sloughen zij af naer de rechte strate, mits dattet daer in een huus steervende was
ende den stroowisch uut stack; want de peste was doe te Ghendt ghecommen in
te

diveersche steden, als in de Baghattestrate S Pieters wel in XII steden, jeghen over
de Roose
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up den Neercautere, in een straetkin, ende bij de Peterceliepoorte, up de Nieustrate
Sente Pieters, bij den baliu vande mannen was, item tSente Baefs ende up tPas.
Aldusdan was den bisschop gheconvoijiert in schoonder processie vande
baghynen, vier oordenen, canonicken van Sente Baefs, den abt van Dronghene,
den abt van Baudeloo met haren muuncken met haer costelicke cappen, de abten
ghemitereert met haren crootsdraghers, zeer magnifijck ende eerlic, met de beeren
vanden Rade, schepenen van beede de bancken, pencionarissen, secretarissen
ende veel ander notabel persoenen, al lancxt den Brabantdam, duer de
Brabantpoorte, de Brabantstrate, de Melckmaerct, de Coestrate, de Callanderbeerch,
de Cijpresstrate, de Magileynstrate, ende alzoo neffens tBeelfroet overhende Sente
Jans keercke inne. Daer ghijnghen die heeren vanden Rade ende schepenen van
beede de bancken mede tot in den choor, ende up de zijde naest den zusterhuuse
stonden de raetsheeren, ende over dander zijde schepenen voornoemt, ende daer
werden bancken ghestelt omdat zij zitten zouden. Ende den bisscop ende de zijne,
zijnde voor den hooghen autaer, deden zeker ceremonien ende ghezanghen, ende
daer naer ghijncmer een misse celebreren, die dede meester Marcus De Steercke
voornoemt, zeer solemnelic. Den autaer was verchiert met die costelicke keerckelicke
oornamenten ende juweelen, ende ter epistele wart den bisscop den mijter weder
upghestelt, ende de crootse in de handt ghegheven, ende stont aldus ghemijtert
ende ghestaeft zoo langhe als de epistel duerde, in een teeken, dat hij, als een
bisscop ende ghoet herder, begheerde neerstelic die Helighe Scriftuere te
bescheermen. De epistel was ghenomen uut tbouck der wijsheijt. De misse wart
ghezonghen met schoon discant up den docsael, ende met eenen riethoorne ende
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orghelen. Den bisscop knielde voor zijnen stoel tenden tghestoelte up de zijde naast
den zusterhuuse voornoemt, ende was nieuwe ghemaect van spiesschen haute,
ende zat altemet in den zelven stoel, die verhemelt was, ende up dander zijde
overhende vanden ghestoelte knielde oft zat alvoren den abt van Baudeloo, ende
daer naer den abt van Dronghene, met haer costelicke cappen an ende voren an
de burst met ghefighuereerde platen van ghaude ende zelvere, ende haer
crootsdraghers stonden daer voren metten blooten hoofde, buten tghestoelte, ende
ooc haer mijter draghers, dwelc gheestelicke persoonen waren. Die crootse ende
mijter vanden abt van Baudeloo waren de costelicste van al. Ende up de zelve zijde
stonden of zaten alle de monicken met haer costelicke cappen, ende up dander
zijde, in simpel choorcleeren die canonicken van Sente Baefs, ende voor den
bisschop stont een gheestelic persoon met de crootse, ende hadde ooc zijnen
mijterdragher, ooc gheestelic wesende.
Daer wart ommeghaen voor den ghemeenen aermen, dwelc Anthonis Van
Wijchuuse dede, hebbende eenen damasten keerel an, met den baliu vander
keercken, ende ghijnghen alzoo omme: eerst voor den bisscop, daer naer voor de
abten, heeren van Rade ende schepenen, ende werden van elcken met
aelmoessenen beghaeft, ende ic zach daer een stick ghauts in ligghen, dijnckende
wel dat datte den bisschop ghegheven hadde, ende groote zelveren pennijnghen,
die dochtic dat de abten ghegheven hadden; want den bisschop, als hij zach die
kinderen van die aerme scholen up beede zijden vande straten over haer jonghe
knien ligghen, zoo men pleecht alst processie generael es, zoo creech hij daer ooc
groote compassie mede, ende beval zijn dienaers, dat men haer mildelic deelen
zoude.
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Daer naer wort tpaeijs ghedreghen van IJ priesters over elcke zijde eenen, waeraf
den eenen was heere ende meester Gillis De Voocht, latijnsch schoolmeester, ende
waren groote tafelen ghefighureert, zelver verghult, zeer magnifijck. Ende de messe
ghehent zijnde, ende gheroupen zijnde van een priester, dat men de benedictie
gheven zoude, zoo gaf den bisschop weder de benedictie, ghelijck hij daer te voren
noch ghedaen hadde, ende menichfuldelic lancxt de straten, an alle canten, zoo
dat tvolc in zijn wesen, devocie ende caritate tot den aermen, herde wel ghesticht
was. Doe wart hij gheconvoijiert vanden priesteren in den Sanctuarij. Daer wart hij
ontcleet van zijn priesterlicke cleeren, ende de heeren vanden Rade ende schepenen
stonden hem beneden den steegher en verbeijden, ende hij afcommende groette
elcken, ende was van vele ghereverendeert ende gheconvoijiert tot int hof van Sente
Baefs, inde Scheltstrate, toebehoorende den proost Viglius Van Zwijchem, president
bij den Hove; ende daer was een eerlicke tafel bereet, daer de zusterkins, nonnekins
ende ander religiuesen van Ghendt van vremde ende costelicke gestoffeerde schalen
ende gheschijncken, haer eere wel ghecavelt hadden. Hier ghijnghen sommighe
ghedeputeerde eten diet beliefde, maer ic, al was ic schepenen van Ghedeele, en
ben niet mede gheghaen, eensdeels dattet mij niet en luste, ende anderdeels dat
en

ic een bruloft hadde van een mijn maechschap, voor den IJ dach, daer ic om der
vriendtscap wille liever compareerde.
Dit was den aldereersten bisscop, die noijnt tot Ghendt ghezeten hadde, van dat
Ghendt ghefondeert es. Godt gheve, dat hijt salichlic bedienen moet, ende wij alle
daer duere ghebetert werden!
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Cap. XXI.
Van een rudesse der ghuesen te Gorge, boven Rijssele; hoe zeker
comissarissen tendeerden tot gracie over sommighe ghevanghenen te
Doornicke, ende meer quaets dan proffijt daer af quam; hoe zeker
vrauwen inneghedaecht waren; hoe den nieuwen bisscop zijn eerste
sermoen te Ghendt dede; ende van een scheermutsijnghe tusschen de
onse ende de vijanden.
en

Up den IX septembris 1568, quamen weder quade nieumaren uut West-Vlaenderen,
en

te weten hoe dat tsondaechs te voren, dat was den V septembris, ghecommen
waren in de prochie van Gorghe ofte Gorgis, boven Rijssele, daer de ghendtsche
C

scepen ancommen, wel III mannen te peerde, al wit ghewapent, ende hebbent
aldaer in de keercke, die al nieuwe (vander beeldebrekijnghe, die daer gheschiet
was) weder gherepareert ende verchiert was, anderwaerf al in sticken ghesmeten,
ende twee vande wakers oft wachters versleghen ofte ter doot ghebrocht; welcke
innorme sticken al te langhe in dat quartier gheduert hebben, zoo dattet meer dan
abuselic es, dat men zulck quaet gheboufte niet betrapen en can, dwelc eenen
quaden mont maecte voor den duuck Dalve ende zijn Spaengiaerts.
De mare es ooc ghecommen, hoe dat zeker comissarissen, uut laste vanden
Hove, gheweest hebbende te Doornicke, ende ziende daer die groote multitude
ende miserabiliteijt vande ghevanghenen, daer herde deghelicke mannen onder
waren ende som onnooselic in haer brueken ghevallen, hebben ghescreven an den
duuck Dalve dinformacie van dien, ende ghevoelende den Duuck, dat zij favuer
droughen
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tot die aerme ghevanghene ende gheerne ghezien hadde, dat men van gracien
ghehuseert hadde, zoo heeft hij eenen Spaengiaert daerwaert ghezonden, ende
heefter daer wel XVIII of XX doen executeren, zoo dat men zecht, datter in VI weken
tijts wel LXXIIIJ ghejusticiert zijn, als ghehanghen, onthooft, verbrant, die handen
afghehauwen. Ende daer wasser noch een groot ghedeel ghevanghen, zoo wel int
casteel als in de stadt, zoo dat men daer nauwelic vanghenessen ghenouch en
vant, en zaten zoo abstract, dat haer niemant spreken en mochte, in muten, vijf of
zesse te ghadere.
Ende alzoo men te Brugghe ende int Vrije de wetten zoude vermaect hebben,
zoo was ghezonden an die vanden Vrijen, vanden duuck Dalve, als dat zij noch
zouden cesseren van haer wet te laten vermaken. De cause es onbekent.
en

Up den XJ septembris, waren te Ghendt inneghedaecht. ende ten bretecke van
schepenen uutghelesen, te compareren binnen eenen zekeren ghestelden tijt, voor
den duuck Dalve oft zijne ghecommitteerde, up eeuwelic ghebannen te zijne ende
al haer ghoede gheconfisquiert, een zeker ghetal van vrauwen ende joncvrauwen,
wel tot XVIIJ of XX, die met haer mannen uuten lande ghetrocken waren.
en

Up den XIJ septembris, zondach wesende, predicte vanden zeven hueren totten
achten, den nieuwen bisscop van Ghendt, in Sente Janskeercke, zijn eerste sermoen,
daer veel volcx was, ende was de evangelie vanden Samaritaen. Hij verclaerde
eerstwaerf, hoe hij gheroupen was om een bisschop te zijne over die verhevene
ende ghroote stadt van Ghendt, dwelc hij niet weerdich en was, noch en drouch
hem die eere niet anne, die men hem dede, maer screefze Ghodt almachtich toe,
hoewel nochtans, dat die onderzaten met alder eerbaerheijt ende ghoetwillicheijt
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schuldich waren te ontfanghen ende obedieren haer overste, gheestelic ende weerlic;
want ons Heere sprack: die een prophete ontfaet in den name van mij als een
prophete, en zal den loon van een prophete niet verliesen, ende die u ontfanct die
ontflanct mij, ende die mij ghezonden heeft, etc. Aldus poochde hij zeere om een
ghoetwillicheijt te maken tusschen tgheestelic ende dweerlic, zegghende, dat men
hem niet vervaren en zoude van hem. Hij en was niet ghecommen om ijemant
inderlic, maer om elcken bijstandich ende behulpich te wesen, als een dienare van
elcken omme die verdoolde ten rechten weghe te brijnghen, de wanckelende of
twijffelende te ghenesen ende de stantvastighe int gheloove noch vaster ende
steercker te maken, met meer ander goede vermanijnghen. Daer naer sprack hij:
hij zoude tot der H. Evangelie ghaen, ende die uutlegghen naer zijn vermoghen,
anghezien dat hij in VIJ jaren niet vele oft niet in vlaemsche ghepredict en hadde,
maer met ander dijnghen ende met boucken te maken bezich gheweest, zoo vreesde
hij, dat hij in de vlaemsche tale niet wel bezocht en zoude zijn, waeromme hij badt,
dat ment hem ten besten afnemen wilde. Ic hoorde ooc sommighe blamen van dien
ofte incorrectien, als daer hij zeijde kersten oft kerstenen daer hij behoorde ghezeijt
thebben christen oft christenen, dwelc een ghemeen faute onder de predicanten
blijft, als oft zij niet en wisten vander ethimologie van dien; zeijde ooc, dat den man,
die onder die handen der moordenaren viel, ghecommen was van Jerusalem tot in
Jerico, daer den tecx maer en zecht naer Jerico; hij en wilde ooc niet toelaten, dat
men den gheestelicken staet beschimpen zoude, omdat den levijt ende priester
daer voor bij leden, mits dat zij vanden Samaritaen noch vanden ghewondden niet
berespt en waren ende dat zij niet gheestelic en waren, als die priesters vanden
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Nieuwe Testamente, maer waren als wet gheleerde legisten, etc.
en

Up den XII septembris, zondach wesende, zoo zoude een scheermutsijnghe
gheschiet zijn, tusschen de Duijtschen, over de zijde vanden prince van Orainge,
ende de Spaengiaerts, over de zijde vanden duuck Dalve; want daer zouden drij
veendelen Spaengiaerts haer gheavontuert hebben te trecken over de Mase,
dewelcke vande vijanden up den voornoemden dach, tsmorghens ten vier hueren,
an zouden ghevallen zijn ende hemlien alle versleghen hebben, hoewel dat zij haer
zeer ter weere zouden ghestelt hebben. Den Duijtschen capiteijn, die dit feijt zoude
ghedaen hebben, was ghenaemt Vossensteert, ende andersins den Vlieghenden
1
Duvele, maer zijnen rechten name es naer zijn eerlichede dheere van Lumes , die
veel feijten bedreef. Men wilde ooc zegghen, als dat in den legher van Oraingie met
zijn consoorten (die nu lach te Dueren ende daer ontrent) zouden ghecommen zijn
uut Vrancrijcke, een groot ghedeel Ghasschoensche crijschlieden te voete, die men
voor tfraeijste oorloochsvolck van Vrancrijc haut, moghelic aldaer ghezonden vanden
prince van Condée, die hem weder upghestelt hadde ende den Coninc van
ghelijcken, zoo dattet wederom in Vrancrijc in roere was, hoewel nochtans dat
eenighe wilden zegghen, dat den Coninc met zijn aliance zoude inghenomen hebben
alle de steden, die onder de macht van Condée waren, bij overgheven van Condée
ende andersins bij vorme van appointemente, preter een stadt, die Condée te
gheenen fijne overgheven en wilde.

1

Willem van Marck, grave van Lumey.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

241

Cap. XXII.
Van een valsch minister te Brugghe ghevanghen; van tvertrecken van
broeder Jan Vanderhaghen, dominicaen te Ghendt; hoe den duuck Dalve
meel van die van Ghendt begheerde; van zeker Zeeuwen, die ghepijnt
waren; van een fijnesse bij de vijanden up de onse ghedaen; ende van
een ghevecht tusschen de Spaengiaerden ende Walen tAndtweerpen.
en

c

Op den XIII septembris XV LXVIII, was te Ghendt int collegie van schepenen van
Ghedeele ghezeijt, hoe datter te Brugghe een valsch minister, ghecommen uut
Inghelandt, ghevanghen was, ende als men hem vraechde, wat hij hier quam doen,
zoo andtwoorde hij: hij quam de broeders vertroosten, die (zoo hij ghehoort hadde)
zeer verdruct, verjaecht, vermoort, ghebannen ende berooft waren vanden duuck
Dalve; want zijn consciencie hem daer toe roerde, anghezien hij een leeraer was
ende daer toe van Ghodt ghestelt, om de recht gheloovighe in haren noot ter hulpe
te commen, veel te meer omdattet zijn landtzaten ende eijghen volck was, mits dat
hij hem zeijde van Hulst gheboren te zijne.
Ontrent desen tijt, ende daer te voren, zeijde men zeere, dat broeder Jan
Vanderhaghen vertrecken zoude ende ghaen wonen te Bruessele, daer veel lieden
ende bijsonder vrauwen zeere in beroert waren, ende daer waren, om dat hij zoude
moghen hier blijven, diveersche brieven den president ende andere in handen
ghesteken, inhaudende hoe dat hij hier zeer nootzakelic ende oorboorlic was, om
de ketters te wederstane, up dat zij niet de catholijcke over den hals en wiessen,
ende dat hij hem wel ghequeten hadde in
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den periculuesen tijt vander ghueserie, waer inne hij zijn standtvasticheijt ende
cloucmoedicheijt wel betoocht hadde; maer daer jeghen wart ooc ghezeijt van
eerlicke mannen, wetweerdich ende niet suspect, dat zij hem hadden hooren
predicken, dattet wel ghedaen was, dat die Spaengiaerts der lieden ghoet, huijsraet
ende bedden foortselic uut der lieden husen haelden, dwelc sommighe Spaengiaerts
wel wetende, zeijden tot de inzetenen, dat zij wel daer an deden zulcx doende, ende
dat ons eijghen predicanten zulcx voor ghoet up den predickstoel ghepresen hadden,
waeromme eenighe hem an een ghalghe weinschten, ende zeijden, dat hij de
magistraet vander Stadt ooc gheblameert ende te naer ghepredict hadde. Aldus en
weinschten sommighe niet om zijn blijven, maer veel meer om zijn vertrecken, dwelc
hij ooc ghedaen heeft curts daer naer, als vanden duuck Dalve te Bruessel begheert
zijnde, zoo men zeijde.
Up den voornoemden dach quammer eenen post te Ghendt inghesmact, vanden
leger vanden duuck Dalve, vertooghende an mijn heeren schepenen vander Kuere,
dat zijn excellencie an de stadt van Ghendt versochte te hebbene XXX last meels,
elc last van IIIJ mudden ende VIIJ halsters, dwelc hem de heeren van Ghendt
consenteerden te zendene, om den legher te fortifieren, ende van ghelijcken werden
ooc ander smale steden ghesommeert ende ghetauxeert tot leveringhe van mele,
elc naer zijn vermoghen.
en

Up den XVJ septembris, donderdach wesende, werden te Ghendt ghepijnt twee
of drij mannen van an den zeecant, haer haudende in de Polders, ende haer wart
upgheteghen, dat zij tcramhaut daer de zeedijcken mede ghecramt waren jeghen
de baren vander zee, uutghetrocken ende tharen verdoene verbesicht, vercocht
ende verberrent
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hadden. Daer inne was ooc bedreghen een pastuer, die nochtans ghijnck met eenen
fluweelen rock, ende dat hij zoude twee of drij cruijcken waters doen halen hebben,
ende zijnen mont daermede ghespoelt als een snoot heretijck ende blasphematuer,
in spotte om dat hij misse ghedaen hadde. Die woorden die hij sprack en willic niet
scrijven. Hij rieckende brant es tveendel als die ander fugittijven verloopen. In dese
1
2
Polders woont veel rapiamus van volcke, die rieus ende rouckeloos leven, lettel
kennesse van Ghodt hebbende, alzoo wilt ende woest als de zee zelve, in manniere
van spreken. Daer woonender uut Sassen, uut Westphalen, van Cassele, van
Heneghauwe ende meer ander contreijen, verloopen volck, niet om haer duechden.
en

Up den XVIIJ septembris, zaterdach wesende, quam de tijdijnghe te Ghendt, als
dat den legher vande vijanden ghecommen was in dees zijde Haken, zoo dat onsen
3
legher ende den haren niet boven vier mijlen verscheen en was, hoewel dat ons
volck vele binnen Maestricht was, die vaste stadt, ende men zeijde, dat die ander
binnen Dueren waren. Overzulcx ontrent VIIJ daghen hier te voren, heeft die heere
van Lumees ghetoenaemt Vossensteert, een ghues capiteijn zoo hier voorseijt es,
cap. 21, vernomen hebbende, datter zeker Spaensche capiteijnen metten haren in
een heerbeerghe ontrent Maestricht waren, dede steken X sticken peerden uut, met
haren berijders, vaillante mannen, ende es onvoorzien in de zelve heerbeerghe
ghesmeten ende hebben daer foortselijnghe ghevanghen ghenomen de voornoemde
capiteijnen, waer af den eenen was den bastaerden

1
2
3

Gespius.
Ries, vermentel, dwaas.
Gescheiden.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

244
broeder van dheere van Lodron, die zij ten ghrooten, rentsoene zullen stellen, ende
was een zeer staut stick bestaen.
Up dees tijt waren die van Andtweerpen zeer verlast vande soldaten, want zij
hadden VJ veendelen Walen in haer stadt, hoolicke bouven, ende int casteel waren
1
X veendelen onder Spaenjiaerts ende Duijtschen, ende daer es een ghevecht
gheresen tusschen die Spaengiaerts ende Walen, zoo datter drij Walen doot bleven
ende eenen ghewont, ende eenen Spaengiaert was den aerme afghehauwen; maer
en hadden die Spaengiaerts niet ghevloden, zij zouden overvallen gheweest hebben
vande Walen; want de Walen die daer bleven, en waren niet feetelic, maer meest
moordadelic van achter duersteken ende ghequetst, aleer men van eenighe
sonderlijnghe questie wiste. Twas wonder, dat niet beede dees nacien metter macht
melcanderen an en vielen; want die Walen maecten haer al ree, ende de
Spaengiaerden stonden up die mueren vanden casteele; maer twart ghemiddelt.

Cap. XXIII.
Vande uutvaert van onsen Conincxzone te Ghendt,; hoe den prince van
Antoingien ende ander edelen vande vijanden ghevanghen waren; hoe
den duuck Dalve een processie-generael begheerde an die van Ghendt;
hoe Joos De Baut, officier, ghevanghen was ende de cause waeromme,
zoo men presumeerde; ende hoe te Ghendt een valsch muntenare
ghezonden was, ende zijn zone onthooft.
en

Up den voornoemden XVIII septembris quam meester Joos Borluut, van schepenen
vander Kuere bij Ghedeele, ontrent

1

Zoowel... als.
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den XI hueren, te kennen ghevende, hoe dat men tzwoonsdaechs daer naer zoude
celebreren in Sente Baefs keercke die uutvaert van onsen Conincxzone, die in
Spaengien overleden was, ende dat mijn heeren gheschict hadden een maeltijt te
hauden naer de uutvaert, met schepenen van Ghedeele ende zouden den bisschop
daer bij nooden. Tot deser uutvaert was thuusekin doen halen dat in Sente Jacobs
keercke bewaert was, daermede de uutvaert vanden duijtschen keijser Ferdinandus
ghecelebreert was.
en

Up den XXII van september, wesende Sente Mattheusdach, was ghezeijt, dat
den prince van Anthoingien vanden volcke van Oraingien ghevanghen was met een
deel edelmannen, waeraf datter sommighe van Ghendt waren, als den derden zone
van joncheere Joos Triest, heere van Lovendighem, ende meer andere; want den
voornoemden heere van Anthoingie zoude wel hondert peerden steerck gheweest
hebben.
Den duuck Dalve ziende dat hij steercke partije creech, al wast dat hij ooc steerck
van volcke was, en wel wetende dat niet altijt de victorie en licht in de menichte
vanden volcke, maer es in de handen ende wille Godts, (ghelijck Davidt wel zecht:
tes al verloren ghewaect, als Ghodt niet die stadt en bewaert) heeft, wel ende
ghoddelic doende, last ghegheven up den toecommenden zondach processie
generael te draghen in die stadt van Ghendt, alwaer die verghaderinghe ende dienst
zoude wesen in de hooftkeercke ghesticht in de heere van Sente Jan Babtiste, nu
Sente Bavo gheïntituleert. Ende over zulcx quam Balthasar Dhane, eene vande
en

secretarissen bij der Kuere, up den XXIIJ der voornoemder maent, int collegie van
schepenen van Ghedeele, hemlieden te kennen ghevende, dat zij haer zouden
en

daertoe ghereet vinden up den voornoemden zondach den XXVJ

der maent
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septembris, tsmorghens tusschen VIIJ ende IX hueren, in haerlier camere ende
en

vierschare. Ende up den XXV der zelver maent wasser noch eenen secretaris
ghecommen bij Ghedeele, mijn heeren adverterende te willen ghereet zijn
tsanderdaechs tusschen VIJ ende VIIJ hueren, elc met zijn pareerabijt.
en

Up den voornoemden XXIJ septembris, woonsdach wesende, was ghevanghen
Joos De Baut, officier oft dienare der stede van Ghendt, in deser mannieren: den
onderbaliu zant hem met vijf of zes hallebaergiers int Sausselet, der stede
vanghenesse, om aldaer uut te halen eenen ghevanghenen, ende daer commende
heeft hij hem ghevoucht te zitten up de bancken vanden steegher vanden
Sausselette, als of hem wat quaets inghevallen hadde. Doe spraken de
hallebaergiers, dat hij binnen ghaen zoude; wantet haer officie niet en was eenighe
ghevanghenen te leeden oft uut te halen, dan alleene waren in assistencie vanden
heere ende de bewaernesse vande ghevanghene ghestelt. Aldus es hij binnen
gheghaen, ende zoo zaen als hij binnen was, zoo was de duere achter hem
toeghesloten, ende den supier zeijde, dat hij last hadde hem aldaer te hauden. Tvolc
sprack hier zeer af ende diveerschelic, om de cause te weten van dit vanghen; maer
die vander zake wel wilden weten zeijden, dat zulc last van boven ghecommen was,
te weten vanden Hove, dwelc een quaet teeken was, als oft hij van eenighe pacienten
bedreghen hadde gheweest van tbeeldebreken, als dat hij daer af de eerste zoude
gheweest hebben int Tempelhuus, ende zoude voorts die cloosters ende keercken,
om dat men daer breken zoude, opendoen doen hebben, als bijsonder ten
Augustijnen, die haer clooster vast ghesloten hilden, maer hij dedet hemlien
opendoen van zijnder officie weghe, zoo hijt causeerde. Eenighe willen, dat hem
zijnen
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eijghenen mont zoude verraden hebben; want terwijlen dat tghemeen puepele ende
die ghuesen waren bezich met breken, zoude hij ghepasseert hebben al over de
Leertauwersgracht, (commende messchien vanden Tempelhuse ende vanden
Augustijnen ende Onser Vrauwenbroers, daer eerstmael tbreken ghebuerde), ende
zoude jeghen die lieden, die hij daer zach, ghezeijt hebben: ic hebbe die knechten
(meenende die brekers) int weerck ghestelt, ende trecke nu naer huus, hemlien
latende ghewerden; waer uut dat scheen, dat hijse ghefavoriseert zoude hebben
ende daertoe den intert ghegheven. Eenighe presumeerden, dat zijn vanghen
toeghecommen was, om dat hij een joncxkin ghenaemt Vander Stichele, wesende
beneden zijn jaren ende redelic rijcke, zoude helpen coppelen hebben an de dochter
1
van Arent Vander Looven, torteijnwevere ende wijnvercoopere, welc huwelic van
onweerden ghewesen was; maerde meeste mare liep up tghene dies voorscreven
es.
en

Up den XXIIIJ septembris ende Sente Robertusdach, wesende zeer bijster ende
reghenachtich wedere, was te Ghendt een valsch muntenare, een man van ontrent
XLV jaren, in eenen ketel ghezoden up Sente Pharahilden plaetse, ende zijn zoonkin
ontrent XVIIJ jaren audt, untnemende schoone ende blont, onthooft, ende een ghalghe
up 't scavot ghestelt. Zijn huijsvrauwe ende noch twee dochters zaten noch
ghevanghen, zoo schoone vrauwen als oft nijmphen gheweest hadden, ende hadden
die dochters schaerlaken baeijen an met fluweel gheboort, palmen breet, ende
hadden met haren vader ghewoont tAndtweerpen, in de Cammestrate, ende waren
voor treffelicke rijcke cooplieden gheëstimeert;

1

Tierentijnwever.
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want men diender ten huuse ter tafele, almeest in zelver ende in ghaudt, ende
hadden een ghoet ende huijskin van plaijsansen buten der stadt, up Vlaenderen,
ontrent een alf mijle, daer zij ghaen spelen waren. Men zeijde, dat hij XIIJ jaren lanck
hem gheoccupeert hadde valsche munte te slane, ende hadde ooc tanderen tijden
binnen die stadt van Utrecht ghewoont, ende als hij eenen valschen pennijnc of IJ
of IIJ slouch, dat dede hij ghemeenlic, alsser groot rumoer up de strate was van
waghenen oft andersins, om dat ment niet hooren en zoude. Die voornoemde
vrauwen die hilpent uutgheven ende wisselen. Zoo men zeijde, hij hadder nog vele
bedreghen, som deghelicke persoonen, die hij zeijde, dat zijt loochenen zouden;
maer dat mense hert anvallen zoude, zij zoudet wel kennen. Over zulcx wasser
daer noch IJ of IIJ ghevanghen te Ghendt inghebrocht. Men zeijde, dat zijn zone
maer XVIIJ conincx daelders ghesleghen hadde, bij bevele van zijnen vadere, zoo
een kindt zijnen vader obediert, dwelc een kindt nochtans niet en behoorde te doene
int quade. Als djoncxkin verwesen was, riept zijnder moeder ende zusters an, daer
zij zaten ende hem hooren mochten, zegghende: ic ben verwesen onthooft te werden,
waeromme zij zoo groot mesbaer bedreven, dattet eenen steen hadde moghen
deeren. Den vader zoude zijnen zone wel vander doot verlost hebben, hadde hij
ghezeijt, dat tghelt dat zijn zone ghesleghen hadde (zoo lettel alst was), ghedaen
hadde, bij dat hem den vader daertoe bedwonghen hadde, zoo hem de heeren
vanden Rade ghenouch in den mont ghaven; maer zoovele en dede hij niet, ende
alst te late was scheent dat hij hem zeer gheerne gheholpen zoude hebben. Den
joncman ende den vader, tot in de laetste wijle vander doot, hadden ghoeden moet
ende andachticheijt tot Ghodt, biddende hertelic, dat ment haer vergheven
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wilde, die zij met haren ghelde bedroghen hadden. Zij hadden hier voortijts
postulaets-ghuldenen ende conincx en bourghoensche daelders ghesleghen, daer
zij meest al haren boosen rijcdom mede vercreghen hadden.

Cap. XXIV.
Van zeker justicie te Vilvoorde ghedaen, ende van een justicie in onsen
legher ghedaen; noch van een justicie tAndtweerpen ghedaen; hoe die
van Brugghe ende tVrije moesten haer andtwoorde zegghen up
doncosten van tservicium vande Spaengiaerts te Ghendt; hoe meester
Artus Boessens ghevanghen was; hoe zeker edelmannen inghedaecht
waren; van een ghebroken cruseficx; van schepen met Spaensch
crijschvolck; van een justicie ende de peste te Ghendt, ende ander
dijnck.
en

Tsanderdaechs, dat was up den XXV septembris, zaterdach ende Sente
1
Fremijnsdach wesende, doe was Backerzele ende comijs Strael, ende meer andere
tot IX toe, te Vilvoorde ghejusticiert, Ghodt wille haer zielen ontfaermen!
Men zeijde, dat den legher vanden duuck Dalve ende vande vijanden, ontrent
desen tijt, wel VJ mijlen van melcanderen verscheen waren, ende dat den Duuck
verboden hadde zijn volck gheen foeraige over de Mase te halen; ende alzoo een
landtman, met zijnen zone, zijn beesten ghebrocht hadde van over de Mase, van
een vlecke Dalem ghenaemt, up dese zijde, om dat zij vande ghuesen niet gherooft
en zouden werden, ende hadde zijn zelfs foeraigie hem toebehoorende ooc ghehaelt
met hulpe van zijnen zone, waeromme

1
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zij beede ghevanghen waren, ende men wildese beede hanghen; maer mits dat
tstick onnoosel ghenouch was, zoo wasser zeer voren ghebeden, emmer die
1
bedijnghe die opereerde zoo verre, datter eenen gracie zoude crijghen, ende
moesten tlootkin trecken, wie daer zoude moeten steerven, dwelc viel up den vader,
eijlaes! die moestet metter kele betalen, dwelc een compasselic stick was van
cleender baermerticheijt.
Alzoo wasser ooc curts tAndtweerpen een Walsch soldaet ghevanghen, om
eenighe rudesse in dronckenschap up eens burghershuus bedreven, waer up hij
droncken zijnde, ghevanghen wart ende voor dheere van Rues, den capiteijn,
ghebrocht, de welcke hem beschalt ende hert ansprack, ende mits dat den
ghevanghen al droncken was ende de zinnen noch al verstorbeert vander voorleden
beroerte ende gramschap, zoo sprack hij ooc qualic jeghen den capiteijn, zegghende,
als hij hem dreechde te hanghen: ghij hebt beter verdient te hanghen dan ic, ende
dierghelijcke woorden, waerom den capiteijn zoo verstoort wart, besighende zijn
eijghen passien te zeere, zoo dat hij hem, over dat hij was, al droncken, zoo dat hij
niet rechte gheghaen en conde, dede naer de ghalghe leeden, die in de stadt stont,
daer altijts een leere ghereet jeghen stont; ende alzoo hij up de leere zoude gheleet
werden, en conde om zijn dronckenschap niet upgheghaen, ende wart verwurcht
an de leere als een onredelicke beeste. Of hier de heere van Rues recht ghedaen
heeft hem in zijn dronckenschap te doen steerven, dat late ic wijse lieden oordeelen.
Paulus zecht: gheen dronckaerts en zullen trijcke der hemelen

1
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bezitten. Es hij cause gheweest, om zijn eijghen fuerie te vulbrijnghen, van zijnder
zielen verlies, zoo schijnt hij eergher ghedaen te hebben dan een ketter, die met
zijn ketterie een ander zijn ziele in de qualicvaert jaeght; want dat doet hij om wel
doen, meenende dat hij hem ter eeuwigher salicheijt helpt ende groote weldaet daer
an doet; maer dese en heeft met zulck gheen meeninghe des aermen ruters ziele
in de waechschale ghestelt, ende dat meer es, heeft ooc zijn lichaem doen dooden,
om zijnen toorne te wreken. Dus scheen hij een moordenare van ziele ende lijve te
wesen. Maer zulck eenen overmoet ende overwillicheijt esser onder sommighe
groote heeren, dat haer dijnct dat haer alle dijnck gheoorlooft es, als oft zij gheenen
rechter boven haer en hadden. Wij en willen niet zegghen, den ruter en dede qualick;
maer hij was droncken ende die eenen dronckaert wijsheijt heesschen wilt, toocht
veel beter, dat hij zodt es dan wijs. Hadde men hem willen vanden lijve straffen,
men hadde hem laten nuchteren werden, ende alzoo zijn aerme ziele bewaren;
maar vele marcialisten es tbloet zoo ghemeene, dat zij daar gheen achte up en
slaen, daerom zullen zij ooc nederdalen in den put daer Ezechiel afscrijft, ende met
1
Assur ende Elam up haer zweerden slapen, dat es: zij zullen haer wreetheijt, die
zij up de weerelt bedreven hebben, in den helschen put onder haer hoofden vinden.
Daer waert noch eenen anderen soldaet ghehanghen, ende een keercbreker, die
in zijn opijnien bleef, verbrant. Godt hebbe de zielen! Amen.
Ende mits dat de stadt van Ghendt zeer bezwaert was

1

Zonen van Sem.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

252
van gheleende pennijnghen tAndtweerpen, zoo vooren dicwijls gheseijt es, zoo
hadden zij zoo veel ghedaen an den duuck Dalve, dat zijn excellencie bevolen
hadde, dat die vanden Vrijen, die haer andtwoorde niet uuten en wilden, haer
andtwoorde gheven zouden, of ment zoude vinden up de generaliteijt vanden lande
1
van Vlaenderen of niet, mits dat die Fockers tAndtweerpen niet langher tfreet
prolonghieren en wilden, maer hadden alomme haer pennijnghen ghehint daert
moghelic was, als oft zij preparacie ghemaect hadden om naer Duijtschlandt te
vertrecken, alzoot scheen. Ooc was den voorschepen van Ghendt, mer Nicolaus
en

Triest, heere van Auweghem, ende joncheer Franchoijs Van Wijchuus, den IJ
schepen, met ander ghedeputeerde, daeromme binnen der stede van Brugghe
ghetrocken, ende deden daer zoo vele, dat de resolucie van die van Brugghe viel:
dat men die van Ghendt ter causen den oncost van haer Spaensche soldaten, om
te blusschen tcapitael ende tfreet van dien tot LXX duijsent ghuldenen, dat zij te
vreden waren, dat men die verhalen zoude uut die ghemeene bursse van dlandt
van Vlaenderen, bij vorme van leenijnghe, voor die van Ghendt, welcke leeninghe
mach alzoo heeten; maer tzal ghegheven blijven. Aldus moesten die van Brugghe
ende bijsonder die vanden Vrijen haers ondancx ghedooghen, dat die van Ghendt
vanden ghemeenen lande gheholpen waren, ende hadden in haer straf weijgheren
lettel eere ende dancx behaelt, alzoo wel voor den Duuck als voor die van Ghendt.
en

Up den XXVIII septembris was meester Artus Boessens, een vande vier
capiteijnen van Ghendt gheweest hebbende, zoo hier voren ghescreven staet, ende
baliu van Deijnse
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wesende, te Ghendt ghevanghen ghenomen, oft emmer, up belofte ende zeker
ghaende, van in tsheeren handen te commen, dies verzocht zijnde. Men leijde hem
al wat te laste vanden keercbrekijnghe, zoo ooc sommighe pacienten ter justicie
commende, ende inde laetste wijle van haren leven zijnde hem anriepen ende naer
zeijden, zoo dat ghebuert was up den Coorenaert. Daer naer wordt hij in de
vanghenesse vaste ghehauden, maer es naermaels wederomme uutghelaten
gheweest.
Item de edelmannen te Bruessel te compareren inneghedaecht zijnde, ofte
procuruers over hemlieden te constitueren, zoo es daer ghecompareert een edelman
oft heere uut den lande van Ludick, ghenaemt Vande Merode, de welcke terstont
ghevanghen ghenomen was ende naer Vilvoorde ghevoert.
1
Ende te Mechelen smeedde men al dat men mochte mijnckijsers , om te weerpen
in de marasschen ende passaigen daer de vijanden commen mochten, om haer
peerden te vermijncken ende de voetknechten van ghelijcken; want hoe mense
weerpt, zij staen met een pine upwaert. Men zeijde ooc, dat de vijanden ontrent
Aken waren.
en

Up den nacht vanden XXVIIJ dach van september, wesende Sente Michielsavont,
zoo was weder ghebroken oft afghedaen tcruijseficx, van eenighe ghoede lieden
ghehanghen an dat groote hauten cruijsse an de dootbeenderen, up Sente Jacobs
keerchof, daer veel lieden in ontrust waren, ende bijsonder een Spaensche vrauwe
of twee, die daer ontrent thuus laghen, diet gheschepen zijn de Spaengiaerts te
zegghen. Met welcke rampsalicheijt die van Ghendt wel zouden gheraken
wederomme, gheplaecht te werden met
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Spaenschen gharnisoene. Eenighe zeijden: die Spaengiaerts zoudent wel zelve
ghedaen hebben om hier wederomme in die stadt te nestelen; maer dat en gheloove
ic niet, anghezien datter gheen Spaengiaerts en waren, dan die int nieu casteel
laghen ende de ghene die altemet uuten legher met verlof quamen. Maer
tsanderdaechs, up Sente Michielsdach, was daer weder een cruuseficxkin
ghehanghen plat gheschildert ende van een berdekin uutghesneden, van schepenen
weghe.
en

Up den XXX ende laetsten septembris, donderdach ende Sente Bavonsavent
wesende, zoo wart gherelateert, als datter an de costen van Zeelandt anghecommen
waren VIJ Spaensche schepen, waer af datter eene of twee up een zantplate vaste
lach, in welcke schepen waren (zoo sommighe zeijden) drij duijsent Spaensche
crijschknechten, ander die en zeijden niet boven vander heelft; maer die grove
c

c

lueghenen werden zoo achterhaelt, dat die XXX up V quamen; maer men zeijde,
datter daer noch te schepe ancommen zoude.
Ende up den zelven dach, tsmorghens, wart up eenen waghen ter Keijserpoorte
uutghevoert, ter justicie, een audt man, ter causen vanden ghuesschen trouble,
ende daer waren ontrent den souverain ende officiers van Sente Pieters.
De peste hadde ooc te Ghendt wel over IJ maenden gheregneert, ende quam
eerst uut de Vleeschhauwerstrate an tQuartier, die was daer brocht uut Zeelandt,
van aude cleeren, die zij daer in een steerfhuus ghedeelt hadden, ende meerckende,
dat de peste in de abijten zat, dedense sommighe van haren ghebueren in eenen
oven drooghen, als oft zij wack gheweest hadden, de welcke uut ignorancie ende
ghebuerlicke vriendtschap dat ghedaen hebben, ende ver-
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creghen ooc de peste. Daer naer onstact wel in XIJ steden, in de Baghattestrate, in
Sente Martinstrate, bij de Peterceliepoorte, Sente Pieters up de Nieustrate, Sente
Baefs ter zijden tcasteel, up tZant wel in X steden, an de Bruchschepoorte, int
te

beghijnhof S Lijsbetten, up Meerem in VJ steden, up de Mude in een stede, ende
up deTichelrije in een stede, in de Bauweloostrate, up de Coorenleije, in de Meere,
up den Reep ende in meer andere plaetsen, meer dan in XL steden; want tvolc en
mijde melcanderen niet. tWas nochtans eenen zeer groeten brant. De Zwarte Zusters
werden daer ooc af gheraect, zoo datter menich meinsche in zwaerichede ende in
lijden was. Nochtans tvolck en beterde niet zeere; want ontrent dees tijt een man,
1
een schootcleerblauwer , wonende in de Zonnestrate neffens den Cautere, droncken
zijnde, ende zijn wijf niet veel trauwe doende, heeft, om zeker woorden die zij hadden,
haer zijnen poengiart zoo in haer hooft gheworpen, dat zij daer af starf. Ende int
Quartier waren IJ aude ghehuwede persoonen, die wel L jaren lanck in huwelicke
gheweest hadden, die beede bij drancke zijnde, melcanderen met zulck een furie
angheghaen hebben, melcanderen zoo ghesolt, ghecrabbelt ende ghebeten hebben,
zoo dat men deene over doot in de Bijloke drouch, die daer terstont ghestorven es,
ende dander van ghelijcken. Godt betert!
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Cap. XXV.
Van XIJ capiteijnen in dWestquartier ghevanghen, ende tquaet dat zij
bedreven zouden hebben, hadt moghen vulcommen; waer men zeijde,
dat den legher der ghuesen lach; dat die coninghinne van Spaengien
overleden es; ende wat men zeijde vander vijanden legher, ende hoe
die stadt van Ludick benaut was, ende hoe zij haer hadden jeghen haer
gharnisoen; ende wat preparacie den duuck Dalve dede maken in dlandt
van Breda.
Up den eersten octobris 1568 was ghezeijt, hoe dat in tWestquartier ghevanghen
en

waren XIJ capiteijnen, (den XIIJ ontliep), waeraf den principalen eenen was
Camerlijnck ghenaemt, ende waren uut Inghelandt ghecommen, om hier int landt
volck up te nemen ende eenen troubel te maken; want twas vanden ghevluchten
desperaten volcke van desen landen, zoo men meende. Daer wart ghezeijt vande
quade conspiracie, die zij ghemaect hadden ende zouden bedreven hebben int
Westquartier ende elder, hadden zij tharen vermete connen gheraken, waertoe zij
seer ghetendeert hadden, te weten al tgheestelicke doot te smijten, ende voort,
alzoo verre alst haer moghelic gheweest hadde, al de wethauders ende haerlier
huusen verbrant ende ghoeden gherooft. Dit zoude men uut der exame van hare
capiteijnen vernomen hebben, als Camerlijnck ende meer andere. Ooc zeijde men,
dat Lievin Hijnghelbijn, die te Ghendt costelicke creemerie plach te vercoopen, (up
de Vischmaerct in de Ghauden Huve, naest de ghalleije, welcx ghezelnede van hier
rumende, ten quaden lijcteeken vander kerre, daer zij up reet, ghevallen es, ende
heeft den
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hals ghebroken) ghecommen zijnde in seker besoengie der ghuesen int Westquartier,
te peerde, anreest es gheweest van eenen baliu, hem vraghende wie hij ware? Hij
sprack: hij was een Franchoijs. Dat en dochte den baliu niet aen zijn sprake, ende
hoorende dat hij van Ghendt was, heeft hem ghevanghen ghenomen.
Men zeijde, dat ontrent dees tijt die vijanden steerck laghen in dees zijde Aken,
in een plaetse Carpe ghenaemt, hoewel dat sommighe zeijden, dat zij ghecranct
waren, anghezien datter een groot machtich personaige of twee, die haer uut de
Duijtsche landen met een groote macht van peerdevolcke ter hulpe ghecommen
was, wederomme met zijnen volcke afghetrocken was, als wel met drij duijsent
peerden; want den Duijtschen Keijsere hadde hem met brieven ghedreecht, indien
hij niet af en hilde ende wederomme en keerde, hij zoude hem terwijlen in zijn landt
vallen ende dat doen afloopen. Men zeijde, dat den Duuck met onsen legher lach
ter zijden Maestricht, ende dat hij een brugghe over de Mase doen maken hadde,
ende dat die Spaengiaerden, die te Ghendt gheleghen hadden, daer over gheghaen
waren, als de voorweere haudende.
Up den vierden dach van octobre es die edel coninghinne van Spaengien deser
weerelt overleden, wesende de wettighe huijsvrauwe van onsen edelen coninc
Phelips, ende de zuster van Carolus, nu jeghenwoordich coninc van Vrancrijcke,
de dochter vanden franschen coninc Henricus was. Godt wille haerlier zielen
ghenadich wesen!
Daer wart ooc ghezeijt, dat uut der vijanden legher sommighe verliepen, ende
en

datter betalijnghe beghonde te ghebreken. Nochtans was ghezeijt, up den VIIJ
octobris, vrindach ende den eersten staeckdach wesende, alsdat beede de leghers
waren commen ligghen bij de stadt van
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Ludick: den eenen legher over deen zijde ende den anderen over dander zijde, zoo
naer melcanderen, dat zij wel deen dander beschieten mochten; ende den bisschop
was in de stadt met een deel veendelen knechten, ter bewaernesse van diere. Maer
nochtans hadden beede de overste vande leghers wel ghewilt in de stadt commen,
als den duuck Dalve ende den prince van Oraingie; maer die vander stadt en wilden
gheen van beeden in laten commen. Tes wel te dijncken, dat in de stadt qualic
conde fictaillie ghecommen, om dat zij van beede zijden beleghert was. Men hadde
groote vreese voor die stadt van Ludick, dat zij in der vijanden handen commen
zoude, daerom was zij doen bezetten vanden duuck Dalve met Spaengiaerden,
Walen ende Duijtschen, wel tot XXX veendelen, zoo men zecht; want die Luckenaers
hadden eerst gheweijghert gharnisoen in te nemen, maer begheerde haer stadt
zelve te bewaren, zoo voorseijt es. Maer emmer den Duuck en wildes alzoo niet
toelaten, ende hadder een deel veendelen Spaengiaerts inghecreghen, die leefden
zoo hoveerdelic ende onredelic jeghen de inzetenen, dat zijt niet verdraghen en
wilden; want zij wilden haer som doen dienen vande lieden metten blooten hoofde,
ende deden haers ghevouch in der lieden cameren, smeten een vrauwe, die kindt
drouch, omdat zij haer niet halen en wilde zuucker ende dierghelijcke leckernije,
tharen coste, dwelc zij niet en hadde, dwelck haer man niet ghelijden en conde,
maer stelder hem jeghen met eenen stocke, die wart van hemlien zeer ghewont.
1
Desen roup van zulck overlast quam onder de burghers, die ooc zeer crudeel zijn
ende ghewone den crijch tanthieren, die liepen te hoope van alle canten, met haer
gheweere,

1

Wreed.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

259
stocken ende staven, ende sloughen VI of VIJ Spaengiaerts doot. Dander namen
alle de vlucht, som buten ende som binnen der stadt, dar zij haer verbeerghen
conden. Hier uute screef den bisscop an den hertoghe van Alve, die creech een
ooghe up haer, ende dede zoo vele, dat de stadt vul gharnesoens ghesteken wart.
en

Ende tAndtweerpen roerden de walsche trommelen up den 7 octobris zeer
vrouch, zoo dat men meende datter een deel Walen uut Andtweerpen vertrecken
zouden naer dlandt ontrent Breda, om die landtslieden te doen affecteren tghene
dat haer vanden duuck Dalve bevolen was, dwelc zij qualic doen wilden; want dlast
was vanden Duuck voornoemt, dat men over al dlandt, ontrent die stadt van Breda,
1
zoude de cooren ende even-schueren uutdesschen, ende dat dlandtvolc met haren
vruchten ende bestuailgen dan vertrecken zoude. Den waeromme en wist men niet.
Eenighe meenden, datse den duuck Dalve in gloede stellen wilde, anghezien dattet
meest den prince van Orainge toebehoort hadde; maer dit was een quade
presumptie, verre verscheeden van tvoornemen vanden voornoemden Duuck, zoo
naermaels de weercken wel ghetuucht hebben; want daermede zouden zeer qualic
ende onschuldich toeghecommen hebben die aerme pachters ende huijslieden
aldaer, die daer thare laten zouden zonder haer schult. Ander presumeerden, dattet
ghedaen was om die landtslieden te waerschuwen van niet gherooft te zijne vanden
prince van Oraingie, om hem metter victaillie oft foeraigie te steercken of te voeden;
maer dat ghaf cleene apparencie, dat hij zijns zelfs landt ofte landt zaten alzoo
vexeren ende berooven zoude, ende niet lieverandere, die hem niet an en ghijnghen,
zoo wanneer hijt up een rooven stellen wilde.
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Cap. XXVI.
Hoe den bisscop van Ghendt predicte in Sente Jacobskeercke vande
afgheroupen mesdaghen, voor de ghene die daer inne beroert waren
ende de meenijnghe van dien qualic verstonden; van zeker meesters
die haer vele vermaten van tcureren vander peste; ende hoe den legher
vanden prince van Oraingie metter macht over de Mase ghecommen
es, bij dat stedekin Stockem; ende hoe die ghuesen roumden vander
assistencie vanden zelven prince.
en

Up den X octobris, zondach wesende, predicte den bisschop van Ghendt in Sente
Jacobskeercke, tsmorghens ten VIJ hueren, ende hadde de keercke vul volcx, alzoo
hij ooc tsondaechs te voren ghepredict ende ghehadt hadde in Sente
Nicolauskeercke, ende alzoo bij hem, met rade ende advijse vanden bisschop van
Doornicke, zeker simpel mestdaghen niet gheboden en waren, als tzaterdaechs te
en

voren up den IX octobris Sente Dionisius dach ende meer andere, ende ghehoort
hebbende, dat sommighe lieden hier inne ontrust waren ende qualic daer af spraken,
ghaf te kennen de redelicke cause waeromme, hoe dattet gheen nieuwicheijt en
was oft gheen favoriseren vande ghuesen oft lutheranen, wantet bij den ghemeenen
voijse der H. Keercke ende bij der pauselicker auctoriteijt alzoo over eenen tijt van
jaren gheoordineert ende bevesticht hadde gheweest. Maer tvolck naer haerlier
ghoetdijncken blevense haudende; want twas behoorlic, dat men die simpel
mestdaghen niet en ghebode te vieren, omdat men den meinschen gheen zwaer
packen up den hals legghen en zoude, als zij die brekende waren,
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ghelijc zij ghemeenlic deden, ende dat ooc schamel lieden zouden te meer tijts
moghen hebben om haer costen te winnen, die pleghen te zegghen: die priesters
hebbent ghoet doen die mestdaghen te ghebieden, die haer onbezurchde costen
hebben, ende noch wijf, noch kinderen te onderhauden, ende hier duere zouden
die ander helighe daghen te beter moghen gheviert werden; want men zecht
1
couveringhe es verleedijnghe, tes beter lettel helighe daghen wel gheviert dan vele
qualic gheviert. Niemant en was oock verboden die zelve te vieren, diet beliefde,
als poorters, ledichghanghers ende andere, die gheen verlet daer bij en hadden;
maer en waren alleenlic maer niet gheboden te vieren, maer niet verboden te vieren;
want wiese vierde dede wel, ende wieseniet en vierde, dede ooc wel, ende gheen
quaet daer anne, mits dattet hem toeghelaten was. De ghemeene Helighe Keerke
hadde alle de zondaghen vanden jare oijnt gheboden te vieren, oock die principale
feestdaghen, als Paesschen, Sinxenen, Assessioensdach, Christdach,
Alderhelighendach, Sacramentsdach, etc., daernaer die zesse Onser Liever
Vrouwendag hen ende die Aposteldaghen. Voort hadde zij ooc gheboden generalic
te vieren twee feesten der martelaren, als Sinte Steven ende Sente Laureins, ende
twee confessoren, als Sente Marten ende Sente Nicolaus, ende twee vrauwen
persoonen feesten, als Sente Maria Magdalene ende Sente Katherina. Maer wel
es waer, men vierde wel in sommighe landen ende contreijen die helighen oft
sancten, die haer patroonen waren, ofte daer zij af bekeert waren, ofte die daer
ghemartiriseert oft beghraven waren, als te weten: te Parijs Sente Dijonisius, te
Riemen Sente Nicasius, te Ghendt Sente Lievin ende Sente Bavo,
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te Mechelen Sente Rombaut, te Bruessele Sente Ghoedele, ende voort in vremde
landen, als in Polen Sente Stanislaus, in Moscovien Sente Basilius, ende alzoo
voort, etc. Maer dese en vierde men niet generalic overal, maer partijculierlic in
diveersche steden, landen ende contreijen. Ende hier mede, met tuutlegghen der
H. Evangelien, van dat de Heere eenen waterzuchtighen meinsche ghenas, zoo
hende de voornoemde bisschop zijn predictatie. Hij predicte ooc curts daernaer
tSente Pieters in Onser Liever Vrauwenkeercke, zegghende, dat hij gheerne zoude
up diveersche plaetsen predicken achtervolghende texempel Christi, die veel meer
dede, ghaende predicken van deen stadt ende landt in dandere, waer inne hij zeer
wel ende lovelic dede, achterlatende den ghuer van eenen ghoeden name.
Ontrent desen tijt beghonde die peste te Ghendt zeer te verbreedene; want die
vanden Zande zeijden, datter alsdoe up tZant alleene wel ghestorven waren LIJ
persoonen. Twas eenen fellen brant. Waert quam daer starft meest al uute, ende
sommigher lichamen liepen up met blaren, zoo dattet niet ten hoofde en track noch
niet om cuereren en was, hoewel nochtans, datter een meester chierurgien van
Eecloo was, die hem vermat, anziende de ziecken, terstont te jugieren of zij helpelic
zouden zijn of niet, ende die helpelic waren wilde hij alle met der gracien Ghodts
ghenesen. Een ander meester wasser ghecommen an schepenen vander Kuere,
die men zeijde datse generalicken al nam te ghenesen, maer begheerde pencioen
vander stadt. De cause van dat dees peste alzoo verbreedde, was meest, dat die
lieden melcanderen niet en mijdden; want die medecijnen hadden ghezeijt, dat noch
lucht noch water gheinfexeert en was pestelencialicken, om den meinschen eenich
inder daeraf an te brijnghen.
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en

Up den voornoemden X octobris, zeijde men, onder dume, quade maren, die de
catholijcke verdroufden ende vervaerden, ende de ghuesen verblijdden ende
verstautten, dat was, als dat den prince van Oraingien, met alle zijn heir ende macht,
ghecommen was bij dat stedekin Stockem, ter zijden Maestricht, over die groote
riviere vander Mase, in een plaatse, daerse zoo wijt ende ondiepe was, als datter
de mannen ende peerden maer tot den knien in en ghijnghen. De ghuesen bliesen,
als dat des Princen huijsvrauwe in den legher ghecommen was met X veendelen
c

voetknechten ende XV lichte peerden, uut haren lande ghelicht, willende met hem
die avontuere des strijts verwachten, als een ander Hipsicrathea, die een huijsvrauwe
was des strijtbaren conincx Mitridates; zeijden ooc, hoe dat den hertoghe van Sassen
met een groot volck in zijnen legher was, ende datter uut Denemeercken ende
Sueden IX groote schepen met volcke ende victaillie gheladen, voor den Prince
voornoemd, al de Zuutzee anghecommen waren. Maer dit bevant men meest al
1
gheloghen, zonder dat den voornoemden Prince metter macht over de riviere vander
Mase ghecommen was. Ende hoe datte te weercke gheghaen es ende wat daer
naer gheschiet es, zullen wij in ons naervolghende bouc zegghen.

1

Behalve.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

264

Dat thiende boeck.
Cap. I.
Hoe zulck staut overcommen vanden prince van Oraingie, groote vreese
in dees landen causeerde; hoe den duuck Dalve van deser overcomste
an die van Ghendt screef; ende in wat mannieren die vijanden over de
Mase ghecommen waren; hoe zij vande onse bestooct waren, ende dat
zij ooc de onse bestoocten ende schade deden bij die stadt van
Tonghren.
Zulcdanich staut ende vaillant stick vande vijanden bedreven, maecte onder tvolc
een groote vreese ende blijschap; want die catholijcke vreesden daer duere groote
schade ende interrest te lijden, ende die anders ghezint waren hoopten noch tharen
vermete te commen, oft emmer ten minsten, tzij bij appointemente oft andersins,
van haer servituten ende schaden ghelibereert te werden. Die Spaensche soldaten
ende andere, die tAndtweerpen laghen, creghen ooc de vreese int lijf, ende hebben
sommich groot gheschut uut haren nieuwen casteele ghevoert, ende ghestelt up
der maerct ende in de monden vande straten, up avontuere of de inzetenen hoorende
of vernemende eenighe victorie vande vijanden ijet voortstellen oft bedrijven zouden.
Daer waren ooc vier veendelen Walen uut Andtweerpen ghezonden, om te fortifieren
die stadt van Breda, die den prince van Oraingie plach toe te behooren, maer mits
desen
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trouble gheconfisquiert. Te meer waren ooc die ander gharnisoenen tAndtweerpen
bevreest, om dat haer menichte daerbij ghecranct was, ende veel te meer omdat
haer stadt opengheleijt was, afghebroken zijnde een groot deel van die steercke
nieuwe mueren om tvoornoemde nieuwe casteel te edifieren. Zoo dat sommighe
presumeerden, hadde den prince van Oraingien met zijnen volcke eensstreecx daer
up ghecommen, hij zoude die stadt inghenomen hebben, ghelijc men presumeerde,
dat Hanibal die stadt van Roome zoude inghenomen hebben, hadde hij stracx daer
up ghevallen naer die groote victorie up die Romeinen, die hij te Canna ghehadt
hadde, zoo veel hijstoriscrijvers daeraf vermannen.
Aldus was in veel steden vreese, die ooc verre van daer gheleghen waren; want
tbleeck, dat die Spaengiaerden te Ghendt ooc up haer hoede waren; want zij deden
tcasteel hooghe int water stellen. Daer wart ooc ghezeijt, dat men die huusen Sente
Baefs achter tcasteel slechten zoude oft in brande stellen, liever dan de vijanden
daer in nestelen zouden. De meeste vreese was, dat dlandtvolck ende meer andere,
die vande Spaengiaerts ende Walen zeer verlast hadden gheweest, ende ander
die vremt van zinne waren, nu als zij pas zaghen, over de zijde der vijanden zouden
moghen vallen. Alzoo wast allesins vul perijckels ghestelt. Godt wilt ten besten laten
afghaen!
Hoe desen tocht over de voornoemde riviere ghebuerde, daer af zijn diveersche
propoosten; maer dat zij overghecommen waren met grooter macht, dat was een
en

zake die notoir ende waerachtich was. Overzulcx quam up den XJ octobris,
wesende Sente Venants des abts dach, Jan Prijsbier, greffier bij der Kuere, bij
schepenen van Ghedeele, zegghende oft biedende hemlieden van zijnder mees-
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teren ende heeren weghe ghoeden dach, voort langhende eenen brief in walsche
ghescreven uuten name vanden duuck Dalve, an die vander Wet, inhaudende hoe
dat den prince Doraingie ghecommen was metter macht over de riviere vander
Mase, ende dat schepenen zouden willen zurghe draghen, dat tghemeene volck
niet vele daer af en clapte oft quade maren en stroeijde, ende dat hij wel alzoo
steerck van volcke was als hij. Waer up schepenen van Ghedeele die vander Kuere
ooc ghoeden dach ontboden, zegghende dattet haer leet was, dat haer gheen beter
mare ontboden was.
De sommighe verhaelden, hoe dees overcomste der vijanden ghebuerde over
Hessensche waghenen, die lanck ende zeer steerck zijn ende ijseren naghelen
hebben zeer groot, die zij in de Mase gheschoten hadden, ende daer delen
overgheleijt, ende dat daer tvoetvolck over passeerde, ende dat zij een brugghe
ghemaect hadden van masten gheclest ende gheanckert deen an dandere, ende
gheleijt plat up den stroom, ende daer delen dweers overe. Hier over zouden de
peerderuters wel XXX dicke over ghepasseert zijn. Ooc zeijde men, dat zij zoo bij
de onse ghecommen waren, dat zij melcanders trompetten ende claroenen hooren
mochten, ende ooc die Duijtsche keteltrommelen te peerde in de lucht resoneren.
Eenighe zeijden, dat de onse ghereculeert waren, ende dat die vijanden steercker
van peerden, te weten tot VIJ duijsent, ende wij steercker van voetknechten waren.
Ander verclaerden dit overcommen aldus, te weten, dat die vijanden eerst met
cleender menichte overghecommen zijnde, de onse dat wel ghewaer werden ende
wisten; maer zij lietense vast overcommen, meenende, dat zij cleene van ghetale
waren ende veel te cranck om jeghen hemlien te stane, ende overghecommen
zijnde, hemlien dan alte-
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male cuuschen ende vermoorden zouden, als in de fuucke oft piere ghecommen
zijnde, als wederom niet te connen vliene over de Mase tharen eersten luste. Maer
de vijanden waren ooc loos, ende schieten een deel peerderuters voren, die hilden
haer schutgheveerte jeghen de onse, latende een groot stick of IJ af, zoo dat de
lucht vul roocx was, ende terwijlen quamen die ander vast over, zoo dat zij zoo
steerck van volcke werden, ende sonderlinghe van peerderuters, die som totter
burst nat waren van duer de Mase te rijden, dat haer niet expedient en dochte haer
an te vallen. Men zeijde, dat dees peerderuters uut Sueden quamen, herte knechten
die den coninc van Sueden ghedient hadden, ende hadden haer riemen vul sijncroers
hanghende, zoo deden ooc die voetknechten, boven een groot roer, dat zij up haer
schauderen hadden, ende die spijsseniers, die hadden ooc an haer riemen sijncroers
hanghende, zoo dat daer gruwelic ancommen was. Die voetknechten mochten
steerck zijn XIJ of XIIIJ veendelen, daer Jooren Van Hole capiteijn af was. Dese dan
al duer treckende naer Tongheren, zoo zant den Duuk de bende van dheere van
Harenbeerghe achter hemlien, met sommighe groote sticken veltgheschut, die zij
up hemlien achter in den steert aflieten; maer als zij vertrocken waren, en vant men
daer niet eenen man doot, anders dan drij of vier peerden, ende al meende den
Duuck, dat haer gheen victaillie volghen en zoude, nochtans volchder hemlien; want
zij hadden noch eenen legher over de Mase, die haer dat gheweste hopende ende
van fictaillie bezurchde. Haer quam ooc toe, zeer curts, eenen ghoeden hoop
1
Ghasschoeniers

1

Gasconjers.
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uut Vrancrijcke, waer over capiteijn was mons De Lorges, een heere van grooten
huse uut Vrancrijcke. Hij was de zelve, die in eenen tornoij den coninc Henrick van
Vrancrijck doot reet, ende men zeijde, dat hij den coninc van Navarra zoude
versleghen hebben, maer niet in spele.
en

Up den XIIIJ in october, zeijde men, dat de vijanden ghecommen waren tot
Tonghren, ontrent IIIJ mijlen boven Lueven, ende dat zij daer ghenomen hadden
XXVJ waghenen gheladen met mele, om naer den legher vanden Duuck te voeren,
aldaer ghecommen; want Lievin Vander Heecken, van buten der Bruchscherpoorte
te Ghendt, hadder ghelaten waghen ende peerden, dies hij zeer bedrouft was. Onder
dese ghenomen waghenen ende peerden lieten daer die vander Auderburch XJ.
Die ghuen zeijden, datter noch eenen legher der vijanden was, die maertchierde
ontrent eenen anderen cant in Brabant, ende noch eenen derden legher der vijanden,
die over de Mase ghebleven was, up avontuere of den Duuck met zijnen volcke
wilde daerwaert int landt trecken, ofte om hemlien die hulpe te keeren, die hemlien
al dlandt van Cleven toecommen mochte. Men zeijde, dat den Duuck vaste ende
wel bedolven was, ende dat zijn logijst was in een pachthof; dat ooc beede de
partijen den vrindach ende zaterdach te voren, over beede zijden in slachoorden
stonden om melcanderen an te vallen, ende duerde ooc al den nacht tusschen den
vrindach ende zaterdach.
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Cap. II.
Van twee veendelen Walen, die duer Ghendt passeerden; hoe Lueven
voor de vijanden in vreesen was, ende tvolck beghonde te vluchten;
van een beroerte vande Spaengiaerts bij Ghendt; hoe men te Ghendt
adviseerde om de stadt uut haer tachterheijt te helpen; hoe men vreesde,
dat de vijanden veel volcx toevallen zoude; hoe datter noch volc ende
ghelt tscepe uut Spaengien commen was; ende van beede de leghers,
ende wat daer af dependeerde.
en

Up den XV octobris, tsavons ontrent den VJ hueren, passeerde te Ghendt een
veendel voetknechten, Walen, die up de frontieren van Inghelandt ende Vrancrijck
gheleghen hadden, lichte mannen ende vele aude chrijschlien, ende mochten zijn
in ghetale een hondert XLVJ, ende logierden die nacht up Sente Baefs, daer tvolck
aldaer niet zeer in verblijt en was. Ende tsanderdaechs snoenens passeerden weder
den zelven wech, noch een veendel Walen, ende waren ghenouch van ghelijcken
ghetale als voren, schijnende pover ghezellen, ende de vraukins, die den tros
droughen, volchden te voete. Dit was al ghedaen om de Duijtsche te weeren, die
niet boven IIJ mijlen van Lueven en waren, waerom die stede ghegharniert was van
c

volcke, ende daer waren uutghevloden ontrent IJ studenten.
Daer wart ooc ghezeijt van een ongheoorlooft stick van drij zoo vier Spaengiaerts
en

uuten nieuwen casteele te Ghendt, tHuesden bedreven up den XIIIJ octobris; want
zij wilden eenen pachter zijn braetveerckenen nemen, ende hebbender twee of drije
doot ghesteken. Dat poochde hij te weeren,
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ende riep hulpe, maer wart van eenen bouve, met eenen rappier, den crop
afghesteken. Terstont de boeren liepen thoope, wetende dat te Ghendt gheen
gharnisoen van Spaengiaerden meer en lach, die haer zouden moghen wreken,
indien zij de dese ghesleghen hadden. Aldus sloughen zij met stocken ende codden
de voornoemde bouven wel ter kuere, ende daer wart eenen duer zijn been
ghesteken ende een of IJ ghevanghen. Die waren in tcasteel ghelevert, mits dat zij
niet en willen, datter ander recht over doen dan zijlieden zelve.
en

Up den XVJ der maent voornoemt hilt men bij schepenen vander Kuere
1
informacie, daeraf schepenen, vander Kuere waren ooc besich met tadviseren om
m

c

ghelt te crijghen, om de stadt te zuveren van XX guldenen ende noch VIJ ponden
grooten, ende proponeerden, of de gheghoedde niet hiertoe en zouden willen ghelt
schijncken, elc IJ of IIJ ponden grooten, naer dat hij ghestaet ware; maer daer was
bij Ghedeele ghezeijt: waert dat tgheestelicke ende de raetsheeren noch een alf
jaer wilden den stuver up den wijn continueren, men zoude de stadt uut haren last
helpen, en zaghen voor tbeste an daeromme zeerte soluciteren; maer daer wart
ghezeijt, dat sommighe collectuers vander stede assijsen hadden qualic ende incivilic
jeghen sommighe gheleeft, waeromme dat zij daertoe niet en zoude te brijnghen
zijn, zoot ooc en zoude de ghoede lieden om haer ghelt in dien drouven ende
periculuesen tijt te gheven, thulpen der stede, om haer lasten thelpen quijten.
Men zeijde, dat die stadt van Tonghren des Princen volck ghelogiert hadden,
willecomme gheheeten ende den wijn

1

Van Ghedeele.
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gheschoncken, ende datter de onse voren gheweest hadden, ende hadden die
voorborghen verbrant. Dlaetste deel heeft men bevonden waerachtich; maer dander
es twijffelachtich, ende ooc wast gheloghen, dat men zeijde, dat de onse Tongheren
vechtender handt zouden inghenomen hebben, ende mans, vrauwen ende kinderen
versleghen, hoewel dat vele wel presumeerden, dat die vanden lande van Ludick,
ja, ende duijsentich duijst meer andere, metter herten meer ghezint ende gheneghen
waren tot den prince van Oraingien dan tot den duuck Dalve, ende datte om veel
redenen: eerst om dat al tvolcxkin, dat vander nieuwer religie was, bedect oft
openbaer, al meest alzoo ghezint waren, omdat haer die nieuwicheijt zoo wel
ghenouchde, ende ten anderen omdat zij zaghen, dat haer religie vanden duuck
Dalve met zijnen volcke gheheel verstoort ende tot der doot toe vervolcht was, ende
vanden prince van Oraingien met de zijne ghevoordert, ghefavoriseert ende
toeghelaten. Maer die aerme blende ruijsschen en meercten niet, dat de eeuwighe
doot in den wech van dees nieu religie gheleghen was, ende tleven ende die
eeuwighe welvaert in de aude apostelijcke religie, zoo men die noch hedensdaechs
onderhaut.
Ten anderen waren die landen van Hollandt, Vrieslandt, Ghelre, Ghulic, Cleve,
zeer beloopen ende duerwurtelt van ketterien, van overlanck, zoo dat zij lettel weercx
maecten van die Roomsche Keercke, ende alle die haer anhanghen te verachten
ende te versmane.
Ten derden, zoo was veel volcx zoo moede ende walghelic den last ende
overwillicheijt vande Spaengiaerden te lijden ende ander ons crijschvolc, die zoo
onredelic met die lieden leefden, dat zij schicten die steden te rumen ende elders
te vertrecken, haddet haer moghelic gheweest.
Ten vierden, ziende veel ghoede catholijcke meinschen
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den onverlast ende tgroote onghelijc, dat men haer dede, al droughen zij totden
Coninc een ghoet herte, haerlier ghoedtwillicheijt ende hertelicheijt wart hier duere
ghecranct ende ghecorumpeert.
Ten vijfsten, zoo dochten hemlien de Spaengiaerts een vremt volck zijnde, die zij
niet en conden verstaen ende die haer verheeren wilden, niet considererende, dat
zij van onsen ghoedertieren Conincx weghe ghezonden waren, maer niet om zoo
rigourues te zijne, als zij waren, als die veel meer deden dan des Conincx wille was,
de welcke niet anders en begheerde dan de paisificacie van zijne landen, ende dat
die uproerders ende sectarissen, die dlandt beroert hadden, naer haer verdienste
ghecorrigiert werden ende die ghoedtwillighe ghepreserveert ende bescheermt, van
welcke quaetwillighe ende beroertmakers den prince van Oraingie eene vande
principale ghenoteert was, duer vele informacien ende secreten, die onsen edelen
Coninc ende zijnen Raet wel kenlic waren. Niet min, omdat den voornoemden Prince
zeker steden hadde in Brabant ende elders, zoo droughen hem die zelve landtheeren
veel te meer faveurs, niet anziende de cleenicheijt van zijnen persoon, in
comparacien vanden Coninc ende die zeer ghoede ende redelicke cause van
sConincx actie, ende dat groot onrecht ende onghelijc van des Princen quereel
ende actie, dan dat hij nu zoude moghen naer zijn ghoet tenderen, dat om zijne
welverdiende schulden gheconfisquert es, ende meer andere, diet met hem hauden
oft ghehauden hebben.
Ontrent dees tijt waren noch zeker schepen anghecommen met Spaenschen
crijschvolcke ende couffers met ghelde, uut Spaengien, waeraf datter een schip
gheladen bijsonderlic met crijschvolcke, ontrent Blanckenbeerghe verdroncken es,
van die blende zantbancken, die daer vele
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zijn, ende tgheweste daer ontrent zeer perijculues maken voor de ghene die gheen
condtschap van dit gheweste en hebben, ende daer en zijn maer XJ crijschlieden
daer af ghecommen.
en

Up den XXJ

en

ende XVIJ

octobris quam de mare te Ghendt, als dat den heirtocht
m

vande ghuen, die over de Mase ghecommen waren, niet boven VIJ peerden steerck
en waren, ende lettel voetvolck, ooc gheen lancen, maer alle de peerderuters
ghestoffeert met gheschut; ende hadde ooc haren legher lettel oft gheen groot
gheschut, zoo dat den duuck Dalve veel steercker van volcke was dan zijlieden,
ende veel beter voorzien van groot gheschut. Den Duuck was hemlien ooc naer
ghetrocken ende volchdese up de hielen, zoo dat zij waer uut en wisten om fictaillie
ende foeraigie om haer peerden. Dlandt daer alomme wart afgheknaecht ende
schoon ghemaect, dat jammerlic om hooren was. Die vijanden roofdent al dat zij
conden crijghen, meer van noots weghen dan andersins, ende der vrienden leghere
was hare vrienden ooc lastich, waeromme dlandt daer ontrent veel mijlen int ronde
al bedorven ende ghedestrueert wart. Men zeijde ooc, dat de vijanden in de piere
ghecommen waren, niet connende wederom over de Mase gheraken, mits dat den
heirtocht vanden Duuck haer zoo dapper volchde, ende omdat de Mase sindert zeer
ghewassen was: daer zij duer ghecommen waren lettel waters vindende, was zij
wel een spijsse waters diepe bevonden.
Die stede van Ludick was bevreest voor den prince van Oraingien ende zijn
crijschvolck, die daer ontrent draeijde ende zweermde, en men zeijde, dat die ander
vier hooftsteden van dlandt van Ludick gheen Spaensch gharnisoen in en hadden
noch en wilden nemen, als Tongren, Sente
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Truijen, Maesheijck ende Stockem. Den Duuck hadde die stadt van Ludick gheschat
van hondert duijsent ghuldenen, alzoo men zeijde; want zij es veel rijcker ende
gheweldigher alleene dan die ander viere ghenoumde tsamen; want dlandt van
Ludick es een aerm landt, daer gheen anthieringhe van butenlandtschen volcke en
es, maer moeten bij melcanderen leven. Zij en gheven ooc gheen zettinghen; want
zij en vermoghens niet. Dat es ooc de principale cause, dat zij den Duuck met zijnen
volcke qualic wilden ontfaen in haer steden, vreesende alsdan gheschat te zijne
ende een ander jock te moeten draghen.

Cap. III.
Van een victorie vande onse up de vijanden vercreghen, ende hoe men
ditte diveerschelic vertrocken heeft, zoo dat de ghuesen zeijden, dat de
victorie up de zijde vanden prince van Oraingie was, dwelc een lueghen
wel ghelijckende was, mits dat zij ooc dorsten zegghen, dat onsen legher
verjaecht was; ende wat hulpe den prince uut Vrancrijck quam; ende
van eenen wagheneere van Ghendt, die een cloucke fijnesse in der
vijanden legher bedreef.
en

Maer de tijdinghe es te Ghendt ghecommen up den 23 octobris, zaterdach
wesende, ghescreven bij den president Viglius Van Zwijchem ende ooc bij meester
Jacob Hesselins, raetsheeren tHove, waer af de lettere van Hesselins gheaddressert
was an den president van Vlaenderen, te Ghendt, dher meester Jacob Martins,
en

inhaudende hoe dat des woonsdaechs te voren, den XX der zelver maent, beede
de heiren melcanderen rencontreerden, maer dat den Duuck ghenomen hadde zijn
voordeel an een welghe-
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leghen plaetse, zoo dat vande vijanden versleghen ende dootgheschoten werden
twee duijsent mannen, al meest voetknechten ghecommen uut Vrancrijcke,
Ghasschoeniers, ende drij groote sticken artijllerie hemlien afghenomen; want zij
werden ghepraemt ende vande onse bespronghen, daer zij waenden een rivierkin
te passeren, ende aldaer zoo zeer versleghen ende dootgheschoten, als dat men
over de doode hadde moghen ghaen, die in de riviere laghen, zonder dander
1
versleghene die up tvelt laghen, daer macht veel moriljons ende hernasschen,
bussen, rappieren ende wapenen alomme up tvelt verstroijt laghen, dwelc die
waghenaers ende pioniers van onser zijde begheerden te berooven ende up te
rapen. Dit ziende ons Spaenjaerts, maecten eenen loosen alaerme, zoo dat de
voornoemde waghenaers, zoetelaers ende pijoniers haerder veerde liepen, ende
elc wierp zijn gheroofde wapenen van hem. Dat hadden die Spaengiaerts ghedaen,
om dat zijt zelve crijghen zouden, ende mits de overvloedicheijt vande wapenen
ende gheweere, mits dat de onse van te voren ghestoffeert waren, zoo vercochten
zij de gheroofde wapenen zoo ghoeden coop, dat men een busse om eenen reael
van VIJ groeten coopen mochte, ende alzoo in advenant.
2
Daer wart ooc ghezeijt, hoe dat ghecommen waren voorbij Aet in Heneghauwe
wel VIJ duijsent Ghasschoeniers uut Vrancrijcke, zegghende up de frontieren, dat
zij ter hulpe quamen vanden duuck Dalve vanden Coninc ghezonden wesende;
maer zij quamen ter hulpe vanden prince van Oraingie ende zijne consoorten, en
betaelden redelic daer zij passeerden; maer men zeijde, dat den legher van Oraingie

1
2

Stormhoeden, in 't Fr. morions.
Aath.
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zeer crimineel wart, niet alleene uphanghende Spaengiaerden ende Walen, die in
haer handen gheraecten, maer ooc Vlamijnghen ende dierghelijcke, zegghende,
dat men met hemlien ooc alzoo gheleeft hadde. Ergo over beede zijden, daer ghijnck
cleen ghenade ende gracie omme.
Daer wart ooc ghezeijt, alsdat vande onse een durp ende ander ghehuchten
waren anghesteken, daer de vijanden som in ghevlucht ende verborghen waren, in
dwelcke datter een deel versleghen was, waer onder verghulden hernasschen ende
rappieren met verghulden ghevesten ghevonden waren, zoot ooc onder de ander
versleghene bevonden was. Daer zoude ooc ghevanghen zijn een groot capiteijn
r

der ghuesen ghenaemt mons De Louvervael, ende een ander heere uut dlandt van
Ludick ghenaemt vande Warous. Dit waren de nieumaren van sommighe
catholijcque.
en

en

Maer up den XXV ende XXVJ werden vanden zelven strijt ander nieumaren
ghezeijt, dats te weten: als dat den legher vanden prince van Orainge quam bestoken
den legher vanden duuck Dalve, waerom den Duuck veel groot gheschut dede
aflaten, zoo dat hij up eenen curten tijt wel om hondert pont grooten poer ende
clooten verschoot, dwelc lettel of niet en trefte; oock zijnder twee sticken artijllerie
gheborsten van tzelve schieten, en de reste was al te hooghe gheleijt, zoo dat de
vijanden overschoten werden ghelijck Dameril Paul, den monick, de Turcken
overschoot in tconijncrijck van Ungharien; ende datter ooc veel volcx bleven was
1
van onser zijde, al meest Walen, Artoijsienen, Henuwiers ende Namurroijsen, die
voren ghestelt waren, mits dat den Duuck de Spaengiaerts sparen wilde, zoo men
zeijde; ende datter ghevanghen waren of versleghen van

1

Henegauwers.
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onser zijde, vande ghuesen oft tvolck vanden prince van Oraingie, drije capiteijnen
r

r

r

van grooter estijme, als mons Noircarmes, mons Delamote ende mons De Ligier,
dwelc bevonden es lueghen te wesen ende vande ghuesen verziert, diet gheerne
alzoo ghewilt hadden. De zelve ghuesen oft ghuesghezinde vertrecken desen strijt
c

up een ander manniere, te weten: dat XXJ peerderuters, die ter hulpe ghezonden
waren uut Vrancrijcke, vanden prince van Condée, den prince van Orainge duer
dlandt van Namen ghecommen zijnde, ontrent den legher vanden duuck Dalve,
ende al gheteekent zijnde met zulcke veltteekenen als den Duuck in zijnen legher
ghaf, de welcke haer uutghaven te commen ter hulpe vanden voornoemden Duuck
ende bijsonder van onsen coninc van Spaengien, ghezonden vanden coninc van
Vrancrijcke, ende zouden alzoo ghereden hebben in tmidden vanden legher vanden
duuck Dalve, ende daer zijnde zouden gheroupen hebben: Oraingie! Oraingie! ende
gheschoten en ghesteken an alle zijden, zoo dat gheheel den legher in roere wart;
ende terwijlen zoude den prince van Oraingien van twee of drij zijden des hertoghen
van Alve legher bespronghen hebben, zoo dat hij bij dien middele ghelicht wart uut
zijn steercte ende bolleweercken daer hij in bedolven lach, zoo steerck dat zij anders
gheenen middel en wisten hem daer uut te ghecrijghen, ende alzoo zouden daer
drie of vier slaghen oft scheermutsijnghen deen naer dander ghevolcht zijn, ende
den Duuck zoude met zijnen volcke ghejaecht zijn tot in de coolputten van dlandt
van Ludick, zoo datter groote macht van volcke zoude ghebleven zijn, zoo dat zij
som zouden ghezeijt hebben van XX duust ander van VIIJ duijsent, ander van zes
duust, ander van maer IJ duijst, zoo datter ghroote diveersiteijt van nieumaren daer
af ghezaeijt wer-
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den. Maer dit laetste es bevonden lueghen te wesen ende vande ghuesen verziert,
mits dattet niet en continueerde. Nochtans tvolck dissimuleerde hem zeere ende
dorst lettel daer af spreken.
Daer wart ooc upghegheven (vande ghuesen, zoot wel te dijncken es), dat den
Duuck zijnen baert doen afscheeren hadde ende ghecommen was binnen Luevene,
1
vreesende van hemlien becuuct te zijne, ende hem niet durvende int velt langher
betrauwen, naer dat hij uut zijn steercte gheweken was.
m

Daer wart ooc ghezeijt, als datter wel XIJ zwarte ruters den prince van Oraingie
ter hulpe ghecommen waren, zoo dat zijnen legher zeer wies. Ander zeijden, dat
neen; maer datter ghecommen waren ontrent Bruessel, vanden coninc van Vrancrijck
ghezonden, thulpen den Hertoghe, drij duijsent peerden ende vijf duijsent
voetknechten. Men zeijde oock, dat Oraingie met zijnen legher naer tbos van
2
Zuenijnghen (die hem tot neffens Bruessel strect) ghewent hadde, ende dat die
van Lueven zeer bevreest waren, ende zoo waer de vijanden eenighe vande onse
conden ghevanghen, ghelijc waghenaers ende andere, die fictaillie oft munitie van
oorloghe voerden, dat zij die slechs beroofden, ende dedense hemlien dienen.
Overzulcx wasser een man van ontrent Ghendt, die werden zijn waghen ende
peerden vande vijanden ghenomen, ende hem ghevraecht, oft hij hemlien dienen
wilde oft ghehanghen werden, hij vercoos te dienen, ende hem werden twee ander
ghoede peerden angheschict veel beter dan de zijne, om zeker dijnghen te voeren,
ende waren ooc peerden, die zij ons volck gherooft

1
2

Betrapt.
Soniënbosch.
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hadden; want zij waren ghecommen uut tAuderburchsche van onder Ghendt ende
ghemarkiert met der G, dwelc es deerste letter vanden naeme Ghendt. Desen man
up een tijt hem alleene vindende, met de voornoemde peerden, dachte: ic hebbe
mijn waghen ende peerden hier ghelaten; mochtic dees peerden thuus crijghen, de
manghelijnghe en waer niet quaet, maer werdic daer up ghevanghen, ic werde
ghehanghen. Hij schiep eenen moet, ende esser mede haerwaert ghecommen, en
ghemoette een audt mannekin van buten, die met zijne huijscateijlkins voor de
vijanden ghevlucht was, die sprack hij an, ende vraechde hem waer hij best duer
zoude moghen gheraken om de vijanden nieuwers te ghemoeten. Die wees hem
eenen wech ter zijden uut, twee of drij mijlen omme, ende aldaer es hij met de
peerden inghesmeten, ende es alzoo, onghemolesteert van ijemanden, tot zijnen
huijse gheraect. Dit wart den baliu vander Auderburch te Ghendt anghedreghen,
als dat desen man twee peerden van tAudenburchsche onder hem hadde. Dus wart
hij ontboden bij den president van Vlaenderen, de welcke verclaersde, anghezien
dat den voornoemden man int perijckel van zijnen lijve dees peerden ghecreghen
ende den vijanden ontvoert hadde, die hem te voren zijn peerden ghenomen hadden,
niet jeghenstaende dat peerden waren, die te voren die vander Auderburch
toebehoort hadden, ende vande vijanden ghenomen waren, als dat hij se wel mocht
hauden voor zijn eijghen, ja voor zijn beste ghoet.
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Cap. IV.
Van XJ gheconfisquierde husen, die te Ghendt verhuert werden; van
eenen man van Meenen, die te Ghendt ghehanghen was; vande scheerpe
justicie tYpre ghedaen; hoe zeker vrauwen uut onsen legher quamen;
en wat men al zeijde van een schoon victorie vande onse up de vijanden;
ende wat men zeijde vander hulpe, die ons toequam; ende welc een
schoon tijtel die vijanden haer voorghaven; ende hoe den Duuck in zijn
ruteren behaghen hadde ende die prijsende was; ende ooc die
ghetrauwicheijt van die van Vlaenderen ende van Ghendt.
en

Up den XXVJ der maent octobris voornoemt, zoo werden in de vierschare vander
Auderburch, bij Jan Vanden Poele, ten bijzijne van die heeren vander Auderburch,
verhuert, uuten name vanden Coninc, eenen termijn van drij jaren inghaende up
en

c

den J novembris XV LXVIIJ, XJ gheconfisquierde husen, waer onder dat was thuus
van Lievin Brakelman schoon wesende van husaige ende eerve en watere, hebbende
een eetcamere zeer schoone ende excellent; ooc thuus van Joos Seijs, up den
Nieuwen-Aert bij de Nieubrugghe; thuus van Martins Dierkins, duer de Pasteerne,
beede schoon husen; ende de planterie van Lievin Henricx up tZant; thuus van
Abraham Rossaert ende meer andere. Thuus van Brakelman voornoemd, up tPas,
was ghegheven in hueren om VIJ ponden grooten tsjaers, ende thuus van Joos Seijs
om IIJ ponden XIJ schellinghen grooten tsjaers, ende alzoo naer advenant. Daer
werden ooc metten stocke vercocht zeker rente brieven van bastaerden ende andere,
daer gheen hoirs hem en presenteerden, ooc uuten name
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vanden Prince, die noch redelicken wel de weerde gholden, naer den tijt, als brieven
e

van IJ ponden grooten tsjaers, den pennijnc XVJ , XXXJ ponden grooten ende tverloop
binnen, van ontrent eenen jare, ende van J pont groote tsjaers XV ponden X
schellingen grooten, met een jaer verloops, etc.
en

Up den XXIX der maent voornoemd, vrindach wesende, was up Sente Pharahilden
plaetse, een rijcke man van Meenen (pachter vande Watermuelenen ende ander
muelenen daer ontrent) ghehanghen, ende als men hem executeerde, hij en sprack
een woort niet, en was ooc terstont doot, zoo dat achter een zijn beenen slap waren
ende slijngherden. Men zeijde, dat hij noch te Ghendt pugnicie gheleden hadde
ende ghegheesselt hadde gheweest, en hadde ooc in X jaren lettel zonder
vanghenesse oft parlot(?) gheweest, een man niet weerdich te leven onder tghoede
gheslachte der meinschen. Hij hadde hem duer de ghiericheijt te zeere ontghaen,
als was hij rijcke; want men zecht: tghoet vander weerelt en verzaet gheen
ghiericheijt; want hij hadde valsche munte tzijnen huijse ghesleghen oft laten slaen,
te weten testons, dat welcke haddet gheweest munte van onsen Coninc, alzoo wel
alst was munte vanden coninc van Vrancrijcke, hij zouder om ghezoden gheweest
hebben; want den ketel ende tfornaeijs metten schavotte stont daer noch, daer den
valschen muntenare in ghezoden hadde gheweest, maer wart tsanderdaechs
gheweert, mits dat den juge niet en wiste te voren, of hij den ketel zoude moghen
verdient hebben. Zoo dattet scheen, dat die stadt van Ghendt gheworden was een
slachhuus der meinschen; want up Sente Pharahilden plaetse stont noch een dobbel
potente, ende noch een alf potente, ende up den Coorenaert een dobbel potente
ende den vleeschblock

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

282
daer up die twee Spaengiaerts ghequartiert hadden gheweest, ende up de
Vrindachmaerct stont ooc noch die dobbel potente.
Men zeijde ooc, dat ontrent VIIJ daghen hier te voren, tYpre, zeer scheerpe justicie
e

e

ghedaen was over die capiteijnen der boschghuen, daer af int (IX boeck, VIII ?)
capittel ghezeijt es, ende overandere, die groot quaet bedreven hadden; want daer
wasser drije gheradebraect, twee verbrant ende IJ ghehanghen, ende Camerlijnck
voornoemd was eene onder dese gheradebraect.
en

Up den XXX der maent octobris, zaterdach zijnde ende vuul, smoorende
reghenachtich wedere, zoo quamen te Ghendt inneghesmact twee waghenen met
vrauwen, die uuten legher ghecommen waren, waer duere sommighe lieden van
Ghendt bevreest waren, dat men daer weder de Spaenjaerts hebben zoude, ende
verhuerden som daeromme haer husen, ende ghijnghen haer cameren ende in
cleen huijskins wonen, of zij twee of drije in een huus.
Men zeijde ooc up denzelven dach, dat de vijanden achterwaert ghedeinst oft
ghereculeert waren. Ten wart ooc doe voort an gheen weder om te velde te ligghen,
om de reghenen, smuucken ende tcaude, dat doe beghonde te opereren.
Up den Alderhelighenavont, den laetsten octobris, zondach wesende, was
nieumare ghecommen te Ghendt ende ooc an den president ghescreven, hoe dat
en

up den XXVIIJ octobris, sdonderdaechs, naer der noene, te Thielmont, of daer
ontrent, tusschen die steden van Thienen ende Landen, in Brabant, de vijanden
vande onse zulcke meerckelicke schade gheleden hadden, dat men meende, dat
zij haer niet lichtelic en zouden connen verhalen hebben, ende dat met haer ghedaen
was ende de oorloghe uut; want alzoo des Princen
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volck wel meende in die stede van Thienen metter macht gheraect thebben, zoo
zijn zij daerwaert ghetrocken; maer zij vonden die stede van weghe den duuck Dalve
al wel bezet ende bewaert; want men meende, dat den Prince met zijnen volcke
nemmermeer en zoude over de Mase ghecommen hebben, of ten hadde gheweest,
dat hij vastelic ghehoopt hadde, dat hem zeker steden over dees zijde bij zouden
ghevallen hebben, hoewel dat ander (haer an den crijch verstaende) zeijden, dat
groote onwijsheijt vanden Prince zoude gheweest hebben, hem in eenighe stede
te begheven; want alzoo doende, zoude hij ommeleghert ende vermeestert gheweest
hebben, als eene die in de piere ghecommen es.
Daer wart ooc ghezeijt, dat den Duuck wel considererende (als een wijs prince),
dat de vijanden eenighe steden zouden moghen bijghevallen hebben, dezelve al te
voren hadde doen bezetten met volcke, zoo dat de vijanden nu in de fuucke oft
piere ghecommen waren, zoo dat zij ziende de faute beghonden te murmurreren
jeghen haer capiteijnen ende hooptlieden, als dat zijse up een vleeschbanck
ghebrocht hadden; want zij wisten wel, dat zij achter over de Mase niet en conden,
omdat die zoo zeer ghewassen was, ende dat zij gheenen troost vande toeghezeijde
steden en conden crijghen; dat haer de victaillie ooc niet en volchde, ende dat
dweder zeer nat, caut ende onghezont wart om langher int velt te ligghen; dat ooc
de onse haer met eenen machtighen heirtocht haer up de hielen volchden, vreesende
alle hueren van hemlien assaut te lijden; dat ooc dees strijden niet en gheleken
ander strijden, maer dat desen strijt gheleeck den strijt die de Romeinen ende
Cimbren jeghen melcanderen hadden, die oorloochden om melcanderen teenighaer
uut te roijen, zoo Cicero wel te kennen gheeft int
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tbouck de officiis alzoo men zeijde, dat gheschiet was up den voornoemden dach
r

r

ter voorseijder plaetsen, want mons De Beavoes ende mons De Lijcques, die te
Ghendt int eerste lach ende met de ghuesche nobilisten ghehandteekent hadde,
om haer schande ende perijckel te repareren, wesende twee Heneghausche
capiteijnen met haer Walsche crijschknechten, eenen moet oft couraige ghrijpende,
zijn van achter in der vijanden heir ghevallen, ende hebben hemlien zoo vromelic
ghehadt, ende niet eer afghehauden voor datter drije duijsent peerderuteren
versleghen ende vernielt waren, zoo de mare ghijnck, ende daer onder twee graven,
ghroote vijanden van onsen Coninc, als den grave van Hoochstraten ende den
r

ghrave vanden Beerghe, ende onder veel edelen mons De Louverval, een heere
uut Namur ghetraut hebbende een dochter vande Warous uut Ludick, ghevanghen.
Men zeijde ooc, dat uut den legher ghevlucht was een capiteijn met twee duijsent
peerden, zoo dat scheen dat gheheel den legher der vijanden verschuert ende
bedorven was; de vluchtighe zouden naerghejaecht zijn van eenen grooten hoop
Spaengiaerden ende Walen met lichte peerden.
Daer werden noch veel schoon nieumaren ghestroijt tonsen voordeele, alsdat
ontrent zes mijlen van Bruesse (sic) ghecommen waren twee duijsent mannen te
peerde, Florentijnen ende Italianen, daer den hertoghe van Florenchen zelve capiteijn
af zoude gheweest zijn. Dese zouden vanden Paus ghezonden gheweest hebben,
ende eenen langhen toecommenden tijt betaelt vanden Paus; zouden hier ooc al
eer gheweest hebben, ten hadden sommighe beletselen ghedaen, die zij onder
weghe gheleden hadden.
Daer wart ooc gheloghen, dat den Duijtschen Keijser, thulpen van onsen Coninc
ofte den duuck Dalve, zijnen
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ghecommitteerden, bereet ghemaect hadde XIJ capiteijnen met eenen grooten hoop
volcx, om teenighare die vijanden des Conincx te nieten te brijnghen, hoewel
nochtans die vander zijde van Oraingie haer screven vrienden des Conincx, ende
dat zij oorloochden jeghen den duuck Dalve, als die vanden Paus ende niet vanden
Coninc ghezonden was, maer dat zij zelve vanden Coninc commissie hadden om
desen pauselicken tijran ende bloethondt te wederstane oft te crancken, ja, te nieten
te brijnghen, waert haer moghelic. Ziet hoe men an eenen leelicken vingher wel een
schoon doucxkin weet te doene! Alzoo paeijde men des Princen volck met lueghenen
ende fabelen; want de dwasen ende verloopen desperate heretijcquen ende
apostaten hilden alzoo melcanderen thooft in den wint.
en

En up Alderhelighendach, den J van november, zeijde men, als dat de vijanden
al wech naer haer zeerste verschoijt waren, ende datse den gheheelen legher
vanden Duuck ghevolcht was; zoo dat men in die steden daer perijckel scheen te
zijne vande vijanden, als Lueven, Bruessel, Andtweerpen, etc., nu uut ende in ghijnck
zonder eenich dangier. Ghode lof! Maer dlandt was daer ontrent zeer bedorven
ende gheschonden.
Men zeijde, dat den Duuck van deser victorie zeer verblijt was, prijsende de
cloucheijt, bijstandicheijt ende ghetrauwicheijt van desen volcke; want alle die
vaillante victorien ende veltslaghen in desen crijch waren bij hemlien gheluckelic
vulbrocht, beloofdet te verdienen ende ooc jeghen die van Vlaenderen, daer zij
groote trauwe tot haren Coninc in bevonden hadde, veel meer dan hij ghehoopt
hadde. Den prijs van die van Ghendt ghijnck daer onder die Spaengiaerden, al den
legher duere, zegghende, dat zij nieuwers zoo ghoet, redelic ende minlic volck
vonden
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hadden als daer; noch te Mechelen, noch te Lueven, noch te Liere, noch te
Maestricht, noch sHertoghenbosch, noch in dlandt van Ludick, noch in Hollandt oft
Vrieslandt, oft waer zij henen ghetoghen waren.

Cap. V.
Hoe de voornoemde nieuwe blijde mare zeer vercrancte ende
verdonckert wart; ende hoe de vijanden gheaccoutreert waren, en hoe
zij te Waver ghecomonen waren, ende den burchmeester vanden Duuck
ghehanghen was; hoe den deken van Ronce weder beghonst te
regneren, ende eenen zeer ongheloovighen meinsche ghevanghen
hadde; hoe Dierick Jooris ghepijnt ende uutghelaten was; ende wat
maren datter ghijnghen van beede de legheren; ende hoe den magistraet
van Ghendt met haren bisscop in communicacien quamen.
Maer up den derden ende vierden der maent novembris, wart dees voornoemde
ghoede mare zeer faelgierende ende uutdrooghende, zoo dat men lettel bescheets
daer af gheweten conde. Tes wel waer, zeijden sommighe, de onse hebben een
convoije van waghenen ende fictaillie den vijanden afghesleghen, daerder een deel
doot ghebleven zijn, maer en noumden gheen ghetal. Maer sommighe, die
c

ghuesghezint schenen, zeijden, datter wel XJ Spaengiaerden bleven waren. Aldus
wast zeer twijffelic ijet zekers daer af te scrijven; maer emmer wasser een
scheermutsijnghe ghebuert, daer de onse meer victorie hadden ghecreghen (zoo
men zeijde) dan de vijanden.
Men wist ooc te zegghen, hoe de vijanden te peerde
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gheaccoutreert waren, ende haer bezurcht hadden jeghen den cauden wintere,
dwelck meest al zwarte ruters waren, hebbende leren caussen anne ende daer over
ghoede rijleersen, eenen capproen up thooft, handtschoen commende tot den
helleboghe, in de palme een snede, daer mede zij die terstont upsloofden ende die
handen bloot hadden, als zij wilden. Haer gheweere was veel gheschuts, dat zij
voerden. Daer wart ooc ghezeijt, dat zij te Waver binnen ghecommen waren,
wesende een schoon rappas als een stede, zes mijlen boven Bruessele, ende dat
den burchmeester aldaer ghereijst was bij den Duuck, zijn onschult doende, dat zij
die vlecke, die cleen steercte hadde, jeghen hemlien niet en hadden connen hauwen,
waeromme hij den zelven burchmeester zoude doen hanghen hebben.
Ontrent dees tijt beghonde meester Pieter Tijtelmanus, deken van Ronche, (die
inquisituer al Vlaenderen duere gheweest hadde), wederomme te regneren, als
macht van onsen Coninc hebbende, om die heretijcquen te bespieden ende
onderzoucken van haren gheloove, de welcke te Curtrijcke ghevanghen ghenomen
hadde eenen man, een wever van zijn ambacht, die niet met allen en hilt vander H.
Scriftuere, ende dat noch veel ghruwelicker was, en hilt ooc niet van Christus, al
gheheel gheweken zijnde vander christen waerheijt, als een Atheoiste van Italien
ofte als oft hij Hermannus Rijswijcx boucken ghelesen hadde, welcke onghehoorde
blasphemien mij niet en lusten te verhalen. Alzoo vallen die sectarissen van deen
ongheloove ende quaet in dandere, als werdende van Lutheranen Sacramentisten,
van Sacramentisten Anabaptisten, van Anabaptisten Atheoisten, Libertijnen oft
Servetianen ende dierghelijcke, alzoo men daghelicx zien ende hooren mach. Ghodt
betert!
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Up den voornoemden vierden novembris, es Dierick Jooris overgheleet gheweest
en

ter scheerper exame oft pijnbanck, ende up den IJ

dach, dat was des zaterdaechs

en

daernaer, wesende den VI novembris, zoo was hij ontsleghen, mits zeker stellende
weder in acten van vanghenesse te commen, daertoe van schepenen verzocht
zijnde, ende hiervoren was zeker ende burghe Jan Jooris, zijn broeder, totter somme
van . . . (sic).
en

en

Up den VIJ en VIIJ novembris ghijnck de mare, dat de vijanden vande onse
rontomme beleghert waren, ende dat onsen legher in vier leghers ghedeelt was,
ende vierderande volck in hem hadde, als Spaengiaerden, Duijtschen, Walen ende
zwarte ruters, die van Brunswijck ghecommen waren, duer hertooch Hericx
beschicken. Ander zeijden veel anders, als dat die vijanden ontrent die stadt van
Ludick waren, ende hadden een brugghe over die Mase ghemaect, van waer zij
zeer curts verwachtende waren drij duijsent peerderuijters vanden Ghrave Pallatijn,
ende dit hadde eenen Uutenhove ghenaemt, van Ypre, ghezeijt, die uut onsen
legher ghecommen was. Ander zeijden, dat die vijanden die stadt van Ludick
inghenomen hadden; andere, dat haerlier voetknechten claechden, dat zij daer in
perijckel waren; ende datse die peerderuters ontrijden wilden, waeromme zij zeijden,
dat zij zonder haer niet vertrecken en zouden. Hoet was, twas een abuselic dijnck,
hoe de vijanden conden victaillie ende foeraigie voor haer ende haer peerden
ghecrijghen, in tvijandts landt zijnde ende gheen besloten steden in hebbende. Aldus
sprac men menichsins ende zeer twijffelachtich vander zake, zoo dattet mij dicwils
heeft verdroten te scrijven, ende dicwils mijn ghescrifte daeromme hebben moeten
veranderen ende achterlaten.
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en

Up den XIIIJ novembris ende daer te voren, zeijde men van twee veltslaghen
tusschen de onse en de vijanden gheschiet. Den eenen zoude ghebuert zijn up den
en

v novembris, vrindach wesende, ende Sente Sachariasdach, ende daer zoude
veel volcx bleven zijn, van beede de zijden. Van onzer zijde, zoude bijna gheheel
de tiercie Spaengiaerts, die in Secilien gheleghen hadden, gheschoffiert zijn, namelic
men zeijde wel van IIJ duijst Spaensche peerderuters, die uut Secilien ghecommen
zijnde, meest deel te Bruessel gheleghen hadden. Andere zeijden, datter ghroote
schade onder de vijanden zoude gheweest zijn ende lettel onder de onse. Dit was
wederomme gheheel contrarie.
en

Den anderen strijt of camp zoude gheschiet zijn up den X novembris, wesende
Sente Martensavont. Daer zouden (ja, zoude men de ghuen ghelooven) die
Spaengiaerden wederom groote schade gheleden hebben, ende zoo gheschoten,
dat men haer blauwe mantels in de lucht zach stuven. Niemant en dorst nochtans
claerlic daer af spreken, dus was alle dijnghen twijffelic ende int donckere. Maer dat
was emmer klaer ende notoir, dat die lieden aldaer te lande in ghrooter aermoede
waren, niet wetende waer haer ghoet verbeerghen; want een landtman, hebbende
van zijn principael ghoet eenen hosse wel weerdich VJ ponden grooten, heeft hem
in deerde verborghen wel VIIJ daghen lanck, hem latende een cleen luchtghaetkin
om zijnen asem te verhalen; maer hij was van ons chrijschvolc bespiet ende
ghenomen, en in twee heelften ghehauwen, waer af die Spaengiaerts deen deel
behilden ende de Duijtschen dandere, om onder melcanderen gheenen twist te
hebben.
en

en

Up den XV ende XVJ novembris zeijde men, dat die vijanden ghetrocken waren
tot ontrent die hooftstadt Beerghen in Heneghauwe, ende onsen legher (ghelijck hij
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altijts ghedaen hadde) was haer naerghevolcht tot Bijns, zoo dat Heneghauwe ooc
moest afgheknaecht werden van crijschvolcke, ghelijck Vrieslandt, dlandt van Ludic
ende in partijen Brabant gheweest hadde, om in X jaren nauwelic te becommen.
Die vijanden nochtans hadden ontrent die stadt van Ludick zulck eenen noot van
ghebreck van fictaillie gheleden, dat zij som ghedwonghen waren tvleesch van haren
peerden te eten, ende hadden ooc vander stadtvesten beschoten gheweest, zoo
dat zij curts daernaer van daer vertrocken. De peerden ende waghenen, die van
onser zijde wederomme keerden, quamen zoo magher afghereden ende onghereect,
dattet compasselic om zien was.
De vischwaghenen, die van Ghendt naer Parijs pleghen te rijden, en dorsten nu
al duer Heneghauwe niet passeren; maer leverden haerlier visch ander waghenaers
van daer ontrent, diet avontuerden duer te rijden, als de ghewesten best kennende;
want die vijanden, die hielden altijts de rechte heirbaene.
en

Up den voornoemden XV novembris, tsachternoens tusschen IJ ende IIJ hueren,
waren den voorschepen vander Kuere ende van Ghedeele, met sommighe vande
upperste schepenen met haerlier pencionarissen, gheghaen bij den bisscop, om
met hem in communicatien te commen vande redemptie anghaende, als ijemant
steerft in een ander prochie dan daer hij gheboren wert, zoo dat men dan die keercke
oft clooster, daer de doot gheschiet es, moet redimeren van dat de uutvaert daer
niet en gheschiet, maer elder ghecelebreert wart, waer af int cas van differente de
kennesse hadden schepenen van Ghedeele, als up haerlier suppoosten diet betalen
moesten, waeromme zij up den zelven dach ende huere bij den bisscop ontboden
waren, anghezien dat zijn
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ghecommitteerde gheestelicke, als her Clement, zijn officiael, emmertoes dese
kennesse an hem getrocken hadde, uut welcker causen ic, vanden gheheelen
collegie van Ghedeele met Pieter Putuers, mijn medeghezelle in wette, in haerlier
consistorie ghezonden was, te weten in tcappittel van Sente Baefs bij Sente Jans
en

keercke, tsaterdaechs te voren den XIIJ der maent, verzouckende de zake aldaer
niet in rechte ghehecht te werden, maer renvoij bij de voornoemde schepenen van
Ghedeele, daertoe ghemoveert van Bartholomeus Meijeraert, die tcapittel van Sente
1
Baefs haut; bij de Spittaelpoorte was, met zijn complicen, gheassisteert met meester
Lievin Moenens, haer procuruer, die zeker redemptie schuldich waren. De
voornoemde schepenen hadden te voren met melcanderen ghecomuniquiert, ende
haer previlegien ende rechten dien anghaende doen overzien, ooc zeker, placcaten
e

van saligher memorien keijser Maximiliaen ende Carolus de V , ooc sommigher
Pausen ende wijsdommen dien anghaende. In somma was ghezeijt bij den bisschop,
up de zake beter te letten over beede de zijden, ende hij, te weten den bisscop,
zeijde, dat hij zoo vele doen zoude, dat hij de rechten der gheestelicheijt van Ghendt,
tzij religiuesen oft presbijters, zoude doen overzien, ende daer up een oordene ende
zekeren taucx stellen, ten fijne dat niemant onghelijck ghedaen en werde; wantet
niet behoorlic en ware, dat den bisscop, die nieuwelinghe in de stadt ghecommen
was, ende den magistraet vander zelver stadt, ter causen van desen, in eenich
different oft proces quamen.

1

e

Hospitaal- of St Annapoort, eene der poorten van St. Baafsstede.
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Cap. VI.
en

Up den XVIJ

novembris, woonsdach wesende, zeijde men openbaerlic, hoe de
en

vijanden vertreckende van ontrent Ludick die stadt up den V van novembris verbrant
hadden ontrent der stadt dabdie ende tclooster van Sente Laureins, vertreckende
1
van daer met lettel heeren , ende ghecommen zijnde in Heneghauwe, zoo hebben
zij bij Bijns verbrant dabdije van Bon Esperance ende meer ander cloosters, te voren
die beroovende ende de monicken ende religiuesen uutjaghende, stekende dan
tvier ten V of VJ steden daer inne, zoo die wreede Hunen plochten, zoo dat men die
vlamme zach schijnen tot up die mueren ende vesten van Camerijcke. Dat
uutnemende costelick casteel van Bossu, gheleghen bij Beerghen, was in grooter
avontueren; want zij sommighe ander casteelen ende fortressen verbranden, alzoo
te voren den duuck Dalve in dlandt vanden Beerghe ende elder ghedaen hadde.
en

2

Up den XVIIJ der maent voornoemd ghijnck de mare, dat de vijanden bij Keijnoo
3
ghecommen waren, om te passeren over de riviere ghenaemt de Chambre , ende
datse den Duuk metter macht vervolchde, om hemlien aldaer int passeren over de
riviere te besprijnghen; dat ooc den broeder vanden Coninc van Vrancrijck ende
den duuck de Ghuijse, daer jeghen de vijanden, van dander zijde met eenen grooten
hoop crijschvolcx ghecommen waren. Ooc was daer ghezeijt, hoe datter onlancx
eenen slach zoude ghebuert zijn

1
2
3

Met weinige eer.
Le Quesnoy.
Sambre.
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in onsen legher, Walen jeghen Spaengiaerden uut questie vanden broode, dat die
Spaengiaerden in haren legher deden voeren ende niet in den Walschen legher,
ende want men daer dwitte broot ende de beste ende delicaetste fictailgie invoerde
ende niet in die ander leghers, waeromme die ander ende bijsonder de Walen zeer
toornich waren, zegghende, dat ment hemlien beter behoorde te doene dan ijemant
el, oft emmer ten minsten ghelijck als die Spaengiaerden, mits dat zij alzoo wel, ja,
ende veel meer haer lijven avontuerden jeghen de vijanden als zijlieden: dat bleeck
an de diveersche victorien, die zij up de vijanden ghevochten hadden, en want men
haer bezichde in de meeste ende principaelste perijckelen des strijts. Zoo dat hier
uute een questie tusschen de voornoemde twee nacien ende legheren zoude
gheschiet zijn, ja, tot vechtens toe, in zulcker wijs, datter veel Spaengiaerden doot
zouden ghebleven zijn, ende onder andere den meester del campo, den
uppercapiteijn van die XIX veendelen, die te Ghendt gheleghen hadde; want des
princen van Oraingien volck zoude de Walen in den veltslach bijghevallen zijn, te
weten een deel daer af, ende hadden die vijanden aldaer bij een gheweest, daer
hadde moghen die verdeerffenesse ende uuterste verlies van onsen legher af
ghecommen zijn. Ditte nochtans en gheeft gheen ghoede apparencie der waerheijt,
dat de vijanden haer daermede zouden ghemijncht hebben, ende daer zoo bij zouden
gheweest zijn, nochtans zoo wast aldus gherapporteert van eenen messagier an
den voorschepen vander Kuere, te Ghendt, mer Nicolaus Triest, heere van
Hauweghem.
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Fac-simile van het handschrift: Van die beroerlicke tijd in die Nederlanden, door Marcus van
e

Vaernewijck. Vierde boeck; cap. XVII. (II deel, bl. 114-115.)
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I
Het handschrift van de Beroerlicke Tijden is afkomstig uit de bibliotheek van den
heer P.-G.-J. Hoog van Ter Aar. Als deze aanzienlijke verzameling na den dood
van haren eigenaar door de zorgen van de heeren boekhandelaren J. Van Baalen
en zonen in openbare veiling zou gebracht worden, werd het gezegde stuk in den
catalogus der handschriften, autographen, enz., welke te dier gelegenheid uitkwam,
o

a

op de volgende wijze, n 202, vermeld: Joes. van Schepperus Marci Vaernewici ex
nepos Cronyk van Gendt. Beginnende: ‘van die eerste maniere van predicken te
velt, die calvinische leeringhe neffens die vermaerde stadt van Ghendt die hooftstadt
van Vlaenderen, ende hoe dat de Justicie, tzelve geerne belet hadde’ eindigende
18 November 1568. Hoogst belangrijke en zeer uitvoerige dagkronijk, in 10 boeken
verdeeld, zeer duidelijk geschreven. Folio, niet minder dan 798 dicht beschreven
bladzijden met twee teekeningen in den tekst, in pergamenten band.
Bij het lezen dier opgave dachten we op het spoor gekomen te zijn der kronijk
van Schepperus, welke Sanderus te Leiden in het bezit van Daniel Heinsius gezien
had, en wij gaven aan eenen boekhandelaar van Gent
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last het nummer tegen den maximumprijs van 120 nederlandsche gulden te koopen.
De kans liep ons echter tegen: het handschrift werd den heer Fred. Muller,
boekhandelaar te Amsterdam, voor 125 gulden toegewezen.
Korten tijd daarna, als we te Amsterdam waren, ten einde er voor de gentsche
universiteitsbibliotheek de prachtige pamflettenverzameling van Isaac Meulman aan
te koopen, namen wij de gelegenheid waar om bij den heer Muller te vernemen wat
er van het handschrift was geworden. Deze legde ons hetzelve aanstonds voor, en
zegde, dat hij het als een memorieboek aanzag van den zelfden aard als dat welk
door de Maatschappij der vlaamsche bibliophilen van Gent was uitgegeven.
Bij eene vluchtige inzage bemerkten wij al aanstonds dat het handschrift voor de
plaatselijke geschiedenis van Gent gedurende de beeldstormerij van groot belang
was en met het memorieboek niets te maken had. Wij gaven dan ook zonder aarzelen
de 200 gulden welke de heer Muller er voor vroeg.
Op onze terugreis maakten wij nadere kennis met onzen koop en wij overtuigden
ons dat de zoogezegde kronijk van Joannes Schepperus, een onuitgegeven werk
1
was van diens moederlijken grootvader, Marcus van Vaernewijck .
De maatschappij der vlaamsche bibliophilen, aan welke wij het stuk voorlegden,
stemde er de uitgave van, en vertrouwde deze aan onze zorgen toe. De wijze waarop
wij

1

Ondanks al onze opzoekingen, is het ons niet gelukt de hand te leggen op eenen brief of
document met het handteeken van Vaernewijck, ten einde er het schrift van te vergelijken
met ons manuscript. Wij hebben nogtans alle redenen om te denken dat dit laatste autograph
is. De verbeteringen, veranderingen en tusschengevoegde woorden, van dezelfde hand als
het overige, kunnen van niemand zijn dan van Vaernewijck zelven.
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hierbij te werk gegaan zijn, kan in weinige woorden uiteengezet worden. Wij hebben
den tekst van het handschrift woordelijk, ja letterlijk teruggegeven, met behoud van
1
de spelling die zich zelve geen oogenblik gelijk blijft ; alleenlijk hebben wij ons,
duidelijkheidshalve, veroorloofd de punctuatie te volledigen en de verkorte woorden
voluit te schrijven. Verklarende nota's op verouderde woorden of verminkte persoonsen plaatsnamen hebben wij slechts dan gegeven als het volstrekt noodzakelijk was.
Thans dat onze taak gelukkig ten einde is gebracht en wij met kennis van zake
spreken kunnen, durven wij gerust de Beroerlicke Tijden het belangrijkste boek
noemen dat over het rampzalige tijdvak van Belgie's geschiedenis, onder het bestuur
van Margaretha van Parma en den hertog van Alva, bestaat. Den uiterlijken vorm
laten wij ter zijde, ofschoon men zeggen mag dat de langdradigheid en
verwaarloozing van den stijl ruimschoots vergoed worden door de gemoedelijke
vertrouwelijkheid van het verhaal en de schilderachtigheid der beschrijvingen. Wat
wij vooral in het oog hebben is de innerlijke historische waarde van het werk. Marcus
van Vaernewijk behoorde tot de hoogere standen der gentsche poorterij, en was
ooggetuige van een goed deel der gebeurtenissen die hij beschrijft. Hij was
achtervolgens of te zelfder tijd vingtenier der burgerlijke wackt, stapelheer, bestuurder
t

der armenkamer, kerkmeester van S -Jacobs, hoofd-

1

Vaernewijck schrijft onverschillig voornoemde en voornoumde, heet, eedt en eet, hurghel en
orgel, houdt, audt, aud en oud, marmer, marbor en marber, kaercker en carker, Noircarmes,
Norkarmen en Norkermen, Halve, Dalve, Alve en Albe, Armentiers en Hermentiers, Ronsse,
Ronce en Ronche, enz.
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man van zeven neringen, een der twee hoofdlieden van een der kwartieren van
t

S -Jacobs parochie, en schepen van Ghedeele, zoodat hij door zijne bedieningen
en betrekkingen met de hoogere overheden zeer wel ingelicht kon zijn over de
inzichten der regeering en den gang der zaken in alle deelen des lands. Wat meer
zegt, hij was bezield met de rechtzinnigste begeerte de waarheid te kennen en te
schrijven. Ofschoon, als een echt katholijke, overtuigd dat de ketters den dood
verdienen, sloot hij de oogen niet voor de gebreken der geestelijkheid, en behield
hij te midden van den onverzoenlijken strijd tusschen roomschen en gereformeerden
immer zijne aangeboren welwillendheid. Hij teekent met gelijke zorg de geruchten
aan, welke ten voor- of nadeele der beide partijen loopen, tracht te weten wat waar
en wat valsch is, en deelt ons den uitslag van zijn onderzoek met eene
bewonderingswaardige onpartijdigheid mede. Eene der plaatsen van het werk,
betrekking hebbende op de plichten van den geschiedschrijver, verdient bijna in
haar geheel aangehaald te worden.
‘Mijnen wille en es niet geweest’ zegt Vaernewijck sprekende over eene schilderij
van 't predikheerenklooster, die de nieuwgezinden zeer ergerde, ‘om hier af te
scrijven, ten hadde ghedaen dat dese matterie ende tijt zulcx verhiesscht; want die
lieden en mogen niet lijden dat men ontrauwelic int scrijven handelt, vertellende met
grooten hoopen alle die ghebreken ende fauten van eender zijde ende verzwijgende
die ghebreken van dander zijde, want voorwaar wij hebben alle ghedoolt, maer
deene veel groffelicker dan dander. Wij hebben emmer alle in veel dijnghen
gheblentpott, daarom es somtijts de ketterije ghoet, want zij doet de waerheijd ende
scriftuere onderzoucken ende an den dach brijnghen. Zullen wij in dese
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hijstorie alleene de aerme ghues.... den zwarten duvel op den hals binden, ende zij
daertoe gheen oorzake vande gheestelicke gehad hebben? Een recht
hijstoriescrijvere zal de oorzaken der dijnghen alzoo wel vertellen, als een goet
cijrurgien de wonden totten gronde tinten zal. Wat fraeijer of lustigher dan die
oorzaken ende circonstancien te hooren! Verberrent ijewers een huus, men vraecht
terstont hoet bij ghecommen es? Werter ijemant versleghen ofte dootghesteken,
ja, rijster slechts een gecijf, men vraecht altijts de cause waeromme. Wat hijstorie
eijst die de oorloghen vertelt ende laet achter die cause van dien? De causen zijn
de voeten daer up dhijstorie rustich ende recht ghaet. Anders men zecht hij heeft
de paigen te rade gheweest, ofte hij haut zijde, hij draecht favuer, hij en handelt niet
recht in de zake. Daarom wildic wel dat mij alzoo ghoedelic afghenomen werde alst
ghoelic ende niet dan naer waerheijt ghemeent es, dat kent Godt.’
Treffende woorden welke eerbied afdwingen voor hem die ze neerschreef, maar
waaraan het onmogelijk was, in een tijdstip dat de drukpers met argwaan bewaakt
werd, getrouw te blijven. Gelukkiglijk bestond die hinderpaal niet voor Vaernewijck,
aangezien hij, zooals hij zelf zegt, zijn werk voor den druk niet bestemde. Gevoelde
hij, hoe goed katholijk ook, dat hij voor zijne tijdgenooten niet schrijven kon, en
tevens hulde brengen aan de waarkeid? Wij weten het niet. Wat ook de drijfveer
moge geweest zijn van zijne handelwijze, zooveel is zeker, dat het grootendeels
daaraan te danken is, dat wij aan de Beroerlicke Tijden een voorbeeld bezitten van
kalme vrijmoedigheid en historische oprechtheid.
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ende een augustijn
predicken jeghen
de veldtpredicanten

48

De nacktwake
versteerckt ende
een guarde
gheordineert

I.

56-57

Ordonnancie over
tafnemen vanden
eedt vander
Majesteijt

I.

57

Den eedt
I.
afghenomen vande
guarde

57.

Onghewillicheijt der I.
guarde

57-60

De ghues predicken I.
te Eecloo in de
keercke, ende eten
vleesch up eenen
vrindach

55

Ghewapende
I.
predicatien neffens
Brugghe terwijl
Egmont in de stadt
was

54-55

Predicatie te
I.
Vaernewijcke buten
der Brugschepoorte

56

en
en
Augustij 11 -17 . Beeltstormerije in
West-Vlaenderen

I.

74-78

De Beeltstormers
tusschen Duway
ende Orchies
verjaecht ende
versleghen

I.

78-79

Predicatien up
Leerdriesch

I.

66

en

Augustij 15 .
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De ghues te Meere II.
in keercke ende
sanctuarij

288-289

De ghues zingen
overal psalmen

I.

66-68

Spottelicke figueren I.
ende liedekens te
koope ghestelt

68-69

en

Onser Vrouwen
ommeganck gaet
niet uut door
tverbod van
schepenen

62

en

Vaernewijck waeckt I.
zijne eerste reijse

237

en

Predicatien an den I.
Chartruesen
neffens Ghendt

80

en

Augustij 15 .

Augustij 18 .

Augustij 18 .
Augustij 18 .

I.
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5

1566.

Predicatie in de
keercke tot
Armentiers

Deel.

Bladz.

I.

85-86

De keercken ende I.
cloosters
verbeerghen haer
ghoet

87-88. 91-92. 146

Broeder Jan
I.
Vanderhaghen zet
zijne sermoenen
voort

88-89

Beeltstormerije te
Valenchiene

I.

183

en

Beeltstormerije
tAndtweerpen

I.

183-184

en

Broeder Jan
Vanderhaghen
cesseert zijne
sermoenen

I.

89

I.

184

en

Augustij 19 .

Augustij 20

Augustij 20 .

en

Augustij 21
en

22 .

ende Beeltstormerij tot
Middelburch ende
door gansch
Walcheren

en

Foele ofte troubelen I.
door de dierte
vanden coorne

93-97

en

Ongheregeltheden I.

111

Augustij 21 .

Augustij 21 .

te

in S
Jacobskeercke
en

Augustij 22
en

23 .

ende Beeltstormerije te
Ghendt ende
Dronghene

I.

99-183

en

Nieuwe troubelen I.
ter wille vande
dierte vanden
coorne door
magistraet ende
stapelheeren belet

190-192

en

Beeltstormerije
tAmsterdam

I.

184

Beeltstormerije te
Leijden, Alcmaer,

I.

184-185

Augustij 23 .

Augustij 23 .
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Haerlem, Utrecht,
etc.
Augustij.

Jaques Van
I.
Meijghem ende een
predicant vraghen
eenighe keercken
voor de ghues

197-198

Augustij.

De ghues maken
Onser Vrouwen

I.

198

I.

198-199

te

keercken (S
Pieters) gereedt
voor hunne
predicatien
en

Augustij 24 .

De predicatie in
Onser Vrauwen
keerke up S.
Pieters belet
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1566.
Deel.

Bladz.

en

Ordonancie jeghen I.
tstelen in keercken
ofte cloosters

199

en

Up de
Vrindachmaerct
wordt een potente
upgherecht

I.

199-200

en

Beeltstormerije te
Mechelen

I.

185-187

en

Een potente
I.
upgherecht up den
Coorenaert

200

en

Ghuesepredicatie
int clooster van S.
Pieters

I.

200

en

Ordonancie jeghen I.
de vremdelinghen

203

Voorghebodt
I.
jeghen de
ghewapende
predicatien ende de
predicatien in der
stadt

204

en

Nieu misnoeghen
ter wille vande
dierte vanden
coorne

I.

192-193

en

Ordonantie
I.
sconinghs jeghen
tdraghen van
gheweere, het
pilgieren in
keercken ende den
voorcoop vanden
coorne

205-206

en

t
I.
S Janskeercke
ontsloten ende de
diensten hernomen

206

en

Vaernewijck waeckt I.
metten edeldom,
tapijtsuers ende
tijcwevers

207

Augustij 24 .

Augustij 24 .

Augustij 24 .
Augustij 25 .

Augustij 25 .

Augustij 25 .

Augustij 26 .

Augustij 28 .

Augustij 29 .

Augustij 29 .
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en

Zes beeltstormers
worden van haren
bedde ghehaelt.

I.

207

en

De justicie
verschijnt voor
tbedde van twee
predicanten, maer
neemt ze niet
ghevanghen

I.

215

Vele beeltstormers I.
nemen de vlucht

209

Wonderlicke maren I.
over
veranderinghen int
procedeeren,
afschaffen der
assijsen, enz.

210 enz.

Augustij 29 .

Augustij 29 .
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1566.
Deel.
De veltpredicatie
I.
buten Sente Pieters
es min bezocht

Bladz.
215

en

ende Veel messen
ghedaen in Sente
Jacobs grau
zusterhuus

I.

216

en

Vijf beeltstormers
van haer bedde
ghehaelt

I.

215

en

De messen in S
Michielskeercke
hernomen

te

I.

216

en

Vijf persoonen
ghevanghen
ghenomen

I.

217

Augustij 31 .

en

De clocken luden
weder in Sente
Janskeercke

I.

217

Uutghaende
augustij.

De Ghuepoorte ofte I.
Ghuezepoorte
wordt opnieu
upghebouwt

217

Predicatien der
I.
ghues in de
keercken te
Meesene, Comene,
Weervicke,
Meenene, enz.

217

Die van Curtrijcke, I.
Rijsele ende
Brugghe bewaren
haer steden jeghen
de beeltstormers

217-218

Wake op twee
I.
maerckten ende int
schepenhuus

218

Sermoen van
broeder Jan
Vanderhaghen in
Sente
Michielskeercke.

218

Augustij 29
en

30 .

Augustij 30 .

Augustij 30 .

Augustij 31 .

en

September 1 .

I.
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en

Sermoen van Leo I.
Beernaert in Sente
Janskeercke

219

en

Lievin Onghena te I.
Dickelvenne bijkans
ghevanghen
ghenomen.

221

en

De tijdinghe vander I.
beeltstormers
nederlaghe te
Gheerdtsbeerghe
comt te Ghendt

221-222

September 1 .

September 1 .

September 2 .

Backerzele doet,
sommighe beelt-
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1566
Deel.

Bladz.

stormers hanghen, I.
sommighe
gheeselen ende
bannen

222

tAndtweerpen
I.
vercoopt men
spottelicke figueren
up tgheestelicke

222-223

en

Ordonnancie jegen I.
tinscriven van
krijchsvolc

237

en

Mandement van
Orangien
verbiedende
melcanderen om
religiezaken te
beschimpen

I.

224

Mandement vanden I.
grave Van Hoorne
te Doornicke

224

en

Predicatien tEnder I.
Weere ende
neffens den
Chartruesen

223

en

De justicie brenght I.
int nieu casteel
zeker
ghevanghenen ter
tortuere.

223

Egmont houdt
tprinsdom Ghaver
zuver van
predicanten ende
beeltstormers

223

September 3 .

September 3 .

September 4 .

September 4 .

I.

Men beghint de
I.
Ghuepoorte te
verwelven ende
weerckt ande veste
tSente Pieters
September ontrent Beeldstormerije
en
tEecloo
den 5 .

I.

223-224

224
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en

Executie van drij
beeltstormers up
den Coorenaert

I.

226-229

en

Messe ende

I.

230

September 7 .

September 8 .

te

sermoen in S
Jacobs te midden
der ruijnen
en

Egmont comt
binnen Ghendt

I.

230

en

Predicatie an de
Chartruesen

I.

230

en

Sermoen van Jan
Vanderhaghen in

I.

230

Hermannus
I.
predicatien jeghen
de roomschen

231

September 8 .
September 8 .
September 8 .

te

S Michiels ende
van een carmelijt in
te

S Jans
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1566
Deel.

Bladz.

Hermannus, noch I.
een veltpredicant
ende anderen bij
schepenen vander
Kuere

232

Vincent Yman
I.
brenght de
tijdinghe, dat een
priester vermoordt
ghevonden is

232

en

Zes beeltstormers
uut tnieu casteel
naer
tGravencasteel
overghebrocht

I.

233

en

Egmont hoort

I.

233

I.

233-234

en

September 9 .

September 10 .

September 10 .

te

messe in S
Michiels-keercke
ende bezouckt
tPredicheeren
clooster
en

Vergharijnghe der
ghues int
sPrincenhof

en

De nieuwe
I.
predicanten int hof
van Egmont

234

en

Appointement oft
verbant tusschen
Egmont ende de
ghues

I.

234

en

Predicatie neffens
de Chartruesen

I.

235

en

De conchierge vant I.
Princenhof bij
Egmont ontboden

235-236

De conchierge
I.
ghevanghen ghezet

236

Egmont vertreckt
naer Audenaerde

236

September 10 .

September 10 .

September 10 .

September 10 .
September 10 .

en

September 12 .

I.
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September 12 .

Men leght de lijste
boven tgat vander
Ghuepoorte

I.

236

September

Vaernewijck waekt I.
met den
voorscepen, den
crudeniers,
caescoopers,
keersghieters, enz.

237

en

Ordonantie jeghen I.
tinscriven van
krijchsvolc te coope
rondghedraghen

236-237

en

Vijf ofte zes
I.
persoonen worden
van haer bedde
ghehaelt

237-238

en

en

en

12 -13 .

September 13 .

September 15 .
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10

1566

en

September 15 .

en

September 16 .

Deel.

Bladz.

I.

238

Appointement
I.
tusschen de ghues
ende Egmont door
de ghues
gheschuert

238

Rudesse
I.
tAndtweerpen
vanden pastuer van

253

Predicatie bij den
Chartruesen

te

S Jooriskeercke
jeghen de
lutheranen
Troubels
I.
tAndtweerpen door
Oraengien ghestilt

253-254

en

Gheweere,
hernasch ende
buspoer int
schepenhuus
ghebrocht

I.

238

en

Drij requesten duer I.
de ghues
inghedient ten laste
van Franchoijs Van
Wijchuse

238

Ontrent
I.
Audenaerde
worden de tienden
gheweighert door
tanstoken der
predicanten

239-240

Verwonderinghe
vant tvolc dat
Montignij ende de
marquis de
Beerghen uut
Spaengien niet
wederom komen

I.

240

Predicatie van
I.
anabaptisten buten
der
Peterceliepoorte

241

September 17 .

September 19 .

en

September 19 .
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en

September 22 .

Disputacie tusschen I.
eenen
calvinistschen
predicant ende
eenen anabaptist

242

Beschuldiginghe
I.
onder tvolc jeghen
de ghevanghene
ghues

245

Ghezinninghe van I.
sommighe ghues
jeghen gheestelick
ende poorterie

246-252

Roup vande comste I.
vanden coninck

252-253

Bataille tusschen
kinderen up den
Cauter

257

I.
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1566
Deel.

Bladz.

en

Voorghebodt
I.
jeghen de bataillen
tusschen kinderen
ende tlogieren van
vremt volc

257

en

Egmont's ankomste I.
te Ghendt

257

en

Ankomste van
hondert
peerderuters

I.

258

en

Sommighe vrouwen I.
vallen Egmont te
voete ter wille van
hare ghevanghene
mans

258

en

Petrus Dathenus bij I.
Egmont

264

en

Twee sermoenen
van Jan
Vanderhaghen in

I.

264

I.

268

De Ghuepoort is
vulmaect

I.

268

Klachten over de
strooperijen der
vremde
krijchslieden

I.

268-270

De barbier, die de

I.

270

Beghravinghen van I.

270

September 24 .

September 27 .
September 27 .

September 28 .

September 28 .
September 29 .

te

S Jacobs, telkens
ghevolght van
beroerte
en

October 1 .

Twee sermoenen
van Jan
Vanderhaghen in
te

S Jacobs
en

October 1 .

en

October 5 .

te

beroerte in S
Jacobs ghemaect
hadde, doet
amende
en

October 5 .

te

Racen up S
Jacobskeerckof up
onghewijde eerde,
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ende predicatie
vanden minister die
bij de begravinghe
was
Afpersinghen der
krijchslieden

I.

271

Tijdinghe vande
beeltstormerije in
Holland

I.

271

De meeste priesters I.
laten haer baerden
wassen

272

October ontrent den De ghues laten
en
spotliedekins
6 .
uutghaen jeghen
paus, gheeste-
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1566
Deel.

Bladz.

licheijt ende Pieter I.
Titelmannus

276-280

en

Busse afghelaten
up den steenen
leen, die up den
connincx
Eedtveldens huus
stont

I.

281

en

Beroerte up S
Jacobs keerchof

te

I.

281-282

en

Beroerte up S
Jacobs keerchof

te

I.

282

en

Beroerte up S
Jacobs keerchof

te

I.

283

De ghues vraghen I.
een keercke in de
stadt

284

De mare ghaet, dat I.
Egmont de ghues
een keercke of twee
wil gheven

284

en

Ordonantie jeghen I.
de
ghueseverghaderinghen
up keerchoven,
jeghen het doopen,
trauwen, begraven
ende predicken in
de stadt

286

en

Tijdinghe dat de
ghues Vuerne
belegheren

I.

284

De ghues te Vuerne I.
ter doot ghebrocht

285

en

Predicatie neffens
de Chartruesen

I.

286

en

Sermoen jeghen de I.

290

October 6 .

October 7 .
October 8 .
October 9 .

October 12 .

October 12 .

October 13 .
October 13 .

te

ghues in S
Jacobskeercke
en

October 13 .

Predicatie van
I.
Willem Rutsemeel's

291
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zone te Landuut
door de roode rocx
ghestoort
en

October 14 .

De tijdinghe comt I
dat
tsHertoghenbossche
de gheestelicheijt
uutghejaecht is

291

Klachten ende
I.
argumenten onder
tvolc jeghen
tmaentghelt vander
wake

292-293
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1566
Deel.

Bladz.

en

Communicacie up I.
den Cautere
tusschen den
magistraet ende de
ghues

298-299

en

Beeltstormerije
I.
tAndtweerpen ende
ghevanghneminghen

300-301

en

Zes beeltstormers
tAndtweerpen
ghehanghen

I.

301

en

Tijdinghe van twee I.
predicatien en een
rudesse te Axele. Ghevolghen

299

en

Tijdinghe hoe
Orangien
tAndtweerpen bij
zijne afreijse tot
vrede ende ruste
maende

I.

299-300

en

Vaernewijck
draecht zijn
maentgelt vander
wake

I.

303

De ghues van
Ghendt
beschuldicht eene
nieuwe
beeltstormerije in
den zin te hebben

I.

301-302

De wake
verscheerpt ende
verdeghelict

I.

303

Pieter Van
I.
Hoorebeque
draecht zelf zijn
kindt ten doope bij
de veltpredicanten

304

De aelmoesenen
onder die ghues
verflauwen

304-305

October 16 .

October 17 .

October 18 .

October 19 .

October 19 .

October 19 .

I.
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Beschuldiginghen
jeghen sommighe
Helich
Gheestmeesters,
die ter predicatie
ghinghen
en

October 19 .

I.

305

Verghaderinghe
I.
tschepenhuijse van
die Helich
Gheestmeesters

305

Mare dat 700 roode I.
rocx naer Ghendt
comen

305
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1566
Deel.

Bladz.

en

De ghues becomen I.
twee plaetsen buten
der stadt om te
predicken

306

en

Backersele
I.
onderhandelt met
de ghues ter
veltpredicatie buten
der
Bruchscherpoorte

306-307

en

Backersele
I.
onderhandelt voort
met de ghues.

307

en

Ordonancie
I.
verbiedende ghues
ende catolijcquen
elkander te
beschimpen

307-308

en

De bende van
I.
Hoochstraeten comt
binnen Ghendt

308

en

Predicatie buten der I.
Bruchscherpoorte

308-309

en

Neghen kinderen
onder de ghues
ghedoopt

I.

309

en

Keercmes in S
Jacobsprochie

I.

309-310

en

Broeder Jan
Vanderhaghen
beghint weder
daghelicx te
predicken

I.

310

Een
I.
vrouwenbroere,
broeder van
Ghijselbrecht Cools,
wordt veltpredicant

310

Nicasius Vander
Schuere comt
wederom neffens
Ghendt predicken

310

October 23 .

October 24 .

October 25 .

October 26 .

October 26 .

October 27 .
October 27 .

October 27 .
October 30 .

te

I.
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Tijdinghe, dat te
I.
Aelst een predicant
ghevanghen was

311-312

en

De ghevanghen
predicant wordt
ghehanghen.

I.

312

en

Maetreghels
I.
ghenomen voor
tverlegghen vande
bende peerdevolc
van Hoochstraten

313

en

October 31 .

November 1 .

November 1 .
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1566
Deel.

Bladz.

en

Wederkomste van I.
Aelst eener bende
voetknechten. Haer ghedrag te
lande

313

en

Predicatie ende
I.
troubels te Brugghe

314

tSente Martins
I.
tAckerghem beghint
men die hurghel te
vermaken, die in de
beeltstormerije
ghebroken was

139

Begravenesse van II.
Jan Pieters,
taelman bij
schepenen van
Ghedeele

1

Mare dat de
Gouvernante het
temmeren van
eenen
ghuesentempel
gheconsenteert
hadde.

II.

1

Mare dat men de
predicanten niet
vanghen mach

II.

5

De ghues maken
preparacie om
eenen tempel te
temmeren

II.

5-8

November 3 .

November 3 .

en

De ghues
II.
beghinnen haren
tempel int weerck te
legghen

8

en

Den predicanten te II.
Doornicke verboden
eenighe
sacramenten te
administreren

8-9

en

Neghen lieden
omtrent Ghendt

9

November 7 .

November 7 .

November 8 .

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

aengherandt door
drij ruters.
en

Vaernewijck ghaet II.
naer de destructie
zien in de keercke
up Sente Pieters,
ende verneemt
bijzonderheden
over 't ghedragh
derghues
tsHertoghenbossche

en

Te Mechelen een
ghautsmet ghe-

November 9 .

November 9 .

9-10
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1566
Deel.
hanghen, die met II.
de messe gheghect
hadde

10-11

Predicatien van
II.
Nicasius Vander
Schueren ende van
eenen
vrauwenbroeder
buten de Bruchsche
Waelpoorte

11

Sermoenen van
II.
broeder Jan
Vanderhaghen in S.
Jans

12-13

Beschuldiginghen II.
der ghues jeghen
Jan Vanderhaghen

12

Beschuldiginghen
der catolijcquen
jeghen den
predicant
Hermanus

II.

11-12

Iever der
predicanten

II.

13

Tijdinghen over de II.
religiezaken in
Douwaij ende
Valenchiene

13

Tijdinghen over de II.
religiezaken in
Andtweerpen

13-14

Tijdinghe over de II.
religiezaken tHulst

14

en

Een coopman coopt II.
ontrent
Scheveningen
eenen monstruesen
visch

15

en

Vaernewijck
ontfanght eenen
brief over de
religiezaken
tHazebrouck

14

en

November 10 ,
en

11

Bladz.

en

ende 12 .

en

November 13 .

November 17 .

November 21 .

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Vaernewijck ghaet II.
buten der
Bruchscherpoorte
naer tbauwen
vanden
ghuezentempel zien

14-15

en

Brief vanden Hove II.
aen die van
Valenchiene over
het innemen van
garnizoen

35

en

Vaernewijck hoort
eenen brief lezen
van twee
monstruesen
visschen

November 23 .

November 26 .

November 26 .
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en

November 30 .

Bladz.

daer die gues vele II.
uut conjectureren
wilden

15-16

De trompers
trompen up den

17-18

II.

te

turre van S Jans
niet, ghelijc zij alle
jaren pleghen te
te

doene up S
Andriesdach
en

November 30

te
II.
Sermoen in S
Donaeskeercke te
Brugghe ghestoordt

en
December 1 ende Tijdinghe hoe die
van Valenchiene
en
2 .
haer
gheestelijckheijdt
uutjaghen ende
tHof resisteeren.

II.

18

18-19

Doornick wil gheen II.
gharnisoen

19

Te Utrecht
II.
sommighe keercken
ende cloosters
verwoest

20

Jaques Hughaert
spot met de
ghuesekeercke
ende met Nic.
Vander Schuere

II.

20-21

Sommighe
II.
consistorianten
beghinnen om haer
ghedrach bevreest
te werden

21-22

en
December 5 ende Tijdinghe hoe die II.
van Valenchiene
en
6 .
haer belegghers
bespronghen ende
den buet
ontjaechden

(Advent).
Heretijcque

II.

22

48-50
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adventsermoenen
van eenen
Vrauwenbroeder in
te

S Michiels
en

December 6 .

Jan De Croocq,
Jacopijn, preeckt
jeghen den
Vrauwenbroeder

II.

Sommighe poorten II.
worden ghesloten
ghehauden, andere
met crijschvolc
bewaerdt

49

22-23
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Aenkomste van een II.
garnisoen ontrent
Dendermonde

23

Brieven hoe men in II.
Italien gheldt
upnam om een
legher jeghen de
Nederlanden te
been te brenghen

23-24

en

Tijdinghe dat
Valenchiene
alomme beleijt is

24

en

Brief, waerbij de
II.
Gouvernante
verbiedt buten te
trauwen, te doopen
ende te begraven,
an de principale
vande ghues
voorghelesen

24-26

De ghuesekeercke II.
wordt ieverig
voortghebauwt

26

en

Ghevecht up
II.
tSlusekin tusschen
Walsche soldaten

27

en

Tijdinghe dat
Valenchiene door
12000 man
beleghert is

II.

27

en

Tijdinghe hoe te
II.
Doornicke de ghues
haer ghevanghene
broeders verlossen

27

en

Placcaet jeghen die II.
van Valenchiene

31-38

en

Ordinancie jeghen II.
tinscrijven van
crijschvolc, jeghen
tdraghen ende
vervoeren van
gheweer

28-31

December 7 .

December 9 .

December 11 .

December 12 .

December 12 .

December 13 .
December 14 .

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Collacie ghehauden II.
om te voorzien int
betalen der
Ghendtsche
ghuaerde

39-42

en

Valsche tijdinghen II.
dat de roode rocx

42-43

December 17 .

December 18 .

te

tot S
Lievens-Hautem
brant hadden
ghesticht
Mare vande
arrestatie vande
Ant-
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en

December 19 .

en

December 21 .

en

December 22 .

Bladz.

weerpsche ghues, II.
biddende om vrede
voor die van
Valenchiene

43

Artillerie ende
II.
handtbussen buten
der Mudepoorte
anghesleghen

44

Tijdinghen vant
II.
slaen van ducaten
met het opschrift
sacra bellorum

44-45

Ghewelddadicheden II.
der roode rocx

45

Hinderlaghe gheleit II.
an den pastuer van
Exaerde

46-47

De gharde te
Ghendt vol
ghuesghezinden

47

II.

Vaernewijck
II.
verneemt nieuws
over de religiezaken
ontrent Audenaerde
ende Zeghelsem

47-48

Foele oft ghevecht II.
tYpre

50

De pastuer van
Sleijdinghe wordt
veltpredicant

II.

50-51

Vele priesters ende II.
religiuesen nemen
de liberteijt an

51-52

Tijdinghe vande
II.
religieoorloghen
ende vervolginghen
in Vranckrijck

53-56

Beroerte ontstaen II.
door tstooren eener
predicatie buten der
Bruchschepoorte

56-58

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Vier cloosters
neffens Doornicke
in gloede ghestelt

en

Tijdinghe dat 15000 II.
ghues in den
Westcant
verghadert zijn om
Valenchiene
tontzetten

59

en

Tijdinghe dat te
II.
Rijssele vijf dieven
ghehanghen waren

62-63

December 23 .

December 24 .

December 25
en

ende 27 .

II.

59-60
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II.

59

en

Vaernewijck
verneemt dat de
ghues in den
Westcant
crijschvolc
upnemen

en

Tijdinghe dat
II.
neffens Doornicke
vier cloosters in
gloede ghestelt zijn

59-60

Lueghenmaren
II.
uutghestrooijt duer
de gheestelicke

61-62

Mare dat de ghues II.
die naer
Valenchiene
trecken tot bij
Audenaerde zijn

62

Mare dat
Christdach te
Doornicke niet
gheviert was

62

December 26 .

December 26 .

en

December 27 .

II.

en

De ghues
II.
versleghen duer die
van Rijssele

69-70

en

De ghues
versleghen te
Waterloos

II.

70-71

Doodt van
mijnheere van
Hassincourt

II.

71

Executie van eenen II.
beeltbreker in den
Walschen cant

72

Verboden
nieujaeravont,
nieujaerdach,
dertienavont, enz.
te vieren

73

December 27 .

December 29 .

en

December 31 .

en

Deel.

Januarius 1 .

II.

Gheen enckel
II.
mensch ten offer in

74-75

te

S Jacobskeercke

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Januarius 3 .

en

Januarius 4 .

Tijdinghe dat die
van Rijssele ghelt
aenghesleghen
hadden bestemt
voor de ghues

II.

73

Gheschil tusschen II.
Backersele ende de
ghues consistorie

73-74

Tijdinghe vande
verrassinghe van
tghuesghezinde
Doornicke

76

II.

De wake
verscheerpt;
sommighe
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neeringhen
II.
verboden ter
predicatie te ghane

76

en

Incomste vanden II.
grave van Egmont.

77

en

Egmont begheert
dat de ghues
cesseeren
tnachtmael uut te
deelen

II.

78

en

De ghues
verbeijden
vruchteloos
Backersele

II.

78

en

Egmont vertrect
naer Audenaerde

II.

78

en

Die van
Valenchiene
presenteren een
requeste te Hove

II.

79-81

en

Die van
Valenchiene bij
eenen uutval
versleghen

II.

81-82

en

Tijdinghe van een II.
ghevecht tusschen
de boeren van
Nieukeercke ende
tgarnizoen van Ypre

82-83

en

Mare dat een
II.
waghen met ghelt
commende van
Valenchiene ontrent
Baesrode
anghesleghen was

83

Mare over
Maestricht,
Leewerden ende
Brugghe

II.

83

Scheerpe wake te
Ghendt

II.

83-84

Januarius 4 .
Januarius 5 .

Januarius 5 .

Januarius 6 .
Januarius 10 .

Januarius 11 .

Januarius 13 .

Januarius 14 .
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en

Triumphe ofte
steeckspel up den
Cautere

en

Die van
II.
Valenchiene
presenteeren haer
remonstratie te
Hove

85-96

en

Tijdinghe dat
II.
Valenchiene
steerck beleghert is

96

en

Tijdinghe van
eenen grooten
brant te Bruessel

II.

96

en

Voorghebodt
jeghen de
vreemdelinghen

II.

97

Januarius 14 .

Januarius 15 .

Januarius 17 .

Januarius 17 .

Januarius 22 .

II.

84
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II.

97

Vele Westerlinghen II.
comen naer Ghendt
ghevlucht

97

Die van
II.
Valenchiene doen
eenen uutval ende
verbranden een
clooster

97-98

en

Suspecte boecken II.
anghesleghen an
de ghuesekeercke

98

en

Beroerte
II.
veroorzaeckt door
capiteijn Wijchuuse

98-100

en

Beroerte up den
Coorenaert.

II.

100

en

Triumphe ofte
steeckspel vande
bende van
Hoochstraeten

II.

100-101

Maren vande
II.
belegheringhe van
Valenchiene

101-103

en

Schoolmeesters
II.
ende meesterssen
tscepenhuuse
ontboden

103

en

Predicatiën bij den II.
Raet verboden;
antwoorde der
consistorianten

104

Tijdinghe hoe
II.
Oraingen
Amstelredamme wil
paeijsieren

105

De ghues te Delft,
Leijden ende
Haerlem ghaen
buten predicken.

105

Tijdinghe dat
tgharnisoen van
Nieukeercke tvolc
overlast doet

Januarius 27

Januarius 27

Januarius 27
Januarius 28

Januarius 28

Januarius 30

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Mare van brieven II.
des Conincs jeghen
de predicatien

106

en

Tijdinghe van een
loose coursse van
die van
Valenchiene

II.

106-107

en

Huijszoekinghe van II.
tmagistraet in den
ghuesetempel

107-108

Vaernewijck
bezouckt den
ghuesetempel.

108

Februarius 1 .

Februarius 2 .

II.
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den

De nieuwe religie
verboden.
Antwoorde der
consistorianten

II.

111-112

den

Een waghen met
ingienen
anghesleghen

II.

112-113

Den pastuer van
Sleijdinghe
predickende voor
Mechelen,
ghevanghen ende
ghehanghen

II.

113-114

en

Incomste vanden II.
grave van Egmont.

114-115

en

Incomste vanden
heere van
Hoochstraten

II.

115

en

Egmont ontvanght II.
tmagistraet ende
tghuese consistorie

115

en

Egmont ende
Hoochstraten met
zijne bende
vertrecken

115-116

Februarius 3

.

Februarius 4

.

Februarius 7 .
Februarius 7 .

Februarius 8 .

Februarius 8 .

en

Februarius 12 .

II.

Backersele brenght II.
garnisoen in
Audenaerde

117

Den lieden van
II.
Rijssele, Ypre ende
vanden Westcant
wordt haer gheweer
ghenomen

117

Jan De Brune,
II.
procureur gen. van
Ghendt neemt twee
ghues ghevanghen.

117-118

Twist tusschen
Walsche soldaten
ende waeckers
vander stadt

118

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Februarius 14 .

en

Februarius 15 .

Willem Stevins
II.
brenght nieuws van
Doornicke

118-119

Predicant
Hermanus te
Hasselt beleghert

II.

119

De Gouvernante
II.
doet de straten van
Bruesele afketenen.

219

Tijdinghe van eene II.
loose coursse van
die van
Valenchiene

120-121
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Doot van lieven Van II.
Crombrugghe.

121

en

Predicatien neffens II.
Ghendt

121

en

Sermoen van Jan
Vanderhaghen in

121

Februarius 16 .
Februarius 16 .

II.

te

S Jacobskeercke
Vastensermoenen II.
van eenen Jesuit in

122-123

te

S Janskeercke
en

Brant van
tFremenueren
clooster
tAndtweerpen

II.

126-127

en

Een soldaet vande II.
bende van
Hoochstraten
upghevischt

123-124

en

Tijdinghe datter
II.
veel groote heeren
afghedanct waren
bij de Gouvernante,
enz.

125

Te Andtweerpen
II.
dwinghen de ghues
den Marcgrave vive
le ghues te roupen

127

Replijcque der
II.
Gouvernante up de
remonstracie van
die van
Valenchiene

127-128

Mare te Bruessel
II.
dat men die van
Ghendt, enz., haer
gheweere nemen
zoude

128

Mare vande comste II.
vanden duck Dalve

129

Den lieden van
Huesdene,
Zwijnaerde, enz.,

129

Februarius 16 .

Februarius 18 .

Februarius 19
en

ende 20 .

II.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

haer gheweer
ghenomen

en

Februarius 27
en

ende 28 .

Mare dat de
keercke van
Baesserode
ghepilgiert was

II.

129-130

Eedt afgheëescht
vande lieden van
Ghendt.

II.

130-134

Mare vande
II.
belegheringhe van
Valenchiene.

134-135
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II.

136

en

Duertocht duer
Ghendt van
crijschvolck
treckende naer
Walcheren.

en

Wreetheijt bedreven II.
duer tgarnisoen van
Audenaerde

136-138

en

Predicatie in de
groenkeercke
neffens Ghendt

II.

138

Mare vande
II.
belegheringhe van
Valenchiene

139

De ghues nemen II.
crijschvolck up rond
Andtweerpen

140-141

en

De ghuesneffens
II.
Andtweerpen duer
de heeren van
Villeers en van
Beavoijs
bespronghen

141-142

en

Beroerte
tAndtweerpen

II.

142-146

en

Jan Vanderhaghen II.
na zijn sermoen
duer eene
ghuesche vrouwe
anghesproken

147-148

en

Brant tAckerghem

II.

148

en

Tijdinghe dattet
tAndtweerpen
weder in paeijse
stont

II.

148

Te Rijssele een
man met zijnen
wijve ghehangben

II.

148

Predicatie ende
doopinghe buten
der
Bruchschepoorte

II.

148-149

Maerte 4 .

Maerte 9 .

Maerte 9 .

Maerte 13 .

Maerte 13 .
Maerte 14 .

Maerte 16 .
Maerte 17 .

en

Maerte 17 .
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en

Tijdinghe vande
II.
belegheringhe van
Valenchiene

150

en

Sommighe
executien te
Bruessele

II.

150

en

Verboden
Hermanus den
veltpredicant te
heerbeerghen

II.

151

Crijschvolc naer
II.
Deijnse ghezonden
om de predicatien
te beletten

151

Predicatien nefens II.
Ghendt

151

Maerte 18 .

Maerte 19 .

Maerte 22 .
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Beschietinghe ende II.
overgave van
Valenchiene

152-153

en

De hoochbaliu van II.
Ghendt vertreckt
naer Walcheren om
de zee zuver te
hauden

154

en

Brant tAckerghem

155-156

en

Maerte 22

ende

en

23 .
Maerte 27 .

Maerte 27 .

II.

Die van
II.
Andtweerpen willen
vander nieuwer
predicatie afstaen

156

en

Edict up tfaict
vander nieuwe
religie

II.

156-157

en

Ghuetempele
ghesloten

II.

157

Mare van een
predicatie een alf
mijle van Ghendt

II.

158

Mare van
dancomste van
crijschknechten

II.

158

Ancomste ende
duertocht van
crijschlieden

II.

161-163

Vlucht der
consistorianten,
enz.

II.

163-164

Verborghen
druckerije ontdect

II.

164

Maerte 29 .

Maerte 29 .

1567
en

Maerte 30 .

en

Maerte 31 .

Valenchiene
II.
vanden
gharnisoene qualic
ghetracteert

164-165

Slagh tusschen
II.
Bredenroode ende
Herick van
Brunswijck

165

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

April 4 .

en

April 6 .

Ghues ende
II.
catholijcque jeghen
malcander verbittert

165-167

Executien te
Doornicke

167-168

II.

Executie van Jan II.
Denijs, te Vilvoorde

168

Baldadicheijt der
Walsche
crijschlieden

168

II.
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en

Ghuekeercke
afghebroken

II.

169-173

en

Zoneclips

II.

173

Matterialen vande
ghuekeercke
vercocht

II.

176

en

Laetste
upeeschinghe tot
den eedt, enz.

II.

177

en

De Calvinisten
tAndtweerpen
uutghebannen

II.

178

en

Ghevanghenen
inghebrocht

II.

178

en

Ghevecht tusschen II.
Ghendtsche ende
Walsche soldaten

179

en

Mare dat veel volcx II.
tlandt verlaet

180

Oraingien ende veel II.
cooplieden verlaten
Andtweerpen

180-181

Pilgieringhe ontrent II.
Valenchiene

181

Executien tYpre

II.

181-182

II.

182

April 9 .
April 9 .

April 10 .

April 11 .

April 12 .
April 13 .

April 14 .

en

April 16 .

April (ontrent half). De nachtwake
cesseert
en

Collatie ghehauden II.
nopende de
assijsen, enz.

183-184

en

Executie vanden
soldaet Guill.
Ronckaert

II.

184-187

en

De bende van

II.

187

Inkomste der bende II.
van Germenij

188

April 17 .

April 22 .

April 22 .

r

mons de Lijcques
vertrect naer
Andtweerpen
en

April 22 .
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April (ontrent den
en

25 ).

en

April 26 .

De heelft der
Ghendtsche
soldaten
afghedanct

II.

188-189

De heer van
II.
Liedekeercke coopt
Vere ende
Vlissinghe

189

Ghoeden coop
II.
boter ende vleesch

189

Incomste binnen
Andtweerpen van
crijschlieden

190

II.
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II.

190

en

Incomste der
Gouvernante
binnen
Andtweerpen

en

Colacie ghehauden II.
nopende de
assijsen

190-193

en

Incomste der roode II.
rocx

193

April (uutghaende). Valsche mare van II.
eene
ghuesevergharinghe
in Hollandt

193

April 28 .

April 28 .

April 29 .

en

Kaetsspel op de
Veemaerct

II.

193-194

April 30 .

en

tVieren van
meijavont

II.

194

Meije

Men beghint de

I.

139

April 29 .

te

orghel van S
Martins te
vermaken
en

Overlijden in
Hispanien vanden
marquis de
Beerghen

II.

194

en

tPlanten vanden
mei

II.

195

en

Kaetsspel met den II.
spaenschen bal

195

en

Mare dat die van
II.
Valenchiene
ghelast waren haer
uutschulden over te
brijnghene

195

en

Mare hoe
II.
Amstelredamme
bijna ghesaccagiert
werd

195-196

en

26 gheghoedde
ghuesghezinde
inneghedaecht

196-199

Meije 1 .

Meije 1 .
Meije 1 .
Meije 5 .

Meije 5 .

Meije 5 .

II.
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Executie van drij
beeltstormers

II.

200-204

Requeste van
sommighe jeghen
tlogieren van
soldaten

II.

204

Strooperijen der
crijschlieden

II.

204-205

en

Verbanning van drij II.
beeltstormers.

206-207

en

Incomste vanden II.
grave van Egmont

207-208

en

Tijdinghe vande
overgave van
Vijanen

206

en

Meije 7 .

Meije 9 .
Meije 9 .
Meije 9 .

II.

De grave van
Meghen comt
binnen
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Bladz.

Amstelredamme
II.
ende veel
cooplieden nemen
de vlucht

206

en

Zes beeltstormers
vrij ontsleghen

II.

208-209

en

De schepenen
uutghelesen

II.

209

Meije 10 .
Meije 10 .

en

Meije 11 .

Tijdinghe vande
II.
ghevanghneminghe
van 70 nobilisten

209-210

De roode rocx
voeren, volghens
de ghues, de
fiertels wech van

210

te

II.

te

S Bavo ende S
Lievin
en

Bette Steels
II.
verhangt haer zelve

210-211

en

Egmont vertreckt
naer Bruesele

II.

211

Strooperijen der
crijschlieden

II.

211-212

en

Executie neffens
Ghendt van vijf
beeltstormers

II.

212-214

en

Tijdinghe van
executien
tAndtweerpen

II.

215

en

Drij mannen ende
een vrauwe
ghevanghen
inneghebrocht

II.

215

Tijdinghe vande
ancomste
tAndtweerpen
eener ambassade
uut Duijtschlant

II.

215-216

Ghevecht tusschen II.
Walsche soldaten
ende tvolc

216-220

Meije 12 .
Meije 13 .

Meije 16 .

Meije 16 .

Meije 20 .

en

Meije 21 .
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en

De Ghendtsche
crijschknechten
grootendeels
afghedanckt

II.

221

en

Ambassade te
Ghendt uut
Duijtschlant

II.

222

en

Voorghebodt
II.
jeghen tstellen van
roere in de stadt

222

Ordonancie der
marcgraefnedinne
van Beerghen
jeghen de
Calvinisten

222-223

Meije 22 .

Meije 22 .

Meije 23 .

II.
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Bladz.

en

Chaerle Beerick
naer de ghalleije
ghebrocht

II.

239-240

en

Jan Onghena
tAndtweerpen
ghevanghen
ghenomen

II.

223-224

Feesten
tAndtweerpen

II.

224

Veel
ghuesghezinden
vluchten naer
Overembden

II.

224-226

Tijdinghe vande
II.
belegheringhe van
Geneven

226-227

Tijdinghe vande
religiezaken in
Duijtschlant,
Denemarken,
Zweden ende
Vrancrijck

227-228

Meije 24 .

Meije 24 .

II.

Tijdinghe van
II.
nachtelijcke
predicatien in West
Vlaenderen

228

en

Een man
II.
ghevanghen
inneghebrocht ende
18 ghuesghezinden
inneghedacht

230

en

Vijf mannen
inghebrocht, die
met den
ommeghanck te
Wijnckele niet
hadden willen
ghaen

II.

228

Executie te Ypre
II.
der soldaten, die int
volc gheschoten
hadden

229

Meije 27 .

Meije 28 .
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Executie in ofte
II.
neffens Ypre van
eenen veltpredicant

230

Incomste
II.
tAmstelredamme
van Hoochduijtsche
soldaten

230

en

Sacramentsprocessie II.

231-232

en

Ghevanghneminghe II.
van Pieter Vanden
Velde

231

en

Een soldaet schiet II.
te Andtweerpen
twee menschen
doot. - Straffe

232

Meije 29 .
Meije 29 .

Meije 29 .
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Meije 30 .

en

Meije 31 .

Junij ofte
en

Wedemaent 3 .
en

Junij 3 .

Deel.

Bladz.

Strooperijen der
crijschlieden te
Ronsse

II.

232-233

De vreemde
crijschlieden te
Ghendt ghelogiert

II.

234-235

Gevanghenen van II.
Doorensele ende
Wijnckele
vrijghelaten

235-236

Vele lieden vluchten II.
uut Andtweerpen

236-237

Executien ende
beroerte te
Valenchiene

II.

237-238

Egmont valt
tAndtweerpen
onder zijn peert

II.

238-239

De Gouvernante
II.
ontvanght Duijtsche
ambassaden
tAndtweerpen.

239

Chaerle Van
Destele
ghevanghen ende
losghelaten up
borghe

II.

240.

Beroerte
tAndtweerpen

II.

241

Executien door de
roode roe van
Brabant

II.

241

Verboden boucken II.
buten der
Peterceliepoorte
anghesleghen

241

De soldaten van
Montembrugis
vrienden der
Ghandtoijsen

II.

241-242

Thuuscomste van
Andtweerpen van

II.

243
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sommighe
overheden
en

Jan Damman reijst II.
naer Bruessele

243

en

Den deken belooft II.
in name vanden
bisschop van
Doornicke
vergiffenesse an de
ghues die zich
bekeeren willen,
ende verklaert de
ghueshauwelijcken
nietich

243-244

Junij 6 .
Junij 8 .
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en

Junij 8 .

en

Junij 9

en

tot 11 .

en

Junij 11 .

en

Junij 13 .

Bladz.

28 beeltstormers te II.
Oostwijnckel
ghevanghen

244-245

1OO roode rocx
II.
trecken uut duer de
Peterceliepoorte

245

Mare vande comste II.
van duuck Dalve

245

Mare vande
tortuere te
Audenaerde van
Pieter Backereel

245-246

II.

Mare hoe Jan Van II.
Wijnghen
tAudenaerde ter
tortuere gheleet
was

246

Tijdinghe van
executien te
Rijssele.

II.

247-248

Mare van eene
predicatie ontrent
Ypre.

II.

247

Executie te
Audenaerde van
Pieter Backereel

II.

248-249

Stemminghe der
ghevanghenen.

II.

250-251

Mare van executien II.
tAudenaerde ende
te Valenchiene

251

Mare dat de
II.
Gouvernante
tAndtweerpen zieck
ende onlustich was

252

Maren over de
inquisitie, de
comste ende de
doot van duuck
Dalve.

II.

252-253

Mare over de
II.
ghevanghenschap

253-254

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

der twee zonen van
Batenburch.
Oraingien in
Duijtschlant

II.

255

De wethauders van II.
Bredenrode in
hunne officien
herstelt

255

Den grave van
Hoorne absent

II.

255

Onderganck van
Andtweerpen.

II.

255

Armoede te Ghendt II.

256-258
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en
Junij (ontrent) 17 . De schepenen doen II.
keercken ende
cloosters repareren
en

Junij 18 .

Bladz.
258-260

Twee Vriessche
vrauwen
voorspellen eene
nieuwe
beeltstormerije

II.

260

Wedercomste van
Adolf van
Bourgundien,
hoochbaliu

II.

261

Afghedanckte ende II.
pilgierende soldaten
te Andtweerpen
ghehanghen

261-262

Mare vande comste II.
des Conincks ende
den terugkeer
vanden duuck
Dalve

262

Comste van
Duijtsche
crijschlieden
tAndtweerpen

II.

262

en

Vier soldaten voor
pilgieringhe
ghecasseert

II.

263

en

Het vieren van S
Jansavont
verboden

te

II.

264-265

en

Executie van twee II.
ghues

264-267

Sermoenen jeghen II.
de ghues van
eenen
vrauwenbroeder
van Ypre

267-268

Mare van
II.
ghevanghneminghen
te Doornick

269

en

Junij 18 .

Junij 20 .

Junij 21 .

Junij 21 .
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en

Junij 21 .

en

Junij 22

en

Ghevanghneminghe II.
van Vincent
Salomon

269-270

Vaernewijck krijgt
een liedekin
ghemaect bij Jan
Onghena

270-271

II.

en
II.
en 23 . Mare vande
ghevanghneminghe
van Chaerle Van
Destele

Junij 25 .

te

Sermoen in S
Jans van Jan
Vanderhaghen

II.

271

271-272
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Junij 25 .

Loosen alaerme

Deel.

Bladz.

II.

272

Verschillige maren II.
ende tijdinghen

272-273

Tijdinghe dat den
duuck Dalve al tot
Gennes was

II.

273

Mare dat vier
II.
predicanten binnen
Ghendt
ghecommen waren

274

Jan Vanderhaghen II.
beknibbelt taccoort
vanden ghelde met
de Duijtschen

274

Hans Claeijs te
Lokeren
ghevanghen

II.

275

Nachtelicke
predicatien te
Cassele

II.

275

en

Mare dat men
ghingh predicken
neffens Ghendt

II.

275

en

Valsche mare dat II.
vier predicanten bij
schepenen
gheweest hadden

275

Sommighe lieden II.
voor tuutstroijen
van valsche maren
ontboden

275-276

Twee ghuesgezinde II.
ghegbeeselt ende
ghebannen

277

Executie ende
II.
ghevanghneminghen
tEecloo

277-280

II.

282-283

en

Junij 26 .

Junij 27 .

Junij 28 .

en

Junij 28 .

en

Junij 29 .

te

De fiertel van S
te

Lievin in S
Janskeercke ter
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vereeringhe
afghezet
en

Junij 29 .

Mirakel bij de fiertel. II.
Onderzouck
hierover bij
schepenen

Hooijmaent ofte julij Den duvel draeijt te II.
en
Meere den turre
3 .
omme in een
ongheweerte

283-286 en 311

287

en

De roode rocx
II.
trecken naer Eecloo

289-290

en

Ongheluck bij
tupleeden van
eenen
ghevanghene

290

en

De ghevanghene
Ysebaert Van

Julij 3 .
Julij 3 .

Julij 3 .

II.
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Bladz.

II.

290

Een bagijncken
verdrinckt

II.

290-291

De ghues ligghen
onder de voeten.

II.

291

en

De roode rocx
II.
trecken naer Thielt

289

en

Placcaet
uutghelesen over
de comste ende
ghoedertierenheijt
des Conincx

II.

294-297

en

Collacie ghehauden II.
om de lasten der
stadt te minderen

297-299

en

Prouf oordonancien II.
ende
baldadicheden der
Walen

299 en 304

en

Mare dat den duuck II.
Dalve in Loreijnen
was

300

te
Den prelaet van S II
Pieters verweten,
dat hij ghues volck
te Zwijnaerde hilt

300

Mare dat de
waelsche
crijschlieden
ghinghen
vertrecken

300-301

Poucke, baliu van
te

Biervliet naer S
Michiels gheleet om
daer zijn offerande
te doen

Julij 5 .
Julij 7 .

Julij 7 .

Julij 8 .

Julij 9 .

en

Julij 11 .

II.

Mare dat 5000
II.
ghues
omghecomen
waren in battailgen
ende bij justicien

301

Mare vande comste II.
des Conincx

301
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Viglius in de questie II.
vanden impost up
den wijn te Ghendt

301-303

De roode rocx
verlaten Ghendt

II.

303-304

en

Grooten brandt tot II.
Caprijcke

305-306

en

Groot ongheweerte II.
in den Westcant,
neffens Ghendt,
enz.

306-308

en

Mare dat tot
Caprijcke ontrent
120 huijsen
verbrant waren

306

en

en

Julij 10 -12 .
Julij 12 .
Julij 14 .?

Julij 15 .

II
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Bladz.

en

Zes notabele
ghuesghezinde
verbannen

II.

308-309

en

Brant tot Sente
Jans-Leerne

II.

309

en

Een dief breeckt uut II.
den sauselette

309

Ghuesche
conjecturen uut
eenen
braemstruuck

II.

309-311

en

Ghevanghneminghe II.
van tghuesghezint
pastuerkin van
Vinderhaute

312-314

en

Vaernewijck
onderzoukt een
braemtacxkin

310

en

Mirakel gheschiet te II.
Haerlem ofte
Aernem bij
thanghen van
zeven ghues

315-316

Mare dat de ghues II.
in menichte tlant
verlaten

316-317

De Westerlinghen II.
zinghen te Ghendt
liedekins up den
schamelen tijt

317

Ancomste vanden II.
grave van
Hoochstraten bij de
Gouvernante
tAndtweerpen

318

en

De Gouvernante
II.
vertrekt uut
Andtweerpen naer
Brusele

318

en

Tijdinghe dat 6
veendelen
Duijtsche naer
Valenchiene

318-319

Julij 15 .

Julij 15 .
Julij 16 .

Julij 17 .

Julij 18 .

Julij 18 .

en

Julij 18 .

Julij 19 .

Julij 21 .

II.

II.
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ghezonden waren,
ende andere
nieumaren
Valsche tijdinghe

II.

319-320

II.

320

te

dat den abt van S
Beernaerts voor
ghueserije
ghevanghen was
en

Julij 23 .

Vijfthien
beeltstormers van
Oostwijnckele
ontsleghen
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Julij 25 .

Deel.

Bladz.

Een brudeghoom
verdroncken
ghevonden

II.

320-321

Sentkin Salomon
als beeltstormer
ghevanghen

II.

321-322

Valenchiene krijcht II.
een duijtsch
garnisoen in plaetse
van het waelsch

322-323

Een rijck
ghuesghezinde
vlucht uut
Valenchiene

323-324

II.

en

Mare vande comste II.
van duuck Dalve

325

en

De gheïntimeerde
Lievin De Smet
comt in Ghendt

II.

325

en

Ghuesche
II.
predicatie vanden
pastuer van Lathem

330

en

Mare dat de
soldaten die
comende waren
gheene
Spangiaerden
waren, maer
duijtsche
Martinisten

II.

325-326

en

Mare van duuck
Dalves ende des
Conincx comste

II.

326

Tijdinghe over de
ghuesche
vluchtelinghen
tOverhemden

II.

326-327

en

Lievin De Smet
ghevanghen
ghenomen

II.

327

en

Ordonancie op
tdoopen ende
jeghen de

II.

328

Julij 25 .
Julij 25 .

Julij 27 .

Julij 27 .

Julij 28 .

Julij 28 .

Julij 28 .
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eijmelicke
ghuesche
vergaderinghen
en

Julij 28 .

Een man up de
II.
doot ghequetst door
waelsche soldaten

329

Maren van
predicatien en
uijtlandsche hulpe
ten voordeele der
ghuesen

330-331

II.
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Bladz.

Mare vande
II.
ghevanghneminghe
vanden hertoghe
van Sassen

331

en

Vaernewijck
II.
verneemt hoe zeer
tghetal der
communicanten
vermindert is

331-332

en

Een man zouckt
vruchteloos een
peter ende meter

II.

332

Mare over de
II.
Hughenoysen, enz.

333

en

De nieuwe vaert of II.
tSjas vulmaect

333

en

Lievin De Smet
anderwaerf bij
schepenen
ontboden

II.

333-334

Veel Calvinisten
worden
doopsghezint

II.

335

Ordonancie jeghen II.
de ledichghanghers

336

Den hoochbaliu van II.
Ghendt ghaet den
Coninc te ghemoete
varen

336

Mare over duuc
Dalve

II.

337

Edict te
Andtweerpen, dat
alle placcaten in
sursiance blijven
zouden tot der
comste des
Conincx

II.

337

Verghaderinghe
van schepenen
vander Kuere

II.

337

Julij 29 .

Julij 29 .

Julij 29 .
Julij 30 .

en

Augustij 4 .

en

Augustij 10 .
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Incomste te
II.
Andtweerpen van
crijschlieden ende
ghevanghneminghe
van eenen
predicant

339

Drij ghevanghene II.
ghues te Mechelen
ontsleghen

338

en

Zes Anabaptisten
tAndtweerpen
ghevanghen ende
ghepijnt

II.

341-342

en

Manslag van een
waelsch soldaet

II.

338-339

en

Mare over duuck
Dalve

II.

339

en

Augustij 10 .

Augustij 10 .

Augustij 11 .
Augustij 14 .
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Bladz.

Incomste
II.
tAndtweerpen van
duijtsche knechten
ende vertreck der
Walen

339-340

Ghevangheneminghen II.
Westwaert

340-341

De benden van
oordonancien
ghecasseert

II.

341

en

De Artoijsinen
onder
Montembrugis
verlaten Ghendt

II.

343

en

Men beghint de
Spaengiaerts te
foerieren

II.

344

en

Voorghebodt hoe II.
de inwoners haer
jeghens de
Spangiaerts moeten
ghedraghen

345

en

Mare vande
II.
nabijheijt ende de
baldadigheden der
Spangiaerts

345-346

en

Spangiaerts
geboeijt
inghebrocht

II.

346-347

De Spangiaerts
worden voort
ghefoeriert

II.

347-348

Pieter Van Liere
ende zijn
huijsvrauwe
ghevanghen

II.

349-350

en

Augustij 14 .

Augustij 25 .

Augustij 25 .

Augustij 26 .

Augustij 26 .

Augustij 26 .

en

Augustij 27 .

en

Augustij 30 .

Mare dat duuck
II.
Dalve te Bruessele
inghecomen was

350

Beroerte te
II.
Bruessele tusschen
burghers ende
soldaten

350-351

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Duuck Dalve bij de II.
Gouvernante

351

en

Het voorghebodt
vanden 26 opnieu
afghecondicht

III.

1

en

Incomste der
Spangiaerts

III.

1-4

en

De Spaengiaerts
III.
eeschen de slotelen
der stadt

6-7

en

Hetvoorghebodtvanden III.

7-8

Augustij 30 .

Augustij 30 .
September 1 .

September 1 .

en

26 augustij op
nieu afghecondicht
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Bladz.

De Spaengiaerts
gedraghen haer
slecht jeghen de
burghers

III.

8-13.

en

De Spaengiaerts
waecken aen de
poorten der stadt

III.

12.

en

Sommighe
raetsheeren door
de Spaengiaerts
gheïnsulteert

III.

12-13

en

Mare dat de
III.
Spaengiaerts tnieu
casteel zouden
beloopen

13-14

en

Mare dat die van
Ghendt al haer
slotels zouden
moeten
overlegghen

III.

14

en

De Spaengiaerts

III.

15

De Spaengiaerts
ghedraghen haer
slecht

III.

15-17

en

Sentkin Salomon
ghegheeselt ende
ghebannen

III.

17-18

en

Een Spaengiaert
voor diefte
ghehanghen

III.

18

en

Mare dat de Coninc III.
ontrent Inghelandt
ghezien was

18-19

Willem De Loor
ghevanghen

III.

19

De Spaengiaerts
eeschen vanden
voorschepen
bernijnghe ende
licht

III.

21

September 1 .

September 2 .

September 2 .

September 2 .

September 2 .

te

monsteren in S
Jans keercke

September 4 .

September 5 .

September 6 .

en

September 8 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Ghevanghneminghen III.
te Wetter

22

en

De Spaengiaerts
krijghen
nachtlanteernen

III.

21-22

en

Colacie te Ghendt

III.

23-24

en

Lievin De Vlieghere III.
met vrouw ende
dochtere als
heretijcquen
ghevanghen

24-25

September 8 .
September 9 .

September 9 .
September 9 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

41
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Backersele te
III.
Bruesseleghevanghen
ghenomen

26

Executien te
Vilvoorde

III.

26

Egmont, Hoorne,
enz., ghevanghen
ghenomen

III.

27-28

Montembrugis
neemt de vlucht

III.

28

en

Vier couffers vol
gaut
aenghesleghen

III.

28-30

en

De Spaengiaerts
trecken int nieu
casteel

III.

31

en

Vier herdoopers
tAndtweerpen
verbrant

III.

31-32

en

De borghers bij
trompetslaghe
verzocht haer
bedden uut tnieu
casteel te halen

III.

32

De duijtsche
hallebargiers
krijghen oorlof

III.

34

en

Colacie over
tbetalen der
bernijnghe der
soldaten

III.

36-38

en

Willem Rutsemeelis III.
overghebrocht naer
tsausselet

38-39

De Walen up de
Mude ghefoeriert

III.

40

en

De Walen trecken
uut tnieu casteel
naer de Mude

III.

40-42

en

Jan Laute
ghevanghen

III.

42

en

September 9 .

en

September 10 .

September 11 .

September 12 .

September 13 .

September 14 .

September 14 .

September 17 .

en

September l7 .
September 18 .

September 19 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

ghenomen voor
ghueserije
en

September 20 .

Tijdinghe van
III.
ghevanghneminghen
te Doornicke

42

Dieverijen der
Spaengiaerts

III.

42-43

Die vanghenesse
int nieu casteel
steerck ghemaect

III.

43

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

42
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Bladz.

Raet ende
schepenen exemt
verclaert van
eenighe soldaten
tot haren huse te
hebben

III.

43

en

De Spaengiaerts
trecken uut om
Egmont ende
Hoorne te
verjeghenen

III.

44

en

Ordinantie den
inzetenen
verbiedende haer
huuscatheijlen te
rumen

III.

44-45

September 21 .

September 21 .

Sommighe mannen III.
ghecosen om de
zaken nopende de
ghueserie te
examineren

45

Mare vande
III.
ghevanghenneminghe
van Egmonts
oudsten zone

45

Excessijven
III.
gheldheesch
vanden capiteijn der
Spaengiaerts

46-47

Mare dat
III.
Backersele tot twee
reijsen te Bruessel
ghepijnt was

47

en

Ordinantie
anghaende de
afghedancte
knechten

III.

48-50

en

Ordinantie nopende III.
de voortvluchtighen

51-56

en

Henric De Buck
III.
vande Spaengiaerts
ghewont

56-57

September 22 .

September 23 .
September 23 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

September 23 .

Egmont ende
Hoorne
ghevanghen
inneghebrocht

III.

57-60.

te
III.
S Pieters moet
aen de soldaten
130 bedden leveren

60-61

en

Vier ghevanghenen III.
uut den sausselette
ontsleghen

61-62

en

Dieverijen der
Spaengiaerts

III.

62

en

Lievin De Vlieghere III.
ontsleghen

64

September 24 .

September 25 .
September 26 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

43

1567
Deel.
Executie van twee III.
Spaengiaerts, ende
beroerte

64-72

Silvester Moenens III.
moet vanghenesse
hauden in zijn huus

73

Mare vande
III.
baldadicheden der
Spaengiaerts

74

en

Twee brekers
tAndtweerpen
ghehanghen

III.

74

en

Mare dat Hans
Claeijs te
Waesmeijster
ghejusticieert was

III.

74

en

De schade van S
Jacobskeercke
ghegroott

III.

74-76

en

September 26 .

September 27 .

September 29 .

September 29 .

en

September 30 .

en

September 30 .

en

October 3 .

Bladz.

te

Den gheldheesch III.
vanden capiteijn der
Spaengiaerts
gheaugmenteert

76

te
Den prelaet van S III.
Pieters vraecht zijn
couffers metten
ghelde ende
juweelen weder

77-78

Mare van het
ghedrach der
Spaengiaerts

III.

78-79

Mare vande
ancomste van
Spaengiaerts te
Doornicke

III.

79

De walsche
crijschlieden
verlaten Ghendt

III.

79-80

Mare dat te
III.
Doornicke twist was
tusschen Duijtschen
ende Spaengiaerts

81

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Een joncvrauwe
van Doornicke
vervolcht ende
achterhaelt

III.

93-94

en

Voorghebodt over III.
tnieu casteel dat
men tAndtweerpen
ghingh maken

82-83

October 5 .

October 6 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

October 7 .

en

October 7 .

Bladz.

Mare dat de ghues III.
zich weder in den
Westcant vergharen

83-84

te
III.
S Pieters levert
aen de soldaten
120 bedden met de
stoffatie

84-85

Mare hoe redelic de III.
Duijtschen
tAndtweerpen
leefden

85

Duuck Dalve doet
'tnieu casteel van
Andtweerpen
bauwen

III.

85

Mare over
Hughenoijsen in
Vrancrijk

III.

85-87

De Spangiaerts
III.
beschuldighen den
inlandtschen
eeldom van
verraderije ende
ongheloovicheijt

88

Mare dat Egmont
ontsleghen was

91

III.

Bestedinghe van
III.
tsacramentshuus in

91-92

te

S Jacobs
Veel Spaengiaerts III.
veranderen haer
logijsten

92-93

Maren over
tghedrach der
Spaengiaerts

III.

94-95

en

De Spaengiaerts
mishandelen een
jonck ghezelle

III.

95-97

en

De Spaengiaerts
III.
bestelen ende
wonden eenen man

en

October 8 .

October 9 .

October 9 .

97

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

October 10 .

en

October 10 .

De Spaengiaerts
rooven ende
vechten up de
Vischmaerct

III.

97

Diefte beghaen
duer de
Spaengiaerts ten
Augustijnen

III.

98

De ghedeputeerde III.
vande vier
oordenen ontboden
te Bruessel

98

Men verwacht de
heeren die te

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

October 11 .

Bladz.

Bruessele over de III.
Spaengiaerts ghaen
claghen waren

100

De Spaengiaerts

III.

98-99

III.

99-100

te

halen up S Pieters
de bedden uut der
lieden huijsen
Mare over de
Hughenoijsen in
Vranckrijck
en

Ancomste der
III.
heeren die te
Bruessele over de
Spaengiaerts ghaen
claghen waren

101-102

en

Een Spaengiaert
voor keercdiefte
ghehanghen

III.

102-103

en

De Spaengiaerts
gheven den

III.

104

De Spaengiaerts
III.
nemen eenen man
zijnen mantel

105

en

De Spaengiaerts
vermoorden Joos
Vander Straten

III.

105-106

en

De Spaengiaerts
mishandelen Van
de Vos

III.

106

October 11 .

October 11 .

October 12 .

te

ondercoster in S
Jacobs twee
oorclijncken

October 13 .

October 14 .

en

October 17 .

Mare over tgone de III.
vier oordenen te
Bruessele ghedaen
hadden

106-107

Onbehoorlic
ghedrach der
Spaengiaerts

III.

107-108

Mare dat 1600
crijschknechten

III.

109

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

naer Audenaerde
trecken
en

Ghedrach der
III.
Spaengiaerts up de
vischmarct

110

en

Verbod aen de
Spaengiaerts die
van Ghendt
lutheranen te
heeten

III.

111

en

De processie
generael bij
trompetslaghe
aenghecondicht

III.

111

October 17 .

October 17 .

October 17 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

Een barbier door de III.
Spaengiaerts
mishandelt

112-113

en

Processie generael III.

112

en

Egmont ende
III.
Hoorne tuuschen
met teerlijnghen int
nieu casteel

113

en

Men beghint tnieu
casteel van
Andtweerpen te
bauwen

123

en

Zendinghe naer
III.
Brugghe van 24000
ghuldenen voor
'tbetalen der
crijschlieden

113-114

en

Mare dat de
Inghelsche de
Hughenoijsen
bijvallen

III.

114

Tijdinghe uut
III.
Spaengien over
Montigny ende den
marquis de
Beerghen

115

De heeren van
III.
Ghendt
solluciteeren om te
hebben
oordonancie met
haer soldaten

115

en

Joos Borluut
gheslanckiert

116

en

Colacie anghaende III.
tservisium vande
soldaten

116-119

en

Mare dat te
III.
Meenene tgoet der
gnevluchte
Herdoopers
anghesleghen was

119

October 18 .

October 19 .
October 19 .

October 20 .

October 22 .

October 24 .

October 24 .
October 24 .

October 24 .

III.

III.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Ordinantie up
'tlogieren der
soldaten

III.

119-120

en

Een vrauwe van
haer ghelt berooft
door spaensche
soldaten

III.

120

en

Uutroupinghe dat
de soldaten zich
moesten regulen
naer d'ordinnantie
up 'tlogieren

III.

120

October 25 .

October 25 .

October 25 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

Jan Stalins duer
Spaengiaerts
mishandelt

III.

121

en

Felips De Pijstere, III.
priester, valt
clachtich vanden
overlast die de
Spaengiaerts hem
doen

121

en

Tijdinghe vander
Spaengiaerden
ghedrach

III.

121-122

en

Tijdinghe hoe duuck III.
Dalve
tAndtweerpen inne
ghehaelt was, ende
hoe 't nieu casteel
voortghijnck

122-123

en

Twist tusschen den III.
meester del campo
ende Salinus
capiteijn vanden
casteele van
Ghendt

123-124

Ghedrach der
Spaengiaerts

III.

124

Maren over
religiezaken in
Vranckrijck ende
Inghelandt

III.

125-126

October 26 .

October 27 .

October 27 .

October 28 .

October 28 .

Uutroupinghe dat III.
de Spaengiaerts
tsanderdachs
monsteren zouden

126

en

Brandt up den
Coorenaert

III.

126-127

en

Voorghebodt
nopende de
soldaten ende
inzetenen van
Ghendt

III.

127-128

en

October 30 .

November 4 .
November 6 .

Tijdinghe van eene III.
foele tot Diepen

128

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Tijdinghe van
III.
eenen slach
tusschen Condé
ende den duuck de
Guijse

128-129

en

Rudesse en de
III.
straetroof van twee
Spaengiaerden

129

en

Maren over tcasteel III.
van Andtweerpen

129-131

Vremt ghedrach
van Caspar
Lumbralis

III.

132-134

te

III.

134

November 13 .

November 18
en

ende 20 .

Den abt van S
Bernaerts loopt
wech met een
ghaeijkin

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

Tijdinghe uut
Vranckrijck van
eenen slach
tusschen Condé
ende den Coninc,
enz.

III.

134-135

en

Begravinghe van
III.
eenen Spaengiaert.

135-136

Liefdadich weerck
van eenen
Spaengiaert.

III.

136

Feeste in tnieu
casteel te Ghendt

III.

136

Diveersche
nieumaren

III.

137

en

Betalinghe der
soldaten

III.

137

en

Rudesse der
Spaengiaerts

III.

139-140

en

Twee Spaengiaerts III.
bij ontijde
ghehanghen.

137-139

Diefte door
Spangiaerts
bedreven.

III.

140-141

Overlijden van Fr.
Helfhaut, abt van

III.

141-142

III.

142

November 25 .

November 25 .

en

November 30 .
en

December l .
December 3 .
December 3 .
December 5 .

en

December 8 .

te

S Pieters.
en

December 8 .

Tijdinghe van
eenen slach
tusschen den
coninc van
Vranckrijck ende
Condé

en

Executie van vier III.
beeltstormers ende
moordadicheijt
bedreven duer de
Spaengiaerts

143-161

en

Duuck Dalves
III.
bastaert zone komt
de daders der

162-164

December 11 .

December 14 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

moordadicheijt
upzoecken.
en

Een Spaengiaert
III.
ghepijnt int sGraven
Casteel

164

en

Voorghebodt
III.
nopende
tupzoecken vande
daders der
moordadicheijt.

166

en

Executie van twee III.
daders der
moordadicheijt

165

en

Sommighe daders III.
der moordadicheijt
ghevanghen
ghenomen, enz.

172

December 15 .

December 16 .

December 16 .

December 17 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Duuck Dalve
III.
vergramt over de
moordadicheijt duer
de Spaengiaerts
bedreven

177

Mare dat de
Spaengiaerts
jeghen Ghendt
gheconspireert
hadden

178

III.

en

Executie van twee III.
daders der
moordadicheijt

178-180

en

Schepenen vander III.
Kuere bij den zone
van duuck Dalve

181

en

Duuck Dalves zone III.
treckt naer
Andtweerpen

180

en

Sommighe brekers III.
worden uutghelaten

181-182

De Spaengiaerts
moghen int
sGraven Casteel
niet meer ghaen

III.

182

Sommigher lieden
ghoet
gheïnventarieert

III.

182

December 18 .

December 18 .

December 19 .

December 20 .

Twee fugitijven,
III.
Hueriblock ende L.
Brakelman, comen
weder te Ghendt

182-183

en

tGhoet van Willem III.
Rutsemeelis
gheïnventarieert

183

en

Colacie om de
Gouveraante voor
haer vertrecken
eenen schijnck te
doene

III.

184-185

en

Monsteringhe in S
Janskeercke

III.

185

December 22 .

December 22 .

December 22 .

te

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Slecht ghedrach der III.
Spaengiaerts

185-186

en

Ordonancie
III.
verbiedende zonder
licht ter
Christmesse te
ghane

187

en

Betalinghe der
Spaengiaerts

III.

187

en

Vaernewijck
III.
hooftman ghemaect
van zeven
neeringhen

193

en

Tijdinghe dat de
coninc van Vranc-

December 24 .

December 24 .
December 24 .

December 28 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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rijc naer
III.
Andtweerpen om
ghelt had gezonden

187-188

Tijdinghe van eene III.
lige ghemaect
jeghen de ghues

188

Tijdinghe dat in den III.
Westcant de
priesters mishandelt
worden

188-189

Tijdinghe van eene III.
beroerte te
Doornicke

189-192

Sommighe ghues te III.
Brugghe
inneghedaecht

192

en

Voorghebodt
III.
jeghen tvieren van
nieuavont,
dertiendach, enz.

192-193

en

Vaernewijck doet
zijnen heet als
hooftman van
zeven neeringhen

III.

193

en

Aenkondighinghe
der processie
generael

III.

193

en

Tijdinghe van
tvertrecken der
Gouvernante.

III.

193-194

Nieumaren uut
Vrancrijck

III.

194

Een Spaengiaert te III.
Bruessele weghens
verraderije
ghejusticieert.

195

en

Processie generael III.

195-196

en

Jonghelueringhe
der Spaengiaerts

196-197

December 31 .

December 31 .

Januarius 3 .

Januarius 3 .

Januarius 4 .
Januarius 6 .

III.

Requeste vanden III.
meester del campo.

197

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Ghedrach der
Spaengiaerts
jeghen de justicie

en

Januarius 7 .

III.

197-198

Tijdinghe van eene III.
rudesse in den
Westcant

199-202

Nieuwe rudesse der III.
ghuesen int
Westquartier van
Vlaenderen

202-203

De heere van
Reesseghem
zouckt de daders

203

III.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

51

1567
Deel.

en

Januarius 9 .

en

Januarius 10 .

Bladz.

Ghedrach der
III.
Spaengiaerts up
diversche plaetsen

203-205

De ghues in den
III.
Westcant verslaen
zeven officiers

205-206

Schermutsijnghe
III.
tusschen boeren
ende Spaengiaerts

206

Veertien boeren te III.
Ghendt
ghevanghen
inghebrocht

206-207

De daders vande
moordadicheijt up
den Coorenaert
ontsleghen

III.

207

Nieumaren uut
Vrancrijck ende
Duijtschlandt

III.

207-209

De ghoedijnghen
III.
van Egmont,
Hoorne ende
anderen bescreven.

209

Tijdinghe dat
Orainge afkwam
met een macht
Duijtschen.

III.

209

en

Rudessen der
ghues int
Westquartier

III.

210

en

Ordonancie jeghen III.
de ghues int
Westquartier

212

en

Glaudekin
Ghoetghebuer
weder te Ghendt.

210-211

en

Sommighe ghues in III.
den Westcant
ghestraft

212

en

Glaudekin
Ghoetghebuer

211

Januarius 11
en

ende 12 .
Januarius 12 .

Januarius 13 .

Januarius 13 .

Januarius 16 .

III.

III.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

ghevanghen
ghenomen
en

Tijdinghen over de III.
ghues in den
Westcant

212

en

Ordonancie jeghen III.
de ghues in den
Westcant te coope
ghedraghen

212-216

en

Ghevecht tusschen III.
die Spaengiaerts
ende sommighe
vreemdelinghen

216-217

Januarius 16 .

Januarius 16 .

Januarius 16 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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en

Groote schatten
III.
toebehoorende aen
Egmont, worden
ghevonden int nieu
casteel.

216-220

en

Diveersche poorters III.
inneghedaecht te
compareren bij
duuck Dalve

221-222

Een ontfangher van III.
Egmont vraecht te
vergeefs zijnen
meester te moghen
spreken

222

Capiteijn Artus
Boessens
ghevanghen
ghenomen

III.

223-224

Glaudekin
III.
Ghoetghebuer naer
Bruessele ghevoert
wordende, ontloopt
onder weghe

224-226

De boeren
III.
beschuldicht de
Spaengiaerts
aenreest te hebben

226-227

Diefte tot Assenede III.

228

en

Diefte tot Huesdene III.

228

en

Publicatie van
eenen aflaet
verleent duer den
Paus

III.

243-245

en

Groote snee. De
Spaengiaerts
weerpen met
sneeballen

III.

228-229

en

De abdije tot
Middelburch brant
af

III.

229

Eene keercke tot
III.
Dordrecht brant af.

229

Januarius 17 .

Januarius 19 .

en

Januarius 20 .

Januarius 23 .
Januarius 25 .

Januarius 25 .

Januarius 25 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Januarius 25 .

Tijdinghen van
III.
ghuesche rudessen
in den Westcant

230

De
marcgraefnedinne
van Beerghen
ghaet in een
clooster

III.

231

Oraingiens ghoet
upgheschreven

III.

231

Den capiteijn Van
tcasteel van
Doornicke wil den
Spaengiaerden
tcasteel niet
overgheven

III.

231-232
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1567
Deel.

Bladz.

en

Ghevecht tusschen III.
eenen Spaenschen
dief ende eenen
wagheneere

232-233

en

Rudesse der ghues III.
in den Westcant

233-237

en

Mare dat Glaudekin III.
Ghoetghebuer
anderwaerf
ghevanghen was

237-238

en

Ghevanghenneminghe III.
vande dieven van
Huesdene

238

Andtweerpen in
schult

III.

238-239

Ghendt in schult
ende grooten
oncost

III.

239-242

en

Eenen dootslach
van Spaengiaerts
onderlinghe

III.

242-243

en

XII

duijtsche
knechten
tAndtweerpen
gherecht

III

243

Glaudekin
Ghoetghebuer
tAndtweerpen

III.

243

Januarius 26 .

Januarius 26 .
Januarius 26 .

Januarius 28 .

Februarius 1 .

Februarius 4 .

en

Mandement vanden III.
Coninck van
Vrancrijcke jeghen
de Hughenoijsen

245-250

en

Vier der dieven van III.
Huesden ter
pijnbanck gheleet

250-251

en

Duuck Dalve doet
de keercken
repareren

294

en

Zes vande dieven III.
van Huesdene ter
doot verwesen
ende gheëxecuteert

Februarius 5 .

Februarius 7 .

Februarius 14 .

Februarius 17 .

III.

251-254
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en

Februarius 17 .

en

Februarius 18

Mare dat des
Conincx zone in
Hispanien
ghevanghen was

III

255-256

Rudessen der
ghues in den
Westcant.

III

256

Drij vande dieven
van Huesdene
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en

Februarius 20 .

en

Februarius 24 .

Bladz.

ter doot verwesen III.
ende gheëxecuteert

256-258

mannen te
Bruessele om
ghueserije
ghevanghen
ghenomen

259-260

XXVIJ

III.

Vincentkin Salomon III.
ghevanghen zijnde,
vlucht andermael

260

De Spaengiaerts
monsteren in de

III

261

Men vindt een
III.
beeldekin in sticken
ghesleghen

261

Mare dat
III.
Backerzele te
Bruessele ghepijnt
was

263

Rudessen der
Hughenoijsen in
Vranckrijcke

III.

263

Mare vande
strooperijen der
Spaenrgiaerts int
landt van Roden

III.

266-267

Drij Ghandtoijsen
duer de
Spaengiaerts
mishandelt

III.

267-269

Uut Bruessele
wordt aen de
wethauders van
Ghendt verboden
justicie over haer
ghevanghenen te
doen

III.

269

Bevel uut Bruessele III.
de keercken te
repareeren

269

te

crocht van S Jans
en

Februarius 25 .

en

Februarius 28 .
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en

Indaginghe van
hondert ghues

III.

272-279

en

De. Hughenoijsen
vexeeren ons
frontieren

III.

269-270

en

Ghevanghenneminghen III.
al de Nederlanden
duere

270-271

en

Indaghinghe van
hondert ghues
uutgheplackt

III.

272-279

Onderzouck naer
eijmelijcke
ghuesche
vergharijnghen

III.

291

Maerte 1 .
Maerte 2 .

Maerte 2 .

Maerte 3 .
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Deel.

Bladz.

en

Drij mannen
ghevanghen
ghenomen.

III.

281

en

De wethauders van III.
Meessene ende
Waestene
ghevanghen te
Ghend
inneghebrocht

282

en

De beeldstormer
Gheeraert Van
Bijlande
ghevanghen te
Ghendt
inneghebrocht

III.

282-285

en

Tijdinghen van
zeven executien
tYpre

III.

286

en

Mare dat men de
III.
soldaten te Ghendt
lichten zouden

286

en

Een schip gheladen III.
met artillerie wordt
verwacht

287

en

Ommehalinghe
III.
vuer den
ghemeenen aermen

287-288

en

Ancomste van vier III.
schepen met
artillerie gheladen.

288

Mare van eenen
paeijs tusschen
Condé ende den
coninc van
Vrancrijck

III.

288

Mare dat veel zijden III.
ende fluweelen
lakenen duer den
Paltzgraven
aenghesleghen
waren

289

Maerte 6 .

Maerte 6 .

Maerte 7 .

Maerte 9 .

Maerte 10 .

Maerte 10 .

Maerte 10 .

Maerte 11 .
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De voornoemde
III.
artillerie wordt int
nieu casteel ghelost

289-290

en

Die pastuers
ontboden ende
diveersche
propoosten
ghevraecht

III.

291

en

Drij anabaptisten
tAndtweerpen
verbrandt

III.

293

Sommighe
persoonen om
ghueserije
tScepenhuuse
ontboden

III.

291

XVIII ghevanghenen

III.

291-292

en

Maerte 15

ende

en

16 .
Maerte 16 .

Maerte 16 .

van Ghendt te
Bruessel aen den
provoost
overghegheven
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Bladz.

III.

292

Artus Boessens
III.
brenght tien
ghuesen
ghevanghen binnen

292

Tijdinghe over de
Hughenoijsen

III

292-293

Ordonancie de
ghebroken
keercken te
repareren

III.

293-295

Lievin Brakelman
ende andere te
Bruessele
inneghedaecht

en

Maerte 19 .

Tijdinghen over de III.
Hughenoijsen

296

en

Barth. Vande Putte III.
ghevanghen
ghenomen

301

en

Ghevanghenneminghen III.

296-298

Missiven van duuck III.
Dalve jeghen de
spaensche poeten

298

Duuck Dalve wil
zelve recht doen
over de ghues

III.

298

Adriaen de
Bleckere
ghuesghezinde
steerft ende wordt
up tonghewijdde
begraven

IV.

54

Placcaet
IV.
verbiedende eenen
ijeghelicken hem te
doen upscrijven in
saudije

36

Vrauwe Vander
Leijen
doopsghezinde
steerft ende wordt

54

Maerte 25 .

Maerte 25 .

en

Maerte 25 .

IV.
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up tonghewijde
begraven
en

Maerte 29 .

Den paeijs in
Vranckrijck
ghebroken van
sConincx weghe

III.

298-299

Vele lieden te
III.
Bruessele
inneghedaecht om
ghueserije

299-300

Mare dat up eenen III.
dach wel 2500
ghues
gheëxecuteert
zouden werden

300

Vlucht van Lucas
ende Jacques
Maeijaert

300

III.
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Bladz.

en

Tijdinghe dat men III.
tsanderdaechs
justicie zoude doen,
al Vlaenderen
duere.

302

en

Zeven ghues
ghehanghen

III.

302-309

en

Vier anabaptisten
verbrant

III.

310-312

en

Sommighe
gheëxecuteerde
begraven, ende
sommighe naer
tghalghevelt
ghevoert

III.

312

Ghevanghenneminghen III.

314

en

Valsche tijdinghe
dat overal groote
justicien ghedaen
waren

1-2

en

Te Bruessele X
IV.
mannen
ghehanghen ende
twee anabaptisten
ghearresteert waren

13-44

verbrant

IV.

2

en

Ghevanghenneminghen IV.
te Ghendt ende
elders.

2

en

Drij mannen
IV.
geëxecuteert up S.
Pharahilden plaetse

3-9

en

Een man in de
IV.
Meere ghevanghen
ghenomen

9

en

Tijdinghen over
Condé ende de
Hughenoijsen

IV.

9-11

Tijdinghe dat den
souverain van
Arthoijs

IV.

11

Maerte 29 .

Maerte 30 .
Maerte 30 .
Maerte 30 .

en

Maerte. 30 .
April 1 .

April 2 .

April 2 .

April 3 .

April 3 .

April 4 .

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

dootghesleghen
was.
en

De
IV.
ghevanghenesse te
Ronche
openghebroken bij
de ghues

11-12

en

De ghues die haer IV.
kinderen in de
ghuekeercke
hadden laten
doopen doen
amende

12

Openbaringhe der
articlen, waer de
doodstraffe up
stond

13

April 4 .

April 5 .

IV.
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Bladz.

Vaernewijck
verneemt de namen
der Ghandtoijsen
die te Bruessele
Beghin van groote III.
executien te
Bruessele

15

Tijdinghe dat
IV.
Backerzele ghepijnt
was

16-17

en

Vijf ghuesen
ghepijnt

IV.

17

en

Drij ghuesen
ghepijnt

IV.

17

en

Drij beeltstormers
onthooft

IV.

18-21

en

Zeven ghuesen
naer Deijnse
ghevoert om daer
ghejusticieert te
werden

IV.

21-22

en

Zes beeltstormers
ontsleghen

IV.

22

en

Drij mannen
inneghedaecht

IV.

22

en

Tijdinghe van een
bestant tusschen
den Keijzer ende
den Turck

IV.

23

en

April 5 .

April 7 .
April 8 .
April 10 .
April 13 .

April 13 .
April 13 .
April 13 .

en

April 13 .

Mare vande comste IV.
des Conincs, van
tupnemen van
40,000 man, ende
van eene executie
te Valenchiene

23-24

Rijcke rondhalinghe IV.
ende sermoen in

28

te

S Jacobskeercke
Bedden ghevraecht IV.
voor de poeten der
spaensche soldaten

29
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en

Neghen
ghevanghenen
crijghen gracie

IV.

30

en

XI

ghevanghene te IV.
Rijssele
ghehanghen

30

De Coninc zent
IV.
ghelt om de
soldaten te betalen

30-31

en

Ommeganck
IV.
metten Helighen
Sacramente (witten
Donderdag)

31

en

De Spaengiaerts
moghen gheene
bloedighe
penitenciale
processie hauden

31-32

April 13 .

April 13 .

April 15 .

April 16 .

IV.
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1567-1568
Deel.

Bladz.

en

De ghoede vrindach IV.
wort devotelic
gheviert

32-33

en

Twee priesters in IV.
den walschen cant
door de ghues
vermoort

34

en

De meeste
IV.
spaensche soldaten
vertrecken uut
Audenaerde naer
Namen

34

April 16 .

April 16 .

April 17 .

1568.
Deel.

Bladz.

en

tVolck ghaet
IV.
overvloedich ten H.
Sacramente up den
Paeschdach

34-35

en

te
Drij mannen die S IV.
Omaers aen de
Hughenoijsen
hadden willen
leveren, duer
Ghendt naer
Bruessele ghevoert.

35 en 48-49

Nieumaren over
tafdancken van
tcrijschvolc in
Vrancrijcke

IV.

35

Alle de spaensche IV.
soldaten trecken
uut Audenaerde

35

Uut Doornicke
trecken alle de
soldaten

IV.

36

en

Een veendel
IV.
spaensche soldaten
treckt uut tnieu
casteel naer
Vilvoerde

36

en

Placcaet
IV.
afghelesen jeghen

36-37

April 18 .

April 18 .

en

April 22 .

April 23 .

April 24 .
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tupscrijven van
crijschvolc

en

April 24 .

Gruwelicke justicie IV.
over de
heretijcquen te
Doornicke

37-38

Zeven mannen te IV.
Bruessele onthooft

38

De Spaengiaerts
IV.
zaeijen de
lueghenachtighe
mare van eenen
aenslach up duuck
Dalve

39-40
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Bladz.

IV.

41

Sommighe
IV.
gheestelicke bidden
bij duuck Dalve om
gracie voor
Franchoijs
Hueriblock

41

en

Colacie up de
IV.
tachterheijt vander
stadt

41-45

en

Victorie ontrent
Namen up de
Duijtschen, die in
Vrancrijck
afghedanct waren

46-48

en

Faussen alaerme IV.
ende triumphe der
Spaengiaerts om
der victorie wille

45-46 en 48

Mare dat de
Hughenoijsen
Ludick hadden
willen nemen

IV.

49

Upneminghe van
IV.
tien veendelen
waelsche knechten

50

Wake te Doornicke IV.
ende ten platten
lande

50-51

Den landtslien den IV.
eedt afghenomen
den Coninc ende de
roomsche keercke
ghetrauwe te zijne

50-51

Berechtinghe
IV.
gheconvoijeert duer
Spaengiaerts ende

51-52

Oraingiens
hofmeester ende
secretaris te
Bruessele om
conspiracie
ghevanghen
ghenomen

April 26 .

April 26 .

April 26 .

en

April 27 .

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

niet duer
Ghandtoijsen
en

te
Die van S Pieters IV.
duer de
Spaengiaerts van
haren huusraet
berooft.

52-53

en

Ghevecht tusschen IV.
twee of drij
Spaengiaerts

53

Opinie der
IV.
Spaengiaerts over
de ghues

53

April 27 .

April 29 .
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1568
Deel.

en

Meije 4 .

en

Meije 5 .

en

Meije 5 , enz.

Bladz.

Maren van
IV.
scheerpe justicie te
Bruessele

54

Mare vande comste IV.
van XX duijsent
soldaten uut
Spaengien

55

Mare datter veel
volcx was ontrent
Ghrave ende
Wesele

55

IV.

Mare dat veel volcx IV.
lancxt den Rijn
afquam

55-58 en 65

Maren van tquaet
voornemen van
Oraingien

IV.

55

Strengheijt van
duuck Dalve voor
de ghues, onder
anderen voor
Hueriblock

IV.

56

Lievin Brakelman IV.
inneghedaecht om
ghueserije

56-57

tAndtweerpen
verboden quade
maren te zaeijen

IV.

57-58

Quaet ghedrach der IV.
Spaengiaerts int
vleeschhuijs

58-59

Een spaensch
IV.
capiteijn quetst seer
mesjantelic eenen
Ghantoijs

59-60

Upneminghe van
IV.
crijschvolc te
Ghendt, Doornicke,
enz.

60

Vaernewijck hoort IV.
nieus over de
ghues van Ypre,
ende den Westcant

61

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

xiiij
Mare dat daghen IV.
te voren tvier in de
keercke van Sulsike
was ghesteken

61-62

Roere te Ghendt
omdat eenighe

62

IV.

te

beeldekins in S
Janskeercke
ghebroken waren
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1568
Deel.

Bladz.

Predicatie der
IV.
ghues te Doornicke.
Straffe

62-63

Dierick Jooris
IV.
ghevanghen
ghenomen met de
hulpe van broeder
Jan Vanderhaghen

64-65

Mare vande comste IV.
van italiaensch
ende spaensch
crijschvolc

65-66

Uutzendinghe van IV.
dienaers om te zien
ofter ijwers
vijandelic volc
verghadert was

66

De vrauwe van
IV.
Lievin Serjant
vermoort door
eenen Spaengiaert

66-67 en 75

en

Ghevanghenneminghe IV.
vanden moordenaer

67-68

en

Executie van Jacob IV.
De Vroe ende Van
Quickelbeerghe om
ghueserie

69

en

Executie vanden
moordenaer van
Lievin Serjants
vrauwe ende van
zijne
medeplichtighe

70-79

en

Meije 7 .

en

Meije 8 .

Meije 10 .
Meije 12 .

Meije 13 .

IV.

Marten Damman, IV.
baliu van
Meerlebeque t'Aelst
inde vanghenesse
om ghuesche
woorden

80

Acht Audenardijnen IV.
inneghebrocht, die
door den souverain

80

te

van S Pieters int
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Coecamerebosch
waren anreest
en

Meije 18 .

Mare dat ontrent
Cuelen een groot
vijandelic heir
verghaert was

IV.

81

Men schrijft ontrent IV.
Curtrijcke pioniers
uppe

81
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1568
Deel.

Bladz.

Silvester Moenins, IV.
chirurgien vander
stadt,
inneghedaecht
zijnde, verschijnt
niet

81

Drij nobilisten van
Ypre zijn vluchtich

IV.

82

Twee officiers van
Egmont
ghevanghen
ghenomen

IV.

82

De heere van
Villeers in een
battaille
ghevanghen
ghenomen doet
bekentenissen

IV.

82

Franchoijs
Hueriblock noch
niet ghejusticieert

IV.

82

Quaet ghedrach der IV.
spaensche soldaten

83-34

en

Duuck Dalve
IV.
begheert van dlandt
van Vlaenderen 350
duijzent ghuldenen

84-85

en

Den zone van
IV.
Willem Rutsemeelis
te Bruessele
levende verbrant

93

en

Ancomste van een IV.
inghelsch
ambassaet

93

en

De vrauwenabdije
te Meessene door
sommighe ghues
overvallen.

IV.

99

en

Colacie over den
heesch van duuck
Dalve

IV.

85-87

en

Veltslach van
Heiligerlee

IV.

87-91

Meije 21 .

Meije 22 .

Meije 23 .

Meije 23 .

Meije 24 .

Meije 24 .
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Duuck Dalve doet IV.
waelsch crijschvolc
upnemen ende de
frontieren bezetten

92

De weduwe van
IV.
Lieven Vanden
Wijnckele laet zich
leelic bedrieghen

93-94
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1568
Deel.

Bladz.

en

Executie van eenen IV.
anabaptist ende
eenen beeltstormer

94-98

en

Placcaet jeghen de IV.
vreemde
sectarissen ende
vaghabunde

98-99

en

Secrete informacie IV.
in tsGravencasteel
naer de zonen van
Lieven De
Vlieghere

99

en

De beede kinderen IV.
van Batenburch
ende ander
nobilisten te
Bruessele
ghevanghen
inghebrocht

100

en

De grave van
Culenburch
ghebannen ende
zijn ghoet
gheconfisquiert.

100-101

Meije 25 .

Meije 25 .

Meije 26 .

Meije 31 .

Meije 31 .

Junij ofte

IV.

De beede zonen
IV.
van Batenburch met
ander nobilisten te
Bruessele onthooft

101

Mare dat groote
executien in alle
Nederlanden
zouden plaets
hebben.

IV.

101

en

Een man
ghevanghen
inghebrocht uut
Mariakeercke

IV.

101

en

Egmont ende
IV.
Hoorne uut Ghendt
naer Bruessele
ghevoert.
Diveersche maren
over haer

en

wedemaent 1 .

Junij 1 .

Junij 3 .

102-104

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

IV.

103

Executie metten
IV.
viere te Mechelen
ende tAndtweerpen

104

en

De Spaengiaerts in IV.
Vrieslandt
versleghen

112

en

Vanghenesse ende IV.
executie van
Egmont ende
Hoorne

105-108

Nieuwe executien
te Bruessele

110

en

Junij 4 .

Junij 5 .

Junij 5 .

Ancomste van
Egmont ende
Hoorne te
Bruessele

IV.
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1568
Deel.
Junij ofte
en

wedemaent 7 .

en

Junij 8 .

en

Junij 11 .

Bladz.

Twee waghenen
IV.
met ghevanghenen
van Valenchiene te
Bruessele
inneghebrocht

110

Ghevanghenneminghe IV.
van Franchoijs
Ghoethals

110

Executien tSente
Baefs uut Ghendt

IV.

110

Den meester del
campo
tAndtweerpen

IV.

111

De duijtsche
knechten
tAndtweerpen
betaelt

IV.

111

De weduwe van
Egmont te Colen

IV.

111

Den hertoghe van
Cleven zecht de
ghuesche
vluchtelinghen uut
zijn landt

IV.

111

De Duijtschen
willen Maestricht
niet rumen zonder
betalinghe

IV.

111

Quintus Vitellius
IV.
met zijnen ruters te
Lens in Artoijs

111

Vergharinghe van IV.
ghuesch crijschvolc
in Vrieslandt; de
Spaengiaerts
versleghen

111-112

Ancomste in
IV.
Lutsenburch van
italiaensche ruters
ghezonden vanden
Paus

113

Executien te
Bruessele

113

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Vieranabaptisten
IV.
tAudenaerde
verbrant ende een
vrauwe onthooft

113

Executien te
Ronche

IV.

113

Mare dat een
IV.
nieuwe inquisitie
ghingh upgherecht
worden

113

Broeder Jan
Vanderhaghen
voorspelt noch
scheerper justicie

113

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Mare dat Condée
zelve Coninc wil
worden
Junij ofte
en

wedemaent 11 .

en

Junij 12 .

Deel.

Bladz.

IV.

113-114

Schepenen vander IV.
Kuere ordoneren
het restaureren der
keercken

114

De wilde ghues
hanghen eenen
schepene van
Wulverghem up

IV.

115

Strooperijen der
Walen in den
Westcant

IV.

115

en

Sacramentsprocessie IV.

116-118

en

Jacob Martens,
president van
Vlaenderen comt
weder van
Bruessele

116

en

Den meester del
IV.
campo comt weder
van Andtweerpen

115-116

en

Grauwelicke sticken IV.
der Spaengiaerts in
thuus van Michiel
Dolins, ende elders

120

en

VIII

veendelen
IV.
Duijtschen logieren
te Mechelen ende
trecken voort naer
Liere ende Lueven.

137-138

en

Salines capiteijn
van tnieu casteel
comt weder van
Bruessele

IV.

116

Duuck Dalve
tAndtweerpen

IV.

116

Twee bedroncken IV.
jonghers te
Andtweerpen
bijkans ghehanghen

116

Junij 17 .
Junij 18 .

Junij 18 .

Junij 18 .

Junij 18 .

Junij 19 .

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Mare dat het
IV.
duijtsch garnisoen
van Valenchiene
zijne capiteijnen
hadde ghevanghen
ghenomen om
betaelt te worden,
ende dat van daer
150 ghevanghenen
naer Bruessele
waren ghevoert

118-119
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Platte scheepkins
te Mechelen
ghemaect voor
eenen oorloch in
Oost-Vrieslandt
Junij ofte
en

wedemaent 19 .
en

Junij 19 .

Deel.

Bladz.

IV.

121-122

Mare dat de
IV.
Spaengiaerts ghaen
vertrecken

122

Mare dat tplaccaet IV.
vanden Keijser up
tfeijt der heresije
zoude vernieut
werden

123

Den zone van Jan
Commere wordt
souverain van
dlandt van Waes

123

IV.

De heeren vander IV.
Wet doen vraghen
aen den meester
del campo wanneer
de Spaengiaerts
ghaen vertrecken

123-124

Impost up den wijn IV.
gheacordeert bij de
gheestelicke ende
de heeren vanden
Rade

124

Ghendt verzouckt IV.
duuck Dalve den
onderhoudt der
soldaten up de
generaliteijt vanden
lande te brenghen

124.

Ancomste up de
IV.
frontieren van
Piedmontoijsen,
Italianen, enz.
ghedestineert voor
Oost-Vrieslandt

125

Afghedankte
IV.
soldaten van Condé
door eenen bisscop
versleghen.

125

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Abominabel stick
IV.
van eenen
Spaengiaert up een
jonck dochterkin

125-127

en

Verbodt dat
IV.
eenighe vrauwen
ofte meijssens van
Ghendt met de
Spaengiaerts
zouden uuttrecken

127

Junij 19 .

Junij 22 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Junij ofte
en

wedemaent 22 .

De meester del
campo belooft
betalinghe vander
soldaten schulden

Deel.

Bladz.

IV.

128

Mare dat de ghues IV.
groote macht
hadden in
Vrieslandt; dat ze
Groeninghen ende
Maestricht hadden
inghenomen, enz.

128-129

Granvelles
eijghendommen
door Condée
verbrant

IV.

129

Drij keercken door IV.
de ghuesen uut
tbosch van Ypre
ghedestrueert

129

Mare van executien IV.
te Bruessele;
ancomste van
ghevanghenen,
enz.

129

en

tGharnisoen van
IV.
Groenijnghen door
de ghuesen
versleghen

135-136

en

Vertreck der
IV.
Spaengiaerts naer
Dendermonde ende
Mechelen

130-133

Het gharnisoen van IV.
tnieu casteel neemt
der lieden huusraet

131-132

Vreugde van tvolc IV.
over tvertrecken der
Spaengiaerts

134

De octave vanden IV.
H. Sacramente
devotelic door tvolc
gheviert, maer
ghestoort door
eenen man die

134-135

Junij 23 .

Junij 23 .

en

Junij 24 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

tcroonsel van zijn
huus afsneet
en

Vier executien
tYpre

en

Upstellinghe eener IV.
nachtwake

136-137

en

Placcaet jeghen
thauden van
correspondencie
met de rebelle
tHuijsraet van
Vincent Vander

181-184

Junij 25 .
Junij 25 .
Junij 26 .

IV.

IV.

139

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Deel.

Bladz.

Biest, ghevluchte IV.
ghues, vercocht ten
profijte des Conincs

143

Placcaet jeghen de IV.
verbeerghers van
gheconfisqueert
ghoet

175-180

en

De beddecoetskins, IV.
daer die soldaten
up gherust hadden,
aen de
ghevanghenen
ghegheven

137

en

Mare dat de
IV.
Spaengiaerts, die
van Gheendt
ghecomen waren
ende nu te
Mechelen laghen,
naer Andtweerpen
ginghen trecken,
enz.

138

De ghuesen
IV.
reculeeren van voor
Groenijnghen

138

Duuck Dalve up
wegh naer
Andtweerpen

IV.

140

en

Ghevanghenen van IV.
Bruessele naer
Vilvoorde
overghevoert

140

en

Te Bruessele
moeten nieuwe
executien plaets
hebben

IV.

141

Franchoijs
IV.
Borneilge,
ghevluchte
Andtweerpeneere,
biedt vruchteloos
2000 ghuldenen
voor zijn pardoen

141

Junij ofte
en

wedemaent 26 .

Junij 27 .

Junij 28 .

Junij 28 .

Junij 30 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

tPlaccaet verwacht IV.
van eenen nieuwen
abt tSente Pieters

141

Mare van
IV.
tuprechten van een
bisdom te Ghendt,
ende van zijn
onderhaut

142

Pooghinghe ter
reformacie der
gheestelicke

142

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Deel.

Bladz.

Mare over der
IV.
ghuesen legher in
Vrieslandt, ende
vander
Spaengiaerden
avontuere te
Mechelen ende
vertreck naer
tsHertoghenbosch

142

Wedercomste van IV.
vijf schepen met
spaensche snoeren

143

Ongheweerte te
Vinderhaute,
Belsele, enz.

IV.

143-144

Tien roovers te
Eessene bij
Dixmude
ghevanghen

IV.

144-145

Vaernewijck crijcht IV.
zeker geschriften
vanden Hove ter
handt, inhaudende
de delicten van
Oraingien,
Bredenrode ende
andere, ende
bevelende hare
arrestatie

145-155

en

Sommigher
ghuesen
huuscateijlen
vercocht

IV.

155-156

en

Overlijden in
IV.
Zeelandt van Adolf
van Bourgoingen,
hoochbaliu van
Ghendt, enz.

156-157

en

Voorghebot
afghecondicht
jeghen de
vreemdelinghen
ende sectarissen

157-161

Junij ofte
en

wedemaent 30 .
en

Junij 30 .

en

Julij 1 .

Julij 5 .

Julij 7 .

Julij 9 .

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Julij 9 .

Executie van eenen IV.
man schuldich aen
ghueserie ende
priestermoort

161

Zeker ghevanghene IV.
Spaengiaerts uut
tsGravenCasteel
bijna ghebroken

161

De ghuesen nemen IV.
tcasteel Hausij in,
ende verbranden
sommighe keercken

161-162

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Bladz.

De heere van Rues IV.
capiteijn generael
der Walen
ghemaect. Haer
ghedrach

162

tAndtweerpen
ghedraghen de
Duitschen haer
ghoet jeghens de
borghers

IV.

162

en

Vertreck uut
IV.
Mechelen van 1600
waelsche pioniers

163

en

Veel volc comt uut IV.
Doornicke naer
Ghendt ghevlucht,
om gheene pioniers
te moeten zijn

162-163

en

Duuck Dalve
verslaet de
ghuesen in
Vrieslandt

IV.

172-174

en

Executie van twee IV.
officiers uut den
Westcant, die
gheghuest hadden

163-165

Rudessen der wilde IV.
ghuesen inden
Westcant

165-166

Vele vrauwen ende IV.
kinderen comen uut
Doornicke
ghevlucht, ende
worden hier
ghevanghen
ghenomen

166-167

Mare dat duuck
IV.
Dalve Beerghen
ofte sHeerenberghe
bij Gulick
inghenomen hadde

167-168

Julij 12 .

Julij 13 .

Julij 15 .

Julij 17 .

en.

Julij 18

en

Julij 19 .

en

Mare dat den 17
julij veel

IV.

168

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

ghequetsten
tAndtweerpen
waren
inneghebrocht, die
in den storm van
sHeerenbeerghe
gheweest hadden
Mare hoe de
Spaengiaerts
ontrent Vrieslandt
versleghen waren
door de ghues

IV.

169

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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ladz.

en

Executien van
IV.
ghuesen
tsHertoghenbossche
ghevolght van eene
rudesse der
Duijtschen

208-209

en

Tijdinghe dat
neghen ghuesen
tHulst onthooft
waren

IV.

169-170

Zes jonghe
baroenen
tAndtweerpen om
ghueserie
inneghedacht

IV.

170

Julij 20 .

Julij 20 .

en

Groot ongheweerte IV.
in ende buten
Ghendt

170-171

en

De Hughenoijsen te IV.
Sente Walrij door
den duuck de
Ghuijse overvallen
ende vermoort

171-172

Tijdinghe dat
IV.
zestien
boschghuesen uut
tbosch van Ypere
ghevanghen
ghenomen waren

174

Mislukte
IV.
onderneminghe
jeghen de
quaetdoenders uut
tCoecamerbosch

174

en

De ghuesen
versleghen

188-190

en

Executien van
IV.
ghuesen rontomme
Ghendt

174

en

Placcaet
IV.
uutghelesen jeghen
de verbeerghers
van

175-180

Julij 20 .

Julij 21 .

Julij 22 .
Julij 23 .

Julij 23 .

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

gheconfisqueert
ghoedt

en

Julij 23 .

en

Julij 27 .

Placcaet
IV.
uutghelesen jeghen
thauden van
correspondencie
met de rebelle

181-184

Tijdinghe van eene IV.
groote dierte in
Vranckrijcke

185

Tijdinghe over de
rudessen der
Hughenoijsen te
Rochelles

185-186

IV.

Gillis De Voocht
met eenen anderen

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
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Bladz.

schoolmeester door IV.
de Spaengiaerts
ghevanghen

186

en

Vaernewijck, als
IV.
schepene, bij eene
vercoopinghe van
ghuesenghoet

187

en

Dootslach beghaen IV.
bij eenen
Spaengiaert

186 en 191

en

Vaernewijck bij
IV.
eene vercoopinghe
van ghuesenghoet

186-187

en

Tijdinghe dat de
IV.
heelft van
Doornicke
ghevlucht,
ghebannen ende
gheëxecuteert was

187

en

De ontfangher
IV.
vande confiscatien
stelt 26
gheconfisqueerde
huijsen te hueren

187-188

en

Tijdinghe vanden
slach van
Jemminghen

IV.

188-190

en

Jan Onghena te
Ghendt
ghevanghen
inneghebrocht.

IV.

191

en

De Spaengiaert
dader van den
dootslach (zie julij

IV.

191-193

Den poorters wordt IV.
leveringhe
ghevraecht, bij
toere, van
beddeghoedt ende
huijscateijlen voor
tgharnisoen van
tnieu casteel

193-194

Julij 27 .

Julij 28 .

Julij 28 .

Julij 28 .

Julij 29 .

Julij 30 .

Julij 31 .

Julij 31 .

en

28 ) crijght gracie
en

Julij 31 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Augustij 1 .

Mare van tquaet
IV.
ghedrach der
waelsche soldaten
inden Westcant

194

Mare dat de
boschghuesen
eenen baliu
upghehanghen
hadden

IV.

194

Jan Onghena up
den Coorenaert
ghehanghen

IV.

195-197
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en

Augustij 4 .

Bladz.

Tijdinghe dat dat
IV.
stedekin Herst in
tlandt vanden
Beerghe door de
onse beleghert was

197

Tijdinghen uut
Deventer, Utrecht
ende Vrieslandt

197-198

IV.

Mare dat de
IV.
Spaengiaerts, die
hier gheleghen
hadden, naer
tsHertoghenbossche,
Mechelen,
Maestricht ende
Utrecht ghinghen
ligghen

198

en

De
gheconfisqueerde
huijsen verhuert

IV.

198

en

Voorghebodt
nopende eene
processie ter
causen vande
victorie up de
ghuesen, ende up
tstuck vande
nachtwake

IV.

198-199

en

Drij ghuesen naer IV.
Deijnse ghevoert
om ghejusticieert te
werden, drij
malefactuers ter
tortuere gheleet
ende vier
keerckbrekers
ghevanghen

200-201

Sommighe
ghuesen, die de
amende
weigherden te
betalen, onthooft

IV.

201

Mare dat het
spaensch

IV.

201-202

Augustij 4 .

Augustij 6 .

Augustij 6 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

gharnisoen naer
Ghendt begheerde
weder te keeren

en

Augustij 7 .

Mare dat duuck
IV.
Dalve Ghendt
wenscht te beziene

202

Een vermoorde uijt IV.
twater ghehaelt

202-203

te

ende op S Jacobs
keerchof begraven
en

Augustij 11 .

De vermoorde man IV.
wordt weder
upghegraven

202-203
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Rudesse der
Spaengiaerts uut
tnieu casteel

IV.

204

en

tSacrament in S
Jacobs in tnieu
Sacramentshuus
ghestelt

te

IV.

203

en

Mare dat de
IV.
Spaengiaerts een
casteelkin in dlandt
vanden Beerghe
ghenomen hadden

204

Den bisschop, die
te Ghendt zoude
komen, huert een
huus in de
Volderstrate

IV.

204

en

Twee diefkins
verwesen
ghehanghen te
zijne ter Muden

IV.

204-205

en

Twee beeltstormers IV.
ghegheeselt ende
ghebannen

205-206

en

Mare dat tcasteel IV.
Hulf ofte Huls door
de Spaengiaerts
ghewonnen was

206-207

en

IV.
ende Mare van
ghevanghenneminghen
van ghuesen in den
Westcant, ende
wreede executien

207-208

Mare vande
ghebuertenessen

208-209

Augustij 12 .

Augustij 13 .

Augustij 14 .

Augustij 14 .

Augustij 14 .

Augustij 14
en

Bladz.

en

Augustij 11 .

15 .

Deel.

IV.

en

vanden 20 julij
tsHertoghenbossche
Mare vande doot
IV.
van sConincx zone
ende van executien
in Spaengien

210

Franchoijs
Hueribloek

210-211

IV.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

maladiues up
tcasteel van
Vilvoorde
en

Augustij 16 .

Een anabaptist
verbrant

IV.

211-212

en
Augustij 16 . ende Mare dat Oraingien IV.
met een legher
en
17 .
omtrent Cuelene
was

211

en
Augustij 18 . ende Mare dat Oraingien IV.
met zijn legker
en
19 .
ontrent Maestricht
was

212

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

76

1568
Deel.

Bladz.

Ancomste uut
IV.
Spaengien te
Walckeren van 400
Spaengiaerts

212

Guesemaren over
den slach van
Jemminghen

212-213

IV.

Ghuesemaren over IV.
de doot van don
Carlos

213

Een valsch
munteneere
ghetortureert

IV.

214

en
IV.
Augustij 21 . ende Waghenen ende
peerden
uut
den
en
22 .
lande van Aelst
ende den Vrije van
Brugghe naer
tlegher te
Maestricht ende te
Ludicke ghezonden

214

Ancomste in
IV.
Zeelandt van 1300
Spaengiaerts

214

IV.

214

en

Augustij 21 .

en

Een sermoen in S
Janskeercke
ghestoort

en

Walsche
IV.
gharnisoenen
trecken door
Ghendt naer tlegher
van duuck Dalve
ofte elders, ende
beghaen
strooperijen

214-215, 217-221

Geroofde
bestuailgen te
Ghendt vercocht
om eenen daelder
tstick

IV.

215

Vijftien
IV.
ghuesenhuijsen te
hueren ghestelt

216

Augustij 24 .

Augustij 25 .

en

Augustij 25 .

te

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

en

Augustij 26 .

en

Augustij 28 .

Een veendel Walen IV.
treckt door Ghendt
naer Andtweerpen
ofte Mechelen ende
beghaet groote
strooperijen

217-218

Mare dat drij heiren IV.
Duijtschen ter hulpe
van Oraingien
quamen

222

Verghaderinghe der
Schepenen bij
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Bladz.

tuprechten van
IV.
tbisdom van Ghendt

223-226

en

Een ghuesghezinde IV.
onthooft, een
valsche
munteneere
ghehanghen

226-227

en

Dheer Vendevijle
om ghueserie
ghevanghen
binnenghebrocht

IV.

227-228

Executien van
ghuesen te
Valenchiene ende
te Doornicke

IV.

231-232

Valsche
munteneers van
Andtweerpen
ghevanghen
binnenghebrocht

IV.

228

Maren uut
Ghelderlandt,
Maestricht ende
Vrieslandt

IV.

228-229

Ludick weijghert
spaensch
gharnisoen

IV.

229

Augustij 28 .

Augustij 28 .

en

Augustij 30 .

en

Indaghijnghe vande IV.
edelmannen, die
het Compromis
hadden
gheteeckent

229-230

en

Een veendel Walen IV.
treckt door Ghendt

230-231

Mare
IV.
datteValenchiene,
Doornicke,
Andtweerpen ende
Ghendt duijsent
persoonen ter doot
verwesen waren
buijten haren wete,
ende van nieuwe
vervolginghen

231

September 2 .

September 3 .

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

jeghen de
ghuesghezinde
en

Rudesse der
IV.
ghuesen te Gorghe
ofte Gorgis boven
Rijssele

237

en

Intreije van
IV.
Jansenius eersten
bisschop van
Ghendt

232-236

Onbermherticheijt
van duuck Dalve
ende executien te
Doornicke

237-238

September 5 .

September 8 .

en

September 11 .

IV.

Innedaghinghe van IV.
vrauwen die met
haer man ghevlucht
waren

238
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en

September 12 .

Bisschop Jansenius IV.
doet zijne eerste

Bladz.
238-240

te

predicate in S
Janskeercke
en

Lumeij verslaet drij IV.
veendelen
Spaengiaerden an
de Mase

240

en

Mare dat een
IV.
ghuesch minister te
Brugghe
ghevanghen was

241

Broeder Jan
Vanderhaghen
ghaet naer
Bruessele wonen

IV.

241-242

en

Duuck Dalve
vraecht 30 last
meels an de stadt
Ghendt

IV.

242

en

Drij dieven ghepijnt IV.

242

en

Lumeij neemt
IV.
zekere spaensche
capiteijnen
ghevanghen ontrent
Maestricht

243-244

Ghevecht
IV.
tAndtweerpen
tusschen Walen
ende Spaengiaerts

244

en

Joos Borluut
IV.
condicht die
uutvaert an van don
Carlos

244-245

en

Mare dat den prince IV.
van Antoingien door
tghuesch legher
ghevanghen was

245

Duuck Dalve
IV.
begheert an die van
Ghendt een
processie-generael

245

September 12 .

September 13 .

September 13 .

September 16 .
September 18 .

September 18 .

September 22 .
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Joos De Baut,
officier, om
beeltstormerij
ghevanghen
ghestelt

IV.

246-247

en

Een valsch
IV.
munteneere van
Andtweerpen
ghezoden, ende zijn
zoon onthooft

247-249

en

Executie, te
IV.
Vilvoorde, van
Backerzele, comijs
Strael, ende zeven
andere

249

Abominabele
IV.
executie in tlegher
van duuck Dalve

249-250

September 22 .

September 24 .

September 25 .
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1568
Deel.

en

September 28 .

Bladz.

Dheere van Rues IV.
doet tAndtweerpen
eenen droncken
walschen soldaet
hanghen

250-251

Brugghe ende tVrije IV.
moeten de
schulden helpen
betalen, die Ghendt
ter causen vande
Spaengiaerts
ghemaect hadde

252

Artus Boessens,
baliu van Deijnse,
om beeltstormerij
ghevanghen
ghenomen

252-253

IV.

Dheere vande
IV.
Merode te Vilvoorde
ghevanghen ghezet

253

Men smeedt
mijnckijsers te
Mechelen

IV.

253

Het ghuesch legher IV.
ontrent Aken

253

en

tCruijseficx van S
Jacobs keerchof
ghebroken

IV.

253

en

Een ander
IV.
cruijseficxkin in de
plaetse
ghehanghen

254

en

Ancomste in
IV.
Zeelandt van
spaensche soldaten

254

en

Executie van een IV.
audt man, ter
causen vanden
ghuesschen trouble

254

De peste te Ghendt IV.

255

Een man vermoort IV.
zijn wijf

255

September 28 .

September 29 .

September 30 .

September 30 .

te
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October 1 .

Doodelick ghevecht IV.
tusschen man ende
wijf

255

XII

ghuesche
capiteinen int
West-quartier
ghevanghen
ghenomen

IV.

256

Mare dat de
Spaengiaerts bij
Maestricht, ende
dat de vijanden te
Carpe bij Aken
laghen

IV.

257
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1568
Deel.
en

October 3 .

Bisschop Jansenius IV.

Bladz.
260

te

predict in S
Nicolauskeercke
IV.

257

Mare dat in der
IV.
ghuesen legher de
betalijnghe
beghonde te
ghebreken

257

en

Een deel Walen
IV.
ghaet uut
Andtweerpen naer
dlandt ontrent
Breda om
dlandtvolc met
vruchten ende
bestuailgen te doen
vertrecken

259

en

Mare dat de twee IV.
leghers voor Ludick
laghen, ende dat
duuck Dalve de
stadt hat doen
bezetten

257-259

Predicatie van
IV.
bisschop Jansenius

260-262

en

October 4 .

October 7 .

October 8 .

en

October 10 .

Overlijden vande
coninghinne van
Spaengien

te

in S
Jacobskeercke over
tvieren van zeker
simpel mestdaghen
De peste beghint te IV.
Ghendt te
verbreedene

262

en

Mare dat Oraingie
over de Mase
ghetrocken was,
ende hoe dit
ghebuert was

IV.

263-267

en

Brief van duuck
Dalve an de
Schepenen van

IV.

266

October 10 .

October 11 .
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Ghendt, hoe
Oraingie over de
Mase ghetrocken
was

en

October 14 .

Ancomste in tlegher IV.
van Oraingie van
eenen ghoeden
hoop
Gasschoeniers

267-268

Rudesse
IV.
tHuesdene van
sommighe
Spaengiaerts uuten
nieuwen casteele

269-270
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1568
Deel.

Bladz.

IV.

268

Oraingien drij mijlen IV.
van Lueven; vlucht
van 200 studenten

269

en

Een veendel Walen IV.
treckt door Ghendt
jeghen Oraingien

269

en

Een veendel Walen IV.
treckt door Ghendt
jeghen Oraingien

269

en

Schepenen
IV.
adviseren om de
stadt uut hare
schulden te helpen

270

De voorborghen
van Tongheren
door de
Spaengiaerts
verbrandt, de
ghuesen
willecomme
gheheeten

IV.

271

Ancomste van
crijschvolc uut
Spaengien

IV.

272-273

en

October 14 .

October 15 .

October 16 .

October 16 .

Mare dat dlegher
van Oraingien tot
Tongheren XXVI
waghenen meel
hadde ghenomen

en

ende Maren angaende de IV.
leghers van
Oraingien ende
duuck Dalve

en

Victorie van duuck IV.
Dalve

274-275

Mare dat veel volc IV.
uut Vrancrijck
ghecomen was ter
hulpe van Oraingien

275 en 278

Mare vande victorie IV.
van duuck Dalve

274-275

October 16
en

l7 .

October 20 .

en

October 23 .

273
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en

October 25
en

26 .

IV.
ende Andere maren
vanden zelven strijt

276-278

IV.

280-281

IV.

282-284

en

October 26 .

en

October 28 .

XI

gheconfisqueerde
husen verhuert,
ende zeker
rentebrieven metten
stocke vercocht
tGhuesch legher
lijdt meerckelicke
schade te
Thielmont

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

82

1568
Deel.

Bladz.

IV.

281

Tijdinghe dat
IV.
ontrent VIII daghen
te voren de XII
capiteijnen der
boschghuesen
tYpre ghejusticieert
waren

282

en

Ancomste uuten
IV.
legher der
Spaengiaerts van
twee waghenen met
vrauwen

282

en

Mare dat tghuesch IV.
legher achterwaert
ghedeinst was

282

Mare vande
ancomste van
ruters ghezonden
vanden Paus

IV.

284

Mare dat der
ghuesen legher
achterwaert
deinsde

IV.

285

en
November 3 ende Mare de victorie der IV.
Spaengiaerden
en
4 .
zeer verminderende

286

Mare dat tghuesch IV.
legher binnen
Waver was

287

Pieter Tijtelmanus
beghint
wederomme te
regneren

IV.

287

en

Dierick Jooris
overgheleet ter
pijnbanck

IV.

288

en

Veltslach tusschen IV.
de twee leghers

289

en

Der ghuesen legher IV.
verbrant dabdije

292

en

October 29 .

October 30 .

October 30 .

en

November 1 .

November 4 .

November 5 .
November 5 .

Een valsche
munteneere
ghehanghen
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te

van S Laureins
ontrent Ludick.
Dierick Jooris mits IV.
burghe ontsleghen

288

en
IV.
November 7 ende Teghenstrijdighe
maren over de twee
en
8 .
leghers.

288

en

Veltslach tusschen IV.
de twee leghers.

289

en

Vaernewijck, int
capittel van

en

November 6 .

November 10 .
November 13 .
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1568
Deel.

en

November 13 .

Bladz.

te
IV.
S Baefs,
handelende over de
redemptie in zake
van uutvaerten

290-291

Nieumaren over de IV.
veltslaghen

289

en

gheschiet den 5
en

ende den 10 .
en

Schepenen in
IV.
communicatien met
bisschop Jansenius
nopende de
redemptie in zake
van uutvaerten

290-291

en

Mare dat der
ghuesen legher
ontrent Beerghen
was

IV.

289-290

en

Mare dat der
ghuesen legher

IV.

292

November 15 .

November 15
en

ende 16 .

November 17 .

te

dabdije van S
Laureins ontrent
Ludick, ende
dabdije van Bon
Esperance bij Bijns
verbrant hadden
en

November 18 .

Mare dat der
IV.
ghuesen legher bij
Keijnoo was, dat in
duuck Dalves
legher oneenicheijt
ende strijt was
tusschen Walen
ende Spaengiaerts,
enz.
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Alphabetische tafel.
Aa (Vander) ghevanghen, II, 210.
Abdije (de vrauwen) te Meessene overvallen bij de beeltstormers, I, 76.
Abdije overvallen bij de ghues, IV, 99.
Abeele (Abraham Vanden) te Brussele ghearresteert, IV, 14.
Abrahamstrate. Afcomste van dien naem, III, 301.
Acker (den zone van Pieter Van) doot ghesteken, III, 101.
Ackerghem, I, 202.
Ackerghem (brant t'), II, 148, 155-156.
Ackerghem (de Duijtschen in djaer XL t') ghelogiert, III, 93.
Achterhoije (Jansenius, bij zijne incomste te Ghendt, ghaet voorbij tcapellekin
an d'), IV, 233.
Adriaen (broer) verlaet zijn clooster, I, 175.
te

Adriaens (Augustijn), annemer van tsacramentshuus in S Jacobs, III, 91.
Adriaensen (Cornelis), van Dordrecht, zie Cornelis (broer) te Brugge.
Aeijghem gheïnfexeert, II, 280.
Aelst (t') wordt eenen ghepijnt die twee herdoopermeesters ghelogiert hadde,
I, 27.
Aelst (een predicant ghevanghen ende ghehanghen t'), I, 311-312.
Aelst (weinich predicatien int landt van), I, 208.
Aelst (strooperijen der vremde crijschlieden int landt van), I, 269-270.
Aelst (de Spaengiaerts int landt van), III, 204.
Aelst (waghenen uut tlandt van)
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naer tlegher ghezonden te Maestricht ende te Ludicke, IV, 214.
Aeltert (ongheweerte t'), II, 306.
Aerlebeque, zie Haerlebeke.
Aerlem, zie Haerlem.
Aermentiers (de vanghenesse upghebroken tot), I, 16-17.
Aermentiers (predicatie in de keercke tot), I, 85-86.
Aermentiers (den baliu van) rijt naer thof te Brussele, I, 86.
Aernem (mirakel gheschiet bij thanghen van zeven ghues t'), II, 315-316.
Aerschot, zie Arschoot.
Aert (den) bij de Nieubrugghe. Huus van Joos Seys, II, 205.
Aet in Heneghauwe (VII duijsent Gasschoeniers trecken voorbij), ter hulpe van
Oraingien, IV, 275.
te

Agneeten clooster (S ), I, 175.
te

Agneeten (de juweelen van S ) verborghen, I, 87.
te

Agneeten Steven van Mierbeque, priester te S ), III, 272.
Aijman (Adam), ghueseaelmoessenier, II, 159.
Aire, zie Arien.
Aken (het ghuesch legher ontrent) IV, 243, 253, 257.
Alaerme (loosen) der Walen, II, 272.
Alaert (Adriaen) inneghedaecht, III, 273.
Albe (reise van duuck d') uut Italien naer de Nederlanden, II, 5-6.
Albe (mare vande comste van duuck d'), II, 129, 245, 319, 325, 326.
Albe (mare vande doot van duuck d'), II, 253.
Albe (mare dat den duuck d') niet comt, II, 262, 316.
Albe (duuck d') te Gennes, II, 273.
Albe (duuck d') in Loreijnen, II, 300.
Albe (mare over duuck d'), II, 339.
Albe (incomste te Bruessele van duuck d'), II, 350.
Albe (duuck d') bij de Gouvernante, II, 351.
Albe (duuck d') brenght een machtich ghelt mee, III, 35.
Albe (duuck d') doet t Andtweerpen een casteel bauwen, III, 85.
Albe (duuck d') bij de doot vanden marquis de Beerghen, III, 115.
Albe (de upper secretaris van duuck d') ende de heeren van Ghendt, III, 116.
Albe (duuck d') t Andtweerpen inneghehaelt, III, 122.
Albe (ghedrach van duuck d') jeghens Andtweerpen, III, 129-131.
Albe (bastaert zone van duuck d') komt de Spaengiaerts opzoecken, die zich
plichtig ghemaect hadden aen moort. Hij vertreckt, III, 162-164, 180.
Albe (duuck d') vergramt over de moordadicheijt duer de Spaengiaerts te
Ghendt bedreven, III, 177.
Albe (duuck d') doet de Gouvernante uutgheleet, III, 193-194.
Albe (duuck d'), III, 209-210.
Albe (duuck d') ende het vinden int
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nieu casteel van Egmonts schat, III, 218.
Albe (duuck d') schrijft an den Coninc over Egmont ende Hoorne, III, 219.
Albe (sommighe poorters inneghedaecht voor duuck d'), III, 221.
Albe (duuck d') ende den brant van de abdie van Middelburch, III, 229.
Albe (duuck d') vergramt over de vlucht van Ghoetghebuerkin, III, 238.
Albe (antwoord van duuck d') aen Ghendt nopende de imposten, III, 241-242.
Albe (hondert ghues voor duuck d') inneghedaecht, III, 272-279.
Albe (duuck d') geeft consent dat men de soldaten te Ghendt lichten zoude,
III, 286.
Albe (duuck d'), III, 289.
Albe (duuck d') ende Franchoijs Hueriblocq, III, 292.
Albe (duuck d') doet de keercken repareren, III, 294.
Albe (duuck d') wil zelve recht doen over de ghues, III, 298.
Albe (missiven van duuck d') jeghen de Spaensche poeten, III, 298.
Albe (duuck d') verbiet te Ghendt het houden van eene bloedighe penitenciale
processie, IV, 31.
Albe (duuck d') verbiet eene bloedighe penitenciale processie te vieren op
ghoeden vrindach, IV, 32.
Albe (duuck d') doet een veendel Spaengiaerts uut tnieu casteel naer Vilvoerde
trecken, IV, 36.
Albe (duuck d') bijkans verraden volgens lueghenachtige maren, IV, 39.
Albe (sommighe gheestelicke bidden bij duuck d') voor Franchoijs Hueriblocq,
IV, 41.
Albe (duuck d') belooft die van Ghendt van hare soldaten te verlichten, IV, 43.
Albe (bij duuk d') is gheen gracie te vinden, IV, 56.
Albe (duuck d'), IV, 61.
Albe (Audenaerde betoocht bij duuck d') zijne onschult in den brant van Sulsike,
IV, 62.
Albe (duuck d') begheert van dlandt van Vlaenderen 350 duijsent ghuldenen.
Colacie ter zelver causen, IV, 84-87.
Albe (duuck d') beschict naer Vrieslandt diversche veendelen knechten, die
versleghen worden te Heiligerlee, IV, 87-91.
Albe (duuck d') doet de frontieren bezetten ende waelsch crijschvolc upnemen,
IV, 92.
Albe (duuck d') drouve over de veroordeelinghe van Egmont, IV, 106.
Albe (duuck d'), IV, 112.
Albe (duuck d') tAndtweerpen, IV, 116.
Albe (duuck d') hat den Spaengiaerden belooft, dat zij zijne lijfbewaerders
zouden zijn, IV, 122.
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Albe (duuck d') duer Ghendt verzocht den onderhoudt der Spaengiaerts op de
generaliteijt vanden lande te brenghen, IV, 124.
Albe (duuck d') tAndtweerpen verwacht, IV, 138.
Albe (duuck d') up wech naer Andtweerpen langs Mechelen, IV, 140.
Albe (duuck d') neemt Beerghen ofte sHeerenbeerghe bij Gulick in, IV, 167-168.
Albe (duuck d') heeft vulle macht, IV, 170.
Albe (duuck d') jeghen de ghuesen in Vrieslandt, IV, 172-174, 188-190.
Albe (duuck d'), IV, 176, 179, 182, 183, 191.
Albe (duuck d') binnen Deventer, IV, 197.
Albe (duuck d') wenscht Ghendt te beziene, IV, 202.
Albe (duuck d'), IV, 208.
Albe (duuck d') verghadert volc jeghen Oraingien, IV, 212.
Albe (duuck d') ende den slach van Jemminghen, IV, 212, 213.
Albe (duuck d') verghadert volc jeghen Oraingien, IV, 215.
Albe (de Duijtschen van Andtweerpen trecken naer tlegher van duuck d'), IV,
217.
Albe (duuck d') wil vruchteloos gharnisoen legghen in Ludick, IV, 229.
Albe (onbermhertigheijt van duuck d'), IV, 237-238.
Albe (duuck d'), doet int Vrije vermaken der wetten cesseren, IV, 238.
Albe (duuck d') doet vrauwen innedaghen, die met hare mannen gevlucht waren
IV, 238.
Albe (duuck d') verliest drij veendelen Spaengiaerts, IV, 240.
Albe (duuck d') vraecht 30 last meels an de stadt Ghendt, IV, 242.
Albe (duuck d') begheert an die van Ghendt een processie-generael, IV, 245.
Albe (executie int legher van duuck d'), IV, 249.
Albe (duuck d') in zake van die schulden die Ghendt hadde ghemaeckt ter
causen der Spaengiaerts, IV, 252.
Albe (duuck d') met zijn legher bij Maestricht, IV, 257.
Albe (dunck d') doet Ludick gharnisoen innemen, IV, 257-258.
Albe (duuck d') doet dlandtvolc omtrent Breda met vruchten en de bestuailgen
vertrecken, IV, 259.
Albe (duuck d') schrijft aen schepenen van Oraingiens over comste over de
Mase, IV, 265-266.
Albe (duuck d') doet dlegher van Oraingien bestoken, IV, 267.
Albe (duuck d') vaste ende wel bedolven, IV, 268.
Albe (duuck d') ende de Spaengiaerts ghehaet; waeromme, IV, 271-272.
Albe (duuck d') volcht Oraingiens legher up de hielen, IV, 273.
Albe (duuck d') schat Ludicke van
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hondert duijsent ghuldenen, IV, 274.
Albe (duuck d') behaelt eene victorie, ofte, zoo andere zegghen, crijcht eene
nederlaghe, IV, 274-278.
Albe (duuck d') behaelt een victorie op Oraingien te Thielmont, IV, 282-284.
Albe (duuck d') ghezonden vanden Paus, niet vanden Coninc, IV, 285.
Albe (duuck d') prijst de trauwe van die van Vlaenderen, IV, 285.
Albe (duuck d') doet den burchmeester van Waver hanghen, IV, 287.
Albe (legher van duuck d') levert den ghuesen twee veltslagen, IV, 289.
Albe (oneenicheijt in dlegher van duuck d') tusschen Walen ende Spaengiaerts,
IV, 292-293.
Alcmaer (beeltstormerije tot), I, 184.
Alexianen, zie Cellebroers.
Alonse, capiteijn der ghues, II, 142.
Aluwe (Walen uut der), IV, 99.
Alvarez (Franciscus), I, 225.
Alverdobbelt (Pierkin) mishandelt van een wale soldaet, II, 168-169.
te

Amants (crijschvolc in S ), II, 24.
te

Amants (de bende van S ) int ghevecht te Waterloos, II, 70.
te

Amantsbeerch (predicatie te S ), I, 1-2.
te

te

Amantsbeerch (S Anthonis ommeghanck te S ), I, 64.
te

Amantsbeerch (monsteringhe te S ), II, 101.
te

Amantsbeersch (strooperijen der Walen te S ), IV, 219.
Ambassade uut Duijtschlant tAndtweerpen, II, 215-216, 239.
Ambassade uut Duijtschlant te Ghendt, II, 222.
Amijens tijdens eene dierte, IV, 185.
Amstelredamme, II, 153, 165.
Amstelredamme (beeltstormerije tot), I, 184.
Amstelredamme (Oraingien tracht) te paeijsieren, II, 105.
Amstelredamme (vele cooplieden vluchten uut), II, 206.
Amstelredamme (de grave van Meghen comt binnen), II, 206.
Amstelredamme (incomste van hoochduijtsche soldaten t'), II, 230.
Amstelredamme (vier veendelen Duytschen t'), II, 263.
Amstelredamme (vertreck uut) naer Vrieslandt van tien veendelen Spaengiaerts,
IV, 87.
Amstelredamme (aenslach van Brederode up), IV, 154.
Anabaptist (disputatie tusschen eenen predicant ende eenen), I, 242.
Anabaptist (een) t Andtweerpen verbrant, IV, 104.
Anabaptist (een) verbrant te Ghendt, IV, 94-98.
Anabaptist (een) verbrant te Ghendt, IV, 211-212.
Anabaptiste (eene) uutghelaten, I, 34-35.
Anabaptisten (twee) uutghelaten, I, 34.
Anabaptisten (predicatie van), I, 241.
Anabaptisten (de) ende de Predicheeren, II, 335.
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Anabaptisten (de) tAndtweerpen, II, 10, 110, 341-343.
Anabaptisten (de) te Meenene, III, 119.
Anabaptisten (executie der), IV, 54.
Anabaptisten verbrant tAndtweerpen, III, 31-32, 293.
Anabaptisten verbrant tAudenaerde, IV, 113.
Anabaptisten verbrant te Brussele, IV, 2.
Anabaptisten verbrant te Ghendt, III, 310-312.
Andries (Pieter) van zijnen bedde ghehaelt, I, 207.
Andries (Pieter) ghevanghen int nieu casteel, I, 209, 223.
Andries (Pieter) overgebrocht naer sGraven casteel, I, 233.
Andries (Pieter), overghebrocht naer tsausselet, III, 39.
Andries (Pieter) ghehangen, III, 304-305.
Andries (Pieter) begraven, III, 312.
Andries (Pieter), IV, 24.
Andriesdach (de trompers trompen niet up S.-Jans turre ghelijc naer ghewoonte
te

up S ), II, 17-18.
Andtweerpen (te) predickinghe, I, 1.
Andtweerpen, grooten trouble, I 17-18.
Andtweerpen, aenslach up tleven van Brederode, I, 18.
Andtweerpen, de contoiren ghesloten, I, 53.
Andtweerpen, spottelicke figueren, vercocht, I, 68, 222.
Andtweerpen, de Lutheranen ende Calvinisten, I, 84.
Andtweerpen, beeltstormerije, I, 101, 183-184, 300-302.
Andtweerpen, mandament ghues ende catolijcque verbiedende malcander te
beschimpen, I, 224.
te

Andtweerpen, rudesse vanden pastuer van S Jooriskeercke jeghen de
Lutheranen, I, 253.
Andtweerpen, Oraingien bescheermt tFremenueren clooster, I, 253.
Andtweerpen, de Calvinisten predicken onder den blooten hemel, I, 254.
te

Andtweerpen, de Lutheranen doen haer diensten in S Jooris ende in een
te

logie an S Michielsclooster, I, 254.
Andtweerpen, (te) coopen de ghues een plaetse om eenen tempel te temmeren,
I, 254-255.
Andtweerpen, maent Oraingien tot vrede ende ruste, I, 299-300.
Andtweerpen, zes beeltstormers ghehanghen, I, 301.
Andtweerpen, ghetal der anabaptisten, II, 10.
Andtweerpen, staet der religiezaken, II, 13-14.
Andtweerpen, de ghues biddende om vrede voor die van Valenchiene, worden
ghearresteert, II, 43.
Andtweerpen, die drije ghuesche tempers, II, 109-110.
Andtweerpen, Calvinisten, Martinisten ende Anabaptisten, II, 110.
Andtweerpen, brandt van tFremenueren clooster, II, 126.
Andtweerpen, de marcgrave door de ghues ghedwonghen vive le ghues te
roupen, II, 127.
Andtweerpen, beroerte, II, 142-146.
Andtweerpen, Hermanus van Zwolle, II, 146.
Andtweerpen, paeijse, II, 148.
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Andtweerpen, duijzende persoonen vluchten, II, 156.
Andtweerpen, belofte vander nieuwer predicatie af te staen, II, 156.
Andtweerpen, vlucht der ghues, II, 163-164.
Andtweerpen, (te) de Calvinisten ghebannen II, 178.
Andtweerpen, Oraingien ende veel cooplieden vertrecken, II, 180-181.
r

Andtweerpen, de bende van M De Lijcques, II, 187-188.
Andtweerpen, incomste der Gouvernante, II, 190.
Andtweerpen, incomste van crijschlieden, II, 190.
Andtweerpen, executien, II, 215, 232.
Andtweerpen, ancomste eener ambassade uut Duijtschlant, II, 215-216.
Andtweerpen, feeste, II, 224.
Andtweerpen, vele lieden vluchten, II, 236-237.
Andtweerpen, de Gouvernante ontvanght eene duijtsche ambassade, II, 239.
Andtweerpen, beroerte, II, 241.
Andtweerpen, de Gouvernante zieck ende onlustich, II, 252.
Andtweerpen, onderganck der stadt, II, 255.
Andtweerpen, comste van vier veendelen Duijtschen, II, 262.
Andtweerpen, de ghuesekeercke afghebroken, II, 317.
Andtweerpen, aencomste vanden grave van Hoochstraten bij de Gouvernante,
II, 318.
Andtweerpen, de Gouvernante vertreckt, II, 318.
Andtweerpen, edict dat alle placcaten in sursiance blijven zouden tot der comste
des Conincx, II, 337.
Andtweerpen (te), ghevanghneminghe van eenen predicant, II. 339.
Andtweerpen (te), incomste van duijtsche crijschlieden, II, 339-340.
Andtweerpen (te), anabaptisten ghevanghen ende ghepijnt, II, 341-342.
Andtweerpen (te), vier anabaptisten verbrant, III, 31-32.
Andtweerpen (te), drij brekers ghejusticieert, III, 74.
Andtweerpen (te), 't bauwen van 't nieu casteel, III, 82-83, 85, 129-131.
Andtweerpen (te), redelic ghedragh der duijtsche crijschlieden, III, 85.
Andtweerpen (te), duuck Dalbe inneghehaelt, III, 122.
Andtweerpen (te), ghedrach der Spaengiaerts, III, 203-204.
Andtweerpen (te), schulden der stadt, III, 238-239.
Andtweerpen (te), XII duijtsche crijschlieden gherecht, III, 243.
Andtweerpen (te), drij anabaptisten verbrant, III, 293.
Andtweerpen (te), executien, IV, I.
Andtweerpen (te), ghevanghneminghen, IV, 2.
Andtweerpen (te), de Coninc zendt ghelt om de soldaten te betalen, IV, 30.
Andtweerpen (te), verboden quade maren te zaeijen, IV, 58.
Andtweerpen (te), een anabaptist verbrant, IV, 104.
Andtweerpen (te), den meester del campo, IV, III.
Andtweerpen (te) de duijtsche knechten betaelt, IV, III.
Andtweerpen (te), duuck Dalbe, IV, 116.
Andtweerpen (te), twee bedroncken jonghers
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bijkans ghehanghen, IV, 116.
Andtweerpen, overvoeringhe van ghevanghenen naer Brussele, IV, 129.
Andtweerpen, mare van veranderinghe van garnisoen, IV, 138.
Andtweerpen, duuck Dalbe verwacht, IV, 138.
Andtweerpen, duuck Dalbe up wech, IV, 140.
Andtweerpen, crijschvolc upgheschreven bij wete van Brederode, IV, 147, 153.
Andtweerpen, tempels upgherecht door toelatinghe van Oraingien, IV, 148.
Andtweerpen, ghoet ghedrach der Duijtschen IV, 162.
Andtweerpen, ghequetsten inneghebrocht, die in den storm van
sHeerenbeerghe gheweest hadden, IV, 168.
Andtweerpen, zes jonghe baroenen inneghedaecht om ghueserie, IV, 170.
Andtweerpen, tachterheijt der stadt, IV, 209-210.
Andtweerpen, walsche soldaten up wech, IV, 217.
Andtweerpen, gharnisoen van Walen, Spaengiaerden ende Duijtschen, IV,
231.
Andtweerpen, mare van gheheime vonnessen jeghen sommighe inwoonders,
IV, 231.
Andtweerpen (te) ghevecht tusschen Walen en Spaengiaerts, IV, 244.
Andtweerpen, executie van eenen droncken walschen soldaet, IV, 250-251.
Andtweerpen, vertreck naer Breda van een deel Walen, IV, 259.
Andtweerpen, Walen ghezonden om Breda te fortifieren, IV, 264.
Andtweerpen, de Spaengiaerts stellen gheschut up maerct ende straten,
hoorende dat Oraingie over de Mase ghecommen was, IV, 264-265.
Andtweerpen (bij) de ghues nemen krijchsvolc up, II, 140-141.
Andtweerpen, de ghues besprongen, II, 141-142.
Andtweerpiaen (twist tusschen eenen crijschcnecht ende eenen), II, 190.
Anna (de fiertel van Sente) verborghen, I, 88.
Annosius (Balthasar), zie Pieters (Balthasar).
Anthonis, temmerman, onthooft, IV, 18-21.
Anthonis Eduwaert (broeder), I, 116.
te

Anthonis (S ) ommeghanck, 1, 63.
te

Anthonis (S ) figuere te Belle in de beeltstormerije, I, 76.
Antoing (den prince van) duer tghuesch legher ghevanghen, IV, 245.
Apointement oft verbant tusschen Egmont ende de ghues ghesloten, I, 234.
Apointement oft verbant tusschen Egmont ende de ghues gheschuert, I, 238.
Apointement tusschen magistraet ende ghues, I, 298-299.
Aremberg (dheere van), zie Harenbeerghe en Herenberghe.
Argumenten der catolijcque ende
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ghues nopende de religie, I, 286-291.
Argumenten voor ende jeghen tmaentgelt vander wake, I, 292-297.
Arien, IV, 115.
Arien, beeltstormerije, I, 74.
Armentiers, zie Aermentiers.
Armes, zie Gheweer.
Armoede te Ghendt, II, 256-258.
Arnhem, zie Aernem.
Arschoot (dhertooghe van) leght zijnen eedt af, II, 133.
Arschoot te Brussele in de vanghenesse van Egmont om hem het toijsoen dor
af te nemen, IV, 105.
Arschoot bij eene executie tsHertoghenbossche, IV, 208.
Arschoot (Onser Vrauwen beelde te), II, 288.
Arthoijs vrij vande beeltstormerije, I, 208.
Arthoijs (den president van) ghecommitteert omme informacie te hoorne int
faict vande ghueserie, III, 81.
Arthoijs (den souverain van) dootghesleghen, IV, 11.
Arthoijs (quaet ghedrach der walsche soldate in), IV, 162.
Artillerie (schepen met) verwacht, anghecommen ende ghelost, III, 287, 288,
289-90.
Artois, zie Arthoijs.
Artus weghens moordt onthalst, I, 11-13.
Assenede (diefte te), III, 228.
Assijsen (mare over tafschaffen der), I, 213.
Ath, zie Aet in Heneghauwe.
Auburch (de), II, 305.
Auburch. Duertocht van crijschvolc, II, 161.
Auburch. De bende van Montinbrugis elders ghefoeriert, II, 234.
Auburch. Voorbijtrecken van twalsch gharnisoen tnieu casteel verlatende, III,
41.
Auburch. Huus van Pieter Andries, I, 207; III, 304.
Auburch. Huus van Jooris Van Westhuijse, I, 207; II, 201.
Auburch. Huus van Jan De Vos, II, 197; III, 275; IV, 111, 131, 188.
Auburch. Den huijsraet uut der lieden husen naer tnieu casteel ghevoert, IV,
131.
Audenaerde, II, 151.
Audenaerde (predicatie ontrent), I, 7.
Audenaerde (die van) ghaen ter predicatie, I, 25, 29.
Audenaerde (de poorten ghesloten te) ten nadeele vande predicatien, I, 35.
Audenaerde (ontrent) worden de tienden gheweighert door tanstoken der
predicanten, I, 239-240.
Audenaerde (staet der religiezaken ontrent), II, 47-48.
Audenaerde (ancomste bij) vande ghues die naer Valenchiene trecken, II, 62.
Audenaerde (Backersele brenght gharnisoen in), II, 117.
Audenaerde (wreetheijt beghaen bij tgharnizoen van), II, 136-138.
Audenaerde in paeíjse, II, 150.
Audenaerde (tortuere ende executie te) van Pieter ofte Jan Backereel, II,
245-246, 248-249.
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Audenaerde (Jan Van Wijnghen te) ter fortuere gheleet, II, 246.
Audenaerde (executien te), II, 251.
Audenaerde (Chaerles Van Destele ghevanghen te), II, 271.
Audenaerde verwacht een spaensch garnisoen, III, 109.
Audenaerde (de Spaengiaerts te), III, 204.
Audenaerde (de scheerprechter van Ghendt reijst naer), IV, 22.
Audenaerde (de spaensche soldaten trecken uut), IV, 34, 35.
Audenaerde betoocht bij duuck d'Albe zijne onschult in den brant van Sulsike,
IV, 62.
Audenaerde (executie te) van vier Anabaptisten ende een vrauwe, IV, 113.
Audenaerde (den supier van) ghevanghen ofte ghevlucht, IV, 140.
Auderburch (Lievin Secleers baliu vander), I, 4, 5.
Auderburch (de ghedeputeerde van der) tHove om verzoetijnghe te crijghen
vanden gheltheesch van den meester del campo, III, 46.
Auderburch (de dienaers vander) brenghen eenen ghevanghenen binnen, IV,
101.
Auderburch (XI gheconfisqueerde husen verhuert in de vierschare vander), IV,
188, 198, 216, 280-281.
Auderburch (XI waghenen ende peerden vander) door tlegher van Oraingien
ghenomen, IV, 268, 279.
Auderburchsche (wake int), IV, 51.
Aude Veste (de). Huus van Racen, I, 270.
Aude Veste (d). Lof ghelezen ter eeren den Sacramente in eene processie, II,
232.
Aude Veste. Sacramentsprocessie, IV, 118.
Augustus (ambassade tAndtweerpen van hertooghe), marquis van Saxonia,
II, 239.
Augustijn (een) predickt jeghen de veltpredicanten, I, 48.
Augustijnen (eenighe) blijven in de weerelt, I, 272.
Augustijnen (beeltstormerije ten), I, 108, 159-160; IV, 246.
Augustijnen (twee) bij de executie van drij brekers, II, 202-203.
Augustijnen (diefte beghaen duer de Spaengiaerts ten), III, 98.
Augustijnen (tclooster ten) up ghoeden vrindach, IV, 33.
Augustijnen (processie ter eeren tHelich Bloet vanden), IV, 135.
Autaer tafele ghesneden van Matthijs De Kien, I, 153.
Autaer (Jan D'Heere's) ghesalveert, I, 155.
te

Autaer (de) van S Barbara ghebroken, I, 157.
Autaer van Willem Hughe, I, 160.
Autaer ende beelden van Willem Hughe, I, 166.
Autaren (zonderlinghe zaken ghevonden in de), I, 177, 179.
Auweghem, zie Hauweghem.
Avere (Franchoijs Van), zie Havere.
Axele, I, 195.
Axele (predicatien ende rudesse te) ghestraft, I, 299.
Axele (crijschlieden treckende naer), II, 161-162.
Axele (twee ghuesghezinden van)

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

95
ghegheesselt ende verbannen, II, 277.
Backere (Pieter De), I, 277.
Backere (broeder Pieter De) predict jeghen de ketters, I, 8.
Backereel (torture ende executie te Audenaerde van Pieter ofte Jan), II,
245-246, 248-249.
Backereeu (Pieter ofte Jan), zie Backereel.
Backerzele ofte Backersele (Jan Casembroot, heere van), I, 238.
Backerzele (Jan Casembroot, heere van), doet XXI beeltstormers hanghen, I,
222.
Backerzele 't Audenaerde, I, 224.
Backerzele (mijn heere van) bij de communicatie tusschen ghues ende
magistraet, I, 298.
Backerzele (dheere van) onderhandelt met de ghues, I, 306-307.
Backerzele (gheschil tusschen de ghues consistorie ende), II, 73-74.
Backerzele vruchteloos duer de ghues verwacht, II, 78.
Backerzele brenght garnizoen in Audenaerde, II, 117.
Backerzele ghevanghen, III, 26.
Backerzele te Brussels up de pynbanck, III, 47.
Backerzele te Brussels ghepijnt, III, 263,
Backerzele ghepijnt, IV, 16-17.
Backerzele van Brussele naer Vilvoorde overghevoert, IV, 140.
Backerzele (contract der ghuesen ghevonden bij), IV, 230.
Backerzele (executie van) te Vilvoorde, IV, 249.
Baden (ambassade tAndtweerpen van marquis Charles van), II, 239.
te

Baefs (de vanghenesse van S ), I, 181.
te

Baefs (de roode rocx ghefoeriert te S ), doen den lieden overlast, I, 258-269.
te

Baefs (executien te S ), IV, 110.
Baefs (te Sente), IV, 186.
te

Baefs (strooperijen en baldadicheden der Walen te S ), IV, 217-218.
te

Baefs (duertocht van een veendel Walen te S ), IV, 230-231.
te

Baefs (de peste te S ), IV, 234, 255.
te

Baefs (mare dat men die huijsen te S ) slechten ofte verbranden zoude, IV,
265.
te

Baefs (een veendel Walen logieren te S ), IV, 269.
te

Baefs (thof van S ) na de beeltstormerije, I, 176.
te

Baefs (bancket in t' hof van S ) in de Schelstrate bij de incomste van bisschop
Jansenius IV, 236.
te

te

Baefs (tcapittel van S ), bij S Janskeercke, IV, 291.
te

Baefs (tghoet van de proostie van S ) moet tnieu bisdom van Ghendt
toeghedeelt worden, IV, 142.
te

Baefskeercke (S ), zie Janskeercke.
Baenstinghen (tgheslachte vande), I, 141.
Baers (Jan), III, 118.
Baers (Vanden), ghuesche vrouwe, spreeckt de catholijcke predicanten an, II,
147-148.
Baert draghen (het) verboden. Ghevolghen, I, 271-273.
Baesrode (een waghen met ghelt aengheslaghen ontrent), II, 83.
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Baesrode (de keercke van) ghepilgiert, II, 129-130, 140.
Baghattestrate (de), II, 329.
Baghattestrate (de peste in de), IV, 233, 255.
Bake (Jan), om keercbrake ghevanghen, III, 270.
r

Balanchon (le s de), III, 264.
Balde (Gheeraert) inneghedaecht, III, 277.
Balde (Pieter) inneghedaecht, III, 277.
Ballare, ofte Ballaert (Henrich van), sculptor, I, 148, 173.
Balspel up de Veemaerct, II, 193-194.
Balspel up de vrindachmaerct, II, 194.
Balthasar, predicant, zie Pieters (Balthasar).
Balthasar, predicant van dhertoghe van Cleve, II, 150.
Bambrugghe (baldadicheijt der Spaengiaerts te), III, 204.
Bane (Jan), deken der Christenen, III, 75, 91; IV, 203.
Barbaristen (de), ghilde van rhetorijcken, I, 157; III, 284.
Barbaren (Sente) autaer tafele ghebroken, I, 157.
Barbaren (Sente) fiertel gheruumt, I, 88.
Bate (Bartholomeus) t'Aelst ghepijnt, omdat hij twee herdoopermeesters
ghelogiert hadde, I, 27.
Bate (Joos) onthooft, IV, 18-21.
Bate (Pauwels) onthooft, I, 26, 28.
Baten als beeldstormer ghegheesselt ende ghebannen, IV, 205-206.
Batenburch (den grave van) bijder predicatie, I, 8.
Batenburch (een vande zonen vanden grave van) vraecht een keercke voor
de ghuesen, enz., I, 43-45.
Batenburch (twee zonen vanden grave van) ghevanghen, II, 210, 253-254.
Batenburch (de zonen van), II, 276.
Batenburch (onderzoeck jeghen de zonen van), III, 224.
Batenburch (mare dat de zonen van) vermoort waren, IV, 2.
Batenburch (de zonen van) ghaen ghejusticieert werden, IV, 16.
Batenburch (de zonen van) te Brussele ghevanghen inghebrocht ende onthooft,
IV, 100, 101.
Baudeloo (den abt van) bij de incomste van bisschop Jansenius, IV, 234-235.
Baudeloostrate (de), I, 270; II, 186.
Baudeloostrate. Huus van Felips De Peijstere, III, 121.
Baudeloostrate (de peste in de), IV, 255.
Baut (Joos De), dienaer van scepenen, I, 105; III, 39.
Baut, om beeltstormerije ghevanghen ghenomen, IV, 246-247.
Bauters (Piere) inneghedaecht, III, 272.
Bave (Jan), pastuer, 209.
Bavier ofte Bavieris (epitaphie vanden auden), I, 141, 148.
te

Bavo (de fiertel van S ) verborghen, I, 87.
te

Bavo (de fiertel van S ) wechghevoert volghens de ghues, II, 210.
r

Beannoir (le s de) dient jeghen de Hughenoijsen, III, 264.
r

Beaurins (le s de), III, 264.
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Beauvois (de heer van) of Beavoijs bespringht de ghues, II, 141.
Beauvois doet dlegher van Oraingien meerckelicke schade, IV, 284.
Beeldekin in stikken ghebroken, III, 261.
te

Beeldekins in S Janskeercke ghebroken, IV, 62.
Beelden (de) beghect ende bespot, I, 128-129.
Beelden (argumenten voor ende jeghen de), I, 134-137, 259-263.
Beelden (catholijcque predicatie te Mechelen over de), I, 186.
Beelfroot (het), II, 305.
Beelfroot. Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Beeltstormer (een) ghevanghen, II, 321-322; III, 282-285; IV, 246-247.
Beeltstormer (executie van eenen), IV, 96-98, 251.
Beeltstormer (executie van eenen) in den Waelschen cant, II, 72.
Beeltstormerije (oorzake waerom de) gheenen jeghenstand vond, I, 77-78.
Beeltstormerije (sommighe abdijen ghebruiken crijschknechten jeghen de), I,
78, 79.
Beeltstormerije (de) door eenen veltpredicant bestreden, I, 80.
Beeltstormerije (hoochbaliu ende schepenen int beghin der), I, 101-102,
104-106.
Beeltstormerije (weereloosheijt van Ghendt jeghen de), I, 102-104.
Beeltstormerije te Alcmaer, I, 184.
Beeltstormerije te Amstelredam, I, 184.
Beeltstormerije te Andtweerpen, I, 183-184, 300-302.
Beeltstormerije te Ariën, I, 74-75.
Beeltstormerije te Belle, I, 76.
Beeltstormerije te Betunen, I, 74-75.
Beeltstormerije te Beveren (Waes), I, 76.
Beeltstormerije te Calis, I, 74-75.
Beeltstormerije te Sente Claren buten Ghendt, I, 134.
Beeltstormerije in de abdije van Dronghene, I, 139.
Beeltstormerije int clooster vanden Dunen, I, 75.
Beeltstormerije te Eecloo, I, 224.
Beeltstormerije te Ghendt, I, 99-140; III, 282-284.
Beeltstormerije in Ackerghemkeercke, I, 139, 159.
Beeltstormerije ten Augustijnen, I, 108, 159-160; IV, 246.
te

Beeltstormerije (thof van S Baefs na de), I, 176.
Beeltstormerije bij de cellebroers, I, 174.
Beeltstormerije in de Chartruesen, I, 139-140.
Beeltstormerije ten Fremenueren, I, 126-128, 167; II, 214.
Beeltstormerije int clooster van Galileen, I, 174.
te

Beeltstormerije in S Jacobs, I, 138, 147-152; III, 297.
te

Beeltstormerije in S Janshuuse, I, 138.
te

Beeltstormerije in S Janskeercke, I, 140-146, 176; III, 297.
Beeltstormerije an de Keijserpoorte, II, 321.
te

Beeltstormerije in S Michaelskeercke, I, 153- 156.
te

Beeltstormerije in S Nicolauskeercke, I, 110, 152-153.
te

Beeltstormerije in de canesije van S Pharahilden, I, 110.
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te

Beeltstormerije int hospitael an S Pharahildenplaetse, I, 110.
te

Beeltstormerije in S Pietersabdie, I, 129-134, 156-159.
Beeltstormerije bij de Predicheeren, I, 113, 164-167.
Beeltstormerije int rijcke gasthuus, I, 171-174, 240.
Beeltstormerije int Tempelhuus, I, 105-107; IV, 246.
Beeltstormerije in de Vrouwenbroers, I, 108-110, 160-163.
Beeltstormerije te Haerlem, I, 184.
Beeltstormerije te Leijden, I, 184.
Beeltstormerije te Mechelen, I, 185-187; III, 89-91.
Beeltstormerije te Meesen, I, 76.
Beeltstormerije te Melle, III, 284.
Beeltstormerije te Middelburch, I, 184.
Beeltstormerije te Nonnenbossche, III, 284.
Beeltstormerije te Ter Muden, I, 184.
Beeltstormerije te Ter Veren, I, 184.
Beeltstormerije te Utrecht, I, 185.
Beeltstormerije te Valenchiene, I, 183.
Beeltstormerije te Vlissingen, I, 184.
Beeltstormerije te Wevelghem bij Curtrijcke, I, 76.
Beeltstormerije te Ypre, I, 74-75.
Beeltstormerije (Artois, Bolonois, Namen, Ludick vrij van de), I, 208.
Beeltstormers (de) stelen niet, I, 77.
Beeltstormers (sommighe) stelen, I, 207.
Beeltstormers (inzichten der), I, 301-302.
Beeltstormers ghevanghen ghenomen, IV, 201
Beeltstormers overghebrocht naer tsausselet, III, 38-40.
Beeltstormers ontsleghen, II, 208-209, 320; III, 181-182; IV, 22.
Beeltstormers (verbanninghe van), II, 206-207; IV, 205-206.
Beeltstormers (executie van), I, 226-229; II, 200-204; III, 143-152; IV, 18-21.
Beeltstormers (executie van) neffens Ghendt, II, 212-214.
Beeltstormers (executie van) te Andtweerpen, I, 301; III, 74.
Beeltstormers (executie van) te Rijssele, IV, 30.
Beeltstormers (nederlaghe der) te Gheeraerdsbeerghe, I, 221-222.
Beeltstormers te Oostwijnckel ghevanghen, II, 244-245.
Beerghe (de heere vanden) suspect bij tHof, II, 181.
Beerghe (ghebot Guillame, ghrave van) te arresteeren, IV, 154-155.
Beerghe (tstedekin Heerst behoorende den ghrave van) beleghert, IV, 197.
Beerghe (den grave van) in tlegher van Oraingien, IV, 215.
Beerghe (den grave van) blijft in den slach, IV, 284.
Beerghe (Jan ofte Hans Vanden), hanchman, ende de Predicheeren, I, 180.
Beerghe (Jan Vanden), hanchman, ghaet naer Hulst, II, 14.
Beerghe (Jan Vanden) scheerprechter, ter tortuere uutghezonden, II, 118.
Beerghe (Jan Vanden), scheerprechter bij de executie van eenen spaenschen
dief, III, 64.
Beerghe (Jan Vanden) scheerprechter reist naer Deijnse, Audenaerde ende
Ronse, IV, 21-22.
Beerghe (Marten Vanden) ontfangher generael vande confiscatien, IV, 176.
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Beerghe (een casteelkin in dlandt vanden) door de Spaengiaerts ghenomen,
IV, 204.
Beerghen (de marquis de) naer Spaengien ghezonden comt niet wederom, I,
240.
Beerghen (overlijden vanden marquis de), II, 194; III, 115.
Beerghen (tlichame vanden marquis de) in een vat thuijswaert ghezonden, III,
231.
Beerghen (ordonancie der marcgraefnedinne van) jeghen de Calvenisten, II,
222-223.
Beerghen (de marcgraefnedinne van) ghaet in een clooster, III, 231.
Beerghen ofte sHeerenbeerghen bij Gulick bij de Spaengiaerts inghenomen,
IV, 167-168.
Beerghen (der ghuesen legher ontrent), IV, 289-290.
Beerick (Chaerle) tot da galleijen ghecondempneert, II, 239-240.
te

Beernaert (sermoen van Leo) te S Jans, I, 219.
Beernaerts (den abt van S.) voor ghueserije ghevanghen, II, 319-320.
te

Beernaerts (den abt van S ) loopt wech met een ghaeijkin, III, 134.
Beghijnen (de) bij de incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Beghijnhof, in dHoije, I, 176.
Beghijnhof in dHoije tijdens de beeltstormerije, III, 283.
te

Beghijnhof van S Lijsbetten, I, 176.
Beghijnhof (de peste int), IV, 255.
Beghijnkin (een) verdrinct, II, 290-291.
Beijens (Baudin), scrijvein vander kuere, II, 316.
Beke (George Vander) inneghedaecht, III, 274.
Beke (Guillame Vander) inneghedaecht, III, 276.
Beke (Jan Vander), III, 39.
Beke (Lievin Vander), IV, 117.
Beke (Pieter Van), IV, 69.
Belle (beeltstormerije te), I, 76.
Belle (nachtelijcke predication ontrant), II, 228.
Belle (tzodtkin van) tYpre verbrant, III, 286.
Belle (Pieter Cappoen, baliu van), onthooft om ghueserie, IV, 163-164.
Bellemakere (Pieter De) ghuesghezinde, II, 8.
Bellemakere (Pieter De) ghueseaelmoessenier, II, 159.
Bellemakere (Pieter De) inneghedaecht, III, 276.
Belsele (ongheweerte te), IV, 144.
Bennesteghe, IV, 18.
Bennesteghe (de). Een man thooft openghehauwen duer eenen Spaengiaert,
III, 158.
Beque (Pieter Van), zie Beke (Pieter Van).
Berau (het), I, 56.
Berechtinghe, zie H. Sacrament.
Berghes (De) of Vanden Berghe, zie Beerghe.
Berlaijmont, III, 81.
Berlaijmont treckt duuck d'Albe te ghemoet, II, 300, 325.
Berlaijmont ghecommitteert om te informeren int faict van ghueserie, III, 81.
Berlaijmont raetsheer, III, 286-287.
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Berlaijmont te Bruessele in de vanghenesse van Egmont om hem het toijsoen
d'or af te nemen. IV, 105.
Beroerte up den Coorenaert, I, 93, enz.; II, 100.
Beroerte ontstaen door tstooren eener predicatie, II, 56-58.
Beroerte veroorzaeckt door capiteijn Wijchuuse, II, 98-100.
Beroerte ende moordadicheijt up den Coorenaert. Sommighe daders
ontsleghen, III, 147-161, 207.
Beroerte up de Vrindachmaerct, III, 65-70.
Beroerte tAndtweerpen, II, 142-146, 241.
Beroerte te Bruessele tusschen burghers ende soldaten, II, 350-351.
Beroerte te Brugghe, I, 314; II, 18.
Beroerte to Doornieke, III, 189-192.
Beroerte te Valenchiene, II, 237-238.
Beroerte tYpre, II, 50.
te

Beroerten in S Jacobskeercke, telkens na tsermoen. De dader doet amende,
I, 264-267, 270.
te

Beroerten up S Jacobskeerchof, I, 281, 282, 283.
Bertram, zie Schee (Beertram).
Besa (Theodorus De), I, 249.
Betalinghe der Spaengiaerts, III, 187.
Betalinghe vander soldaten schulden belooft bij den meester del campo, IV,
128.
Bets (die epitaphien van) verborghen voor de beeltstormers, I, 92, 141.
Betunen (beeltstormerije te), I, 74.
Betunen (ghevanghneminghen te), II, 341.
Beul (de) maeckt zich te zoucken om Egmont niet te moeten rechten, IV, 106.
Bevere (Germeijn De) duer de Spaengiaerts gheinsulteert, III, 13.
Bevere (P.), III, 50, 56; IV, 180.
Beveren (Christoffels Van), I, 150.
Beveren (Fred. Van) inneghedaecht, III, 274.
Beveren (beeltstormerije te), I, 76.
Bibliotheek (de) der predicheeren vernieticht, I, 113-114 en 116.
Biese (Lievin), advocaet fiscael, ghecommitteert om te informeren int faict
vande ghueserie, III, 82.
Biest (Vincent Vander) inneghedaecht om ghueserie, III, 278.
Biest (de huijsraet van Vincent Vander), gheconfisqueert ende vercocht, IV,
143.
Biestman (Guillame) inneghedaecht, III, 273.
Bil (Josse De) inneghedaecht, III, 273.
Billij (den heere van), II, 294.
Binche, zie Bijns.
Bisdom (mare van tuprechten van een), ende van zijn onderhaut, IV, 142.
Bisdommen (tuprechten der nieuwe), IV, 223, enz.
Bisschop (de eerste) van Ghendt, zie Jansenius (Corn.).
Bisschop (de) die te Ghendt zoude komen, huurt een huus in de Volderstrate,
IV, 204.
Bisschop (den promoteur vanden) van Doornicke zecht, dat de
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heelft der stadt ghevlucht, ghebannen ende gheëxecuteert was, IV, 187.
Bisschop (den) van Ludicke ende duuck d'Albe, IV, 259.
Blanckenberghe (een schip met spaensch crijschvolc verghaet ontrent), IV,
273.
Blasere (Jan De), raet tot Mechelen, ghecommiteert om te informeren int faict
vande ghueserie, III, 82.
Bleckere (Adriaen De) ghues, steerft van vreese ende wordt up tonghewijdde
begraven, IV, 54.
Bleckere (Mattheus De), III, 277.
Bloet (tHelich) vanden Augustijnen, IV, 135.
Boecken (de) van tclooster vanden Dunen verbrant, I, 75.
Boecken (de) der predicheeren ghescheurt ende in de Leije gheworpen, I,
113-114, 116.
Boecken (de) der fremenueren inde Leije gheworpen, I, 126-127.
Boecken (suspecte) anghes]eghen, II, 98.
Boecken (verboden) anghesleghen buten de Petercelie poorte, II, 241.
Boele (Franchoijs), onderbaliu, ende den meester del campo, III, 97.
Boessens (Artus) in de beeltstormerije, I, 105, 106.
Boessens (Artus), kapitein, I, 220.
Boessens (Artus) bij eene executie, I, 226.
Boessens (Artus) bij tafbreken der ghuekeercke, II, 169, 172, 176
Boessens (Artus) plant den meij, II, 195.
Boessens (Artus) bij de incomste van Egmont, II, 207.
Boessens (Artus) bij de executie van vier keercbrekers, III, 145-146.
Boessens (Artus) ghevanghen ghenomen, III, 223.
Boessens (Artus) brenght thien ghuesen ghevanghen binnen, III, 292.
Boessens (Artus) ghevanghen ghenomen ende weder losghelaten, IV, 252-253.
Bogaerde (G. Vanden), zie Boomghaerde (Gooris Vanden).
Boghaerde (de) an de Zantpoorte, I, 298.
Boghaert (Guillame) inneghedaecht, III, 273.
Boghaert (de huuscateijlen van Willem) vercocht ten profite sConincx, IV, 156.
Boghaert (tgheconfisqueert huus van Willem) te hueren ghestelt, IV, 188.
Bolonois vrij vande beeltstormerije, I, 208.
Bomeloose Mande (die), II, 210.
Bonne Espérance (dabdije van) bij Bijns duer dlegher van Oraingien verbrant,
IV, 292.
Boomghaerde (Gooris Vanden), ghuesghezinde, II, 7.
Boomghaerde (Gooris Vanden) als ghuesgezint ontboden, I, 47.
Boomghaerde (Gooris Vanden), inneghedaeght, II, 198; III, 276.
Borluut (Adriaen) superintendent vande guarde, I, 57.
Borluut (Adriaen), IV, 137, 200.
Borluut (Joos), pencionaris, wil het
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volck vande predicatien af trecken, I, 40.
Borluut (Joos) te Bruessele, I, 92.
Borluut (Joos) zendt instructien, maer te late, I, 102.
Borluut (Joos) bij eene colacie, II, 299; III, 184; IV, 85, 87.
Borluut (Joos) gheslanckiert, III, 116.
Borluut (Joos) bij tvertrecken der Spaengiaerts, IV, 122.
Borluut (Joos), eersten pencionaris bij der Kuere, bij tuprechten van tbisdom
van Ghendt, IV, 224-225.
Borluut (Joos) condicht die uutvaert an van don Carlos, IV, 244-245.
Borneilge (Franchoijs) ghevluchte Andtweerpeneere, biedt vruchteloos twee
duijsent ghuldenen voor zijn pardoen, IV, 141.
Bosch (meester Jeronimus), schilder, I, 156.
Bossche (Gheeraert Vanden) ende de Spaengiaerts, III, 94.
Bossche (Joos Vanden), baliu van Zwijnaerde, cosijn van Vaernewijck, lijt
overlast vande Spaengiaerts, III, 74, 94.
Bossche (sermoen van Lieven Vanden), I, 8; II, 331-332.
Bossche (Lieven Vanden), dominicaen, biechtvader van Willem Rutsemeelis,
III, 303-304.
Bossche (Lieven Vanden) biechtvader van Pieter Cappoen, IV, 164.
Bossche (Lieven Vanden) bij de executie van eenen anabaptist, IV, 97.
Bossche (Phelips Vanden), IV, 83.
Bossu (de bende van dheere van) int ghevecht te Waterloos, II, 70.
Bossu (tcasteel van) in grooter avontueren verbrant te werden, IV, 292.
Bouchain, zie Boussein.
Bouderij (mijn heere van) doet vier herdoopers verbranden, III, 31-32.
Bourgogne, zie Bourgoingnen.
Bourgoingnen (Adolf van), heere van Wacken, hoochbaliu, in eene
vergaderinghe der notabele, I, 40.
Bourgoingnen (Adolf van) bij tafeeschen van den eedt vande guarde, I, 57.
Bourgoingnen (Adolf van) tijdens eene dierte, I, 95, 194.
Bourgoingnen (Adolf van) int beghin der beeltstormerije, I, 99-101, 104-106.
Bourgoingnen (Adolf van) tijdens de beeltstormerije, I, 173-174; III, 283, 285.
Bourgoingnen (Adolf van) na de beeltstormerije, I, 220.
Bourgoingnen (Adolf van) int nieu casteel bij ghuesche ghevanghenen, I, 223.
Bourgoingnen (Adolf van) bij de executie van drij beeltstormers, I, 228.
Bourgoingnen (Adolf van) ende Ghijselbrecht Cools, I, 229.
Bourgoingnen (Adolf van) ende Egmont, I, 258.
Bourgoingnen (Adolf van) ende eenen predicant, I, 271.
Bourgoingnen (Adolf van) bij de communicacie up den Cauter tusschen
magistraet ende ghues, I, 298.
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Bourgoingnen (Adolf van) wordt om vergheffenesse ghebeden van sommighe
ghues, II, 21.
Bourgoingnen (Adolf van) verbiet de vleeschhauwers, vischcoopers, enz. ter
predicatie te ghane, II, 76.
Bourgoingnen (Adolf van) neemt sommighe suspecte boucken wech, II, 98,
100.
Bourgoingnen (Adolf van) bij eene monsteringhe, II, 101.
Bourgoingnen (Adolf van) ende den voorschepene visiteren de ghuekeercke,
II, 107.
Bourgoingnen (Adolf van) ende tverbieden der predicatien, II, 104.
Bourgoingnen (Adolf van) ende de consistorianten bij Egmont, II, 115; III, 280.
Bourgoingnen (Adolf van) ende den eedt van ghetrauwicheijt anden Coninc,
II, 131.
Bourgoingnen (Adolf van) vertreckt naer Walckeren om de zee zuver te houden,
II, 154.
Bourgoingnen (den meij gheplant voor de duere van Ad. van), II, 195.
Bourgoingnen (Adolf van), comt weder, II, 261.
Bourgoingnen (Adolf van) ghaet den Coninc te ghemoete varen, II, 326, 336.
Bourgoingnen (Adolf van) van ghueserije beschuldicht, III, 88-89.
Bourgoingnen (Adolf van) ontboden bij den duuck Dalve, III, 115.
Bourgoingnen (Adolf van) bij duuck Dalves zone, III, 181.
Bourgoingnen (Adolf [Anthonis] van) heere van Wackene, Cappelle,
vise-admirael der nederlandtsche zee, hooch-baliu van Ghendt, overlijdt in
Zeelandt, IV, 156-157.
Bourgoingien (Condé in Hooch), IV, 185.
Bousse, Boussens ofte Boussins (Artus), zie Boessens.
Boussein (crijschvolc in), II, 24.
Brabant afgheknaecht van crijschvolcke, IV, 290.
Brabantdam. Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Brabantstrate (de). Beroerte veroorzaeckt bij capiteijn Wijchuijse, II, 99.
Brabantstrate. Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Braeije (Joos), III, 182.
Braemcruut (ghuesche conjecturen uut eenen struuck), II, 309-310.
Braempoorte (de) ofte Brabantpoorte, III, 106.
Braempoorte. De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Braempoorte. Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Braempoorte. Egmont ende Hoorne ghevanghen inneghebrocht, III, 57.
Brakelman (Lievin), I, 96.
Brakelman (Lievin), ghuesghezinde, II, 8.
Brakelman (Lievin) bij den hoochbaliu, II, 21-22.
Brakelman (Lievin), ghuese aelmoessenier, II, 158-159.
Brakelman (Lievin) fugitijf, comt weder te Ghendt, III, 183.
Brakelman (Lievin) te Bruessele inneghedaecht, III, 292.
Brakelman (Lievin) inneghedaecht om ghueserije, IV, 56.
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Brakelman (thuus van Lievin) gheconfisqueert ende verhuert, IV, 280.
Brakelman (Michiel), I, 96.
Brakelman (Michiel) door de roode rocx benadeelicht, II, 211.
Brakelman (Michiel), II, 306.
Brakelman (bijzonderheden over Michiel), IV, 56.
Brandenburch (ambassade tAndtweerpen van Joachim van), II, 239.
Brandewijn (den) wordt duer de zware assijse niet dierder, IV, 43.
Brant tAckerghem, II, 148, 155-156.
Brant up den Coorenaert, III, 126-127.
Brantstrate (de). Huus van Christoffels Seijs, III, 278.
Breda blijft aen Oraingien ghetrauw, III, 209.
Breda (conspiracie der edelheijt te) jeghen de Spaengiaerts, IV, 147.
Breda (dlandtvolc ontrent) moet van duuck Dalve met vruchten ende bestuailgen
vertrecken, IV, 259.
Breda (Walen uut Andtweerpen naer) ghezonden om die stadt te fortifieren,
IV, 264.
Bredenrode, zie Brederode.
Brederode (anslach up tleven van) tAndtweerpen, I, 18.
Brederode tAndtweerpen, II, 126.
Brederode bij de Gouvernante uutghezeijt, II, 165.
Brederode levert den hertooch Herick van Brunswijc slagh, II, 165.
Brederode suspect bij tHof, II, 181.
Brederode up de vlucht, II, 210.
Brederode (de wethauders van) in hunne officien herstelt, II, 255.
Brederode (mare over), II, 273.
Brederode, II, 311.
Brederode (de bende van) afghedanct, II, 341.
Brederode (de ghoedijnghen van) bescreven, III, 209.
Brederode (officiele beschuldighinghe jeghen) ende ghebot van arresteringhe,
IV, 145-154.
Breijelsteghe (de), I, 45.
Bremen (amsterdamsche cooplieden vluchten naer), II, 206.
Bremers (de) in den slach van Jemminghen, IV, 212-213.
Broothuus (Egmont ende Hoorne ghevanghen te Bruessel int), IV, 105.
Bruchschepoorte (predicatie buten der), I, 306, 308; II, 11.
Bruchschepoorte (predicatie buten der) ghestoord, II, 56-58.
Bruchschepoorte (buten der), de ghues bekomen twee plaetsen om te
predicken, I, 306
Bruchschepoorte (onderhandeling tusschen Backersele ende de ghues buten
der), I, 306-307.
Bruchschepoorte (tbauwen vanden tempel buten der), II, 14-15.
Bruchschepoorte (incomste van Egmont langs de), I, 257.
Bruchschepoorte (incomste van crijschvolc langs de), I, 258; II, 136. 188, 193;
IV, 231.
Bruchschepoorte (de) ghesloten bij tafbreken vanden ghuetempel, II, 171.
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Bruchschepoorte (een ghues ghevanghen inneghebrockt langs de), II, 230.
Bruchschepoorte (huijsen van Glaude De Riddere ende Josse Van Yversele
bij de) III, 277.
Bruchschepoorte (de), IV, 134.
Bruchschepoorte (de peste an de), IV, 255.
Brudeghoom (een) verdroncken ghevonden, II, 320-321.
Bruesse (ancomste zes mijlen van) van ruters ghezonden vanden Paus, IV,
284.
Bruessele (grooten brant te), II, 96.
Bruessele (de Gouvernante doet de straten van) afketenen, II, 119.
Bruessele (mare te), dat men die van Ghendt, enz. haer ghewere nemen zoude,
II, 128.
Bruessele (executien te), om ghueserije, II, 150; IV, 1-2, 15, 38, 54, 110, 113,
129, 141.
Bruessele (incomste van duuck Dalbe te), II, 350.
Bruessele (beroerte te) tusschen burghers ende soldaten, II, 350-351.
Bruessele (executie van eenen Spaengiaert te), III, 195.
Bruessele (ghevanghneminghen te), om, ghueserije, III, 258-260.
Bruessele (Backersele te) ghepijnt, III 263.
Bruessele (conspiratie te) van Oraingiens anhanghers, IV, 41.
Bruessele (den zone van Willem Rutsemeelis levende verbrant te), IV, 93.
Bruessele (de heer van Villeers ghevanghen te), IV, 100.
Bruessele (de kinderen van Batenburch ghevanghen inghebrocht te), ende
onthooft, IV, 100, 101.
Bruessele (vanghenesse ende onthoofdinghe van Egmont ende Hoorne te),
IV, 105-108.
Bruessele (150 ghevanghenen van Valenchiene ghevoert naer), IV, 119.
Bruessele (ghevanghenen uut) naer Vilvoorde overghevoert ter causen van
duuck Dalbes afwezicheijt, IV, 141.
Bruessele (conspiracie der edelheijt te) jeghen de Spaengiaerts, IV, 147.
Bruessele (Claeijs De Zaleere te), onthooft, IV, 186-187.
Bruessele buijten dangier voor tghuesch legher, IV, 285.
Brugghe, I, 308.
Brugghe (predicatien buten), I, 54-55, 314.
Brugghe (predicatie buten) verboden, II, 83.
Brugghe (den pencionaris van) te Bruessele, I, 92.
Brugghe bewaert jeghen de beeltstormers, I, 218.
te

Brugghe (beroerte in S Donaeskeercke te), II, 18.
Brugghe (sommighe ghues inneghedaecht te), III, 192, 299-300.
Brugghe wil de schulden niet helpen betalen, die Ghendt hadde ghemaect ter
causen der Spaengiaerts; maer moet wel, III, 241-242; IV, 252.
Brugghe (die van) coopen Damme ende Sluus, III, 241.
Brugghe (die van) verliezen een costelic privilegie, III, 241.
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Brugghe (waghenen ende peerden uut tVrije van) naer tlegher te Maestricht
ghezonden, IV, 214.
Brugghe (nieu bisdom te), IV, 223.
Brugghe (tvermaken der wetten te), IV, 238.
Brugghe (een predicant te) ghevanghen, IV, 241.
Brugghe (de hauten) up de Schelde valt in, I, 65.
Brugghen (Jan Vander) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Brugghen (Jan Vander), Ghantoijs, te Bruessel onthooft, IV, 38
Brune (Arnolt De) inneghedaecht, III, 274.
Brune (Jan De), proc. gen. vanden raet van Vlaenderen, jeghen de predicatien,
I, 4, 5.
Brune (Jan De), procureur generael van Ghendt, neemt twee ghuesghezinden
ontrent Curtrijcke ghevanghen, II, 117-118.
Brune (Jan De), procureur generael, bij eene executie, II, 265.
Brune (Jan De) (alias De Wilde) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Brune (Joos De) helichgheestmeester, III, 75, 91.
Brune (Joos De), IV, 137, 200.
Brune (Joos De), hooftman voor het toesicht op vreemdelinghen ende
sectarissen, IV, 160-161.
Brunswijck (Herick van) levert slach an Brederode, II, 165.
Brunswijck (hertooch Herick van) wint Vijanen, II, 206.
Brunswijck (hertooch Herick van) in dienst vanden spaenschen coninc, IV, 50.
Brunswijck (Herick van) door de ghues versleghen, IV, 112.
Brunswijck (hertooch Herick van) zendt hulpe an de Spaengiaerts, IV, 288.
Brunswijck (hertooch Jan Van) tAndtweerpen verwacht, I, I8.
Buck (Frederick De) te Bruessele ghevanghen, III, 259; IV, 14.
Buck (Gillis De) blijft doot in eene foele, III, 153-156.
Buck (Henrick De) vande Spaengiaerts ghewont, III, 56-57.
Buck (Henrick De) inneghedaecht, III, 275.
Buck (Pieter De), II, 168; III, 155.
Bucx(s'), Lievins dochtere, ghehuwet an Nicas. Vander Schuere, I, 6.
Burburch door duuck Dalbe met crijschvolcke bezet, IV, 92.
Burchstrate (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Burchstrate. (de) van Jan Commelijn, III, 183, 258; IV, 13.
Burchstrate. Huus van Bartholomeus Vanden Putte, III, 301.
Burchstrate. Een Ghandtoijs ghequetst bij eenen spaenschen capiteijn, IV,
59-60.
Burcht, comissaris, III, 74, 127.
Burcht neemt secrete informacie up tstuck van ghueserie, IV, 99.
Burcht bij eene executie tHulst, IV, 169-170.
Burgherhaute (comste van vier veendelen Duijtsehen te), II, 262.
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Buridaen (broader), den zone van Anthonis, I, 218.
Busbier (Franchoijs) inneghedaecht, III, 277.
Buus (Lievin) inneghedaecht, III, 276.
Bijlande (Gheeraert Van) ghevanghen inneghebrocht, III, 282-285.
Bijloque (de abdie de), I, 175.
Bijloque (een ghequetst man inde) ghedreghen, II, 290.
Bijloque (een vechter over doot inde) ghebrocht, IV, 255.
Bijns (dlegher der Spaengiaerts te), IV, 290.
Cada-Mosto ofte Cadamustius, I, 274.
en

Caerle den V , zie Carolus.
Calais, zie Calis.
Calchovenen (de) ontrent de Minnemeerschbrugghe, III, 62.
Calis (beeltstormerije te), I, 74.
Calis in vreesen vande Hughenoijsen, IV, 9.
Callaert (Joos) ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Callanderbeerch (den). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Callanderbeerch (den), IV, 3.
Callanderbeerch. Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Caloen (meester Joos Van), I, 147.
Calvinisten (de) tAndtweerpen, I, 84; II, 110.
Calvinisten (de) tAndtweerpen predicken onder den blooten hemel, I, 254.
Calvinisten (de) tAndtweerpen uutghebannen, II, 178.
Calvinisten (twist tusschen anabaptisten ende), II, 342-343.
Calvinus (Johannes), I, 249.
Camercij (tchatteeu Hausij bij), IV, 162.
Camerijck (prelaten, abten ende bisscoppen verghadert tot), II, 318-319.
Camerlijnck, capiteijn der boschghuesen, ghevanghen ghenomen ende
gheradebraect te Ypre, IV, 256, 282.
Cammestrate (de). Den lieden den eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc,
enz. afghevraecht, II, 130.
Cammestrate (de). Een soldaet ter executie ghevoert, II, 185.
Cammestrate (de). tVieren van meijavont, II, 194.
Cammestrate (de). Huus van Jan Damman, II, 195.
Cammestrate (de). Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Cammestrate (de). Huus vande weduwe van Gheeraert Triest, logijst van
Montembrugis (de), II, 264.
Cammestrate (de), III, 21.
Cammestrate (de). Huus van Joos Rooman, III, 135.
Cammestrate (de). Ghedrach der spaensche snoeren ende motsjaetsen, III,
158.
Campen, IV, 88.
Campene (Jan Van) inneghedaecht, III, 278.
r

Campes (la s de) dient jeghen de Hughenoijsen, III, 264.
Caneghem (ongheweerte tot), II, 306.
Canengies (Herrij Van) inneghedaecht, III, 276.
Cappoen (Pieter), baliu van Belle,

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

108
om ghueserie, onthooft, IV, 163-164.
Caprijcke (grooten brant tot), II, 305-306.
Caprijcke (ghuesen executie te), IV, 174.
Carlos (don) ghevanghen ghenomen, III, 255-256.
Carlos (doot van don), IV, 210, 213.
te

Carlos (uutvaert van don) in S Janskeercke, IV, 244-245.
Carmelijten, zie Vrauwenbroers.
Carolostadius (Andreas), I, 249.
Carolus, coninc van Vrancrijcke, zie Coninc van Vrancrijcke.
e

Carolus de V (keijser), IV, 145, 152, 291.
Carolus (don) den zone van Ferdinandus, II, 222.
r

Carondelet (le s ), III, 265.
Carpe (tghuesch legher te) bij Maestricht, IV, 212, 257.
Carpentier (Petrus), predicant, vrijghelaten, I, 215.
Casele filius Lievins, beerijleggher, I, 95.
Casembroot (Jan) heer van Backerzele, zie Backerzele.
Caspar Lumbralis (vremt ghedrach van), III, 132-134.
Cassele (nachtelijcke predicatien ontrent) II, 228, 275.
Cassele (volc van) wonende in de Polders, I, 243.
Casteel (tnieu) te Ghendt. Zes beeltstormers ghevanghen gheset, I, 209, 223.
Casteel. De justicie brenght zeker ghevanghenen ter tortuere, I, 223.
Casteel. Gharnisoen van Artoijsienen, I, 228.
Casteel (tnieu). Zes ghuesche ghevanghenen overghebrocht naer
sGravencasteel, I, 233.
Casteel. Executie van eenen soldaet, II, 185-187.
Casteel. Ancomste van roode rocx, II, 193.
Casteel. tGarnisoen rijdt Egmont jeghen, II, 207.
Casteel. Mare dat de Spaengiaerts het zouden beloopen, III, 13.
Casteel. Incomste van een spaensch gharnisoen, III, 31.
Casteel. De borghers verzocht haer bedden uut te halen, III, 32.
Casteel. Feeste, III, 136.
Casteel. Artillerie voor tfortifieeren, III, 288, 289-290.
Casteel. Veranderinghe van gharnisoen, IV, 36.
Casteel. tSpaensch gharnisoen viert eene victorie, IV, 46.
Casteel. Sommighe Spaengiaerts schijncken de vraukins der stadt den wijn,
IV, 53.
Casteel. tGharnisoen neemt der lieden huusraet, IV, 131-132.
Casteel. Twee schoolmeesters ghevanghen ghezet, IV, 186.
Casteel. Den poorters wordt leveringhe ghevraecht, bij toere, van beddeghoet
ende huijscateijlen voor tgharnisoen, IV, 193-194.
Casteel. Egmont ende Hoorne naer Bruessele ghevoert, IV, 102-104.
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Casteel (tnieu). Dheere Vendevijle ghevanghen gheleijt om ghueserie, IV,
227-228.
Casteel hooghe in water ghestelt, als Oraingie over de Mase ghetrocken was,
IV, 265.
Casteel ('t bauwen van 't nieu) tAndtweerpen, III, 122.
Casteel (maren over 't nieu) van Andtweerpen, III, 129-131.
Casteel (oud), zie s'Gravencasteel.
Catherijnen (Sente), I, 176.
Catholijcke ende ghues up malkandere verbittert, I, 9-10 ; II, 165-167.
Catholijcke (argumenten der ghues ende) nopende de religie, I, 286-291.
Catholijcke (ligue ghemaeckt onder de), III, 188.
Cauter (de kinderen maecken een bataille up den), I, 257.
Cauter (communicacie ende appointement up den) tusschen magistraet ende
ghues, I, 298-299.
Cauter (triumphe up den), II, 84.
te

Cauter (thof van S Sebastiaen up den), IV, 14.
Cauwenhove (capiteijn), I, 298; zijne weduwe, III, 115.
Cauwenhove (baroen) om ghueserie inneghedaecht tAndtweerpen, IV, 170.
Cellebroers (beeltstormerije bij de), I, 174.
Cellebroers (de) bij de begravinghe van eenen ghues, I, 270.
Cellebroers (de) bij eenen verdroncken man, II, 123.
Cellebroers (de) bij eene ex cutie, IV, 164.
Cellebroers (de) beghraven eenen vermoorde, IV, 202.
Cessemenz (les trois nepveus de Sappinij), III, 265.
Cham (Jehan) inneghedaecht, III, 274.
r

Chapelle (le s de), III, 265.
Chartruesen (beeltstormerije in de), I, 139-140.
Chartruesen (predicatien an den), I, 80, 238, 276, 286.
Chartruesen (tbeelt van Onsen Heere staende voor de) met drecke beworpen,
IV, 63.
r

Chateau (Ie s de), III, 264.
Christiaens (Vincent), scheppere, III, 210-211.
te

Christoffel (eenen zelveren S ) ghevonden in tnieu casteel, III, 217.
Claeijs (Hans) te Lokeren ghevanghen, II, 275.
Claeijs (Hans) te Waesmeijster ghejusticieert, III, 74.
Claijsone (meester Charels), I, 155.
Claijssone (Lucas) inneghedaecht, III, 274.
Claren achter de Vrindachmaerct (Sente), III, 39.
te

Claren achter de Vrindachmaerct (rudesse der Spaengiaerts bij S ), lII, 139.
te

Claren (S ) buten Ghendt (Keijserpoorte), II, 321; III, 284.
te

Claren (S ) buten Ghendt tijdens de beeltstormerije, I, 134; III. 283.
Claren (Jansenius, eerste bisschop van Ghendt, neemt zijn avontmael tSente)
buten Ghendt, IV, 232.
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Cleerck (Franchoijs De), ghuesghezinde, II, 8.
Cleerck (Jan De), schepenenbode bij Ghedeele ende aude cleercooper, IV,
187.
Cleerck (Marten De) blijft doot in eene foele, III, 156-157.
Clement (her) officiael van bisschop Jansenius, empieteert up trecht van
schepenen van Ghedeele, IV, 290-291.
Clephuus (t') up den Coorenaert, II, 9.
Clercq (F. De), zie Cleerck.
Cleve (Baltazar, predicant van dhertoghe van), II, 150.
Cleve duerwurtelt van ketterie, IV, 271.
Cleve (dhertoghe van) suspect bij tHof, II, 181.
Cleve (de heere van Brederode bij den hertoghe van), II, 255.
Cleve (mare over den hertoghe van), II, 273.
Cleve (de Gouvernante ende den hertoghe van), III, 98.
Cleve (den hertoghe van), II, 331.
Cleve (den hertoghe van) zecht de ghuesche vluchtelingen uut zijn landt, IV,
111.
Clooster te Wevelghem (beeltstormerije int), I, 76.
Clooster (de Spaengiaerts bestormen een), IV, 112.
Cloosters ende keercken (de) verbeerghen haer ghoet, I, 87-88, 91-92.
Cloosters ende keercken (onversadelicke ghiericheijt der ), I, 123, enz.
Cloosters ende keercken ende gheestelicken verdedigd door Vaernewijck, I,
124, 125.
Cloosters (de poorterie anzien als voorstaenders der). Waerom? I, 251-252.
Cloosters ( vele religieusen verlaten haer), II, 51-52.
Cloosters (vier) neffens Doornick in gloede ghestelt, II, 59-60.
Clueterijn (Lucas), IV, 121.
Cobbaert (Joos), II, 155.
Cocus (heere) ghevanghen te Vilvoorde, II, 254.
Cocus, procureur generael, bij eene executie, IV, 165.
Codde (Joos), filius Joos, ghuesghezinde, II, 8.
Coecamerbosch vol fugitijven ende desperaet volc, IV, 12.
te

Coecamerbosch (den souverain van S Pieters neemt acht keerckbrekers
ghevanghen int), IV, 80.
Coecamerbosch (mislukte onderneminghe jeghen de quaetdoenders uut het),
IV, 174.
Coene (Daneel) inneghedaecht, III, 277.
Coestrate (de). Huus Van Pieter De Buck, II, 168.
Coestrate Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Colacie (Collatie), I, 292, 296.
Colacie om te voorzien int betalen der ghendtsche ghuaerde, II, 39-42.
Colacie nopende de assijsen, enz., II, 183, 190-193.
Colacie om de lasten der stadt te minderen, II, 297-299.
Colacie III, 23-24.
Colacie over tbetalen der bernijnghe der soldaten, III, 36-38, 47.
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Colatie anghaende tservisium vande soldaten, III, 116-119.
Colatie om de Gouvernante voor haer vertrecken eenen schijnck te doene, III,
184-185.
Colatie up de tachterheijt vander stadt, IV, 41-45.
Colatie ter causen vande 350 duijsent ghuldenen gevraeght duer duuck Dalbe,
IV, 85-87.
Comene (predicatie te), I, 217.
Comijsen (de) van Ghendt, te Brugghe ende inden Westcant, om te
onderzoucken int faict van ghueserie, III, 192.
Commelijn (Jan), coopman van coorne, III, 183.
Commelijn (Jan) te Bruessele ghevanghen, III, 258; IV, 13.
Commelijn (Jan) ghejusticieert, IV, 15,
Commere (Cornelis De) bij de Spaengiaerts bestolen, III, 62.
Commere (den zone van Jan) wordt souverain van dlant van Waes, IV, 123.
Communicacie tusschen magistraet ende ghues, I, 298-299.
Compromis (de onderteekeneers vant) inneghedaecht, IV, 229-230.
Condé (de prince van) scrijft volc op, II, 333.
Condé (de prince van) aen't hooft der Hughenoijsen, III, 85-87, 125-126,
128-129, 263, 270, 296, 298-299; IV, 9-11.
Condé weder te velde met grooter macht, III, 99.
Condé (de prince van) voor Parijs, III, 114.
Condé levert den coninc van Vrancrijck slach, III, 134-135, 142.
Condé reculeert tot in Loreijnen, III, 208.
Condé maeckt paeijs met den coninc van Vrancrijck, III, 288.
Condé ende den coninc van Vrancrijck, III, 292-293; IV, 35.
Condé wil zelve Coninc worden, IV, 113.
Condé ( afghedancte soldaten van) door eenen bisscop versleghen, IV, 125.
Condé verbrant in Hooch Bourgoingnen de eighendommen van Granvelle, IV,
129.
Condé in Hooch Bourgoingnen, IV, 185.
Condé (Oraingien wil met zijn legher bij den prince van), IV, 211.
Condé weder aen thooft van een legher, IV, 240.
Condeijt (crijschvolc in), II, 24.
Confiscatie ende vercoopinghe van ghueseghoet, IV, 143, 155-l56, 186-187.
Confiscatie ende verhueringhe van ghuesenhuijsen, IV, 187-I88, 198, 216,
280-281.
Confiscatien (placcaet jeghen deghone die de) illusoir maecken door
tverbeerghen van gheconfisqueert ghoet, IV, 175-180.
Confiscatien tsHertoghenbossche, IV, 209.
Coninc (mare vande comste van den) I, 252-253; II, 61, 262, 301, 326, 336;
IV, 23.
Coninc (de) schrijft dat men de predicatien moet doen uphouden, II, 106.
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Coninc (placcaet over de comste ende goedertierenheijt vanden), II, 294-297.
Coninc (de) met zijn schepen ontrent Inghelant, III, 18-19.
Coninc (de) duer de catholijcke Franchoijsen gheprezen, III, 208.
Coninc (de) zendt ghelt om de soldaten te betalen, IV, 30.
Coninc (ghezinninghe vanden) jeghens Egmont, IV, 103-104, 106.
Coninc (de) ende den Paus Paulus IV bij tuprechten der nieuwe bisdommen,
IV, 223.
Coninc (de) verliest zijne huijsvrauwe, IV, 257.
Coninc (de) van Vrancrijck wil in de Nederlanden ghelt leenen, III, 187-188.
Coninc (de) van Vrancrijck geeft een mandement uut jeghen de Hughenoijsen,
III, 245-250.
Coninc (de) van Vrancrijck maeckt paeijs met Condé, III, 288.
Coninc (de) van Vrancrijck ende de Hughenoijsen, III, 298-299.
Coninc (de) van Vrancrijck heeft deel int vonnesse van Egmont ende Hoorne,
IV, 106.
Coninc (de) van Vrancrijck, ghaet hulpe zenden an duuck Dalbe, IV, 113.
Coninc van Vrancrijck (den broeder vanden) ondersteunt duuck D a l b e
ghewapenderhant, IV, 292.
Coninc (Jan De), ghuesghezinde, II, 7.
Coninc (Jan De) ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 197; III, 276.
Coninc (Jan De) ghebannen, II, 308,
Coninc (Lievin De) beerijleggher, I, 95.
te

Coninc (Rombaut De) annemer van tsacramentshuus in S Jacobs, III, 91.
Coninc (Willem De), ghuesghezinde II, 7.
Coninc (Willem De), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 198.
Conincstrate (de), IV, 137.
Conincstrate (den lieden vande) den eedt van ghetrauwicheijt anden Coninc,
enz. afghevraecht, II, 130.
Consistorianten (vlucht der), II, 163.
Conspiracie vande Spaengiaerts jeghen Ghehdt, III, 178.
Conut (Inge) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Cools (Ghijselbrecht), beeltstormer, I, 109, 160, 161.
Cools (Ghijselbrecht) ghevanghen int nieu casteel, I, 207, 223.
Cools (executie van Ghijselbrecht), I, 226-229.
Cools (den broeder van Ghijselbrecht), een Vrauwenbroeder, wordt
veltpredicant, I, 310.
Cools (predicatien buten der Bruchsche Waelpoorte vanden broeder van
Ghijselbrecht), II, 11.
Cooman (executie vanden beeltstormer Jan), I, 227, 228.
Coop (dieren), coorens, I, 189-198.
Coop (ghoeden) boter ende vleesch, II, 189.
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Coorenaert (beroerte up den), I, 93, enz.; II, 100, 216.
Coorenaert (vreese voor eene nieuwe foele up den) ter wille vanden dieren
coop corens, I, 189-195.
Coorenaert (een potente up den), I, 200; II, 269; III, 64; IV, 281.
Coorenaert (wachte oft wake van stadsweghe up den), I, 220.
Coorenaert (executie van drij brekers up den), I, 225-228.
Coorenaert (den) tijdens eene beroerte, I, 282; III, 67, 68.
Coorenaert (tclephuus up den), II, 9.
Coorenaert (de Olijslaghershuus up den), II, 84, 162, 217; III, 6, 127, 145, 146,
151, 152, 227.
Coorenaert (vergharinghe der consistorianten in de Sterre up den), II, 157.
Coorenaert (ongheluck ghebuerende upden) bij dincomste van crijschvolc, II,
162.
Coorenaert (Pierkin Alverdobbelt up den) van eenen waelschen soldaet
mishandelt, II, 168.
Coorenaert (een soldaet over den) ter executie ghevoert, II, 185.
Coorenaert (vijf brekers over den) ter executie ghevoert, II, 213.
Coorenaert (de Spaengiaerts ghefoeriert up den), II, 347.
Coorenaert (een Spaengiaert up den) ghehangen, III, 18, 71, 102, 138.
Coorenaert (de Spaengiaerts tuuschen up den), III, 108.
Coorenaert (brant up den), III, 126-127.
Coorenaert (foele ende moordadicheijt up den). Sommighe daders ghestraft,
andere ontsleghen, III, 144-161, 166-171, 178-180, 207.
Coorenaert (den) na de moordadicheijt der Spaengiaerts, III, 165.
Coorenaert (de processie generael passeert up den), III, 196.
Coorenaert (den) tijdens eene esecutie, III, 303.
Coorenaert (het logemente de Sterre up den), IV, 60.
Coorenaert (een moordenare ter executie ghevoert over den), IV, 73.
Coorencoopers (mare over tafloopen der), I, 213.
Coorenleije(de), II, 289.
Coorenleije (de). (Huus van Jan Doens, I, 93; III, 93.
Coorenleije (de) tijdens eene dierte, I, 191.
Coorenleije (de). tHof van Egmont, II, 77, 211.
Coorenleije (de). Lievin De Schutere wordt uut twater ghetrocken, II, 96-97.
Coorenleije (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347; III, 43.
Coorenleije (de). Een schip vul vrauwen volght het spaensch gharnisoen, IV,
130.
Coorenleije (de peste up de), IV, 255.
Coorenmetershuus (de), III, 69.
Coorne (Gillis) ofte Coorens, I, 35-36; II, 246; III, 269; IV, 24.
Coorne (Gillis) voorstander der predicatien, I, 29.
Coorne (Gillis) int ghevangh, I, 207, 223, 233; II, 250-251; III, 40, 313.
Coorne (Gillis) ghehanghen, III, 307-308.
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Coorne (Gillis), naer tGalghevelt ghevoert, III, 312.
Cornelis (broer) te Brugghe, I, 277.
te

Cornelis (de-pastuer vande prochie van S ) wil gheen messe celebreren, II,
47.
Corte Munte, zie Curtemunte.
Cortewille, secretaris tHove, III, 211.
Cortewille (Franchoijs) duer de Spaengiaerts gheinsulteert, III, 13.
Cortewille (Franchoijs), raetsheere vanden raedt van Vlaenderen III, 127.
Cortewille (Franchoijs) neemt secrete informacie up tsuck van ghueserie, IV,
99.
Cortewille (Franchoijs) bij eene executie tHulst, IV, 169-170.
Cortrijck, zie Curtrijcke.
Coucke (Jan), ghuesghezinde, II, 7.
Coucke (Jan), ghuesgezinde, inneghedaeght, II, 199.
Couffers (vier) vol gaut anghesleghen, III, 28-30, 32.
te

Couffers (den prelaet van S Pieters vraecht zijne) metten ghelde weder, III,
77.
Covael (Jacob), catholijcke, II, 267.
Covael (Pieter), advocaet in den raedt van Vlaenderen, II, 276.
Covael (Pieter), II, 309.
Covael (Pieter) drinct den wijn in sGravencasteel met sommighe ghevanghenen,
IV, 163.
Craijen of Craeijen (Thomaes Vander), I, 96; III, 273.
Crijschknecht (executie tAndtweerpen van eenen), II, 232.
Crijschknecht (manslag van eenen waelschen), II, 338-339.
Crijschknecht (een spaensche) voor diefte ghehanghen, III, I8, 102-103.
Crijschknecht (een spaensche) beghraven, III, 135-136.
Crijschknecht (een spaensche) doet een zeer liefdadich weerck, III, 136.
Crijschknecht (een spaensche) beghaet eene diefte, III; 232-233.
Crijschknecht (een spaensche) dootghesteken, III, 242-243.
Crijschknecht (een spaensche) bedrijft een abominabel stick, up een jonck
dochterkin, IV, 125-127.
Crijschknecht (een spaensche) beghaet eenen dootslach. Hij crijcht gratie, IV,
186, 191-193.
Crijschlieden (neghen lieden ontrent Ghendt anghevallen door drij), II, 9.
Crijschlieden (ordonnancie jeghen tinscriven van), II, 28-31.
Crijschlieden (de) in den Westcant doen tvolc overlast, II, 97.
Crijschlieden Wreetheijt beghaen duer tgharnisoen van Audenaerde, II, 136-138.
Crijschlieden (mare over de comste van), II, 158.
Crijschlieden (requeste van sommighe jeghen tlogieren van), II, 204.
Crijschlieden (ordonnancie aenghaende de afghedancte), III, 48-50.
Crijschlieden (24,000 ghuldenen naer Brugghe ghezonden voortbetalen der),
III, 113-114.
Crijschlieden (Brugghe ende tVrije willen Ghendt den oncost vande) niet helpen
betalen, III, 240-242.
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Crijschlieden (placcaet jeghen tupscrijven van), IV, 36.
Crijschlieden (upneminghe van), te Ghendt, Doornicke, enz, IV, 60.
Crijschlieden (uutzendinghe van dienaers om te zien ofter ijewers vijandelicke)
verghadert waren, IV, 66.
Crijschlieden (vijandelicke) verghadert ontrent Cuelen endein Vrieslandt IV,
81, 111-112.
Crijschlieden (afghedancte) van. Condée door eenen bisscop versleghen, IV,
125.
Crijschlieden (verzouck van Ghendt den onderhoudt der) up de generaliteijt
vanden lande te brenghen, IV, 124.
Crijschlieden (meshusen ende strooperijen der) tYpre ende haer straffen, IV,
139.
Crijschlieden (ghevecht tusschen waelsche ende ghendtsche), II, 178-179.
Crijschlieden (de helft der ghendtsche) afghedanct, II, 188-189.
Crijschlieden (de ghendtsche) grootendeels afghedanckt, II, 221.
Crijschlieden (incomste van waelsche), I, 258; II, 193.
Crijschlieden (ghedrach der waelsche), I, 268-270, 271, 313-314; II, 45, 168-169,
204-205, 211- 212, 232-234, 268-269, 329- 330.
Crijschlieden (ghedrach der waelsch), in den Westcant, IV, 115, 194.
Crijschlieden (ghedrach der waelsche) ontrent Valenchiene, Douway ende in
Artois, IV, 162.
Crijschlieden (zeven hondert waelsche) te Ghendt verwacht, I, 305-306
Crijschlieden (ancomste ende logieringhe te Ghendt van waelsche), I, 308,
313.
Crijschlieden (wedercomste eener bende waelsche), I, 313.
Crijschlieden (ghevecht tusschen waelsche), II, 27.
Crijschlieden (sommighe waelsche), valschelic van brantstichtinghe
beschuldicht, II, 42-43.
Crijschlieden (twist tusschen waelsche) ende wakers vander stadt, II, 118.
Crijschlieden (waelsche), treckende duer Ghendt naer Walcheren, II, 136.
Crijschlieden (ancomste ende duertocht van waelsche), II, 161-163.
Crijschlieden (ghevecht tusschen ghendtsche ende waelsche), II, 178-179.
Crijschlieden (hoe de waelsche) betalen, II, 187.
Crijschlieden (vertreck ende incomste van waelsche), II, 187-188.
Crijschlieden (ghevecht tusschen de waelsche) ende tvolc, II, 216-220.
Crijschlieden (executie van sommighe waelsche), te Ypre, II, 229.
Crijschlieden (de waelsche) te Ghendt ghelogiert, II, 234-235.
Crijschlieden (de waelsche) van Montembrugis vrienden der Ghandtoijsen, II,
241-242.
Crijschlieden (100 waelsche) trecken uut duer de Peterceliepoorte, II, 245.
Crijschlieden (de waelsche) te Ghendt lijden broot honghere, II, 257-258.
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Crijschlieden (afghedanckte ende pilgierende waelsche) ghehanghen te
Andtweerpen, II, 261-262.
Crijschlieden (vier waelsche) voor pilgieringhe ghecasseert, II, 263.
Crijschlieden (waelsche) treekende naer Eecloo ende Thielt, II, 289-290.
Crijschlieden (prouf ordonnancien derwaelsche), II, 299.
Crijschlieden (de waelsche)verlaten Ghendt, II, 303-304, 338; III, 79-80.
Crijschlieden (upneminghe van waelsche), IV, 50, 92.
Crijschlieden (waelsche)trecken duer Ghendt naer tlegher van duuck Dalve
ende beghaen strooperijen, IV, 214-215, 217-221.
Crijschlieden (rudessen ende duertocht door Ghendt van waelsche), IV, 217-218
Crijschlieden (de waelsche)jeghens de spaensche, IV, 220.
Crijschlieden (upstand van tlandtvolc ontrent Duijnkeercke jeghen den overlast
der waelsche), IV, 221.
Crijschlieden (een veendel waelsche) treckt duer Ghendt, IV, 230-231.
Crijschlieden (ghevecht tAndtweerpen tusschen spaensche ende waelsche),
IV, 244.
Crijschlieden (een deel waelsche) vertreckt uut Andtweerpen naer Breda, IV,
259.
Crijschlieden (waelsche)trecken duerGhendt jeghen Oraingien, IV, 269.
Crijschlieden (de duijtsche) in djaer XLte Ghendt, III, 93.
Crijschlieden (duijtsche) tAmstelredamme, II, 230, 263.
Crijschlieden (duijtsche) tAndtweerpen, II, 262, 338-340; IV, 138.
Crijschlieden (comste van duijtsche Martinische), II, 325-326.
Crijschlieden (sommighe duijtsche) krijghen oorlof, III, 34-35.
Crijschlieden (ghoet ghedrach der duijtsche), III, 191.
Crijschlieden (ghoet ghedrach der duijtsche), tAndtweerpen, III, 85; IV, 162.
Crijschlieden (ghoet ghedrach der duijtsche) te Mechelen, IV, 137-138.
Crijschlieden (xii duijtsche), tAndtweerpen gherecht, III, 243.
Crijschlieden (de duijtsche) in Vrancrijcke afghedanct willen duer de
Nederlanden trecken, ende worden versleghen, IV, 35.
Crijschlieden (de duijtsche) willen te Maestricht niet rumen zonder betalinghe
IV, 111.
Crijschlieden (de duijtsche) tAndtweerpen betaelt, IV, 111.
Crijschlieden (de duijtsche) te Valenchiene nemen hare capiteijnen ghevanghen
om betalinghe te crijghen, IV, 118-119.
Crijschlieden (rudesse der duijtsche) tsHertoghenbossche, IV, 208-209.
Crijschlieden (de duijtsche) van Andtweerpen trecken naer tlegher van duuck
Dalve, IV, 217.
Crijschlieden (de spaensche) ghefoeriert, II, 344, 347-348.
Crijschlieden (ancomste ende baldadichheden der spaensche) neffens Ghendt,
II, 345-346.
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Crijschlieden (spaensche) gheboeijt inneghebrocht, II, 346-347.
Crijschlieden (van waar de spaensche) quamen, II, 348-349.
Crijschlieden (beroerte te Bruessele tusschen burghers ende spaensche), II,
330-351.
Crijschlieden (incomste der spaensche), III, 1-4.
Crijschlieden (de spaensche) eeschen de slotelen der stadt, III, 6-7.
Crijschlieden (ghedrach der spaensche), III, 8-13, 15-17, 44, 74, 78, 94-99,
104-110, 121-122, 124, 139-140, 185-186, 206-207; IV, 83-84, 120-121.
Crijschlieden (ghedrach der spaensche) jeghen justicie, III, 197-198.
Crijschlieden (ghedrach der spaensche) te Doornicke, III, 189-192.
Crijschlieden (ghedrach der spaensche) up diversche plaetsen, III, 203-205.
Crijschlieden (ghedrach der spaensche) int landt van Roden, III, 266-267.
Crijschlieden (mare dat de spaensche) tnieu casteel zouden beloppen, III,
13-14.
te

Crijschlieden (de spaensche) monsteren in S Jans keercke, III, 15.
Crijschlieden (vreese der spaensche), III, 19-20.
Crijschlieden (de spaensche) eeschen bernijnghe ende licht, III, 21.
Crijschlieden (de spaensche) krijghen nachtlanteernen, III, 21-22.
Crijschlieden (de spaensche) trecken int nieu casteel, III, 31.
Crijschlieden (hijpocrisie der spaensche), III, 33-34.
te

Crijschlieden (de spaensche) eeschen van S Pieters 130 bedden, III, 60-61,
84-85, 98.
Crijschlieden (dieverijen der spaensche), III, 42-43, 62-64, 120.
Crijschlieden (executie van spaensche), III, 64-72, 137-139, 165-171, 178-180.
Crijschlieden (ancomste te Doornicke van spaensche), III, 79.
Crijschlieden (veel spaensche) veranderen haer logijsten, III, 92-93.
Crijschlieden (weercomste der heeren die over de spaensche) te Bruessele
ghaen claghen waren, III, 100-102.
Crijschlieden (de heeren van Ghendt solliciteeren om te hebben ordonnancie
met de spaensche), III, II5.
Crijschlieden (ordonnancie over 't logieren der spaensche), III, 119-120.
Crijschlieden (voorghebodt nopende de spaensche) ende inzetenen van Ghendt,
III, 127-128.
Crijschlieden (rudesse ende straetroof van twee spaensche), III, 129.
Crijschlieden (betalinghe der spaensche), III, 137.
Crijschlieden (moordadicheijt der spaensche), III, 147-161.
Crijschlieden (sommighe spaensche) ghevanghen ghenomen, III, 172, 180.
Crijschlieden (de spaensche) moghen in sGravencasteel niet meer ghaen, III,
182.
Crijschlieden (betalinghe der spaensche), III, 187.
Crijschlieden (jonghelueringhe der spaensche), III, 196-197.
Crijschlieden (de boeren beschuldicht de
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spaensche) anreest te hebben, III, 226-227.
Crijschlieden (de spaensche) weerpen met sneeballen, III, 228-229.
Crijschlieden (de spaensche) zeer neerstich eenen aflaet te verdienen, III,
244-245.
Crijschlieden (de spaensche) belet eene executie bij te wonen, III 252.
te

Crijschlieden (de spaensche) monsteren in de crocht van S Jans, III, 261.
te

Crijschlieden (de spaensche), stelen boucken in S Jacobskeercke, III, 262.
Crijschlieden (de spaensche) mishandelen drij Ghandtoijsen, III, 267-269.
Crijschlieden (bedden ghevraecht voor de poeten der spaensche), IV, 29.
Crijschlieden (reverencie der spaensche) voor den Helighen Sacramente, IV,
31.
Crijschlieden (strenghe penitencie van sommighe spaensche), IV, 32.
Crijschlieden (de spaensche) vertrecken uut Audenaerde, IV, 34, 35.
Crijschlieden (een veendel spaensche) trekt uut Ghendt naer Vilvoerde, IV,
36.
Crijschlieden (de italiaensche ende spaensche) trecken uut Doornicke, IV, 36.
Crijschlieden (de spaensche) zaeijen lueghenachtige maren, IV, 39-40.
Crijschlieden (triumphe der spaensche) om eene victorie up afghedancte
duijtsehen, IV, 45-46, 48.
Crijschlieden (reverencie der spaensche) totten H. Sacramente, IV, 51-52.
te

Crijschlieden (de spaensche) halen up S Pieters den huusraet uut der lieden
huusen, IV, 52-53.
Crijschlieden (ghevecht tusschen spaensche), IV, 53.
Crijschlieden (opinie der spaensche) over de ghues, IV, 53.
Crijschlieden (mare vande comste van XX duijsent spaensche), IV, 55.
Crijschlieden (quaet ghedrach der spaensche) int vleeschhuijs, IV, 58-59.
Crijschlieden (mare vande comste van italiaensche ende spaensche), IV, 65-66.
Crijschlieden (verschillighe opinien der spaensche), over de Nederlanders, IV,
68-69.
Crijschlieden (diveersche veendelen spaensche) naer Vrieslandt ghezonden,
waer ze versleghen worden te Heiligherlee, IV, 87-91.
Crijschlieden (de spaensche) in eene sacramentsprocessie, IV, 116-118.
Crijschlieden (de spaensche) lijfbewaerders van duuck d'Albe, IV, 122.
Crijschlieden (mare dat de spaensche) ghaen vertrecken, IV, 122.
Crijschlieden (de heeren der Wet doen vraghen wanneer de spaensche) ghaen
vertrecken, IV, 123-124.
Crijschlieden (de spaensche) voorspellen dat de Italiaenen noch eergher zullen
zijn, IV, 124-125.
Crijschlieden (verbodt dat eenighe vrauwen
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van Ghendt zouden uuttrecken met de spaensche), IV, 127.
Crijschlieden (verwijftheijt ende weeckicheijt der spaensche), IV, 127-128.
Crijschlieden (vertreck der spaensche) naer Dendermonde ende Mechelen,
IV, 130-133.
Crijschlieden (de spaensche) uut tnieu casteel nemen der lieden huusraet, IV,
131-132.
Crijschlieden (de spaensche) ghedraghen haer zeer eergh te Mechelen, ende
ghaen naer Andtweerpen trecken, IV, 138.
Crijschlieden (der spaensche) avontuere te Mechelen ende vertreck naer
tsHertoghenbosch, IV, 142.
Crijschlieden (wedercomste uut Mechelen der snoeren der spaensche), IV,
143.
Crijschlieden (de spaensche) die te Ghendt gheleghen hadden, ghaen naer
sHertoghenbossche, Mechelen, Maestricht ende Utrecht ligghen, IV, 198, 201.
Crijschlieden (rudesse der spaensche) uut tnieu casteel, IV, 204.
Crijschlieden (ancomste te Walckeren uut Spaengien van 400 spaensche), IV,
212.
Crijschlieden (ancomste uut Spaengien van spaensche), in Zeeland, enz. IV,
214, 254, 272-273.
Crijschlieden (vreese der spaensche) te Andtweerpen ende te Ghendt, hoorende
dat Oraingien over de Mase ghecommen was, IV, 265.
Crijschlieden (rudesse van spaensche) tHuesdene, IV, 269-270.
Crijschlieden (piedmonteesche, savoijeesche ende italiaensche) ghedistineert
voor Oost-Vrieslandt, IV, 125.
Croes (Cornelis), I, 4.
r

Croijsiles (le s de), III, 264.
Crombrugghe (doot van Lievin Van), II, 121.
Crommenhessche, I, 61.
Crommenhessche. De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Crommenhessche. Duertocht der Spaengiaerts bij tvieren eener victorie, IV,
46.
Crommen-wael (den), III, 42.
Croock (Lievin De), I, 96.
Croock (Michiel De) innegedaecht, III, 274.
te

Croocq (Jan De) heet de adventsermoenen van S -Michielskeercke heretijck,
II, 49.
Crosijlgis (dheere van) om ghueserie inneghedaecht tAndtweerpen, IV, 170.
te

Crudeniershuus (het audt) ter zijden tkeerchof van S -Nicolaus, III, 155.
Cruepelsteghe (brant in de) tAckerghem, II, 155.
Cruijssen (tghoet vande weduwe van Joos Vander) gheinventarieert, III, 182.
Cruul (Pieter De) upghezocht duer tghepuepele, I, 96.
Cruusstrate. Huus van Jan Doosterlijnc, III, 44.
Cuelen (een groot vijandelic heir verghaert ontrent) IV, 81.
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Cuelen (de weduwe van Egmont te) IV, 111.
Cuelen (Oraingien met een legher ontrent), IV, 211.
Cuelen (te) 4000 wapenrocken ghemaect voor de ruters van Oraingien, IV,
212.
Cuelsbrouck (Gerard), abt van Sinte Pieters, I, 133.
Culenburch (Floris van Palant, grave van), bij der Gouvernante uutghezeijt, II,
165.
Culenburch (Floris van Palant, grave van) suspect bij tHof, II, 181.
Culenburch (de ghoedijnghen van Floris van Palant, grave van), bescreven,
III, 209.
Culenburch (Floris van Palant, grave van), ghebannen ende zijn ghoet
gheconfisquiert, IV, 100-101.
Culenburch (ghebot Floris van Palant, grave van) te arresteeren, IV, 154-155.
Culenburch (Floris van Palant, grave van), in tlegher van Oraingien, IV, 215.
Culsbrouck (Gheeraert), zie Cuelsbrouck.
Curtemunte (de), III, 167, 170.
Curtemunte. Een man bijcans vermoort bij de Spaengiaerts, III, 108.
Curtemunte tijdens eene executie, III, 303.
Curtewille (Franchoijs), zie Cortewille.
Curtrijcke (ghaerde te) upghenomen, jeghen de beeltstormerije, I, 217-218.
Curtrijcke (ongheweerte in tquartier van) II, 306-307.
Curtrijcke (men schrijft ontrent) pioniers uppe, IV, 81.
Cyprestrate tusschen Callanderbeerch ende Magileynstrate. Incomste van
bisschop Jansenius, IV, 234.
Daens (Henrij) inneghedaecht, III, 274.
Damman (Jan), heere van Oombeerghe, voorschepen, ende den hoochbaliu
visiteren de ghue-keercke, II, 107.
Damman (den meij gheplant voor de deur van Jan), heere van Oombeerghe,
voorschepen, II, 195.
Damman (Jan) ghecontinueert voorschepen vander Kuere, II, 209.
Damman (Jan) comt thuuswaert van Andtweerpen, II, 243.
Damman (Jan) reijst naer Bruessele, II, 243.
Damman (Jan), II, 223, 333; III, 134; IV, 137, 200.
Damman (Jan) foeriert de Spaengiaerts, II, 344.
Damman (Jan) ghedwongen an de Spaengiaerts de slotelen derstadt te gheven,
III, 6-7.
Damman (Jan) in zijn huus bij de Spaengiaerts anghevallen, III, 21-22.
Damman (Marten), baliu van Meerlebeque, tAelst ghevanghen om ghuesche
woorden, IV, 80.
Damman (de pencionaris), filius Claeijs, doet eene eloquente oratie in de
colacie, IV, 42.
Damman (den pencionaris) bij tupstel-
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len der nachtwake, IV, 136-137.
Damme ghecocht bij die van Brugghe, III, 241.
Dandeloo (doot van), hughenoijs capiteijn, III, 129.
Danemarcken, zie Denemarcken.
r

Dangelot (mons ) ghevanghen, II, 210.
Danins (Gillis), II, 208; IV, 137, 200.
Dathenus (Petrus) bij Egmont, I, 264.
Dathenus (bijzonderheden over), I, 264.
Dathenus (Pieter), II, 149-150, 157.
r

Dauquim (le s ), III, 265.
r

Daurin (le s ), III, 264.
Deckere (Jacob De), 1, 96.
Deckere (Jacob De) tracteert waelsche soldaten, IV, 219.
Deele (Joos Van), I, 96.
Dees (Van), van Deijnse, I, 299.
Deijnoot (Adriaen) inneghedaecht, III, 273, 277.
Deijnoot (Anthonis), III, 238; IV, 104.
Deijnoot (Germeijn) inneghedaecht, III, 278.
Deijnoot (Jehan) inneghedaecht, III, 278.
Deijnse (Franchoijs Van), IV, 198.
Deijnse (de dochter van Henric Van) ghetraut met Commere, souverain van
dlandt van Waes, IV, 123.
Deijnse (Lievin Van) loochent zijn huus uut vreese vuer de Spaengiaerts, III,
10.
Deijnse (predicatie te), I, 35.
Deijnse (troubelen te), I, 76.
Deijnse (de beeltstormerije door eenen predicant bestreden te), I, 80.
Deijnse (crijschvolc naer) ghezonden om de predicatien te beletten, II, 151.
Deijnse in paeijse, II, 151.
te

Deijnse (beeltstormerije in S Margrieten clooster te), III, 143.
Deijnse (tien ghues van) ghevanghen ghenomen, III, 292.
Deijnse (ghuesen naer) ghevoert om daer ghejusticiert te werden, IV, 21-22,
200-201.
Deijnse (den supier van) ghevanghen ofte ghevlucht, IV, 140.
Deijnse (ghuesen executien te), IV, 174.
Delabeque (Christoffels) in de vanghenesse ghesloten, I, 32.
Delabeque (de ghuesen vraghen de vrijheit van Christoffels), I, 44-45.
Delabeque (Christoffels), II, 7, 309.
Delabeque (Christoffels) inneghedaecht, II, 196-197.
Delabeque (Christoffels) ghebannen, II, 308.
r

De Lamote (mons ) neemt zestien boschghuesen ghevanghen, IV, 174.
r

De Lamote (valsche mare vande doot van mons ), IV, 277.
r

De Lamote (mons ) vanght met subtijlicheden veel ghuesen inden Westcant,
ende doet scheerpe justicie, IV, 207-208.
De la Torre, zie La Torre.
r

Delatour (le s ), III, 265.
Delft (de ghues van) ghaen buten predicken, II, 105.
Del Rio, spaengiaert, ghecommitteert om te informeren int
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faict vande ghueserie, III, 82.
Del Rio ende Vergas de eenighe raetsheeren die ghezach hebben, IV, 56.
Del Rio bij de torture van Van Straelen, IV, 141.
Dendermonde (wenich predicatien in dland van), I, 208.
Dendermonde (ancomste van een garnisoen ontrent), II, 23.
Dendermonde (de Spaengiaerts te), II, 344.
Dendermonde (het spaensch gharnisoen van Ghendt vertreckt naer), IV, 131.
Dendermonde (executie te) van een die zijne boete niet wilde betalen, IV, 201.
Dendermontschepoorte (ghevecht tusschen waelsche ende ghendtsche
soldaten buten de), II, 179.
Denemarcken (de religiezaken in), II, 227.
Denemarcken ende Sueden (mare dat uut) IX schepen met volcke ende victaille
voor Oraingie al de Zuutzee anghecommen waren, IV, 263.
Denijs (Jan), capiteijn der ghues, II, 150.
Denijs (Jan), capiteijn der meijtmakers in den Westcant, IV, 4.
Denijs (executie te Vilvoorde van Jan), II, 168.
Dentelghem (mevrauwe Van) ter predicatie, II, 99.
Dertiendach (verbot up) in masschers te ghane, III, 193.
Dertiendach gheviert duer de Spaengiaerts, III, 196-197.
r

Destambrugis (le s ), III, 264.
Destele (Chaerles Van) ghevanghen ende losghelaten up borghe, II, 240.
Destele (Chaerles Van) ghevanghen te Audenaerde, II, 271.
Destele (Lievin Van), II, 271; IV, 204.
Destele (Lievin Van) gherooft van Spaengiaerts, III, 140-141.
r

Destrees (le s ), III, 264.
Deventer, IV, 88.
Deventer (duuck d'Albe binnen), IV, 197.
Dez Fossez (Guillaume) vluchtich, II, 341.
Dhamere (Adriaen) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Dhane (Balthasar), secretaris bij der Kuere, inviteert schepenen van Ghedeele
ter processie-generael, IV, 245.
Dhane (Sebastiaen) waect in schepenen camere, I, 237.
Dhane (Sebastiaen) bij tvertrecken der Spaengiaerts, IV, 122.
Dhase (Jacob) te Bruessele ghevanghen, III, 259; IV, 14.
Dheere (Jan) verbeercht de autaertafele der bakkerscape]le, I, 91-92.
Dheere (de autaertafele van Jan) ghebroken, I, 130-131, 155.
Dheere (het metalen serpent in de woestijne van Lucas), I, 154.
Dheere (Lucas) inneghedaecht, III, 273.
Dherde (Lievin), ghuesghezinde, II, 8.
Dherde (Lievin), II, 205.
Dherde (Lievin), inneghedaecht, III, 276.
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Dherde (tgheconfisqueerde huus van Lieven) te hueren ghestelt ende verhuert,
IV, 188, 198, 216.
Dherde (Lievin) in den ghuesen raet up tghoet van Dierick Jooris te
Wondelghem, IV, 216.
Dherde (den vader van Lievin) in 1539 onthooft om muterie, IV, 216-217.
Dhertoghe (Jan) ontfangher van Oostvlaenderen, I, 245.
te

Dhoijere (Philips), canonick van S Baefs, II, 235; IV, 117.
Dhooghe (Denijs) ghewont duer de Spaengiaerts, III, 161.
Dhooghe (Gillis) inneghedaecht, III, 277.
Dhooghe (Olivier) inneghedaecht, III, 275.
Dickelvenne, I, 306.
Dickelvenne (Lievin Onghena te) bijkans ghevanghen ghenomen, I, 221.
Dicxmude (canonick), II, 58.
Diefkins (twee) verwesen ghehanghen te zijne, IV, 204-205.
Diepen ofte Dieppe (foele tot), III, 128.
Diericx (Jan) zone, bij Egmont, II, 78.
Dierkins (Martin), ghuesghezinde, II, 7.
Dierkins (Martin), ghueseaelmoessenier, II, 159.
Dierkins (Martin) inneghedaecht, II, 198.
Dierkins (Martin) te Bruessele ghevanghen, III, 258.
Dierkins (Martin) als ghues te Bruessele onthooft, IV, 2-3, 15.
Dierkins (tgheconfisqueerde huus van Martin) verhuert, IV, 280.
Dierte (troubelen duer de), I, 93-97.
Dierte (maetreghels jeghen de), I, 189-196.
Dierte in Vrancrijck, IV, I85.
Dieu (filles de), zie Filidieusen, I, 174.
Dieverijen. De ghuesghezinden ontvremden niemant ijet, I, 26.
Dieverijen beghaen inde beeltstormerije, I, 207.
Dieverijen der Spaengiaerts, III, 42-43.
Dijcke (Jan Van), waker, IV, 137.
Dijcke (Jan Van), nachtwaker, door eenen ghues anreest, IV, 200.
r

Dinchij (le s ) dient jeghen de Hughenoijsen, III, 264.
Disputacie tusschen eenen predicant ende eenen anabaptist, I, 242.
Disputacie van beede religien up sommighe poincten, I, 247, enz.
te

Dobbeleere (Phelips De), visiteerder, stelt in S Jacobs tSacrament in tnieu
Sacramentshuus, IV, 203.
Doens (Jan), coorencoopere, mishandelt, I, 93-95.
Doens (Jan), I, 105.
Doens (de coorencooper Jan) onplichtich, I, 195.
Doens (Jan), duer de Spangiaerts mishandelt, III, 93.
Doens (Willem), presbitre, I, 111, 148; III, 75.
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Doens (Willem), III, 296-297.
Doens (Willem), priester, geeft den volcke het H. Sacrament, IV, 35.
Dolen (den advocaet fiscael van) in Bourgoingnen ghecommitteert om te
informeren int faict vande ghueserie, III, 82.
Dolins (Michiel), III, 14.
Dolins (gruwelic stick der Spaengiaerts in thuus van Michiel), IV, 120-121.
Dominicanen (de), zie Predickheeren.
Donaes, secretaris bij Ghedeele up een bancket met Jan Onghena, IV, 196.
Donckere (Hans De) onthooft, IV, 18-21.
Donckersteghe (de) tijdens eene beroerte, III, 68.
Donckersteghe (de), III, 180.
Donckersteghe. Woonste van Jacob Gheerolf, IV, 94.
Donderstrate, zie Onderstrate.
Doop van 9 kinderen der ghues, I, 309.
Doopen, trauwen ende begraven an de ghues verboden, II, 24-26.
Doopsghezinde, zie Anabaptist.
Doorenseele (ghevanghenen van) vrijghelaten, II, 235-236.
Doornicke (den veltpredicanten verboden eenige sacramenten te administreren
te), II, 8-9.
Doornicke wil gheen gharnisoen, II, 19.
Doornicke (vier cloosters neffens) in gloede ghestelt, II, 59-60.
Doornicke (mare dat Christdach niet gheviert was te), II, 62.
Doornicke (het ghuesghezinde) verrast, II, 76.
Doornicke (vruchteloos verbot ter predicatie te ghane te), I, 18-19.
Doornicke (beeltstormerije te), I, 101.
Doornicke (mandement vanden grave van Hoorne te), I, 224.
Doornicke (den bisscop van) verbiedt het draghen van baerden, I, 272.
Doornicke (den bisschop van) te Rijssele ghevlucht, II, 70.
Doornicke (de ghues verlossen haer ghevanghene broeders te), II, 27.
Doornicke (Willem Stevins brenght nieuws van), II, 118-119.
Doornicke, II, 156.
Doornicke (executien te), II, 167-168; IV, 1, 37-38, 232, 237-238.
Doornicke (de bisschop van) schenkt vergiffenesse aen de ghues die zich
bekeeren willen, enz., II, 244.
Doornicke (ghevanghneminghen te), II, 269; III, 42.
Doornicke (ancomste van Spaengiaerts te), III, 79.
Doornicke (een joncvrauwe van) vervolcht ende achterhaelt, III, 93-94.
Doornicke (ghedrach der Spaengiaerts te), III, 186.
Doornicke (beroerte te), III, 189-192.
Doornicke (de Spaengiaerts in tcasteel van) niet anveert, III, 231-232.
Doornicke (alle de soldaten trecken uut) IV, 36.
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Doornicke (wake te), IV, 50.
Doornicke (upneminghe van crijschvolc te), IV, 60.
Doornicke (predicatie der ghues te); straffe, IV, 62-63.
Doornicke (vele van) comen naer Ghendt ghevlucht om gheene pioniers te
moeten zijn, IV, 162-163.
Doornicke (vele vrauwen ende kinderen van) comen hier ghevlucht ende worden
ghevanghen ghenomen, IV, 166-167.
Doornicke (de heelft van) ghevanghen, ghevlucht, ghebannen ofte
gheëxecuteert, IV, 187, 210.
Doornicke (mare van gheheime vonnessen jeghen sommighe van), IV, 231.
Doosterlijnc (ghedrach der Spangiaerts bij Jan), III, 44.
Dootslach beghaen bij eenen Spaengiaert. De dader krijcht gracie, IV, 186,
191-193.
Dootstraffe (openbaringhe der articlen, waer de) up stond, IV, 13.
Dordrecht (eene keercke tot) brant af, III, 229.
Dorlens (het gharnisoen van) slaet den souverain van Arthoijs doot, IV, 11.
Dossaert (Abraham), zie: Rossaert.
Douwaij (de guesghezinde tusschen) ende Orchies verjaecht, I, 79.
Douwaij (de religiezaken in), II, 13.
Douwaij (de bende van) int ghevecht te Waterloos, II, 70.
Douwaij zurght voor drij maent cooren, III, 194-195.
Douwaij (upneminghe van crijschvolc te), IV, 60.
Douwaij (quaet ghedrach der waelsche soldaten ontrent), IV, 162.
Douwaij (maerct te), IV, 195.
D'Overloepe, II, 38, 296; III, 50, 56; IV, 180-184.
Drapstrate (de). Ongheluck bij tvoorbijtrecken van crijschvolc, II, 136.
Drapstrate (de). Huus van Jan Vander Luere, III, 275; IV, 188, 198.
Drijpickel (twee executien ontrent den) buten der Petercelie poorte, IV, 69.
Droesbeque (Pieter Van), baliu van Zotteghem, III, 222.
Dronghene (dabdije van) verbeercht haer costelicheden. Beelstormerije aldaer,
I, 87, 139.
Dronghene (den abt van), I, 263.
Dronghene (den abt van) bij de incomste van bisschop Jansenius, IV, 234-235.
Dronghene (thof van) bij de vrauwenbroers, III, 28.
Dronghene (den meester del campo int hof van) ghelogiert, III, 103.
Druckerije (verborghen) ontdect, II, 164.
den

Du Boos (Jan) 2

pencionaris, II, 40.

den

Du Boos (Jan) 2 pencionaris, bij tafeeschen vanden eedt, II, 131.
Du Boos (Jan), III, 287.
Du Boos (Jan), procuruer generael gheworden te Mechelen, III, 36.
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Du Boos bij de tortuere van Van Straelen, IV, 141.
Ducaten gesleghen met het upschrift: sacra bellorum, II, 44-45.
Dueren (Oraingien met zijn legher te), IV, 240.
Dueren (het spaensch legher te), IV, 243.
Duerle (rudesse der Spaengiaerts te) III, 206.
Duijnkeercke door duuck d'Albe met crijschvolcke bezet, IV, 92.
Duijnkeercke (18 Waelen ontrent) door tvolck dootghesmeten, IV, 194.
Duijnkeercke (upstand van tlandtvolc ontrent) jeghen den overlast der waelsche
soldaten, IV, 221.
Duijtschen, zie: Crijschlieden (duijtsche).
Duijtschlant (ancomste tAndtweerpen eener ambassade uut), II, 215-216.
Duijtschlant (ambassade te Ghendt uut), II, 222.
Duijtschlant (staet der religie in), II, 227.
Duijtschlant (ambassaden t' Andtweerpen uut), II, 239.
Duijtschlant (nieumaren over), III, 209.
Dunen (beeltstormerije ende brandstichtijnghe int clooster vanden), I, 75.
Duvele (den vlieghenden), zie: Willem Van Marck, grave van Lumey.
Edict, zie: Ordonnancie, placcaet, edict, enz.
Eecken (de kinderen Van der), I, 306.
Eecloo (die van) ghaen ter predicatie, I, 26, 29.
Eecloo (die van) stellen hespen en baecvleesch voren up eenen vrindach, I,
55.
Eecloo (ghuesepredicatie in de keercke te), I, 55.
Eecloo (den pastuer van) wil gheen misse meer in de keercke doen, I, 55.
Eecloo (beeltstormerije te), I, 224.
Eecloo (executie ende ghevanghneminghen te), II, 277-280.
Eecloo (de roode rocx trecken naer), II, 289-290.
Eecloo vrij van crijschknechten te hebben, III, 45.
Eecloo (ghuesen executien te), IV, 174
Eedt afghenomen van de guarde, I, 57.
Eedt afgheëescht van de lieden van Ghendt. Laetste upeeschinghe, II, 130-134,
177.
Eedt (den landtslien de) afghenomen coninc ende keercke ghetrauwe te zijne,
IV, 50-51.
Eedtvelde (joncvrauwe van), weldoenster der vrouwenbroers, I, 160.
Eedtveldens huus (den steenenen leeu up den conincx), I, 281.
Eename (Lievin Onghena met zijne soldaten ontrent tclooster te), II, 62.
Eerdtboijeg hem, zie Erembodegem.
Eernesse (de roode rocx stellen haer peerden in de), II, 205.
Eersele (thof van), I, 270.
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Eessene (tien roovers te) bij Dixmude ghevanghen, IV, 144-145.
Egmont (brief vanden grave van), ghelezen int schepenhuus, I, 40-41.
Egmont binnen Brugghe, I, 55.
Egmont (den baliu van Armentiers rijdt naer den grave van), I, 86.
Egmont houdt 't prinsdom Ghaver zuver van veltpredicanten ende beeltstormers,
I, 223.
Egmont in Ghendt, I, 230.
Egmont in Sente Michiels keercke, I, 233.
Egmont ten Predicheeren, I, 233.
Egmont (de nieuwe predicanten, enz. int hof van), I, 234.
Egmont maect een apointement oft verbant met de ghues, I, 234.
Egmont doet den conchierge van tPrincenhof ghevanghen nemen, I, 235-236.
Egmont vertreckt uut Ghendt naer Audenaerde, I, 236.
Egmont ontzecht den ghues vrijheijt van doopen, trauwen ende begraven, I,
238.
Egmont (ancomste van) te Ghendt, I, 257.
Egmont (sommighe vrauwen vallen) te voete, I, 258.
Egmont (Petrus Dathenus bij), I, 264.
Egmont (mare dat) den ghues een keercke of twee wil gheven, I, 284.
Egmont ghebeden om de vrijheit der ghevangen ghuesen, I, 306.
Egmont (de grave van), II, 24.
Egmont (de wapenen ende teekenen van) ghedreghen van sommighe ghues,
II, 71.
Egmont (incomste te Ghendt van), II, 77.
Egmont begheert dat de ghues cesseeren tnachtmael uut te deelen, II, 78.
Egmont vertreckt naer Audenaerde, II, 78.
Egmont ende tverbieden der nieuwe predicatien, enz., II, 104, 112.
Egmont te Ghendt, II, 114-115; III, 279-281.
Egmont ontvanght tmagistraet ende tghuese consistorie, II, 115.
Egmont vertreckt uut Ghendt, II, 115.
Egmont leght zijnen eedt af, II, 133.
Egmont vertreckt naer Bruessele, II, 211.
Egmont verlaet Bruessele, II, 237.
Egmont valt tAndtweerpen onder zijn peert, II, 238-239, 252.
Egmont (de bende van) afghedanct, II, 341.
Egmont stilt eene beroerte te Bruessele, II, 351.
Egmont, I, 277; III, 14, 29, 32, 77.
Egmont ghevanghen ghenomen, III, 27.
Egmont (oordeel over), III, 30.
Egmont doet bij brieve tnieu casteel openen voor de Spaengiaerts, III, 31.
Egmont (de Spaengiaerts trecken uut om) te verjeghenen, III, 44.
Egmont (den audsten zone van) ghevanghen ghenomen, III, 45.
Egmont ghevanghen inneghebrocht, III, 57-60.
Egmont in tnieu casteel ghevanghen, III, 61, 91, 113, 288.
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Egmont (mare dat) gheslanckiert was, III, 91.
Egmont (nieumaren over), III, 100.
Egmont stilt eenen twist tusschen Salinus ende den meester del campo, III,
123-124.
Egmont (de ghoedijnghen van) bescreven, III, 209.
Egmont (de zaken van) verergert duer tvinden van groote schatten hem
toebehoorende, III, 216-220.
Egmont ende de bisscopen van Ludick ende Utrecht, III, 217.
Egmont ontfanght eenen schijnck vanden Coninc, III, 220.
Egmont (een ontfangher van) vraecht zijnen meester te moghen spreken, III,
222.
Egmont te Grevelijnghen, III, 241.
Egmont onbekent met tquaet voornemen van Oraingien, IV, 55.
Egmont consenteert tbauwen der ghuekeercke, IV, 57.
Egmont (twee officiers van) ghevanghen ghenomen, IV, 82.
Egmont uut tnieu casteel naar Bruessele ghevoert, IV, 102-104.
Egmont onthooft, IV, 105-108.
Egmont (de weduwe van) te Colen, IV, 111.
Egmont rechtveerdichlicken ter justicie ghebrocht, IV, 149.
Egmont ghewesen eigheneere van tcasteel Hausij bij Camercij, IV, 161.
Egmont (thof van), wijlen thof van Fienis, II, 77.
Egmont (den bewaerder van thof van) bijna duersteken van eenen Spaengiaert,
III, 158.
Egmont (een Spaengiaert ontrent den hove van) doot ghesteken, III, 243.
Electuers (drij) ter hulpe van Oraingien, IV, 222.
Embden (Amsterdamsche cooplieden vluchten naer), II, 206.
Embden toevlucht der ghuesghezinden, II, 224-226.
Embden (tijdinghen uut), II, 272.
Embden (de ghuesche vluchtelinghen te), II, 327.
Embden (de grave van), II, 330-331.
Embijse (Franchoijs Van) bij eene executie, II, 265.
Embijse (Jan Van), voorschepen van Ghedeele, comt thuus van Andtweerpen,
II, 243.
Embijse (Roelandt Van), secretaris bij der Kuere, bij tafeeschen vanden eedt,
II, 131.
Embijse (Roelandt Van), III, 135, 142, 251, 294.
Embijse (Roelandt Van) schrijft, dat men de soldaten te Ghendt lichten zoude,
III, 286.
Embijse (Roelandt Van) in de colacie, IV, 42.
Embijse (Roelandt Van) leest eene ordonnancie uut ten bretecke, IV, 98-99,
175.
Embijse (Roelandt Van) bij tuprechten van tbisdom van Ghendt, IV, 224.
Emigratie eener menichte ghues, II, 180-181, 316-317.
Ender Weere (predicatie te), I, 223, 238.
Ender Weere (te). Een boer rijt tijdens eene beroerte uut schrick dweers duer
de Leije, III, 67-68.
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Engelbeen (Lieven), zie Hijnghelbijn.
Erasmus, priester, II, 234.
Erembodeghem, I, 312.
Espinoy (De l'), zie Lepinoo.
Evenackere (Jan Van) inneghedaecht, III, 277.
Eversbeke (Phelips Van Liedekeercke, heere van), zie Liedekeercke.
Eversteijn (de grave van), II, 318.
Exaerde, zie Grutere (Charles De), I, 165.
Exaerde (hinderlaghe gheleit an den pastuer van), II, 46-47.
Executie der anabaptisten, IV, 54.
Executie der berauwighe ende der hartneckighe ghues, IV, 69.
Executie tAndtweerpen van eenen soldaet, II, 232.
Executie tAndtweerpen van eenen droncken waelschen soldaet, IV, 250-251.
Executie tAudenaerde van Pieter Backereel, II, 248-249.
Executie tAudenaerde van een vrauwe, IV, 113.
Executie te Bruessele van eenen Spaengiaert, III, 195.
Executie te Bruessele vanden zone van Willem Rutsemeelis, IV, 93.
Executie metten viere te Doornicke, II, 167-168.
Executie te Eecloo van Jan Vander Muelene, II, 277-280.
Executie te Ghendt van Artus, I, 11-13.
Executie van Pauwels Bate, I, 26, 28.
Executie van eenen soldaet, II, 184-187.
Executie van Hans Claeijs, III, 74.
Executie van eenen valschen muntenare, IV, 3-8, 226-227, 281.
Executie vanden Spaengiaert die de vrauwe van Lievin Serjant hadde vermoort,
IV, 70-79.
Executie van eenen man schuldich aen ghueserie ende priestermoort, IV, 161.
Executie te Mechelen van eenen ghautsmet die met de messe gheghect hadde,
II, 10-11.
Executie te Mechelen van eenen anabaptist, IV, 104.
Executie in den Walschen cant van eenen beeltbreker, II, 72.
Executie te Ypre van eenen predicant, II, 230.
Executie (abominabele) in tspaensch legher, IV, 249-250.
Executien door de roode roe van Brabant, II, 241.
Executien (mare dat vele) zouden ghebueren, III, 300, 302; IV, 101.
Executien tAndtweerpen, II, 215.
Executien tAndtweerpen van anabaptisten, III, 293; IV, 104.
Executien tAudenaerde, II, 251.
Executien tAudenaerde van vier anabaptisten, IV, 113.
Executien tSente Baefs uut Ghendt, IV, 110.
Executien te Bruessele, II, 150; IV, 1, 15, 38, 110, 113, 129, 141.
Executien van ghuesen te Deijnse, IV, 200-201.
Executien te Doornicke, II, 167-168; IV, 1, 37-38, 232.
Executien te Ghendt van anabaptisten, III, 31-32.
Executien van anabaptisten, III, 310-312; IV, 94-98, 211-212.
Executien van beeltstormers, I, 226-229;
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II, 200-204, 212-214; III, 143-152; IV, 18-21, 94-98, 251.
Executien van ghues, II, 264-269; III, 302-309; IV, 3-8, 69, 163-165, 226-227,
254.
Executien van zes quaetdoenders, III, 251-254.
Executien van Spaengiaerts, III, 64-72, 137-139, 165-171, 178-180.
Executien van ghuesen rontomme Ghendt, IV, 174.
Executien tHulst van ghuesen, IV, 169-170.
Executien te Rijssele, II, 247-248.
Executien van beeltstormers te Rijssele, IV, 30.
Executien van groote heeren in Spaengien, IV, 210.
Executien te Valenchiene, II, 237-238, 251; IV, 1, 23-24, 231.
Executien, te Vilvoorde, II, 167-168; III, 26; IV, 249.
Executien in Vlaenderen, I, 9.
Executien van ghuesen inden Westcant, IV, 207-208.
Executien tYpre, II, 181-182; IV, 139.
Executien tYpre van soldaten, II, 229.
Eijck (dat tafereel vander maechdelicheijt van onser lieve vrauwe van Johannes
Van), tijdens de beeltstormerije tYpre, I, 74-75.
Eijck (dat tafereel van Adam ende Eva ofte van tLam Gods, van Hubertus ende
Johannes Van) verborghen tijdens de beeltstormerije, I, 143-146.
Fabrijcque (de) vande keercken ende cloosters eigenaers der meubelen,
chieragien, enz, I, 293.
Farius (Blasius), chapellain des aventuriers, III, 265.
Farnesius (mare vande doot van Octavius), II, 253.
Ferdinandus (don Carolus, zone van), II, 222.
Ferdinandus (uutvaert van keijzer), IV, 245.
Fernants (Gheeraert), II, 186.
Feron (Jacob), I, 294.
Feron (Jacob), schepen van Ghedeele, IV, 104.
Fienis (thof van), later thof van Egmont, II, 77.
Fieren, ondercoster, crijcht vande Spaengiaerts twee oorclijncken, III, 104.
Figueren (spottelicke) vercocht tAndtweerpen, I, 222.
Filidieusen (moeder overste der) verlaet haer clooster, I, 175.
Florenchen (den hertoghe van) in de Nederlanden ter hulpe van duuck Dalbe,
IV, 284.
Floris (meester Franchoijs), I, 92.
Fockers (de) ofte Fuggers, banckiers tAndtweerpen, gheltleeners van Ghendt,
IV, 252.
Focquet (Jehan) inneghedaecht, III, 278.
Foele, zie Beroerte.
Fossez (Guillame Dez), zie Dez Fossez.
te

Franchoijs (S ) wijngaert. Geschiedenis van dat boek, I, 165-166.
Franchoijs, schrijveijn bij den raet van Vlaenderen, steerft van scric, IV, 21.
Franciscanen (de), zie Fremenueren.
Fraters (broer Adriaen verlaet tclooster ten), I, 175.
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Fredericus (ambassade tAndtweerpen van), hertooghe van Wittenbeerghe, II,
239.
Fremenueren (de) ghehaet waerom, I, 121, enz.
Fremenueren (kwade maren jeghen de), I, 181.
Fremenueren (sommighe) blijven in de werelt, I, 272.
Fremenuerenbrugghe, nu Recollettenbrugghe (de ghues zinghen psalmen up
de), I, 66.
Fremenuerenbrugghe, (een moordenare ter executie ghevoert over, de), IV,
74.
Fremenuerenclooster (beeltstormerije int), I, 126-128, 167; II, 214.
Fremenuerenclooster, tAndtweerpen bij de ghues anghetast, I, 253.
Fremenuerenclooster, tAndtweerpen brant, II, 126.
te

Fremenuerkin (een) wordt in S -Janskeercke in zijn sermoen ghestoort, IV,
214.
r

Fresin (le s de) dient jeghen de Hughenoijsen, III, 264.
Fuggers (de), banckiers tAndtweerpen, zie Fockers.
Fijni (den abt van) door de Hughenoijsen ghevangen, III, 269.
Ga, zie Gha.
Geneven beleghert ende verlost, II, 226-227.
Gennes (den duuck Dalbe te), II, 273.
Georgius (ambassade tAndtweerpen van marcquis), II, 239.
Germenij (de bende van) doet haren intree, II, 188.
Germenij (de bende van) lijdt broothonghere, II, 257-258.
Germenij (de bende van) elder ghefoeriert, II, 300-301.
Germenij (de bende van) afghedanckt, II, 338.
Geus, zie Ghues.
Gewetensvrijheid, zie Gheloofsvrijheit.
Ghaeijaert (Lievin), verdacht van moort, ghevanghen ghenomen ende weder
losghelaten, IV, 203.
Ghaerde, zie Gharde.
Ghaesbeque, bezittinghe van Egmont, III, 46.
Ghaesbeque, III, 206.
Ghalghen, zie Potenten.
Ghalghenbeerch (executie up den) van zes malefactuers, III, 252-254, 256-258.
Ghalghevelt (de lijcken der onbekeerde ghues naer t') ghevoert, III, 312.
Ghalileen (beeltstormerije in tclooster van), I, 174.
Ghandtoijsen (lof der) in den mont der Spaengiaerden, IV, 285-286.
Gharde (een) gheordineert, I, 57.
Gharde (onghewillicheijt der), I, 57-60.
Gharde upghenomen te Curtrijcke jeghen beeltstormerije, I, 217-218.
Gharde (collacie gehouden om te voorzien int betalen der ghendtsche), II,
39-42.
Gharde (de) te Ghendt vol ghuesghezinden, II, 47.
Ghasthuus (trijcke), zie Rijckeghasthuus.
Ghasschoeniers (ancomste eener
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bende) in dlegher van Oraingien, IV, 267-268.
Ghasschoeniers (VII duijsent) in Heneghauwe ter hulpe van Oraingien, IV, 275.
Ghasschoeniers (veel) van Oraingiens legher blijven in den slach jeghen duuck
Dalbe, IV, 275.
Ghaseebeque dient jeghen de Hughenoijsen, III, 265.
Ghautier (Wauter), I, 150-151.
Ghautsmedenhuus (wijlen der) up de Hoochpoort, III, 297.
Ghautstrate (houck vander) ende Nieustrate. Huus van Jan Vander Riviere,
III, 296.
Ghauwen vrij van predicatie ende beeltstormerije, II, 105.
Ghavere (Laureins Vanden) inneghedaecht, III, 275.
Ghebodt, zie Ordonancie.
Gheendts (twist tusschen Vande), baliu van Deijnse, ende capiteijn Boessens,
III, 223-224.
Gheeraertsbeerghe ofte Gheerdtsbeerghe (nederlaghe der beeltstormers te),
I, 221-222.
Gheeraertsbeerghe (den supier van) ghevanghen ofte ghevlucht, IV, 140.
Gheeraertsbeerghe (ongheweerte bij), IV, 171.
Gheerolf (Jacob), glasschilder, 1, 158.
Gheerolf (de dochter van Jacob), IV, 94.
Gheerolf (Jehan) inneghedaecht, III, 273.
Gheesselinghe ende verbanninghe van twee ghues, II, 277.
Gheestelicke (onbekwaemheijt der) om tgheloove te verdedighen, I, 49-53.
Gheestelicke (de) wilden niet waken ende te rechte staen voor eenighen
weerlichen juge, I, 86.
Gheestelicke (ghiericheijt ende hooveerdie der), I, 123, enz.
Gheestelicke (de) belieghen de ghues, I, 182.
Gheestelicke (spotliedekins jeghen de), I, 276-280.
Gheestelicke (de) gheene eigenaers van tgone in keercken ende cloosters is,
I, 293.
Gheestelicke (lueghenmaren uutghestrooijt duer de), II, 61-62.
Gheestelicke (de) trachten verdere executien te mijden, IV, 16.
Gheestelicke (sommighe) smeecken om gracie voor Franchoijs Hueriblock,
IV, 41.
Gheestelicke (de) ende den impost up wyn ende bier, II, 41-42.
Gheestelicke (pooghinghe van reformacie der), IV, 142.
t

Ghelaesveinsters (de geschilderde) van S -Michiels ghesalveert, I, 154.
t

Ghelaesveinsters (de geschilderde), van O.L.V. van S -Pieters ghebroken, I,
157.
t

Ghelaesveinsters (de) van. S -Pieters abdije ghebroken, I, 158.
Ghelde (accoort vanden) met de Duijtschen, II, 274.
Ghelderlandt (de Spaengiaerts verbranden in) huijsen ende steercten, IV,
228-229.
Gheloofsvrijheit onder tvolc verdedicht, I, 122-123.
Gheloofsvrijheit gheheescht door eenen anabaptist, IV, 96.
Ghelre (den cancellier van) ghecom-
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mitteert om te informeren int faict vande ghueserie, III, 81.
Ghelre duerwurtelt van ketterien, IV, 271.
Ghelt (die van Rijssele slaen) aen bestemt voor de ghues, II, 73.
Gheltmunte (de), III, 57.
Gheltmunte (die). Een jonck ghezelle duer de Spaengiaerts mishandelt, III,
95-97.
Ghendt (de heeren van) solluciteren om te hebben oordonancie met haer
soldaten, III, 115.
Ghendt in schult ende grooten oncost, III, 239-240.
Ghendt (tachterheijt der stadt), III, 287.
Ghendt (230 ghues van) te Bruessele inneghedaecht, III, 299.
Ghendtbrugghe (den baliu van) jeghen de predicatien, I, 4.
Ghevangh (Marten Damman int) om ghuesche woorden, IV, 80.
Ghevanghene (ongheluck ghebeurt bij tupleeden van eenen), II, 290.
Ghevanghenen te Doornicke door de ghues verlost, II, 27.
Ghevanghenen inneghebrocht, II, 178, 215, 230.
Ghevanghenen (ghezinninghe der), II, 250-251.
Ghevanghenen ontsleghen, II, 320; III, 61; IV, 30.
Ghevanghenen (verbot aen de wethauders van Ghendt justicie te doen over
haer), III, 269.
Ghevanghenen (drij) als verraders duer Ghendt naer Bruessele ghevoert, IV,
35, 48-49.
Ghevanghenen van Valenchiene te Bruessele binnenghebrocht, IV, 110.
Ghevanghenen van Valenchiene naer Bruessele ghevoert, IV, 119.
Ghevanghenen uut Andtweerpen naer Bruessele ghevoert, IV, 129.
Ghevanghenen (vlucht van ) up diveersche plaetsen, IV, 140.
Ghevanghenen (zeker spaensche) uut sGravencasteel bijna ghebroken, IV,
161.
Ghevanghenen (leven der) up tcasteel van Vilvoorde, IV, 210-211.
Ghevanghenneminghe te Bruessele van sommighe ghues van Ghendt, IV,
13-14.
Ghevanghenneminghe te Curtrijcke van eenen atheoiste, IV, 287.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van zes ghues, I, 207.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van eenen barbier die een sermoen ghestoort
hadde, I, 266-267.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van Willem De Loor, III, 19.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van Dierick Jooris, IV, 64-65.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van acht keerckbrekers, IV, 80.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van Franchoijs Ghoethals ende zijn wijf, IV,
110.
Ghevanghenneminghe te Ghendt van twee school-meesters, IV, I86.
Ghevanghenneminghe tHulst van eenen predicant ende vier anderen, II, 14.
Ghevanghenneminghe van ontrent 70 nobilisten ontrent Vijanen, II, 209-210.
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Ghevanghenneminghe van tghuesghezint pastuerkin van Vinderhaute, II,
312-314.
Ghevanghenneminghe in den Westcant van XII capiteijnen, IV, 256.
Ghevanghenneminghe in den Westcant van Lievin Hijnghelbijn, IV, 256-257.
Ghevanghenneminghe al de Nederlanden duere, III, 270-271.
Ghevanghenneminghe tAndtweerpen, II, 215.
Ghevanghenneminghe te Bruessele ter causen van ghueserije, III, 258-260.
Ghevanghenneminghe te Doornicke, II, 269; III, 42.
Ghevanghenneminghe tEecloo, II, 278.
Ghevanghenneminghe te Ghendt, I, 215-217, 237-238; II, 215; III, 24-25,
296-298, 314; IV, 2,9.
Ghevanghenneminghe in Westvlaenderen, II, 340.
Ghevanghenneminghe weghens ghueserije te Wetteren, III, 22.
Ghevecht tusschen de ghues ende die van Rijssele, II, 69-70.
Ghevecht jeghen de ghues te Waterloos, II, 70-71.
Ghevecht tusschen gendtsche ende waelsche soldaten, II, 178-179.
Ghevecht tusschen de waelsche soldaten ende tvolc, II, 216-220.
Gheweer, hernasch ende buspoer int schepenhuus ghebrocht, I, 238.
Gheweer, hernasch ende buspoer (ordinancie jeghen tdraghen ende vervoeren
van), II, 28-31.
Gheweer, hernasch ende buspoer voor Valenchiene bestemdt buten der
Mudepoorte angheslaghen, II, 44.
Ghiericheijt ende hooveerdie der gheestelicken, I, 123, enz.
te

Ghildebroers (de) verbeerghen S - Barberen fiertel ende hare autaertafelen,
I, 88.
Ghoeden vrindach (den) devotelic gheviert, IV, 32-33.
Ghoes (schilderie van Hughe Vander), 1, 160.
Ghoes (schilderie van Hughe Vander) ghesalveert, I, 150-151.
Ghoetghebuer (Glaudekin), ghuesghezinde, II, 141.
Ghoetghebuer (Glaudekin) in de beeltstormerije, III, 146.
Ghoetghebuer (Glaudekin) te Ghendt ghevanghen ghenomen, III, 210-211.
Ghoetghebuer (Glaudekin) belast capiteijn Boessens, III, 223.
Ghoetghebuer (Glaudekin) naer Bruessele ghevoert werdende, vlucht onder
weghe, III, 224-226.
Ghoetghebuer (Glaudekin) anderwaerf ghevanghen, III, 237-238.
Ghoetghebuer (Glaudekin) tAndtweerpen, III, 243.
Ghoethals (Franchoijs), II, 171.
Ghoethals (Franchoijs) ende zijn wijf om ghueserie ghevanghen, IV, 110.
Ghuaerde, zie Gharde.
Ghuepoorte (de) ofte guesepoort up den langhen steendam wordt up nieu
upghebouwt, I, 217.
Ghuepoorte (men beghint de) te verwelven, I,223.
Ghuepoorte (de) voortghebouwt, I, 236.
Ghuepoorte (de) vulmaeckt, I, 268.
Ghuepoorte (de), II, 178, 185; IV, 117.
Ghuepoorte (de). Egmont ende Hoorne naer Bruessele ghevoert, IV, 103.
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Ghues (een) inneghedaecht, IV, 56.
Ghues (een) onthooft, IV, 226.
Ghues (een rijcke) vlucht uut Valenchiene, II, 323-324.
Ghuesen (hoe de name) upgheresen es, I, 37-38.
Ghuesen (argumenten jeghen de), I, 255.
Ghuesen (de) belegheren Vuerne, I, 284.
Ghuesen (de) te Vuerne ter doot ghebrocht, I, 285.
Ghuesen (argumenten der catholijcke ende) nopende de religie, I, 286-291.
Ghuesen (de) meester in Valenchiene, II, 13.
Ghuesen (de) ghaen Valenchiene ontzetten, II, 59-60.
Ghuesen (hoe de) tvolc tot der wapenen trecken, II, 63-68.
Ghuesen (de) versleghen door die van Rijssele, II, 69-70.
Ghuesen (de) versleghen te Waterloos, II, 70-71.
Ghuesen (de) verbranden tcasteel van een heerschap die haer molest doet,
II, 72-73.
Ghuesen (de) te Leijden, Delft ende Haerlem ghaen buten haer predicatien
houden, II, 105
Ghuesen (die van Vlissinghen slaen den anval af van de), II, 139.
Ghuesen (de) bij Andtweerpen bespronghen, II, 141-142.
Ghuesen (valsche mare van eene verghaderinghe van), in Hollandt, II, 193.
Ghuesen (drij manieren van) waervoor gheene gracie was, II, 280-281.
Ghuesen (5000) omghecomen in battailjen ende justicien, II, 301.
Ghuesen (de) verlaten in menichte tlandt, II, 316-317.
Ghuesen (den tempel der) tAndtweerpen afghebroken, II, 317.
Ghuesen (mare van uutlandsche hulpe ten voordeele der), II, 331.
Ghuesen (drij ghevanghene) te Mechelen ontsleghen, II, 338.
Ghuesen (ghedicht up de vrees der) vuer de Spaengiaerts, II, 351-353.
Ghuesen (sommighe) te Wetteren ghevanghen, III, 22-23.
Ghuesen ghevanghen ghenomen te Doornicke, III, 42.
Ghuesen (de) vergharen up nieu in den Westcant, III, 83-84.
Ghuesen (lige ghemaeckt jeghen de), III, 188.
Ghuesen inneghedaecht te Brugghe, III, 192.
Ghuesen (rudessen der) in den Westcant, III, 199-203, 205-206, 210, 230,
233-237, 256.
Ghuesen (ordonancie jeghen de) in den Westcant, III, 212-216.
Ghuesen (zeven) tYpre gheëxecuteert, III, 286.
Ghuesen (vele) te Bruessele inneghedaecht, III, 299-300.
Ghuesen ghevanghen ghenomen tAndtweerpen, IV, 2.
Ghuesen (de) breken te Ronche de vanghenesse open, IV, 11-12.
Ghuesen te Bruessele gheëxecuteert, IV, 15.
Ghuesen (zeven) naer Deijnse ter executie ghevoert, IV, 21-22.
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Ghuesen te Valenchiene verbrant, IV, 23.
Ghuesen (de) vermoorden in den walschen cant twee priesters, IV, 34.
Ghuesen (gruwelicke justicie te Doornicke over de), IV, 37-38.
Ghuesen te Bruessele onthooft, IV, 38.
Ghuesen (opinie der Spaengiaerts over de), IV, 53.
Ghuesen (een legher) comt den Rijn af, IV, 55, 58, 65.
Ghuesen (rudesse der) jeghen de gheestelicke in den Westcant, IV, 61.
Ghuesen (predicatie der) te Doornicke. Straffe, IV, 62-63.
Ghuesen (sommighe) overvallen die vrauwenabdije te Meessene, IV, 99.
Ghuesen (de) verslaen de Spaengiaerts in Vrieslandt, IV, 112.
Ghuesen (de wilde) hanghen eenen schepenen van Wulverghem up, IV, 115.
Ghuesen (de) zeer machtich in Vrieslandt, IV, 128-129.
Ghuesen (de wilde) destrueeren drij keercken in den Westcant, IV, 129.
Ghuesen (de) nemen Groenijnghen in, IV, 129.
Ghuesen (de) verslaen tgharnisoen van Groenijnghen, IV, 135-136.
Ghuesen (de) reculeeren van voor Groenijnghen, IV, 138.
Ghuesen (de) vergharen crijschvolc in Vrieslandt, IV, 142.
Ghuesen (de) nemen tcasteel Hausij in, ende verbranden sommighe keercken,
IV, 161.
Ghuesen (rudessen der wilde) in den Westcant, IV, 165-166.
Ghuesen (de) ontrent Vrieslandt verslaen de Spaengiaerts, IV, 169.
Ghuesen (neghen) tHulst onthooft, IV, 169-170.
Ghuesen (zes jonghe baroenen als) tAndtweerpen inneghedaecht, IV, 170.
Ghuesen (de) in Vrieslandt bij duuck Dalbe versleghen, IV, 172-174.
Ghuesen (executien van) rontomme Ghendt, IV, 174.
Ghuesen (zestien wilde) uut tbosch van Ypre ghevanghen, IV, 174.
Ghuesen (de) versleghen in Vrieslandt, IV, 188-190.
Ghuesen (de wilde) hanghen eenen baliu up, IV, 194.
Ghuesen (processie ter causen vande victorie up de), IV, 198-199.
Ghuesen (drij) te Deijnse gheexecuteert, IV, 200-201.
Ghuesen (sommighe), die ammende weigherden te betalen, onthooft, IV, 201.
Ghuesen (de wilde) in den Westcant ghevanghen ghenomen ende
gheëxecuteert, IV, 207-208.
Ghuesen (vier) gheëxecuteert tsHertoghenbossche, IV, 208-209.
Ghuesen (mare van nieuwe vervolginghen jeghen de), IV, 231.
Ghuesen gheëxecuteert te Valenchiene ende te Doornicke, IV, 231, 232.
Ghuesen (rudesse der) te Gorghe ofte Gorgis boven Rijssele, IV, 237.
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Ghuesen (XII capiteijnen der) int West-quartier ghevanghen ende ghejusticieert
te Ypre, IV, 256-282.
Ghuesen (dlegher der) ontrent Aken, IV, 243, 253, 557.
Ghuesen (dlegher der) voor Ludick, IV, 257-258.
Ghuesen (dlegher der) treckt over de Mase, IV, 263.
Ghuesen (dlegher der) te Tonghren, IV, 268, 270, 271.
Ghuesen (dlegher der) bij Lueven, IV, 269.
Ghuesen (dlegher der) up de hielen ghevolcht duer duuck Dalve, IV, 273.
Ghuesen (dlegher der) crijcht hulpe uut Vrancrijck, ende wert crimineel, IV,
275, 278.
Ghuesen (dlegher der) lijdt meerckelicke schade te Thielmont. IV, 282-284.
Ghuesen (dlegher der) deinst achterwaert, IV, 282, 285.
Ghuesen (dlegher der) binnen Waver, IV, 287.
Ghuesen (dlegher der), IV, 288.
Ghuesen (dlegher der) ende de Spaengiaerts leveren melckanderen slach, IV,
289.
Ghuesen (dlegher der) ontrent Beerghen, IV, 289-290.
Ghuesen (dlegher der) lijdt noot, IV, 290.
Ghuesen (dlegher der) verbrant d'abdije van S. Laureins bij Ludick, ende dabdije
van Bonne Espérance bij Bijns, IV, 292.
Ghuesen (dlegher der) bij Keijnoo, IV, 292.
Ghuesen ende catholijcke up melckanderen verbittert, I, 9-10.
Ghuesen (de) comen tsente Pieters inne psalmen al sijnghende, I, 31.
Ghuesen (de) vraghen een keercke, ende de vrijheit van Christoffels Delabeque,
I, 43-45.
Ghuesen (sommighe) bij schepenen gheraviseert, I, 46-47.
Ghuesen (de) zinghen overal psalmen, I, 66-68.
Ghuesen (de) breken de beelden, maer ontvremden niet, I, 77.
Ghuesen (de) belieghen de gheestelicke, I, 180-182.
Ghuesen (vergharijnghe der) int Princenhof, I, 233.
Ghuesen (de) ghaen een keercke bouwen, I, 235.
Ghuesen (de ghevanghene) beschuldicht der ghegoedder lieden husen te
hebben willen rooven, I, 245.
Ghuesen (kwade ghezinninghe der) jeghen de poorterie, I, 246, 251-252.
Ghuesen (toenemen ende overmoet der), I, 282-283.
Ghuesen (de) vraghen een keercke, I, 284, 298.
Ghuesen (communicacie tusschen magistraet ende), I, 298-299.
Ghuesen (de) moghen buten der stadt een keercke maken, I, 299.
Ghuesen (daelmoesenen onder de) verflauwen, I, 304-305.
Ghuesen (de) bekomen IJ plaetsen buten der stad om te prediken, I, 306.
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Ghuesen (de) moghen tzweercdachs niet predicken, I, 310.
Ghuesen (mare dat de) eenen tempel mogen temmeren, II, 1.
Ghuesen (de) maken ghereedscap om eenen tempel te temmeren, II, 5-8.
Ghuesen (den) verboden te doopen, te trauwen ofte te begraven, II, 24-26.
Ghuesen (de ghuarde te Ghendt vol), II, 47.
Ghuesen (sommighe notabele) beloven te zullen cesseeren tnachtmael uut te
deelen, II, 78.
Ghuesen (den tempel der) ghesloten, II, 157.
Ghuesen (den tempel der) afghebroken ende de matterialen vercocht, II,
169-173, 176.
Ghuesen ende catholijcke jeghen malcander verbittert, II, 165-167.
Ghuesen (executie van twee), II, 264-269.
Ghuesen (twee) ghehanghen, II, 265-267.
Ghuesen (twee) ghegheesselt ende verbannen, II, 277.
Ghuesen (de) ligghen onder de voeten, II, 291.
Ghuesen (voorbeelden van tgroot getal der), II, 331-332.
Ghuesen (hondert) inneghedaecht, III, 272-279.
Ghuesen (sommighe) tSchepenhuuse ontboden, III, 291.
Ghuesen (eijmelicke vergharinghe van), III, 291.
Ghuesen (tien) ghevanghen binnenghebrocht, III, 292.
Ghuesen (duuck Dalbe wil zelve recht doen over de) van Ghendt, III, 298.
Ghuesen (executie van zeven), III, 302-309.
Ghuesen ghevanghen ghenomen, IV, 2.
Ghuesen (de) die haer kinderen in de ghuekeercke hadden laten doopen,
moeten amende doen, IV, 12.
Ghuesen van Ghendt te Bruessele ghevanghen ghenomen, IV, 13-14.
Ghuesen (acht) ghepijdt, IV, 17.
Ghuesen (vreese ende hartneckicheijt der), IV, 17.
Ghuesen (zeven) naer Deynse ter justicic ghevoert, IV, 21-22.
Ghuesen (voorghebot jeghen de) ende vreemdelinghen, IV, 93-99, 157-160.
Ghuesen (secrete informacie in sGravencasteel jeghen de), IV, 99.
Ghuesen (sommigher) ghoet gheconrfisquiert ende vercocht, IV, 155-156,
186-187.
Ghuesen (twee) ghejusticieert, IV, 163-165.
Ghuesen (de gheconfisquierde huijsen der) te huren ghestelt ende verhuert,
IV, 187-188, 198, 216, 280.
Ghuesen (twee) ghevanghen binnenghebrocht, IV, 227-228.
Ghuesschotelen ende maelkins (sommighe edelmannen ende cooplieden
draghen), I, 38.
Ghulic duerwurtelt van ketterien, IV, 271.
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Ghusseme (Jooris De) van zijnen bedde ghehaelt, I, 207.
Ghusseme (Jooris De) ghevanghen int nieu casteel, I, 207-223.
Ghusseme (Jooris De) overghebrocht naer sGravencasteel, I, 233.
Ghusseme (Jooris De) beeltstormer gheexecuteert, II, 200-204.
Ghuijse (duuck de) jeghen de Hughenoijsen, II, 54-55.
Ghuijse (duuck de) ende Condé, III, 128-129.
Ghuijse (duuck de) overvalt de Hughenoijsen te Sente Walrij, ende vermoort
ze, IV, 171-172.
Ghuijse (duuck de) helpt duuck Dalbe ghewapenderhant, IV, 292.
Ghyseghem (ghedrag der Spaengiaerts te), III, 16.
Gilliaerts (den man van Paesschijne) te Bruessele onthooft, IV, 38.
Gillis, cnape van Pieter Van Hedijnghen ghepijnicht, I, 27.
Gillis, brauwer, neemt de vlucht, III, 259.
Gillis straetkin (S.) tusschen die Baghatte ende Savaenstrate II, 329.
Glasvenster, zie Ghelaesveinster.
Goes (Hugo Vander), zie Ghoes.
Gorghe ofte Gorgis (rudesse der ghuesen te) boven Rijssele, IV, 237.
Gottem (heere van), zie Secleer.
Gotthem ofte Godthem (Van der haghen heere van), zie Vanderhaghen.
Gouvernante (de) zent een mandement uute jeghen de predicatiën, I, 10-11.
Gouvernante (brief vande) ghelezen int schepenhuus, I, 41.
Gouvernante (de) consenteert tbauwen van eenen ghuesentempel, II, 1.
Gouvernante (de) verbiedt den ghues bij brieve, te doopen, te trauwen ofte te
begraven, II, 24-26.
Gouvernante (de) doet de straten van Bruessele af ketenen, II, 119.
Gouvernante (de) aenveert zelve zeker crijschknechten, die de ghues ghelicht
hadden, II, 158.
Gouvernante (de) tAndtweerpen, II, 190, 223, 255.
Gouvernante (de) ontvanght tAndtweerpen duijtsche ambassaden, II, 239.
Gouvernante (de) tAndtwerpen zieck ende onlustich, II, 252.
Gouvernante (de) verlaet Andtweerpen, II, 318.
Gouvernante (de) reijst duuck Dalbe te ghemoete, II, 337.
Gouvernante (duuck Dalbe bij de), II, 351.
Gouvernante (de) ende den hertoghe van Cleven, III, 98.
Gouvernante (de) vertreckt, III, 193-194.
Gouvernante (requeste ghepresenteert aen de) door Brederode, IV, 152.
Gracht (de sepultuere van Franchoijs Vander), I, 148.
Granvelle te Milanen, I, 276.
Granvelle, den rooden duvel gheheeten, II, 61.
Granvelle (ancomste te Bruessele vanden broeder van), II, 338.
Granvelle (de eighendommen van) in
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hooch Bourgoingien verbrant door Condée, IV, 129.
Graupoorte (de), IV, 203.
Grauzusterhuus, I, 176.
Grave (Jan De), brauwere, belooft niet meer ter predicatie te ghaen, I, 47.
Grave (Jan De), hudevettere, II, 208.
Grave (Jan De), hudevettere, inneghedaecht, III, 274.
Grave (tgheconfisquiert huus van Jan De) te hueren ghestelt ende verhuert,
IV, 188, 198.
Grave (Laureins De), helichgheestmeester, III, 75, 91.
Grave (Laureins De), ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Grave (Lievin De), metsere, ghevanghen ghenomen; III, 297.
Grave (de stadt) binnen ende buijten vol volcx van Oraingien, IV, 55.
Gravenbrugghe ('s), nu Vleeschhuisbrugghe. Een beelt tijdens de beeltstormerije
int water gheworpen, I, 128.
Gravenbrugghe ('s). Drij brekers ter executie gheleet, II, 201.
Gravenbrugghe ('s). Crijschvolc treckende naer eene executie, II, 265.
Gravenbrugghe ('s), III, 172; IV, 3, 227.
Gravenbrugghe ('s). Een moordenare ter executie ghevoert, IV, 73.
Gravencasteel (den supier van 's) van eenen ghevanghene vermoort, I, 11-12.
Gravencasteel (executie voor 's) van Pauwels Bate, I, 26.
Gravencasteel (mare over tafloopen van die consistorie vanden heeren vanden
rade, onderhauden in 's), I, 213.
Gravencasteel (zes ghuesen uut den nieuwen casteele overghebrocht naer
's), I, 233.
Gravencasteel (ordinantie ghepublieert ten 's) jeghen tinscriven van crijschvolc,
I, 237.
Gravencasteel (Willem Rutsemeel ghevanghen in 's), I, 291; II, 250.
Gravencasteel (de consistorie vande ghuesghezinde ontboden up 's), II, 111.
Gravencasteel ('s), II, 124.
Gravencasteel (twee brekers uut 's) ghehaelt ende ter executie gheleet, II, 201.
Gravencasteel (een ghues in 's) ghevanghen gheset, II, 230.
Gravencasteel (zes ghevanghenen uut 's) uutghelaten, II, 235.
Gravencasteel (executie voor 's), II, 265.
te

Gravencasteel (den baliu van Biervliet uut 's) naer S Michiels gheleet, om zijn
offerande te doene, II, 290.
Gravencasteel (de Spaengiaerts stellen een wachte in 's), III, 6.
Gravencasteel (de raetsheeren in 's) duer de spaensche wachte gheinsulteert,
III, 13.
Gravencasteel (ghevanghenen uut 's) overghebrocht naer tsausselet, III, 38-40.
Gravencasteel (den meeester del campo examineert sommighe malefactuers
in 's), III, 137.
Gravencasteel (spaensche malefactuers in 's) ghevanghen ghezet, III, 163,
172.
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Gravencasteel (twee Spaengiaerts uut 's) ter executie ghevoert, III, 166.
Gravencasteel (den ingangh van 's) an de Spaengiaerts ontzeijt, - III, 182.
Gravencasteel (spaensche wachte in 's), III, 227.
Gravencasteel (ghevonneste malefactuers naer 's ) ghebrocht, III, 252.
Gravencasteel (drij Ghandtoijsen voor 's) van de Spaengiaerts mishandelt, III,
267-268.
Gravencasteel (thien ghuesen van Deijnse in 's) ghevanghen ghezet, III, 292.
Gravencasteel (zeven ghues uut 's) ter executie gheleet, III, 303.
Gravencasteel (executie van drij beeltstormers bij 's), IV, 19-21.
Gravencasteel (een beeltstormer tusschen de bailgen van 's) onthoofd IV,
94-98.
Gravencasteel (secrete informacie in 's) up stuck van ghueserie, IV, 99.
Gravencasteel (de beddecoetskins in 's) daer die soldaten up gheslapen
hadden, an die ghevanghenen ghegheven, IV, 137.
Gravencasteel (zeker ghevanghene Spaengiaerts uut 's) bijna ghebroken, IV,
161.
Gravencasteel (executie voor 's) van twee ghuesen, IV, 163-165.
Gravencasteel (condicien van thueren van gheconfisquierde huijsen te lesen
in 's), IV, 188, 198.
Gravencasteel (drij ghevanghenen uuten 's) naer Deijnse ghevoert, IV, 200-201.
Gravencasteel (15 ghuesenhuijsen verhuert in 's), IV, 216.
Gravencasteel (de vierschare vander Audenburch in 's), IV, 216.
Gravencasteel (een ghues voor 's) onthoofd, IV, 226.
Gravencasteel (valsche munteneers ghevanghen ghezet in 's), IV, 228.
Grevelijnghe versteerct up de costen van Vlaenderen, III, 241.
Grevelijnghe door duuck Dalbe met crijschvolcke bezet, IV, 92.
Grevelijnghe (een veendel Walen verlaet), IV, 220.
Grijzezusterhuus, zie Grauzusterhuus.
Groenen Briele (die abdie ten) in de beeltstormerije, I, 175.
Groenijnghen zendt gheschut naer Leewerden, II, 83.
Groenijnghen IV, 88.
Groenijnghen door de ghuesen inghenomen, IV, 129.
Groenijnghen (tgharnisoen van) door de ghuesen versleghen, IV, 135.
Groenijnghen (de ghuesen reculeeren van voor), IV, 138.
Groenijnghen (de Duijtschen ende de Spaengiaerts te), IV, 215.
Groenijnghen (anslach up duuck Dalbe bij tclooster), buijten Bruessele, IV, 39.
Grutere (Adolf De) afgheghaen tresoorier, ziet duer de Spaengiaerts zijnen
huusraet wechvoeren, III, 61, 84-85.
Grutere (Charles De), heere van Exaerde, I, 165.
Grutere (Phelips De), lII, 78-79.
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Grutere (den broeder vander huijsvrauwe van), heere van Wallebeque, als
verrader ghevanghen ghenomen in den Westcant, IV, 49.
Guarde, zie Gharde.
Guise (le duc de), zie Ghuijse.
Haerlebeke (ongheweerte tot), II, 306.
Haerlem (beeltstormerije tot), I, 184.
Haerlem (de ghues van) ghaen buten predicken, II, 105.
Haerlem (mirakel gheschiet bij thanghen van zeven ghues te), II, 315-316.
Haghe (den raet vanden) in de beeltstormerije, III, 89-91.
Haken, zie Aken.
Hallebaergiers (de nieu anghenomene) door tvolck bespot, I, 200-201.
Ham (de Walen bedrijven eenen loosen alaerm in den), II, 272.
Ham (de Walen maken haer proufoordonancien inden), II, 299.
Ham (rooverijen der roode rocx in den), II, 304.
Hane (D'), zie Dhane.
Hane (Baltazar Van) secretarius, bij tafeeschen van den eedt, II, 131.
Hanecam (den) ghevanghen naer Bruessele ghezonden, IV, 30.
Hans den scheerprechter van Ghendt, I, 277. Zie Vanden Beerghe.
Hansbeke gheinfexeert, II, 280.
Hanswijck (tclooster ende de keercke, van Onse Vrauwe van) in de
beeltstormerije, I, 185-186.
Harenbeerghe (dheere van) treckt den franschen coninc ter hulpe, III, 125,
135.
Harenbeerghe (dheere van), III, 208.
Harenbeerghe verslaghen ende ghedoot in den slach van Heiligerlee, IV, 87-91.
Harenbeerghe (dheere van) bestooct zonder succes tlegher van Oraingien,
IV, 267.
Harenbeerghe (dheere van), zie Herenbeerghe.
Hase (Jacob De), zie Dhase.
Hasebrouck (staet der religiezaken, te), II, 14.
Hasebrouck vol ghuesghezinden, II, 267.
Hasebrouck (ongheweerte te), II, 307.
Hassche (Van) wonende up de Nieustrate, IV, 53.
Hasselt (de pastuer van) gheslaghen, I, 26.
Hasselt II, 113.
Hasselt (Hermanus te), II, 119, 146. Zie Moded.
Hasselt (d') te Dronghene, IV, 94.
Hassincourt (doodt van mijnheere van), II, 71.
Hauburch, zie Auburch.
Hausij bij Camercij, ghewesen eighendom van Egmont, door de ghuesen
inghenomen, IV, 161-162.
Hautbriel (den). Den lieden den eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc, enz.
afghevraecht, II, 130.
Hautbriel (den). Foerieringhe vande bende van Germenij, II, 188.
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Hautbriel (den). Foerieringhe vande bende van Montinbrugis, II, 234.
Hautbriel (den). Foerieringhe vande Spaengiaerts, II, 347.
Hautbriel (den). Huus van Jan Stalins, III, 121.
Hautbriel (den). Gruwelic stick der Spaengiaerts in thuus van Michiel Dolins,
IV, 120.
Hautbriel (den), IV, 161.
Hautkeercke (rudessen der gldaten up gheslapen hadden, an die ghevanghenen
ghegheven, IV, 137.
Gravencasteel (zeker ghevanghene Spaengiaerts uut 's) bijna ghebroken, IV,
161.
Gravencasteel (executie voor 's) van twee ghuesen, IV, 163-165.
Gravencasteel (condicien van thueren van gheconfisquierde huijsen te lesen
in 's), IV, 188, 198.
Gravencasteel (drij ghevanghenen uuten 's) naer Deijnse ghevoert, IV, 200-201.
Gravencasteel (15 ghuesenhuijsen verhuert in 's), IV, 216.
Gravencasteel (de vierschare vander Audenburch in 's), IV, 216.
Gravencasteel (een ghues voor 's) onthoofd, IV, 226.
Gravencasteel (valsche munteneers ghevanghen ghezet in 's), IV, 228.
Grevelijnghe versteerct up de costen van Vlaenderen, III, 241.
Grevelijnghe door duuck Dalbe met crijschvolcke bezet, IV, 92.
Grevelijnghe (een veendel Walen verlaet), IV, 220.
Grijzezusterhuus, zie Grauzusterhuus.
Groenen Briele (die abdie ten) in de beeltstormerije, I, 175.
Groenijnghen zendt gheschut naer Leewerden, II, 83.
Groenijnghen IV, 88.
Groenijnghen door de ghuesen inghenomen, IV, 129.
Groenijnghen (tgharnisoen van) door de ghuesen versleghen, IV, 135.
Groenijnghen (de ghuesen reculeeren van voor), IV, 138.
Groenijnghen (de Duijtschen ende de Spaengiaerts te), IV, 215.
Groenijnghen (anslach up duuck Dalbe bij tclooster), buijten Bruessele, IV, 39.
Grutere (Adolf De) afgheghaen tresoorier, ziet duer de Spaengiaerts zijnen
huusraet wechvoeren, III, 61, 84-85.
Grutere (Charles De), heere van Exaerde, I, 165.
Grutere (Phelips De), lII, 78-79.
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Grutere (den broeder vander huijsvrauwe van), heere van Wallebeque, als
verrader ghevanghen ghenomen in den Westcant, IV, 49.
Guarde, zie Gharde.
Guise (le duc de), zie Ghuijse.
Haerlebeke (ongheweerte tot), II, 306.
Haerlem (beeltstormerije tot), I, 184.
Haerlem (de ghues van) ghaen buten predicken, II, 105.
Haerlem (mirakel gheschiet bij thanghen van zeven ghues te), II, 315-316.
Haghe (den raet vanden) in de beeltstormerije, III, 89-91.
Haken, zie Aken.
Hallebaergiers (de nieu anghenomene) door tvolck bespot, I, 200-201.
Ham (de Walen bedrijven eenen loosen alaerm in den), II, 272.
Ham (de Walen maken haer proufoordonancien inden), II, 299.
Ham (rooverijen der roode rocx in den), II, 304.
Hane (D'), zie Dhane.
Hane (Baltazar Van) secretarius, bij tafeeschen van den eedt, II, 131.
Hanecam (den) ghevanghen naer Bruessele ghezonden, IV, 30.
Hans den scheerprechter van Ghendt, I, 277. Zie Vanden Beerghe.
Hansbeke gheinfexeert, II, 280.
Hanswijck (tclooster ende de keercke, van Onse Vrauwe van) in de
beeltstormerije, I, 185-186.
Harenbeerghe (dheere van) treckt den franschen coninc ter hulpe, III, 125,
135.
Harenbeerghe (dheere van), III, 208.
Harenbeerghe verslaghen ende ghedoot in den slach van Heiligerlee, IV, 87-91.
Harenbeerghe (dheere van) bestooct zonder succes tlegher van Oraingien,
IV, 267.
Harenbeerghe (dheere van), zie Herenbeerghe.
Hase (Jacob De), zie Dhase.
Hasebrouck (staet der religiezaken, te), II, 14.
Hasebrouck vol ghuesghezinden, II, 267.
Hasebrouck (ongheweerte te), II, 307.
Hassche (Van) wonende up de Nieustrate, IV, 53.
Hasselt (de pastuer van) gheslaghen, I, 26.
Hasselt II, 113.
Hasselt (Hermanus te), II, 119, 146. Zie Moded.
Hasselt (d') te Dronghene, IV, 94.
Hassincourt (doodt van mijnheere van), II, 71.
Hauburch, zie Auburch.
Hausij bij Camercij, ghewesen eighendom van Egmont, door de ghuesen
inghenomen, IV, 161-162.
Hautbriel (den). Den lieden den eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc, enz.
afghevraecht, II, 130.
Hautbriel (den). Foerieringhe vande bende van Germenij, II, 188.
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Hautbriel (den). Foerieringhe vande bende van Montinbrugis, II, 234.
Hautbriel (den). Foerieringhe vande Spaengiaerts, II, 347.
Hautbriel (den). Huus van Jan Stalins, III, 121.
Hautbriel (den). Gruwelic stick der Spaengiaerts in thuus van Michiel Dolins,
IV, 120.
Hautbriel (den), IV, 161.
Hautkeercke (rudessen der ghues tot), III, 199-202, 233-235.
Hauweghem (Gillis Van) van zijnen bedde ghehaelt, I, 215.
Hauweghem (Gillis Van) als beeltstormer ghejusticieert, II, 200-204.
e

Hauweghem (Willem Van), de 12 schepene vander kuere, ghecommitteert an
de doortreckende soldaten victaillie te bezurghen, IV, 218.
Hauweghem (Nic. Triest, heere van), zie Triest.
Hauwelijcken voor de veltpredicanten ghesloten nietich verklaert, II, 244.
Havere (Franchoijs Van), I, 245; III, 23.
Haijman (Adam), brauwer, ghevanghen ghenomen voor ghueserije, III, 297.
Hecke (Jaques Van) inneghedaecht, III, 277.
Hedijnghe (baldadicheden der Spaengiaerts te), III, 74.
r

Hedijnghe (jonch Pieter Van) heere van Hasselt te Vrijen, ghevanghen, I,
26-27.
Heecke, III, 206.
Heecke (de keercke van) ghedestrueert door de wilde ghuen, IV, 129.
Heecke (Lievin Vander), van Ghendt, wordt te Tonghren door dlegher van
Oraingien berooft van waghen ende peerden, IV, 268.
Heerbeerghiers moeten de vreemdelinghen doen kennen die zij logieren, I,
203.
Heere (D' ofte De), zie Dheere.
Heerenbeerghen (s'), zie Beerghen.
Heerlinghen (ontschepinghe van spaensche soldaten te), IV, 87.
Heernesse, zie Eernesse.
Heiligerlee (veltslach van), IV, 87-91.
Heirnesse, zie Eernesse.
te

Helfaut (Franciscus), abt van S Pieters, I, 130.
te

Helfaut (Franciscus), prelaet van S Pieters, vertreckt naer Saffelare, II, 209.
te

Helfaut (Fr.), abt van S Pieters, steerft, III, 141-142.
Helich-gheestmeesters beschuldicht, I, 305.
Helleput (int huus van Jan) licheen spaensche wachte, IV, 95.
Hembijse, zie Embijse.
Heneghauwe ( predickinghe in ), I, 1.
Heneghauwe (volc uut) wonende in de Polders, IV, 243.
r

Henrick (coninc) van Vrancrijck in eenen tornoij dootghereden door mons De
Lorges, IV, 268.
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Henricx (Jan), I, 105.
Henricx ofte Heijndricx (Lievin), ghuesghezinde, II, 7.
Henricx (Lievin) bij den hoochbaliu, II, 21-22.
Henricx (Lievin) anreest door de roode rocx II, 45.
Henricx (Lievin) als ghuesgezinde ontboden, I, 47.
Henricx (Lievin), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 197.
Henricx (Lievin) in Inghelandt, II, 319.
Henricx (Lievin), II, 348.
Henricx (tgoet vande zonen van Lievin) gheinventarieert, III, 182.
Henricx (Lievin) inneghedaecht, III, 276.
Henricx (het gheconfisqueerde huijs van Lievin) te hueren ghestelt ende
verhuert, IV, 188, 198, 217.
Henricx (de gheconfisqueerde planterie van Lievin) verhuert, IV, 280.
Herdoopermeester (een) te Ghendt uutgelaten, I, 34.
Herdoopermeesters (het logieren van) ghestraft, I, 27.
Herdoopers, zie Anabaptisten.
Herenbeerghe (de grave van), II, 206. Zie Harenbeerghe.
Herenbeerghe (de grave van) neemt 70 nobilisten ghevanghen, II, 209-210.
Heresije (tplaccaet vanden keijser up tfeijt der) vernieuwt, IV, 123.
Heretijcque (de) verdienen den dood volgens Van Vaernewijck, I, 119-121.
Heretijcque (articulen ter bezwaernesse ende verlichtinge der), IV, 24-27.
Herlijn (Michiel), II, 102.
Herlijn (Michiel) ghevanghen, II, 152-153.
Herlijn (Michiel) ende zijn zone te Valenchiene onthooft, II, 237.
Herlijn (Michiel) ontgraven, II, 332.
Hermanus, zie Moded.
Hermentiers, zie Aermentiers.
Hermentis (Jacobus), III, 31.
Hermentis (Jacobus), Spaengiaert, die bij Vaernewijck ghelogiert hadde, zendt
eenen brief, IV, 229.
Hermes (staute predicatien van), II, 113.
Hermes (doctuer), II, 246.
Herst (dat stedekin) in dlandt vanden Beerghe van de onse beleghert, IV, 197.
Hert (de weduwe Joos De), III, 211.
r

Hertaing (le s De), III, 265.
Hertoghenbossche (de gheestelicheijt ghejaecht uut 's), I, 291.
Hertoghenbossche (ghedragh der ghues te 's), II, 10.
Hertoghenbossche ('s), II, 153, 165.
Hertoghenbossche (het spaensch gharnisoen van Mechelen vertreckt naer 's),
IV, 142.
Hertoghenbossche (ghuesen executien te 's), IV, 174.
Hertoghenbossche (de Spaengiaerts van Ghendt ghaen naer 's) ligghen, IV,
198, 201.
Hertoghenbossche (executien te 's), ghevolght van eene rudesse der Duijtschen,
IV, 208-209.
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Hertoghenbossche (te 's) staen 661 huijsen ledich ende gheconfisquiert, IV,
209.
Hertoghenbossche (die van 's) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV,
286.
Hertschaep (Claeijs), I, 200.
Hesch (mijvrauwe vanden), II, 203.
Hessele (Jacob), Hessels, of Hesselijns, raet in Vlaenderen, ghecommitteert
om te informeren int faict vande ghueserie, III, 82.
Hessele (meester Jacob), raetsheere, 1, 91-92, 155, 258.
Hessele (Jacob) te Vilvoorde ter audience der ghevanghenen, II, 254.
Hessele (Jacob), raetsheere, meldt an den president van Vlaenderen de victorie
van duuck Dalbe up dlegher van Oraingien, IV, 274.
Hesseloos (Jacob) vechtende jeghen waelsche soldaten, II, 217, 2!8.
Hessen (Wilhelmus, landtsgrave van), zie Wilhelmus.
Heuvelpoort, zie Hueverpoorte.
Heverbeque (Phelips Van) bijna duer de Spaengiaerts duersteken, III, 161.
Heyndricx, zie Henricx.
Hieronimieten (De), zie Fraters.
Hol ofte Hole (Joorkin Van), I, 277.
Hol (Jooren Van) in den slach van Heiligerlee, IV, 91.
Hol (Jooren Van) aen thooft derghues in Vrieslandt, IV, 112.
Hol (Jooren Van), capiteijn van tvoetvolc van Oraingien, IV, 267.
Hollandt (beeltstormerijen in), I, 271.
Hollandt (valsche mare van eene ghuesvergharinghe in), II, 193.
Hollandt duerwurtelt van ketterien, IV, 271.
Hollandt (die van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Hondt (Claeijs De), bij tafbreken der ghuekeercke, II, 171.
Hondtscote (den stedehauder vanden souverain van) duer de ghues overvallen,
III, 205.
Hondtscote (rudesse der ghues tot), III, 233.
Hondtscote (moorderijen der wilde ghuesen te), IV, 165-166.
Hoochbaliu, zie Bourgoingnen (Adolf Van).
Hoochhuus ('t), up de Vrindachmaerct, II, 202.
Hoochpoort (de), I, 96, 283; II, 217; IV, 188.
Hoochpoort (de). Briefkin angheplackt rakende tanclaghen der coorencoopers,
I, 195.
Hoochpoort (de). Huus van Anth. Van der Muelen, I, 215; III, 276.
Hoochpoort (de). Ancomste van anghesleghen gheschut, II, 112.
Hoochpoort (de). Huus van Gheeraert Fernants, II, 186.
Hoochpoort (de). Huus van Lievin De Smet, wijlen der ghautsmeden huus, II,
199; III, 297.
Hoochpoort (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 344, 347.
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Hoochpoort (de). Huus van Vincent Christiaens, III, 210-211.
Hoochpoort (houck vander) ende Vischmaerct. Woonste van Claeijs De Saleere,
III, 258; IV, 14, 186-187.
Hoochpoort (de). Het huus van Lievin Dherde: den griffoen, IV, 216.
Hoochstraten (den heere van) neemt 30 beeltstormers ghevanghen, I, 300.
Hoochstraten (den heere van), I, 302.
Hoochstraten (ancomste en vertrecken van den heere van), II, 115.
Hoochstraten (den heere van) afghedanct, Il, 125.
Hoochstraten (den heere van) ende de consistorie der ghues van Ghendt, II,
125.
Hoochstraten (den heere van) bij de gouvernante tAndtweerpen, II, 318.
Hoochstraten (den heere van) met ghuesch crijschvolc in Vrieslandt, IV, 142.
Hoochstraten (ghebot Anthonis Van Lalaing, heere van), te arresteeren, IV,
154-155.
Hoochstraten (de heere van) an thooft der ghuesen in Vrieslandt, IV, 174.
Hoochstraten (den grave van) in tlegher van Oraingien, IV, 215.
Hoochstraten (mare vande doot vanden grave van), IV, 284.
Hoochstraten (de bende van) comt binnen Ghendt, I, 308.
Hoochstraten (de bende peerdevolc van) verleght, I, 313.
Hoochstraten (de bende van) bij de triumphe up den Cautere, II, 84.
Hoochstraten (de bende van) bij eene beroerte, II, 100.
Hoochstraten (triumphe vande bende van), II, 100-101.
Hoochstraten (de bende van), II, 102.
Hoochstraten (een soldaet vande bende van) upghevischt, II, 123-124.
Hoochstraten (de bende van) afghedanct, II, 341.
Hooftbrugghe (de), I, 45; II, 200, 265, 305; III, 158; IV, 71.
Hooftbrugghe (tMarienbeelt up de) in de beeltstormerije, I, 176.
Hooftbrugghe (de) tijdens eene executie, III, 303.
Hofftmannen in iedere parochie voor het toesicht up de vreemdelinghen ende
sectarissen, IV, 158.
Hoombeerghe (Jan Damman, heere van), zie Damman.
Hoorebeque (Phelips Van), ghewont duer de Spaengiaerts, III, 161.
Hoorebeque (Pieter Van) draecht zelf zijn kindt ten doope bij de veltpredicanten,
I, 304.
Hoorebeque (Pieter Van), ghuesghezinde, II, 7.
Hoorebeque (Pieter Van), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 197; III, 275.
Hoorebeque (Pieter Van) vlucht, III, 279.
Hoorne (mandement vanden grave van), I, 224.
Hoorne (peerdevolc vanden grave van) verwacht, I, 313.
Hoorne (de grave van), II, 24.
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Hoorne (de grave van) leght zijnen eed af, II, 133.
Hoorne ghuesghezint ofte emmer niet paeps, II, 194.
Hoorne (den grave van) absent, II, 255.
Hoorne (mare over den grave van), II, 273.
Hoorne (de grave van) ghevanghen ghenomen, III, 27.
Hoorne (de Spaengiaerts trecken uut om) te verjeghenen, III, 44.
Hoorne ghevanghen inneghebrocht, III, 57-60.
Hoorne int nieu casteel ghevanghen, III, 61, 113, 288.
Hoorne (nieumaren over), III, 100.
Hoorne (de ghoedijnghen van) bescreven, III, 209.
Hoorne (duuck Dalbe schrijft over) an den Coninc, III, 219.
Hoorne een heretijck, III, 220.
Hoorne uut tnieu casteel naer Bruessele ghevoert, IV, 102-104.
Hoorne onthooft, IV, 105, 108.
Hoorne rechtveerdichlicken ter justicie ghebrocht, IV, 149.
Hoorne (de bende van) afghedanct, II, 341.
Hoorne (de graefnedinne van) int legher der ghues, IV, 112.
Hospitaelpoort, zie Spittaelpoorte.
Hostelriers, zie Heerbeerghiers.
Hoijaert (den), I, 283; IV, 95.
Hoijaert (den). Een Spaengiaert slaet eenen armen bloet, III, 157.
Hoijaert (den). Ghevecht tusschen vremdelinghen ende Spaengiaerts, III, 217.
Hoijaert (den). Ancomste van vluchtelinghen van Doornicke, IV, 162.
Hoije (een man staet vander stedeweghe up de ghroen) met casen ende broode
om de doortreckende soldaten ghoeden coop victaillie te gheven, IV, 218.
Hoije (het beghijnhof in d'), zie Beghijnhof in dHoije.
Hubertus Van Eijck, zie Eijck.
Huddevettershuus (de) up de zuutzijde vande Vrindachmaerct, III, 70.
Huele (Van), heere van Eversbeque, III, 57.
Huele (thof van) up de Leije bij de Spaengiaerts gheruumt, IV, 132.
Huerebaut (Fransoijs), schildere, III, 75.
Hueriblock (Franchoijs), I, 305.
Hueriblock (Franchoijs), ghuesghezinde, II, 8.
Hueriblock (Franchoijs) inneghedaecht, III, 137.
Hueriblock (Franchoijs), fugitijf, comt weder te Ghendt, III, 182-183.
Hueriblock (Franchoijs) te Bruessele ghevanghen, III, 258.
Hueriblock (Franchoijs) ende duuck Dalbe, III, 292.
Hueriblock (Franchoijs) te Bruessele ghearresteert, IV, 13.
Hueriblock (poogingen ter verlossinghe van Franchoijs), IV, 15-16
Hueriblock (Franchoijs) in vreesen, IV, 38.
Hueriblock (requeste ende knieval ten
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voordeele van Franchoijs), IV, 41.
Hueriblock (vruchtelooze supplicatien ten voordeele van Franchoijs), IV, 56.
Hueriblock (Franchoijs) noch niet ghejusticieert, IV, 82.
Hueriblock (Franchoijs) van Bruessele naer Vilvoorde overghevoert, IV, 140.
Hueriblock (Franchoijs) maladiues up tcasteel van Vilvoorde, IV, 210.
Hueriblock (Gillis) inneghedaecht, III, 277.
Huerne (Augustijn Van), III, 213.
Huerne (Lievin Van), ontfanghere, II, 197.
Huesdene (dien van) haer gheweer ghenomen, II, 129.
Huesdene (diefte tot), III, 228.
Huesdene (dieven van) ghevanghen, ghepijnt ende gheëxecuteert, III, 238,
250-251, 251-254, 256-258.
Huesdene (rudesse t') van sommighe Spaengiaerts, IV, 269-270.
Hueverpoorte (predicatie buten der), I, 6, 31-32, 43.
Hueverpoorte (vergharijnghe der ghues buten der), I, 238.
Hueverpoorte (de) ghesloten ghehauden, II, 22.
Hughaert (Jacques) spot met de ghues, II, 20-21.
Hughe (Willem), beelthauwer, I, 146, 152, 158, 160, 174.
Hughenoijsen (de) in Vranckrijck, II, 53-56, 227, 333; III, 85-87, 99, 114, 125,
128-129, 134-135, 142, 188, 194, 263, 292-293, 296, 298-299; IV, 35, 240.
Hughenoijsen (mandement vanden coninck van Vrancrijcke jeghen de), III,
245-250.
Hughenoijsen (tijdinghen over de), IV, 9-11.
te

Hughenoijsen (S -Omaers in gevaer aen de) overghelevert te worden, IV, 35,
48-49.
Hughenoijsen (de) willen zich meester maecken van Ludick, IV, 49.
te

Hughenoijsen (de) te S Walrij door den duuck de Ghuijse overvallen ende
vermoort, IV, 171-172.
Hughenoijsen (rudessen der) in Rochelles, IV, 185-186.
Hulf ofte Huls (het casteel an dlandt van Cleve door de Spaengiaerts
ghewonnen, IV, 206-207.
Hulse (Pauwels Van), ghuesghezinde, II, 141.
Hulse (Thomaes Van), brauwer, III, 102.
Hulst zuver ghehauden vander predicatien, I, 299.
Hulst (een predicant ende vier anderen ghevanghen t'), II, 14.
Hulst (neghen ghuesen t') onthooft, IV, 169-170.
Hurssele gheinfexeert, II, 280.
Hus (Johannes), IV, 8.
Huijsse, III, 206.
Hijnghebijn (Lievin), zie Inghelbin.
Hijstoriescrijvere (plicht van een recht), I, 169.
Impost (duuck Dalbe begheert van Vlaenderen eenen) van 150 duijsent
ghuldenen. Colacie
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ter zelver causen, IV, 84-87.
Impost up den wijn gheaccordeert bij de gheestelicke ende de heeren vanden
Rade, enz., IV, 124.
Impost (verzouck van Ghendt den) voor den onderhoud der soldaten up de
generaliteijt vanden lande te brenghen, IV, 124.
Impost (den) up den wijn ende de Predicheeren, IV, 142.
Indaghinghe van XXVI ghegoedde ghuesghezinde, II, 196-199.
Indaghinghe van 18 mannen, II, 230.
Indaghinghe van ghues te Brugghe, III, 192.
Indaghinghe van diveersche poorters, III, 221-222.
Indaghinghe van hondert ghues, III, 272-279.
Indaghinghe van ghues te Bruessele, III, 299-300.
Indaghinghe van drij Ghandtoijsen, IV, 22.
Indaghinghe van eenen ghues, IV, 56.
Indaghinghe van vrauwen die met haer mannen ghevlucht waren, IV, 238.
Inghelandt (maren over), III, 125.
Inghelbin (Lievin) inneghedaecht, III, 273.
Inghelbin (Lievin), ghandtoijs, int Westquartier ghevanghen ghenomen, IV,
256-258.
Ingienen (een waghen met) anghesleghen, II, 112-113.
Inquisitie (toenemen der), I, 37.
Inquisitie (uprechtinghe van een nieuwe), IV, 113.
Inquisitie van Spaengien (de) niet inghevoert in de Nederlanden, IV, 147.
Inquisitie (de) van Spaengien ende de doot van don Carlos, IV, 210.
Isabelle (de epitaphie van), coninghinne van Denemaercke, ghesalveert, I,
130, 149.
Italianen, zie Crijschlieden (italiaensche).
te

Jacobs-grauzusterhuus (veel messen ghedaen in S ), I, 216.
te

Jacobshuus (S ) tijdens de beeltstormerije, I, 176.
te

Jacobskeerckhof(predicatie up S ), I, 270-271.
te

Jacobskeerckhof (beroerten up S ), I, 281, 282, 283.
te

Jacobskeerckhof (drij ghues ende een vermoorde up S ) up tonghewijde
begraven, I, 270; IV, 54, 202.
te

Jacobskeerckhof (twee gheëxecuteerde Spaengiaerts up S ) begraven, III,
71-72.
te

Jacobskeerckhof (soldaten trecken over S ) naer eene executie, III, 302.
te

Jacobskeerckhof (een veendel Walen passeren neffens S ), IV, 217.
te

Jacobskeerckhof (tcruijseficx van S ) ghebroken, ende een ander in de plaetse
ghehanghen, IV, 254.
te

Jacobskeercke (in S ) predickt een augustijn jeghen de veltpredicanten, I, 48.
te

Jacobskeercke (de outaertafelen, enz. van S ) verborghen, I, 88.
te

Jacobskeercke (troubels in S ), I, 111.
te

Jacobskeercke (beeltstormerije in S ), I, 138, 147-152; 111, 297.
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te

Jacobskeercke (dieverije in S ) van sommighe beeltstormers, I, 207.
te

Jacobskeercke (messe ende sermoen in S ) te midden der ruijnen, I, 230.
te

Jacobskeercke (twee beroerten in S ), telkens na tsermoen, I, 264-267.
te

Jacobskeercke (twee sermoenen van broeder Jan Vanderhaghen in S ), I,
268.
te

Jacobskeercke (een man die beroerte in S ) ghemaect hadde, doetamende,
I, 270.
te

Jacobskeercke (den pastuer van S ) verbiedt priester ende zangher baerdt te
draghen, I, 272.
te

Jacobskeercke (sermoen jeghen de ghues in S ), I, 290.
te

Jacobskeercke (tsacrament in een besloten potkin ommeghedraghen in S ),
II, 50.
te

Jacobskeercke (gheen enckel meinsch ten offer in S ), II, 74-75.
te

Jacobskeercke (sermoen van Jan Vanderhaghen in S ), II, 121.
te

Jacobskeercke (den lieden van ontrent S ) den eedt van ghetrauwicheijt an
den Coninc, enz. afghevraecht, II, 130.
te

Jacobskeercke (pastuer ende coster van S ) claghen over het klein ghetal
communicanten, II, 332.
te

Jacobskeercke (de schade van S ) ghegroot, III, 74-76.
te

Jacobskeercke (bestedinghe van tSacramentshuus in S ), III, 91-92.
te

Jacobskeercke (boucken ghestolen uut S ), III, 262.
te

Jacobskeercke (brief voor S ) gheplant, sommighe ghues indaghende, III,
274-275.
te

Jacobskeercke (ommehalinghe in S ) voor den ghemeenen aermen, III, 287.
te

Jacobskeercke (de gheplunderde S ) gherepareert, III, 293-295.
te

Jacobskeercke (rijcke ronthalinghe ende sermoen in S ), IV, 28-29.
te

Jacobskeercke (communiceeringhe up Paeschdach in S ), IV, 34-35.
te

Jacobskeercke (berechtinghe in S ), IV, 51.
te

Jacobskeercke (sacramentsprocessie van S ), IV, 117.
te

Jacobskeercke (den broeder vanden meester del campo beghraven in S )
ende daerna ontghraven, IV, 169.
te

Jacobskeercke (tsacrament in S ) in tnieu Sacramentshuus ghestelt, IV, 203.
te

Jacobskeercke (sermoen in S ) van bisschop Jansenius over tvieren van zeker
simpel mestdaghen, IV, 260-262.
te

Jacobsprochie (keercmesdach in S ), I, 309-310.
te

Jacobsprochie (crijschlieden in S ) ghelogiert, I, 313.
te

Jacobs-zusterhuus (S ), I, 176.
Jacopijnen (eenighe) blijven in de weerelt, I, 272.
Jan (Prete), zie Prete Jan.
te

Jansavont (het vieren van S ) verboden, II, 264-265.
te

te

Jansbrugghe (S ) achter S Janshuus, II, 123.
Jansenius (Cornelis), eerste bisschop van Ghendt, IV, 224.
Jansenius, eerste bisschop van Ghendt, doet zijnen intreije, IV, 232-236.
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te

Jansenius (bisschop) doet zijn eerste predicatie in S Janskeercke, IV, 238-240.
te

te

Jansenius (bisschop) predict in S Jacobskeercke, in S Nicolauskeercke,
te

ende in Onser liever Vrauwenkeercke tS Pieters, IV, 260-262.
Jansenius (paysivel ghedrach van bisschop), in een different nopende de
redemptie in zake van uutvaerten, IV, 291.
te

te

Janshuus (beeltstormerije in S ) bij S Jacobskeercke, I, 138.
te

te

Janshuus (S ) bij S Jacobskeercke, II, 123.
te

Janskeercke (de costelicheden van S ) verborghen, I, 87, 88, 92.
te

Janskeercke (sermoenen jeghen de ghues in S ), I, 90.
te

Janskeercke (beeltstormerije in S ), I, 140-146.
te

Janskeercke (S ) weder ontsloten, I, 206
te

Janskeercke (de clocken van S ) luden op nieu, I, 217.
te

Janskeercke (sermoen van Leo Beernaert in S ), I, 219.
te

Janskeercke (sermoen in S ), I, 230.
te

Janskeercke (sermoenen van Jan Vanderhaghen in S ), II, 12-13.
te

Janskeercke (de trompers trompen niet up den turre van S ) ghelijc naer
ghewoonte, II, 17-18.
te

Janskeercke (S Jans hooft in Ste) door de pilgrems ghecust, II, 264.
te

Janskeercke (pastuer ende coster van S ) claghen over het klein ghetal
communicanten, II, 332.
te

Janskeercke (de Spaengiaerts monsteren in S ), III, 15.
te

Janskeercke (tSacramentshuus in S ) up nieu upghemaect, III, 92.
te

Janskeercke (sommighe Spaengiaerts teerlinghen in S ), III, 180
te

Janskeercke (monsteringhe in S ), III, 185.
te

Janskeercke (een brief gheplant voor S ), sommighe ghues indaghende, III,
272.
te

Janskeercke (ommehalinghe in S ) vuer den ghemeenen aermen, III, 288.
te

Janskeercke (beeltstormerije in S ), III, 297.
te

Janskeercke (S ) up witten donderdach ende ghoeden vrindach, IV, 32.
te

Janskeercke (eenighe beeldekins ghebroken in S ), IV, 62.
te

Janskeercke (een sermoen in S ) ghestoort, IV, 214.
te

Janskeercke (dienst in S ) bij tuprechten van tbisdom van Ghendt, IV, 224.
te

Janskeercke (de canonicken van S ) bij de incomste van Jansenius, eersten
bisschop van Ghendt, IV, 233-236.
te

Janskeercke (S ) tijdens de incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
te

Janskeercke (eerste predicatie van Jansenius in S ), IV, 238-240.
te

Janskeercke (uutvaert van don Carlos in S ), IV, 244-245.
te

Janskeercke (S ) tijdens eene processie-generael, IV, 245.
te

Janskeercke (den crocht van S ) na de beeltstormerije, I, 176.
te

Janskeercke (de Spaengiaerts monsteren in de krocht van S ), III, 261.
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te

Jans-Leerne (brant tot S ), II, 309.
te

Jans-zusterhuus (S ), I, 176.
Jaspar's (meester) schilderie ghesalveert, I, 154.
Jemminghen (slach van), IV, 188-190, 212-213.
Jeremie, zie Germenij (capiteijn).
Jeronimieten, zie Fraters (clooster ten).
Jesuijt (een), een treffelic predicant, IV, 28-29.
Jooris (meester) tYpre, I, 277.
Jooris (Dierick), ghuesghezinde, II, 8.
Jooris (ghueseverghaderinghe up tgoeijkin van Dierick), te Wondelghem, III,
307; IV, 25, 81, 216.
Jooris (Dierick) ghevanghen ghenomen met de hulpe van broeder Jan
Vanderhaghen, IV, 64-65.
Jooris (Dierick) ghetortureert ende mits burghe ontsleghen, IV, 288.
Jooris (Jan) ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Jooris (Jan), burghe voor zijnen broeder Dierick, IV, 288.
te

Joorishuus (S ), I, 176.
te

Jooris (S ) tijdens de beeltstormerije, III, 283.
te

Jooris (Jansenius bij zijne incomste te Ghendt in tcappellekin van S ), an de
Vijfwintghaten, IV, 232.
te

Joorispoorte (S ). Sacramentsprocessie, IV, 117.
Joorispoorte Ka, kl, kn, ko, kr, zie ca, cl, cn, co, cr.
Joorispoorte Keerchove (Paul Vanden), alias Vanden Velde, inneghedaecht,
III, 274.
Keercken (bevel uut Bruessele de) te repareren, III, 269.
Keercken (oordonancie de ghebroken) te repareren, III, 293-295.
Keercken (schepenen vander Kuere ordoneren het restaureren der), IV, 114.
Keercken (drij) in den Westcant door de wilde ghuesen ghedestrueert, IV, 129.
Keercken (sommighe) bij de ghuesen verbrant, IV, 161-162.
Keercken (de) worden gherepareert, IV, 203-204.
Keercken en cloosters (de) verbeerghen haer ghoet, I, 87-88, 91-92.
Keercken ende cloosters verwoest te Utrecht, II, 20.
Keercken ende cloosters moeten weder gherepareert worden, II, 258-260.
Keerenmelckbrugghe(de), zie Melckbrugghe.
Keghele (Jan De), chirurgien, II, 9.
Keghele (Jan De), chirurgien, ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Keljoothuus (mare over tafschaffen van 't) vanden coorne, I, 213.
Kene (Willem Vander) ghevanghen, II, 276.
Kerrebroucx (een dochter vande) getraut met Gillis De Buck, III, 154.
Kerst (Helich), neffens tnieu casteel, int jaer 1497, I, 65.
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Kerst (beeltstormerije tsHelichs), I, 159.
Kerst (tsacramentshuus tsHelichs) up nieu besteet, III, 92.
Kerst (loterie tsHelichs), IV, 216.
Kessoij (Adriaen), II, 321.
Ketelpoorte (duer de). Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Ketelpoorte (duer de). Een schildere bij waelsche soldaten ghequetst, II, 329.
Ketelpoorte (duer de). De huusraet uut der lieden huijsen naer tnieu casteel
ghevoert, III, 60.
Ketelpoorte (duer de). Woonste van Jacob De Vechtere, IV, 2.
Ketelpoorte (duer de). Woonste van Franchoijs Goethals, IV, 110.
Ketterien (vele streken duerwurtelt van), IV, 271.
Ketters, zie Heretijcque en Ghuesen.
Keulen, zie Cuelen.
Keijnoo (der gheusen legher bij), IV, 292-293.
Keijser (mare dat de) volc zent, II, 158.
Keijser (incomste vande ambassade vanden), II, 222.
Keijser (bestant tusschen den) ende den Turck, IV, 23.
Keijser (de) heeft deel int vonnesse van Egmont ende Hoorne, IV, 106.
Keijser (de) verbiet den ghuesen hulpe te gheven, IV, 257.
Keijser (valsche mare dat de) hulpe ghingh zenden an duuck Dalbe, IV, 284-285.
Keijser (de), IV, 291.
Keijsere (Daneel De), duerwaerder vanden raet van Vlaenderen, neemt
bedectelic informacie up de zonen van Lievin De Vlieghere, IV, 99.
Keijsere (Daneel De) bij eene executie, IV, 164.
Keijserpoorte (beeltstormerije an de), II, 321.
Keijserpoorte (incomste van XIX veendelen Spaengiaerts duer de), III, 1,
Keijserpoorte (Egmont ende Hoorne ghevanghen inneghebrocht duer de), III,
57.
Keijserpoorte (huus van Vincent Salomon duer de), II, 322; III, 260.
te

Keijserpoorte (S Claren buten der), III, 284.
Keijserpoorte (executie buten der), IV, 254.
Keijserpoorte (incomste van Jansenius, eersten bisschop van Ghendt. duer
de), IV, 232.
Kien (Matthijs De), beelthauwer, I, 130, 153.
Korte munte, zie Curtemunte.
Kijvije (Hans) in twist met waelsche soldaten, II, 219-220.
Kuercamer vanden Harijnck, I, 177.
Kuere (Jan Onghena inde criminele vierschare vander), IV, 195.
Kwatrecht, zie Quaetatrecht.
La Barre (Ferdinand De), heer van Mosscheroen, zie Mosscheroen.
Labeque (Christoffels), zie Delabeque.
r

Ladron (Mons De), naer maechschap vanden cardinael van Trenten, treckt
uut Andtweerpen naer tlegher van duuck Dalbe aen thooft van Duijtschen, IV,
217.
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Laerene (te) een man ende een vrauwe vanden blixeme ghedoot, IV, 170.
Lagreijne (de predicant) ghevanghen ghenomen, II, 181.
Lalaing (Anthonis Van), heere van Hoochstraten, zie Hoochstraten.
La Marck (Guill. De), zie Lumey.
Lambrecht, predicheer ten tijde der beeltstormerije, I, 128.
Lambrecht, predicheer, III, 75.
Lambrecht, scheppere, ghevanghen, III, 281.
r

La Motte(le s De), III, 265.
Landercij (crijschvolc in), II, 24.
Landunt (te), tusschen Gent ende Audenaerde, prijsschietijnghe ende
ghewapende predicate, I, 25-26.
Laudunt (predicatie te) belet, I, 291.
Langhe (De), IV, 184.
Langhe (Arnoult De) inneghedaecht, III, 274.
Langhemunte (de). Den Pauwinnen Steen, I, 6.
Langhemunte (de). De bewooners ter predicatie, I, 43.
Langhemunte (de). Huus van Gooris Vanden Boomghaerde, I, 47; III, 276.
Langhemunte (de). Huus van Lievin Henricx, I, 47; II, 45, 348; III, 182, 276; IV,
188, 198, 217.
Langhemunte (de). Huus van Jan Serlippins, II, 133.
Langhemunte (de). Huus van Lievin De Moor, II, 133.
Langhemunte (de). Huus van Jan Weijns, II, 230.
Langhemunte (de). Huus van Ghijselbrecht Tarleers, IV, 188.
Langhemunte (de). Den bewooners den eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc,
enz. afghevraecht, II, 130, 133.
Langhemunte (de). Ancomste ende vertrecken vande bende van Lijcques, II,
163.
Langhemunte (de). Een soldaet ter executie ghevoert, II, 185.
Langhemunte (de). Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Langhemunte (de). Ghevecht tusschen burghers ende soldaten, II, 217-219.
Langhemunte (de). Crijschvolc treckende naer eene executie, II, 265.
Langhemunte (de). II, 268; III, 206; IV, 20.
Langhemunte (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 344, 347.
Langhemunte (de). Een Spaensche dief ter executie ghevoert, III, 64.
Langhemunte (de). Schandelues stick van sommighe Spaengiaerts, III, 107-108.
Langhemunte (de). Lievin De Moor loochent zijn huus ter wille der Spaengiaerts,
III, 124.
Langhemunte (de) De wijnckels ghesloten uut vreeze voor de Spaengiaerts,
III, 165.
Langhemunte (de). Twee Spaengiaerts ter executie ghevoert, III, 166.
Langhemunte (de). Een Spaengiaert ghevanghen gheleet, III, 172.
Langhemunte (de) tijdens eene executie, III, 303.
Langhemunte (de). Een moordenare ter executie ghevoert, IV, 73.
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Langhemunte (de). Sacramentsprocessie, IV, 117.
Langhemunte (de). Processie ter eeren den Sacramente ende tHelich Bloet,
IV, 135.
Larebeque (Jan Van), rhetorizien, III, 283.
La Porte (Jan De), advocaet fiscael van Vlaenderen, ghecomitteert om te
informeren int faict vande ghueserie, III, 82.
La Rochelle, zie Rochelles.
Lathem (predicatie vanden pastuer van), II, 330.
La Torre, secretaris, III, 82.
Laubejois (Jacq.), zie Lobberjoos.
te

Laureins (dabdie van S ) ontrent Ludick, bij dlegher van Oraingien verbrant,
IV, 292.
Laute (Jan), ghuesghezinde, ghevanghen ghenomen, III, 42.
Lauwe (Claeijs Van) duer de Spaengiaerts gheinsulteert, III, 13.
Leauwe (Pierre De) inneghedaecht, III, 274.
Lede (de Spaengiaerts te), III, 204.
Leeman (Michiel), III, 62.
Leerdriesch (up) predicatien, I, 66.
Leertauwersgracht (de). Het logieren ende vertrecken vande bende van
Montinbrugis, II, 163, 187, 234.
Leertauwersgracht (de). De bewooners ter predicatie, I, 43.
Leertauwersgracht (de), III, 57.
Leertauwersgracht (de). Zeven spaensche dieven ghevanghen ghenomen, III,
63.
Leertauwersgracht (de). Huus van Jan Martens daude, III, 275.
Leertauwersgracht (de). Den huijsraet uut der lieden huusen naer tnieu casteel
ghevoert, IV, 131.
Leeuwerghem (duertocht van Spaengiaerts tot), III, 108.
Leewerden (die van) in Vrieslandt stellen haer up, II, 83.
Le Faulquier (Nicolas) ghevanghen, II, 340.
Legher (in Italien gheldt upghenomen om een) jeghen de Nederlanden te been
te brenghen, II, 23-24.
Lens in Artoijs (Quintus Vitellius ende zijne ruters te), IV, 111.
Lepinoo [L'Espinoy] (Charles de), II, 59.
Le Quesnoy, zie Keijno.
Leuven, zie Lueven.
Leijbrugghe (de), II, 121.
Leijbrugghe (de). Een soldaet dootghestoken, II, 179.
Leijden (beeltstormerije tot), I, 184.
Leijden (de ghues van) ghaen buten predicken, II, 105.
Leije (de). Twee Spaengiaerts ter executie ghevoert, III, 166.
Leije (thof van Huele up de) door de Spaengiaerts gheruumt, IV, 132.
Leije bij de Crane (de). Huus van Gillis den brauwer, in den Sallem, III, 209.
Leije bij de Crane (de) tijdens eene executie, III, 303.
Leijen (vrauwe Vander), wier kinderen ghejusticieert waren van herdooperie
weghe,
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steerft ende wordt up tonghewijdde begraven, IV, 54.
Liberalicheijt der godsdiensticheijt te Ghendt, IV, 28-29.
r

Libersaert (le s De), III, 264.
Licques (De), zie Lijcques.
Liedekeercke (de heer van) coopt Vere ende Vlissinghe, II, 189.
Liedekeercke (thof van joncheere Phelips Van), heere van Eversbeque, door
de Spaengiaerts gheruumt, IV, 132.
Liedekeercke (de edel dochter van de) ghetraut met capiteijn Montoij, IV, 170.
Liedekin ghemaect bij Jan Onghena, II, 270-271.
Liedekins up de gheestelicken, I, 68.
Liedekins up den schamelen tijt te Ghendt ghesonghen door de Westerlinghen,
II, 317.
Liefbrugghe (een meiskin verdrinckt an de), II, 78.
Liége, zie Ludick.
Liere (veel volck te) gheleghert, I, 18.
Liere (vier veendels Duijtschen ghezonden naer), IV, 138.
Liere (die van) min ghoet ende redelic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Liere (Pieter Van) ghevanghen, II, 349-350.
te

Lievin (die fiertel van S ) verborghen, I, 87.
te

Lievin (de fiertel van S ), volgens de ghues, wechghevoert, II, 210.
te

te

Lievin (de fiertel van S ) in S Jans ter vereeringhe afghezet, II, 282-283.
te

Lievin (mirakel gheschiet bij de fiertel van S ). - Onderzouck, II, 283-286.
te

Lievin (den fiertel van S ) naer Hauthem ghedraghen, III, 284.
Lievin de crehierder (crieur), I, 35.
Lievin de crehierder, ghevanghen ende ontsleghen, I, 47-48.
te

Lievins-Hautem (brant tot S ) van des balius huus, II, 42-43.
te

Lievinspoorte (crijschknechten buten S ), II, 158.
te

Lievinspoorte (predicatie buten S ), I, 2-5.
te

Lievinspoorte (incomste van crijschvolc duer S ), II, 161.
te

Lievinspoorte (een diefken buten S ) ghegheesselt, III, 103.
r

Ligier (valsche mare vande doot van mons ), IV, 277.
Lobberjoos (Jaques), I, 96.
Lobberjoos (Jaques), ghuesghezinde, II, 7.
Lobberjoos (Jaques) ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 198; III, 273.
Lobberjoos (Jaques) bij Egmont, III, 280.
Lobberjoos (Jaques), III, 307; IV, 25.
Lobberjoos (het gheconfisqueert ghoet van Jaques) vercocht, IV, 187.
Locren (Hans Claeijs te) ghevanghen, II, 275.
Lodron (den breeder van dheere van) door Lumey ghevanghen ghenomen,
IV, 244.
Loefler (Gregorius), ghieter, III, 290.
Loo (de bende van Lijcques vertrect naer), II, 187.
Loo (strooperijen der Walen te), IV, 219.
Loo (Anthoine Van), Porret, inneghedaecht, III, 278.
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Loo (Jan Van), amman, I, 96, 97; III, 268.
Loo (Jan Van), filius Joos, stapelheere, I, 96, 97.
Loo (Jan Van), filius Joos, II, 96-97.
Loo (Jan Van), filius Joos, brenght tijdinghe vander Spaengiaerden ghedrach,
III, 121.
Loo (Laureins Van) inneghedaecht, III, 278.
Loochristi, zie Loo.
Loor (Willem De) ghevanghen, III, 19.
Looven (nietich huwelic vande dochter van Arent Vander) met Vander Stichele,
IV, 247.
r

Lorges (mons De), die in eenen tornoij coninc Henrick van Vrancrijck doot
reet, capiteijn der Ghasschoeniers in dlegher van Oraingien, IV, 268.
Losschaerts (Vande), I, 305.
r

Louvervael (mons De), capiteijn der ghuesen, ghevanghen, IV, 276.
r

Louvervael (mons De) ghevanghen ghenomen, IV, 284.
Lovendeghem (Joos Triest, heere van), zie Triest.
Lovendeghem gheinfexeert vande ghueserie, II, 280.
Lubeck (amsterdamsche cooplieden vluchten naer), II, 206.
Ludick vrij vande beeltstormerije, I, 208.
Ludick (den bisscop van) ende Egmont, III, 217.
Ludick in vreesen vande Hughenoijsen, IV, 9.
Ludick in perijckel duer de Hughenoijsen ghenomen te worden IV, 49.
Ludick (waghenen ende peerden naer tlegher te) ghezonden, IV, 214.
Ludick weijghert spaensch gharnisoen, IV, 229.
Ludick van ghuesen ende Spaengiaerts beleghert ende vande Spaengiaerts
bezet, IV, 257-259.
Ludick bevreest voor tlegher van Oraingien, IV, 273.
Ludick door duuck Dalbe gheschat van hondert duijsent ghuldenen, IV, 274.
Ludick (die van dlandt van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Ludick (der ghuesen legher ontrent), IV, 288.
Ludick (dlandt van) afgheknaecht van crijschvolcke, IV, 290.
Luenis (Lievin), glaesmakere, III, 75.
Luere (Jan Vander), I, 96.
Luere (Jan Vander) bij de communicatie tusschen ghues ende magistraet, I,
298.
Luere (Jan Vander), ghuesghezinde, II, 7.
Luere (Jan Vander), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 197; III, 275.
Luere (tgheconfisqueerde huus van Jan Vander) te hueren ghestelt ende
verhuert, IV, 188, 198.
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Lueven (vier veendelen Duijtschen ghezonden naer), IV, 138.
Lueven (vlucht der studenten uut) bij de naderinghe van Oraingiens legher, IV,
269.
Lueven in vreese, IV, 278.
Lueven buten dangier voor tghuesch legher, IV, 285.
Lueven (die van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Luik, zie Ludick.
Lumbralis (Caspar), zie Caspar.
Lumeij (Willem van Marck, grave van), verslaet drij veendelen Spaengiaerts,
IV, 240.
Lumeij neemt zeker spaensche capiteijnen ghevanghen, IV, 243-244.
Lutheranen ende Calvinisten tAndtweerpen, I, 84.
te

Lutheranen ende Calvinisten (rudesse vanden pastuer van S Jooris te
Andtweerpen jeghen de), I, 253.
te

Lutheranen ende Calvinisten (de) te Andtweerpen doen haer diensten in S
te

Jooris ende in een logie an S Michielskeercke, I, 254.
Lutheranen ende Calvinisten (de) te Andtweerpen, II, 110.
Lutheranen ende Calvinisten (verbod an de Spaengiaerts die van Ghent) te
heeten, III, 111.
Lijbaert (Jan), II, 309.
Lijbersael, III, 158.
Lijcques (de heer van), II, 169, 193.
r

Lijcques (mons De) doet dleger van Oraingien meerckelicke schade, IV, 284.
Lijcques (de bende vanden heere Van), II, 162.
r

Lijcques (de bende van m De) vertrect naer Andtweerpen, II, 187-188.
Lijnwaet-rijnck (den), II, 231.
Lijnwaet-rijnck (den) up de Vrindachmaerct, IV, 118.
te

Lijsbetten (beghijnhof van S ), zie Beghijnhof.
te

Lijsbetten-gracht (up S ) snijt een man tcroonsel af, ghedaen tereeren den H.
Sacramente, ende moet vluchten, IV, 134.
Mabueze [Gossaert] (Jan ofte Jannijn Van), schilder, I, 184.
Mabueze [Gossaert] (schilderije van Jan Van) verbrant, III, 229.
te

Macharius (die fiertel van S ) verborghen, I, 87.
Maendach (verbot up vercoren) in masschers te ghane, III, 193.
Maes (epitaphie van Laureins), I, 141.
Maesheijck wil gheen Spaensch gharnisoen, IV, 274.
Maestricht (die van) stellen haer up, II, 38.
Maestricht, II, 113.
Maestricht bij de ghuesen inghenomen, IV, 129.
Maestricht (de Spaengiaerts van Ghendt ghaen naer) ligghen, IV, 198.
Maestricht (upneminghe van crijschvolc te), IV, 60.
Maestricht (te) willen de Duijtschen niet rumen zonder betalinghe, IV, 111.
Maestricht (Oraingien met zijn legher bij), IV, 212.
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Maestricht (waghenen ende peerden naer tlegher te) ghezonden, IV, 214.
Maestricht (de Spaengiaerts verbranden ontrent) huijsen ende steercten, IV,
228-229.
Maestricht (Lumey neemt ontrent) zeker spaensche capiteijnen ghevanghen,
IV, 243.
Maestricht (tspaensch legher bij), IV, 257.
Maestricht (die van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Maeijaert, zie Maijaert.
Maeijere (Pierre De) inneghedaecht, III, 274.
Maeijkin (doctuer), eene ghuesinne, die predickte te Ypre, IV, 61.
Magdalena (zuster van), zie Filidieusen.
Mageleijnstrate (de), I, 283.
Mageleijnstrate (de). Beroerte veroorzaeckt bij capiteijn Wijchuijse, II, 99.
Mageleijnstrate (de). Duertocht van crijschvolc, II, 161.
Mageleijnstrate (de). Huus vande weduwe van Pieter Van Vaernewijck, broeder
van Marcus, III, 150.
Mageleijnstrate (de). Woonste van Adriaen Dhamere, IV, 14.
Mageleijnstrate (de). Incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Magistraet (het) ghaet te rade teghen de predicatien, I, 3.
Magistraet (het) ontbiedt de notable, I, 39-41.
Magistraet (het) ontbiedt de neeringhen, I, 41-42.
Maldeghem gheinfexeert vande ghueserie, II, 280.
Malen (meester) in Brugghe, I, 277.
Malta (sommighe ghecondempneert naer) te ghaen vechten jeghen de Turcken,
IV, 170.
Mandement, zie Ordonantie.
Manilius (Gislenus oft Gleijn), drucker, III, 56; IV, 157, 160, 180, 184.
Mansfelt (de grave van) neemt pilgierende soldaten ghevanghen, II, 261.
Mansfelt doet de Gouvernante uutgheleet ende rijt thuijswaert, III, 193-194.
r

Marchenelles (le s de), III, 264.
Marck ofte Marcus (meester), valsch muntenare, ghetortureert, IV, 214.
Marck ofte Marcus (meester), ghehanghen, IV, 226-227.
Marck (Willem Van) of Guill. De Lamarck, zie Lumeij.
Margaretha van Parma, zie Gouvernante (de).
Maria van Oostenrijk, gouvernante, krijght van Ghendt eenen schijnck van
40,000 ghuldenen, III, 185.
Mariakeercke (predickinghe te), I, 1.
Mariakeercke ghevanghenneminghe te), IV, 101.
Marien theeren oft Maria ter eeren (tghilde van), III, 281, 284.
Marnix ofte Marijnck (Phelips van), tresoorier generael van Brederode, IV, 153.
Maroele (den abt van), III, 269.
Martinisten, zie Lutheranen.
Martins ofte Martens (de ghuesen vraghen een keercke van
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Jacob), president van Vlaenderen, I, 44.
te

Martins (Jacob), in de adventsermoenen in S Michiels, II, 49.
Martins (Jacob), ghecosen om de zaken nopende de ghueserie te examineren,
III, 45.
Martins (Jacob), ghecommitteert om te besoengieren up tfaict vande ghueserie,
III, 81.
Martins (Jacob) comt weder van Bruessele, IV, 116.
Martins (Jacob), bij het anstellen van den eersten bisschop van Ghendt, IV,
223-226.
Martins (Jacob), verneemt bij brieve van Jacob Hesselins de victorie van duuck
Dalbe up dlegher van Oraingien, IV, 274.
Martins (Jacob) ende den wagheneere die den ghuesen twee peerden ontvoert
hadde, IV, 279.
Martins (den zone van Jacob) calvenisch ghezint, I, 32.
Martins (Jan), ghuesghezinde, II, 8.
Martins (Jan) ghevanghen, III, 22.
Martins (Jan) ontsleghen, III, 61.
Martins (Jan) inneghedaecht, III, 275.
te

Martins (beeltstormerije tS ) Ackerghem, I, 139.
te

Martins (S ) tAckerghem na de beeltstormerije, I, 159.
te

Martins (S ) keercke tot Ypre, gheplundert, I, 74.
te

Martinstrate (de peste in S ), IV, 255.
Maseman (Mattheus), ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Maximiliaen II, keijser, zie Keijser (de).
Maijaert (Bauwen), advocaet, I, 32, 278; III, 300.
Maijaert (Jaques ofte Guillame) ter predicatie, I, 32.
Maijaert (Jaques ofte Guillame) inneghedaecht, III, 278.
Maijaert (Jaques ofte Guillame) vlucht, III, 300-301.
Maijaert (Lucas) ter predicatie, I, 32.
Maijaert (Lucas) inneghedaecht, III, 278.
Maijaert (Lucas) vlucht, III, 300-301.
Mechelen (beeltstormerije tot), I, 185-187.
Mechelen (den hooghen raet van) tijdens de beeltstormerije, I, 185; III, 89.
Mechelen (groot ghetal beeltsnijders ende schilders tot), I, 186.
Mechelen. Een ghautsmet, die met de messe gheghect hadde, ghehanghen,
II, 10-11.
Mechelen (den pastuer van Sleijdinghen, predickende voor), ghehanghen, II,
113-114.
Mechelen (drij ghevanghene ghues te) ontsleghen, II, 338.
Mechelen (een temmerman verbrant te), IV, 104.
Mechelen (te) worden platte scheepkins ghemaeckt voor eenen oorloch in
Oost-Vrieslandt, IV, 121-122.
Mechelen (het spaensch gharnisoen van Ghendt vertreckt naer), IV, 131.
Mechelen (te) logieren VIII veendelen Duijtschen ende ghedraghen haer zeer
wel, IV, 137-138.
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Mechelen (quaet ghedrach der Spaengiaerden te), IV, 138.
Mechelen (tspaensch garnisoen van) treckt naer Andtweerpen, IV, 138.
Mechelen (duuck Dalbe up wech naer), IV, 140.
Mechelen (der Spaengiaerden avontuere te) ende vertreck naer
tsHertoghenbosch. De platte scheepkins oock, IV, 142.
Mechelen (1600 waelsche pioniers trecken uut), IV, 163.
Mechelen (de Spaengiaerts van Ghendt ghaen naer) ligghen, IV, 198.
Mechelen, IV, 212.
Mechelen (waelsche soldaten trecken naer), IV, 217.
Mechelen (men smeedt mijnckijsers te), IV, 253.
Mechelen (die van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Meenen (predicatie te), I, 217.
Meenen (ongheweerte tot), II, 306.
Meenen (de herdoopers te), III, 119.
Meenen (den supier van) ghevanghen ofte ghevlucht, IV, 140.
Meenen (een valsche muntenare van) te Ghendt ghehanghen, IV, 281.
Meere (den duvel draeijt te) den turre omme in een ongheweerte, II, 287.
Meere (Onser Vrauwen beelde te), II, 287-288.
Meere (de ghues te), II, 288-289.
Meere (de Spaengiaerts te), III, 204-205.
Meere (dheere van) ende de Spaengiaerts, III, 204-205.
Meere (huus van Gillis De Buck in de), III, 153-154.
Meere (de), IV, 9.
Meere (de peste in de), IV, 255.
Meerem (de broers up het), I, 174.
Meerem (huus van Laureins Van den Ghavere, up het), III, 275.
Meerem (de peste up het), IV, 255.
Meerijnghers (de), I, 151.
Meerlebeque (Marten Damman, baliu van), tAelst ghevanghen om ghuesche
woorden, IV, 80.
Meerseniershuus (de) up de Vrindachmaerct, II, 268; III, 6, 112-113; IV, 118.
Meerseniershuus (Willem De Loor ghevanghen int) ghebrocht, III, 19.
Meerseniershuus (spaensche wachte in de) up de Vrindachmaerct, III, 227.
Meesen (beeltstormerije tot), I, 76.
Meesen (predicatie te), I, 217.
Meesen (de wet van) ghevanghen te Ghendt inneghebrocht, III, 282.
Meesen (de vrauwenabdije te) door sommighe ghues overvallen, IV, 99.
Meesen (een schepene van) onthooft om ghueserie, IV, 164-165.
Meester del campo (incomste van den), III, 2.
Meester (de) licht thuus int hof van Dronghene, III, 28, 103.
Meester (de) ende sommighe duijtsche hallebaergiers, III, 34.
Meester (de) vraecht bernijnghghelt, enz. voor zijne soldaten, III, 36.
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Onghena (Lievin), I, 35-36.
Onghena (Lievin) vraecht een keercke vuer de ghuesen, enz., I, 43-44.
Onghena (Lievin) vraecht het afbreken der beelden, I, 99-101.
Onghena (Lievin) in de beeltstormerije, I, 105, 108, 109, 133, 227; III, 284.
Onghena (Lievin) moet vluchten, I, 221.
Onghena (Lievin), bevelsman van een ghuesenregiment, II, 62.
Onghena (Lievin) inneghedaecht, III, 275.
Ongheweerte in den Westcant, II, 306-308.
Ongheweerte te Vinderhaute, Belsele, enz., IV, 143-144.
Ongheweerte (groot) in ende buten Ghendt, IV, 170-171.
te

Onser Lieve Vrauwenkeercke, zie Pieterskeercke (S ).
Onser Lieve Vrauwenkeercke, (beeltstormerije in) te Andtweerpen, I, 300.
Oombeerghe (duertocht van Spaengiaerts tot), III, 109.
Oombeerghe (de heere van), zie Damman.
Oordeghem (ghedrach der soldaten te), I, 314.
Oordenen (de ghedeputeerden vande vier) te Bruessele ontboden, III, 98.
Oordenen (de ghedeputeerden vande vier) bij den duuck Dalbe, III, 106-107.
Oordenen (de vier) smeecken om gracie voor Franchoijs Hueriblock, IV, 41.
Oordenen (de vier) bij de incomste van bisschop Jansenius, IV, 234.
Oostcappel (rudesse der ghues tot), III, 233-237.
Oosterlijnck (Pol) inneghedaecht, III, 278.
Oostervael ofte Oosterweel (de ghues vergaderen zonder gheweere te), II,
140.
Oost-Vrieslandt (platte scheepkins te Mechelen ghemaect voor eenen oorloch
in), IV, 121-122.
Oost-Vrieslandt (Piedmontoijsen, Savoijenen ende Italianen ghedestineert
voor), IV, 125.
Oostwijnckel (beeltstormers te) ghevanghen, II, 244-245.
Oostwijnckel gheinfexeert vande ghueserie, II, 280.
Oostwijnckel (XV beeltstormers van) ontsleghen, II, 320.
Oogheert (Carele), zie Oegheert.
Oraingien (mandement vanden prince van), verbiedende malcander om
religiezaken te beschimpen, I, 224.
Oraingien bescheermt tAndtweerpen tFremenueren clooster, I, 253.
Oraingien (den prince van), I, 277; II, 24; IV, 212-213, 215, 245.
Oraingien (den prince van) maent tot vrede ende ruste, I, 299-300.
Oraingien tracht Amstelredamme te paeijsieren, II, 105.
Oraingien leght zijnen eedt af, II, 133.
Oraingien bij eene beroerte tAndtweerpen, II, 142-146.
Oraingien (de articlen door) met die van Andtweerpen ghesloten duer
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de Gouvernante niet gheconfirmeert, II, 153.
Oraingien ende veel cooplieden verlaten Andtweerpen, II, 180-181.
Oraingien suspect bij tHof, II, 181.
Oraingien in Duijtschlant, II, 255.
Oraingien (mare over), II, 273.
Oraingien (de bende van) afghedanct, II, 341.
Oraingien (den zone van) ghevanghen ghenomen, III, 28, 260.
Oraingien an thooft van een macht Duijtschen, III, 209.
Oraingien (het ghoet vanden prince van) gheconfisqueert, III, 288, 289.
Oraingien (de prince van) beschuldicht van eenen anslach up duuck Dalbe,
IV, 39.
Oraingien (den hofmeester ende den secretaris van) om conspiracie
ghevanghen ghenomen, IV, 41.
Oraingien ende de afghedancte knechten uut Vrancrijcke, IV, 48.
Oraingien (maren van tquaet voornemen van), IV, 55-56.
Oraingien (officiele beschuldiginghe jeghen) ende ghebot van arresteringhe,
IV, 145-148.
Oraingien beschuldicht duer Vaernewijck, IV, 150.
Oraingien (duuck Dalbe jeghen de anhangers van), IV, 197.
Oraingien met een legher ontrent Cuelene, IV, 211.
Oraingien met zijn legher ontrent Maestricht, IV, 212.
Oraingien (drij heiren Duijtschen comen ter hulpe van), IV, 222.
Oraingien met zijn legher te Dueren, IV, 240.
Oraingien met zijn legher voor Ludick, IV, 257-258.
Oraingien ende de stadt Breda, IV, 259.
Oraingien treckt met zijn legher over de Mase, IV, 263-267.
Oraingien (dlegher van) neemt te Tonghren XXVI waghenen meel, IV, 268.
Oraingien met zijn legher bij Lueven, IV, 269.
Oraingien in den lande van Ludick ende elder wel ontfanghen; waeromme, IV,
271-272.
Oraingien, principale quaetwillighe ende beroertmaker, IV, 272.
Oraingien (dlegher van) up de hielen ghevolcht duer duuck Dalbe, IV, 273.
Oraingien verliest ofte, zoo anderen zegghen, wint eenen slach jeghen duuck
Dalbe, IV, 274-275.
Oraingien crijcht hulpe uut Vrancrijcke, IV, 275-278.
Oraingien (dlegher van) lijdt meerckelicke schade te Thielmont, IV, 282-284.
Oraingien (dleger van) deinst achterwaert, IV, 282, 285.
te

Oraingien (dlegher van) verbrant dabdije van S Laureins bij Ludick, ende
dabdije van Bonne Espérance, bij Bijns, IV, 292.
Oraingien (een broeder vanden prince van), ghedoot in den slach van
Heiligerlee, IV, 91.
Orchies (de ghuesghezinde tusschen)
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ende Douwaij verjaecht, I, 79.
Ordonancie, placcaet, edict, mandement, ghebodt, voorghebodt vande regente
jeghen de nieu predicatie, I, 10-11.
Ordonancie up tafnemen vanden eedt vander Majesteijt, I, 57.
Ordonancie jeghen tstelen in keercken ende cloosters, I, 199.
Ordonancie jeghen de vreemdelinghen, I, 203.
Ordonancie jeghen de predicatien met gheweere, ofte in keercken ende
cloosters der stadt, I, 204.
Ordonancie sConings jeghen het draghen van gheweere, het pilgieren in
keercken ende den voorcoop vanden coorne, I, 205-206.
Ordonancie te Andtweerpen, verbiedende melcanderen om religiezaken te
beschimpen, I, 224.
Ordonancie te coope ghedraghen, waarbij verboden werdt crijschvolc in te
scriven, I, 236-237.
Ordonancie jeghen de bataillen van kinderen, ende tlogieren van vremt volc,
I, 257.
Ordonancie jeghen de verghaderinghen up keerchoven, jeghen het doopen,
trauwen, begraven ende predicken in de stadt, I, 286.
Ordonancie verbiedende de ghues ende catholijcke melcanderen te
beschimpen, I, 307-308.
Ordonancie jeghen tinscriven van crijschvolc, jeghen tdraghen ende vervoeren
van gheweere, II, 28-31.
Ordonancie jeghen die van Valenchiene, II, 31-38.
Ordonancie jeghen de vremdelinghen, II, 97.
Ordonancie up tfaict vander nieuwer religie, II, 156-157.
Ordonancie up tafleggen vanden eedt, enz, II, 177.
Ordonancie jeghen tstellen van roere in de stadt, II, 222.
Ordonancie over de comste ende ghoedertieren heijt des Conincx, II, 294-297.
Ordonancie, up het doopen ende jeghen de eijmelicke ghuesche
vergaderinghen, II, 328.
Ordonancie te Andtweerpen, dat alle placcaten in sursiance blijven zouden tot
der comste des Conincx, II, 337.
Ordonancie hoe de burghers zich jeghen de Spaengiaerts moeten ghedragen,
II, 345; III, 1, 7-8.
Ordonancie den inzetenen verbiedende haer huuscatheijlen te rumen, III, 44-55.
Ordonancie anghaende de afghedancte knechten, III, 48-50.
Ordonancie nopende de voortvluchtighen, III, 51-56.
Ordonancie nopende tbauwen van een nieu casteel tAndtweerpen, III, 82-83.
Ordonancie nopende tlogieren der soldaten, III, 119-120.
Ordonancie nopende de soldaten ende de insetenen van Ghendt, III, 127-128.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

173
Ordonancie nopende tupzoecken vande daders der moordadicheijt, III, 166.
Ordonancie verbiedende zonder licht ter Christmesse te ghane, III, 187.
Ordonancie jeghen tvieren van nieuavont, enz., III, 192-193.
Ordonancie jeghen de ghues int Westquartier, III, 212-216.
Ordonancie vanden coninck van Vrancrijcke jeghen de Hughenoijsen, III,
245-250.
Ordonancie de ghebroken keercken te repareren, III, 293-295.
Ordonancie jeghen tupschrijven van crijschvolc, IV, 36.
Ordonancie jeghen de vreemde sectarissen, enz., IV, 98-99.
Ordonancie up tfeijt vander heresije,IV, 123.
Ordonancie jeghen de vreemdelinghen ende sectarissen, IV, 157-161.
Ordonancie jeghen tverbeerghen van gheconfisqueert ghoet, IV, 175-180.
Ordonancie jeghen thauden van correspondencie met de rebelle, IV, 181-184.
Ordonancie nopende eene processie ter causen vande victorie up de ghuesen,
ende up tstuck vande nachtwake, IV, 198-199.
Ordonancie innedaghende de edelmannen die ghehandteekent hadden, IV,
229-230.
Ordonancien (de benden van) weder upghenomen. III, 111.
Orgel, zie Hurghel.
Overbeke ofte Overbeque (Philips Van) duer de Spaengiaerts mishandelt, III,
10.
Overbeke (Pieter Van), onderbaliu van Ghendt, jeghen de predicatien, I, 4, 5.
Overbeke (Pieter Van) in de beeltstormerije, I, 111.
Overbeke (Pieter Van) tijdens eene dierte, I, 194.
Overbeke (Pieter Van) bezurcht de foerieringhe van peerderuters, I, 313.
Overbeke (Pieter Van) bij twee branden tAckerghem, II, 148, 155.
Overbeke (Pieter Van) bij de executie van drij brekers, II, 200.
Overbeke (Pieter Van) in een ghevecht tusschen burghers ende soldaten, II,
219.
Overbeke (Pieter Van), ende de herdoopers, II, 335.
Overbeke (Pieter Van), III, 10.
Overdam (Guillame Van) inneghedaecht, III, 277.
Overeenkomst, zie Apointement.
Overhembden, zie Embden.
Overloope (d'), zie D'Overloepe.
Overschelde. Huus van Jan Van Larebeke, III, 283.
Paddeghat (t). Scheepkins met vrauwen volghen tspaensch gharnisoen, IV,
131.
Paeschdach (tvolck ghaet te) overvloedich ten H. Sacramente, IV, 34.
te

Paesscharis ofte Paesschiers (Franchoijs), capiteijn, bewaeckt S Janskeercke,
I, 206.
Paesscharis ofte Paesschiers (Franchoijs), capiteijn, I, 220, 226.
Paesscharis ofte Paesschiers (Franchoijs), capiteijn, neemt
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vier Anabaptisten ghevanghen, III, 312.
Paesscharis ofte Paesschiers (Franchoijs), vroegher capiteijn te Ghendt, nu
baliu vande Sassche vaert, IV, 79.
Palant (Floris de), ghrave van Culenburch, zie Culenburch.
Palatijn (den grave) ofte palsgrave, I, 264.
Palatijn (Pieter Dathenus, predicant vanden grave), II, 150.
Palatijn (der ghuesen legher verwacht hulpe vanden grave), IV, 288.
Pape (Henrick De), lathaudere, temmert eenen hooghen hautaer, IV, 31.
Papeghaeijhuus (het) tAckerghem, II, 155.
Papestrate ofte priesterstrate (de). Huus van Lievin Tock, II, 230; III, 275.
Papestrate. Een dochterkin gruwelick onteert bij eenen Spaengiaert, IV. 126.
Parijs (vervolginghen jeghen de Hughenoijsen in), II, 53-54.
Parijs duer de Hughenoijsen beleghert, III, 86.
Parijs crijcht visch uut Ghendt met vischwaghenen, IV, 290.
Pas (het). De bende van Germenij ghefoeriert, II, 188.
Pas (het). Den priester Erasmus in twist met waelsche soldaten, II, 234.
Pas (het). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Pas (het). (Duertocht der Spaengiaerts bij tvieren eener victorie, IV, 46.
Pas (het). Sacramentsprocessie, IV, 117.
Pas (het). De peste, IV, 234.
Pas (het). Huus van Lievin Brakelman, IV, 280.
Pasbrugghe (de). Huus van Phelips Dhoijere, II, 235.
Pasbrugghe (de). Huus van Lievin De Grave, III, 297.
Pasbrugghe (de). Sacramentsprocessie, IV, 117.
Pasbrugghe (de ander). Sacramentsprocessie, IV, 117.
Pascharis, zie Paesscharis.
Pasteerenpoorte (duer de). Woonste van Marten Dierkens, IV, 2, 280.
Pastuers der parochiekeercken certificatie van orthodoxie ghevende, IV,
158-159.
Pau (Daneel De), anabaptist, verbrant, IV, 211-212.
Paulus IV en Philips II bij tuprechten der nieuwe bisdommen, IV, 223.
Paus (spotliedekins jeghen den), I, 276-280.
Paus (de) verleent een groote gracie ende aflaet, III, 243-245.
Paus (de) zendt ghaut aen duuck Dalbe, III, 289.
Paus (de) heeft deel in 't vonnesse van Egmont ende Hoorne, IV, 103, 106.
Paus (de) zendt hulpe an duuck Dalbe, IV, II3.
Paus (de) heeft ruters ter hulpe van duuck Dalbe ghezonden, IV, 284.
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Pauwinnesteen (de) in de Langhemunte, I, 209; IV, 117.
Pauwels (meester), schoolmeester, III, 301.
Peerderuters, zie Crijschlieden.
Penneman (Pauwels) duerschoten, II, 162.
Peste (de) te Ghendt, IV, 234, 254-255.
Peste (de) te Ghendt vereergert, IV, 262.
Peste (de) in Zeelandt, IV, 254.
Pestere (Marten De), secretaris bij der Kuere, II, 7, 198.
Pestere (Reijnier De), ghuesghezinde, II, 7.
Pestere (Reijnier De), inneghedaecht, II, 198; III, 275.
Peterceliepoorte (ghepreect, ghetraut ende ghedoopt buten der), I, 28-31.
Peterceliepoorte (predicatie van Anabaptisten buten der), I, 241.
Peterceliepoorte (incomste van crijschvolc duer de), II, 162.
Peterceliepoorte (ghevecht tusschen soldaten an de), II, 179.
Peterceliepoorte (vier ghevanghene inneghebrocht duer de), II, 215.
Peterceliepoorte (verboden boucken anghesleghen buten der), II, 241.
Peterceliepoorte (rudesse van de bende van Montembrugis an de), II, 343.
Peterceliepoorte (diefte beghaen buten der) bij de Spaengiaerts, III, 62.
Peterceliepoorte (den drijpiekel buten der), IV, 69.
Peterceliepoorte (de peste bij de), IV, 234, 255.
Petrins (Lievin), II, 306.
Petrins (Yweijn), ontsleghen, III, 61.
Peijstere (Felips De), priester, lijdt overlast van de Spaengiaerts, III, 121.
te

Pharahilden (beeltstormerije in de canesije van S ), I, 110.
te

Pharahildendach (verbot up S ) schimpighe presenten te vercoopen, III, 193.
te

Pharahildenkeercke (S ), I, 156.
te

Pharahildenplaetse (beeltstormerije int hospitael an S ), I, 110.
te

Pharahildenplaetse (drij brekers langs S ) ter executie gheleet, II, 201.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ), II, 264-267.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van twee ghues, II, 265-267.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van eenen Spaengiaert, III, 138.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van zeven ghues, III, 302-309.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van vier anabaptisten, III, 310-312.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van eenen valschen muntenare ende
twee ghues, IV, 3-8.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van eenen man schuldich an ghueserie
ende priestermoort, IV, 161.
te

Pharahildenplaetse (executie up S ) van valsche muntenaren, IV, 226-227,
247-249, 281.
te

Pharahildenplaetse (de Spaengiaerts ghefoeriert up S ), II, 347.
te

Pharahildenplaetse tMagistraet ghaet bij den zone van duuck Dalbe over S ),
III, 181.
Pharahildenplaetse (woonste van Nicolaus Vanden Steene, Jans zone,
te

boucvercooper, up S ), IV, 3, 14.
te

Pharahildenplaetse (een moordenare ter executie ghevoert over S ), IV, 70-79.
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Philips II, coninc van Spaengien, zie Coninc.
Piedmontoijsen, zie Crijschlieden (Piedmonteesche).
Piels ofte Pijls (Jan), bij schepenen vander Kuere, I, 232.
Piels (Jan), ghuesghezinde, II, 7.
Piels (Jan), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 198; III, 273.
Piels (Jan), bij Egmont, III, 280.
Piels (tgheconfisqueert huus van Jan) te hueren ghestelt, IV, 188.
Piet (Jooris Vander) door de Spaengiaerts uut zijnen huuse ghejaecht, III, 78
Pieter den pasteijbacker, duerstoken, II, 168.
Pieters (de afghevallen ghuesghezinden worden) ghenoemt, I, 47.
Pieters (de predicatie van Balthasar) buten der Bruchsche poorte ghestoordt,
II, 56-58.
Pieters (begravenesse van Jan), II, 1.
te

Pieters (S ), I, 202.
te

Pieters (potmaerct tS ), I, 31.
te

Pieters (veltpredicacie buten S ), I, 218.
te

Pieters (mare dat men de roode rocx zou foerieren tS ), I, 305.
te

Pieters (verborghen druckerije tS ) ontdect, II, 164.
te

Pieters (S ) moet an de soldaten bedden ende huusraet leveren, III, 60-61,
84-85, 98-99; IV, 52-53.
te

Pieters (ghevanghenneminghen tS ), III, 314.
te

Pieters (incomste al S ) van een veendel Walen, IV, 217.
te

Pieters (die dienaers vander eerlichede van S ), I, 4.
te

Pieters (een vrauwe uut tghevangh van S ) ghelaten, I, 34-35.
te

Pieters (de vanghenesse van S ), I, 181.
te

Pieters (de wet van S ) doet vijf brekers hanghen, II, 212-214.
te

Pieters (de wet van S ) gheesselt ende verbant Sentkin Salomon, III, 17.
te

Pieters (de wet van S ) neemt veel tornesiensche vluchtelingen ghevangben,
IV, 166.
te

Pieters (den souverain van S ) neemt acht keerckbrekers int
Coecamerenbosch, IV, 80.
te

Pieters (ghevanghenneminghen ende executien bij den souverain van S ), IV,
110.
te

Pieters (den, souverain van S ) bij eene executie buten der Keijserpoorte, IV,
254.
te

Pietersabdije (de juweelen van S ) verborghen, I, 87, 88.
te

Pietersabdije (S ) toeghesloten, I, 92.
te

Pietersabdije (beeltstormerije in S ), I, 129.134; IV, 18.
te

Pietersabdije (wondere dinghen ghevonden in eenen autaer in S ), I, 179.
te

Pietersabdije (predicacie in S ), I, 200.
te

Pietersabdije (den prelaet van S ), I, 263.
te

Pietersabdije (den prelaet van S ) laet zijnen baerdt wassen, I, 272.
te

Pietersabdije (den prelaet van S ) vertreckt naer Saffelaere, II, 209.
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Pietersabdije (den prelaet van S ) verweten dat hij ghues volck hilt tZwijnaerde,
II, 300.
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te

Pietersabdije (den prelaet van S ) vraecht zijn couffers metten ghelde ende
juweelen weder, III, 77-78.
te

Pietersabdije (tplaccaet verwacht van eenen nieuwen abt van S ), IV, 141.
te

Pieterskeercke (Onser Vrauwen ommeghanck in S ), I, 60-62.
te

Pieterskeercke (S ) naer de beeltstormerije, I, 156-159.
te

Pieterskeercke (predicatie in S c) misluckt, I, 198.
te

Pieterskeercke (Vaernewijck ghaet naer de destructie zien in S ), II, 9-10.
te

Pieterskeercke (communiceeringhe up Paeschdach in S ), IV, 34.
te

Pieterskeercke (sermoen van bisschop Jansenius in S ), IV, 262.
Pioniers upgheschreven te Curtrijcke, IV, 81.
Pioniers (die van Doornicke ghedwonghen) te zijne, IV, 162-163.
Pioniers (1600 waelsche) trecken uut Mechelen, IV, 163.
Pissteghe (de) ter zijden tScepenhuus, I, 226.
Pius IV ende Philips II bij tuprechten van tbisdom van Ghendt, IV, 224.
Placcaet, zie Ordonancie.
Plaetsekin (het) achter de Vrindachmaerct, IV, 38.
Plaetsekin (het) achter de Vrindachmaerct. Huus van Gillis Coorne, I, 207; IV,
217.
Plaetsekin (het) achter de Vrindachmaerct. Huus van Pauwels Van Hulze, II,
141.
Plaetsekin (het) achter de Vrindachmaerct. Huus van Marcq De Mil, IV, 217.
Poele (te). De wachte comt haer vertoghen voor den hoochbaliu, I, 220.
Poele (te). Huus van Adolf van Bourgoingnen, hoochbaliu, II, 195.
Poele (Jan Vanden), ontfangher van de confiscatie, vercoopt sommigher
ghuesen huuscateijlen, IV, 155-156.
Poele (Jan Vanden) ontfangher van de confiscatien, stelt 26 gheconfisquierde
huijsen te hueren, IV, 187-188, 198.
Poele (Jan Vanden) verhuert XI gheconfisquierde huijsen, IV, 280-281.
Poitiers, zie Poijctiers.
Poldere (de), III, 161.
Policie (mare dat een gheheel nieuwe) in dese Nederlanden commen zoude,
I, 210.
Pollare (Pieter Van), I, 270.
Pollijn (Tousain), catholijcke, II, 267.
Pomeren (dhertoghe van) in tlegher van Oraingien, IV, 222.
Poortackere I, 176.
Poorten (de slotelen vande) der stadt savonds ten schepenhuijse ghebracht,
I, 237.
Poorterie (kwade ghezinninghe der ghues jeghen de), I, 246, 251-252.
Poortier (Jan) onthooft in 1540, I, 150.
Potenten (twee) upgherecht up de Vrindachmaerct ende up den Coorenaert,
I, 199-200.
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Pottelsberghe (Cornelis Van) waect in schepenen camera, I, 237.
Pottelsberghe (Jan Van), I, 238.
Pottere (Anthonis De), vrauwenbroeder, bij eene executie, II, 266.
Poucke (Ysebaart Van), baliu van Biervliet, naer S. Michiels gheleed om daer
zijn offerande te doene, II, 290.
Poijctiers tijdens eene dierte, IV, 185.
Praet (de moeder van Neelkin), I, 65.
Praets, secretaris, III, 82.
Predicant door sommighe poorters ghesalveerdt, I, 2.
Predicant (een) beroupt de gheestelicken ter disputacie, I, 80.
Predicant (een) wekt tot het beeltstormen up, I, 224.
Predicant (disputacie tusschen eenen anabaptist ende eenen), I, 242.
Predicant predickende up S. Jacobskeerckhof, bij den hoochbaliu ontboden,
I, 270-271.
Predicant (een) te Aelst ghevangen ende ghehanghen, I, 311-312.
Predicant (een) ende vier anderen tHulst ghevanghen, II, 14.
Predicant (de pastuer van Sleijdinghen wordt velt-), II, 50-51.
Predicant te Ypra verbrant, II, 230.
Predicant (ghevanghneminghe tAndtweerpen van eenen), II, 339.
Predicant (een ghuesch) te Brugghe ghevanghen, IV, 241.
Predicanten (de) raden te Ghent tot jeghengheweere, I, 21.
Predicanten (iever der), I, 52; II, 13.
Predicanten (de) duer tvolc thuus gheleet, I, 283.
Predicanten (de mare loopt dat men de) niet vanghen mach, II, 5.
Predicanten (mare dat vier) te Ghendt waren ghecomen, II, 274.
Predicanten (valsche mare dat vier) bij schepenen gheweest hadden, II, 275.
Predicanten (de) der ghuesen nestelen ontrent de groote steden, IV, 120.
Predicatie ontrent Mariakeercke, de eerste in de omstreken van Ghendt, I, 1.
te

Predicatie ontrent S Amantsbeerch, I, 1-2.
te

Predicatie buten S Lievinspoorte door de hoverheijt ghestoort, I, 2-5.
Predicatie buten der Hueverpoorte, I, 6, 31-32,43.
Predicatie ontrent Ghendt, I, 7, 36; II, 158.
Predicatie ontrent Audenaerde, I, 7.
Predicatie tot Stalendriesche bij Ghendt, I, 8, 13, 20.
Predicatie (te Doornick vruchteloos verboden ter) te ghane, I, 18.
Predicatie (te Ghent verboden ter) te ghane, I, 20, 23, 24.
Predicatie te Landuut, I, 25.
Predicatie (ghewapende) buten der Peterceliepoorte, I, 28-31.
Predicatie (die van Ghendt ghaen tschepe naer de) tot Deijnze, I, 35.
Predicatie (tvolc te Audenaerde belet ter) te ghane, I, 35.
Predicatie (uitvoer van broot ende bier ter), I, 46.
Predicatie in de keercke te Eecloo, I, 55.
Predicatie up de eerlichede te Vaernewijcke, I, 56.
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Predicatie in de keercke tot Armentiers, I, 85-86.
te

Predicatie in S Pieterskeercke misluckt, I, 198.
te

Predicatie in S Pietersclooster, I, 200.
te

Predicatie buten S Pieters, I, 215.
Predicatie te Comene, I, 217.
Predicatie te Meenene, I, 217.
Predicatie te Meesene, I, 217.
Predicatie te Wervicke, I, 217.
Predicatie bij den Chartruesen, I, 223, 230, 235, 238, 276, 286.
Predicatie tEnder Weere, I, 223.
Predicatie jeghen de tienden ontrent Audenaerde, I, 239-240.
Predicatie te Landuut belet, I, 291.
Predicatie buten der Bruchscherpoorte, I, 306-307, 308-309; II, 11, 56-58.
Predicatie neffens Brugghe, I, 314.
Predicatie (sommighe neeringhen verboden buten te ghane ter), II, 76, 330.
Predicatie buten Brugghe verboden, II, 83.
Predicatie in de groenkeercke neffens Ghendt, II, 138.
Predicatie ontrent Ypre, II, 247.
Predicatie vanden pastuer van Laethem, II, 330.
Predicatie neffens Andtweerpen, II, 330.
Predicatie derghues te Doornicke. Straffe, IV, 62-63.
Predicatien (beghin der) in dese Nederlanden, I, 1.
Predicatien (de hoverheyt ghaet te rade teghen de), I, 3.
Predicatien (trouble te Andtweerpen ter zake der), I, 17-18.
Predicatien (te Rijsele, neffens Ghendt ende elders ghewapende), I, 24-25.
Predicatien (menichte der), I, 36.
Predicatien (ghewapende) neffens die mueren van Brugghe, I, 54-55.
Predicatien neffens Ghendt, I, 80; II, 121.
Predicatien (ongheloofelick uutweercksel der), I, 80-82.
Predicatien (twee persoonen vraghen eenighe keercken vander stadt voor de
nieu), I, 197-198.
Predicatien (voorghebodt jeghen de) met gheweere, I, 204.
Predicatien (weinich) in tland van Aelst Dendermonde ende Rode, I, 208.
Predicatien te Axele, I, 299.
Predicatien (de ghues krijgen twee plaetsen voor haer), I, 306.
Predicatien ontrent Audenaerde, II, 48.
Predicatien verboden. Antwoorde der consistorianten, II, 104, 111-112.
Predicatien (brieven des conincs jeghen de), II, 106.
Predicatien (nachtelicke) ontrent Belle, II, 228.
Predicatien (nachtelicke) ontrent Cassele, II, 228, 275.
Predicheeren (de) ghehaet vande ghues, I, 88-89.
Predicheeren (beeltstormerije ten), I, 113, 164-167; IV, 18.
Predicheeren (wonderlicke schilderij ter eere der), I, 165, 166.
Predicheeren (kwade maeren jeghen de), I, 180.
Predicheeren (Egmont ten), I, 233.
Predicheeren (de), I, 263.
Predicheeren (de) ende de Anabaptisten, II, 335.
Predicheeren (de) ende de drij andere oordenen bij den duuck Dalbe, III,
106-107.
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Predicheeren (Diericx Jooris angheclaecht ten), IV, 65.
Predicheeren (de) gheven den uuttreckende Spaengiaerden cruijsen ende
benedictien, IV, 133.
Predicheeren (pooghinghe ter reformacie der), IV, 142.
Predicheerenbrugghe (de ghues zinghen psalmen up de), I, 66.
Predicken (het), doopen ende trauwen in de stadt, an de ghues verboden, I,
286.
Predicken (de ghues moghen tzweercdachs niet), I, 310.
Predicken (mare dat men zou) neffens Ghendt, II, 275.
Prete Jan (Prêtre Jean), I, 224.
Priels (Jan), zie Piels.
Priester (eenen) bij de ghues mishandelt, I, 45-46.
Priester (een) vermoord ghevonden, I, 232.
Priesters ende religiuesen (vreeze der) I, 204.
Priesters (de kinderen ghedoopt in der) huijsen, I, 205.
Priesters (de) in weerlic habijt, I, 217.
Priesters (de meeste) laten haerbaerden wassen, I, 272.
Priesters (de) in den Westcant mishandelt, III, 188; IV, 61.
Priesters (twee) in den waelschen cant bij de ghues vermoort, IV, 34.
Priesters in elcke prochie ghecommitteert ter inquisitie, IV, 113.
Princenhof (vergharijnghe der ghues in 's), I, 233-234.
Princenhof (den conchierge van 's) ontboden bij Egmont ende ghevanghen
ghezet, I, 235-236.
Princenhof (casseeringhe van tgrootste deel der crijschknechten van Ghendt
in 's), II, 221.
Princenhof (dieven ghevanghen ghenomen int Schilt van Inghelant, bij 's), III,
238.
Procedeeren (wonderlicke maren over veranderinghen int), I, 210, enz.
Processie (beschrijvijnghe van Onser Vrauwen), I, 60-62.
Processie (Onser Vrauwen) verboden, I, 62.
te

Processie (beschrijvijnghe van S Anthonis), I, 63-65.
Processie van den helighen Sacramente, 11, 231-232; IV, 116-118.
Processie generael, III, 112, 193, 195-196.
Processie up anvraghe van duuck Dalbe, IV, 245-246.
Processie (het houden te Ghendt eener bloedighe penitenciale) duer duuck
Dalbe verboden, IV, 31.
Processie ter causen vande victoire up de ghuesen, IV, 198-199.
Pruet (Jaques De), beeltstormer, voortvluchtich, I, 209; II, 207.
Pruet (Jaques De) inneghedaecht, III, 273.
Pruet (de zone van Jaques De) ghebannen), II, 207.
Prijsbier (Jan), greffier bij schepenen vander Kuere, te Doornicke om te
vernemen, hoe men daer leefde met de ghejusticieerde heretijcquen, IV, 37-38.
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Prijsbier (Jan), greffier bij der Kuere, IV, 157.
Prijsbier greffier bij der Kuere, zecht Jan Onghena zijn vonnis an, IV, 196-197.
Prijsbier (Jan), greffier bij der Kuere, brenght eenen brief van duuck Dalbe, IV,
265-266.
Pusseme (daude) up de Nieustrate, III, 270-271.
Putte (te) tijdens eene beroerte, III, 68.
Putte (den souverain van Vilvoorde ghelogiert in den Gauden Leeu te), III, 224.
Putte (woonste van Dierick Jooris te), IV, 65.
Putte (Bartholomeus Vande), apotecaris, ghevanghen ghenomen, III, 301.
Putte (Pieter Vanden), pastuer van Ackerghem, tracht eenen anabaptist te
bekeeren, IV, 96.
Putuers (Pieter), schepene van Ghedeele, in een different nopende de
redemptie in zake van uutvaerten, IV, 290-291.
Pijls (Jan), zie Piels.
Quaet-atrecht (ghedrach der crijschlieden te), I, 313.
Quartier ofte Quartierstraetkin. IV, 131, 254.
Quartier. Huus van thoerkin vanden meester del Campo, III, 103.
Quartier ofte Quartierstraetkin. Doodelick ghevecht tusschen man ende wijf,
IV, 255.
Quatam (den). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Quesnoy, zie Keijnoo.
Quickelbeerghe (Vande), schulpeerder, om ghueserije onthooft, IV, 69.
Quickelbeerghe (Lucas Van), schulpeerder, IV, 69.
Quintensbeerch (Sente), II, 213.
Rabotte (de poorte vanden) an sPrincenhof ghesloten ghehauden, II, 22-23.
Racen begraven in onghewijde eerde, I, 270,271.
Raet (den) van Vlaenderen ghaet te rade teghen de predicatien, I, 3.
Raet (den) van Vlaenderen laet eenen anabaptist uut, I, 34.
Raet (den) van Vlaenderen daecht sommighe ghues in, II, 6, 196.
Raet (den) van Vlaenderen ende schepenen vander Kuere bij tupnemen van
crijschvolc, II, 39.
Raet (den) van Vlaenderen bij thauden eener collacie, II, 40.
Raet (den) van Vlaenderen ende den impost up wijn ende bier, II, 41-42.
Raet (den) van Vlaenderen verbiedt de predicatien, II, 104.
Raet (den) van Vlaenderen ontbiet de consistorie vande ghuesghezinden, II,
111.
Raet (den) van Vlaenderen doet twee ghues van Axele gheesselen ende
bannen, II, 277.
Raet (den) van Vlaenderen verbant sommighe ghues, II, 308.
Raet (den) van Vlaenderen exemt verclaert eenighe soldaten
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in huus te hebben, III, 43.
Raet (den) van Vlaenderen in de processie generael, III, 195-196.
Raet (den) van Vlaenderen bij de incomste van bisschop Jansenius, IV,
232-236.
Rame (de). Ghevanghenneminghe, III, 271.
Rame (de). Woonste van Hans De Donckere, IV, 18.
Rammekins (tcasteel van), II, 139.
Ravesteijn (thof van) in Onderbeerghen, IV, 66.
Raij (Jan Baptista), III, 265.
Rebelle (placcaet jeghen thauden van correspondencie met de), IV, 181-184.
Rechte strate (de) bij dAchterkoije, IV, 233.
Redemptie in zake van uutvaerten, zie Uutvaerten.
Rediable (Cornelis Van), ghuesghezinde, II, 7.
Rediable (Corn. Van), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 198; III, 275.
Reep (den). Rudesse van waelsche crijschlieden, II, 168.
Reep (den). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Reep (den). Egmont ende Hoorne ghevanghen inneghebrocht, III, 57.
Reep (den). Huus van thoerkin van den meester del campo, III, 103.
Reep (den). Ghevanghenneminghe van Jan Bake, III, 270.
Reep (den). Duertocht der soldaten die Egmont naer Bruessele moeten leeden,
IV, 102.
Reep (den), IV, 131.
Reep (den). De peste, IV, 255.
Reesseghem (dheere van) int ghevecht te Waterloos, II, 70.
Reesseghem (dheere van) zouckt de daders der rudessen in den Westcant,
III, 203.
Reesseghem (dheere van) te Bruessele bij den ghevanghenen grave van
Egmont, IV, 105.
Reesseghem (dheere van), IV, 68.
Reformacie van noode, I, 251.
Reformacie (pooginghe van) der gheestelicke, IV, 142.
Reiable (Corn. Van), zie Rediable.
Reke (geroofde bestuailgen in de meerschen neffens de cleen), IV, 215.
Religie (staet der) in Europa, I, 70-7I, 73.
Religie (de nieuwe) verboden. Antwoorde der consistorianten, II, 111-112.
Religieoorloghen ende (vervolgijnghen in Vranckrijck, II, 53-56.
Religieusen (vele) verlaten haer cloosters, II, 51-52.
Requeste van sommighe jeghen tlogieren van crijschlieden, II, 204.
Reus, zie Rues.
r

Reijchatsent (le s de), III, 264.
Riddere (Glaude De) inneghedacht, III, 277.
Ridderstrate (de), II, 130; IV, 161.
Riethaghen (Josse Van) inneghedacht, III, 274.
Rietgracht, zie Rijtgracht.
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Riviere, (Jan Vander), pictor, I, 148.
Riviere (Jan Vander), schildere, ghevanghen ghenomen als beeltstormer, III,
296-297.
Rochelles (rudesse der Hughenoijsen te), IV, 185-186.
Rocx (roode), zie Crijschlieden (waelsche).
Rode (weinich predicatien in dland van), I, 208.
Rode (de Spaengiaerts in dlant van), II, 349, III, 266-267.
Roe (de roode) van Brabant justicieert, II, 241.
Roe (de roode) van Brabant in levensghevaer, II, 261.
Rœulx (graaf van), zie Rues.
Rolla (de ghuesen verdrijven de Spaengiaerts bij tstedeken) in Vrieslandt, IV,
190.
te

Rombautskeercke (S ) te Mechelen ghepreserveert voor de beeltstormerije,
I, 185.
Ronche (die van) ghaen ter predicatie, I, 29.
Ronche (de vreemde crijschlieden te), II, 233.
Ronche (de ghevanghenesse te) openghebroken, IV, 11-12.
Ronche (de scheerprechter van Ghendt reijst naer), IV, 22.
Ronche (executien te), IV, 113.
Ronche (den supier van) ghevanghen ofte ghevlucht, IV, 140.
Ronche (Pieter Titelmannus deken van), zie Titelmannus (Pieter), deken van
Ronche.
Ronckaert (Guillaume), ghehanghen, II, 184-187.
Ronse, zie Ronche.
Ronsele, gheinfexeert, II, 280.
te

Ronthalinghe(rijcke) ende sermoen in S Jacobskeercke, IV, 28-29.
Roodenturre (den) bestaet niet meer, II, 338; IV, 117, 202.
Rooman (Joos), III, 135.
Roothaert (Adriaen) inneghedaecht, III, 278.
Roothaes (Bauwen), III, 123.
Roovere (de ghedichten van Anthonis De), I, 162.
Rooverijen van bestuailgen in Groenijnghen, IV, 215.
Rooze (Jan) ghehanghen, III, 305.
Rooze (Jan) naer tGalghevelt ghevoert, III, 312.
Rooze (Jan), IV, 24.
Rossaert (Abraham), ghuesghezinde, II, 7.
Rossaert (Abraham) inneghedaeght, II, 198; III, 272.
Rossaert (tgheconfisquierde huus van Abraham) verhuert, IV, 280.
Rosseel (Lowijs), solucituer der stadt, vertelt nieus an Vaernewijck, IV, 61.
Rooijen (Philips Van) brengt tijdinghe van Rijssele,II, 247.
Rues (de bende van) int ghevecht te Waterloos, II, 70.
Rues (dheere van), II, 99.
Rues (dheere van) neemt waelsch crijschvolc up, IV, 92.
Rues (dheere van) capiteijn generael der Walen ghemaect, IV, 162.
Rues (dheere van) doet eenen droncken walschen soldaet hanghen
tAndtweerpen, IV, 250-251.
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Rufelaert ofte Ruffelaert (Franciscus), I, 277.
Rufelaert (Franchoijs), dominicaen, geeft den uuttreckende Spaengiaerden de
benedictie, IV, 133.
Ruislede (wake te).
Rupelmonde, zie Rijpelmonde.
Ruters, zie Crijschlieden.
Rutsemeelis (Jan) inneghedaecht, III, 277.
Rutsemeelis (Jan) te Bruessele levende verbrant, IV, 93.
Rutsemeelis (Pieter) inneghedaecht, III, 277.
Rutsemeelis (Willem) ghevanghen int nieu casteel, I, 207, 223.
Rutsemeelis (meester Willem) overghebrocht in sGravencasteel, I, 233.
Rutsemeelis (den zone van Willem) ghestoort in zijne predicatie te Landuut, I,
291.
Rutsemeelis (Willem) in sGravencasteel ghevanghen, II, 250-251.
Rutsemeelis (Willem) overghebrocht naer tSausselet, III, 38-39.
Rutsemeelis (tgoet van Willem) gheïnventarieert III, 183.
Rutsemeelis (Willem), III, 269.
Rutsemeelis (Willem) ghehanghen, III, 303-304.
Rutsemeelis (Willem) begraven, III, 312.
Rutsemeelis (Willem), IV, 24.
Rutsemeelis (tgheconfisquierde huus van Willem) te hueren ghestelt, IV, 217.
Ruijtijnck (Jan) ghuesghezinde, II, 7.
Ruijtijnck (Jan) ghuesghezinde, inneghedaeght, II, 197.
Ruijtijnck (Jan) ghebannen, II, 308.
Rijcke (Baven De) bij den hoochbaliu, II, 21-22.
Rijcke (Christiaen De), ghuesghezinde, II, 7.
Rijcke (Christiaen De), ghuesghezinde, inneghedaecht, II, 198; III, 277.
Rijcke (Pieter de) int hof van Egmont I, 234.
Rijcke (Pieter De) vraecht eene keercke voor de ghues, I, 284.
Rijcke (Pieter De) bij de communicacie tusschen ghues ende magistraet, I,
298.
Rijcke (Pieter De) milddadich voor de ghues, I, 305.
Rijcke (Pieter de), II, 6.
Rijcke (Pieter De) draeght zijn ghoet uppe zijnen kinderen, II, 21.
Rijcke (Pieter De) bij Egmont, II, 78.
Rijcke (Pieter De) inneghedaecht, II, 196.
Rijcke (Pieter de) ghebannen, II, 308.
Rijcke (Pieter De), III, 57, 183; IV, 14.
Rijcke (Pieter De) bij Egmont, III, 280.
Rijckeghasthuus, (den broere vant), uutghejaut, I, 93.
Rijckeghasthuus (beelstormerije int), I, 171-174, 240.
Rijckeghasthuus (den lepele vant) blijft van den Coorenaert, I, 240.
Rijckeghasthuus (het), I, 263.
Rijckeghasthuus (de Spaengiaerts ghefoeriert voor het), II, 347.
Rijckeghasthuus (het) tijdens de beeltstormerije, III, 283.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

185
Rijm (Gheeraert), I, 161.
Rijm (Gheeraert) brenght sommighe ghevanghenen inne, II, 104.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, brenght vier ghevanghenen inne, II,
215.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, slaet verboden boucken an, II, 241.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, II, 278.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, te Wetter, III, 22.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, zouckt naer sommighe spaensche
malefactuers, III, 162.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, neemt Gheeraert van Bijlande
ghevanghen, III, 285.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, int sausselet, III, 302.
te

Rijm (Gheeraert), baliu van S Pieters, absent uut de stadt, IV, 53.
Rijm (Gheeraert) bij tuprechten van tbisdom van Ghendt, IV, 223-226.
Rijpelmonde (het vier int casteel van) ghesteken, I, 11.
Rijssele (te) ghewapende predicatien, I, 24.
Rijssele bewaert jeghen de beeltstormers, I, 218.
Rijssele (tijdinghe dat vijf dieven ghehanghen zijn te), II, 62-63.
Rijssele (de ghues versleghen duer die van), II, 69-70.
Rijssele die van) slaen gheldt an bestemt voor de ghues, II,73.
Rijssele (die van) worden haer gheweer ghenomen, II, 117.
Rijssele (executien te), II, 247-248.
Rijssele (ongheweerte bij), II, 306.
Rijssele (2 of 300 huijsen ledich te), III, 119.
Rijssele (beeltstormers te) ghehanghen, IV, 30.
Rijssele (zestien boschghuesen te) ghevanghen ghezet, IV, 174.
Rijswijck (Hermannus), IV, 287.
Rijtgracht (de), III, 198.
Sacrament (tHelich) gheconvoijeert duer Spaengiaerts, niet duer Ghandtoysen,
IV, 51-52.
Sacrament (de octave vanden H.) devotelic duer tvolc gheviert, maer ghestoort
door eenen man, die tcroonsel van zijn huus afsneet, IV, 134-135.
Saeftijnghen (capiteijn van), zie Triest (Joos), heere van Lovendeghem, comijs
vanden imposten.
Saffelare (Fr. Helfaut, prelaet van S. Pieters, vertreckt naer), II, 209.
Saffelt (Joos Vander), II, 207; III, 273. Saleere (Claeijs De), ghuesghezinde,
II, 8.
Saleere (Claeijs De) draeght zijn ghoet uppe zijnen kinderen, II, 21.
Saleere (Claeijs De), ghueseaelmoessenier, II, 159.
Saleere (Claeijs De) inneghedaecht, II, 230.
Saleere (Claeijs De) te Bruessele ghevanghen, III, 258; IV, 13-14.
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Saleere (executie van Claeijs De), IV, 15.
Saleere (Claeijs De) te Bruessele onthooft, ende zijn ghoet vercocht,IV, 186-187.
Saleere (tgheconfisquierde huus van Claeijs De) te hueren ghestelt, IV, 217.
Salenson (Gheeraert Van), boucvercooper, III, 150; III, 262.
Salinus of Salines, capiteijn van tnieu casteel, in twist met den meester del
campo, III, 123-124.
Salinus of Salines ghevanghen gezet, III, 124.
Salinus of Salines capiteijn vanden nieuwen casteele, III, 222.
Salinus of Salines zeer strengh voor zijner soldaten quaet ghedrach, IV, 83.
Salinus of Salines comt weder van Bruessele, IV, 116.
Salinus of Salines vraecht voor zijne soldaten an de poorters de leveringhe bij
toere van beddeghoet ende huijscateijlen, IV, 193-194.
Salomon (Vincent of Sentkin) ghevanghen, II, 269-270; II, 321-322.
Salomon (Vincent) ghegheeselt ende ghebannen, III, 17-18.
Salomon (Vincent) ghevanghen zijnde neemt weder de vlucht, III, 260.
Sanders (Claeijs), III, 105.
Sas van Gent (de avene van 't) bijnaer vulmaect, II, 211.
Sas van Gent (Weercken van 't), II, 298.
Sas van Gent (de nieuwe vaert oft 't) duerghesteken, II, 333.
Sassen (volc uut) wonende in de Polders, IV, 243.
Sassen (de hertoghe van) van Keijsers weghen ghevanghen, II, 331.
Sassen (de hertoghe van) in dlegher van Oraingien, IV, 263.
r

Sassignies (le S de), III, 264.
Sausselet (zeker ghevanghenen uut 't) ghelaten, I, 34.
Sausselet (den put in 't), I, 181.
Sausselet (drij verwesen beeltstormers in 't), I, 226, 227.
Sausselet (zeker ghevanghenen in 't) ghebrocht, II, 104.
Sausselet (Gheeraert Fernants naer 't) gheleet, II, 186.
Sausselet (een breker uut 't) ghehaelt ende ter executie gheleet, II, 200.
Sausselet (een dief ghebroken uut 't), II, 309.
Sausselet (vier Spaengiaerts ende twee Bourgondioenen in 't) ghevanghen
gheleet, II, 346.
Sausselet (Willem De Loor ghevanghen in 't), III, 19.
Sausselet (Willem Rutsemeelis in 't), III, 38-39.
Sausselet (ghevanghenen uut sGravencasteel overghebrocht naer 't), III, 38-40.
Sausselet (vier ghevanghenen uut 't) ontsleghen, III, 61.
Sausselet (vier pacienten uut 't) naer de crimineel vierschare overghebrocht,
ende wedergheleet, III, 143, 144.
Sausselet (malefactuers uut 't) ter vierschare ghebrocht, ende van daer naer
sGravencasteel, III, 251, 256.
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Sausselet ('t) derstede vanghenesse, III, 302.
Sausselet (Jan Onghena in't), IV, 195-197.
Sausselet (Joos De Baut in't), IV, 246.
Savaenstrate (de), II, 329.
Savaenstrate (de). Huus van Adolf De Grutere, III, 61, 84.
Savoijen (Philibert van) krijght van Ghendt eenen schijnck van 30,000
ghuldenen, III, 185.
Savoijen Zie Crijschlieden (Savoijeesche).
Saxen, zie Sassen.
Saxonia (hertoghe Augustus, marquis van), zie Augustus.
Schabrugghe (de), I, 47.
Schaepmaerct (de). Huus van Philips Van Hoorebeque, III, 161.
Schaepsteghe (de). Een Spaengiaert mishandelt eenen Ghandtoijs, III, 157-158.
Schaven (Pieter Vander) duer de Spaengiaerts mishandelt, III, 8.
Schaven (Pieter Vander), droochscheerer, III, 170-171, 179.
Schee (Beertram) als keercbreker ghehangen, III, 143.
Schellebelle (de Spaengiaerts te), II, 346, 349.
Scheldewindeke, zie Wiendicke.
te

Scheltstrate (de). tHof van S Baefs, I, 176; IV, 236. - (de). Huus van Jan De
Vos, den doven, III, 153.
Scheltstrate (de), III, 156.
Scheltstrate (de). Huus van Pieter Bauters, III, 272.
Schepenen beschicken deerste nachtwake, I, 33.
Schepenen in de verghaderinghe waer de notabele lezinghe krijghen van twee
brieven vande Gouvernante ende Egmont, I, 39-41.
Schepenen in eene verghaderinghe der notabele, I, 40.
Schepenen ontbieden ende raviseeren sommighe ghues, I, 46-47.
Schepenen begheeren de nachtwake te versteercken, I, 56.
Schepenen verbieden Onser Vrouwen ommeganck, I, 62.
te

Schepenen in den ommeganck van S Anthonis, I, 63-64.
Schepenen zenden vruchteloos missijven tHove, I, 92.
Schepenen in eene foele ter wille vanden dieren coop coorens, I, 95.
Schepenen int beghin der beeltstormerije, I, 101-102.
Schepenen (sommighe dienaers van) int beghin der beeltstormerije, I, 105.
Schepenen beletten eene nieuwe foele ter wille vanden dieren coop coorens,
I, 189-195.
Schepenen (twee ghues vraghen an) eenighe keercken vander stadt voor hare
predicatiën, I, 197-198.
Schepenen nemen maetreghels om de ruste te herstellen, I, 199-203.
Schepenen verbieden gheen vremde ghezellen in de stadt te blijven, I, 202-203.
Schepenen verbieden dat niemant met gheweere en zoude ghaen
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ter veltpredicatie, enz., I, 204.
Schepenen (mare over tafloopen vande maniere van doene bij), I, 213.
Schepenen doen drij beeltstormers hanghen, I, 225.
Schepenen geven haer consent voor tbauwen van eenen ghuesentempel, I,
235.
Schepenen ontvanghen drij requesten jeghen Franchoijs Van Wijchuse, I, 238.
Schepenen verbieden het predicken up ghewijde plaetsen, I, 286.
Schepenen (sommighe van) bij de communicacie up den Cauter tusschen
magistraet ende ghues, I, 293.
Schepenen consenteeren den ghuesen twee plaetsen om te predicken, I, 306.
Schepenen daghen sommighe ghues in, II, 6.
Schepenen (sommighe ghues ghaen omme, thulpen der temmerijnghe van
haer keercke, zonder toelatijnghe van), II, 21.
Schepenen bij thauden eener collacie, II, 39, enz.
Schepenen waken up tStadthuus, II, 83.
Schepenen bij eene colacie nopende de assijsen, II, 192-193.
Schepenen (de) uutghelesen, II, 208-209.
Schepenen doen keercken ende cloosters repareeren, II, 258.
Schepenen ghebieden van sHoofsweghe, dat elck zijn kinderen zoude laten
doopen, II, 328.
Schepenen ontbieden Lievin De Smet, II, 334.
Schepenen ende de Herdoopers, II, 335.
Schepenen ontbieden Pieter Van Liere, II, 319.
Schepenen in zaken van dieften beghaen duer Spaengiaerts, III, 63.
Schepenen in eene zake tusschen den baliu van Zwijnaerde ende de
Spaengiaerts, III, 94-95.
Schepenen ende den meester del campo in eenen twist tusschen eenen
Ghandtoijs ende eenen Spaengiaert, III, 113.
Schepenen doen te Bruessele clachte van de moortdadicheijt der Spaengiaerts,
III, 161.
Schepenen willen de Gouvernante voor haer vertrecken eenen schijnck doen,
III, 184-185.
Schepenen ontvanghen den eedt vande hooftmannen der neeringhen, III, 193.
Schepenen in de processie generael, III, 196.
Schepenen (ghedrach der Spaengiaerts jeghens), III, 197-198.
Schepenen (malefactuers ter vierschare van) ghebrocht, III, 251, 256.
Schepenen int hof van Egmont met sommighe consistorianten, III, 280.
Schepenen (vergharijnghe van), III, 302.
Schepenen in eene collacie, IV, 85-86.
Schepenen bij de mare van tvertrecken der Spaengiaerts, IV, 122-124.
Schepenen (verghaderinghe der) bij tuprechten van een bisdom te Ghendt,
IV, 223-226.
Schepenen bij de incomste van Jansenius, eersten bisschop van Ghendt, IV,
232-236.
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Schepenen gheinviteert ter processie-generael, IV, 245-246.
Schepenen adviseren om de stadt uut hare schulden te helpen, IV, 270.
Schepenen in different met de gheestelicheijt nopende de redemptie in zake
van uutvaerten, IV, 290-291.
Schepenen van Ghedeele tijdens eene foele ter wille vanden dieren coop
coorens, I, 96.
Schepenen (twee) van Ghedeele bij eene vercoopinghe van ghuesenghoet,
IV, 186-187.
Schepenen vander Kuere versteercken haer nachtwake, I, 56.
Schepenen vander Kuere int nieu casteel bij ghuesche ghevanghenen, I, 223.
Schepenen vander Kuere (sommighe ghues vraghen an) een keercke, I, 284.
Schepenen vander Kuere ontbieden de gheghoedelieden om maentgelt te
gheven vander wake, I, 292.
Schepenen vander Kuere krijghen tijdinghe uut Andtwerpen, I, 299.
Schepenen vander Kuere bezurghen de foerieringhe van peerderuters, I, 313.
Schepenen vander Kuere verbieden int groene te trauwen, te doopen, enz., II,
25.
Schepenen vander Kuere doen zes hondert soldaten upnemen, II, 39.
Schepenen vander Kuere verbieden de predicatien, II, 104.
Schepenen vander Kuere ende de consistorianten bij Egmont, II, 115.
Schepenen vander Kuere vraghen an die van Ghendt den eedt van
ghetrauwicheijt an den Coninc, enz., II, 130.
Schepenen vander Kuere daghen sommighe ghues in, II, 196.
Schepenen vander Kuere crijghen van de ghebueren vanden Vrindachmaerct
een request jeghen de ghefoerierde soldaten, II, 204.
Schepenen vander Kuere visiteren zeker missijven vanden Hove ghezonden,
II, 237.
Schepenen vander Kuere (verghaderinghe van), II, 337.
Schepenen vander Kuere exempt verclaert van eenighe soldaten tot haren
huuse te hebben, III, 43.
Schepenen vander Kuere bidden ten voordeele van eenen spaenschen capiteijn,
III, 181.
Schepenen vander Kuere verwijzen drij ghuesen ter doot, IV, 18.
Schepenen vander Kuere ordoneeren het restaureeren der keercken, IV, 114.
Schepenen vander Kuere (een van) ghecommitteert den Walen ghoeden coop
victaillie te gheven, IV, 218.
te

Schepenen vander eerlichede van S Pieters justicieeren vijf brekers, II, 212.
Schepenencamer (sommighe brekers in) ghegheesselt, III, 182. Schepenhuus
(wake up 't), I, 33.
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Schepenhuus(de notabele van Ghendt ontboden in 't), I, 39-41.
Schepenhuus (de neeringhen ontboden in 't), I, 41-42.
Schepenhuus (nachtwake in 't), I, 56.
Schepenhuus (de ghues zinghen psalmen voor 't), I, 66.
Schepenhuus (mandement uuten) uutghelesen jeghen tdraghen van gheweere,
tpilgieren van keercken, enz., I, 205.
Schepenhuus Willem Rutsemeelis wonende jeghen over 't), I, 207.
Schepenhuus (drij brekers verwesen in 't), I, 226.
Schepenhuus (wake ten), I, 237.
Schepenhuus (gheweere ende buspoer in 't) gebrocht, I, 238.
Schepenhuus ('t)ontfanghplaetse van tmaentghelt vander wake, I, 294.
Schepenhuus (dachwake in 't), I, 303.
Schepenhuus (verbot malckanderen om religiezaken te beschimpen,
uutghelesen ten), I, 307.
Schepenhuus (schoolmeesters ende meesterssen ten) ontboden ende
ghewaerschuwt jeghen ketterije, II, 103-104.
Schepenhuus ('t), II, 124.
Schepenhuus (edict up tfaict vander nieuwe religie uutghelesen ten), II, 156.
Schepenhuus (dry beeldstormers 't) bedijncht ende verwesen, II, 201-202.
Schepenhuus (drij brekers naer 't) gheleet, II, 206.
Schepenhuus (placcaet over de comste ende ghoedertierenheijt des conincs,
uutghelesen 't), II, 294-296.
Schepenhuus (vier pacienten naer de crimineel vierschaere achter in 't)
ghebrocht, III, 143.
Schepenhuus (den capiteijn vanden nieuwen casteele doet naer 't) schieten,
III, 159.
Schepenhuus (twee brekers voor 't) ghegheesselt ende losghelaten, III, 181.
Schepenhuus (poorters inneghedacht ten bretecke vanden), III, 221.
Schepenhuus (brieven voor 't) gheplant sommighe ghues indaghende, III, 279.
Schepenhuus (sommighe ghues 't) ontboden, III, 291.
Schepenhuus (een beeldtstormer in 't) verwesen, IV, 96.
Schepenhuus (brieven gheplant voor 't) voor tverhueren van 15 ghuesenhuijsen,
IV, 216.
Schepenhuus (thuus van Willem Rutsemeelis jeghen over de plaetse vanden),
IV, 217.
Schepenhuusstraetkin ('t). Huus van Ghijselbrecht Cools, I, 207, 227.
Schepenhuusstraetkin ('t). Huus van Charles Oetgheer, III, 276.
Schepenhuusstraetkin ('t). Drij brekers ter executie gheleet, II, 202.
Schepens (Macharius) duer dieven ghepijnicht, III, 228, 251.
Schets, raetsheer, III, 287.
Scheveninghen (een visscher van) vanght eenen monstruesen visch;
bediedenesse, II, 15-17.
Schilderie van Jan Schoore, I, 152.
Schilderie van Lievin De Stoevere, I, 153.
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Schilderie van meester Jaspar, I, 153-154.
Schilderie van Jeronimus Bosch, I, 156.
Schilderie van Lievin Winne, I, 164.
Schilderie (wonderlicke) ter eerde der predicheeren, I, 165, 166.
Schilderien van Hughe Vander Ghoest, I, 160.
Schoenlap (Jacob) ghehanghen, III, 308-309.
Schoenlap (Jacob) naer tGhalghevelt ghevoert, III, 312; IV, 24.
Schoenlap (Jacob) ghegheesselt ende ghebannen om tooverie, IV, 66.
te

Scholen (de kinderen der aerme) in S Janskeercke bij de incomste van
bisschop Jansenius, IV, 235.
Schoolmeesters ende meesterssen tSchepenhuuse ontboden, II, 103-104.
Schoore (baroen) om ghueserie inneghedaecht tAndtweerpen, IV, 170.
Schoore (schilderie van Jan) ofte Schoorl, I, 152.
Schuere (Henrij Vander) inneghedaecht, III, 274.
Schuere (leven van Nicasius Vander), I, 6-7.
Schuere (Nicasius Vander), predickt ontrent Audenaerde, I, 7.
Schuere (Nicasius Vander) predickt tot Stalendriesche, I, 8.
Schuere (Nicasius Vander) predickt neffens Ghendt, I, 310; II, 151-152.
Schuere (Nic. Vander) predickt buten der Bruchschepoorte, II, 11.
Schuere (Nic. Vander), predicant, II, 7.
Schueren (Nicasius Vander) duer zijnen oom bespot, II, 21.
Schueren Nicasius Vander), predicant, inneghedaeght, II, 198; III, 276.
Schueren (Willem Vander), vader van Nicasius, I, 6.
Schuerkin, zie Schueren.
Schulden (Andtweerpen ende Ghendt groote) ende oncost, III, 238-239.
Schulden (Brugghe ende tVrije wil de) van Ghendt niet helpen betalen, III,
240-242.
Schulden (colacie voor tbetalen der) van Ghendt, IV, 41-45.
Schulden (impost up den wijn omme de stadt uut hare) te helpen, IV, 124.
Schulden (schepenen adviseeren om de stadt uut haer) te helpen, IV, 270.
Schumere (Davidt De) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Schutere (Lievin De), II, 96-97.
Schwarzenburg, zie Zwartzenburch.
Scroocx (Barbara), een beerijlechsterigghe, mishandelt, I, 95.
te

Sebastiaen (thof van S ). Communicatie tusschen ghues ende magistraet, up
den Cautere, I, 299.
te

Sebastiaen (thof van S ) up den Cauter. Triumphe, II, 84; IV, 14.
Secleers (autaer tafele van Jooris Van), I, 172.
Secleers (Lievin Van), heere van Gottem, baliu vander Auderburch, jeghen de
predicatiën, I, 4, 5.
Secleers (Lievin Van), I, 41.
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te

Secleers (Lievin Van) woont op de Nieustrate tS Pieters, II, 164.
Secleers (Lievin Van), II, 235, 265-266.
Secleers (Lievin Van) ende Vaernewijck, II, 320.
Secleers (Lievin Van) bij eene executie, IV, 165.
Sente Denijs (strooperijen der Spaengiaerts te), III, 74.
Sente Truijen door de ghuesen verbrant, IV, 129.
Sente Truijen (samencomste der edelen te), IV, 152.
Sente Truijen wil gheen spaensch gharnisoen, IV, 273.
Sente Walrij (de Hughenoijsen te) door den duuck de Ghuijse overvallen ende
vermoort, IV, 171-172.
Serjant (de vrauwe van Lievin) duer eenen Spaengiaert vermoort. Levenende
executie vanden dader ende zijne medeplichtighe, IV, 66-68 70-79.
Serlippins (Jan), II, 133.
Sermoen(catholick) over de beelden I, 186.
te

Sermoen(catholick) in S Janskeercke, I, 230.
te

Sermoen(catholick) van Jan Vanderhaghen in S Michiels, I, 230.
te

Sermoen(catholick) van Jan Vanderhaghen in S Jacobs, I, 264-267; II, 121.
te

Sermoen(catholick) van Jan Vanderhaghen in S Jans, II, 271-272.
Sermoen(catholick) van Jan Vanderhaghen over de executien der ghues, IV,
113.
Sermoen(catholick) vanden deken jeghen de predicanten, I, 235.
te

Sermoen in S Jacobskeercke jeghen de ghues, I, 290.
te

Sermoen (een) in S Janskeercke ghestoort, IV, 214.
te

Sermoen in S Donaeskeercke te Brugghe ghestoort, II, 18.
te

Sermoenen (heretijcque) van eenen vrauwenbroeder in S Michiels, II, 48-50.
Sermoenen jeghen de ghues, I, 88-91.
Sermoenen (Jan Vanderhaghen herneemt zijne), I, 128.
Sermoenen jeghen de ghues van eenen vrouwenbroeder van Ypre, II, 267-268.
Serpentstraetkin ('t). Drij brekers ter executie gheleet, II, 202.
Sersanders (Claeijs), III, 78.
te

Seijs (Andries), weldoender van S Nicolaeskeercke, I, 152.
Seijs (Andries) als schepene bij eene vercoopinghe van gheconfisquiert
ghuesenghoet, IV, 187.
Seijs (huusraet van Bauwen) naer tnieu casteel ghevoert, III, 61.
Seijs (Christoffels), III, 278.
Seijs (Joos), II, 205.
Seijs (Joos) inneghedaecht, IV, 22.
Seijs (thuus van Joos) gheconfisquiert ende verhuert, IV, 280.
Silvius (Willem), drucker, III, 134.
Slagh tusschen Bredenroode ende Herick van Brunswijc, II, 165.
Sleijnghen ofte Sleijdinghe (de pastuer van) wordt veltpredicant, II, 50-51.
Sleijnghen (de pastuer van) ghevanghen ende ghehanghen, II, 113-114.
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Slusekin (het). Huus van Jooris de Ghusseme, I, 207; II, 201.
Slusekin Ghevecht tusschen waelsche soldaten, II, 27.
Slusekin De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Slusekin Voorbijtrecken van twaelsch gharnisoen tnieu casteel verlatende, III,
41.
Sluusghecocht van die van Brugghe, III, 241.
Sluusghecocht (Reijnier Vander) ghekwetst door waelsche soldaten, II, 118.
Slijpstrate (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Slijpstrate Voorbijtrecken van twaelsch gharnisoen tnieu casteel verlatende,
III, 41.
Smet (Jan De) wittwijndere, als anabaptist verbrant, IV, 94-98.
Smet (gheschilderden steen van Jan De), I, 160.
Smet (Lievin De), ghuesghezinde, II, 7.
Smet (Lievin De) inneghedaeght, II, 199.
Smet (Lievin De) comt in Ghendt, II, 325.
Smet (Lievin De) ghevanghen, II, 327.
Smet (Lievin De) anderwaerf bij schepenen ontboden, II, 333-334.
Smet (Lievin De) ghevanghen ghenomen, III, 297-298.
Smet (Lievin De) ghehanghen, III, 305-307.
Smet (Lievin De) naer tGalghevelt ghevoert, III, 312.
Smet (Lievin De) savonds voor zijne executie, III, 313.
Smet (Lievin De) hat de doot verdient, IV, 24-26.
Soldaten. V. Crijschlieden.
Somere (Lievin De) werkt om niet an de ghuesekeercke, II, 26.
Somere (Lievin De), II, 108.
Somere (Lievin De) inneghedaecht, III, 276.
Somere (Philips De), I, 281.
Somere (Willem De) weerckt om niet an de ghuesekeercke, II, 26.
Somere (Willem De) II, 108.
Somerghem gheinfexeert van de ghueserie, II, 280.
Somere (ongheweerte te), II, 306.
Soniënbosch (het). Zie Zuenijnghen (tbos van).
Spaengiaerts (een capiteijn der) quetst zeer mesjantelic eenen Ghantoijs, IV,
59-60.
Spaengiaerts (de) in Vrieslandt versleghen, IV, 112.
Spaengiaerts (de) nemen tcasteel Hulf ofte Huls, IV, 206-207.
Spaengiaerts (drij veendelen) door dheere van Lumes verslaghen, IV, 240.
Spaengiaerts (de) met haer Iegher te Maestricht ende te Dueren, IV, 243.
Spaengiaerts (dlegher der) bij Maestricht, IV, 257.
Spaengiaerts (dlegher der) bezet Ludick, IV, 257-259.
Spaengiaerts (dlegher der) verbrant de voorborghen van Tonghren, IV, 270.
Spaengiaerts (ancomste uuten legher der)
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van twee waghenen met vrauwen, IV, 282.
Spaengiaertscasteel. Zie Casteel (nieu).
Spaengien (doot van don Carlos ende executien in), IV, 210.
Spelle leest het vonnesse van Egmond ende Hoorne, IV, 107.
Speije (het) boven de Muunckbrugghe. Ancomste van vluchtighe vrauwen uut
Doornicke, IV, 167.
Spighelman (Jan) te Eecloo ghevanghen, II, 278.
Spiere (Marten Van der). Zie Cleerck (Marten De).
Spierijnck (Jehan) inneghedaecht, III, 278.
Spittaelpoorte (de) afghebroken int jaer 1540, I, 236.
Spittaelpoorte (strooperijen der Walen buten der), IV, 219.
Spittaelpoorte (de), IV, 291.
Spotliedekin jeghen Pieter Titelman, I, 276-277.
Spotliedekins jeghen paus ende gheestelicheijt, I, 276-280.
Spottelicke figueren te coope ghestelt, I, 68-69.
Spottelicke figueren uutghestroijt duer ghues ende catholijcke, I, 73.
te

Spriete (tS Pieters, ontrent), IV, 78.
Stadthuus. Zie Schepenhuus.
Stalendriesche (predicatie tot) bij Ghendt, I, 8, 13, 20.
Stalins (Jan) duer Spaengiaerts mishandelt, III, 121.
Stapelheeren (de) tijdens de dierte, I, 191-194.
Steels (Bette) verhanght haer zelven, II, 210-211.
Steendam ofte curten Steendam. Huus van Jan De Grave, II, 208; IV, 188,
198.
Steendam ofte curten Steendam. Huus van Michiel Leeman, III, 62.
Steendam ofte curten Steendam. Huus van George Van der Beke, III, 274.
Steendam ofte curten Steendam. Incomste van Egmont, II, 208.
Steendam ofte curten Steendam. Foerieringhe vande bende van Montinbrugis,
II, 234.
Steendam ofte curten Steendam. Egmont ende Hoorne ghevanghen
inneghebrocht, III, 57.
Steendam ofte curten Steendam. Sacramentsprocessie, IV, 117.
Steendam ofte curten Steendam. I, 267, 283.
Steendam ofte curten Steendam. De bende van Hoochstraten rijt ter
monsteringhe, II, 101.
Steendam ofte curten Steendam. Den lieden den eedt van ghetrauwicheijt an
den Coninc, enz., afghevraecht, II, 130, 133.
Steendam ofte curten Steendam. Een soldaet ter executie ghevoert, II, 185.
Steendam ofte curten Steendam. Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Steendam ofte curten Steendam. II, 299.
Steendam ofte curten Steendam. De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Steendam ofte curten Steendam. Duertocht van twaelsch gharnisoen tnieu
casteel verlatende, III, 41.
Steendam ofte curten Steendam. Duertocht van soldaten voor eene executie,
III, 302.
Steendam ofte curten Steendam. Duertocht der Spaengiaerts bij tvieren eener
victorie, IV, 46.
Steendam ofte curten Steendam. Het spaensch gharnisoen treckt uut de stadt,
IV, 130.
Steendam ofte curten Steendam. Huus van Lievin Dherde, IV, 216.
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Steendam ofte curten Steendam. Duertocht van een veendel Walen, IV, 2l7.
Steendam (den langhen), I, 268.
Steendam (den langhen). De ghuepoorte, II, 178.
Steendam (den langhen). Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Steendam (den langhen), II, 256.
Steendam (den langhen). Egmont ende Hoorne naer Bruessele ghevoert, IV,
103.
Steendam (den langhen). Het spaensch gharnisoen treckt uut de stadt, IV,
130.
Steendam (den langhen). Afscheed tusschen sommighe vraukins ende
Spaengiaerts, IV, 131.
Steendam (den langhen), Een veendel Walen treckt voorbij, IV, 217.
Steene (Claeijs Vanden), boucvercooper, te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Steene (Claeijs Vanden) ghejusticieert, IV, 15.
Steene (Claeijs Vanden), Jans zone, boucvercooper te Ghendt, ghehanghen
te Bruessele, IV, 3.
Steene (Jan Vanden), boucvercooper, III, 56; IV, 184.
r

Steenen (Mons de), III, 265.
Steenhuuse, bezittinghe van Egmont III, 46.
Steenpoorte (de). Huus van Gheeraert van Bijlande, III, 282.
Steenweerck (de priesters mishandelt tot), III, 188.
te

te

Steercke (Marcus De), almoessenier van S Jans, canoniek van S Baefs, bij
te

de beroerte in S Jacobs, I, 266.
te

Steercke (Marcus De), presbijter ende tresoorier vander canesije van S Baefs,
bij de incomste van Jansenius, eersten bisschop van Ghendt, IV, 233, 234.
Steertem (schandelues stick bedreven bij de Spaengiaerts jeghen de vrauw
van Jan Van), III, 107-108.
Steertem (meester Joos Van), chirurgien, I, 26.
Stelen (het) in keercken ende cloosters verboden met trompetslaghe, I, 199.
telt (Dees Vander), oude cleercooper, IV, 187.
Stevens (Willem) brenght nieuws van Doornicke, II, 118-119.
Stichele (nietich huwelic van Vander) met de dochter van Arent Vander Looven,
IV, 247.
Stockem (Oraingien treckt met zijn legher te) bij Maestricht over de Mase, IV,
263.
Stockem wil gheen spaensch gharnisoen, IV, 274.
Stoevere's (Lievin De) schilderie, I, 153.
Stoppeleere (Anthonis De), ofte Stoppelare, capitein, I, 220.
Stoppeleere (Anth. De), I, 226; II, 77, 176.
Stoppeleere (Philips De), supier, ghewont
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duer de Spangiaerts, III, 160-161.
Stoppeleere (Philips De), supier, III, 252.
Strael, oud burchmeerster van Andtweerpen, ghevanghen ghenomen, III, 28.
Strael van Bruessel naer Vilvoorde overghevoert, IV, 141.
Strael (executie van comijs) te Vilvoorde, IV, 249.
Straetman (Laureins) inneghedaecht, III, 278.
Strafuitvoeringen. Zie Executien.
Stralen (Anthonis Van). Zie Strael.
Straten (Joos Vander) van de Spaengiaerts vermoort, III, 105-106.
Straten (Pieter Vander) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Stremme (rudesse der ghues tot), III, 202-203.
Stricht (Corn. Vander) inneghedaecht, III, 273.
Strooperijen der vremde crijschheden rondt Ghendt, I, 268-270.
Sueden (de religiezaken in), II, 227.
Sueden ende Denemarken (mare dat uut) IX schepen met volcke ende victaille
al de Zuutzee anghecommen waren, IV, 263.
Sueden (peerderuters uut) in dlegher van Oraingien, IV, 267.
Sulcke ofte Sulsicke (tvier ghesteken in de keercke van), IV, 61-62.
Symoens (Jan) inneghedaecht, III, 277.
Taijaert (Jac.). Zie Theijaert (Jac.).
Tappijtsuers (wake der neeringhe der), I, 207.
Tarleers (tgheconfisquierde huus van Ghijselbrecht) te hueren ghestelt, IV,
188.
Taveerekin (tquaet), I, 28, 241.
te

Temmerlienhuijs (de) neffens S Nicolaus keerchof, III, 154.
te

Temmerman (Gheleijn), proost van S Pieters, II, 241; 300; III, 128.
Tempel (de ghues ghaen eenen) temmeren, I, 308-309; II, 1, 5-8.
Tempel (beschrijvinghe van tbauwen vanden) buten der Bruchschepoorte, II,
14-15, 20.
Tempel (den) wordt ieverig voortghebauwt, II, 26.
Tempel (den) bij tmagistraet ghevisiteert, II, 107-108.
Tempel (den) beschreven, II, 108-109.
Tempel (den) ghesloten, II, 157.
Tempel (den) afghebroken, ende de materialen vercocht, II, 169-173, 176.
Tempelhuus (beeltstormerije int), I, 105-107; IV, 18, 246.
Tempelhuus (het), IV, 31.
Tempelhuus (vieringhe vanden ghoeden vrindach int), IV, 33.
Tempels (de ghues bauwen tAndtweerpen twee of drij), II, 14.
Tempels upgherecht tAndtweerpen door toelatinghe van Oraingien, IV, 148.
Tender Weere, Zie Ender Weere.
Tenenpot-bruggheskin (dat), III, 268.
Terechtstellingen Zie Executien.
Theijaert (Jacob) ofte Teijaert, ghuesghezinde, II, 7.
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Theijaert (Jacob) ghebannen, II, 308.
Theijaert (Jacob) inneghedaeght, II, 197.
Theijmont (Cornelis), ghuesghezinde, II, 7.
Theijmont (Cornelis) inneghedaeght, II, 196.
Theijmont (Cornelis) ghebannen, II, 308.
Thielmont (dlegher van Oraingien lijdt meerckelicke schade te), IV, 282-284.
Thielt (de roode rocx trecken naer), II, 289.
Thielt (ongheweerte ontrent), II, 306.
Thielt (de vanghenesse te) openghebroken, IV, 12.
Tichelrije (de peste up de), IV, 255.
Tielt in Ghelderlandt, IV, 88.
Tienden (de) worden gheweigert, door tanstoken der predicanten, I, 240.
Titelman (Pieter), inquisiteur, vervolcht dheretijcquen, I. 9.
Titelman (spotliedekin jeghen Pieter), I, 276-277.
Titelman (P.), I, 311.
Titelman (P.), deken van Ronche, heeft steercker comissie jeghen de ghues,
IV, 113.
Titelman (P.), inquisituer, beghint wederomme te regneren, IV, 287.
Tock (Lievin), ghuesghezinde, II, 8.
Tock (Lievin) inneghedaecht, II, 230; III, 275.
Tonghren, II, 113.
Tonghren (dlegher van Oraingien neemt te) XXVI waghenen meel, IV, 268.
Tonghren ziet zijne voorborghen door de Spaengiaerts verbranden, ende heet
der ghuesen legher willecomme, IV, 270.
Tonghren wil gheen spaensch gharnisoen, IV, 273.
Tortuere van Bartholomeus Bate, I, 27.
Tortuere van Gillis, cnape van Pieter Van Hedijnghen, I, 27.
Tortuere (zeker ghevanghenen ter) ghebracht, I, 223.
Tortuere te Audenaerde van Pieter Backereel ende Jan Van Wijnghen, II,
245-246.
Tortuere van Backerzele te Bruessele, III, 47, 263; IV, 16-17.
Tortuere van vier dieven, III, 250-251.
Tortuere van acht ghuesen, IV, 17.
Tortuere van Van Straelen, oudt burgemeester van Andtweerpen, IV, 141.
Tortuere (drij malefactuers ter) gheleet, IV, 201.
Tortuere van een valsch muntenare, IV, 214.
Tortuere van Dierick Jooris, IV, 288.
r

Trelon (le s de) dient jeghen de Hughenoijsen, III, 264.
Triest (de weduwe van Gheeraert), II, 194, 264.
Triest (Joos), heere van Lovendeghem, comijs vanden imposten, I, 245; III,
37.
Triest (Joos) zent ghelt naer Brugghe om het crijchsvolc te betalen, III, 113-114.
Triest (den derden zone van Joos) door tghuesch legher ghevanghen
ghenomen, IV, 245.
Triest (Nic.), heere van Hauweghem, I, 155.
Triest (de dochter van Nic.), heere
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van Hauweghem ende den meester del campo, III, 103.
Triest (Nicolaus), heere van Hauweghem, voorschepen, absent, IV, 223.
Triest (Nicolaus), heere Van Hauweghem, voorschepen, voor gheltzaken te
Brugghe, IV, 252.
Triest (Nicolaus), heere van Hauweghem, voorschepen, IV, 293.
Triest, zone van Adriaen Triest, up tZant ghevanghen ghenomen, II, 224.
Triest (epitaphie van), I, 141.
Triumphe ofte steeckspel up den Cautere, II, 84.
Triumphe ofte steeckspel vande bende van Hoochstraeten, II, 100-101.
te

Trompers (de) trompen niet up S Jans turre ghelijk naer ghewoonte, II, 17-18.
Trouble tAndtweerpen ter zake der predicatien, I, 17-18.
Trouble duer de dierte vanden coorne, I, 93-97.
Turcken (sommighe ghecondempneert jeghen de) te Malta te ghaen vechten,
IV, 170.
Turrepoorte (de) afghebroken, I, 177.
Turrepoorte (de), II, 172.
Turrepoorte (huus van Lievin Van Heurne duer de), II, 197.
Twaelf cameren (brand ten), tAckerghem, II, 148.
Tijcstrate (thans Kortrijksche straat). Huus van Arent De Wulf, III, 84.
Tijcwevers (wake der neeringhe der), I, 207.
Utrecht (beeltstormerije tot), I, 185, 271.
Utrecht (bijzonderheden over), I, 271-272.
Utrecht (keercken ende cloosters verwoest tot), II, 20.
Utrecht (den bisschop van) ende Egmont, III, 217.
Utrecht IV, 88.
Utrecht (aenslach van Brederode up), IV, 154.
Utrecht (duuck Dalve te) verwacht, IV, 197.
Utrecht (de Spaengiaerts van Ghendt ghaen naer) ligghen, IV, 198.
Utsemelis (Willem). Zie Rutsemeelis.
Uutenhove (Anthonis), superintendent van de guarde, I, 57.
Uutenhove (Sijmoen) van Ypre, vluchtich, IV, 82.
Uutenhove (Sijmoen) van Ypre, om ghueserie inneghedaecht tAndtweerpen,
IV, 170.
Uutenhove van Ypre, brenght tijdinghe over der ghuesen legher, IV, 288.
Uutenhove-steen. Zie Hoochhuus.
Uutvaerten (different tusschen schepenen ende de gheestelicheijt nopende de
redemptie in zake van), IV, 290-291.
Uutwaes (Christoffels), alias Westhuijse, inneghedaecht, III, 277.
Uutwijkijnghe. Zie Emigratie.
Vaernewijck (Marcus Van) present in eene verghaderijnghe der notabelen, I,
41.
Vaernewijck (Marcus Van) vingtenier ghecosen, I, 57.
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Vaernewijck (Marcus Van) stapelheere, I, 96, 191; III, 165, 193.
Vaernewijck (Marcus Van) zecht dat de ketters de doot verdienen, I, 119-121.
Vaernewijck (Marcus Van) verdedicht cloosters ende gheestelicke, I, 124-225.
Vaernewijck (Marcus Van) auteur eener leecken philosophie, I, 146.
Vaernewijck (Marcus Van) als historieschrijver, I, 169; II, 44.
Vaernewijck (Marcus Van) waeckt in schepenen camere, I, 207, 237.
Vaernewijck (Marcus Van) bijgheloovigh, I, 256-257; II, 16.
Vaernewijck (Marcus Van) vrient der waerheit, I, 267; IV, 288.
Vaernewijck (Marcus Van) draecht zijn maentgheldt vander wake, I, 303.
Vaernewijck (Marcus Van) ghaet naer de destructie zien in Onser Vrauwen
te

Keercke up S Pieters, II, 9-10.
Vaernewijck (Marcus Van) ontfanght eenen brief over de religiezaken
tHazebrouck, II, 14.
Vaernewijck (Marcus Van) ghaet buten der Bruchschepoorte naer tbauwen
van den gheusentempel zien, II, 14-15.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt nieus over de religiezaken ontrent
Audenaerde ende Zeghelsem, II, 47-48.
Vaernewijck (Marcus Van) bezouckt den ghuesentempel, II, 108.
Vaernewijck (Marcus Van) woont up de Nieustrate, II, 130.
Vaernewijck (Marcus Van) doet zijnen eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc
ende an de roomsche keercke, II, 131.
Vaernewijck (Marcus Van) ziet de afghebroken ghuekeercke, II, 170.
Vaernewijck (Marcus Van) houdt van gheen schimpijnghe, II, 171-172.
Vaernewijck (Marcus Van) bij tafbreken vanden ghuesetempel, II, 172.
Vaernewijck (Marcus Van) leght den eclips uut, II, 173-175.
Vaernewijck (Marcus Van), II, 310-311, 331.
Vaernewijck (Marcus Van) ende den baliu vander Auderburch, II, 320.
Vaernewijck (Marcus Van) in Tijrol, II, 340.
Vaernewijck (Marcus Van) in de beroerte up de Vrindachmaerct, III, 70.
te

Vaernewijck (Marcus Van) bij de grootijnghe der schade van S Jacobs, III,
75.
Vaernewijck (Marcus Van), keerckmeester, III, 91.
Vaernewijck (Marcus Van) in eene beroerte, III, 149.
Vaernewijck (Marcus Van) bij eene executie, III, 166-171.
Vaernewijck (Marcus Van) ziet eenen Spaengiaert upleeden, III, 172.
Vaernewijck (Marcus Van) doet zijnen eet als hooftman van zeven neeringhen,
III, 193.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt nieus van Pieter Van Droesbeque, III,
222.
Vaernewijck (Marcus Van) ende den Spaengiaert die tot zijnent thuus lach, III,
245.
Vaernewijck (Marcus Van) bij eene executie, III, 253.
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te

Vaernewijck (Marcus Van) bij trepareren der gheplunderde S Jacobskeercke,
III, 293-295.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt nieus over de executien te Doornicke, IV,
37-38.
Vaernewijck (Marcus Van)eigenare van een huus over de nieubrugghe, IV, 54.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt nieus uuten monde van Lowijs Rosseel,
IV, 61.
Vaernewijck (Marcus Van) schepen van Ghedeele, IV, 85, 157.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt nieus over eenen anabaptist, IV, 96.
Vaernewijck (Marcus Van) is ghetuijghe in zake van ghueserie, IV, 99.
Vaernewijck (ghedicht van Marcus Van) up de doot van Egmont ende Hoorne,
IV, 109.
Vaernewijck (Marcus Van) in eene Sacramentsprocessie, IV, 117.
Vaernewijck (Marcus Van) bij tupstellen eener nachtwake, IV, 137, 200.
Vaernewijck (Marcus Van) crijcht de officieele beschuldighijnghe ende het
ghebod van arrestatie ter handt van Oraingien, Bredenrode, enz., IV, 145-155.
Vaernewijck (ouderdom van Marcus Van), IV, 155.
Vaernewijck (Marcus Van), heeft het toesicht up de vremdelijnghen ende
sectarissen, IV, 160-161.
Vaernewijck (Marcus Van) drinct den wijn in tsGravencasteel met sommighe
ghevanghenen, IV, 163.
Vaernewijck (Marcus Van) als schepene bij twee vercoopijnghen van
gheconfisquiert ghuesenghoet, IV, 186-187.
Vaernewijck (Marcus Van) verneemt dat de heelft van Doornicke ghevlucht,
ghebannen ende gheexecuteert was, IV, 187.
Vaernewijck (Marcus Van) ontfanght eenen brief van den Spaengiaert, Jacques
Hermentis, die bij hem ghelogiert hadde, IV, 229.
te

Vaernewijck (Marcus Van) in S Janskeercke bij de incomste van bisschop
Jansenius, IV, 235.
Vaernewijck (Marcus Van), woont tbancket niet bij ghegheven ter eere van
bisschop Jansenius, IV, 236.
Vaernewijck (Marcus Van) beoordeelt dheere van Rues, die eenen droncken
soldaet hadde doen hanghen, IV, 250-251.
Vaernewijck (Marcus Van) in een different tusschen gheestelicheijt ende
schepenen nopende de redemptie in zake van uutvaerten, IV, 290-291.
Vaernewijck (Pieter Van), broeder van Marcus, III, 150.
Vaernewijck (Jan Cooman, cnape van Pieter Van), I, 228.
Vaernewijcke (predicatie up de eerlichede te), I, 56.
Vaghebunde (placcaet jeghen de), IV, 98-99.
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Valenchienne (predicatie bij), I, 1.
Valenchienne (beeltstormerije te), I, 101, 183.
Valenchienne (tijdinghen uut), II, 13.
Valenchienne (die van) jaghen haer gheestelickheijt uut en resisteeren tHof,
II, 18-19.
Valenchienne alomme beleijt, II, 24, 27.
Valenchienne (ordinancie jeghen die van), II, 31-38.
Valenchienne (arrestatie vande Antweerpsche ghues die bidden ten voordeele
van die van), II, 43.
Valenchienne (gheweer voor) buten Ghendt angheslaghen, II, 44.
Valenchienne (de ghues nemen de wapenen om) tontzetten, II, 59-60.
Valenchienne (de ghues die naer) trecken, tot bij Audenaerde ghecomen, II,
62.
Valenchienne (te Baesrode een waghen met ghelt angheslaghen commende
van), II, 83.
Valenchienne (gheschut ghevoert naer), II, 83.
Valenchienne (die van) presenteeren haer remonstratie te Hove, II, 85-96.
Valenchienne steerck beleghert, II, 96.
Valenchienne (die van) doen eenen uutval ende verbranden een clooster, II,
97-98.
Valenchienne (maren vande belegeringhe van), II, 101-103.
Valenchienne (loose coursse van die van), II, 106-107, 120-121.
Valenchienne (replijcque der Gouvernante up de remonstratie van die van), II,
127-128.
Valenchienne (mare vande belegheringhe van), II, 134-135, 139, 150.
Valenchienne geeft zich over, II, 152-153.
Valenchiene vanden gharnisoene qualic ghetracteert, II, 164-165.
Valenchiene (die van) ghelast haer uutschulden over te brijnghene, II, 195.
Valenchiene (executien ende beroerte te), II, 237-238.
Valenchiene (veroordeelinghen te), II, 239.
Valenchiene (executien te), II, 251; IV, 1, 23-24, 231.
Valenchiene (zes veendelen duijtsche knechten ghezonden naer), II, 318.
Valenchiene krijcht een duijtsch garnisoen in plaetse van het waelsch, II,
322-323.
Valenchiene (een rijcke gheusghezinde vlucht uut), II, 323-324.
Valenchiene (ghevanghenen van) te Bruessele inneghebrocht, IV, 110.
Valenchiene (het duijtsch garnisoen van) neemt zijne capiteijnen ghevanghen
om betaelt te werden, IV, 118-119.
Valenchiene (ghevanghenen van) naer Bruessele ghevoert, IV, 119.
Valenchiene (pooghinghe om) te verradene, IV, 141.
Valenchiene (confiscatie te) van der ghuesen ghoet, IV, 156.
Valenchiene (quaet ghedrach der waelsche soldaten ontrent), IV, 162.
Valenchiene (mare van gheheime vonnessen jeghen sommighe van), IV, 231.
Vandenbossche (Lievin), I, 116. - Zie Bossche.
Vanderhaghen (Christoffel), keerckmeester, III, 75, 91.
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Vanderhaghen (Franchoijs), crimineel secretarius, II, 197.
Vanderhaghen (Franchoijs) pensionnaris gheworden, III, 36, 116.
Vanderhaghen (Gheeraert) inneghedaecht, III, 277.
Vanderhaghen (broeder Jan) predickt jeghen ghues ende veltpredicanten, I,
48, 88-89.
Vanderhaghen (broeder Jan) cesseert ta predicken, I, 89.
Vanderhaghen (broeder Jan) herneemt zijne sermoenen, I, 218.
te

Vanderhaghen (broeder Jan) preect in S Michiels keercke, I, 230.
te

Vanderhaghen (broeder Jan) preect in S Jacobs, I, 264-267, 268; II, 121.
Vanderhaghen (broeder Jan) preect weder daghelicx, I, 310.
te

Vanderhaghen (broeder Jan) preectin S Jans, II, 12-13, 271-272.
Vanderhaghen (beschuldiginghen der ghues jeghen broeder Jan), II, 12.
Vanderhaghen (maren over broeder Jan), II, 122-123.
Vanderhaghen (broeder Jan) duer eene ghuesche vrauwe anghesproken, II,
147-148.
Vanderhaghen (broeder Jan), II, 172.
Vanderhaghen (broeder Jan) beknibbelt taccoort van den ghelde met de
Duijtschen, II, 274.
Vanderhaghen (broeder Jan), II, 328; III, 106.
Vanderhaghen (broeder Jan) tracht Franchoijs Hueriblocx ta verlossen, IV,
15-16, 41.
Vanderhaghen (broeder Jan) behulpzaem in tghevanghennemen van Dierick
Jooris, IV, 64-65.
Vanderhaghen (broeder Jan) heeft compassie met de verwesen ghues, IV,
21-22.
Vanderhaghen (broeder Jan) voorspelt noch scheerper justicie jeghen de
ghues, IV, 113.
Vanderhaghen (broeder Jan Van) ghaet naer Bruessele wonen. Zijne predicatien
beoordeelt, IV, 241-242.
Vanderhaghen (Jaques), heere Van Gotthem, int hof van Egmont, I, 234.
Vanderhaghen (Jaques), heere Van Gotthem, vraecht een keercke voor de
ghues, I, 284.
Vanderhaghen (Jaques), heere Van Gotthem, bij de communicacie tusschen
ghues ende magistraet, I, 298.
Vanderhaghen (Jaques), heere van Gotthem, ghuesghezinde, II, 7.
Vanderhaghen (Jaques) als ghuesghezinde inneghedaeght, II, 197.
Vanderhaghen (Jaques) inneghedaecht, III, 277.
Vanderhaghen, advocaet bij den Raet, ghuesghezinde, I, 232.
Vanderhaghen, huijshier, III, 82.
Varcos (executie van duuck) in Spaengien, IV, 210.
Varent (Jan Vander), procureur, I, 148.
Vargas, zie Vergas.
Vechtere (Jacob De) ghevanghen ghenomen, IV, 2.
Veemaerct (de), I, 267.
Veemaerct (de). Den lieden den eedt van ghetrauwicheijt an den Coninc, enz.
afghevraecht, II, 130.
Veemaerct (de). Een soldaet ter executie ghevoert, II, 185.
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Veemaerct (de). Vertrek van ghefoeriert crijschvolc, II, 187.
Veemaerct (de). Kaetsspel met den grooten bal, II, 194.
Veemaerct (de). Huus van Jan Damman, II, 195.
Veemaerct (de). Huus van Gillis Danins, II, 208.
Veemaerct (de). Incomste van Egmont, II, 208.
Veemaerct (de). Foerieringhe vande bende van Montinbrugis, II, 234.
Veemaerct (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Veemaerct III, 11, 24.
Veemaerct (de). Voorbijtrecken vant waelsch gharnisoen tnieu casteel
verlatende, III, 41.
Veemaerct (de). Egmont ende Hoorne ghevanghen inneghebrocht, III, 57.
Veemaerct (de) III, 259; IV, 14.
Veemaerct (de). Voorbijtrecken eener berechtinghe, IV, 51.
Veemaerct (de). Duertocht der soldaten die Egmont naer Bruessel moeten
leeden, IV, 102.
Veemaerct (de). IV, 137.
Veerckensmaerct (de), IV, 161.
Velde (Franchoijs Vanden), sculptor, I, 131.
Velde (Franchoijs Vanden), beelthouwer, I, 167.
Velde Velde (Pauwels Vanden) waect in schepenen camere, I, 237.
Velde (Pieter Vanden) ghevanghen ghenomen, II, 231.
Veltslach tusschen dlegher van duuck Dalve ende dat van Oraingien, IV,
274-275, 276-278, 282-284, 286, 289.
Veltstrate (de). Huus van Henric Van Ballare, I, 173.
Veltstrate (de). Huus van Adam Haijman III, 297.
Veltstrate (de). Vijf brekers ter executie ghevoert, II, 213.
Veltstrate (de). Rudesse der roode rocx, II, 304.
Veltstrate (de). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Veltstrate (de). Een man duer de Spaengiaerts bestolen ende ghewont, III, 97.
Veltstrate (de). Beroerte, III, 151.
Veltstrate (de). Den brouwer uut tMeuleken ghevanghen ghenomen, III, 314.
Veltstrate (de). Een moordenare ter executie ghevoert, IV, 74.
Velzicke (duertocht van Spaengiaerts tot), III, 109.
Vendevijle (dheer) ghevanghen gheleijt int Nieu Casteel, om ghueserie, IV,
227-228.
Venne (Liefkin Vander) ghevanghen, III, 281.
Veranderinghen (wonderlicke maren over) van policie, procedeeren, enz., I,
210.
Verbanninghe van drij brekers, II, 206-207.
Verbanninghe van twee ghues, II, 277.
Verbanninghe van Sentkin Salomon, III, 17-18.
Verbodt an de Spaengiaerts die van Ghendt lutheranen te heeten, III, 111.
Verbodt dat eenighe vrauwen van Ghendt met de Spaen-
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giaerts zouden uuttrecken, IV, 127.
Vercoopinghe metten stocke van zeker rentebrieven, IV, 280-281.
Vere (de heere van Liedekeercke coopt), II, 189.
Veren (beeltstormerije ter), I, 184.
Vergharijnghe der ghues buten der Hueverpoorte, I, 238.
Vergas (doctuer) Spaengiaert, ghecommitteert om te informeeren int faict vande
ghueserie, III, 82.
Vergas ende Del Rijo de eenighe raetsheeren die ghezach hebben, IV, 56.
Vergas bij de torture van Van Straelen, IV, 141.
Vergas heeft vulle macht als den duuck Dalve, IV, 170.
Vermoorde (een) uijt het water ghehaelt, IV, 202-203.
Verrekin (Wenock) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Veste (men weerckt an de) tSente Pieters, I, 224.
Veste (daude). Zie Aude Veste.
Vettere (Jan De) inneghedaecht, III, 275.
Vettere (Laureins De) inneghedaecht, III, 277.
Vettere (Olivier De), supier van tgravencasteel, doorsteecken, I, 11-13.
Veurne, zie Vuerne.
Vianen, zie Vijanen.
Vierschare vander Auderburch, zie Auderburch.
Vierschare vander Kuere, zie Kuere.
Viglius van Zwijchem, president tHove, II, 114, 211.
Viglius te Ghendt in de questie vanden impost op den wijn, II, 301-303.
Viglius, II, 304.
te

Viglius, proost van S Baefs, IV, 142, 236.
Viglius meldt de victorie van duuck Dalve up dlegher van Oraingien, IV, 274.
Viglius (de nichte van) ghetraut met Jacob Hesselijns, I, 91-92.
Vileers (dheere van) in een battaille ghevanghen ghenomen, doet
bekentenissen, IV, 82, 100.
Villeers (dheere van) bespringht de ghues, II, 141.
Vilvoorde (executien te), II, 168, 241; III, 26; IV, 249.
Vilvoorde (den souverain van) neemt den pastuer van Sleijdinghen ghevanghen,
II, 113-114.
Vilvoorde (den souverain van) voert Glaudekin Ghoetghebuer naer Bruessele,
III, 224-226.
Vilvoorde (de twee zonen van Batenburch, enz. ghevanghen te), II, 253-254.
Vilvoorde (moorderije te) up de ghues, IV, 1-2.
Vilvoorde (een veendel spaensche soldaten trecken uut Ghendt naer), IV, 36.
Vilvoorde (ghevanghenen uut Bruessele naer) overghevoert, IV, 141.
Vilvoorde (het leven der ghevanghenen up tcasteel van), IV, 210-211.
Vilvoorde (dheere Vande Merode te) ghevanghen ghezet, IV, 253.
Vinderhaute (tghuesghezint pas-
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tuerkin van) ghevanghen, II, 312-314.
Vinderhaute(tghuesghezint pastuerkin van) verbrant, IV, 4-9.
Vinderhaute (ongheweertete), IV, 144, 171.
Visch, stedehauder vanden souverain van Ypre, doet zes quaetdoenders
hanghen, III, 212.
Vischmaerct (briefkin gheplant an de) rakende tanclaghen der coorencoopers,
I, 195.
Vischmaerct. Huus van Claeijs De Zaleere, II, 159, 230; IV, 14, 186-187, 217.
Vischmaerct. Huus van Lievin Inghelbin, III, 273; IV, 256.
Vischmaerct (veroordeelden over de) ter executie ghevoert, II, 185, 213; III,
64, 166; IV, 73.
Vischmaerct (ghevecht tusschen burghers ende soldaten up de), II, 217, 219.
Vischmaerct (crijschvolc treckende over de) naer eene executie, II, 265.
Vischmaerct (rudesse der roode rocx op de), II, 304.
Vischmaerct (de Spaengiaerts ghefoeriert up de), II, 347.
Vischmaerct (de) tijdens eene beroerte, III, 67, 151
Vischmaerct (beroerte der Spaengiaerts up de), III, 97, 105.
Vischmaerct (de winckels up de) ghesloten uut vreese voor de Spaengiaerts,
III, 165.
Vischmaerct (de), III, 170.
Vischmaerct (tMagistraet ghaet over de) bij den zone van duuck Dalve, III, 181.
Vischmaerct (de) voor ende na eene executie, III, 302, 314.
Vischmaerct (de), IV, 227.
Visschen (twee monstruese) in Hollandt ghevanghen, II, 15-17.
Vischwagenen (de) van Ghendt durven duer Heneghauwe naer Parijs niet
rijden, IV, 290.
Vitellius (Quintus) ende zijne ruters te Lens in Artoijs, IV, 111.
Vlamijnck (Piere) inneghedaecht, III, 274.
Vlamijnghen (de) moesten den walschen cant breken ende ruwineeren, I, 77.
Vlamijnghen ende Duijtschen ghespaert door de ghues, maer niet Spaengiaerts
ofte Walen, IV, 112.
Vlasmaerct (de) tijdens eene beroerte, I, 282.
Vlasmaerct (rudesse der Spaengiaerts up de), III, 112-113.
Vlasmaerct (de) III, 259.
Vlasmaerct (ghevanghenneminghe up de), III, 271.
Vlasmaerct (Sacramentsprocessie treckende over de), IV, 118.
Vleeschhauwerstrate ant Quartier (de peste in de), IV, 254.
Vleeschhuus (die schoone Marienbeelde ant), I, 176.
Vleeschhuus (quaet ghedrach der Spaengiaerts int), IV, 58-59.
Vleeschhuuscapelle (de), ten tijde der beeltstormerije, I, 176.
Vlieghere (Lievin De) als heretijcque ghevangen, III, 24-25, 61.
Vlieghere (Lievin De) ontsleghen, III, 64, 136.
Vlieghere (dhuijsvrauwe van Lievin De) ghevanghen, III, 24-25.

Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

206
Vlieghere (dhuijsvrauwe van Lievin De) ontsleghen, III, 61.
Vlieghere (secrete informacie naer de zonen van Lievin De), IV, 99.
Vlieghere (Mattheus De) te Bruessele ghevanghen, III, 258-259; IV, 14, 99.
Vlierden, secretaris, III, 82.
Vlissinghen (beeltstormerije te), I, 184.
Vlissinghen (die van) beschieten sommighe ghueseschepen, II, 139.
Vlissinghen (de heere van Liedekeercke coopt), II, 189.
Vluchtelinghen (ordinantie nopende de), III, 51-56.
Voetknechten, zie Crijschlieden.
Volc (ghezinninghe vant), I, 8-9, 21-24, 57-60.
Volc (het) spot met het edict jeghen het predicken, I, 23-24.
Volc (argumenten onder het) over de gheestelicke, I, 69-71.
Volc (wonderlicke maren onder het) over veranderinghen int procedeeren,
afschaffen der assijsen, enz., I, 210.
Volckaert (Martin), ghuesghezinde, II, 7.
Volckaert (Martin), ghueseaelmoessenier, II, 159.
Volckaert (Martin), inneghedaecht, II, 197; III, 275.
Volderscapelle, I, 176.
Volderscapelle (de) tijdens de beelstormerije, III, 282.
Volderstrate (den bisschop die te Ghendt zoude komen, huert een huus in de),
IV, 204.
Vollaert (de dochter van Sijmon) vlucht voor den meester del campo, III, 102.
Voocht (Gillis De), priester ende latijnsch schoolmeester, bij de Spaengiaerts
ghevanghen, IV, 186.
Voocht (Gillis De), priester ende latijnsch schoolmeester, bij de incomste van
bisschop Jansenius, IV, 236.
Voorghebodt, zie Ordonancie.
Voorschepene, zie Damman (Jan), heere Van Oombeerghe.
Vos (Corn. De) alias van Brugghe, inneghedaecht, III, 278.
Vos (Jan De), ghuesghezinde, wonende in de Auburch, II, 7.
Vos (Jan De), wonende in de Auburch, inneghedaecht, II, 197; III, 275.
Vos (Jan De), wonende in de Auburch, uut Cleven gedreven, IV, 111.
Vos (Jan De), wonende in de Auburch, IV, 131.
Vos (tgheconfisquierde huus van Jan De), wonende in de Auburch, te hueren
gestelt, IV, 188.
Vos (den zone van Jan De) den doven, wonende in de Scheltstrate, blijft doot
in eene foele, III, 153.
Vos (Leijs De) mishandelt, II, 233.
Vos (Pieter De), scepene, comt thuuswaert van Andtweerpen, II, 243.
Vos (Vande), frutenier, door de Spaengiaerts mishandelt, III, 106.
Vossensteert (sommighe vluchtighe
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vrauwen in den) ghevanghen ghezet, IV, 167.
Vossensteert, IV, 240, zie Lumeij.
Vranckrijck (religieoorloghen ende vervolginghen in), II, 53-56.
Vranckrijck (nieumaren uut), III, 207-209.
Vranckrijck (dierte in), IV, 185.
Vrancx (tclooster Sente Jooris), I, 175.
Vrauwenbroers (beeltstormerije bij de), I, 108-110, 160-163; IV, 18.
Vrauwenbroers (de), I, 263.
Vrauwenbroers (sommighe) ghaen in weerlic abijt, I, 272.
Vrauwenbroers (de Spaengiaerts ghefoeriert voor Onser), II, 347.
Vrauwenbroers (twee) bij eene executie, IV, 71, 195.
Vrauwenbroers (de meester del campo in de keercke der) up
asschen-woensdach, IV, 95.
Vremdelingen (ordonancien jeghen de), enz., I, 203; II, 97; IV, 157-161.
Vrieslandt (vergharinghe in) van ghuesch crijschvolc, IV, 111-112, 128-129,
142.
Vrieslandt (de ghuesen verslaen ontrent) de Spaengiaerts, IV, 169.
Vrieslandt (de ghuesen in) versleghen, IV, 172-174, 188-190.
Vrieslandt (den edeldom van) als ghuesen ghevlucht, ghevanghen ofte
ghebannen, IV, 197-198.
Vrieslandt (de Spaengiaerts verbranden in) huijsen ende steercten, IV, 228-229.
Vrieslandt duerwurtelt van ketterien, IV, 271.
Vrieslandt (die van) min ghoet ende minlic als de Ghandtoijsen, IV, 286.
Vrieslandtafgheknaecht van crijschvolcke, IV, 290.
Vrindachmaerct (die vande) ter predicatie, I, 43.
Vrindachmaerct (eene potente upgherecht up de), I, 199-200; II, 269; IV, 282.
Vrindachmaerct (wake oft wachte van stadsweghe up de), I, 220.
Vrindachmaerct (verghaderinghe vande bende van Hoochstraten up de), II,
100.
Vrindachmaerct (den lieden vande) den eedt afghevraecht van ghetrauwicheijt
an den Coninc, enz., II, 130.
Vrindachmaerct (de bende van Montenbrugis ende Lijcques up de), II, 162.
Vrindachmaerct (soldaten met grooten hoopen wandelen up de), II, 165.
Vrindachmaerct (veroordeelden over de) ter executie ghevoert, II, 184, 213;
III, 166; IV, 73.
Vrindachmaerct (vertreck vande bende van Lijcques ghefoeriert up de), II, 187.
Vrindachmaerct (de) bij de ancomste vande bende van Germanij, II, 188.
Vrindachmaerct (de) bij tvieren van meijavont, II, 194.
Vrindachmaerct (kaetspel met den grooten bal up de), II, 194.
Vrindachmaerct (drij brekers ghehanghen up de), II, 200-203.
Vrindachmaerct (tHoochhuus up de), II, 202.
Vrindachmaerct (die vanden) claghen jeghen tlogieren der soldaten, II, 204.
Vrindachmaerct (de) bij een ghevecht tusschen
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burghers ende soldaten, II, 217-219.
Vrindachmaerct (vier waelsche soldaten up de) ghecasseert, II, 263.
Vrindachmaerct (de Meersaniershuus up de), II, 268, III, 6, 112-113, 227.
Vrindachmaerct (de Hudevettershuus up de), III, 70.
Vrindachmaerct (de Spaengiaerts ghefoeriert up de), II, 347.
Vrindachmaerct (de) tijdens de incomste vande Spaengiaerts, III, 4.
Vrindachmaerct (twaelsch garnisoen treckende over de) bij tverlaten van tnieu
casteel, III, 41.
Vrindachmaerct (executie up de) van eenen spaenschen dief, ghevolcht van
beroerte, III, 64-70.
Vrindachmaerct (de spaengiaerts tuuschen up de), III, 108.
Vrindachmaerct (de Spaengiaerts willen, tvier in de cramen steken up de), III,
158.
Vrindachmaerct (huus van Frederick De Buck up de), III, 259; IV, 14.
Vrindachmaerct (de) tijdens eene executie, III, 302.
Vrindachmaerct (vergharinghe der Spaengiaerts up de), omme eene victorie
te vieren, IV, 46.
Vrindachmaerct (de sacramentsprocessie treckt over de), IV, 118.
Vrindachmaerct (tspaensch gharnisoen vooraleer de stadt te verlaten, verghaert
up de), IV, 130.
Vrindachmaerct (lieden ghedwonghen nieuwen huijsraet te coopen up de) voor
de Spaengiaerts, IV, 132.
Vrindachmaerct (achter de). Huusen van Marcus De Mil ende Pieter De
Bellemakere, III, 276.
Vroe (Jacob De) om ghueserie ghehanghen, IV, 69.
Vroe (De), rhetorizien onder de Barbaristen, III, 284.
Vroijlandt (mijn heere van), III, 78)
Vroijlandt (epitaphie vanden president) ghebroken, I, 161.
Vrije (die vant) moeten up order van duuck Dalve tvermaken der wetten
cesseren, IV, 238.
Vrije (die vant) moeten de schulden helpen betalen die Ghendt hadde ghemaect
ter causen der Spaengiaerts, IV, 252.
Vrijheit van religie onder tvolk verdedigd, I, 122-123.
Vrijheit van doopen, trauwen ende begraven an de ghues ontzeijt door Egmont,
I, 238.
Vuerne door de ghues beleghert, I, 284.
Vuerne (de ghues ter doot ghebrocht te), I, 285.
Vuijlsteghe (de) tAckerghem, II, 148.
Vijanen (overgave van), II, 206.
Vijanen (de nobilisten die uut) ghevlucht waren, ghevanghen, II, 209-210.
Vijanen door Bredenrode versteerct, IV, 147, 153.
Vijfwintghaten (de), III, 284.
te

Vijfwintghaten (tCapellekin van S Joorishuus an de), IV, 232.
te

Vijfwintghaten (S Joorishuus an de), III, 283.
Vijvere (Joos Vanden), IV, 137, 200.
Wachte, zie Wake.
Wachtghelt, zie Wake.
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Wacken (Adolf van Bourgoingnen, heere van), zie Bourgoingnen.
Waelpoorte (Bruchsche). Z. Bruchschepoorte.
Waerschoot gheinfexeert, II, 280.
Waes (den zone van Jan De Commere wordt souverain van dlandt van), IV,
123.
Waesbeerghe (Gillis Van) tracht Franchoijs Hueriblock te verlossen, IV, 15.
Waesbeerghe (Gillis Van), pastuer van Ghendtbrugghe, logiert Jansenius,
eersten bisschop van Ghendt, IV, 232.
Waesmeijster (Hans Claeijs ghejusticieert te), III, 74.
Wastene (de wethauders van) ghevanghen te Ghent inneghebrocht, III, 282.
Wastene (een ontfangher van) te Ghendt om ghueserie onthooft, IV, 226.
Wagheneere (een) van Ghendt ontvoert den ghuesen twee peerden, IV,
278-279.
Wake (eerste) te Ghendt om des troublen tijts wille, I, 33.
Wake (de) versteerckt, I, 56-57.
Wake der neeringhen, ghuldenen, schepenen ende edellieden, I, 203.
Wake der tapijtsuers ende tijcwevers, I, 207.
Wake up twee maercten ende int stadthuus, I, 218.
Wake (hoe de) gheschict wart, I, 220.
Wake der crudeniers, caescoopers ende keersghieters, I, 237.
Wake (hoe langhe de) ten schepenhuijse gheduert heeft, I, 237.
Wake (schepenen vander Kuere vraghen tmaentghelt vander), I, 291-292.
Wake (argumenten voor ende jeghen tmaentghelt vander), I, 292-297.
Wake (de) veracheerpt ende verdeghelict, I, 303; II, 76.
Wake (scheerpe), II, 83-84.
Wake (verwijfde ende gemackelicke) der Spaengiaerds, IV, 127-128.
Wake (upstellinghe eener), IV, 136-137.
Wake (voorghebodt up tstuck van de), IV, 199.
Wake te Doornicke ende ten platten lande, IV, 50.
Wakers (kwade ghezinninghe van sommighe), I, 246.
Walcheren (krijschvolck treckende duer Ghendt naer), II, 136.
Walcheren in staet van diffencie ghestelt, IV, 156.
Walcheren (ancomste te) uut Spaengien van 400 soldaten, IV, 212.
Walcheren (de gharnisoenen van) jeghen Oraingien ghezonden, IV, 212.
Wale (Gille De) inneghedaecht, III, 274.
Walen (die) metten westersche ghues breken de beelden tot Beveren, I, 76.
Walen (de) doen de brekijnghe in Westvlaenderen, I, 77.
Walen (hypocrisie der), III, 33-34.
Walen (de) groote vijanden der ghues, IV, 50.
Walen ende Spaengiaerts niet ghespaert door de ghues, maer
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wel Vlamijnghen ende Duijtschen, IV, 112.
Walle (Christoffels Vande) inneghedaecht, III, 275.
Wallebeque (den broeder vander huijsvrauwe van Grutere, heere van), zie
Grutere.
Walpoorte (duer de). Huus van Gheeraert ende Jaques Vanderhaghen, III,
277.
Walrij (Sente), zie Sente Walrij.
Wannekinsaert, II, 203.
Wapenen, zie Gheweer.
Warniers (Gillis), priester, III, 75, 91.
Warous (dheere Vande) ghevanghen ghenomen, IV, 276.
Waterloos (de ghues verslaghen te), II, 70-71.
Waterloos (Jan Denijs, capiteijn der ghues te), II, 168.
Waterloos (het cryschvolc van), IV, 165.
Watermuelen (de), III, 156.
Waterwijck (den), III, 281.
Waver (den burghmeester van) up bevel van duuck Dalve ghehanghen, IV,
287.
Weerck (tnieu) boven de Muunckbrugge, IV, 167.
Weerck (tnieu) an de Zantpoorte, I, 298.
Weers (Hughes De), II, 211.
Weervicke (predicatien te), I, 217.
Weldene (duertocht van Spaengiaerts tot), III, 109.
te

Wenemaers hospitael up S Pharahilden plaetse, III, 307, 310; IV, 227.
Wenemaere (Willem Van), II, 265.
Werregharenstraetkin (het). Straetroof bedreven bij de Spaengiaerts, III, 120.
Wesele binnen ende buijten vol volck van Oraingien, IV, 55.
Westcant (rudessen der ghues in den), III, 199-203, 210, 212-216, 230, 233-237,
IV, 165-166.
Westcant (de priesters in den) vluchten, III, 256.
Westcant (priesters mishandelt in den), IV, 61.
Westcant (quaet ghedrach der waelsche crijschlieden in den), IV, 115, 194.
Westcant (XII capiteijnen in den) ghevanghen ende ghejusticieert tYpre, IV,
256, 282.
Westerlingen (de) nemen de wapens om Valenchiene tontzetten, II, 59-60.
Westerlingen (vele) comen naer Ghendt ghevlucht, II, 97.
Westerlingen (de) worden haer gheweer ghenomen, II, 117.
Westerlingen (de) zinghen te Ghendt liedekins up den schamelen tijt, II, 317.
Westhuuse (Jooris Van) van zijnen bedde ghehaelt, I, 207.
Westhuuse (Jooris Van) overghebrocht naer tnieu casteel, I, 233.
Westhuuse (Jooris Van) ghejusticieert, II, 200-204.
Westhuuse zie Uutwaes (Christ.), alias Westhuijse.
Westphalen (volc uut) wonende in de Polders, IV, 243.
Westvlaenderen (in) wart ooc ghepredict, I, 1.
Westvlaenderen (die van) vechtachtich volc, I, 284-285.
Wet (de) is weder te boven ghecomen, I, 245.
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Wettere (Martin Van) bij Egmont ontboden ende ghevanghen ghezet, I, 235-236.
Wetteren (ghedrach der krijschlieden te), I, 314.
Wetteren (de Spaengiaerts te), II, 346.
Wetteren (ghevanghnemijnghen te), III, 22.
Wevelghem (beeltstormerije te) bij Curtrijcke, I, 76.
Weverscapelle (de), I, 176.
Weijns (Jan), ghuesghezinde, II, 8.
Weijns (Jan) inneghedaecht, II, 230.
Weijtens (Jacob) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Wiendicke (strooperijen der soldaten te), II, 232-233.
Wilde (Jan De Brune, alias De), zie Brune (Jan De).
Wilhelmus (ambassade tAndtweerpen van) landtsgrave van Hessen, II, 239.
Winne (schilderie van Lievin), I, 164.
Wintere (Adriaen De), stapelheere, I, 96.
Wittenaert (den) bij de Leije, I, 61.
Wittenberghe (Fredericus, hertoghe van), zie Fredericus.
Wondelghem (ghuesenraet te) up tghoet van Dierick Jooris, IV, 65, 216.
Wulf (Arent De), coopman van lijn wade, III, 84.
Wulfjagher (den) ghehanghen, III, 309.
Wulfjagher (den) naer tGhalghevelt ghevoert, III, 312.
Wulfjagher (den) int ghevangh, III, 313,
Wulfjagher (den). IV, 24.
Wulfreghem (mijn heere van) om ghueserie inneghedaecht tAndtweerpen, IV,
170.
Wulverghem (een schepene van) door de ghues upghehanghen, IV, 115.
Wijchuuse, Wijchuse, Wijchuus, Wijckhuse ofte Wijckhuus (Anthonis Van)
te

ghaet in S Janskeercke omme voor den ghemeenen aermen, IV, 235.
Wijchuuse (Franchoijs Van) in de beeltstormerije, I, 111.
te

Wijchuuse (Franchoijs Van), capiteijn, bewaeckt S Janskeercke, I, 206.
Wijchuuse (Franchoijs Van), capiteijn, I, 220, 226.
Wijchuuse (Franchoijs Van)door de ghues angheklaecht, I, 238.
Wijchuuse (Franchoijs Van), capiteijn, II, 77.
Wijchuuse (baldadich ghedrach van Franchoijs Van), II, 98-100.
Wijchuuse (Franchoijs Van), capiteijn, II, 162.
Wijchuuse (Franchoijs Van) bij de executie van drij brekers, II, 202.
Wijchuuse (Franchoijs Van), capiteijn, bij de incomste van Egmont, II, 207.
Wijchuuse (Franchoijs Van), tweeden schepene, voor gheltzaken te Brugghe,
IV, 252.
Wijcke (broer Karel), I, 277.
Wijcke (de), II, 321; III, 270.
Wijn (Viglius te Ghendt in de questie vanden impost op den), II, 301-303.
Wijnaert ofte Wijenaert (de). De ghuesen zinghen psalmen, I, 66.
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Wijnckele (vijf mannen ghevanghen die niet wilden ghaen met den ommeghanck
te), II, 228.
Wijnckele (sommighe ghevanghenen van) vrijghelaten, II, 235-236.
Wijnckele (Lievin Vanden), ghueseaelmoessenier, II, 159.
Wijnckele (Lievin Vanden) in Inghelandt, II, 319.
Wijnckele (Lievin Vanden) inneghedaecht, III, 275.
Wijnckele (de weduwe van Lievin Vanden), brausterrighe, laet zich leelic
bedrieghen, IV, 93-94.
te

Wijnghaert van S Franciscus. Geschiedenis van dit boek, I, 165-166.
Wijnghen (Jan Van) tAudenaerde ter tortuere gheleet, II, 246.
Ydeghem (Jan Van), III, 78.
Yman, (Vincent), I, 232.
r

Ysrommulle (le s ), III, 265.
Ypre (beeltstormerije te), I, 74-75.
Ypre (foele oft ghevecht te), II, 50.
Ypre (die van) worden haer gheweer ghenomen, II, 117.
Ypre (executien te), II, 181-182, 229, 230; III, 286; IV, 139.
Ypre (predicatie ontrent), II, 247.
Ypre (sermoenen jeghen de ghues, van eenen vrauwenbroeder van), II,
267-268.
Ypre (470 ghues van) te Bruessele inneghedaecht, III, 299.
Ypre (upneminghe van crijschvolc te), IV, 60.
Ypre (eene ghuesinne predickende te), IV, 61.
Ypre (twee of drij nobilisten van) vluchtich, IV, 82.
Ypre (de bisschop van) staet Egmont bij up tschavot, IV, 106-107.
Ypre (de ghuen uut tbosch van) hanghen eenen schepene van Wulverghem
up, IV, 117.
Ypre (de ghuen uut tbosch van) destrueeren drij keercken, IV, 129.
Ypre (ghuen uut tbosch van) ghevanghen ghenomen, IV, 174.
Ypre (nieu bisdom te), IV, 223.
Ypre (een schepene vander casselrije ende zale van) te Ghendt onthooft om
ghueserie, IV, 226.
Ypre (executie te) van XII capiteijnen der boschghuesen, IV, 282.
Yversele (Josse Van) inneghedaecht, III, 277.
Zacbroerstrate (houck der) bij Overschelde. Woonste van Jan De Smet, IV,
94.
Zaeijsteeckskin ofte Schepenhuusstraetkin. Een man duer eenen Spaengiaert
doot gheworpen met eenen sneebal, III, 227.
Zaleere (De), zie Saleere.
Zant (het), I, 202.
Zant (het). Mare dat men daer de roode rocx zou foerieren, I, 305.
Zant (het). Huus van Adriaen Triest, II, 224.
Zant (het). Huus van Abraham Vanden Abeele, IV, 14.
Zant (het). Huus van de weduwe van Lievin Vanden Wijnckele, IV, 93.
Zant (het), III, 61; IV, 3, 214, 227.
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Zant (het). Vlucht van Vincent Salomon, III, 260.
Zant. Sommighe ghedeputeerde vanden Zande over eijmelijcke
ghuesevergharijnghen ondervraecht, III, 291.
Zant (het). Bedden ghevraecht voor de poeten der Spaengiaerts, IV, 29.
Zant (het). De peste, IV, 255, 262.
Zant (het). De planterie van Lievin Henricx, IV, 280.
Zantbeerch (den). De Spaengiaerts ghefoeriert, II, 347.
Zantbeerch (den). Huus van Pieter Van Liera, II, 349.
Zantbeerch (den). Voorbijtrecken van een deel Spaengiaerts, die Egmont ende
Hoorne gheconvoijeert hadden, III, 60.
Zantbeerch (den). Een Spaengiaert, die met eenen sneebal gheworpen hat,
ghesteken, III, 228-229.
Zantbeerch (den). Een moordenare ter executie ghevoert, IV, 73.
Zantpoorte (de), I, 298.
Zantpoorte (huus van Martin Dierkins duer de), III, 258.
Zantpoorte (een nachtwaker anghevallen an de), IV, 199-200.
Zeecxkin, zie Salomon (Vincent).
Zeelandt (anslach van Brederode jeghen), IV, 148, 154.
Zeelandt (ancomste in) van spaensche soldaten, IV, 214, 254.
Zeelandt (de peste in), IV, 254.
Zeewerghem (strooperijen der Spaengiaerts te), III, 74.
Zeghelsem (staet der religiezaken ontrent), II, 47-48.
Zele (Jan Van) leest eenen lof ter eere vanden sacramente, II, 231.
Zoetens (Pieter) te Bruessele ghearresteert, IV, 14.
Zoneclips, II, 173.
Zonnestrate (woonste van Jan Vander Brugghen up den houck der), IV, 14.
Zonnestrate (een wijf in de) door haren man vermoort, IV, 255.
Zotteghem, III, 206.
Zuenijnghen oft Soniënbosch (Oraingie wendt met zijn legher naer tbos van),
IV, 278.
Zulcke, zie Sulcke.
te

Zusterhuus (het) bij S Janskeercke, IV, 234, 235.
Zuvelbrugghe (de), III, 41.
Zuvelbrugghe. Twee Spaengiaerts ter executie ghevoert, III, 166.
Zuvelsteghe. Voorbijtrecken van twalsch gharnisoen tnieu casteel verlatende,
III, 41.
Zwartezusterhuus in Onderbeerghen, I, 176.
Zwartezusters (de) ten tijde der peste, IV, 255.
Zwartsenburch (den grave van) in den slach van Heiligherlee, IV, 91.
Zwartsenburch (den grave van) an thooft der ghues in Vrieslandt, IV, 112, 142.
Zwartsenburch (den grave van) in tlegher van Oraingien, IV, 215, 220.
Zweden, zie Sueden.
Zwinglius (Uldarich), I, 249.
Zwol, IV, 88.
Zwijnaerde (die van) haer gheweer ghenomen, II, 129.
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Zwijnaerde (ghedrach der walsche crijschlieden te), II, 233.
Zwijnaerde (ghedrach der Spaengiaertste), III, 74, 94-95.
Zwijnaerde (Franchoijs Hueriblocus ghoet, te), ter contiscatie betrocken, III,
137.
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