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Extract der Priuilegie.
HAere Doorluchtighe Hoocheden ALBERTVS ende ISABELLA, als Aertshertoghen
van Oostenrijck, Hertogen van Burgundien, Brabant, &c. Princen van Nederlant,
hebben door Priuilegie geconsenteert Ian Maes, gesworen Boeckdrucker, te mogen
drucken het Boeck Van ons Lieue Vrouvve van Maestricht, eerst gemaeckt int Latijn
bijden Eerw. P. B. HENRICVS SEDVLIVS, ende nv ouergeset door den E. P. B.
CORNELIS THIELMANS, Guardiaen der Minderbroederen binnen Maestricht,
Verbiedende alle andere Boeckvercoopers de selue niet naer te drucken oft
contrefeyten, noch elders gedruckt in dese Nederlanden te vercoopen, binnen den
tijt van vier Iaren, op pene ende confiscatie vande selue Boecken, ende andere sware
pene, ghelijckt breeder blijckt wt de brieuen te Bruessel ghegheuen den elfsten
Ianuarij, M. DC. XII.
Onderteeckent
Fourdin.
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Edele, VVijse, ende Voorsinnige Heeren,
Miin Heeren Hoochschovteren, Borghmeesteren, Schepenen, ende Raet,
der Steden van Maestricht.
DEN Prince der Romeynscher welsprekentheyt Cicero, Edele, wijse, ende voorsinnige
Heeren, seyt, datter onder alle dingen der menschen niet degelijcker en is, dan al
doen dat mogelijck is tot deught, eere ende welstandt der Republijcke ende gemeynte.
Ende ghelijck dit alle de ghene die de tegenwoordige Republijcke deser Stadt regeren,
soo in gheestelijcke als in wereltlijcke ouerheyt, Magistraten, ende officieren sijn
doende, ende alle ondersaten met recht schuldich sijn te vervorderen; Alsoo houde
ick voor vast dat het my in alle manieren, waer ick can oft mach, oock toe staet te
beherten. Dus hebbe ick totter ghemeyner weluaert ouergheset wtten Latijn het
boexken van de miraculeuse ons Liue-vrouwe van Maestricht, ouer drij iaren ontrint
ghemaect int Latijn door den Eer. P. Henricus Sedulius Minister Prouinciael. het
welcke my docht eenich profijt te mogen doen, soo t' recht ghelooue, als de goede
manieren aengaende;
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niet alleen inde goede Catholijcken binnen Maestricht ende elders, om te volstandigher
in de Christen religie ende ghelooue te volherden; maer oock voor de gene die door
de baren der voorleden tempeesten int ghelooue schip-brekinge geleden hebben,
ende inden vloet der kettersche dolinghe ghevallen zijn: Soo heb ick goet ghevonden
tselfde boecxken mijn Edel-Heeren vvt goede jonste op te draghen ende te eyghenen
tot behoef van hun ghemeynte die gheen Latijn en verstaen, ende van alle andere,
dien het lusten sal te ouersien: die daer vvt bevinden sullen schoon dinghen vande
Stadt van Maestricht, veel mirakelen die aldaer geschiet zijn aen het beelt van ons
lieue Vrouwe inde Kerck der Minderbroederen, schoon onderwijsinge van den
ouderdom der beelden, gebruyc ende vruchten vande kerckelijcke Processien, van
andere wondere dinghen die geschiet zijn aen andere beelden van ons Lieue Vrouwe
op andere plaetsen.
Hier voormaels hebben veel gemeynten, ja oock geheel rijcken ende lantschappen,
hen in t'bystant ende hulpe van dese alderheylichste maghet Maria bevolen, dwelck
het geheel Bisdom van Straesborgh, Hongarijen, ende het edel lantschap van het
geheel Nederlant getuygen, de welcke soo haest als sy tghelooue aenveert hadden,
hebben oock tsamen de moeder Christi tot een sonderlinge Patronersse des lants
vercoren. Ende alle andere lantschappen by naest
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de gantsche vverelt ouer, houden eenige heerlijcke gedenckenisse van dese
alderheylichste maghet, daer Christus om de glorie sijns moeders heerlijck te maecken,
seer dicwils wonderlijcke mirakelen doende is. Wat wonderlijcheden Gods en sietmen
dagelijcx niet geschieden te Loreten in Italië, in de H. camer der Maget, in de welcke
te Nazareth door de bootschap des Engels Gabriels het Woort vleesch geworden is;
welcke camer oock deur den dienst der Engelen wt Palestijnen in Italien veruoert
wesende, den Christen-gheloouighen groote blijschap ende vreucht by brenghende
is. De ghedenckenisse der Bootschappen te Florentien, ende seer veel andere kercken
ter eeren der heyliger maghet binnen Roomen opgherecht, ende besonder d'eerste
ende alderoutste kercke aen de cribbe des Heeren, diemen gemeynlijc noemt Maria
Maior, die betuyghen ende geuen te kennen de deuotie van Italie tot de weerdighe
moeder Gods. Vranckrijck en heeft oock niet min seer vermaerde kercken ende
plaetsen, daer de Heyl. maget met een seer groote eere in geeert wort, al waer dat
groote beganckenisse der Christenen geschiet, om die wt deuotie te besoecken, als
te Chartres int midden van Vranckrijck. In Auergnene is de kercke genoemt t'onser
Vrouwen vanden putte. Te Parijs de kercke van onse Lieue vrouwe der crachten oft
der mirakelen. In Picardijen, de kercke van de Blijschappen onser Liuer vrouwen.
In Lombardyen buyten Man-
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tua genoemt Maria de gratia in ons clooster, &c. die al te samen deur veel mirakelen
seer vermaert zijn. Spaignien en is oock noyt sonder desen loff gheweest: want in
dat groot rijck sietmen plaetsen ende kercken seer vermaert deur een bysondere ende
wtnemende Godvruchticheyt, inde welcke de moeder Gods ende de maghet Maria
haer cracht ende Godlijcke macht deur veel mirakelen, tot groot profijt des volcx,
van dien Landen heeft verclaert op den bergh Serrato te Guardaloupa. In de stadt
van Burgos is een plaetse gemeynlijck genoemt, nostra Domina candida. In Biscayen,
inde hauen van Bilbau onse vrouwe van Arrancasou. In Hooch-duytslant ist vol van
dusdanighe Kercken verciert met seer oude cloosters, vermaert met seer groote
mirakelen, tot Oettingen, te Dittelbach, te Spiers, inde wildernisse van Switserlant,
tot Aken, ter Cellen in Steyrmarck. Ende ten lesten in Nederlant en wort niet min
ons Liue vrouwe geeert ende versocht. Wat wonderlijcke dinghen Gods en heeftmen
niet gesien t'ons Liue vrouvve tot Halle by Bruyssel? t'ons Liue vrouwe te Louen in
S. Pieters kerck? t'ons Liue vrouwe ten Scherpenheuuel by Sichem? t'ons Liue vrouwe
te Maestricht int deuoot Clooster der Minderbroederen?
Dese alderheylichste Maghet ende moeder Gods dan, Ed. wijse ende voors. Heeren,
die soo veel Landen in haer bescherminghe heeft, en wort niet t'onrecht van v-lieden
daghelijcx in
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onse kercke met deuotie, ende licht versocht, ende soo veel te meer, hoe de ketters
meer aerbeyden om haer glorie ende maiesteyt te vercleynen. Ten is niet te
verwonderen dat alle de ketters met een accoort de H. Maghet beuechten, deur welcke
alle ketterijen inde gheheele vverelt te niet ghebrocht zijn: noch ten is sonder oorsake
niet dat het serpent haerder verssenen listen en laghen leght, deur de welcke sijn
hooft in stucken geplett wort: noch sonder redene en vervolgt de draeck dese Vrouwe,
deur welcke de Prince van dese werelt wtgeworpen wort: Want deur den cracht van
dese Maghet is de duyuel dicwils wt de herten ende lichamen der menschen verdreuen
geweest. Theophilus die hem met sijn eyghen hantschrift ouerghegheuen hadde inde
macht des duyuels (tselfde deur haer gratie wederomme ghecregen hebbende) is van
Christo wederom in ghenaden ontfangen. Deur dese H. Maghet Maria is Christus
met het menschelijcke geslachte versoent gheweest, als hy ten tijden der Albighensche
Ketteren met een rechtueerdige gramschap tegen de werelt ontsteken wesende,
dreychde de selue te niet te doen, ende heeft deur tghebedt van sijn moeder twee
Ordenen van Religieusen verweckt deur den heyligen Dominicum ende S. Franciscum,
om de herten der menschen van de boosheden totter deucht te bekeeren, soo Theodorus
Apoldius beschrijft.
Lib. 1. de S. Dominico, cap. 12.
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Ende hoe vvel desen boeck eerst int Latijn door den voors. E. P. Sedulius uwe
Edelheden is ghedediceert, hebbe nochtans my verstout den seluen int Duyts uwe E.
oock vvillen opdraghen ende presenteren, soo op dat hy door v wijse discretie
ghebetert mach zijn, heeft hy iet dat min betaemt, soo op dat hy door uvve E.
authoriteyt beschermt ende ghevordert mach worden, soo oock op dat v huysvrouwen
dien lesen ende gebruycken souden, ende soo come tot kennisse ende handen van
alle menschen, die gheen latijn en verstaen, ter glorie Godts ende sijnder ghebenedijder
moeder ende maeghet Maria. Want vele menschen onder den gemeynen man hebben
hun beclaeght, dat die miraeckelen van ons Lieue Vrouwe van Maestricht int Duyts
niet beschreuen en vvorden, ende oock gemeynt, dat vvy onachsaem vvaeren om de
selue aen te teekenen. Tghene contrarie sal blijcken, als vvy sullen eenighe
miraeckelen verhaelen int leste, die nae de eerste druck gheschiet sijn, oft oock
eenighe die voor de eerste druck te voorschijn niet en sijn ghecomen. Dus bidde ick
uvve Ed. neemt dit cleyn present in dancke ter eeren vande H. moeder ende maghet
Maria, ende daerder eenich gheestelijck profijt mede can geschieden, vvilt daer toe
helpen. Ende vvilt haer eere met alle neersticheyt ende vlyticheyt beschermen teghen
alle ketters, ende door v exempelen veel menschen vervvecken ende aen leyden om
haer te

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

*vr
dienen, ende dit boecxken tot haerder glorien, ende tot uvver ende andere lieden
saelicheyt ghebruycken, ende my met v ghebeden haer gunste, hulpe, ende bystant
vervveruen. Wt ons Conuent der Minderbroederen, binnen Maestricht, den 5. April.
1612.
V. Ed. ende weerd. Heeren dienaer
B. CORNELIS TIELMANS
Guardiaen.

Lectori.
QVi totius libelli translationem ex latino aduerterit vtramque linguam bene callens;
rogo boni consulat, si quando, quod tamen rarißimum est, voculas quasdam aut
abstulerim, cum carminibus, aut in alias immutauerim, non adeo verba annumerans
quam sententiarum pondus. Sic faciendum docet D. Hieronimus ad Pammachium
de optimo genere interpretandi, in exemplum adducens Ciceronem, qui ita Platonis
Protagaram, Xenophontis OEconomicum, & AEchinis ac Demosthenis contra inuicem
orationes pulcherrimas in Latinum verterat. His praemißis & potißimum adiuncto
Dei auxilio & implorata D. Virginis ope dictam translationem inchoemus.
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Van het Wesen ende ghedaente vande reyne suyuere maghet ende
moeder Godts Maria.
Niceph. Callist. l. 2. hist. Eccles. c. 23.
DE manieren, forme ende ghesteltenisse haers lichaems (soo Epiphanius seyt) is
dese: In alle dinghen was sy eerlijck, ende deghelijck, sprekende weynighe ende
nootelijcke dinghen, licht int hooren, seer gespreecksaem, allen menschen haer eere
ende eerbiedinghe aendoende. Van lenghde was sy middelbaer, hoe wel datter sijn
die segghen dat sy de middelbaer lenghde te bouen ginck. Sy ghebruyckte int spreken
met die menschen getamelijcke vrijheyt, sonder lacchen, sonder onstellinghe, ende
princepaelijck sonder gramschap. Van coleur was sy ghelijck graen, geel van hayr,
scherp van ooghen geelachtich, die appelen daer in hebbende van olijf coleur. Sy
hadde onghevoude wijnbrauwen, tamelijck swert, lanckachtighen neuse, blosende
lippen, vol soeticheyt van woorden. Het aensicht en was niet ront maer scherp ende
een weynich lanck, oock waeren lanck die handen ende die vingheren. Sy en had
gheen hoochmoedicheyt, noch en maeckte haer ghelaet niet, noch en track tot haer
eenighe saechticheyt, maer was simpel lief hebbende de hooge ootmoedicheyt. Was
te vreden met die cleederen die sy droech soo die coleur mebrocht, ghelijckt blijckt
by tghene dat sy op haer heylich hooft plach te draghen, etc.
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Totte maghet ende moeder Godts Maria.
Syt ghegroet schoon blinckende cieraet, claer,
Den hemel toeghevoecht maecht wtuercoren,
Die bouen de Sonne schoon schijnende opgaet, daer,
Dit boeck t'uwer eeren nv in Duyts comt te voren,
Om dat den mensch daer wt v cracht sou sporen,
Veel vruchten brenghen v moeder des Heeren.
Sulcks bidt t'Conuent, wilt doch aenhooren,
Dat dit boeck v lof en bijstant elck mach leeren,
Ende die broeders die v als meestersse eeren,
Dat rijckdom der Godtvruchticheyt hun mach aencleuen,
Oock dat die onder uwen naem niet en verkeeren,
Hier wt ghewist worden tot een Godlijck leuen,
Dat de verstroyde leden oock worden opgheheuen,
Door d'oprecht ghelooue ter hemelscher salen,
Dat oock alle menschen met Godtvreesentheyt euen,
Door v ghebeden op ten hemel doet haelen.
Ten lesten o maghet, dat hier tGoddelijck bestraelen
Soe toeneme dat wy alle de deughden
Ingaen, volghen v, reyn bruyt, leydersse voor t'walen,
Tot de tsoppen der blinckender hemelscher vreuchden.

Ghebet.
WY bidden v Heere, beschermt deur tghebet van de heylighe MARIA altijt maghet,
dese familie van alle teghenspoet, ende bewaertse ghenaedichlijck van de laghen der
vyanden, wt gheheelder herten voor v ter aerden nederligghende. Door Christum
onsen Heere. Amen.
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Vollen Aflaet
Verleent van onsen Alderheylichsten
Vader Pavlo V.
Voor een yeder die besoecken het Beeldt van onse Lieue Vrouwe int Clooster
der Minderbroederen tot Maestricht.
Pavlvs PP. V.
AEn alle geloouighe menschen die dese tegenwoordighe sullen sien, Saluyt, ende
Apostolische benedictie. Om de vermeerderinghe der Christelijcke religie ende de
saelicheyt der zielen totte hemelsche tresooren der H. Kercken, door goddelijcke
liefde gheneyght sijnde: Alle Christe-gheloouighe menschen, die berou van haere
sonden hebbende, ghebicht sijnde, ende het lichaem ons Heeren ontfanghen hebbende,
sullen allen iaer met deuotie besoecken de Kercke vande Minderbroeders van S.
Franciscus der obseruanten oorden binnen de Stadt Maestricht, onder t'Bisdom van
Luyck, den tweeden heylighen dach van Paesschen, der Verrijssenisse ons Heeren
Jesu Christi, vande eerste Vesperen totter Sonnen onderganck

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

*vijr
des seluen heylighen daeghs, Ende daer deuotelijck sullen bidden voor de vereeninghe
der Christelijcke Princen, wtroeyinghe der ketterijen, ende verheffinghe van ons
moeder de H. Kercke, verleenen wy bermhertelijck inden Heer vollen Afflaet ende
vergheffenisse van alle sonden: Durende dese teghenwoordighe tot seuen iaeren toe.
Wy willen nochtans ist dat wy hier voortijts andere Afflaet, eeuwelijck durende oft
tot sekeren tijt noch niet ghepasseert, verleent hebben, dese teghenwoordighe te niet
sullen sijn. Gegeuen te Roomen tot S. Marcus onder den rinck des visschers, den
xxiij. Julij, M. DC. VII. het derde iaer ons Pausdoms.
SCIPIO COBELVTIVS.
Placet imprimantur & publicentur.
Datum 10. Decemb. 1607.
IOANNES CHAPEAVILLE,
Vicarius Leodiensis.
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Approbatie.
DEsen Boeck vervult met goede ende godtvruchtighe leeringe, gheheeten ons Lieue
Vrouwe van Maestricht, ghemaeckt ende int licht ghebrocht door den Eerw. Pater
B. Henricus Sedulius Minister Prouinciael, van onse nederduytsche Prouincie, en
houdt niet in dat contrarie oft qualijck luydende is teghen ons Catholijcke ghelooue,
oft teghen die heylighe Concilien, oft de leeringhe der heyligher Vaderen is: maer
is seer ouervloedich van hunder leeringhe, ende aenhanghende hun voetstappen leert
gheleerdelijck wt die verscheyde Catholische ende Apostolische ceremonie der H.
Roomscher Kercke, Staet voor de eere der heyligher Beelden, ende beweecht die
herten der godtvruchtighen tot eere ende deuotie der H maghet MARIA, verheft ende
versterckt (verstootende het onghelooue der heretijcken) ons Ghelooue door leeringen
ende miraeckelen. Daerom houde ick den seluen weerdich om ghedruckt te worden,
princepaelijck ter glorien des Almogende Godts, ende zijnder ghebenedijder glorioser
moeder ende maghet Marie, ende tot vertroostinghe ende verlichtinghe der
gheloouigher ende Catholijcken. Tot ghelooff van dese dinghen heb ick dit ghegheuen,
ende onderteeckent, Te Bruessel den 9. October 1608.
F. ANDREAS A SOTO,
Bichtvader vande Hertoghinne.
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HEt Boecxken van ons Lieue Vrouwe van Maestricht wt den Latijn ouergheset door
B. Cornelis Thielmans, Guardiaen van Maestricht, gheapprobeert ende ghevisiteert,
mach met profijt des Lesers ghedruckt worden. Ghegeuen int Conuent der
Minderbroederen binnen Maestricht, den lesten Meert, 1612.
F. BALTAZAR VINCENTIVS,
Minister Prouincialis.
DIt Tractaet van ons Lieue Vrouwe van Maestricht, door den Eerw. P. Henricus
Sedulius, Minister Prouinciael vander Minderbroederen der Obseruanten vande
Nederduytsche Prouincie, van my neerstelijck doorlesen, heb ick weerdich gheuonden
om ghelesen te worden, ende ghedruckt, om de verscheyde ende stercke leeringhe
die het inhoudt. Gegeuen den negenthiensten Augusti int Iaer duysent ses hondert
acht.
PETRVS VANDEN WIELE,
Licentiaet inder Godtheyt, Archidiaeken van Mechelen, ende visiteerder der
Boecken.
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DIt Boecxken ghemaeckt ende ten voorschijnen ghebracht bijden Eerw. Heere
HENRICVS SEDVLIVS, ter tijt Minister Prouinciael der Minderbroederen, genoempt
Obseruanten, vande Nederlantsche Prouincien: Ende nv ter tijt door den Weerd. Pater
CORNELIVS THIELMANS, Guardiaen der Minderbroederen binnen de Stadt van
Maestricht, wt den Latijne inde Nederlantsche taele ouergestelt, tot troostinge ende
exempele van alle goede ende deuote menschen tegen de ongeloouigen, die herwarts
den Heere ende zijne gebenedijde moeder ende maghet Maria (tegen ons Heeren
ghebot) souden begheren te verdonckeren: ouersien ende neerstelijck ouerlesen
hebbende, en beuinde niet te hebben tot achterdeel vande Catholijcke ende Roomsche
Religie, dan seer nootelijck te wesen in drucke te stellen, tot welvaert vanden genen
die het Latijn is onbekint, getuyge ick onderschreuen desen xxvij. Decemb. 1611.
HEER ENGELBERT BOONEN,
der Heyligher Schrieft Doctoor, Deken der Collegiaele Kercke van S. Seruaes
binnen Maestricht, ende totter Inquisitie der valscher secte ghestelt.
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Het Ierste Capittel.
Affectie des Autheurs totte reyne suyuere Maghet Mariam, met haer
aenroepinghe vvt de vvoorden der HH. Vaderen.
I.
OM te beschrijuen die miraekelen van ons Lieue Vrouwe van Maestricht, is van
doene de hulpe van Godt Almachtich nae oude vsantie, soe aenroepe +ick den
+
Inwoonder der H.. reyne Maghet Maria den Heylighen Gheest, dat hy my wil
Hieron.
Hilarion.
gratie verleenen, die haer deughden heeft verleent, om haer deughden naer
verdiensten wt te leggen. Maer wie sal dat vermoegen naer haer weerdicheyt? want
die soo + groot is, dat al wat inde werelt is, met haer weerdicheyt niet en can gheleken
+
worden, want ist dat S. Paulus van d'andere Heylighe ghetuycht, der welcker de
Basil. Epis. Selen. serm. de
Annunt.
B. Mariae.
werelt niet weerdich en was, wat sullen wy dan peysen vande Maghet en Moeder
Heb.
11.
38
Godts, die alle menschen door haer claerheyt soo verre te bouen gaet, ghelijck
de Sonne alle die sterren. Maer hoe wel die vreese verueert, t'ghemoet vermaent ons,
seker sijnde dat die ghiften meer geestimeert worden wt wat herte dan met wat handt
dat sy ghegeuen worden.
2. Tot v naest Godt dan keerende, O heylige Maghet Maria, soo bidden wy, met
sulcke alst gheorloeft is aenbiddinge, ghebeden, met ghevoude knyen des herten
ende
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des lichaems, weest onse Patroonersse in v werck, comt totte schrijuinge ues
ontweerdichs + ondersaet. Vol sijnde van gratien, die Heere is met v. Ghy sijt vol
gratie niet alleen voor v seluen, maer oock voor ons allen. Die reuier en can niet +Luc. 1. 28.
verdroocht worden, die altijts vervult wort, vervult ons + verstant, roert de hant, dat
+
oock mijn tonghe sy de penne vanden schrijuer die rasschelijck schrijft. V
Psal. 44. 2
aenroepen wy, door welcke die eenige hope des salicheyts tot ons gecomen is. Gheeft
het woort den herte, die de werelt hebt gegeuen Godt die het woort was. Geeft
voorspoedelijck te volbringhen tghene dat ick godtvruchtelijck heb begost te schrijuen
ter eeren ende glorie Godts, v tot een schuldighe eerbiedinge, ende tot profijt van v
dienaers.
+
3. O Heylighe Maria comt den ellendighen te helpe, helpt den cleynmoedighe,
+
onderhout de gene die weenens weert sijn, bidt voor tvolck, begeert voor de
D. Aug. serm. 18. de
gheestelijckheyt, spreeckt ten besten voor de deuote natie der vrouwen, dat sy alle Sanctis.
v bijstant gewaer worden, die uws gedachtich sijn. +O onse vrouwe, meestersse ende
+
Coninginne ende moeder Godts bidt voor ons: die in v de menschelijcke nature
S. Athan. Pat. Alex. serm.
de
Deip.
ontfanghen heeft is onse Godt, wien alle hoocheyt, glorie, eere, ende aenbiddinghe,
lof ende dancksegginghe toebehoort met den Vader, ende den H. Gheest inder
eeuwicheyt.
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Het tvveede Capittel.
Van het beghinsel der Stadt ende brugghe van Maestricht.
1.EEerst voor al heuet my goet ghedocht te beginnen vande beginselen des Stadts,
al waer met groote deuotie het beelt vande reyne maget Maria gheeert wort. Fabulen
oft tghene dat fabulachtich luyt sullen wy voorby gaen, ende alleen schrijuen tghene
dat by goede Autheurs verhaelt wort.
2. Julius Cesar seydt dat Vranckrijck + ghedeylt is in drij deelen, het eendeel
bewoonen de Nederlantsche, het ander deel die van Gasconien, het derde deel die +L. com. de bello Gall.
Francoysen die op hun tael Celten ghenoemt worden. Die Neerlantsche comen vande
wterste palen van Vranckrijck, en comen toe aen de nederste deel vanden Rijn,
aensien het Noordich deel tegen ouer den middach ende opgaende Sonne. Men beuint
+
dat de principaele Neerlantsche hunnen oorspronck hebben vande Hoochduytsche,
van outs ouer den Rijn vervuert, die daer neergheseten sijn om de vruchtbaerheyt +Id. 2. com. de bello Gall.
des plaetse, ende dat sy die Francoyse daer wt hebben veriaecht die dese plaetse
bewoonden. Tis oock kennelijck dat die Hoochduytsche gecomen sijn tot Nervuien,
+
die oock nv Hoochduytsche sijn.
+

Strabo 4. Geograp.
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3. Maer die eerst ouer den Rijn gecomen de Francoysen hebben veriaecht, sijn nv
Tungersse, nv Hoochduytsche ghenoemt, dat seker is gheschiet te sijn ten tijde van
Cesar, oft voor hem ontrint dien tijt, als die saecken vande Tungherssche begosten
te meerderen, alsoo dat waerschijnelijck is, dat tot de Tungherssche stadt, oft door
haer tot die andere contreyen van Nederlant, die van ouer den Rijn dagelijx reysden,
ende moesten ouer de Maez passeren daer nv Tricht is, niet veer van Tungeren, een
bequame plaets om ouer te schepen, die noch op den dach van heden met veel schepen
ende Duytsche waren oft goederen ghefrequenteert wort, die opwaerts ende neerwaerts
varen.
4. Tis oock waer dat dese plaets van beginsel af met huysen terstont is bewoont
gheweest, alsoo dat in een dorp ghewassen is, dat te kennen gheeft dat Stedeke dat
aen de Maez-brugghe leet dat nv Wijck + ghenoemt wort. Den E. Beda in Martyrologio
+
schrijft dat den H. Seruatius van Tungren door de reuelatie Godts ghecomen is
III. Id. Maij.
tot Wijck te Tricht, om dat hy de vernielinghe van sijn Stadt ende Kerck niet en soude
sien, ende dat hy daer ghestoruen is. Bijde Barbarische ende Heydensche menschen
worden die plaets de Herbaen ghenoemt. Tis gelooffelijck dat die
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Romeynen dese plaetse bequaem hebben ghevonden, die hier seer orlooghden, tot
munitien dienende der orloghe beter te bewaeren. Florus verhaelt dat Drusus + door
+
de Maez, door Albim, doorVisurgim, ende op den cant vanden Rijn meer dan
Lib. 4. de gestis. Roman. c.
vijftich casteelen heeft ghestelt. Soe wie besiet die oude vesten soo op dese sijde 12.
als ouer de Maez, sal beuinden dat out werck is.
5. Mattheus Herbenus schrijft dat Julius + Cesar den fundateur is geweest vande
+
timmeringhe deser Stadt, als hy Vranckrijck ende Duytslant met veel orloghe
Libre de Traiecto
hadde benaut, ende Maestricht vercoos om voor sijnen leger te verwinteren. Oock instaurato.
verhaelt Joannes Goropius dat die + Romeynen die Autheurs sijn gheweest vande
brugghe ende vande Stadt, als sy hier hunnen legher hadden ouerghesedt. De naem +In Aduaticis.
der Stadt Traiectum int latijn, schijnt te comen à traijciendo, van ouer de reuiere te
setten. Ick en weet niet van waer dat Immianus, Marcellinus de Stadt + noemt
+
Obstricense Mosae opidum, daer hy door verstaen wilt Tricht op de Maez, ten
Lib. 20.
waer dat hy dat by auontuere ontleent heeft van die van Tungren, die Traiectum in
Tricht verandert hebben. Ende want door den naem Traiectum twee steden genoemt
worden, een beneden bijde Hollan-
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ders, en een bouen by Tungren, soo heeftmen dit Oppertricht oft Optricht ghenoemt,
Marcellinus int latijn Obstricense opidum, maer het ander Wterstricht oft in cort
Vtricht. Tgemeyn volck, ende princepaelijck die Hoochduytsche noemen + dese stadt
+
Maestricht tot onderscheyt van Traiectum dat beneden leedt, Wtricht ghenoemt,
Hub. Tho. Leod. com. de
Tungris
& Eburonibus.
dat nochtans beter ghenoemt wort Vtricetum, soo sommige behaeght.
6. Veel Historieschrijuers oock van grooter naeme failleren ende brenghen
duysterheyts voorts met Tricht dat bouen leedt, ende Tricht dat beneden leedt, dat
Vtricht ghenoemt wort, ende verdoelen inde ghelijckenisse des naems, want t'sijn
verscheyde steden in verscheyden landen. Dat bouen op de Maez leedt, is by Tungren,
dat beneden leedt, is by Hollant by de oude Rijn, dat iertijts alst een casteel was,
ingenomen is vande Wilten, dat is Suythollantsche, genoemt wordde Wiltenborch.
Maer ten tijden van Dagobertus + Coninck van Vranckrijck vande ballinghe van dier
+
Stadt wordde ghenoemt Vtricht, ende wort Neertricht ghenoemt, soo Amandus
Amandus Zirick. Chron.
aeta.
6. an. Chr. 696.
van Zirickzee verhaelt.
+
7. Die Trichtsche brugge soo Mattheus Herbenus schrijft, is ten tijden van Strabo
+
van Augustus oft Tiberius van hout ghemaeckt. Cornelius Tacitus maeckt
De Traiecto instau.
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oock mentie van de Maesche Brugghe in + sijn historie. Ick vermoede dat dit de
+
brugghe is van Maestricht, ten waer dat die waer, die eertijts gheweest is by het
L. 4. Hist.
stedeke dat Vise ghenoemt wort, daer noch heden ghesien worden teeckenen van
boghen. Gregorius Turonensis Bisschop + ouer duysent iaeren oft weynich min, als
hy schrijft van S. Seruaes Bisschop van Tungeren, maeckt mentie vande brugghe +De gloriâ conf. § 72
van Maestricht.
8. Ick en can oock niet verswijghen te schrijuen, dat dese brugghe onder tgerecht
is vant Eerw. Capittel van S. Seruaes Kerck wt ghifte Cunrardi I I. Roomsch Coninck
waer van die Eerw. Canonicken my die copije vande brieuen hebben ghetoont, op
dese maniere luydende: Inden + naem vande heylige Drijvuldicheyt. Cunrardus door
Godts ghenade tweede Coninck van Roomen, aen allen die godtvruchtelijck leuen +Ex Archiuis B. Seruatij.
soo nv tegenwoordighe als toecomende tijden saluyt. Het officie van eenen Prince
is, die sorghe draecht voor de saelicheyt van alle menschen, weldaeden te bewijsen
aen sijn Ondersaeten, ende te beschermen van ghewelt der quader menschen, ende
te bewaeren in verleende regeringhe. Daerom nae den Apostel, der Heylighen noode
te helpe comende, der ghener + te weten die S. Seruaes dienen, tot re+

Rom. 12.
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medie der sielen van onse Voorsaeten, ende oock voor vresamighe staet ende ruste
ons rijckx, ende oock becoort wesende door die godtvruchtighe deuotie onser
huys-vrou Geertruyt, ende door het bidden Arnoldi onsen Cancelier Proost der seluer
Kerck, soo verleenen ende geuen wy S. Seruaes die Brugge die op de Maez staet die
sonder twijfel ons toe quam binnen Maestricht, met alle ghebruyck ende profijt dat
t'allen tijden daer af sal comen, vrijelijck te besitten, Ac. Aldus ghedaen publikelijck
inde Kerck van S. Seruaes door de handt Arnoldi Cancelier inden naem van Albert
Aerts-Cancelier Aerts-Bisschop van Mentz int iaer der geboorte des Heeren duysent,
hondert ende negenendertich. + Den Paus Innocentius den tweeden van dien naem
+
heeft de ghiftinghe des Conincks met de selue woorden ende voorschreuen
In Archiuis S. Seruatij.
conditien in het selfste iaer met brieuen beuestight ende ghecomprobeert.
9. Tis een schruemelijck exempel datter gheschiedt is op dese Brugghe voor die
danssers, Als daer ouer passeerde een Priester met het H. Sacrament des Autaers,
gaende om eenen siecken te berichten, soo dansten daer, Jonghesellen, meyskens,
mans ende vrouwen op de Brugge, ende en deden gheen reuerentie den H. Sacrament,
besich wesende met hun ydelheden,

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

9
terstont de Brugghe inuallende, soo steruender wel ontrint twee hondert.
10. Men leest dat dese Brugge van houte altijts broos is gheweest, om tghewelt
des Riuiers, ende ijs inden winter, dat somtijts die daer ouer passeerden met ghelade
wagens, als tgebont brack, verdroncken. Van veele exempelen verhael ick een, dat
geschiedt is int iaer ons Heeren duysent tweehondert ende lxxv. den xij. dach Julij,
Als de Eerw. mannen, mijn Heer den Deken + ende Capittel van ons Lieue Vrouwe
+
Kerck te Maestricht, ende die choor Heeren der seluer Kercke met Processie wt
Diploma in Archiuis S.
Seruatij.
deuotie met hun Reliquien met t'geestelijck habijt ouer de Brugghe passeerden,
een stuck vande voorschreuen Brugge al oft sy met ghewelt afgeworpen worden,
maeckte eenen wonderen val, niet langhe nae die Processie, met die menschen daer
op wesende, want op de selue ure door het gat vande voorschr. Brugghe verdroncken
ende versmachten inde Riuier ontrint vierhondert menschen soo mans soo vrouwen,
sonder de gene die wt de Riuier voor doot wtghetrocken sijn, ende miraculeuselijck
wederom leuendich worden. Tgeschiede oock (eylaese) alsmen ouer die Brugh niet
passeren en conde, om dien besonderen val, die schepen int voorby passeren met een
ellendige drayinge, als met eenen crach-
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tighen wint omvangen, ten gronde soncken als loot in crachtige wateren met veel
schade der menschen. Hierom vier Aerts-Bisschoppen, ende vijff Bischoppen, met
Bulle beuesticht met een ieders seghel, beweecht wesende met godtvruchtige
consideratie der voorschreuen perikelen, soo der zielen als der lichamen, stuenende
op de bermherticheyt des Almachtigen Godts, ende opde Authoriteyt der heyligher
Apostelen Petri ende Pauli, ende op de hunne die Godt de Heere hun heeft verleent,
verleenen allen den ghenen die warachtelijck berou hebben van haere sonden, gebiecht
sijnde, ende handt-reyckinge doen tot opmaekinge van die Brugge, die van steene
begost was, op dat die te beter volbrocht mocht worden, veertich dagen Aflaet elck
van die Bisschoppen, van haer ingestelde penitentie bermhertelijck inden Heere, +
+
A. D. M. CC. LXXXIIII.. Soo en is dan dese Brugghe, die de Maez nv draeght van
Matth. Herben. de Traiec.
Julius Cesar niet gemaect, maer langen tijt daer nae, int Jaer der menschelijcker instaur.
saelicheyt, ontrint duysent twee hondert ende eenentachentich, als de fundamenten
der Brugghe gheleyt waren (soo het waerschijnelijck is) door die costen van S. Seruaes
Kerck.
11. Den gemeynen wech vande Brugge, dien M. Herbenus de Heerbaen noemt
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siet nv noch, ende heet van het gemeyn volck de Kassey, ende dat dien gekassijt is
gheweest, geuen die oude teekenen in veel plaetsen te kennen. Ick vermoede dat den
Soldaetschen wech is geweest door welcke den Legher geleydt worde. Van dese
dingen niet meer, ick keere weder tot de Stadt.
12. Dat Maestricht ouer negen hondert + Jaeren min oft meer een cleyn Stadt is
+
gheweest, blijckt ex Reginone, want hy verhaelt, dat als de Nortmannen al
Lib. 2. Chronic. An. 881.
vernielden, dat de Stadt van Luyck, het Casteel van Tricht, ende de Stadt van Tungren
verbrant zijn. Ick heb gelesen inde brieuen vanden Eerw. Heer Claes Oudaert Officiael
van Mechelen mijnen goeden vriendt, dat rontsom de oude Stadt Vestenen ghemaeckt
zijn met consent van Hendrick Hertogh van Brabant int Jaer duysent twee hondert
ende twintich. Soo is dan Maestricht een oude Stadt ende groot, te ghelijcken met
die grootste Steden van Neerlandt, ist dat ghy de Stadt aensiet op beyde sijde vande
Riuier. Sy heeft veel heerlijcke Kercken, is ouervloedich van Borghers ende
coopmanschap, ende vermaert van manierlijckheyt ende godtvruchticheyt, van cleyn
beginselen is sy vermeerdert, ghelijck groote riuieren haer beginselen hebben van
cleyn fonteynen datmen Gode moet toeschrijuen ende
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de Christelijcke godtvruchticheyt, van welcke wy nv sullen schrijuen, wanneer die
te Maestricht begost is.

Het derde Capittel.
Van Sinte Maternus ende Sinte Seruatius, Bisschoppen van Tungeren.
1. S. Maternus Bisschop, discipel van S. Peeter, is die eerste gheweest + die van Tricht
die eenige ende warachtige Religie Christi gepredickt heeft, ende die van Tungren, +Martyrol. Rom. 14. Sept.
van Colen, van Trier, ende anderen omligghende volck totten ghelooue ghebrocht V|isard. ind.
heeft, die te recht mach ghenoemt worden den Apostel van Nederlant. Dat S. Maternus
te Maestricht ghecomen is, ende aldaer gesticht heeft een bidtplaets, is een vaste
ouerleueringhe by die van Tricht.
+
2. Veel sijn gehouden die van Maestricht in S. Seruaes, om dat hy den
Bisschoppelijcken stoel hier ghebrocht heeft, in welcken gheseten hebben twintich +Matth. Herb. vbi suprà.
Bisschoppen. S. Seruaes hadde langhe te voren inden gheest ghesien het quaet dat
ouercomen soude den Francoysen van Attila, + ende van S. Pieter te Roomen gheleert
+
dat onschouwelijck Godts oordeel, daerom verlaetende de Stadt, van Tungren,
Sigebert. Chron. An. 453.
die ommegheworpen soude worden, heeft den Bisschoppelijcken stoel te Mae-
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stricht ghestelt. Gregorius Turonensis + schrijft dese dingen ouervloedelijcker, ick
+
seynde den leser tot hem. Tegen de Arrianen is hy gheweest eenen scherpe
Lib. 2. histor. Franc. §. 5.
voorstaender des Catholijcke gheloofs. Inde Ariminensche vergaederinghe worden
die aldervolstandichste gehouden Fagadius ende S. Seruatius Bisschop van Tungeren,
+
soo Seuerus Supitius schrijft. Van Magnentio is hy ghesonden tot den Keyser
Constantius, ende is te Alexandrie seer eerlijck ontfangen van Athanasius, wyens +Lib. 2. histor. sac.
gratie ende vrientschap hy vercreegh om de viericheyt des geloofs, ende wtnemende
heylicheyt.
3. Op dien tijt was Euphrata Bisschop + van Colen, een vrome bestrijder der
+
Arrianen in de Sardicensche vergaederinge, waerom dat hy van de Vaderen te
Theod. 2. hist. Eccl. c. 9.
Antiochien ghesonden is, ende een heerlijcke Ambassaetschap bedient by den Keyser
Constantius, ende ghemaeckt dat die Catholijcke Bisschoppen die door zijn beuel
ghebannen waren, ende geabsolueert vande vergaederinge, hy de seluen wederom
riep tot hun eygen stoelen: Maer begost hebbende met een goet beghinsel dinghen
die loff weert waren, heeft die met een vuyl + eynde besmet, want wederkeerende
+
vande Sardicensche Concilie by hem hebbende het ingedroncken fenijn heeft
In vitâ S. Euergesili, apud
Sur. to. 5. Octob. 24.
Euphrata
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by de Tungersche het oncruyt sijnder valscher leeringe ghesaeydt bouen op die terwe
vande saelige leeringhe. Tegen desen wolf heeft hem ghestelt die goeden herder S.
Seruaes, ende dese sententie gegeuen: + wat den valschen Bisschop Euphrata gedaen
heeft, wat hy geleert heeft, weet ick wt de waerheyt, ende niet wt opinie, als aen +An. Christi 348. Tom. 1.
Concil.
de naeste Stadt gelegen, wien ick int openbaer ende int thuys dicwils heb
wederstaen, als hy loochende Christum Godt te zijn, soo dat ghehoort heeft Athanasius
Bisschop van Alexandrie, andere Priesteren ende Diakenen. Ende daerom ordeel ick
dat hy niet en mach zijn eenen Bisschop voor de Christenen, want hy den Godt
Christum met een kerckdiefsche stemme gheloochent heeft, noch datmen hem voor
eenen Christen mensch behoort te houden. Sonder eenich vertoenen Euphrata worden
verworpen, ende in zijn plaetse ghestelt S. Seuerinus.
4. Hier wt blijckt op wat tijt dat S. Seruatius gheleeft heeft: Maer wanneer dat hy
te Roomen ghereyst is, om te verbidden aen het graff van S. Peeter de vernielinge +
+
aenstaende vande Hunnen, is quaelijck om segghen: het meestendeel meynt dat
Greg. Turen. 2.
hy doen nae Roomen ghinck, als den roep was dat die Hunnen in Vranckrijck wilden
vallen. Maer heeft hy wel gerekent
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die schrijft dat S. Seruaes ontrint hondert + iaer doot was voor die vernielinghe van
+
Baron. in Martyr. 13. Maij.
Tungeren, soo sullen wy beuinden dat waer is dat Sigibertus schrijft, dat + hy
+
langhe te voren inden gheest ghesien heeft dat aenstaende quaet oft bederffenisse,
Chron. An. 453.
ende niet gestoruen en is ten tijden van Attila Coninck der Hunnen.
5. Hoe wel dat sommighe segghen sijnen + oorspronck ende afcompste te sijn wt
+
de familie der neuen des Heeren ons Saelichmaekers, maer om datmen niet en
Notgerus Ep. Chro.
Episcopor.
Leodic. c. 20.
weet de plaetse van zijn geboorte, noch gehoort en hebben die oorsaecke van waer
hy elders comen is, soo en connen wy niet licht ghesijn om dit te gheloouen, noch
en willen oock niet versmaeden dese opinie die wt godtvruchticheyt verbreydt wort.
Maer wyen niet en mishaeght naer de steeninghe van S. Steuen, bouen de drijhondert
by nae iaeren, den vinder van het H. Cruys te sijn Vidam met toenaem Quiriacus,
den neue geweest te sijn des selfsten martelaers vanden broeder Simon, dat hem dan
te minsten behaeghe dat bouen de vier hondert iaeren nae die gheboorte oft passie
ons Saelichmaeckers S. Seruaes gheweest is van sijns moeders moykens weghen den
neue van onse Lieue Vrouwe Godts moeder. Hoe dat die saecke gheleghen is; sy en
hebben niet te seer ghear-
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beydt om te doen geloouen, soo en willen wy oock niet te seer arbeyden om niet te
doen gheloouen oft te verlegghen, want nae het seggen van Tullius en moeten wy
niet schamen te belijden niet te weeten, dat wy niet en weeten, ende hun betaemet
beter met schaemte de onweetentheyt te belijden, dan oneerbiedelijck wt
godtvruchticheyt te lieghen.
+
6. Men seyt dat S. Seruaes begrauen is gheweest neffens de Brugge des openbaere
+
Dijcks neffens wyens graf hoe wel dattet sneeu was ghevallen, en viel nochtans
Greg. Turon. de glor.
Confess.
§. 72.
den sneeu opden marmersteen met die op het graf lagh, ende hoewel die plaetsen
door de cracht van stercken vorst seer vervrosen, ende den sneeu wel drij oft vier
voeten dick lach opder aerden, soo en gheraeckten nochtans den sneeu het graf niet.
Daer door wort verstaen dat dit eenen warachtighen Israelit is. Want hem tusschen
de muren der waeteren de waeteren niet schadelijck en waeren, maer waeren
profijtelijck. Soo oock neffens het graff van desen rechtveerdighen, die nedervallende
sneeu en was geen oorsaecke van vochticheyt maer des eere. Men sach rontsom de
berghen verheuen met sneeu, maer nochtans en sachmen den sneeu niet ghenaecken
het graff. Ende wy en verwonderen ons niet dat die aerde met sneeu
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ouerdeckt wort, maer wy verwonderen ons, dat sy niet en heeft derren aenraecken
de plaetse van theylich graff. De deuotie der Christengeloouige plachten doen
ghemeynelijck oratorie oft bidtplaetse te maken van gheschaefde plancken oft berderen
maer mits dat sy lichtelijck vanden wint wech gewaeyt worden oft van seluen vielen,
soo heeft oock sulcke gehadt S. Seruaes, tot datter een quam die een eerweerdighe
Kerck timmerde voor desen gloriosen Bisschop. Naederhant comende te Maestricht
Monulphus Bisschop, heeft eenen grooten Tempel tot sijnder eere gemaeckt,
gheschickt ende gheordineert, inden welcken met groote deuotie ende eerweerdicheyt
het lichaem vervuert is, claer van verdinsten ende deughden.
7. Dat het weluaren vande Stadt Maestricht altijts is geweest onder de bescherminge
van Sinte Seruaes, sal ick met een oft twee exempelen toonen. Als de Hunnen de
Stadt van Tungren vernielden ontrint het iaer ons Heeren vierhondert ende negen,
den vierden dach van Julij, door de verdiensten van S. Seruaes ist gheschiet, + dat de
Hunnen noyt te Maestricht en quamen, oft costen ghesien, hoe wel sy rontsom de +M. S. Chron. Tungren
Stadt drayden ende keerden. Als die Geusen Maestricht bewoonden int iaer duysent Episc.
vijfhondert ende neghenen-
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tseuentich, soo is soo wonder de Stadt ingenomen ende verlost dat oock alle die
Reliquien der Heylighen (die daer veel te sien sijn inde Sacristije van S. Seruaes)
bewaert zijn gheweest, noch van hun plaetse versedt. Die heylighe Patroonen van
hun ondersaeten, ende haer Reliquien sijn in plaets van muren ende wallen, ende
pleghen ghemeynelijck het onghelijck, de schaden ende perikelen van de ghene die
+
hun dienen te keeren. Soo plaghen te eeren alle godtvruchtighe de bewaerders
hunder Steden ende de Presidenten van hun plaetsen, door welckens verdiensten +Theodoret. 8. de Graecan.
affect.
ende voorspraeck by Godt gebruyckende, door hun te lesten godlijcke ghiften
vercrijgen. Als S. Seruaes veel weldaden in veel hadde bewesen, soo gheschiedet
dat hy seer besocht wort met een groot geloop van Pelgrims oock wt binnenste van
Vranckrijck, van Bemen, van Hungarije. Niet weynige hebben sijn weldaeden
genoeten. + Ghelijck wy oock beuonden hebben, ende ons Voorvaders hebbent
+
geproeft, ende wy gheloouent ende betrouwent dat wy geholpen worden altijts
Leo Ser. 1. in natiu. Petri &
Pauli.
door de gebeden der besundere Patroonen om de bermherticheyt des Heeren te
vercrijgen onder alle arbeyden van deser werelt, dat hoe seer wy om de sonden
verdruckt worden, soo veel te meer door hun verdiensten worden verheuen.
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8. Men moet oock niet verswijghen voor den naecomenden tijt, tghene dat in onsen
tijden geschiet is, datmen leest ten Noort-zijde inde Kerck van S. Seruaes ter
eeuwigher ghehoochenisse.
DEO OPTIMO MAXIMO,
Diuoque SERVATIO Patrono.
En machinas patriae hostis
Ad proterendam vrbem
Clam intempesta nocte
In fossas illapsi
Propugnantium virtute
Faustissima diuae GERTRVDIS die
Fusi fugatique.
Dat is:
Ter eeren vanden Aldermachtichste Godt, ende den H. Patroon S. Seruaes, Siet
de instrumente der vyanden des vaderlants, om de Stadt te bederuen, die snachts
heymelijck inde grachten ghevallen waeren, sijn door de cracht der voorvechters op
den gheluckichsten dach van Sint Geertruyt verstroyt ende veriaeght, den Gouuerneur
ende den Magistraet van Maestricht offert den roof, int Jaer M. D. XCII. den xvij. van
Meert. Tot een triumphe hanghen aen den muer seuenthien leederen, bijlen, hamers,
haecken, ijsere boomen, saghen, zeelen, Springers daer sy de muren, vestenen, ende
poorten te vergheefs meynden mede in te nemen.
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+

9. Wat die heylighe vermoghen, toonen sy door mirakelen. Ist dat by auontuere de
+
natuere niet en heeft, oft onuersienelijcken val de menschen vercrenckt, dat
Theofrid. Ab. Ser. de
venerat.
Sanct. to. 2.
vermaeckt de godlijcke goetheyt aen de grauen der heylighen. Sy verlichten de
Biblioth.
Patrum.
blintheyt, de beenen verstercken sy, die tonghen hermaecken sy, openen de ooren,
beuelen de duyuelen, openen de kerckers, ontdoen de banden, de ghebrokenen rechten
sy, straffen de onrechtveerdighe ende hebben lief de rechtveerdighe. Dese dinghen
gheschieden door de lichaemen der gheesten, die nv staen voor de goddelijcke
crachten. Wat ist te verwonderen dat sy dusdanighe dinghen vermoghen, gestelt inde
glorie van onsterffelijckheyt, die desgelijcke dingen hebben vermoeght onder het
decksel + van sterffelijckheyt? S. Pieters schaduwe ghenas allen den ghenen die sieck
op de straeten laghen. Die voorschooden van S. Paulus verioeghen die duyuelen +Act. 5.
vande besetenen. Van sulcken verdiensten sijn gheweest die gheestelijcke kinderen
van ons moeder de heylighe Kerck: want oock de kinderen des vleeschelijcke
Synagoge desghelijcke dinghen vermochten te doen. In Egypten heeft Moyses
teekenen + ende wondere wercken ghedaen door de roede, ende onder de ghedaente
+
Exod. 4.
des + doopsels, heeft hy de Roo-zee ghedeylt.
+

Exod. 14.
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Den mantel van Helias heeft Heliseo gegheuen + eenen dobbelen gheest, ende dat
+
selfste cleet heeft den loop vande Jordaen ghedeylt. Dese miraekele heeft Godt
4. Reg. 2.
door de heylighe in het leuen onder den wet ende gratie ghedaen, op dat wy sonden
verstaen ende vastelijck gheloouen wat by hem vermoghen hun gheesten.
10. Maer onder allen die den hemelschen + Coninck voor ons bidden, soo moetmen
princepaelijck gaen totte gloriose maghet Mariam, die hoe sy hoogher is, soo veel +Conc. Basil. Sess. 43.
te leegher ons aensiet, begerende alle menschen tot haer te trecken, voor de welcke
sy in haer lichaem ghedraghen heeft den Salichmaecker. Dese is by Godt dien sy
gebaert heeft voor ons een neerstige voorsprekersse, sy helpt ons, sy beschermt ons,
sy verheft ons, ende allen den ghenen die tot haer comen gheeft aldervlietichste
bescherminghe. Ende sy en sal niet alleen de ootmoedighe bidders verhooren, maer
gelijck sy wt haer goetheyt placht, oock die ghebeden van de ghenen die haer willen
bidden, te voren comen.

Het vierde Capittel.
Van het Clooster der Minderbroederen, ende het beeldt van ons Lieue
Vrouvve aldaer.
1. TOt noch toe hebben wy ghesproken vande beghinselen ende was-
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dom des Stadts Maestricht, welcke van veel mach ghepresen worden, princepaelijck
van godtvruchticheyt ende Catholijcke Religie, die van S. Materno is ontfangen,
ende van S. Seruaes verbreydt, tot noch toe duert. Die oude Kercken toonen de groote
heerlijcke wasdom des Christen gheloofs, gelijck oock die Cloosteren van verscheyde
instellinge. Onder andere Cloosteren is het Clooster der Minderbroederen seer fraey,
daer de Riuier ghenoemt de Jeker deur den hoff loopt achter den hooghen choor. Dat
Clooster is ghefundeert int Jaer duysent CC. ende xxxiiij. + op welcken tijt te Dinant,
+
te Huy, te Namen, te Aken, Sint Truyen, te Nijuel, te Louen, te Mechelen, die
Chron. Tungren. siue Leod.
Minderbroeders begosten Kercken ende Conuenten te timmeren. Den ouderdom Epis. M. S.
des Cloosters geuen te kennen die sarcken ende grauen der dooden, die daer begrauen
zijn ouer drij hondert iaeren ende veertich. Door de raserije der Geusen ist by-nae
geheel afgeworpen gheweest, maar door Godts ende goeder Vrienden helpe, ist beter
opghemaeckt, ghelijck plegen dinghen die vervallen zijn.
2. Den Tempel is van ghesneden steen wtten gronde opghetimmert, ende bouen
seer fraeykens ghewelft. Inde Kerck op de rechter sijde is de Capelle van ons Lieue
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Vrouwe daer haer beeldt in is een weynich grooter dan vier voeten, draghende op de
slincke handt het kindeke Jesus, ende tis gestelt bouen den outaer, ende is voor
gedenckenisse der menschen door mirakelen gheeert gheweest. Ick heb ghearbeyt
ende ter herte genomen om te vinden den oorspronck hier van, ick en heb niet
ghekunnen. Ghevraecht zijnde oude mannen bouen die tseuentich iaeren, hebben
beleden, dat sy niet en weeten wanneer oft van wyen dattet beeldt daer ghebrocht is:
de ouerleueringe is, oft opinie van ons Broeders van de voor-ouders ontfangen, dat
daer gebrocht is ouer twee hondert ende dertich Jaeren weynich min oft meer van
een Edel-heer, die Minderbroeder gheworden zijnde, is voor ons Lieue Vrouwen
Autaer begrauen, op wiens sarck-steen gehouwen zijn dese woorden, int Jaer ons
Heeren duysent vierhondert ende vierentseuentich op den xxv. dach van Mey is
gestoruen de Edele Heer ende Broeder Nicolaes van Harlaer, Ridder, out wesende
hondert Jaeren ende een, Raetsheer ende iersten Hoofmeester van Heer Lodewijck
van Borbon Bisschop van Luyck, wyens ziele genaedich zy die bermhertige Heere.
Amen. Dese opinie beuestigen die woorden die inden steen wtgehouwen zijn: O
moeder Godts weest mijns ghedachtich.
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Ende ist dat hy de eerste niet en is geweest die het beeldt daer ghebrocht heeft, soo
moetet noch ouder zijn. Want sommighe seggen dat daer gestelt is ouer drij hondert
Jaeren vanden Huyvetters oft Luerders van Tricht, besundere liefhebbers van ons
Lieue Vrouwe. Wy hebben een openbaer instrument gesien, gesegelde brieuen van
het Jaer duysent vierhondert ende tseuentich, van het Broederschap van S. Barbare
maghet ende martelersse, in welcke vermaen is voorwaer van dat heerlijck ende
vermaert Broederschap van ons Lieue Vrouwe in dese onse Kerck.
3. Tis dan int doncker van waer ende op wat tijt dat het H. Beeldt vande reyne
maghet Maria hier ghebrocht is. Het welcke alsoo het mach gheschiedt zijn oft door
Godts wil, oft door faute van ouderdom, soo en sal dat niemant calumnieren. Ende
dat soo veel te meer, want by Jan Brouwers, eertijts Borghmeester van Maestricht,
ende gheestelijck vader van ons Conuent, schriften te bewaeren zijn ghegeuen, die
de Capelle van ons Lieue Vrouwe toequamen, die al met een karre niet en souden
konnen gevuert worden, die de Geusen hebben ghenomen, verstroyt ende verbrant,
met den gheest gedreuen zijnde van Diocletianus, groote vervolgher der Heyligher
Kercke, die niet toe en laeten die
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lesinghe, verwinnende de voorneminghe van hun opinien, maer nemen die ende
verdonckerense. Dat en is de waerheyt niet voor te staen, maer tis te vreesen de
getuygenisse des waerheyts. Hoe dat die saecke ghelegen is, door Godts besundere
faueur hebben wy noch dat heylich Beeldt, van welcke wy nv tracteren, tottet welcke
oock van verre plaetsen, als iertijts, noch daghelijcks is een toeloop van godtvruchtighe
menschen, om te vercrijgen gesontheyt des lichaems ende der ziele.
4. Ende ick met hun o Heylighe moeder Godts, die ick vercoren ende ghevoelt
heb alle die daghen mijns leuens in alle mijn wercken voor een leydtsman ende
Patronersse, bidde ick v aen v beeldt, ende aen uwen Autaer met deuote herte ende
ghebooghde lichaem, hoe wel met andermans woorden, nochtans wt eyghe ende
deuote affectie.
Zee-sterre Godt groet v schoon,
Een moeder Godts inden throon,
En altijt Maghet reyn,
Des hemels poort ghemeyn.
Ontfanckt de groete soet,
Van Gabrielis moet,
Stelt ons in vreden vast,
Van Euaes naem ontlast.
Sondaeren nv, ontbindt,
D'licht van verblinden schinckt,

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

26
Wt ons verdrijft dat quaet,
In ons verwerft de daet.
Een moeder thoont v nv,
En ons ghebet door v,
Hy wil ontfanghen soet,
Waer deur wy crijghen spoet.

Het viifste Capittel.
Hoe ons Lieue Vrouvve beeldt bevvaert is gevveest vande kettersche
beeltstormers.
1. ONder andere Miraekelen die gheschiedt zijn aen het beeldt van onse Lieue
Vrouwe, is dit eerst te verwonderen ende kennelijck te maecken, dat haer beeldt
wonderlijck bewaert is vande rasernije der ketteren ghelijck wy verstaen hebben wt
tverhael van gheloofbaer persoonen. Voor de belegheringe van Maestricht int Jaer
duysent vijffhondert ende negenentseuentich Jan van Colen meulder vande Leurders
nam wt onse Kercke het beeldt in zijn huys, ende van daer int huys van een van zijn
ghebure. Dese op dat beter bewaert soude worden vanden vyanden heuet ghebrocht
int Clooster der Maeghden vanden Nieuwenhoff, daert bouen op eenen solder ghestelt
is. Als de Stadt nv inghenomen was vande Geusen, soo hadden oock de Soldaten in
dat Clooster haer beletten, ende wooninghe. Als een van dese bouen eens het huys
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doorsach, soo sach hy by gheual het beeldt van ons Lieue Vrouwe, ende wttreckende
zijn bloot-sweert dat dreyghde, nochtnas niet van meyninge om te slaen, den arm
daer hy mede dreyghde is terstont verstijfft. Verbaest zijnde quam aff, ende vertelde
zijnen Capiteyn watter geschiedt was.. Maer hy verweet hem sijn slapheyt. Wat sijt
ghy voor een sprack hy? Sijt ghy verveert dat affgodt beeldt aen te tasten? Ick salt
aengaen: hy proefde dat te slaen met de selfste vermetentheyt ende bloote sweerde,
worde daerom oock met de selfste pene gheslagen. Als hy oock ghevoelde dat sijnen
arm onboogelijck was, verwonderde ende met gramschap onsteken zijnde, ginck by
de moeder des Cloosters, ende kijft met haer al oft sy hem ende den Soldaet betoouert
hadde, op de manier vande ketters de toouerije toeschrijuende, dat door Godts cracht
geschiedt was. Het en was niet verre oft hy en meynde de moeder metten sweerde
te doorsteken. Maer die sijns moeders beeldt hadde beschermt, behouden oock die
moeder des Cloosters vande dootslach des Soldaets. Als dit kennelijck begonst te
worden, soo hebben eenige godtvruchtige mannen op dattet beelt te beter bewaert
soude blijuen, snachts ouer de muer genomen ende ghebrocht ten huyse van Mayke
Luckers,
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die noch hedensdaechs leeft: maer als die Stadt wederom quam onder de macht
vanden Prince van Parme, soo ist van onse Broeders van daer gehaelt, ende op zijn
plaetse wederom ghestelt, daert veel miraekelen heeft ghedaen.
2. Haer Godtlijckheyt heeft die H. maeghet Maria in het beeldt voor het licht
gebrocht, haer eer verbreydende tot saelich-heyt van vele menschen. Ende dat en
moet ons niet onghewoonelijck schijnen te sijn, die historie verhaelen eertijts
desghelijcks + geschiet te sijn. Cyrus Bisschop van Smyrne heeft de Moedere Godts
een Kercke gheconsacreert ende ghewijt, dat Cyri genoemt wort, ende is om dese +Theodos. Iun. Imperatore.
oorsaecke aldaer opgherecht. Op die plaets was eenen cypressen boom, groot ende Niceph. Call. lib. 14. c. 46.
langh; inden welcken in voorgaende tijden (ick en weet niet hoe) iemant verborghen
hadde het beeldt vande moeder Godts. Ende alst nv lanck gheleden was, ende het
beeldt verborghen was, soo heeft sy haer seluen te kennen gegeuen. Want den
cypresseboom blinckende met een onmetelijck licht, scheen als een fackel te branden,
ende oock een groote cracht der miraekelen quam vande duystere ende schuylende
sterckheyt. Ende als daer een wt loffelijcke curieusheyt op den boom clam, soo
openbaerde dat beeldt van waer de cracht der miraekelen quam.
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Waerom dat Cyrus die plaetse in eere hebbende een schoone ende groote Kerck
opgebout heeft ter eeren van Godts moeder.
3. Ghy o Leser let hier op. De oude exempelen gheuen ghetuygenisse vande
hedendaechsche, ende de nieuwe worden gheprobeert door de oude. Ghy hebt ghelesen
hoe dat het beeldt vande maeghet Maria in den boom haer heeft veropenbaert ende
wonderlijcke dinghen ghedaen heeft tot saelicheyt der sterffelijcke menschen. Op
den scherpen heuuel heeft het beeldt vande H. maeghet Maria haer oock vertoont,
op die plaetse daert eerst ghestelt was inde eyck. Wat wondere dinghen en heeft sy
niet ghedaen, ende en doet sy niet daghelijcx? Ende ick bid v, waerom looghdtjt?
die eeuwige Godt die altijts leeft, die heeft oude dinghen ghedaen, ende nv noch
leuende doet wondere dinghen. Waerom en soude niet die almachtich is, ende by sy
seluen al vermach, door een andere niet doen? maer dese gecken ende belacchen die
dinghen die voor d'ooghen van allen menschen gheschiet sijn, maer dat is hun cunste
ende professie. T'sijn weetelinghe + oft neuswyse om achterclap te spreken, die hier
+
in willen toonen dat sy gheleert sijn, dat sy aller menschen segghen scheuren.
Hieron. Apol. aduers. Iouin.
c.
7.
4. Maer ghelijck het gout dat door het vier gheproeft wort, suyuerder wort soo
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oock veel claerder de reyne suyuere maeghet Maria door die calumnie oft lasteringhe
der boeuen ende deugtnieten. Die oude deuotie der Voorvadere is gheweest heerlijcke
Kercken op te timmeren Gode ter eeren, den heylighen ter memorie, ende sonder
twijffel tot dien eynde die den Keyser + Justinianus schrijft, die ghestelt ende
gefundeert hebben heylighe Kercken voor haer saelicheyt ende weluaeren vande +In Authem. l. xli. c. de
gemeynte, hebben oock achterghelaeten goederen, op dat daer mede den godlijcken Episc. & Cler.
dienst soude gheschieden, ende Godt ghedient door die deuote cleregije ende die hun
dienen. Wat costelijcke Tempelen dat Gode ende sijn heylighen opghebout hebben
die groote mannen, Keysere, Coninghe, ende Princen, Constantinus Magnus,
Theodosij, Carolus Magnus, Othones, verhaelt ouervloedelijck ghenoech die historie,
en herschrijue daerom die niet. Een dinck dat seker is, segghe ick, dat by nae nerghens
in eenich lant is te vinden een Godthuys, dat fame weerdich is, die de Christelijcke
Princen niet en hebben ghefundeert, ende oock lieberaelijck ghedoteert. In dese sulde
vinden oude steenen, autaeren, beelden, grauen, die ghetuych gheuen vande
Catholijcke godtvruchticheyt, die dese hebben verlaeten, het blijckt dat die sijn vande
welcke die
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Apostel schrijft, den gheest seyt opentlijck dat inde + laetste tijden de sommighe
sullen aftreden vanden ghelooue, luysterende nae de gheesten der dolinghen, ende
leeringhe der duyuelen, &c.

+

1. Tim. 4.

Het seste Capittel.
Dat de beelden van ons Lieue Vrouwe ende der Heylighen ten tijden
vande Apostelen sijn ghemaeckt, ende dat die godtvruchtighe de seluen
altijts hebben gebruyckt ende ghe-eert.
1. TE misprijsen tghebruyck der heyligher Beelden, is dwaelender gheesten manier,
ende proberen dit wt een onwinnelijck argument: dat kennelijck is, dat ten tijden
Christi, ende sijnder ghebenedijder moeder, ende ten tijden der Apostelen, iae oock
vande discipelen ende gesellen der Apostelen beelden zijn gemaeckt gheweest. Wt
Eusebio schrijue ick, wat + hy van tbeeldt Christi seyt dat ghemaeckt was van die
vrouwe de welcke onsen Salichmaecker vanden bloet-loop ghenas. Hy ghetuycht +Lib. 7. Eccles. hist. c. 14.
Matth. 9.
dat inde Stadt Paneade daermen seyt dat sy gheboren is, dat oock tsijnen tijden
thuys ghetoont worde, ende seyt aldus: men verhaelt dat noch tot desen tijt toe duren
teeckenen des Saelichmaekers vande weldaeden aen dese vrouwe bewesen, want
voor die dore haers huys is opghericht een copere beeldt eens vrou-
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we op eenen hoogen steen met geboochde knyen, met wtghereckte armen van vore,
als eene die bidt, tegen ouer haer is vande selue materie opgericht een beeldt van
eenen man eerlijck ghecleet met een cleet totten enckelen toe, reyckende de vrouwe
de hant, aen wiens voeten wast een vremt cruyt, het welcke alst gheraeckt den boort
vanden coperen rock, heeft cracht om te ghenesen alle sieckten. Ende sy seggen dat
dit beeldt wtdruckt het wesen van Jesus, het welcken wy hebben ghesien ten onsen
tijden noch wesende, als wy reysden nae die Stadt.
+
2. Noch dit en derft niemant vremt schijnen dat die ghene die eenige beneficie
+
eertijts van onsen Salichmaeker ontfangen hadde, dat sy tot een teecken van
Niceph. Callist. c. 6.
Eccl.
hist. c. 15. & seq.
danckbaerheyt eenighe memorie hebben achterghelaeten, daermen voorseker weet
dat noch tot op den dach van heden bewaert worden beelden van S. Peeter ende van
S. Pauwels, van Christus, van zijn moeder ende maghet Maria, met coleuren
gheschildert. Ende voorwaer selue S. Lucas is die eerste gheweest die met zijn handen
de selue heeft gheschildert. Daer nae hebben het selfste gedaen andere mannen van
die oude Vaderen, als haere bewaerders, in teeckenen ende schilderijen, die
bewaerende nae eere die betaemde, by auonture
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nae de costume der Heydenen die eerende, sonder nochtans nootelijck ghebodt dat
te onderhouden. Maer die H. Kerck van dien tijt af ontfanghende, heeft die vsantie
meer ende meer vermeerdert, door Godts ordinantie, niet alleen de ghedaente, ende
beelden bewaerende, maer oock die cleederen, stocken, ende die beddenen der
Heylighen, tot hunder eewigher memorie.
3. Wt welcke oude ende warachtighe godtvruchticheyt, heeft Pulcheria die
Keyserinne + vande fundamenten aff opghersticht drij Kercken ter eeren vande moeder
+
Gods, waeraff dat d'een is in Chalcoprateio, hebbende den naem van theylich
Niceph. Call. lib. 15. Eccl.
graff. In dese Kerck heeft sy gheleyt als voor eenen schat den riem van ons Lieue hist. c. 14.
Vrouwe. Den tweeden Tempel is op de wegen der Hertogen, daer sy gelaeten heeft
het beelt van ons Lieue Vrouwe, dat haer van Antiochie gesonden was, dat S. Lucas
met zijn handen gheschildert hadde, ter wijlen dat sy noch leefde, ende sy de tafelrije
sach ende gratie instorte dat wesen. Dat beeldt heeft eerst gheweest in die plaets die
de Vierschael ghenoemt wort, daer die selue miraekelen geschiedt zijn, die nv noch
geschieden. Die derde Kerck staet op een plaets die Blancherne genoemt wort, waer
dat sy gestelt heeft het graf vande H. maget ende moeder Gods Maria door Martiano.
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4. Soo zijn dan die beelden Christi, ende Marie sijns moeders, ende van andere
Heyligen van dien tijden, ende predicatie der Apostelen geweest, gelijckmen op alle
plaetsen inde H. Kercken mach sien: het welck oock die heylige Vaders getuygen,
ende die historie-schrijuers verhaelen, der welckers commentarie noch op den dach
van heden bewaert worden. Want int eerste vijfmael duysent iaer die Heere Jesus
Christus totte menschen comende, ende dat groot ende salich mysterie werckende,
ende twee en dertich Jaer ende ontrint vijff maenden met ons leuende, is nae den
hemel verhuyst, opclimmende ter plaetse van waer hy was nederghedaelt. Op welcken
tijt voorwaer hy zijn Apostelen had beuolen, dat sy andere leeren souden, tghene dat
sy van hem gheleert hadden. Van die tijden dan af totte tijden Constantini eerste
Christen-Keyser, van alle die Keyseren, waren ontrint drij hondert Jaeren gepasseert,
want voor hem regneerden tyrannelijck heydensche Keysers. Gheduerende die tijden,
veel vande Christenen strijdende eenen goeden strijt, en hebben niet sonder martyrie
dit leuen ghelaeten, ende princepaelijck als sy den staet der Afgoden neerstelijck
beuochten. Ende die vergaederinghe der Christenen door eenen godlijcken yeuer
onsteken zijnde, hebben Tempelen
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ghebout, soo inden naem Christi, als inden naem der heyligher Martelaeren, in die
schilderende de menschwordinge Christi, in dese, die vrome feyten der Martelaeren,
op dat sy alsoo altijts souden hebben voor hun oogen de memorie der Martelaeren,
ende die wercken Christi. Andere hebben beelden gheschildert inde gewijde cleederen,
in costelijcke vaeten, inde welcke sy de onbloedige sacrificien deden. Ende dese
dingen worden claerelijck getoont tot onse tijden toe, ende sullen altijts duren, hoe
seer dat met bitterheyt, ende gramschap ontsteken worden die kettersche tonghen
tegen de H. Kercke ende de ses Synodos, ghemeyne Concilien, die door Godts wil
op verscheyden tijden zijn gehouden, daer die HH. Vaderen hebben versterckt ende
beuesticht die dinghen die inde H. Catholijcke Kercke soo door gheschrift, als sonder
gheschrift zijn ouergheleuert, onder welcke dingen oock is vande eerbiedinge ende
ghebruyck der beelden.
5. Waerom ick oock met Euthymio Bisschop + van Sardene, belijde vande heylige
ende eerweerdige beelden, dattet niet en is een nieu leeringe van nieus ontfangen, +Syn. Nic. II. Act. 2.
maer van Apostolische ouerleueringhe, door beuel inde heylige Kerck vande heylige
Doctoren door handen ons ouergheleuert, waerom ick belijde dat die eerwer-
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dige Beelden wt gantscher herten met behoorelijcke eere ende groetelijcke aenbiddinge
zijn te ontfangen. Maer die anders geuoelen, oft tegen-roepen, oft contrarie leeren,
die houde ick voor vremde vande Catholijcke Kercke, die verloochen ick, ende segghe
ick ketters te wesen.

Het sevenste Capittel.
Van het saelich ghebruyck der Heyligher Beelden, vvt het tvveede
Concilie van Nicenen.
+

1. VOorwaer een groote gerusticheyt stellen wy hier in, dat wy niet en soecken nieu
+
vindinge om ons saeck te proberen, maer wy beuestigen onse leeringhe met die
Syn. Nic. II. Act. 6.
Apostolische ende heylighe Vaderen leeringe, ende met die Kerckelijcke instellinge.
Ick en sal niet te vergheefs aerbeyden, ist dat ick noch sommighe dingen herhaele,
van het ghebruyck, vruchte ende eere der heyligher Beelden wt die tweede
vergaederinghe van Nicenen, ghehouden int Jaer Christi seuenhondert ende
tachtentich, tegen die Barbarische ende furieuse rasernije der beeldtstormers.
+
2. Alle Beeldt soo der Enghelen, soo der Propheten, oft der Apostelen, oft der
Martelaeren, oft van eenighe rechtueerdighe mannen inden naem Godts ghemaeckt, +Ind. Act. 2. epist. Adr.
Papae ad Imp. Constant. &
dat is heylich. Want dat hout en wordt
Iren.
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niet ghe-eert, maer dat selfste dat in het hout gegheuen wordt te aenschouwen, ende
alsoo door ouerdenckinghe wordt die eerbiedinge ghedaen. Want alle Princen, hoe
wel dat d'alderbooste sondaeren zijn, aenbidden wy ende grueten wy met reuerentie.
Wat verbiedt dan dat niet gheorloft en soude wesen die heylige dienaeren Godts te
eeren, ende tot hunder memorie Beelden te stellen ende op te rechten, op dat sy niet
en comen tot eeuwige vergetinghe?
3. Daerom in alle manieren zijn te ontfangen + die eerweerdige Beelden ons Heeren
+
Jesu Christi, te weten soo hy mensch is gheweest, ende oock alle dese die
Ind. Act. 7 epist. Thaeras.
ad Imp. Constant. & Iren.
historiewijs wt het heylich Euangelie geschildert worden, als des reyne maghet
ende moeder Godts Maria, ende der heyligher Engelen, want sy vanden menschen
ghesien zijn, inde forine van eenen mensch, oock alder Heyligen, der loffelijcker
Apostelen, der Propheten, ende wercken der Martelaeren van allen tijden, der welckens
strijden in taefelen, op muren, op heylige cleederen ende vaten zijn geschildert,
moeten bemint worden, ghelijck die Catholijcke Kerck van outs in dese dinghen is
onderwesen. Want soo heeft sy die ontfanghen, soo ist gheordineert vande heylige
leydtsmannen onser discipline, ende haer naercomelinge onse vaderen.
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+

4. Soo moeten dan gepresen worden die Beelden die van beghinsel ontfangen zijn,
ten eersten die Beelden Jesu Christi onser Heere, ende zijn gebenedijder moeder +Ind. Act. 1 confess. Theod.
ende maghet Marie, oft sy met gout, oft met siluer, oft met coleuren ouertrocken resipiscentis.
zijn, oft met wat materie dat sy zijn wtghedruckt, op dat een yeder kennelijck sy
haerlieden loff inden vleesch, op dat in allen menschens oogen hanghen haer strijden
die sy voor Christo hebben gestreden, ende dat als in een corte schrifture, vertellinge,
ende onderwijsinge des volckx, princepalijck der slechter persoonen. Want ist dat
alle volck met keerssen ende welrieckende beroockinge te gemoet gaet de vendelen,
ende de beelden die in steden ende prouincien gesonden worden, hoe veel
rechtuerdelijcker ist inde Kercken ons Heeren Christi Jesu op te richten Beelden ons
Salichmaekers Christi, der onbevleckter maget Marie sijns moeders, oock
alderheyligen Vaderen ende godtvruchtige menschen?

Het achste Capittel.
Vande aldersaelichste vruchten der heyligher Beelden vvt de selfde
Synodo.
+

1. DAt die schrifture den Lesers geeft, dat gheeft oock den ongeleerden die
schilderije, want in die schilderije sien die onweetene wat sy moeten volghen,
ende

+

Greg. Ep. Sen. lib. 9. epist.
9. De cons. d. 3. c. 27.
Perlatum.
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lesen daer in die niet lesen en connen, ende daerom is princepaelijck voor het volck
die schilderije voor de lesinghe. Dat sullen wy ouervloedelijcker wt die tweede
Synodo van Nicenen toonen. Nae die oude + constitutie der heylighe Vaderen soo
ontfanct die H. Kerck die schilderije der Beelden tot onderwijsinge ende memorie +Tharas. in ep. ante Syn.
Nicen. II.
onser verstants, ende medeelinge des heylich-maeckinghe. Want al wat het H.
Euangelie ons toont door lesinge, dat doen tselfde die Beelden door aensieninge.
Ende al wat die boecken verhaelen vande passien der Martelaren, dat selfde geuen
oock te kennen die Beelden. Want dese ontfangen wy als voor een affteeckeninghe
van t'voorbeelt, gheloouende niet te min in eenen Godt in drijvuldicheyt gepresen,
hem alleen die opperste eere bewijsende, begeren wy het voorbidden van ons Lieue
Vrouwe de moeder Godts, Item der HH. Engelen, ende van alle Godts Lieue Heyligen
onse Vaderen.
2. Tot ouerdenckinghe haerlieder sterckheyt + ende oprechten dienst voor Christo,
soo schilderen wy hun gelijckenissen, niet dat wy daer door willen toonen dat sy +Syn. Nic. II. Act. 4. in epist.
vande godlijcke nature participeren, oft dat die eere die wy Gode schuldich zijn, S. Germ. Patriar.
hun geuen, maer alleen hier door geuen wy te kennen ons verlanghe ende liefde Constantinop.
die wy
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tot hun dragen. Want dat wy door het gehoor als waer gheloouen, dat stellen wy oock
tot onser vaster onderwijsinghe door een gheschilderde naevolginghe, wanneer dat
selue Godts Heylighen in eenen ende alleenen Godt, de eere van aenbiddinge, ende
die glorificatie ende procreatie onderhoudende, voor Christo hun bloet hebben verstort,
ende ontfangen de croone van een warachtige belijdinge. Dier oorsaecke der Beelden
is dese, niet dat wy arbeyden te vervuren oft te benemen die aenbiddinge + in den
+
Ioan. 4.
gheest, ende inde waerheyt, die daer + betaemt den onbegrijpelijcke ende
+
onbesporige Godtheyt, in Beelden van handen gemaeckt, oft in wercken der
Rom. 11.
menschen met conste gemaeckt, oft voorwaer in dingen die onder Godt sijn, oft sy
sienelijck zijn oft onsienelijck, maer om dat wy door dese maniere souden toonen
onse liefde, die wy te recht hebben totte Heylighen dienaeren Godts: Ende door die
eere van hun, soo geuen wy wederom die eere in hem, die door hun is gheglorificeert,
ende die hun heeft gheglorificeert, te weten Christus, tot belijdenisse van zijn
mogentheyt: Alsoo dat oock wy naevolghers worden van hun sterckheyt ende liefde
tot Godt door wederstaeninge der passien, ende naevolginge van goede wercken.
Een iegelijck kenne dan dat dit het ghebruyck der Beelden
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inde Kercke Godts is, door dese onderwijsinge, noch dat wy nergens anders en
verwachten hope onser salicheyts, soo op deser werelt, als in die toecomende, dan +
+
vanden eenigen Sone Godts, die tsamen met den hemelschen Vader ende den
Act. 4.
heyligen Gheest goddelijcke gauen verleent.
3. Ons moeder de H. Kerck treckt tot penitentie ende kennisse der bewaeringe
vande gheboden Godts alle onse sinnen, ende aerbeydt ons te bringen om de glorie
Godts te kennen, niet alleen door het ghehoor, maer oock door het ghesicht,
begherende beteringe der manieren, ende wenscht dat allen oogen kennelijck worden
die dingen dier geschiedt zijn, want als sy iemant wt de giericheyt ende begheerte
van te hebben treckt, dien toont sy S. Mattheum die van + eenen Tollenaer een Apostel
+
is geworden, die verlaetende de giericheyt, Christum is ghevolght. Alsoo oock
Matth. 9.
die ghestadige contemplatie der gheschilderde Beelden, oeffent ghestadich die
memorie, datmen niet wederom en keert tot tgene dat wtgespout is. Wyen dat sy wilt
trecken die met onsuyuere liefde vast gehouden wordt, dien stelt sy voor ooghen het
beeldt des suyueren Joseph die d'ouerspeelstersse heeft versmaedt, + ende dat selfste
feyt dat in het beeldt vertoont wordt, versterckt seer de liefhebbers van dese deught. +Genes. 39.
Wederom elders
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toont sy Susannam met suyuerheyt verciert, biddende met wtgereckte armen om +
help van daer bouen, ende Daniel als eenen rechter sittende om haer te verlossen +Dan. 13.
wt de handen vande boose Priesteren, ende die schilderije doet den mensch dencken
van een suyuer leuen te leyden. Wiltse trecken eenen oncuyschen mensch met saechte
cleederen ghecleet, die den armen niet wt en reyckt van tgene dat hy cost van die
costelijcke cleederen crijgen, ende van zijn + delicaet leuen? soo toont sy S. Jan die
met kemels hayr ghecleet is, die wilt-honich adt, die Christum met zijnen vingher +Matth. 3.
wees, die wech nemt de sonde des werelts. Voecht oock by desen den grooten
Basilium, ende met hem die andere die in eenicheyt leefden, ende de menichte van
den genen die vasten, liggende met den lichaem op de bloote aerde. Maer het sal
genoech zijn mentie gemaeckt te hebben van dese weynige, de rest laet ick die
toehoorders te ondersoecken. Want wy hebben de geheele Euangelische verhaelinge
gheschildert, die ons leydt tot ouerdenckinge van goddelijcke dingen, ende ons vervult
met blijschap.
+
4. Als dese dingen ons voor oogen worden ghestelt, die herten van de ghenen die
+
Godt vreesen, verheughen haer, de aensichten blosen, de ziele die bedroeft is,
Syn. Nic. II. Act. 6. vbi
suprà
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wordt in welluste ouerformt, ende singt met Dauid, Ick ben Godts ghedachtich
gheweest, + ende ick heb verheught. Soo connen wy dan door die dinghen altijts Godts
+
ghedachtich zijn.
Psal. 76.
+
5. Laet ons dan ontfanghen die ouerleueringhe vande H. Kerck, der seluer
+
legaetschap eeren, ende niet cleyn achten de godtvruchtighe ende goddelijcke
Ind. Syn. Nicen.
gewoonte, ende niet curieus wesen in de oude ordeelen. Want al wat tot
ouerdenckinghe van Godt opgherecht wort dat is seker dat hem dat aenghenaem is.
Maer die hun seluen wtsluyt van dese ouerleueringhe die sy ontfanghen hebben, ende
gheweest sijn oprechte kinderen inde Catholijcke Kercke, sijn dat niet bastaerden
ende gheensins wettighe kinderen? En geuoelen wy noch niet de loffelijcke
oprechtinghe der Beelden? En gheuoelen wy niet dat wy gheestelijck door haer
ghebrocht worden tot ouerdenckinghe van het voor-beeldt? voorwaer wy gheuoelent.
Daerom en sullen wy de selue niet houden als eere onweerdich, maer wy sullen die
grueten, eeren, ende schuldighe aenbiddinghe bewijsen. Oft v dan belieft gruetenisse,
oft aenbiddinghe te noemen, tsal voorwaer aleens sijn, alsmen weet wtgesloten te
worden die opperste eere latria ghenoemt, die alleen Gode toecomt.
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Het negenste Capittel.
Vande gheapprobeerde eere der heyligher Beelden, wt de selfde Synodo
van Nicenen.
+

1. HOedaenich is dese eere van aenbiddinge? voorwaer anders geen, dan die selue
waer mede wy sondaeren oock malcanderen eeren, ons gruetende onder ons door +Syn. Nic. II. Act. 2. epist.
Adr. Pape ad Imp. Constant.
eere ende liefde. Maer soo wie inde Schriftuere ende heylige Vaderen dat die
aenbiddinge genomen voor goddelijcke eere die inden gheest gheschiedt, dat en & Iren.
loochenen wy niet. Want so het een woort is van veel beteeckenisse, soo macht
somtijts voor eere van aenbiddinge inden geest ghenomen worden. Want aenbiddinge
is alst beteeckent, eerbiedinge, verlanghen ende vreese. Alsoo aenbidden wy een
victorieus ende alderbehaechelijckste rijck. Daer is oock een aenbiddinge die alleen
de vreese + beteeckent, ghelijck Jacob, Esau heeft aenbeden. Daer is een aenbiddinghe
die + gratie beteeckent, ghelijck Abraham voor den Acker, die hy ontfangen hadde +Gen. 33.
vande kinderen van Heth, tot begraeffenisse van zijn huysvrou Sara, hun aenbadt. +Gen. 23.
Wederom die hopen vande machtigen te ontfangen eenich weldaet, aenbidt hun,
ghelijck + Jacob den Coninck Pharao aenbadt, + Daerom de H. Schrifture seggende,
+
uwen Godt suldy aenbidden, ende hem alleen
Gen. 47.
+

Matth. 4.
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dienen. Aenbidden stelt die Schriftuere absolutelijck, noch en voeght daer niet by
alleen, op dat door beteeckent soude worden dat een woort van verscheyde
beteeckinge is: maer hem alleen dienen seyt die Schrifture: Ende daerom latriam,
die goddelijcke aenbiddinge, geuen wy alleen Godt toe. Dese dinghen soo zijnde soo
ist claer, ende wy gheloouen sonder eenich twijffel dat de schilderinghe vande
weerdige Beelden voor Godt aengenaem is ende behaegelijck. Maer die soo niet
gesint en is, maer twijffelt aen die aenbiddinge der weerdige Beelden, sulcken eenen
verbant ons heylich ende weerdich Synodus, die beschermt is door de cracht des
heylighen Gheests, ende omcinghelt met Kerckelijcke ouerleueringhe der HH.
Vaderen.
2. Als ghy dan my siet grueten het Beeldt + Christi, oft Marie, oft iemants
+
rechtueerdige, ghy belght v, ghy stort wt blasphemie, ghy springht op, ende ghy
Syn. Nic. II. Act. 4.
noemt ons Afgod-dienaers. Tis wonder dat ghy niet en schruemt oft en beeft, oft en
schaemt? Als ghy my siet door alle die werelt de Kercke der Afgoden breken, ende
optimmeren Kercken van Martelaers. Ist dat nv kennelijck is dat ick Afgoden aenbid,
wat oorsaecke ist waerom dat ick de Martelaers eere ende verheffe als Goden, die
de Afgoden hebben vernielt? Waerom eer
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ick die Martelaers, die de houte beelden hebben in stucken ghebroken? Ist dat ick
die houten glorificeer als Goden, hoe eer ick ende aenbidde ick de Martelaers ende
die Apostelen, die de steenen beelden hebben te niet ghedaen? hoe eer ick, prijse ick,
recht Tempelen op, ende houde feestdach van die drij kinderen die in Babylone het
gulde beeldt niet en hebben aenbeden? voorwaer groot is de verblintheyt der Joden,
groot haer boosheyt, in de waerheyt zijn sy iniurieus, haer tonghen zijn ondanckbaer,
in Godt spreken sy verwijt.
+
3. Wy en spreken het Cruys niet toe oft de Beelden der Heylighen, Ghy sijt onse
Goden. Want sy en zijn onse Goden niet, maer ten zijn maer gelijckenissen ende +Syn. Nic. II. Act. 4.
Beelden Christi ende der Heyligen tot gedenckenisse, eere, ende ciraet der Kercken
te eeren. Want die eenen Martelaer eert, die eert Godt selue, die zijn moeder aenbidt,
die bewijst hem eere, die den Apostel eert, die aenbidt die den Apostel gesonden
heeft. Och oft ghy oock beelden van Moyses, ende vande Propheten hadt gemaeckt,
ende die dagelijcx aenbaedt, soo soudy hunnen Heere ende Godt warachtige
eerbiedinge doen, maer niet de gulde beelden van Nabuchodonosor.
+
4. Met wat aensicht staedy teghen my oock ter oorsaecke van het Cruys ende der
+

Indid.
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Beelden, als ghy weet dat Abraham die + Afgod-dienaers heeft aenbeden? dat Moyses
+
den Afgodist Jetro het selfste heeft gedaen? Oock Jaccob Pharao, ende Daniel + +Gen. 23.
+
Nabuchodonosor heeft aenbeden. Dese als sy zijn gheweest Propheten, ende
Exod. 18.
+
Gen. 47.
heylighe mannen, om weldaden die hun zijn geschiedt noch opder aerden ghestelt
zijnde, hebben die Afgodt-dienaers aenbeden, maer my versmaedy die aenbidde Dan. 2.
het Cruys, ende de Beelden der Heylighen, vande welcke door Godt ons gegeuen
zijn oneyndelijcke weldaeden? Want die den Coninck vreest, die en sal zijnen Soen
geen ongelijck aen doen. Die Godt vreest, dese sal oock den Sone Godts, ende die
figure van zijn Cruys ende die Beelden der Heylighen eeren ende aenbidden.
5. Die Hebreen ende Agareni, ende andere + ongeloouige die plegen met die andere
+
ongeloouige toenamen ende lasteringe te worpen in tgoddelijck Cruys ende
Syn. Nic. II. Act. 6.
eerweerdighe Beelden, maer de Christenen en pleghen malcanderen hier mede niet
te quellen. Maer dese vlieghers vande waerheyt ende kerckelijcke instellinge, die
hebben haer ouergegeuen tot valsche beschuldinghe ende verwijtinghe, ende en vuren
anders niet om, dan wagenen van maledictie ende beschuldinghe tegen die Christenen,
ende haerlieden Bisschoppen ende Priesteren,
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al oft dese verlaeten hadden den warachtigen leuenden Godt, ende die Beelden eerden,
maer die zijn geworden sonder twijffel, spotters ende lasteraers, sprekende sonder
verstant, ende sondigende in woorden. Wie isser van die ghenen die Godt vreesen
die niet om dese hunder boosheyt niet en sal moeten lacchen, oft om beter te seggen,
droeuighen rou draghen?

Het thienste Capittel.
Om wat redene dat den Beelden der Heylighen ghegeuen vvorden
vvieroockinghen ende keerssen onsteken vvorden, vvt de selue Synodo.
+

1. DEse dingen soo zijnde, den rechten wech houdende, ende volgende de leeringe
onser heyligher ende goddelijcke Vaderen, ende der heyligher Kercke (inde welcke +Syn Nic. II. Act. 7.
woont den H. Gheest) ouerleueringe bewaerende, soo hebben wy met alle neersticheyt
ende sorghe ghesloten, dat die eerweerdighe ende heylige Beelden nae de manier
ende forme des heyligen Cruys, van coleuren ende viercantige dingen, oft van eenige
andere materie bequamelijck ghemaeckt, dat die mogen inde H. Tempelen ghestelt
worden, ende gehouden soo in heylige vaeten ende cleederen, soo op die muren,
ende taeffereelen, ende in besondere ende op gemeyne wegen, maer prin-
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cepaelijck het Beeldt ons Heeren Jesu Christi, ende sijnder ghebenedijder moeder
ende maeghet Marie, der heyligher Enghelen, ende van alle heylighe mannen, op dat
door het aensien van die gheschilderde Beelden, alle die dese aensien moghen comen
tot memorie ende gedenckenisse ende verlanghen der persoonen die sy presenteren,
ende hun gruetenisse ende weerdighe aenbiddinghe bewijsen: niet naer ons gheloof
warachtighe latrie, die alleen die goddelijcke natuere toecomt, maer ghelijck wy de
figure vanden H. Cruys, ende die H. Euangelien, ende die anderen H. offerande van
wieroockinghe ende keerslicht eerwerdelijck aensteken, soo dat van outs in
ghewoonten is gheweest. Want die eert den beelden, die eert den genen die dat beeldt
presenteert, ende die het beeldt aenbidt, die aenbidt in dat oock, datter door beteeckent
wort. Soo hout die onderwijsinghe van onse heylighe Vaderen, ende die ouerleueringe
vande H. Kerck.
2. Alle die dan belijden dat sy eeren die heylighe + beelden ende nochtans weygeren
+
die te aenbidden, die moghen voor hypocryten ghestraft worden. Want als sy
Ind. Act. 4.
warachtelijck weygheren die aenbiddinghe, dat een lose is van eere, die worden
bekent contrarie te doen, te weten dat sy die heylighen lasteren.
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+

3. Maer om dat niemant hem en stoote, datmen voor die Beelden der heylighen
+
lichten ende welrieckende cruyden onsteekt, die sullen weeten, dattet gheschiet
Ind.
tot een teecken van eere der heylighen, den welcken ruste is met Christo, der welcker
eere + tot hem comt, soo dat ghetuyght S. Baslilius; Die eere bewijst aen sijn goede
meknechten, die bewijst een teecken van goetwillicheyt aen die Heere self. Want +Lib. de Spiritu-sancto c. 18.
die gheuoelijcke lichten sijn een teecken van dat immateriaele licht van Godt
gegheuen. Ende die onstekinghe van specerijen, beteeckent een geheele blasinghe
ende vervullinghe vanden H. Gheest.
+
4. Die heylighe vergaederinghe heeft geroepen, Soo gheloouen wy al, soo geuoelen
+
wy al, Alle hebbent wy onderschreuen dit approberende. Dit is t'gheloof der
Synod. Nic. II. Act. 7.
Apostelen, dit is t'gheloof der Vaderen, dit is t'gheloof der Rechtgheloouighen, dit
gheloof heeft die werelt versterckt. Wy omt'helsen die eerweerdighe Beelden
geloouende in eenen Godt in Drijvuldicheyt ghepresen. Die andere doen, die worden
in den ban ghedaen. Die soo niet en geloouen, die worden wt de Kerck verdreuen.
5. Wy houden ons aen die oude wetgheueinghe der H. Kerck, wy bewaeren die
wetten der Vaderen, wy verbannen die iet vande H. Kerck toewerpen oft afnemen.
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Wy ontfangen die eerweerdighe Beelden, ende doen inden bant die contrarie doen.
Allen den ghenen die vortsbringhen sententien der H. Schrifture vande Afgoden
teghen die eerweerdighe Beelden die vervloecken wy. Die de eerweerdighe Beelden
Afgoden noemen die sy vervloeckt. Die segghen, dat die Christenen die Beelden als
Goden aenbidden, die sy vervloeckt. Die weetende met hun communiceren, die tegen
die eerweerdighe Beelden ghevoelen, oft die onteeren, die sy vervloeckt. Die seydt
dat ons een ander verlost heeft vanden dienst der Afgoden behaluen Christus, die sy
vervloeckt. Die derren segghen dat die H. Kerck wel eertijts die Afgoden heeft
ontfangen, die sijn vervloeckt. Soo wie voorstaet iemanden wesende vande ketterije
der beeldtstormers, die sy vervloeckt. Soo wie belijt dat Godt nae sijn menscheyt
niet om te beschrijuen en is, die sy vervloeckt. Soo wie die Euangelische
vergaederinghe door schilderije ghepresenteert niet en ontfanckt, die sy vervloeckt.
Soo wie dese niet en gruet inden naem des Heeren ende sijnder Heyligen, die sy
vervloeckt. Soe wie die ouerleueringhe der H. Kerck soo door schrifte, soo door
ghewoonte ontfanghen niet en acht, die sy vervloeckt.
6. Ghy o Leser siet in die meyninghe
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vande oude Kerck die wy noch heden houden van het ghebruyck, vruchte ende
eerbiedinghe der H. Kercke. Wy belijden ende vieren eenen Godt inde Drijvuldicheyt,
de Afgoden der heylighen keeren wy den rugghe. Geensins en houden wy die Beelden
der Heylighen, noch oock die Heylighe selue voor Goden, maer vervolghen die met
eere als Godts vrienden. Dit is de ouerleueringhe der HH. Vaderen, dit is het out
gheloof ende religie.

Het elfste Capittel.
Die Moeder ende maghet Maria is de oorsaecke gheweest dat Christus
eerstmael miraeckel heeft ghedaen, Sy als sy leefde en heeft gheen
miraeckelen ghedaen, maer veel nae haer doot.
ICk sal nv wtlegghen die miraeckelen vande reyne maghet Maria Moeder Godts,
ende voorschrijuen dat sy geen miraeckelen en heeft ghedaen soo langhe als sy leefde,
maer sy is die oorsaecke gheweest dat Christus het eerste miraeckel dede. + In de
bruyloft, segghe ick, heeft hy veranderinghe ghedaen des waters in wijn in presentie +Ioan. 2. Sim. Met. de ortu
B. Marie, apud Sur. 15. Aug.
van sijn moeder. Want sy vermaenden eerst haeren soon datter gheenen wijn en
was, gheuende hem oorsaecke ende materie om miraeckel te doen. Maer hoe wel dat
scheen dat hijt quaelijck
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nam, ende daerom weygherde, hy dede nochtans tghene dat van sijn moeder
innegegheuen worde, haer eerende als moeder, ende haer als loon gheuende dat sy
hem in haer lichaem hadde ghedraeghen. Siet hier oock eens die schoone wijsheyt
van Godts Moeder. Want sy en ghebidet niet stoutelijck, als een moeder haer soon,
dat hy miraeckel doen soude, maer sy vermaent hem alleen, ende dat met groote
reuerentie ende ootmoedicheyt, soo veel alst genoech was om haeren wil te kennen
te gheuen. Want wat ist dat sy seydt tot haeren soon? Sy en hebben gheenen wijn.
Want hoe wel sy wist dat hy was haeren soon, soo wist sy oock wel dat hy was sijnen
maecker. Ende daerom hy willende toonen wiens moeders soon dat hy was, ende
mede gratie doen den ghenen die hem hadden ghenoot, soo gaf sy hem wijsselijck
ingheuinghe van miraeckel.
2. Dat ick gheseydt hebbe dat die Moeder Gods Maria als sy leefde geen
miraeckelen en heeft gedaen, en gheeft die H. Schrifture niet te kennen, maer veel
heeft sijer ghedaen nae haer doot. Onse pelgrimatie + heeft een Aduocatersse
+
voorghesonden, die als moeder des Rechters ende moeder der bermherticheyts,
D. Bern. Ser. 1. de Assumpt.
B.
Maria.
ootmoedelijck ende crachtelijck sal tracteren die saecken onser saelicheyts . . . .
Opclimmende dan inden
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hooghen die H. maeghet Maria, sy sal oock den menschen geuen gauen. Waerom en
soude sy niet gheuen? want haer en sal die macht niet ontbreken noch den wil.
Coninginne des hemels is sy, sy is bermhertich, ten lesten sy is de Moeder vanden
eenighen Sone Godts. Daer en is niet dat soo mach prijsen de grootheyt haers macht
ende goedertierenheyts, ten waer dat by auonture niet gelooft en worde dat die sone
sijn moeder niet en eert; oft iemant mocht twijfelen dat die binnenste van Maria
gheheel waren ghepasseert in affectie der liefden, inde welcke sy, die wt Godt is de
liefde, negen maenden lichamelijck heeft gherust.
+
3. Ende wat ist te verwonderen dat Godt die wonder is ende gesien wort in sijn
heylighen, sy seluen oock wonderlijck toont + in sijn moeder? Sulcke mysterie is +Idem Ser. 1. sup. Missus
door haer gheschiet, sulck als gheen tonghe oft ghedachte en can naevolghen. Wie est.
+
Basil. Soleuc. Archiep.
en sal dan die groote macht des moeder Godts niet eeren? Want heeft Christus
Orat. de Verbi in car. to. 2.
sijn dienaeren sulcke gratie gegheuen dat sy alleen door het aenraecken, iae alleen Biblioth. Pat.
door die schaduwe des lichaems, sy die siecken costen ghenesen (soo daer staet
geschreuen, + dat sy op de straeten wtleyden de siecken ende stelden die in beddekens,
+
ende bedsteden, op dat (als Petrus quam) te minsten sijn schaduwe iemant van
Act. 5.
dien soude besche-
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men, ende dat sy alle souden verlost worden van haere sieckten. Daer waerender
oock die met den + doeck daer S. Paulus sijn sweet des lichaems mede afdroogde,
die duyuelen verioegen.) wat macht meynen wy dat ghegheuen is Marie de Moeder +Act. 19.
Godts om alle gheslachte der sieckten te ghenesen? Ist dat S. Peeter daerom saelich
ghenoemt wort, ende die sleutelen des hemels ontfangen heeft, om dat hy int openbaer
beleden heeft dat Christus was den sone Godts, hoe en sal sy niet saelich ghenoemt
worden, die weerdich gheweest is hem te baren dien hy beleden hadde? Ist dat Paulus
+
genoemt wort een vat van verkiesinge om dat hy den eerweerdighen naem Christi
+
ouer alle het aertrijck ommedroech ende vercondighde, hoedaenich vat sal
Act. 9.
+
gherekent worden die H. maghet Maria, die niet het manna, gelijck die gulde cruyck,
+
maer dat waerachtich hemels broot dat den gheloouighen tot spijse ende dranck
Exod. 16.
Ioan.
6.
voorghestelt wordt, in haer ghebenedijde lichaem heeft gedraghen? Tis niet te
twijfelen die verdient heeft voorts te brenghen den prijs voor den ghenen die moesten
verlost worden, dat sy den verlosten mach gheuen bystant ende hulpe.
4. Terstont nae haer doot, sonder vertoef, + die by het H. lichaem stonden,
+
omthelsden, met vreese, verlanghe, verheuIoan. Damas. Ora. 2. de
Assumpt. B. Maria.
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ginghe ende tranen dat godlijck ende alderheylichste lichaem, ende gheraeckten dat
met hun leden, ende door dat aenraecken worden ouerstort met heylicheyt ende
benedictie. Doen namen de vlucht de sieckten, ende worden de hoopen der duyuelen
veriaecht, ende van allen canten getrocken tot onderaertsche deelen. De locht ende
de wolcken vercreech heylicheyt als den gheest opclam nae den hemel, gelijck oock
die aerde door die begraeffenisse haers lichaems. Oock de nature des waters heeft
haer benedictie gehadt, want sy worde met schoon water afghewasschen, &c. Ende
hier worde de doouen hun gehoor wederom ghegheuen, de creupelen de vasticheyt
der voeten, de blinden haer ghesicht, ende den sondaren worden gescheurt het
hantgheschrift.
5. Men verhaeltt oock, als dat alderheylichste lichaem door de handen der Apostelen
worden wtghedraghen te Gethsemani + om begrauen te worden, ende nv ghecomen
waren aen den voet des berghs die het lichaem vande H. Moeder Gods droeghen, +Indid.
datter eenen Hebreus is gheweest, ende een instrument des duyuels is gheworden,
ende naeghevolcht heeft den dienaer van Caiphas die Christum eenen kinnebacken
slach gaf, want hy quam met een vermetelijcke ende duyuels ghewelt
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tot dat godlijck tabernaeckel (tot welcke die Enghelen niet sonder vreese en quamen)
ende trock dat met furieusheyt ter aerden. Maer hy creech terstont de vruchte van
sijnen arbeyt, want hy worde terstont berooft van sijn handen soo langhe tot dat hy
sijn herte veranderde tot geloof ende penitentie. Want die het lichaem droeghen,
stonden stil, ende dien ellendighen die sijn handen verloren hadde, vercreegh wederom
ghesontheyt.
6. De H. Moeder Godts Maria is den menschen een brugghe tot Godt, een hope
voor de ghenen, die de hope hebben wech gheworpen. Sy is eenen toevlucht voor
de ghenen die gequelt sijn. Sy is die wech genomen heeft die maledictie vande
menschelijcke nature. Sy is die waerachtighe poort, aen welcke wy sondaeren cloppen,
die ons openghedaen wort. Sy offert onse ghebeden onsen Godt, die wt haer gheboren
is, ende sy ontfanckt vergeffenisse onser sonden.

Het twalfste Capittel.
Sommighe miraeckelen van ouden tijden gheschiet aen die Beelden
vande Moeder Godts, ende hoe die quade gestraft sijn.
NV verhael ick weynighe miraeckelen van ouden tijden van verscheyde Beelden der
H. maeghet Maria Moeder
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Godts. Ende als wy dese gheloouen, soo en sullen wy die hedendaechsche niet
verworpen. Maer geen en sullen ontfanghen die daer aen twijffelen ende van die
Catholijcke + religie wijcken. Die de miraeckelen niet en gheloouen, die toonen dat
sy vyanden vande H. Kerck sijn. Maer ick ghelooue als sy ons wondere dinghen +Guitmund. lib. 3. de Sac.
lesen, als sy die hooren, dat sy sullen verstaen dat sy die redene niet contrarie en Euch.
sijn, noch vremt vande macht ende willen Godts. Soo salt geschieden dat alle den
genen die ons nv veruolghen wt dwaelinghe, ons noch eens sullen met faueur ende
eere vervolghen wt warachtich gheloof.
2. Miraeckel noeme ick al wat swaer oft onghewoonelijck bouen hope ende macht
des verwonders schijnt, ghelijck als die blinde bouen de cracht der nature tghesicht
vercrijght, die creupelen den ganck, de siecke ghesontheyt, die doode het leuen,
desghelijcke dinghen heeft Christus ghedaen, ende den Apostelen macht gegheuen
om het selfste te doen die geloouen souden door hun predicatie, soo daer gheschreuen
+
staet: Dese teeckenen sullen hen volgen, Door mijnen naem sullen sy die duyuelen
wtworpen, met nieuwe tonghen sullen sy spreken, Serpenten sullen sy wech nemen. +Marci 16
Ende eest dat sy yet dootelijckx drencken, dat en sal hun niet hinderen. Op die siecken
sullen sy hun handen leggen, ende die sullen wel te passe worden. Dat desgelijcke
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wondere teeckenen geschieden aen de Beelden der Heylighen, die en can niet
twijffelen die gelooft dat ghenesen sijn inde woestijne vande vierige slangen die
ghebeten waeren door het aensien van het metaelen serpent, dat Moyses opgehanghen
hadde aenden cruys, soo wy lesen, Moyses heeft ghemaeckt + een metaelen serpent
+
ende heeft dat ghestelt tot een teecken, het welcken als die geslaghenen dat
Num. 21.
aensaghen, worden ghenesen. Nota, Die gheslaghen waeren vande serpenten, sy
stiruen, ten waer dat sy het metaelen serpent hadden aensien. O rasernije der ghener
die raesen + teghen het gheloof ende Christelijcke religie. Wy gheloouen dattet
+
Israelitische volck verlost is vande benautheyt die hun ouerghecomen was door
Adrian. PP. de imag. ad
het aensien van het serpent, En twijffelen wy behouden te worden aensiende die Carol. M. c. 26. 10. 3. Conc.
Beelden ons Saelichmaeckers Christi Jesu, ende eerende die Beelden der Heylighen?
Verre sy dat van ons. Laet ons volghen die oude ouerleueringhe der HH. Vaderen,
en laet ons gheensins wijcken van hun leeringhe. Want wy cunnen soo gheloouende,
ghelijck ons voorganghers ende hun vaderen volle gratie vercrijghen.
3. Die schaduwe des mensche, is een doncker beeldt vanden mensch, ende men
seydt dat die const van schilderen beginsel heeft genomen wt de schaduwe. Die scha-
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duwe + van S. Peeter wat siecken datter op de straeten wtgheleydt worden ende
+
beschemt, genas sy al vande sieckten. Waerom willen wy loochenen dat die
Act. 5.
ghesontheden gegeuen worden vande Beelden der Heylighen noch ellendigher
menschen? Aen t'Beelt ons Saelichmaeckers dat gemaeckt was vande vrouwe die
met den bloetloop ghequelt was, wies een onbekent + cruyt dat alle sieckte ghenas
+
soo ick bouen hebbe verhaelt: ghelijckmen oock verhaelt dat aen het Beelt van
c. 6. §. 3.
ons Lieue Vrouwe gheschildert van S. Lucas, veel miraeckelen sijn geschiet. Waerom
en suldij dan niet gheloouen dat binnen onsen tijden aen die Beelden van ons Lieue
Vrouwe wondere dinghen gheschieden?
+
4. Summa, hier wt mach gesloten worden, dat buyten alle gheschil is, dat die
+
Beelden der Heylighen wondere miraeckelen doen, ende door hun den siecken
Epist. Germani
Constantinop.
Episc. Act. 4.
gesontheyt verleent wort, ende hun dicwils inden slaep vertoonende goede dinghen
Synod.
Nic.
II.
ons raeden. Buyten alle argelist ist, dat inde stadt Zozopoli is een Beeldt dat ons
Lieue Vrouwe dat oock wt de geschilderde hant wtstort vloyende olie der saluinghe,
van welcke miraeckelen veel ghetuyghen sijn. Alle dese dinghen hebben die Heylighen
inde werelt door het gheloof ghebrocht soo wy inde wercken der A-
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postelen lesen, soo het claer blijckt by die schaduwe der cleederen, ende by die
sweetdoecken die ghesontheyt gauen. Daerom moetmen oock gheloouen, dat oock
door die Beelden desgelijcke dinghen van Godt gheschieden, niet door alle schilderije
oft beelden gheschieden dusdanighe dinghen, maer door die alleen die presenteren
de ghedaente der Heylighen, oft Jesu Christi. Ende niet alleen en sijn ghenesinghe
der siecken gheschiet aen die Beelden der Heylighen, maer oock noch veel andere
wondere dinghen.
5. Een keers ontsteken voor het Beeldt + van ons Lieue Vrouwe, bleef altijts
+
brandende. Daer was een man inde contreyen van een dorp dat ghenoemt wort
Syn. Nic. II. Act. 5.
Sochus twintich cleyn mijlen van Jerusalem. Een outvader hadde in de speluncke
een + Beeldt van ons Lieue Vrouwe hebbende in haer armen het kindeke Jesus. Ende
als hy souden wech gaen inde diepe woestijne, oft te Jerusalem om theylich Cruys +Prat. Spirit. c. 180.
te aenbidden, oft nae den bergh Sina, oft totte Martelaers verre van Jerusalem, oft te
Ephesien by S. Jan, oft tot S. Dierick te Euchaite, oft tot S. Theclam in Seleucia, oft
totten heylighen Sergium te Saraphen, soo bereyden hy altijt sijn keersse ende onstack
die nae sijn maniere. Ende als hy bereet was totte reyse sijn ge-
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beden storte, soo sprack hy tot het Beeldt van Maria, O Heylighe moeder Godts,
alsoo ick eenen grooten wech moet doen, draeght sorghe voor v keersse ende bewaert
die sonder wtdoen naer mijn voornemen. Want steunende op v hulpe, aenveer ick
dien grooten wech. Ende als hy dit gheseyt hadde tottet Beeldt, ghinck hy wech, ende
nae dat hy sijn reyse volbrocht hadde, somtijts nae een maent, somtijts nae twee
maenden oft drij, ende somtijts nae vijf maenden oft ses, wanneer dat hy weder quam,
hy vondt altijts die keersse brandende, soo hy die hadde ghelaeten als hy wech ginck,
noch hy en cost niet beuinden dat sy oyt van hem was wtghedaen, oft hy vanden
slaep gheweckt worde, oft als hy wt de woestijne totte speluncke weder quam. Noteert.
Dien ouden vader badt aen het Beeldt, maer sijn hert was tot tghene dat beeldt
presenteerde. Ende dat dit gheen Afgoderije en was, maer eenen dienst Gode
aenghenaem, gaf dat groot miraeckel te kennen. Daerom sijn die met den duyuel
beseten, die segghen wt den quaden gheest, wacht dat ghy niet + meer en aenbidt dit
+
Beeldt. Daghelijckx aenbadt dien heylighen, alleen woonende op den bergh van
Syn. Nic. II. Act. 5.
Oliueten, het Beeldt van ons Lieue Vrouwe dragende het kindeke Jesum, ende dat
Godt behaeghde,
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dat mishaeghden den quaden duyuel. +
+
6. Een ander wonder exempel van keerssen ter eeren van ons Lieue Vrouwe
Pet. Clun. lib. 2. de mirac.
c.
30.
ontsteken. Te Roomen is een Patriarchaele Kerck ter eeren van ons Lieue Vrouwe
ghewijdt, die genoemt wordt S. Maria Maior. Daer en is niet eens een onghehoorlijck
miraeckel gheschiedt, maer langen tijt Jaerlijcx op het feestdach van ons Lieue
Vrouwe Hemelvaert. Tis de manier der Romeynen het feestdach vande Hemelvaert
Marie onder alle de feestdagen, met besondere deuotie ende eere te houden. Ende
onder andere teeckenen van deuotie totte heylighe maghet Mariam, maecken sy
groote keerssen, ende bringen die te voren gemaeckt op de Vigilie van het feestdach
tot die voorgenoemde Kerck, ende te Vesper ure oft daer ontrint onsteken sy die,
ende bewaeren het ghewicht van die keerssen thuys, ende tsanderdaechs als die
Hoochmisse gedaen is, gaen die wederom in een schale weghen hoe veel dat van die
quantiteyt het vier verbrant heeft, ende siet sy en vinden niet min int gewicht nae
soo lange brandinge des keersse. Petrus Cluniacensis getuycht, dat dit miraeckel
gheduert heeft hondert ende meer Jaeren, tot zijnen tijt toe.
7. Inde Stadt Grabadona, is een Beeldt + van die H. moeder Godts Maria, dat het
+

Car. Sigb. lib. 4. de reg.
Ital.
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+

kindeke Jesum op den schoot houdt, ende ontfanckt de ghiften van die drij Coningen,
geschildert int welfsel der Kercke van S. Jan Baptist, dat nv seer vergaen is door +Lud. Pio eum Lothario F.
ouderdom, scheens eens twee daghen lanck met sulcke claerheyt, dat te bouen ghinck
nae het ordeel van alle die het saeghen de claerheyt van een nieu schilderije, maer
die beelden van die drij Coninghen bleuen in die oude duysterheyt.
+
8. Joannes Comnenus Keyser van Constantinopolen heeft zijn besundere
goedertierenheyt ghetoont vechtende teghen die Scythen. Want als de Roomsche +Nicetas Choniates Ioan.
Comneno.
voetknechten benaut waren, als die vyanden stoutelijck aenquamen, aensiende
het Beeldt van ons Lieue Vrouwe met suchtinge ende ellendich gelaet, soo storten
hy werme tranen door orloochsche sweetinge. Ende dat niet te vergheefs, want terstont
worden hy gewaepent met hemelsche sterckheyt, versloech den Schitischen legher,
gelijck eertijts Moyses door het wtsteken van zijn armen die Amalachiten verwan.
+
9. Andronicus Paleologus den oude Keyser van Grieckelandt, in zijn Paleys van
zijnen neue Andronico omcingelt, ende geen hulpe hebbende van zijn Capiteynen +Niceph. Gregoras li. 9.
ende Soldaeten, nam zijnen toevlucht tot het H. Beeldt van ons Lieue Vrouwe te Hist. Rom.
Hodrogetie, dat ouer veel dagen in zijn Paleys
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was ghebrocht. Steunende vastelijck op troost van haer, viel ter aerden, ende badt
vierichlijck met tranen, dat sy hem die in perikel was niet en wilde verlaeten, ende
geuen inde handen der mordenaers. Sy verhoorde sijn ghebeden, ende vercreech
terstont hulpe. Die ionghe Andronicus quam int Paleys, ende als hy eerst het Beeldt
vande reyne suyuere maghet Maria hadde aenbeden, daer nae soo nam hy sijnen oom
van het beeldt, heeft hem ghegruet, ghecust, ende met lieffelijcke woorden vermaeckt.
10. Michiel Keyser der Griecken Theophili broeder ghebruyckte dese oorsaecke
op dat hy de Beelden der Heylighen wederom inde Kercken stellen souden, wt de
welcke sy lanck waren gheweest. Hy viel in een swaer sieckte alsoo dat oock de
medecijnen hem niet hulpten, ende gheen hope meer en was van sijn leuen. Tot hem
quamen sommige godtvruchtige monicken, den welcken geseyt was dat hy doot was,
maer als sy quamen aen zijn bedde ende sagen hem noch leuen, sy hebben hem een
blijde bootschap gebrocht van zijn leuen te behouden. Ende als hy twijffelde soo
sprack hy, hoe sal my dat konnen gheschieden o goddelijcke vaders, nv alle mijn
crachten der zielen wech zijn, ende het lichaem verdorren is, alsoo dat ick gheheel
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verdroocht bin? Sy antwoorden, dat Godt allen dinghen vermocht. Ende beloofden
hem het leuen, waert saecken dat hy die heylige Beelden, nae die oude wetten der
vaderen wederom inde Kercken dede stellen. Ende als sy dit gheseyt hadden soo
ginghen sy wech. Stracx daer nae soo verliet hem de sieckte ende die crachten quamen
wederom, ende op seer corten tijt was hy gants genesen. Nv sterckheyt hebbende
ginck te peerde nae het Paleys, ende badt die Keyserinne sijn moeder dat sy de beelden
wederom inde Kerck restitueerde.
11. De beeldtstormers en hebben niet cunnen ons Lieuen Vrouwen Beeldt afwerpen.
Als t'Antwerpen die beeldtstormers int iaer duysent vijfhondert ende sessentsestich
die Kercken ende Beelden vernielden, soo hebben sy het selfste ghedaen int clooster
der Minderbroederen. Als sy ghebroken hadde die outaeren ende de Beelden, soo
sijnse ghecomen tot onse Lieue Vrouwen Beeldt hanghende inde Kerck, ghecleet
met die Sonne, ende de Mane onder haer voeten, soo en hebben sy geensins dat
Beeldt cunnen breken oft afworpen hoe seer dat sy arbeyden. Wy hebben + (seydt
+
Bredenbacchius) het selfde Beeldt op de selue plaetse niet langhe daer naer sien
Lib. 3. Coll. sac. c. 23.
hanghen.
12. Tis een memorabel exempel dat ver-
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haelt Constantius Bisschop van Constantie + Cypri. Daer was een Cypers man inde
stadt Constantia een ossenwijer die ginck in een capel van ons Lieue Vrouwe om +Syn. Nic. II. Act. 4.
te bidden, ende onder het bidden sach hy op den muer een Beeldt van ons Lieue
Vrouwe met coleuren gheschildert, ende seyde. Waer toe dient dit? Ende met den
stock daer hy de ossen mede dreef, soo stack hy het Beeldt de rechte ooghe wt. Ende
wt de Kercke gegaen sijnde als hy die beest dreef, soo is den stock ghebroken, ende
het stuck daer het ijser in was viel in sijn rechte ooghe. Desen mensch heb ick gesien
(schrijft den voorghenoemde Bisschop) maer een ooghe hebbende.
13. Het Beeldt van Maria die Moeder + Godts biede den rugghe aen eenen boosen
mensch. Daer is gheweest eenen Anatolius genoemt woonende te Antiochie eerst +Euag. L. 5. Eccles. hist. c.
18.
een slecht man, maer daernae worden hy vercosen totte magistraet ende andere
officie te bedienen neerstich om te volbringhen die dingen die hy onder handen
hadde. Hy maeckte groote kennis met Gregorius Bisschop van dier Stadt, ginck
dicwils by hem. Hy worde geuonden slachofferande gedaen te hebben de
Afgodtbeelden, ende als hy gheexamineert wordde, soo is hy beuonden met veel
schelmstucken, ende nochtans wast by nae dat hy met
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de sijne los ghelaeten souden worden gheweest ten waer dattet volck een oploop
hadde ghemaeckt, ende oock teghen den Bisschop Gregorium riepen dat hy
deelachtich was des raets van Anatolius, soo dat hy in groote swaricheyt quam, ende
van hem sulcke suspicie worde, dat oock den Keyser Tiberius wt den mont van
Anatolius die waerheyt socht te weeten. Soo gaf hy een ghebodt dat men Anatolius
ende met sijnen aenhanck te Constantinopelen souden vuren. Het welcke hy vernomen
hebbende, liep tottet Beeldt van ons Lieue Vrouwe dat daer inde kercker honck aen
een zeel, ende met gebonden handen op sijnen rugge badt haer soo het scheen
ootmoedelijck, maer dat Beeldt keerden het aensichte van hem, als hem straffende
voor eenen kerckscheynder. Dit worde ghesien vande wachtende soldaten die hem
bewaerde, ende vande selfde worden dat verbrijt. Ende die reyne suyuere maget
Maria openbaerde haer aen sommighe geloouighe segghende, dat Anatolius haeren
Soon lasterde. Oock een treffelijck man die President oft ouerste was van het Paleys,
die de partije van Anatolius voorstont, seyde dat hy oock de moeder Godts Mariam
hadde gesien, ende dat sy hadde geseyt, hoe lange stady voor de saecke van Anatolius,
die soo my als mijnen Soon belast met veel lasteringhe?
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14. Ick voeghe hier by een schruemelijck exempel van die genen die Mariam hadden
gheblasphemeert, ende hoe swaerelijck dat sy gestraft sijn gheweest. Ten tijden +
+
vanden Keyser Mauritius sijn gheweest eenighe Griecken oft Heydensche
Niceph. Call. l. 18. Eccl.
hist. cap. 33.
menschen in een huys, by malcanderen etende ende malcanderen den wijn
schenckende. Naeden eten als sy malcanderen wel hadden toeghebrocht, soo begosten
sy seer te blasphemeren teghen ons Lieue Vrouwe elck om tbeste. Als dese boosheyt
vernomen worde, soo sijnse nae behooren gestraft. Die heere des huys die dese
blasphemie hadde toeghelaeten, ontquam het perikel. Niet lange daernae
veropenbaerde haer aen hem ons Lieue Vrouwe inden slaep, legghende heur voor
ooghen die onweerdicheyt van alle die lasteringhe. Hy badt ootmoedelijck om ghenade
van het misdaet, ende badt om tijt van penitentie. Twelck sy hem beloefde. Maer
met het wisseke dat sy scheen in haer hant te hebben raeckte sy sijn knyen als
schrijuende rontom. Als dat gheschiet was soo verdween sy, ende en openbaerde
haer niet meer. Ende hy comende wt den slaep die leden die met het wisseke waeren
gheraeckt vont hy vanden lichaem ghescheurt noch versch bloet wtstortende. Ende
int openbaer ghebrocht sijnde heeft allen menschen het
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rechtveerdich oordeel Godts vercondight.
15. Ick moet hier oock by schrijuen tghene dat verhaelt geschiet te sijn Pater
Geeraert van Montenaken Priester van onser oorden int conuent der Minderbroederen
te Wiert. Antoen van Laenen, diemen noemt Scheelen Toenis een Hollants ruyter,
die met die andere ruyters quam te Scherpenhueuel om ons Lieue Vrouwe Kerck te
plunderen, het welcke sy oock deden, hoe wel niet sonder straf. Desen Antoen ten
heylighen gesworen als hy nv de sententie ontfanghen hadde van de Magistraet te
Wiert om gherayebraeckt te worden, dat hy gehoort heeft van een van sijn meruyters,
als hy het Capelleke van ons Lieue Vrouwe genaeckte ende sadt op een blint peerdt
dat hy blasphemeerde teghen ons Lieue Vrouwe segghende. Sijt ghy die de menschen
helpt, die den blinden tghesicht weder geeft? Maeckt dat mijn blint peert siet. Terstont
als die boose gesproken hadde sach het blint peert, maer dien blasphemeerder is blint
gheworden, dat hy metter hant gheleyt moest worden. Dat hy desen blint ghesien
heeft, ende hem heeft die woorden hooren spreken beleet Antoen int openbaer voor
den Schoutet der Stadt, voor de Borgemeesters, voor den raet, ende voor veel volck
van Wiert. In teecken van waerheyt sijnder brieuen afgemaeckt
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met den gemeynen seghel des Stadts beuestight, welcke heeft ende bewaert den E.
P. Sedulius, die desen boeck int latijn eerst heeft ghemaeckt. Ende alsoo, soo het +
+
blijckt wt dese exempelen, canmen leeren dat een goet autheur ouer vijfhondert
Cas. Heisterb. li 7. illust.
iaeren heeft geschreuen, Christus en vreckt niet alleen die iniurie van sijn Moeder mirac. c. 43.
in quade wercken, maer oock in spijtige woorden.

Het XIII Capittel.
Vande kerckelijcke Processien, die gehouden worden wt die ceremonien
vanden ouden wet.
DEse miraeckelen der Beelden van ons Lieue Vrouwe heb ick ghenomen wt die oude
Vaderen, om te toonen die oude manier der godtvruchtighe Catholijcken, van om te
draghen in publicke Processien de Beelden, de Beelden ons Salichmaeckers, der
Heylighen, ende princepaelijck van ons Lieue Vrouwe, dat ick met ghelijcke redenen
sal toonen wt den weerdighen ouderdom, als ick eerst sommighe dinghen verhaelt
sal hebben vande Processien der Catholijcken die ghehouden sijn soo langhe als die
Christelijcke werelt gheweest is.
2. Die Christenen noemen Processien, dat die Heydensche noemen Supplicatien.
Sommige meynen dat Tertullianus hier
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+

van schrijft, Ick weet datter eenen Christenen is geweest snachts door een visioen
+
swaerelijck ghestraft, om dat die knechten sijn dore, als sy haestelijck blijschap
De Idolat. c. 15.
bootschapten, hadden ghecroont. Ende nochtans en hadde hy die niet ghecroont, oft
beuolen, want hy was voorgegaen, ende wederom ghecomen sijnde vondt hijt
gheschiet. Hy was voor, seyt hy, ghegaen. Ende wederom elders, Ist datmen voor
moet + gaen. Den Saeligen Rhenanus leert hier het oude gebruyck van publicke
+
Processien.
lib. 2. ad Vxor. c 4.
3. Den oorspronck der Supplicatie, oft Processien cunnen wy ghetoonen wt die
H. Schrifture, dat Godt selue die manier heeft inneghestelt, als Josue door Godts
beuel den gheheelen legher vande Israeliten deden rontsom gaen vande Stadt + Jericho.
+
Iosue dan des snachts opstaende, hebben de Priesters die Arcke des Heeren
Iosue 6.
ghenomen, ende seuen van henlieden de seuen trompetten, welckmen opt Iubileus
iaer besight, ende sy gingen voor de Arcke des Heeren, gaende ende groot gheclanck
maeckende. Ende al het ghewaepent volck ghinck voor henlieden, maer dat ander
ghemeyn volck volghde de Arcke, ende maeckten gheluyt met trompetten. Ende sy
ginghen ront-om de Stadt op den tweeden dach eens, ende zijn wederom inden legher
ghecomen. Alsoo hebben sy ses daghen ghedaen. Maer op den seuensten dach,
smorghens vroech opstaende, hebben sy de Stadt ommegegaen (alsoo dat gheschiedt
was te voren) seuenvverf, &c. Siet hier
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de gheschickte processie: Die Priesters draghen die Arcke ende slaende die trompetten
gaen voor die Arcke met het gewapent volck, ende het ghemeyn volck volgt. Dese
manier is oock te sien in onse Processien.
4. Noch schoonder Processie heeft gehouden Dauid als hy die Arcke Godts soude
verdragen van Gabaa in sijn Stadt. VVederom + vergadert hebbende alle de wtghelesen
van Israël dertich duystent. Dauid is opghestaen ende wech gegaen ende alle dat +2. Reg. 6.
volck, dat met hem vvas vanden mannen van Iuda, dat sy brenghen souden Godts
arcke, waer ouerdat den naem des Heeren des heyrscharen aengheroepen is, sittende
daer bouen tusschen de Cherubinnen. Ende sy hebben Godts Arcke op eenen nieuwen
waghen ghestelt, ende die wech ghevoert wt Abinadabs huys, die te Gabaa woonden.
Maer Oza en Ahio Abinadabs Sonen menden den nieuwen waghen. Ende als sy die
ghehaelt hadde wt Abinadabs huys die te Gabaa vvoonde, bewaerende Godts Arcke,
soo ginck Ahio voor de Arcke. Maer Dauid ende geheel Israël speelden voor den
Heer op alderhanden instrumenten van houte costelijck ghemaeckt ende op herpen
ende lieren, ende bommen ende met hoornkens ende cymbalen. Maer doen sy
ghecomen vvaeren tot den dorsvloer van Nathon, doen stack Oza sijn hant vvt, &c.
Om dat Oza met cleynder eere gheraeckt hadde die Arcke soo is hy verslagen
geworden, soo dat Dauid vreesde ende die brocht int huys van Obededom des
Gethiers, den welcken als Godt hadde ghebenedijdt, soo sprack Dauid,
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+

Ick sal gaen ende haelen de Arcke wederom metter benedijdinghe in mijn huys.
Aldus soo is Dauid vvtgegaen, ende heeft Godts Arcke wt Obededoms huys wech +Ibidem.
ghehaelt tot in Dauids Stadt met blijschappen. Ende daer vvaeren met Dauid seuen
danssen en een slach offerande van een calf. Ende als sy voorts-gegaen vvaeren, die
des Heeren Arcke droeghen ses schreden, soo offerde Dauid eenen osse ende eenen
ram, ende Dauid spranck met alle sijn macht voor den Heere, ende hy vvas met eenen
lijnen Ephod ommegegort. Ende Dauid ende alle het huys van Israël leyden de Arcke
van dat verbont des Heeren met iolijt, ende met geluyt der trompetten. Siedy hoe dat
Dauid heeft vergadert dertich duysent mannen om die Arcke te leyden? Hoe
gheschicktelijck dat die Processie gehouden is met seuen chooren ende alle
instrumenten? Ten is gheen wonder dat die ketters ons beghecken als wy desghelijcks
doen want oock Michol Dauids huys-vrou hem begheckte, maer Godt heeft ghetoont
dat hem desen dienst aenghenaem was, maer Michol Sauls dochter en heeft gheenen
soon ghecreghen totten dach haers doots toe.
5. Als dien costelijcken tempel gemaeckt + was, doen sijn vergadert alle de outste
gheboren van Israël, met de Princen der gheslachten ende de ouerste der familien +3. Reg. 8.
vanden kinderen van Israël by den Coninck Salomon in Ierusalem, dat sy die Arcke
van des Heeren verbont dragen souden vvt Dauids stadt, dat is van Sion. Ende geheel
Israël is by den Coninck Salomon -becomen, inde maent Ethanim, op eenen feestdach
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vvelck is de seuenste maent. Ende alle de ouders van Israël sijn ghecomen, ende de
Priesters hebben de Arcke ghehaelt, ende sy hebben de Arcke des Heeren ghedraghen,
ende dat tabernaeckel des verbonts, ende alle de gereetschap vande alderheylichste
plaetse, die in dat tabernaeckel vvaeren: ende dese dinghen droeghen die Priesters
ende Leuiten. Maer die Coninck Salomon ende alle de menichte van Israël die tot
hem ghecomen vvas, ginck met hem voor de Arcke, ende sy offerden schaepen, ende
ossen sonder vveerderinge en sonder getal. Ende de Priesters hebben de Arcke van
des Heeren verbont op haer plaetse int Oratorie gedragen des tempels, in dat Heylich
der heyligen, onder de vlogelen vande Cherubims. VVant de Cherubims streckten
haer vlogelen vvt ouer de plaetse der Arcken, ende sy bedeckten die Arcke, ende haer
hantboomen van bouen. Ende inde Arcke en vvas anders niet dan die tvvee steenen
taeffelen die Moyses daer in geleyt hadde. Door het exempel van alle dese, houden
oock op dese manier de Priesters der H. Kerck met het volck Processien.
6. Vande Babylonische ghevanckenisse, + in de wijdinghe des muers van Jerusalem
+
hebben sy de Leuiten ghesocht van allen haeren plaetsen, dat sy die bringhen
2 Esd. 12.
souden in Jerusalem, ende dat sy de wijdinghe ende blijschap maeken souden met
danckbaerheyt, ende met sange, ende met cimbalen, psalterien, ende herpen. Ende
de kinderen der sanghers sijn vergadert vande platte veltlandouwen ontrent Jerusalem,
ende vande dorpen Netuphati,
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ende wt den huysen Galgal ende vande lantschappen van Geba ende Azmaneth, want
de sanghers hebben voor henlieden lanthuysen ghemaeckt ront-om Jerusalem: Ende
de Priesters ende Leuiten sijn gesuyuert, ende sy hebben ghesuyuert het volck ende
de poorten ende de muren. Maer ick (seyt Nehemias) dede de Princen van Juda
climmen op den muer, ende ick heb ghestelt twee groote chooren van loff-sanghers,
ende sy sijn gegaen ter rechter sijde op den muer tot de mestpoorte, ende nae hem
is ghegaen Ofaias ende de helft der Princen van Juda . . . . . Ende den tweeden choor
der dancksangers ginck teghen ouer, ende ick achter hen, ende helft vanden volcken
was op den muer, ende opder ouens torre, ende totten alderbreetsten muer, ende daer
stonden twee chooren der loff-sanghers in dat huys Godts.
Soo heuet Nehemias beuolen dat twee chooren Godt louende de Stadt van Jerusalem
ront-om de vesten souden ghaen malcanderen te ghemoet comende.
+
7. Constantinus Magnus heeft dat exempel naeghevolght ende ghebeden die
Bisschoppen vande Concilie Nicenen dat sy wilden comen weynighe daghen, nae +Niceph. Call. l. 8. c. 26.
soo veel arbeyts die sy hadden gehadt, tot sijn nieu Stadt die hy hadde gemaeckt dat
sy met hun ghebeden die vestenen ende mue-
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ren souden sterck maecken. Ende sy deden terstont dat hy begheerde, quamen te
Constantinopelen, ende houden daer feestdach van de kerckwijdinghe, ende deden
daer missen, ende sterckten de Stadt met ghebeden ende geloften, ende dediceerden
die aen die moeder Godts, ende noemden Constantinopelen nieu Roomen.
8. Dese dinghen heb ick verhaelt wt het oude Testament welcke wy Catholijcken
in onse manieren naevolghen, niet de Heydenen, hoe wel sy dat ons verwijten. Men
moet belijden dat sy hun processien hebben gehadt, de onse niet seer onghelijck.
Titus + Liuius verhaelt, dat den Raet drij dagen Processien heeft inneghestelt, om dat
+
die Borgemeesters M. Liuius ende C. Claudius om dat sy met voorspoedighen
Dec. 3. l. 8.
legher Asdrubalem thooft ende leydtsman der vyanden met sijn legioenen verslaghen
hadde. Elders maeckt hy dicwils mentie van Processien. Vraeghdy op wat manier
dat sy gehouden sijn? Sijn sy ront-om hun tempelen gegaen? Tertullianus schijnet +
te kennen te gheuen, als hy die vrouwen ontraede van het wtnemende cieraet, wat +De cultis fem. c. 11.
oorsaeck hebdy frayder vorts-tecomen, als ghy verre sijt van die dinghen die tot
andere van doen sijn. Want ghy en gaet die tempelen niet ront-om, noch ghy en
begeert gheen schouspelen, noch ghy en kent
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die heylighe daeghen der Heydenen niet. Wy gaen ront-om die steden ende die
tempelen, maer wy en volghen die Heydenen niet. Verre sy dat van ons. Maer wy
volghen die ceremonien der H. Schrifture, de welcke die duyuel, als een Simie, arbeyt
om den godlijcken dienst in hem + ouer te setten, soo Tertullianus schrijft, want ist
dat wy eens ouerlegghen die superstitien Nume Pompily die Priesterlijcke officie, +De Pras. c. 40.
die waepenen, die priuilegien, die diensten, die instrumenten, ende die vaeten van
hun sacrificien, ende die nieusgiericheden der gheloften, en salt niet blijcken dat den
duyuel de manier vanden Jootschen wet naevolght? wy en volgen de manier der
Heydenen dan niet, maer die ceremonien ghenomen wt die goddelijcke wetten ende
Apostolijcke ouerleueringhe onderhouden wy. Hoe wel dat ick niet en sien, waerom
dat niet georloft en soude sijn, tghene dat by de Heydenen ongoddelijck gheschiet,
wy dat seluen suyuerende niet en souden moghen ouersetten tot dienst vanden
warachtigen Godt, ghelijck die rijckdommen vande Egyptenaren ghecomen sijn tot
verciersel van het Tabernaeckel des Heeren.
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Het XIIII Capittel.
Den oorspronck der kerckelijcke Processien worden oock ghetoont wt
het nieu Testament.
DIe manier ende de ceremonie van onser Processien hebben wy getoont wt den ouden
wet, de welcke wy oock cunnen ghetoonen wt die heylighe Euangelien. Op den dach,
ghenoemt vande H. Kerck palm-dach, als een groote schaere, die gecomen was totten
feestdach gehoort hadde dat Jesus quam naer Jerusalem, + soo hebben sy genomen
+
palmboomtacken, ende sijn hem te ghemoet gegaen. S. Jan spreeckt hier vande
Ioan. 12.
Processien. S. Mattheus schrijft wat ouervloedelijcker vande selue, Als Iesus Ierusalem
gemaeckte ende gecomen + was tot Bethphage totten bergh van Oliueten, heeft hy
twee discipelen ghesonden om de eselinne ende veulen. Ende sy hebben die eselinne +Matt. 21.
ende dat veulen tot hem gebracht, en sy hebben daerop hen cleederen gheleydt ende
hebben hem daer op doen sitten. Ende een seer groote schaere hebben hem cleederen
inden wech gspraeyt, die andere hebben tacken vanden boomen gehouwen, ende
stroyden die inden wech. Ende die schaeren die voorgingen ende die naevolghden
riepen al seggende, Hosanna den Sone van Dauid, ghebenedijt sy hy die daer comt
inden naem des Heeren, Hosanna in d'alderhoochsten. Die Processie die vande
Catholijcken gheschiet, beteeckent het Jootsche volck
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dat Christo te ghemoet quam, ende die Apostelen die nae den bergh ginghen, als
Christus nae den hemel clam. Ende op dat Christus toonen souden dat hem behaeghde
den sanck der religieusen, niet alleen inden ouden wet, maer oock in den
Euangelischen wet, lesen wy dat die Prince der Priesteren ende die Schriben siende
die wonderlijcke dinghen die hy gedaen hadde, ende die kinderen roepende inden
tempel ende seggende, Osanna den Sone van Dauid, sijn verbolghen gheweest, ende
hebben gheseyt, hoordy wat dese segghen, soo berispten hy de verbolgentheyt der
Phariseen, ende prees die deuotie vande singende kinderen, seggende, Jae ick
voorwaer. Antwoordende wt de + Schrifture, En hebdy noyt ghelesen, wien mont der
+
onmondigher kinderen ende der suygelinghen hebdy den lof volmaeckt?
Psal. 8.
2. Ick sal vortsbringhen sommige exempelen van wonderinghe goedertierenheyt
van Christelijcke Keysers in generael Processien opentlijck geschiet. Ierst sal ick int
cort beschrijuen, die solemnele Processie die te Antiochien is ghehouden, hoe
quaelijck dattet nam Julianus vande Christenen. + Als Julianus voornam orlooch te
+
vueren teghen die van Persen, soo heeft hy ghesonden sommighe van sijn
Theodor. l. 3. Eccles. hist.
c.
9.
besundere vrienden tot alle die Afgoden die binnen
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sijn Roomsch rijck waeren. Hy ginck self tot Apollinem Daphneum, dat hy hem
wilden seggen wat hem ouercomen soude. Apollo antwoorde datter eenighe dooden
daer ontrint begrauen waeren, waerom dat hy hem gheen antwoort en cost gegeuen,
dat hy eerst moet die van daer doen, dan beloefden hy hem te segghen wat hem
geschieden soude. Op dien tijt lagen daer begrauen op die plaets de reliquien vanden
onverwinnelijcken martelaer Babylas, ende der ionghelinghen die met hem voor het
gheloof hadden ghestreden. Als dat verstont Julianus die wel wist de cracht der
martelaeren, hy en dede gheen doot lichaem van daer draghen, maer hy beual den
Christenen dat sy alleen de reliquien der martelaeren wt die plaetse souden verdraghen.
Die welcke blijde sijnde, hebben de kist op waghens ghestelt, sy hebben al tsamen
begost voorgaende te danssen ende psalmen van Dauid te singhen, ende tusschen
die veerskens te stellen dese woorden, dat sy al beschaemt worden die aenbidden, +
+
want sy vermoeden dat den duyuel verwonnen was door die vervueringe des
Psal 96.
martelaers. Nae dit exempel draghen wy oock om in onse Processien die reliquien
der Heylighen, ende singhen publickelijck louen Gode, ende dancken Godt in sijn
heylighen. Dat sy die Heylighen noemen
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+

dooden die leuen met Christo, die een der leuender is ende niet der dooden, ghy siet
+
dat sy dat niet geleert en hebben wt Godt, maer vanden duyuel.
Matt. 22.
+
3. Theodosius den ouden een godtvruchtich Keyser heeft meer ghevochten teghen
+
Aug. li. 5. de Ciuit. c. 26.
den stercken leger van Eugenius den Tyran + met bidden, dan met slaen. Want
+
bereyt sijnde totte orlooch, niet soo seer met wapenen, als wel met vasten ende
Ruffin. lib. 2. hist. Eccles.
c. 33.
bidden, waeckinghe, ende ouernachtinghe der gebeden, ginck met die Priesters
ende met het volck alle die plaetsen der ghebeden, voor die Reliquien der Apostelen
ende Martelaeren lach hy met een hayren cleet, ende badt daer om hulp der Heylighen.
Soo doen op dese manier die Catholijcken inde Litanien ront-om gaende de Kercken
der Heylighen, ende bidden de Heylighe om hulp.
+
4. Arcadius Keyser, broeder van Theodosius mach die een kerckscheynder genoemt
worden om dat hy die beenderen van Sint Samuel vant Joots lant ghebrocht heeft +D. Hier. adu. Viglant. c. 2.
in Thraciam? Sijn alle Bisschoppen niet alleen kerckscheynders, maer oock voor
sotten te achten dat sy een slecht dinck ende onghebonde asschen in sijde ende goude
vaten hebben gedraghen? Sijn alle volcken van alle Kercken, sotten, om dat sy te
ghemoet hebben gegaen die heylighe reli-
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quien, om dat sy die hebben ontfanghen, al oft sy den leuenden Propheet sagen, dat
sy van Palestijnen tot Chalcedonie ginghen ende den lof Christi songen? Sy aenbaden
Samuelem te weeten, ende niet Christum, van welcken Samuel een Leuiet ende
Propheet was.
5. Theodosius Keyser B. van Arcadius, + als te langh regenachtich weer was
+
gheweest, soo heeft hy sijn godtvruchticheyt ghetoont, door die wtroepers,
Niceph. Callist. li. 14. hist.
Eccles. c. 3.
beuelende den volcken te vercondighen dattet profijtelijcker waer ende
saelichlijcker dat sy die spelen verfoyden ende Godt versoenden door ghebeden. Het
welcke oock terstont geschiet is. Daer sijn Litanien ingestelt, men ghinck met
Processien, men verhief Godt met loff-sanghen, ende die gheheel Stadt is gheworden
een eendrachtighe Kerck, ende hy int middel ghinck voor al singhende, met een
slecht cleet gecleet sijnde. Sijn opinie en heeft hem niet bedroghen. Want terstont is
de locht verandert in schoon weer, ende nae dierte van graen, is eenen ouervloedighen
ooft van allen vruchten ghevolght.
6. Vercreghen hebbende victorie teghen + Joannem den Tyran, heeft hy anders
getoont sijn godtvruchticheyt, want als hem eenighe spelen van het volck nae de +Ind. c. 7.
victorie vertoont souden worden, soo riep hy
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tottet volck, laetende die spelen, laet ons gaen inde kerck om te bidden ende Godt te
dancken van sijn victorie. Als hy dat geseyt hadde, soo is het spel achtergebleuen,
soo sijn sy alle gegaen inde naeste Kerck, ende brochten dien dach ouer met
lof-sanghen.
7. Als hy noch Keyser was soo isser een groote eerbeuinghe geschiet, die de
voorgaende lichtelijck te bouen ginck in grootte, rasheyt, ende lanckdurenheyt. Want
die duerde wel ses maenden, met een ghestaeyghe beroeringe alle dinghen tsaemen
slaende, ende dat by nae ouer de gheheele werelt, alsoo dat niet alleen inde Stadt die
torens af-vielen, ende den muer in veel plaetsen scheurden, maer oock ontrint
Chersonesum die timmeragie geheel viel die genoemt wort den langen, ende oueral
veel andere edificien, groote wercken, ende costelijcke tempelen. Die van Bizanten
grootelijck vreesende vande ruine der huysen, hebben die mueren ghelaeten, ende
hebben buyten de Stadt in het velt ghewoont met den Keyser Theodosio ende den
Patriarch Proclo, Godt gestaeylijck biddende om ghenaede vande aenstaende
perikelen. Doen isser een miraeckel geschiet, bouen een ieders verwachtinghe, want
subitelijck als sijt al sagen, is wt het midden met een goddelijcke cracht een kint inde
locht om hooch totten hemel toe opghe-
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nomen, ende hoorde daer een goddelijcke stemme, daer die Enghelen Godt mede
louen, ende is daernae door den seluen wech door de locht wederom nederghedaelt,
ter wijlen dat den Bisschop Proclus ende den Keyser met alle het volck besigh waeren
Godt den Heere te bidden, den welcken hy seyde dat hy ghehoort hadde vande
singhende Enghelen dese woorden, Heylich Godt, stercke Heylighe, onsterffelijcke
Heylighe, ontfermt v onser. Als dat verstaen hadde Proclus heeft hy geboden het
volck oock soo te bidden, ende die aertbeuinghe heeft terstont opgehouden.
8. Martianus een van groote religie ende heylicheyt als die inde generaele Processie
voorginck, gaf hy een groote somme ghelts den armen, hy liet alle menschen achter
een exempel van een goet leuen te lijden. Als hy Keyser was, in sijn Roomsch rijck,
was een aldergeruste peys, alsoo dat een gulde werelt scheen te sijn.
9. Op den seluen tijt ginck Coninck Childebertus + in Spangien, ende daer in
+
ghecomen sijnde met Clotario belegherde de Stadt Cesarangustam met sijnen
Gregor. Turon. lib. 3. Hist.
legher. Maer die borgers sijn met sulcke ootmoedicheyt tot Godt bekeert, dat sy Francor. 29.
aendeden hayren cleederen, abstineerden van spijs ende dranck, ende ginghen al
singhende ront-om de muren vander Stadt, om dra-
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gende den rock van S. Vincent martelaer. Die vrouwen waeren oock ghecleet met
swerte mantelen, met langhen hayr, met asschen op haer hoofden, al oft sy rou
droeghen voor haer mans, ende volghden soo al schreyende, al oft den vasten
gehouden worden vande Niniuiten, dat anders niet en cost gheschijnen oft de
goddelijcke bermherticheyt en moeste beweecht worden door hun gebeden. Maer
die de Stadt belegherden, en wisten niet wat die belegherden deden, als syse saghen
de muren ront-om ghaen ende meynden dat sy iet quaets voor handen hadden. Daerom
vanghende eenen boer wter stadt, vraeghden hem, wat sy van binnen deden, die
welcke seyde dat sy den rock van S. Vincentius omme-droegen, ende bidden met
dyen dat hun Godt wil ontfermen. Ende sy vreesende hebben opghebroken vande
Stadt.
10. Die Processien der Catholijcken en sijn van ghisteren niet, die Litanien door
soo veel exempelen der Princen ingebrocht en sijn niet te versmaeden. Daerom heeft
seer loffelijck den Keyser Justinianus met openbaere wet gheboden, Soe wie, als den
goddelijcken dienst ghedaen wort, incomende inde Kerck eenich ongelijck doet den
Bisschop, oft de Cleregye oft andere dinaeren der Kerck, wy willen dat dese
gegheesselt wort ende ballinck ghemaeckt
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wort, dat seluen willen wy dat onderhouden wort inde Litanien, inde welcke die
Bisschoppen ende de Cleregije gheuonden worden. Maer ist dat hy de Litanie belet,
die sal met den lijue ghestraft worden, ende wy beuelen dat niet alleen die
borghelijcke, maer oock die crijs-rechters daer ouer vraeck doen. Oock op een ander
plaets + aldus, Soo wie die Litanien sal beletten, voor het onghelijck gegheesselt
+
sijnde, salmen sulcken ballinck maecken, oft aen den lijue straffen.
Ind. de Episc. & Clericis.

Het XV. Capittel.
Dat van outs, op ons manier profijtelijck die banniren des Cruys inde
Processien voorghedraghen vvorden met lichten.
DOor keyserlijcke wet ist oock verboden + den leecken Litanien te houden sonder
+
de Cleregie, die niet en moeten geschieden sonder Cruys ende gebeden. Van die
Iustinian. in Auth. c. de
Epis.
& Cler.
godtvruchtige en oude manier salmen nv tracteren. Die cruycen ende vanen, sijn
+
wapenen vande victorie Christi. Dese dinghen en cunnen niet verdraghen die vyanden
+
van het Cruys Christi, wt diepen haet teghen die religie, maer sy breken ende
Rupert. lib. 7. diuin. off. c.
20.
verbranden die. Sy sijn gheweken van Godt den Saelichmaecker, het Cruys
loochenende, daer nochtans geen saelich-heyt en sal vercrijghen die het Cruys ver-
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smaet + daer princepaelijck onse saelicheyt in geleghen is. Ick gelooue dat dien raet
geuonden is door kettersche schalckheyt, iae door den Prince des boosheyts. Want +Pet. Clun. lib. 1. Ep. 2. vbi
als den naem des Cruys wech ghenomen is, waer sal die memorie blijuen vanden de Cruce.
ghecruysten? Als wech ghenomen wort het woort des Ghecruysten, waer sal die
ghedenckenis blijuen des doots, oft des H. lijdens? Ende als wech ghenomen wort
die memorie des doots ende der passie, wat hope des saelicheyts salder ouerblijue
den verlosten? Maer ick weet dat ghy droef sijt ouer die miserie der gesellen, ende
dat die kettersche menschen willen vreken die iniurien der duyuelen. Die afgeuallen
gheesten worden door het teecken des H. Cruys veriaeght, ende door dit onghelijck,
ende ghy-lieden hebt aenghenomen teghen het Cruys om dit onghelijckx wil gesworen
oorloghe, ghy en condt niet lief hebben dat sy haeten, welckens manieren ghy in dit
leuen volght, ghy sult oock int toecomende leuen het vier met hun besitten, want nae
het seggen van Esaias, + ghy hebt een verbont met die doot ghemaeckt, ende met die
+
helle een accoordt, maer naer het segghen vanden seluen, v verbont sal met die
Esa. 28.
+
doot verstroyt worden, ende ten sal met die helle niet staen.
+
2. Maer hoe teghen Christum ende het
Ibidem.
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Cruys het serpent sijn fenijn spout, onbevreest belijden wy, dat wy die teeckenen
des Cruys in onse Processien voordragen in memorie van Christus, van dwelcke
spreeckt den Apostel, Ende sy seluen een Cruys draghende + is hy wtgegaen totte
plaetse die ghenoemt wort Caluarien, int Hebreeus Golgotha. Ende hem volghde
een + groote schare volcks ende vrouwen die hem beclaeghden ende beschreyden.
Wy dragen het Cruys voor, op dat wy gedachtich souden sijn dat Christus spreeckt,
Isser yemant die nae my comen wilt, + die verloochene sy seluen, ende neem sijn
cruys op, ende volgh my nae. Op dese manier wort het rijcke der hemelen beloeft,
die nae het exempel Christi het Cruys nemen, ende Christum volghen.

+

Ioan. 19.

+

Luc. 23.

+

Matt. 16.

Het heylich Cruys weest doch ghedachtich,
VVaer dat aen stirf die Godt almachtich.
Ghy die daer leeft met crachtighe deught.
VVeest t'sHeeren doot altijt ghedachtich.
Gheduerich oock wilt v hier in verheughen,
Doet altijt naer v vermeughen.
Eert dan het Cruys naer uwer machten.
Oeffent v daer in met alle crachten.
Soo doedy wel nae mijn vermaen,
Ten sal v nemmermeer qualijck vergaen.

3. Voor die tijden van Constantinus Magnus, weeten wy datter Beelden ghemaeckt
sijn vanden Cruys Christi, maer dattet Cruys Christi voorgedragen wort, tschijnt
gecomen te sijn door Constantinus
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nae dat hy victorie hadde vercreghen teghen + Maxentium den Tyran. Want als hy
wilden gaen slach leueren teghen hem, ende benaut was soo openbaerde hem int +Zonaras Constant. Eusebius
Caesar. 1. de Vitâ Const. 22.
midden vanden dach een figure des Cruys inden hemel, met Roomsche letteren
daer neffens, In dat teecken verwint. Ende maeckende een Cruys van gout nae die
forme die hem getoont was, beual hy dat voorghedraghen soude worden inden leger,
aenueerden hy de oorloghe teghen die Maxentiaenen, ende creech die victorie. Ende
dat saelich teecken ghebruyckten altijt voortaen de Keyser, als eenen stercken schilt
teghen den vyant, ende beual dat die wtgedruckte gelijckenisse altijts voor den legher
soude ghedraghen worden. Daerenbouen beual oock dat oock in die waepenen
ghesneden souden worden .
+
4. Die Keyser dan victorie vercregen hebbende, louende Godt die Heere met
loff-sangen quam binnen Roomen met groote blijschap van alle het volck. Maer +Niceph. Call. 7.. Eccles.
hist. c. 30.
Constantinus hebbende wtter nature tot Godt een oprechte godtvruchticheyt, en
is geensins beweecht gheweest met die feest die hem aenghedaen worde, als wetende
dat sijn voorspoet van Godt ghecomen was, heeft daerom beuolen dat het teecken
des Cruys op een hooghe plaetse gestelt soude worden. Terstont isser een Beeldt
ghe-
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maeckt nae sijn ghelijckenisse van coper, houdende in sijn hant vande selue materie
het teecken des Cruys. Ende hy heeft dat Beeldt te Roomen op een eerlijcke plaets
op vaste fundamenten doen stellen met sulcke gheschrift.
Door dit saelich teecken van grooter cracht, heb ick + v Stadt verlost van
het iock van Tyrannye. Ende den Raet ende het Roomsch volck in liberteyt
houdende, heb ick wederom ghestelt in v oude verbreydinghe ende
schijnsel.

+

Euseb. Caesar. 9. Eccl. hist.
c. 8.

5. Maer den Apostaet Julianus, capiteyn vande beeldtstormers, op dat sijn soldaten
totte Heydensche manieren souden getrocken worden, arbeyden wederom te
reformeren nae het oude maniere dat out vendel der Romeynen Labarum genoemt,
dat Constantinus in het Cruys verandert hadde. Inde openbare Beelden schilderden
hy Juppiter als die hem wt den hemel een croon ende Mars op hem siende, als tot
ghetuyghe dat hy wijs ende sterck was. Ende dat deden hy met die beelden op dat
int verborghen die Goden aenbeden souden worden, ende alsoo die ondersaeten
bedrogen. Tselfste doen oock die beeldtstormers, op dat verbannen wesende die
Beelden Christi ende der Heylighen, ten lesten Heydenen souden worden, die
Christenen sijn gheweest.
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6. Maer siedy niet dat wt den hemel dat teecken des onuerwinnelijcken Cruys
Constantino is ghetoont? Siedy niet dat den Keyser in dit teecken heeft verwonnen?
Dat hy triumpherende in de Stadt ghecomen is draghende dat teecken? Ende dat hy
dat op een eerelijcke plaetse gestelt heeft? dattet voorghedraghen sijnde in alle sijn
oorloghe hem victorie heeft gegheuen? Nae dit exempel dragen wy oock in onse
Processien voor die Cruycen, dat in toecomende tijden meer in vsantie heeft + gebrocht
+
den H. Chrysostomus Bisschop van Constantinopelen. Hy selue is die eerste
Socrat. l. 6. Eccles. hist. c
8.
gheweest die vermeerdert heeft die bedinghe die snachts plaghen te gheschieden
wt dese oorsaecke. Die Arrianen hadden buyten de Stadt haer vergaderinghe. Als
dan die weeck-feesten quamen, te weten den Saboth ende den Sondach, wanneer dat
inde Kercken die vergaederinghe geschieden. Soo waeren sy in een vergadert binnen
die poorten des Stadts ontrint portael, die ghesanghen antwoordende op de Arriaensche
opinie, die sy gemaeckt hadde songhen de een nae den anderen, ende dat doen sy
door het meestendeel vanden nacht. S'morghens vroech sulcke liedekens door het
middel vande stadt singende de een nae den anderen, gaen die poorten wt, ter plaetsen
daer sy hun vergaederinghe houden.
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Maer Chrysostomus op dat niemant door dit singhen verleyt en soude worden van
hun, heeft op die selue manier inghestelt het gesanck der Psalmen. Ende op corten
tijt is die vermaerder gheworden dan het ghesanck der vyanden, alsoo dat sy hun te
bouen ginghen in menichte ende eerlijcke voortganck. Want daer gingen voor siluere
Cruycen met brandende keerssen, waer toe dat die costen betaelde Eudoxia s'Keysers
huysvrou, belastende Brison haer ouerste camerlinck, dat hy beneerstigen soude de
sanghen der hymnen, ende veel lichten tot tghebruyck der seluen.
7. Ick sal verhaelen tot desen propoost een + miraeckel dat te Apame gheschiet is.
Soo haest als verstaen hadden die Apamensen dat Antiochien verbrant was vande +Euag. l. 4. Eccl. hist. c. 25.
Persen, soo baden sy den Bisschop Thomam dat hy het H. Cruys te voorschijn bringen
soude, hoe wel dat geen manier en was, op dat sy nv schijnende te steruen, dat
mochten aensien ende cussen, ende het Cruys voor teergelt souden nemen, in welcke
alleen die saelicheyt der menschen ghestelt was, dat haer mocht tot beter plaets
bringen. Soo deden die Bisschop dat sy baden ende ingestelt hebbende sekere dagen,
brocht voorts dat leuende hout des H. Cruys op dat alle die geburen daer in een plaets
comen souden ende des saelicheyt die daer wt comt
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deelachtich souden worden. Daer quamen oock (seyt Euagrius) tot die plaetse mijn
ouders met die anderen, ende namen my doen ter tijt ghaende nae de schole mede.
Ende als ons gegheuen was orlof om het H. Cruys te aenbidden ende te cussen, soo
nam die Bisschop Thomas met opgheheuen handen het hout des Cruys, ghaende die
H. plaetse ront-om, ende toonden dat alle menschen, ende een groote vlamme viers
volgde Thomam gaende van plaets tot plaetse dat claer blinckte maer niet en brande,
alsoo dat die geheel plaets scheen te branden, daer hy het volck dat eerweerdich
Cruys toonden. Ende dat en is niet eens oft tweemaels gheschiet, maer dickwils als
Thomas die plaetse omginck, ende het volck hem badt dat soo gheschieden soude.
Ende dit beteeckende de saelicheyt die gheschieden souden die van Apemen. Ende
om dese oorsaecke is een Beeldt ghestelt inden welffsele des H. plaetse met ghesnede
letteren, te kennen gheuende dit miraeckel voor den ghenen diet onkennelijck was.
8. Ick houde op nae dat ick een exempel sal verhaelt hebben van brandende keerssen
die inde Processien ghebruyckt worden. + Als die pest veel volcks wech nam in
+
Duytslant, ende een ieghelijck voor die sterfte verueert was, soo liep het volck
Gregor. Turon. De glor.
Conf. 79.
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van Reyms tottet graf van S. Remigius om remedie. Met brandende keerssen ende
licht-vaeten brochten den gheheelen nacht ouer met psalmen ende hymnen. Ende
smorghens vroech namen sy het cleet van het graff des Heylighen op de manier van
een baer, ende onstaecken keerssen ende lichten bouen die Cruycen ende met ghesanck
ginghen sy om de Stadt ende straeten, ende en ginghen gheen herberghe voor by,
daer dese Processie niet en passeerde. Wat meer? Die voorghenoemde pest nae
weynighe dagen quam aen die eynden van dese Stadt. Maer comende tot die plaetse,
daer dien costelijcken pant des Heylighen was gheweest en derfde niet binnen gaen,
al oft sy haer ghestelde palen hadde gheweeten, iae oock daer sy eerst gheweest was,
is door de cracht van dien Heyligen veriaeght gheworden.
9. Tot noch toe hebben wy van die dingen gesproken, ende soo ick hope met profijt,
want het Cruys is een goddelijck teecken, wapen des saelicheyts, een conincklijcke
macht, een teecken der victorie, een remedie tusschen dat bouen ons is ende onder
ons, een vendel der gener die vastelijck gheloouen, een croon der Apostelen ende
der Martelaeren, eenen spieghel der Propheten, ende eenen Godts-penninck der
ghenen die Christum aenbidden.
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Maeckt dat v herte in IESVS smerte, en lijden sy verslonden.
Druckt t'sHeeren Cruys en bitter wonden, in uwer herten tot allen stonden.
VVant hy seersoet wt goeden moet, doors-liefden bant ons herten heeft ghetrocken.
Door t'vier der minnen, d'welck brant van binnen, ons siel heeft oock gaen locken.

Het XVI. Capittel.
Dat seer godtvruchtelijck ende loffelijck is inde Processien beruoets te
gaen, met hayren cleederen, int lijnen, oft in wullen alleen.
HEt is kennelijck datter veel dingen godtvruchtelijck gheschieden ter eeren Godts,
hoe wel die ons van hem niet beuolen en sijn, als is onder andere beruoets te ghaen,
ende dat sulcx soo godtvruchtighe des ouden testament als des nieuwe hebben
ghedaen, sal ick met claerelijck bewijsen. Sijn schoenen wt te doen, ende blootvoets
te ghaen, is een teecken van eerbiedinghe ende penitentie, soo dat ghetuycht die H.
Schrifture. Dat een teeken van eerbiedinghe is, leeren wy van + Moyses, Die Heere
openbaerde hem in een vlamme viers, wt dat midden vanden doorn, ende hy wort +Exod. 3.
siende dat den doorn brande, ende nochtans niet en verbrande: Soo seyde dan
Moyses: Ick sal gaen ende besien dit groot visioen, waerom dat den doorn niet en
verbrant.
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Maer die Heere siende dat hy voortquam om te besien, heeft hem wt het midden des
doorns geroepen ende geseyt, Moyses, Moyses? Die welcke antwoorde, hier ben ick.
Maer die Heere, En comt (seyt hy) hier niet naeder, ontbindt die schoenen van uwen
voeten, want die plaetse daer ghy staet, is heylighe aerde. Hy beual hem bloot voets
te comen op der aerden die blinckte van het licht ende goddelijcke tegenwoordicheyt.
Door die ontbindinghe vander schoenen toont hy die presentie des Heylighen, ende
hy wilt hem kennen wt die selue plaets waer, te weten, Godt gestaen heeft, ende wie
daer present was.
2. Desgelijckx lesen wy van Josue Israëlitische capiteyn. Doen hy was op dat
Ackerlant + der Stadt van Iericho, soo heeft hy sijn oogen opgeheuen ende ghesien
+
eenen man tegen hem staende, houdende een bloot swaert, ende hy is tot hem
Iosue 5.
gegaen, ende heeft gheseyt, Zijdy onse, oft onser vyanden? Ende hy antwoorde,
Geensins, maer ick ben een Prince van des Heeren heyr, ende ick come nv. End Iosue
viel op sijn aensicht gebooght ter aerden. Ende aenbiddende heeft gheseyt; VVat
spreect mijn Heere tot sijnen dienaer? Ontbint (seyde hy) de schoenen van uwen
voeten, want de plaetse daer ghy op staet is heylich. Die plaetse daer Moyses op-stont
en was door haer selue niet heylich, maer die presentie des Heeren die met hem was,
die hadde de plaets gheheylicht, Soo oock in Processie die beruoets gaeninghe
geschieden tot eerbiedinghe van Godt den Heere.
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3. Tis oock tot een teecken van penitentie, waeraf dat wy een figuere hebben int +
+
oude Testament, Dauid ginck op den bergh vande Olijfboomen, opclimmende
2. Reg. 15.
ende weenende, ende met blooten voeten gaende, ende met bedeckten hoofde. Ende
oock alle dat volck dat met hem was, ghinck opvvaerts met bedeckten hoofden al
weenende. Soo heeft Dauid sy seluen verootmoedicht, ouerdenckende dat alle dit
quaet om sijn sonden geschieden: Tis waerschijnelijck dat hier wt gecomen is de
manier van beruoets te gaen, waerom dat ons behaecht die beginselen anderwerf wt
den wet van Moyses te verhaelen.
+
4. Een man oft vrouvve als sy een ghelofte ghedaen hebben, om geheylight te
+
worden, ende dat sy henlieden vvillen den Heere heylich maecken, soo sullen sy
Num. 6.
henlieden onthouden van wijn, ende van alle dat droncken maecken mach. Edick van
wijne, ende van eenigen anderen dranck ghecomen, ende al datmen wt wijndruyuen
perst, en sullen sy niet drincken, sy en sullen oock gheen versche noch drooghe
druyuen eten, alle de dagen dat sy door ghelofte den Heere gheheylicht sijn. Alle dat
vanden vvijngaert vvesen mach, vanden gepersten druyue tot den keerenkens toe en
sullen sy niet eten. Alle den tijt van sijnder afscheydinghe en sal gheen schaers ouer
sijn hooft gaen, tot dat volcomen is den dach daer in hy den Heere gheheylicht vvort.
Hy sal heylich vvesen de vvijle dat het hayr sijns hoofts vvasset. . . . Dit is de vvet
der heylichmaeckinghe. Als de dagen sullen vervult sijn die vvelcke hy met gheloften
ghestelt hadde, soo sal hy
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hem aenbringhen, voor die dore van dat tabernaeckel des verbonts, en hy sal sijn
offerande den Heere offeren, een iaerich lammeke sonder smetten tot eenen brantoffer,
ende een iaerich schaep sonder smette voor de sonde, ende eenen onbesmetten ram,
voor een vreetsaemighe slachofferander, ende oock mede eenen corf met ongeheefde
brooden, die met olie beslaghen sijn, ende vlaeden sonder heue,met olie bestreken,
ende de dranck offerande van elcks, vvelck de Priester voor den Heere offeren sal,
offerende daer mede den corf der ongheheefde brooden, en haer vochtighe offeranden,
die daer nae costume toebehooren. Ende dan sal den Nazareus thayr van sijnder
vvijdinghe gheschoren vvorden, voor die dore van dat tabernaeckel, &c.
5. Tghetal van die dagen der wijdinghe, ende de manier van die beruoetsche gheeft
te kennen Josephus. Als Florus President vant Jootsche lant swaerelijck quelde + de
+
Joden, ende de suster van Herodes Berenices sach te Jerusalem de boosheyt der
Lib. 2. de bello Iud. c. 25.
soldaten van Florus, soo quelden sy haer seer, ende soudt dickwils die Ouerste der
Ruyteren, ende de bewaerders van haer lijf tot Florum, hem biddende dat hy ophouden
soude van moorden ende dootslaen. Maer hy niet achtende op de menichte der
gedoodder noch op de hoocheyt des Biddersse, maer lettende op sijn ghewin vande
roouen, versmaedden haer te verhooren, oock dreyghende ghewelt teghen die
Coninginne. Want niet alleen en dooden hy
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al die hem te ghemoet quamen, maer hy souden oock haer hebben gedoot ten waer
dat sy hadde ghevloden op het Hof. Ende bleef daer snachts met goede wacht,
sorgende voor inbreeck der soldaten. Sy was ghecomen te Jerusalem, op dat sy haer
gheloften Gode soude betaelen. Want die ghequelt waeren met sieckte oft andere
swaericheden, die plaghen dertich dagen lanck te bidden eer dat sy slach offerande
deden, oock te abstineren van wijn, ende haer te scheren. Welcke ghewoonte in die
daghen oock houde Berenice die Coninginne, ende stont oock voor die vierschael
beruoets Florum biddende, ende behaluen dat haer geen eere en geschiede, soo was
sy oock int perikel van het leuen te verliesen.
+
6. Dat S. Paulus oock bloot-voets heeft gegaen toont S. Jeronimus, op diuersche
+
plaetsen. Van S. Paulus leest men, Dat hy tCenchris sijn hooft geschoren hadde, +Act. 18.
want hy hadde een belofte. Item elders, spraecken die gheloouighe tot Paulus, Sy +Act. 21.
hebben gehoort van v, dat ghy leert een afscheydinge van Moyses, allen den Iodenen
die onder de Heydenen sijn, segghende dat sy hare kinderen niet en moeten besnijden,
noch oock wandelen nae de ghewoonte . . . . Hierom doet, dat sy v seggen. VVy
hebben vier mannen, hebbende een gelofte op hen. Dese met v ghenomen hebbende,
heylicht v met henlieden, ende becostighet dat sy haer hoofden scheren, ende sy
sullen alle weeten, dattet ghene dat sy van v gehoort
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hebben, valsch is, maer dat ghy oock wandelt selue onderhoudende de wet . . . . Doen
is Paulus (die mannen medegenomen hebbende ende gesuyuert met henlieden) des
anderen daechs inden tempel gegaen, vercondigende de voleyndinge, van de dagen
der suyueringe, tot dat voor een iegelijck van henlieden een offerande geoffert worde.
Ick vraege v o Paule (seyt S. Jeronimus) + waerom dat ghy v hooft hebt laeten scheren,
+
waerom dat ghy een offerande gheoffert hebt, ende nae den wet voor v
Epist. 89. c. 3.
slachofferanden sijn gheschiet? Ghy sult my antwoorden. Op dat niet verarghert en
worden die wt den Joden hebben ghelooft. Hy wort bedwongen veel te willen, tghene
hy niet en wilt, hy heeft Timotheum + besneden, hy heeft sijn hooft doen scheren,
+
ende beruoets gegaen, sijn hayr laeten wassen, ende sijn hooft in Cenchris
Idem l. 1. adu. Iouin. c. 8.
+
geschoren, &c. Ende dat om dese oorsaecke, Paulus is den Jodenen een Jode
+
geworden, op dat hy die Joden souden winnen, ende te Cenchris heeft hy wt
Id. in illud Ad Gal. 4. Itaque
iam non seruus.
ghelofte sijn hooft gheschoren, caluwe ende beruoets is hy te Jerusalem inden
Tempel gecomen, op dat hy hunnen haet souden stillen, die hem beclaeghden, dat
hy teghen Moysis wet ende tegen Godt der Propheten dede. Siedy nv wt wat
oorspronck dat die manier van beruoets te gaen, tot ons ghecomen is, te weeten, wt
die heylige Schrifture ende van heylighe ghewoonte.
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7. Wt de selfde fonteyn is de ghewoonte ghesproten van hayren cleederen, int lijnen,
ende wullen ghecleet te gaen tot een teeken van penitentie ende ootmoedinge. Die
H. Schrifture toont dit nae die vermaerde vervuringe van de Arcke des verbonts, +
Michol Sauls dochter wtgegaen zijnde Dauid te ghemoet heeft gheseyt, hoe glorieus +2. Reg. 6.
heeft die Coninck van Israel heden gheweest, ontdeckende zijn seluen voor zijnder
knechten dienstvrouwen, ende hy is ontdeckt gheweest, ghelijck ofter een vanden
schudden ontdeckt worde. Ende Dauid seyde tot Michol, Voor den Heere die my
vercoren heeft, meer dan uwen Vader ende dan allen zijnen huyse, ende die my
beuolen heeft dat ick soude een Prince wesen ouer des Heeren volck in Israel, sal
ick spelen, ende noch verworpender worden, dan ick gheweest hebbe, ende ick sal
ootmoedich wesen in mijn ooghen, ende met den dienstvrouwen daer ghy
affghesproken hebt, sal ick glorioser schijnen. Hierom soo en heeft Michol Sauls
dochter geenen Sone gecregen, tot den dach haers doots toe. Die Coninck Dauid
afgheleyt hebbende zijn Conincklijck cleet, danste voor die Arcke des Heeren int
lijnen, dwelck Michol mishaeghde: haer dochte dat niet en betaemde voor eenen
Coninck int openbaer te danssen int aensien van alle menschen. Maer sy en verstont
den prickel der goddelijcker liefden niet, die haer Dauid met woorden wtleyde. Die
Schrifture stelt daer en bouen by, dat sy geenen Sone en heeft ghehadt, tot pene van
haer bespottinghe.
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8. Als die Coninck Achab ghehoort hadde + die sententie die teghen hem ghegaen
+
was vanden grammen Godt, Soe heeft hy zijn cleederen ghescheurt, ende zijn
3. Reg. 21.
vleesch met een hayren cleet bedeckt, ende hy heeft ghevast, ende geslaepen in eenen
sack, ende ghewandelt met gheneychden hoofde. Ende het woort des Heeren is
gheschiedt aen Eliam den Thesbiter segghende, En hebdy Achab niet ghesien voor
my verootmoedicht? hierom want hy verootmoedicht is om mijnen wille, soo en sal
ick dat quaet binnen zijnen dagen niet doen, maer in zijn Soons dagen sal ick dit
quaet op zijn huys brenghen. Josephus schrijft hier van aldus: Achab bedroeft zijnde,
ende + doende penitentie is innegegaen, ende aendoende eenen sack, wandelde met
bloote voeten, niet verlangende nae spijse, maer belijdde zijn sonden, arbeydende +Li. 8. Antiquit. c. 13.
soo den Heere te versoenen. Doen sprack Godt totten Propheet, dat ter wijlen dat
Achab leefden die straffinghe souden wtghestelt worden, maer dat die straffinghe in
toecomende tijden den kinderen souden ouercomen.
9. Die Coninck Joram inde belegheringhe + van Samarie, alsser sulcken grooten
hongher was, dat oock die moeder haeren sone hadde geten, ende hy dat hoorde, +4. Reg. 6.
soo heeft hy zijn cleederen gescheurt ende ginck op de muer, ende alle dat volck
heeft dat hayren cleet ghesien, daer hy onder op zijn lichaem mede ghecleedt vvas.
Wie sal twijffelen, oft hy en heeft Godts gramschap willen versoenen door
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hardicheyt van dit hayren cleet? Soo lesen + wy oock van Daniel, Ick heb mijn aensicht
+
ghestelt totten Heere mijnen Godt om te bidden, ende te smeecken met vasten,
Dan. 9.
met eenen sack, ende met asschen. Ende door die cracht van dese dinghen heeft hy
vercregen dat hy begeerde. + Men placht (seyt S. Jeronimus) tot penitentie te
+
ghebruycken een hayren cleet ende assche, op dat wy door het steken van het
Ieron. in 2. Thron.
hayren cleet souden weten wat wy door die schult hebben ghedaen, ende in die
asschen letten, wat wy door die sonden sijn gheworden. Dan dan in het hayren cleet
ouerdenckt worden die stekende sonden, ende inde assche door die sententie des
doots, de naevolghende rechtveerdighe straffinghe der sonden.
+
10. Die Niniuiten berueert sijnde door die dreygementen vanden Propheet, Noch
veertich dagen, ende Niniue sal ommegeworpen vvorden. De mannen van Niniue +Ion. 3.
hebben in Godt gelooft, ende sy hebben gepredict datmen vasten soude, en sy trocken
sacken aen vanden meesten totten minsten. Ende het vvoort is gecomen totten Coninck,
en hy is opgestaen van sijnen Conincklijcken stoel, ende hy heeft sijn cleet van hem
afgevvorpen, ende hy heeft eenen sack aengetrocken ende hy heeft geseten inde
asschen. Ende hy heeft geroepen ende geseyt, in Niniue vvt des Coninckx ende sijnder
Princen mont seggende: De menschen ende de beesten ende de runderen, ende het
cleyn vee, en salmen niet laten eten, noch geuoet vvorden, en sy en sullen geen
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vvater drincken, Ende laet die menschen tsamen met die beesten met sacken ouerdect
vvorden, ende laetse roepen totten Heere sterckelijck, ende iegelijck man bekeere
hem van sijnen quaden vveghe, ende van die boosheyt die in sijn handen is: VVie
weet oft hem Godt omkeerde, ende dat hy vergaue, en dat hy vvederkeerde vande
rasende gramschap sijns toorns, en dat vvy niet en vergingen? Ende Godt heeft
haerlieden vvercken gesien, dat sy bekeert vvaren van haren quaden vveghen, ende
het heeft Godt ontfermt ouer de quaetheyt die hy gesproken hadde henlieden te doen,
ende hy en heuet niet gedaen. S. Jeronimus seyt dat de spijse ende + thabijt een
+
weerdighe penitentie is geweest. Sy hadden Godt vergramt door ouerdaet ende
Hoc loco.
eergiericheyt, daer sy Godt mede vergramt hadden, daer versoenen sy Godt mede.
Den sack ende het vasten, sijn die wapenen van penitentie, ende de hulpe der sondaren
. . . . Totten vasten voeghen sy by den sack, op dat den ijdelen buyck ende het rauwich
habijt soo veel te hertelijcker den Heere souden verbidden..... Ende dat hebben sy
gedaen met groot profijt. Godt heeft geperseuereert in sijn propoost, vant beginsel
willende ontfermen, want niemande verlanghende te straffen, dreyght dat hy doen
soude.
11. In die schruemelijcke aertbeuinghe + ten tijden vanden Keyser Theodosius de
+
ionckste, soo waeren besich met Litanien ende Processien te houden die PaMichael Glycas ex Theoph.
Confess. part. 4.
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triarch Proclus, ende selue den Keyser, als het kint inde locht opgetrocken worde,
ende den hemelschen lof-sanck leerde, daer de goddelijcke gramschap mede ophoude.
12. Die Keyser Heraclius, vercreghen hebbende victorie teghen die Persen, ende
het Cruys des Heeren, dat die van Persen + wechghenomen hadden als sy Jerusalem
verwonnen hadden, wederom keerende te Jerusalem, met groote solemniteyt heeft +Rituales Ecclesiast. apud
hy op sijn schouderen het H. Cruys ghestelt op dien bergh, daer den Saelichmaecker Baron. to 8. An. Christi 628.
het selfste hadde ghedraghen, ende niet sonder miraeckel. Want Heraclius soo hy
Ere Rom. in Exalt. S. Crucis.
was met goudt ende peerlen verciert, worde ghedwonghen inde poort stille te
staen, die daer leyde naer den bergh van Caluarien, ende hoe dat hy meynde meerder
voorts te gaen, hoe hy scheen meer ghehouden te worden. Als hem hier ouer selue
Heraclius, ende oock alle het volck verwonderde, soo seyde Zacharias Bisschop van
Jerusalem, Siet toe o Keyser, ghy en volght met dit costelijck habijt oock int weynich
niet nae die armoede ende ootmoedicheyt Jesu Christi. Doen leyde af Heraclius die
costelijcke cleedinghe, ende track sijn schoenen wt ende dede aen een seer slecht
cleet, ende heeft aldus sijn begonne processie lich-
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telijck voleynt, ende heeft het Cruys wederghestelt, daert vande Persen het selfde
wech was ghenomen.
Wt dese dinghen canmen gheraepen die + oude ceremonien van die Processien,
die voorwaer niet te versmaeden en sijn, ist dat sy met goede intentie ende puerheyt +Beatus Rhenan. notis ad c.
der ghebeden ghedaen worden, waer van een schaduwe hebben ghehadt die Joden 4. li 2. Tertul. ad vxorem.
int beruoets ghaen, soo wy nv ghehoort hebben. Welcke dinghen ick hier te voren
hebbe willen stellen, om dat die Processie van Maestricht verciert wordt met groot
ghetal van mans ende vrouwen die beruoets gaen, die ontrint de drij hondert sijn
ghetelt gheweest int iaer 1611. elck met brandende lichten inde hant, behaluen die
snachts ghaen om niet bekent te sijn, waer van het ghetal veel meerder is, iae by nae
niemant in Stadt en is oft hy en ghaet den wech om, int lijnen oft wullen, oft beruoets,
sommighe eens, sommighe tweemaels, sommighe drijmaels, dat sommighe beloeft
hebben te doen, soo lanck als sy leuen.
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Het XVII. Capittel.
Dat te recht tot penitentie om het lichaem te pijnighen ghebruyckt
worden ijsere ketenen, Helmetten, Borst-hernassen, ende andere ijsere
wapenen.
DEse manier van t'lichaem te castijden, ende dierghelijcke noch swaerder, hebben
wy van Christo ende d'Apostelen gheleert, dat die met profijt gheschieden, om de
gramschap Godts wech te nemen. Ende want desghelijcke dinghen in onse Processie
van Maestricht gheschieden, die by auonture elders niet en gheschieden, soo moetmen
dese dinghen proberen wt authoriteyt vande H. Schrifture, ende wt die exempelen
der ouder Vaderen. Christus heeft claerelijck gheseyt, + Isser iemant die nae my
comen vvilt, die verloochene sy seluen, ende neme sijn Cruys, ende volge my nae, +Matt. 16.
vvant soo vvie sijn siele vvilt behouden die salse verliesen, maer die sijn siele om
mijnent vville verliest, die salse vinden. Al wat den lichaem moyelijck is, ende
gewillichlijck aenghedaen wort, machmen + verstaen een Cruys te wesen. Die
belijdenisse in Godt en moet niet delicaet ende gerust wesen. Die in my ghelooft +D. Hier. epist. 151. ad
die moet sijn bloet verghieten. Want die sijn ziele verliest in dit teghenwoordich Algasiam q. 3. tom. 3.
leuen, die sal die winnen int toecomende leuen. Daghelijckx gheloouende in Christum,
die
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neemt sijn Cruys op, ende verloochent sy seluen.
2. By die leeringhe Christi voeghe ick den H. Apostel Petrum seggende, Daerom
vvant + Christus int vleesch geleden heeft, vvaepent ghy v seluen oock met dat selue
gedachte. VVant die int vleesch geleden heeft, die heeft opgehouden van sonden. +1. Pet. 4.
Hy vermaent ons in ons eyghen lichaem te ghevoelen, dat Christus voor ons gheleden
heeft. Ist onsinnich te geloouen dat Godt + versmaet die manier van penitentie, die
+
hy selue voor onse saelicheyt heeft geweerdicht te verdraghen? Ist dan te
Pet. Damian. ep. ad Cler.
Florent.
verwonderen dat iemant sijn sonden straft, ende beul is ouer sijn seluen ende
Rechter om het ordeel Godts te ontgaen? Die Apostel seyt, vvaert dat vvy ons seluen
oordeelden, soo en souden + vvy niet geordeelt vvorden. Want ghelijck hy niet berispt
en wort, die niet alleen door het Priesterlijck ghebot en vast, maer wt sijn seluen +1. Cor. 11.
ghewillichlijck, soo en arbeyt hy oock niet te vergheefs, die niet alleen door anderens
handen, maer oock door sijn selfs handen sijn lichaem castijt.
3. By auonture dat S. Paulus dat begeerde als hy schreef totten Philippensen, Dat
gevoelen sy in v, het vvelcke oock in Christo Iesu + vvas. Ende hy leert dat hy dat
oock gedaen heeft, als hy seyde, Voortaen en sy niemant my + meer lastich, vvant +Philip. 20.
+
ick drage de litteeckenen des Heeren Iesu Christi in mijn lichaem. Ende elders,
Gal. 6.
Ick

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

110
castijde mijn lichaem, ende brenge dat onder bedvvanck, op dat ick by auonture (als
ick den anderen ghepreeckt hebbe) selue niet vervvorpen en vvorde. Den wtleggher
van Irineus ende Paulinus, Liuidum facio corpus meum. Ick slaen mijn lichaem blau,
ghelijck Elias door sijnen schaeps pels, ende Isaias door sijn hayren cleet, ende andere
door andere dinghen haer lichaem pijnichden. Ende op dat die grootheyt + der
openbaeringhe Paulum niet verheffen en soude, soo is hem gegeuen het steecksel +2. Cor. 12.
sijns vleeschs Satanas Engel, dat hy hem met vuysten slaen soude.
4. Ick sal nv oock voortsbringhen sommighe exempelen der Heyligher, die
opnemende hun Cruys Christum sijn ghevolght, ende nae het exempel vanden heyligen
Apostel hun lichamen hebben ghecastijdt, op dat sy dat onder den gheest souden
worpen. Theodosius den Heremijt droech aen sijnen hals, aen sijn lendenen ende
beyde handen een swaer ijsere ghewicht. Dien saeligen Dominicus den geharnasten
+
ghenoemt om dat hy veel iaren op sijn bloot lijf droech een hernas, worde becleet
+
op sijn lichaem met twee ijsere ketenen, ende oock twee op de schouderen van
Pet. Dam. ad Blanc. Com.
c. 9. Io. 3. Bibliot. Pat.
beyde de armen.
+
5. Hospitius dien eersaemige Man, becleede zijn bloote lendenen met ijser, op
dat hy dat deel des lichaems te meerder souden pijnighen, daer hy wist dat meest +M. Mar. l. 3. exemp. c. 10.
de
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welluste wtsproot, want soo S. Job seyt, Sijn sterckheyt is in zijn lendenen, ende zijn
cracht is + inden nauel sijns buyckx. Phyloronius Priester besloten, leefden als in
eenen kercker, gebonden aen handen ende voeten met ijsere banden. Hy belijdde +Iob. 40.
in zijn wterste, dat hy gheenen ooghenblick tijts en had laeten voorby gaen, sonder
op Godt den Heere te peysen. Als dan het lichaem met ghewillige castijdinge
gepijnicht worde, soo ouerdachte altijts den gheest (vrij van alle aertsche begheerte)
hemelsche dingen.
6. Vanden Monnick Simeon leestmen, + als hy ghinck water putten soo nam hy
vanden eemer de coorde, binden daer mede ront-om zijn bloot lijff, ende met zijn +M. Mar. vbi supr.
cleederen bedeckten hy dat niemant en wist. Maer als het vleesch wtgeten worde
door die knoopen vande coorde, ende eenen stanck van hem gaff: door beuel des
Abts moeste hy de coorde affleggen, ende het Clooster ruymen, want dat meer voor
sotheyt, als voor deuotie gehouden worde. Maer als den Abt hierom snachts in een
visioen seer ghedreyght worde, soo heeft hy hem doen soecken, ende gheuonden in
eenen droogen put oft cisterne, ende wederom nae het Clooster ghebrocht. Godt
toonde hoe seer dat hy achte in hem de strengicheyt des leuens, schickende dat hy
vande selue ghe-eert worde, die hem wt hadden gheiaecht.
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+

7. De Heylighe Bonauentura verhaelt int leuen van S. Franciscus, dat B. Moricus
+
der oorden van S. Franciscus van sulcke strengicheyt is gheweest, dat hy alleen
Cap. 4.
bedeckt worde met een arm rocxke, onder welcke hy langhen tijt op zijn lijff droech
een hernas, ende dat hy leefde by rou cruyden der aerden, noch broot noch wijn en
proefde.
+
8. S. Dominicus instelder der Oorden vande Predickeren, en ghebruyckte noyt
noch thuys noch buyten eenich bedde, oft hy ghesont, oft sieck was. Hy ruste op +Vitae l. 3. c. 22.
de aerde, oft op een banck, of matte oft een hoorde van ijser ghemaeckt, oft op caff,
oft op eenen sackk, ende hy lach snachts ghecleet ghelijck hy sdaechs ginck, alleen
dat hy sijn socken wttrack. Ende aen zijn lendenen droech hy een ijsere keten, soo
lange als hy leefde. Ten was hem niet genoech dat hy zijn vleesch temde met
ghestadighe waekinge, maer hy quelden dat oock met veel gheesselen ende slaghen.
Want drijmaels s'nachts geesselden hy hem met een ijsere keten, eens voor sy seluen,
ten tweeden voor de sondaers inde werelt, ten derden voor de sielkens int vageuier.
S. Catharina van Senen, een weerdighe maget der Oorden van S. Dominicus,
gebruyckten eerst wulle cleederen, daer nae een hayren cleet. Maer want sy die
vuylicheyt
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schouden, soo veranderde sy het hayren cleet in een ijsere keten. Ick houde hier mede
op, want sulcke dinghen leestmen genoech inde Hystorien der Heylighen.
9. Imant mach vraghen waer toe dient + het slaen van sijn vleesch? Ick antwoorde,
waerom slaen ick den gheest? Want die Propheet Dauid die seyt, Ick heb bedacht +Pet. Dam. epist. ad
+
Cerebros.
des nachts met mijn herte, ende ick worde gheoeffent, ende vaeghden mijnen
+
gheest. Ick veghe te weten mijn vleesch ende mijnen gheest, want ick bekenne
Psal. 76.
misdaen te hebben door het vleesch ende gheest. Het vleesch heeft my ghetrocken
tot schult, gepijnicht wesende moet my bringhen tot vergheffenisse. Den mensch
heeft een hernas aen sijn bloot lijf ende pijnicht het selfde met ijsere pantsier, hy
cruypt met sijn handen opder aerde, &c. Waer toe dienen dese dinghen? Op dat die
siele laeffenisse vercrijghe, als het lichaem met dusdanighe dinghen gepijnicht wort.
10. Dese dinghen heb ick willen voorstellen wt die antiquiteyt, ende goede
autheuren, op dat niemant vremts en gheue ende van ghisteren ghevonden dat hy
met verwonderinghe siet in onse Processie van ons Lieue Vrouwe van Maestricht,
dat sommige mannen met ketenen gaen, met helmetten, pantsieren, iae sommighe
vanden hoofden toe ghewapent int ijser totten voeten. Dat iemant van hen ghevraeght
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worde, waerom dat hy soo swaere dingen + doet: hy sal antwoorden met Thaleleo
+
een man van grooter strengicheyt, Ick ben veel sonden onderworpen, ende
Theodoret. hist. relig. 28.
vreesende voor die straffinghe die my naeckende sijn, doen ick dusdanighe dinghen,
ende straffe het lichaem met middelbaere pijnen, om te ontcomen grootere pijnen
die my verwachten, die onwillighe sijn. Dat van eenen onwillig en geschiet dat is
seer swaer. Maer dat ghewillich is, hoe wel dattet swaer is, bringht min pijne mede,
want t'wort ghewillich ghedaen, maer de pijne en is niet gheweldich. Ist dat ick dan
met dese cleyne moytte mindere die grootere pijnen niet verwacht worden, soo doen
ick hier mede groot ghewin.
11. Niettemin straffende soo het lichaem, moetmen reden ende discretie
gebruycken, dattet niet ghedoodt en worde, ghelijck eenen knecht gestraft wort niet
om dat hy herder soude worden, maer om dat hy saechter ende ootmoediger soude
worden, ende te vlietigher om sijnen heer te dienen. Een schip ist dat te seer gheladen
wordt, tsal sincken, ende eer den gront dan den oeuer gheraecken: ende wordet onder
de maet gheladen, soo comet door den wint int perikel. Ist dat een beest te swaer
belast wordt dant can draghen, tsal op den wech vallen, ist min geladen, tsal dertelder
sijn.
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Men moet dan sijn crachten proeuen, ende tgewicht weghen met die crachten, dat
den genen die het draghet, door sijn swaericheyt niet en verdrucke, noch door sijn
lichticheyt oock niet te dertel en worde.

Het XVIII. Capittel.
Dat die Beelden van ons Lieue Vrouwe inde Processien profijtelijck
ommeghedraghen worden.
NIemant en can met recht die Catholijcken berispen dat wy die Beelden der Heyligen
ende princepaelijck van ons Lieue Vrouwe de Moeder Godts Maria omdraghen. Die
Priesteren van Moysis + wet, als sy omdroeghen de Arcke des Heeren, soo droeghen
+
sy oock om die goude Cherubinnen die bedeckten Godtspraeckstoel. Maer ick
Exod. 25.
laet dese dinghen staen, want wy hebben exempelen genoech dienende tot onse
materie, niet van ghisteren ghevonden.
2. Als te Roomen een groote pest was, + die veel menschen vernielde, soo
+
gheschiedent hier neffens dat oock veel menschen als sy niesden, oft geeuden
Car. Sigo. lib. 1. De regno
Italiae.
subitelijck stiruen. Ende als dit dickmaels gheschiede, ist een ghewoonte geworden
die oock noch onderhouden wort, dat als iemant niest, dat hem Godt seghen v gheseyt
wordt, oft als iemant geeut, dat hy een Cruys voor
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sijnen mont maeckt. Door die sterfte dan beroert sijnde die Paus Gregorius die eerste
van dien naem, heeft dander iaer daer nae inghestelt een solemnele Processie op
Paesdach ende om doen draghen met solemniteyt het Beeldt van ons Lieue Vrouwe,
dat cunstelijck gheschildert was van S. Lucas nae het leuen, dat met groote deuotie
bewaert worde in ons Lieue Vrouwe Kerck ad Presepe. Ende aldaer tBeeldt
ghedraghen was, daer houde de pest op, en volghde verlanghde saelicheyt. Waer
ouer als die menschen alle Godt loofden, siet soo isser gehoort eenen Engel ons Lieue
Vrouwe toesprekende met dese woorden, Regina caeli laetare, Alleluia, O Coninginne
des hemels verblijdt v, Alleluia, Want die ghy gheweerdicht hebt te draghen, Alleluia,
Is verresen soo hy geseyt hadde, Alleluia. Ende nae dat S. Gregorius dat ghebedt
verstaen hadde, door goddelijcke ingeuen voleynde dat op dese manier, Ora pro
nobis Deum, Alleluia, Bidt Godt voor ons, Alleluia. Ende van dien tijt af, is dien
lofsanck inde heylighe Kerck ghebleuen inde Paesschelijcke feestdagen. Ende niet
langh daer nae worden den Enghel ghesien sijn bloot sweert inde schee steken. Dat
siende S. Gregorius seyde met blijschap tottet volck, hebt al goeden moet want ons
wort ghetoont het
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eynde vande gramschap Godts, ende die sieckte die verginck.
3. Noteert dat ouer duysent iaer te Roomen ghehouden is Processie op den dach
vande Verrijssenisse Christi, ende dat onder die het Beeldt vande reyne maghet ende
Moeder Godts Maria is omghedragen geweest met groote deuotie, ende dat die pest
heeft opgehouden. Als ick dit lese, doet my gheloouen dat ons Processie van
Maestricht wtghestelt is tot t'sanderdaechs nae Paesschen om dat die bequaemelijck
op den Paeschdach niet en can gehouden worden om de menichte van het volck dat
communiceert ende ter taeffelen Godts gaet. Ende ick en twijffel niet alsoo die Stadt
van Maestricht dickmaels besocht wort met die peste, dat om de selfde oorsaecke
dese Processie gehouden wort op den tijt van Paesschen, om de welcke de selue
eertijts gehouden heeft S. Gregorius. O heylighe Moeder Godts Maria + (seyt S.
Bernaert) in v hebben die Engelen blijschap gheuonden, die rechtveerdighe gratie, +Serm. 2. de Pentec.
ende die sondaers vergheffenisse inder eeuwicheyt. Te recht sien alle ooghen van
alle creature in v, want in v, ende door v, ende van v, heeft die beleefde hant Godts
hermaeckt dat hy ghemaeckt hadde. Wy weeten dat ten versoeck vanden Magistraet
somtijts het Beeldt van
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ons Lieue Vrouwe van Maestricht om is ghedraghen ten tijde van peste, ende dat die
pest heeft opgehouden.
+
4. Manuel Comnenus Keyser van Grieckelant, die van Pannonien verwonnen
+
hebbende, verblijdt van dese victorie, nae dat hy Godt hadde ghedanckt, sandt
Nicetas Choniates lib. 5.
Manuele
Comnen.
bode nae de Stadt om die tijdinge te bringhen, ende nae sommighe daghen is hy
selue te Constantinopelen ghecomen met groote triumphe, daer hem te ghemoet
quamen die borghers. Die geuanghenen quamen oock te voorschijn inde triumphe.
Voor den Keyser ginghen vergulde waghenen met peerden witter dan sneeu, op
welcke waghenen was het Beeldt van ons Lieue Vrouwe. Dien waghen volghen de
naeste vrienden vanden Keyser, den Raet, ende die mannen vanden Magistraet. Daer
nae volgde die Keyser sittende op een breet peert met fray cleederen ende met hem
Contostephano autheur vande triumphe. Inghecomen sijnde inden tempel, ende Godt
ghedanckt hebbende voor alle het volck, ghinck nae sijn Paleys, ende worde vermaeckt
met tornoy-spelen.
+
5. Michael Paleologus Keyser vanden Griecken, wederom ghecreghen hebbende
Constantinopelen van Balduino, hy en ginck niet eer in Stadt, voor dat het Beeldt +Nicephor. Gregoras lib. 4.
hist. Rom.
van ons Lieue Vrouwe door de gulde poort
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ingegaen was, ende als aldaer lofsangen het Beeldt waeren geschiet, soo ginck hy in
stadt te voet, het Beeldt eerst voorgaende.
6. Ende wt dese voorghenoemde dinghen blijckt het ghebruyck van die Processien,
Litanien ende ghebeden, dat die van t'beginsel de Catholijcke gehadt hebben. Dese
+
heeft naemaels vernieut oft vermeerdert Leo die eerste (want te segghen met
Mamerco Bisschop van Vienen, dat hy die eerst inghestelt heeft en wil ick, noch +B. Rhena. in illud Tert. c. 4.
en soude derren) als het scheen dat die werelt door een groote eertbeuinghe soude lib. 2. ad vxor. Si
procedendum erit.
willen vergaen soo stelden hy openbaer Processien in, die wy Litanien noemen
op het Griecx, nv ghemeynelijck ghenoemt Processien om dat sy op een langhe rijde
twee ende twee ginghen, van d'een plaets tot d'ander gaende, ende met grooter stemme
biddende. Ende dese Processien worden de mindere genoemt, diemen seyt niet langhe
daernae ingestelt te hebben eerst de Paus Agapetus, dat die gehouden soude worden
alle Sondaghen inde Tempels oft ront-om de Tempels, soo het ouer al gehouden
wordt. Daernaer heeft die Paus Gregorius de groote oft meerdere Processien ingestelt,
als het volck van alle oorden, in seuen ordene gaende d'een nae dander songh, als
die pest seer vorts-ginck, ende veel volcx stirf. Die oorsaecke van die pest
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beschrijft Paulus Monick vanden bergh Cassini, die de historie heeft beschreuen
vande Longobarden, den wonderlijcken ouerloop vanden Tyber, die een groot getal
van slanghen hadde wtgheworpen, waer deur die Stadt geinfecteert worde, ende die
menschen subitelijck vande pest stiruen, ende nam oock wech den Paus Pelagium,
in wyens plaets volghde de Paus Gregorius, vande welcken wy bouen hebben
gesproken, hoe dat hy die Processien heeft inghestelt.

Het XIX. Capittel.
Dat door goddelijck ingheuen het hooch Heylich vveerdich Sacrament
des Autaers inde Processien omgedragen wort.
GElijck Michol Dauid bespotte danssende voor die Arcke alsoo bespotten hedendaechs
die ketters alle mannen nae Godts herte, als sy teeckenen van blijschap toonen voor
de warachtighe Arcke Godts, dat is het hooch heylich weerdich Sacrament des
Autaers, dat wtghedraghen wort om aenbeden te worden wt instellinghe van onse
Voorvaderen. Ende hoe wel dat die ketters niet gheloouen dat Godt is int H. Sacrament
des Autaers, in onse herten nochtans sullen wy vasthouden de leeringhe van onsen
Saelichmaecker ende S. Hilarius segghende, Mijn
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vleesch is warachtelijcke spijse, ende mijn bloet is warachtelijcken +dranck. Soo wie
+
mijn vleesch etet, ende mijn bloet drinckt, die blijft in my, ende ick in hem, dit is
Ioan. 6.
Hilar.
l. 8 de Trinit.
d'broot dat vanden hemel ghecomen is. Ons en is geen plaets ghelaeten om te
twijffelen vande waerheyt des vleeschs ende des bloets Christi Jesu. Want oock door
de belijdinghe Christi, ende door ons gelooue ist warachtelijck vleesch ende bloet
Christi. Ende dese dinghen genomen hebbende, doen dat wy in Christo, ende Christus
in ons is. Is dat niet de waerheyt? Ten sal hun niet waer sijn, die Jesum Christum
loochenen warachtich Godt te sijn.] Wy geloouen dat waerder, dan waer hier Christus
is. Ende daerom ist een kinders segghen Christus en heeft sijn mysterien niet inghestelt
om wtghedraghen te worden, oft om aenbeden te worden. O hoofden weerdich
ghebonden te worden met Hippocratis banden? Ick rieck de voorloopers van
Antechrist. Ghy loochent hier Christum den warachtighen Godt om dat ghy hem niet
en soudt aenbidden. Maer ist dat hy Godt is, waerom en sal ick hem niet aenbidden
op wat plaets dat ick hem vinde? versworen hebbende Christum, en bereyde Antechrist
den wech niet, die teghen + strijdt, ende opgeheuen wordt, bouen alle dat Godt
genoemt oft voor Godt gheeert wort? Seer fraykens procureerde aenbiddinge voor +1. Thess. 2.
den duyuel
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die benijden de selue Christo, die seyde, Alle + dese dinghen sal ick v gheuen ist dat
ghy nederuallende my aenbiddet. Doen seyde Christus, Gaet henen Satana, daer +Matt. 4.
staet gheschreuen, Den Heere uwen Godt suldy aenbidden, ende hem alleen dienen.
Die duyuel en heeft Christum niet aenbeden, maer hy heeft hem ghelaeten, ghy hebt
Christum oock ghelaeten, ende daerom en aenbidt ghy hem niet.
2. Op v argument soude ick moghen antwoorden, + Den Sone des menschen is niet
+
Matt. 20.
gecomen om gedient te worden, maer om te dienen. Ende dat + Christus elders
seyt, Ick moet oock den anderen steden d'Euangelie preken van dat rijcke Godts, +Luc. 4.
want daerom ben ick gesonden. Wat dan? Is hy niet ghesonden om aenbeden te
worden? Die drij Coninghen sijn ghecomen inden stal, + ende nederuallende hebben
hem aenbeden. Ende die geboren blinde, nederuallende heeft hem aenbeden. Alsoo +Mat. 1.
dan Godtsdracht princepaelijck geschiet inde Processie om die aenbiddinghe, soo Ioan. 9.
sullen wy nv toonen van waer dat sy begost heeft. Ende hoe wel die niet
openbaerelijck van Christo is beuolen, noch terstont int beginsel vande heylige Kerck
niet en is geweest, is nochtans met lanckheyt van tijden gecomen, ende wort noch
heden bewaert. Christus ghelijckt sy seluen by een terwen graen. Het saet datter
ghesaeyt wordt ontfanckt eerst die aerde, daer nae maeckt sy wortelen, ten lesten
wtco-
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mende brengt metter tijt vruchten voorts, niet terstont: soo sijn oock metter tijt alle
die manieren vande heylighe Kerck ingebrocht. Ghelijck dan die Arcke des verbonts,
in welcke bewaert worde de gulde + cruycke houdende het manna, ront-om Jericho
+
ghedraghen worde ende op andere tijden elders met grooter pompe, soo dragen
Hebd. 9.
wy te recht dat warachtich manna, dat broot dat vanden hemel ons ghegheuen is met
groote deuotie.
3. Eer dat wy dit proberen, dat eertijts van outs een gewoonte is geweest dat het
lichaem Christi placht bewaert te worden voor teergelt voor de siecken, om te nutten
ende ghedraghen te worden totte siecken, als die doot naeckte. Oock ist te noteren
dat iertijts als de godtvruchtighe menschen ontfanghen hadden wt de handen vande
Priesters het lichaem Christi, dat sy dat thuys droeghen, om dat bequamelijck te
nemen. Dit getuyght den H. Bisschop ende martelaer S. Cyprianus, wiens + woorden
sijn dese. Ontfangt watter gheschiet is in mijn tegenwoordicheyt. Als die ouders +Serm. de lapsis.
by auonturen niet wel beraden vluchten, soo lieten sy het cleyn dochterke by de
voester, ende de voester brocht dat by de Magistraet, Ende die gauen haer by den
Afgodt-beeldt, daer het volck liep, broot gheminghelt met puren wijn, om dattet
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door den ouderdom noch geen vleesch eten en cost. Daernaer heeft die moeder haer
kint wederom ontfangen, maer het dochterke en cost het boos feyt niet ghesegghen
noch te kennen gheuen, soo ist dan door onweetenheyt gheschiet dat die moeder
t'dochterken met haer nam als wy dienst deden, maer het kint en cost ons gebeden
niet verdraghen, nv te schreyen, nv te stooten, ende als van binnen ghepijnicht te
worden, met alle teeckenen soo het cost te kennen te gheuen in die ionghe iaeren het
misdaet. Ende nae den dienst als die diaecken begost wt te reycken den
teghenwoordigen kelck, ende haer plaets gecomen was, nae dat dander hadden
ontfangen, soo begost het cleyn kint voor d'ingheuen vande godlijcke Maiesteyt haer
aensicht af te keeren, den mont met de lippen toe te houden, ende den kelck te
weygheren. Die diaecken en houde niet op ende stortte wat wt den kelck in het kints
mont hoe wel dattet weygherde. Daer nae gheschieden eenen hick, ende
ouergheuinghe. In het lichaem ende geschenden mont en cost het heylich Sacrament
niet blijuen, dien heylighen dranck van het bloet des Heeren, quam wt het besmet
inghewant, ende soo worden ontdeckt die secreten der duysternissen. Maer dese nv
ouder geworden sijnde quam heymelijck ter wijlen den dienst
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gheschieden, ende voor een spijse ontfonck sy haer een sweert, ende in haer herte
ende mont laetende als dootelijck fenijn, alsoo dat sy begost benaut van herten te
worden ende seer geperst, ende beuende ter aerden te vallen door die benaute die sy
lijdde van haer misdaet. Ten is niet langhe onghestraft gheweest, noch het misdaet
verborgen, die den mensch hadde bedrogen, soo geuoelden sy Godt voor den vreker.
Ende als een haer kist opende met onweerdige handen, daer het H. lichaem des Heeren
in was, soo is sy verueert gheweest door het vier datter wt quam, alsoo dat sy niet
en deyrde dat raecken. Ende als noch een ander man oock besmet, nae dat de Priester
misse ghedaen hadde, een stuckxke met die andere heymelijck ontfonck, soo en heeft
hy dat heylich lichaem Godts niet connen eten oft aenraecken, hy vondt dat hy in
zijn handen droech asschen, door de leeringhe van eenen worde ghetoont dat die
Heere wech ghinck, als hy gheloochent wordt, ende tghene datter ghenomen wordt
niet tot saelicheyt en gheschiedt den onweerdigen, als die saelige gratie (wech
vliedende de heylicheyt) in asschen verandert worde.
4. Ist dat saecke dattet H. Sacrament des Autaers anders niet en is dan broot ende
een teecken, soo die ketters leeren, van waer comen dan die wondere miraekelen

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

126
die S. Cyprianus schrijft? Ghy siet dan dat buyten de nuttinge die Sacramenten
bewaert zijn geweest van het lichaem des + Heeren. Het eerste Concilie van Nicenen
gheuet opentlijck te kennen, daer aldus staet, die andere sullen sorghe dragen voor +Can. 63. edit. ex Arabico.
de plaetse, daer het H. Sacrament des Autaers bewaert wordt, ende een ygelijck sal
sorghe dragen voor die dingen die hem beuolen zijn, ende dat metter vreese Godts.
5. Wt den H. Cypriano leeren wy oock, dat die boose gehouden zijn gheweest door
miraekel vande heylighe mededeylinghe des lichaems des Heeren, ende dat sy
swaerelijck gestraft zijn gheweest, als sy hun indrongen onder de H. Sacrificien der
Catholijcken. Item dat doen die manier was het lichaem des Heeren vande Priesters
te ontfangen ende thuys te draghen, om dat die Christenen dat by hun souden hebben,
ende bequaemelijck nutten als sy door die vervolginge niet en costen geraecken totte
H. vergaderinge ende totter Missen. Van welcke leeringe een bequaeme getuych is
+
dien gloriosen martelaer Tarsitius, Als hy droech het weerdich lichaem des Heeren,
soo is hy geuallen inde handen vande Heydenen, die hem vraeghden wat hy droech: +Guitm. l. 2. de Sac. Alt. 48.
Maer hy lieuer willende steruen, dan het heylich de hondenen te geuen, verdiende Alger. l. 2. c. 1.
de croone der martelaren. Waer wt
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dat blijckt van outs gheweest te zijn de omdraginghe van het heylich Sacrament des
Autaers.
6. Noch meer canmen dit proberen dattet oock placht ghedraghen te worden totten
siecken die nv stiruen. Waer van dat spreeckt het Concilie van Nicenen, Ist dat saecke
+
dat iemant van die ghevallen is, quam te steruen, soo langhe als hy inde penitentie
is, en mach niet berooft worden van het H. Sacrament des Autaers, dat het teergelt +Can. 19. edit. ex Arab.
des leuens is, ist dat hy dat begeert. Ist dat hy nae het gebedt ende communie vande
sieckte in welcke hy was, wederom opstaet, hy sal alleen met het ghebedt
communiceren met die gheloouighe, maer hy en sal de heylighe communie niet
nemen. Ende daer sal neersticheyt gedaen worden dat gegheuen worde de Sacramenten
die ter doot toe sieck sijn, nae dat die Bisschop neerstelijck ondersocht heeft, oft die
siecke weerdich is, want ten is niet gheorloft, dat wy hun beroouen van het Sacrament
des Autaers. Tis een fray exempel dat ons achterghelaeten heeft Dionisius Bisschop
van Alexandrien. By ons was een ghetrou oude vader Serapion, die hoe wel hy een
groot deel van sijn leuen hadde onberispelijck ouerghebrocht, nochtans ten tijden
van veruolginghe, is gheuallen door cranckheyt des ghemoets. Dese badt
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dickwils ootmoedelijck wederom om ontfanghen te mogen worden inde H. Kercke,
maer niemant en hoorde nae sijn gebeden, om dat hy offerande hadde gedaen aen
die Afgoden. Ende wederom vallende in een swaere sieckte bleef drij daghen stom
ende sonder verstant, maer op den vierden dach een weynichske verlicht sijnde, riep
tot hem sijn neue segghende, O sone hoe langhe suldy my houden? Ick bidde v, haest
v, ende laet my geringhe gaen, roept ymant vande Priesters tot my. Als hy dat gheseyt
hadde, worde wederom stom. Het kint liep totten Priester, alst nv nacht was. Maer
hy by auonture sieck sijnde, en cost by hem niet ghecomen, maer gaf het kint een
stucxke van het H. Sacrament, beuelende hem dat hy dat nat maeken soude ende
steken inden mont vanden ouden vader, ende het kint wederkeerende heeft dat met
hem ghebrocht. Ende als hy naeckte, eer dat hy int thuys ginck met tghene dat hy
droech, soo sprack Serapion wederom, Sone sijdy comen? hoe wel dat den Priester
niet en can comen, doet ghy nochtans dat hy v belast heeft, ende laet my gaen. Het
kint nam dan het stucxken dat hy ghebrocht hadde, ende maeckten dat vochtich, ende
leydent inden mont des ouden vaders, ende nae dat hy dat ghenomen hadde, ghaf
terstont
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daer nae sijnen gheest. Op dyen tijt als sulcke veruolginghe was, worden sulcke
dinghen toeghelaeten.
7. Wy lesen oock dat die oude vaders het H. Sacrament met hun hebben ghedraghen
voor teyrgelt tot beschermenisse van hunnen wech. S. Ambrosius schrijft van + sijnen
broeder Satyrus, als hy op de zee in schipbrekinge was, dat hy vande Priesters het +Orat. de obitu fratris Satyri
H. Sacrament begeerde, op dat hy hulpe soude hebben van sijn geloof, hy hangden tom. 3.
dat aen sijnen hals in een custodie, ende hy wirp sy seluen soo inde zee, niet soeckende
een planck van het schip om te ontcomen, maer hy socht alleen de wapenen van sijn
gheloof: Ende sijn hope en heeft hem niet bedroghen, want hy is de eerste gheweest
die wt den water quam, kennende sijnen bewaerder, in wyen hy gelooft hadde, ende
hem danckende. Anders dan schrijft S. Ambrosius vande misterien van het lichaem
des Heeren, ende anders die nieu gheesten. Maer noteert dat Satyrus als hy het lichaem
des Heeren begeerde dat hy noch niet ghekerstent en was ende dat hem dat gauen
die andere Christenen die dat oock droegen op den wech tot bescherminghe.
8. Een exempel desghelijck verhaelt S. + Gregorius vanden Eerw. man Maximiano.
+
Dese als hy van Constantinopolen
Libro 3. Dialog. c. 36.
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nae Roomen wederom ghinck ende opde Adriaetische zee een groot tempeest opstont,
het roer ende den mast brack, ende het water in het schip quam, ende totte opperste
plancken vervulde, ende sy altsamen die daer in waeren seer verueert, soo ontfongen
sy het lichaem ende het bloet ons Salichmaeckers Christi Jesu, haer beuelende Gode,
dat hy hun sielen wilden ontfermen. Ende Godt die Heere die hun hadde verueert,
bewaerden oock wonderlijck hun leuen. Want het schip acht dagen lanck vol waters
wesende totte opperste plancken toe, volbrocht noch haer reyse. Ende gecomen sijnde
aenden oeuer, als sy al wtgegaen waeren, terstont daer nae verdranck het schip. Sy
droeghen dan met hun het H. Sacrament voor een saelich teyrghelt, ende voor die
aenstaende doot te nemen.
+
9. Ick voegh hier by het derde exempel van desgelijcke verhaelinghe. Daer waeren
+
drij groote princen van mordenaeren die veel religieusen ende gheestelijcke
S. Laurentij Episc.
Dublinens.
vitae c. 8. apud
persoonen veel quaets deden. Ende als op eenen dach inden wech diemen seyt dat
Sur.
14.
Nou.
Tom. 6.
S. Coenginus gemaeckt heeft ouer een broeck oft maeras, vier Priesters voorby
passeerden met veel volcks, die by hen droeghen het H. Sacrament des Autaers
openbaerelijck, voor een vrij teyrgelt, ende geruste
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lijdtsman des wechs, soo spronghen wt hun holen dese mordenaers, ende vielen
vreedelijck op hun, ende beroofden de Priesters met een kercschendelijcke hant
vanden prijs onser verlossinghe, ende en deden gheen reuerentie het hooch H.
weerdich Sacrament, ende tracteerdent onweyrdelijck, dat verscheurende met hun
tanden, ende quetsten die menschen totter doot toe. Maer sy en deden dit niet
onghestraft, want nae acht dagen worden sy gehangen.
10. Eusebius Cesariensis een out historie + schrijuer ten tijden van Constantinus
Magnus, die verhaelt dat noch een ander manier was by de Catholijcken, dat die +l. 5. Eccl. hist. c. 22.
Bisschoppen te gemoet plaghen te dragen de andere Bisschoppen tot hun comende
het H. Sacrament des Autaers tot een teecken van peys. Daer was eenen twist tusschen
den Roomschen Paus Victor, ende tusschen die Bisschoppen van Asien, dat dese
verscheyden waeren vande Roomsche Kerck inden Paesschen te houden. Daerom
die Paus Victor arbeyde alle die kercken van Asien vande gheheyme eenicheyt der
H. Roomsche Kercke af te snijden, als van andere geloof ende opinie, ende schreef
tot dien eynde scherpe brieuen. Het welcke qualijck nemende die Asiaensche, hebben
wederom geschreuen aen den Paus Victor, ende met hun de Bisschop Irineus Lug-
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dunensis, aldus, die Bisschoppen die voor uwen tijden sijn geweest, hoe wel dat den
Paesschen soo niet en bewaerden, sy souden nochtans het H. Sacrament dese
Bisschoppen, die in andere Kercken dat selfde soo onderhouden. Soo wast dan doen
ter tijt de manier van dat H. Sacrament wt te draghen, het welcke te geschieden placht
+
met groote reuerentie soo Ruffini translatie heeft.
11. Ende dat meer dient tot propoost, het H. Sacrament des Autaers plach door +c. 24. l. 5.
den diaecken ghedraghen te worden vande plaets totten Autaer. Mocht hy dat doen,
soo vermochten dat soo veel te meer die + Priesters ende die Bisschoppen. S. Jeronimus
+
schrijft van Exuperio Bisschop van Tolosanen, daer en is niet rijcker dan hy, die
Epist. 4. ad Rusticum.
het lichaem des Heeren draecht in een wijme custodie, ende het bloet in een ghelas.
Vanden diaecken die het H. Sacrament droech in een toreke oft tabernaeckel + schrijft
Gregorius Turonensis. Ick bin noch ghedachtich dat ick ghehoort hebbe geschiet +De gloriâ Martyr. c. 86.
te sijn in mijn ionckheyt, het was den dach van Polycarpus martelaer, die gehouden
worden in een dorp by de stadt Auerne. Als ghelesen was sijn passie met die andere
lessen, soo wast tijt om t'sacrificie te doen, ende als die diaeken de Ciborie hadde
ghenomen, daer theylich Sacra-
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ment in was, droech hy dat tot die dore, ende inghegaen sijnde inden Tempel om die
Ciborie op den Autaer te stellen, soo viel die wt sijn hant ende worde opgeheuen
inde locht, en quam soo sonder die aenden autaer, ende die hant des diaecken en cost
die niet gheuatten, dat wy gheloouen om gheen ander oorsaecke gheschiet te sijn,
dan om dat hy besmet was inde conscientie. Men seyde dat hy dickwils ouerspel
hadde ghedaen.
12. Tot desen propoost dient het derde Braccarense Concilie, daer dit decreet is,
+
Tis een goede saecke voor de Priesters die goddelijcke mysterie te tracteren, maer
+
tis neerstelijck te wachten dat die niemande en doen tot ghebruyck van sijn
Can. 5.
quaetheyt, daer hy Godt alleen hadde behooren door te behaeghen, want daer staet
geschreuen, Vermaeledijt is hy die des Heeren werck doet bedreighelijck. + Wy kennen
sommighe van die Bisschoppen, als sy nae die Kercke gaen op de feestdagen der +Ierem. 48
Martelaren, dat sy Reliquien aen hunnen hals draghen, op dat sy by de menschen
met meerder glorie verheuen worden, al oft sy de Arcke vande Reliquien waeren,
ende dat die Leuiten met alben gecleet hun draghen in stoelen, dese versmaedelijcke
vermetenheyt moet in alle manieren afghebroken worden op dat die ijdelheyt de
ouerhant niet en hebbe,
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onder gheueynsde specie der heylicheyt. Daerom sal die oude gewoonte gehouden
worden, dat op die feestdach niet die Bisschoppen maer de Leuiten op hun schouderen
draghen de Arcke met de Reliquien, den welcken inden ouden wet oock de selue last
beuolen was. Ende oft die Bisschop selue de Reliquien begheerden te draghen, hy
en sal vande diaeckens op eenen stoel niet ghedraghen worden, maer hy sal die te
voet gaende draghen totte vergaederinghe der H. Kercken. Noteert dat een oude
ghewoonte is te draghen met het volck het H. Sacrament des Autaers tot die
vergaederinghe vande Kercken, ende dat in die Arcke des Heeren, die Gregorius
Turonensis een torne noemt, wy een tabernaeckel oft ciborie. Dat hy seyt die Arcke
des Heeren, ende in haer de Reliquien, ghy en sult niet verstaen de reliquien der
Heylighen, maer der Sacramenten van ons liefs Heeren lichaem, die tot gebruyck
der gheloouigher bewaert worden, want hy seyt, die Heylige Godts Reliquien sullen
gedragen worden door den seluen Bisschop.
13. Alle dese dinghen gheuen ghenoech te kennen dat int beghinsel vande H. Kerck
het heylich Sacrament des Autaers niet alleen wech is gheleyt ende bewaert tot
ghebruyck der godtvruchtighe, maer dattet oock in verscheyde manieren wtghe-
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draghen is gheweest, niet alleen bedeckt, maer oock int openbaer. Op dat ick segghe
dat ick gheuoele de manier van het lichaem des Heeren om te dragen in Processien,
dunckt my ghecomen te sijn wt die oude vsantie der Vaderen, als sy die
voorghemaeckte heylighe dinghen totte naeste daghen bewaerden, ende wederom
brachten de naeuolghende daghen. Praesanctificata, die voorgeheylichde dinghen
worden ghenoemt, veel gheconsacreerde hostien, tot gebruyck van toecomende
daghen, op welcke daghen die Priesters niet en consacreerden, maer ghebruyckten
de gheconsacreerde Sacramenten: Ghelijck wy oock nv sien dat gheschiet int
Auontmael des Heeren, ende opden goeden Vrijdach, dat die gheconsacreerde hostien
int Auontmael, tot een toegemaeckte plaets met veel lichten wtghedraghen worden,
ende opden goeden Vrijdach met de selfde solemniteyt wederom ghebrocht worden
met Processie ende veel volckx. Daer is een + Decreet geweest vande Griecxsche
Kerck, datmen inden vasten niet en mocht gheconsacreert broot offeren, dan alleen +Conc. Laodincens. can. 44.
op den Saterdach ende Sondach. hoe soo? Sy gebruyckten die voorgeheylichde
dingen, dat is, gheconsacreerde hostien. Oock het seste generael Concilie van
Constantinopolen + gehouden in Trullo, seyt aldus: In
+

Can. 52.
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alle de daghen van den heyligen Vasten, sal de Misse gheschieden vande
voorgheconsacreerde hostien, behaluen tSaterdaechs, tSondaechs, ende op ons Lieue
Vrouwen Bootschaps-dach.
+
14. Nicolaus Cabasilas een Griecxsche Autheur, spreeckt oock vande voorgaende
voorgeheylichde dingen datse plegen met groote solemniteyt wtgedragen te worden, +In expos. Liturg. cap. 24.
op dese manier, die Priester als hy met ghesanghe Godt gheglorificeert heeft, soo
comt hy tot die offerande, ende als hy die met grooter eere ende reuerentie heeft
genomen tot sijn hooft, soo gaet hy wt ende bringht die draghende totten Autaer, al
willens die omdraghende door den Tempel om het volcx wil seer stil, ende voetke
voor voetke. Maer sy ginghen, ende booghen met alle reuerentie hun knyen, biddende
dat hy hunder ghedachtich wil sijn inde heylige offerande. Maer die Priester comt
voorts verselschapt met veel lampen ende brandende lichten, ende comt soo totten
Autaer. Ende dese dinghen geschieden nae vsantie, want die moesten gedraghen
worden ende op den Autaer ghestelt om geheylicht te worden, ende dat met groote
eere ende reuerentie, want soo wast de manier vande offerande Godts in te bringhen.]
Dese offerande waeren broot ende wijn voor de consecratie, ende worden alsoo
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vanden Priester totte sacrificie ghebrocht, ende het volck viel op hun knyen, ende
baden den Priester dat hy hunder wilden gedachtich wesen ende voor hun bidden
onder sijn offerande. Sy en aenbaden die offeranden niet, maer sy baden den Priester
die de offeranden droech. Den autheur gheeft te kennen dat met groote pomperijen,
brandende lichten, ende wieroocken die voorgeheylichde hostien inden tempel voor
het volck ghedraghen sijn, met aenbiddinghen. Hier wt dunckt my dat princepaelijck
ghecomen is de manier van int openbaer om te draghen inde Processien het hooch
heylich weerdich Sacrament des Autaers. Maer geue nochtans mijn verstant om een
beters.
15. Daerom heeft te recht geordineert ontrint vier hondert iaeren die Paus Honorius
+
die derde wt die vsantie vande oude vaderen, op dat door die onachtsaemheyt der
Priesteren, die goddelijcke gramschap niet swaerder en val, gebiedende scherpelijck +Lib. 3. Decretal. de
celebrat. Missar. c. Sanè.
beuelen wy, dat het H. Sacrament des Autaers in een besundere plaetse ende
suyuere met alle eere, reuerentie, deuotie, ghetrouwelijck bewaert wordt. Ende die
Priester sal het volck dickwils leeren, als onder den dienst der Missen die heylighe
hostie opgeheuen wort, dat sijt dan deuotelijck aenbidden, oock alst die Priester
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totten siecken draecht. Die welcke dat selue met een betamelijck cleet, met een schoon
decksel ouerdeckt draghen sal opentlijck ende eerlijck voor sijn borst met alle eer
ende reuerentie, het licht altijts hem voorgaende, op dat daer door by alle menschen
het gheloof ende die deuotie vermeerdert worde.
16. Ledt hier op. Inden eersten leert hy dat het H. Sacrament des Autaers op een
seker plaets moet bewaert worden. Oock ordinerende dat het H. Sacrament des
Autaers alst totten siecken gedraghen wort, moet aenbeden worden, want hy beueelt
dat het volck hem neerbooghe. Te recht moghen die menschen doen, dat die Enghelen
+
doen. Hoort wat S. Chrysostomus schrijft, Ick heb eertijts eens eenen hooren
verhaelen, dat hem verhaelt was van eenen ouden vader, dat hy sulck een visioen +Lib. 6 de Sacerdot.
van Godt hadde, dat hy onder den dienst der Missen subitelijck sach een menichte
der Enghelen ghecleet met claer blinckende cleederen omcingelende den Autaer,
ende alsoo met den hoofden gebuycht als soldaten aensienden hunnen Coninck.
17. Die Paus Honorius begheerde dat voor theylich Sacrament licht gaen soude.
Het selfste wort noch bewaert in onse Tempelen ende Processien, alsoo wy oock
lesen gheschiet te sijn inde wercken der Apostelen als Paulus leerde soo daer staet,
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Op eenen vanden Sabbothen (als wy te samen comen +waeren om tbroot te breken)
+
heeft Paulus met henlieden ghedisputeert, willende des anderen daechs reysen,
Act. 20.
ende hy heuet sermoon ghetrocken totter middernacht toe. Ende daer waeren seer
veel lampen inde eetcamer, daer wy vergadert waeren. Waer toe dienden de lampen?
Die en waeren daer niet alleen om de duysternissen te verdrijuen, maer oock totte
reuerentie vande brekinghe des broots, des H. Sacraments des Autaers, dat ghenomen
worde op den iersten dach, dat is tSondaechs.
18. Maer alsoo Christus seyt, Soo waer het + lichaem is, daer sullen de arents
+
vergaederen, dattet Godt aenghenaem is het hooch H. weerdich Sacrament des
Matt. 24.
Autaers te volghen met deuotie, ende voor Godt te aenbidden suldy wt een exempel
verstaen. Daer is + gheweest Rudolphus Graue van Habesburgh, die sijn volck totten
+
schepter ende croone verheuen heeft, ginck ter iacht te peerde met weynighe,
1. Lipsius Monit. Polit. c. 2.
ghelijck den Edeldom placht, maer twas seer regenachtich weer, ende die weghen mon. 3.
waeren seer gebroken ende slijckachtich, ende hem quam te ghemote een Priester
gaende te voet, draghende tot eenen siecken het H. Sacrament. Dat gesicht versloech
sijn goet hert, ende spranck van sijn peert met cleyne gramschap, seggende, Ick sal
gedraghen worden, ende ghy die mijnen Saelichmae-
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ker draecht, sult te voet gaen? Oft onbetaemelijck is oft oneerlijck, neemt dit peert
ende sitter op. Twas een beuel, ten was gheen bidden, die Priester was onderdanich,
ende hy volghden ootmoedelijck met blooten hoofde, ende leydden hem totten huyse
vanden siecken, ende brocht hem als vore wederom. Ende die Priester verbaest
wesende van die gediensticheyt, nv thuys sijnde danckten hem, ende voorseyden
hem door Godts ingeuen ende sijn naecomelinghen de Keyserlijcke croone, alsoo
het naemaels geschiedde, ende ghebleken heeft.

Het XX. Capittel.
Van het Broederschap vande Coorde van S. Franciscus Oorden.
DAt van outs geapprobeert is de manier van Processien te houden, ende dat inde
seluen ghebruyckt worden verscheyde godtvruchtige ceremonien heb ick getoont wt
den ouderdom. Teghen welcken ist dat iemant seyt met Judas Iscariotes, + VVaer toe
dient dit verlies? want dit mocht dier vercocht, ende den armen gegeuen worden. +Matt. 26.
Tot wat eynden dienen dese dinghen, die Christus nergens geboden en heeft te
onderhouden? Ick antwoorde, datter veel dinghen loffelijck vande Godtvruchtighen
geschieden, hoe wel die niet beuolen en sijn, die noch-
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tans Gode aengenaem sijn. Die Coninck Dauid buyten Godts ghebodt, peysden te
timmeren den Heere een huys, hoe wel dat hem niet beuolen en was. T'heeft Gode
aengenaem geweest, ende hy ontfonck vanden Propheet Nathan loon, als hy seyde
van Godts weghen, De Heere seyt v te + voren, dat die Heere v een huys maecken
+
2. Reg. 7.
sal. Magdalena quam van selfs ter maeltijt, Als sy verstaen + heeft dat Iesus
+
gheseten was ter maeltijt in des Phariseus huys, sy heeft ghebrocht een costelijcke
Luc. 7.
alabastere busse met salue, ende staende van achter aen sijn voeten, sy heeft met
tranen begonst sijn voeten nat te maecken, ende met den hayre haers hoofts droochde
sijt, ende custe sijn voeten, ende salfdese metter saluen. Ongeboden deden sy dat
Christo, die danckbaer was, segghende, haer worden veel sonden vergheuen, om dat
sy seer bemint heeft... V gelooue heeft v salich gemaect, gaet in vrede.
2. Christus beual sijn discipelen dat sy tot hem brengen souden een eselinne ende
een veulen met haer, Sy deden dat hun beuolen was, ende daerenbouen dat hun niet
beuolen en was, Sy hebben op haer hun cleederen + geleyt, en hebben hem daer op
+
doen sitten. Ende een seer groote schare hebben hen cleederen inden wech
Matt. 21.
gespreyt, de andere hebben tacken vande boomen gehouwen, ende stroyende die
inden wech, ende die scharen die voor ginghen, ende die nae volchden, riepen
segghende, Hosanna den Sone van Dauid, ghebenedijt sy hy, die daer comt inden
naem des Heeren, Hosanna int alderhoochsten.
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Die Phariseen (ghelijck ons nieu ketters) + seyden tot Christus, Meester straft v
discipelen, den welcken hy heeft gheseyt, Ick segghe v ist dat dese swijghen, soo +Luc. 19.
sullen die steenen roepen. Christus toonde dat die gediensticheyt van het volck hem
aenghenaem was, dat oock die steenen in die Processie souden hebben gesonghen,
ten waer dat die gheloouighe hadden ghesonghen. Ende voorwaer wy sien dat door
ons stil swijghen die steenen roepen. + Hoort wat Origines seyt, Als wy spreken,
swijghen die steenen, als wy swijghen, soo roepen die steenen, want de Heere can +Hom. 37. in Lucam.
van die steenen Abrahams kinderen verwecken. Op wat tijt sullen wy swijghen? Als
vercout is de liefde van vele, als volbrocht sal sijn, dat van onsen + Saelichmaecker
voorseyt is, De Sone des menschen comende, meyndy dat hy ghelooue op de aerde +Luc. 18.
vinden sal? Daerom sullen wy de bermherticheyt Godts verbidden, op dat die steenen
niet en roepen als wy swijghen, maer laet ons spreken ende Godt louen, &c.
3. Dese dingen dienen hier toe, dat ghy weten soudt, dat veel dingen
godtvruchtelijck ghedaen worden vande godtvruchtighen, die ons niet beuolen en
worden vande heylighe Schrifture. Onder dese dinghen die niet beuolen en zijn, zijn
die coorden daer de broeders van S. Franciscus Orden mede ghegort wort, ende niet
alleen sy, maer

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

143
oock alle die deuotie hebben tot S. Franciscus, ende aengheschreuen worden int
Broederschap vande coorde, dragen openbaer in onse Processie van Maestricht
publikelijck de coorde, soo wel die Edeliedens, opperste vander Stadt, als die
princepale borghers. Ten is gheen schande coorden te draghen wt deuotie, als wy
weten dat den hemelschen Vader ghewilt heeft, dat zijnen Sone die Heere Jesus
Christus gebonden souden worden met coorden, op dat wy ontbonden souden worden,
die gebonden waren met die banden der sonden, ende sonden belijden ons verbonden
te wesen door den dienst Christi, de lendenen te omgorden, + ende bernende lichten
in ons handen te draghen. Ick en schaeme my oock niet te seggen dat ons coorden, +Luc. 12.
ende van die ghenen die de coorden dragen, velt-teeckenen zijn (ghelijck oock alle
die andere vergaederinge merck-teeckenen hebben, als roosen-cranskens, riemen,
ende diergelijcke) door welcke die beste Christenen onderkent worden.
4. Van ouden tijden plach den gasten ende den vrienden een merck oft velt-teecken
gegeuen te worden, door welcken sy malcanderen kenden, ende ter gast ontfangen
worden, ende dat recht quam oock tot de naecoemelinghe. Inde cleederen waeren
eenige figuren, die een merck oft velt-teec-
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ken ghenoemt worden, van waer dat ghecomen + de liuerije. Plinius schrijft vanden
+
schilder Zeuxide aldus, hy heeft sulcke rijckdommen vergaedert, dat hy tot een
Lib. 35. cap. 9.
beroeminghe der seluer met gulde letteren inde velt-teeckenen der mantelen zijnen
naem heeft doen borduren. Int beghinsel der heyligher Kercke waeren by de
Christenen teeckenen, door welcke sy malcanderen kenden. Tertullianus dien ousten
schrijuer is hier van ghetuyghende, + wyens woorden zijn dese, Die medeylinge des
+
peys, ende die noeminge des broederschaps, ende het merck van gastvry, die
De Prasc. cap. 20.
rechten ende regeert anders gheen reden, dan een leueringhe des selfde Sacraments.
Onder de losen van de Catholijcke Religie verhaelt het merck-teecken door het welcke
hy verstaet een seker teecken van gastvrij, het welcke als yemant droech, + worden
vande gheloouige ende Catholijcke seer eerlijck ter herberghe ontfangen al waer +Baron. to. 1. Annal. An.
dat hy ghinck, als een wettich kint vande Catholijcke Kercke. Het welcke teecken Chrs. 75.
als de ketters hadden vervalst, soo ist vande Catholijcken dickmaels verandert
gheweest, ende met brieuen gegeuen, dat + die Vaders int Concilie van Nicenen
noemden formaten. Julianus dien Apostatischen Keyser plach seer sorchvuldich +Pau. diac. l. 11. hist. Mijcel.
Iuliano.
te wesen om te weten die teeckenen der Bisschoppen
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brieuen, daer sy malcanderen plegen mede te commenderen de pelgrims, waer dat
sy reysden, ende van wyen dat sy quamen om in alle manieren soo vertroostinghe te
crijgen als bekende vrienden, met een sonderlinghe merck geteeckent, Soo aerbeyden
hy in te bringhen het heydenschap, ende wt te royen de Christelijcke religie.
5. Soo noeme ick dan te recht die coorden van onse Broederschap, mercken oft
velt-teeckenen. Die welcken ist dat de boosheyt die aensiet, die salt voor grooten
spot houden, maer ist dat de deught die aensiet, die salt voor grooten troost, iae voor
mysterie aensien. Dat sal ick toonen wt exempelen vande H. Schrifture. Tis een
teecken van ootmoedicheyt ende van penitentie met coorden omgort te worden.
Benadad Coninck van Syrien, als hy verwonnen was vande Israeliten creech
vergheffenisse ghecleet sijnde met zeelen ende sacken, oock de gratie der verwinders.
Die knechten die v lieden gauen den verwonnen Coninck eenen seer goeden raet,
Siet, wy hebben gehoort dat de Coninghen van thuys van + Israël goedertieren sijn,
hierom laet ons sacken aen ons lendenen doen, ende coordekens op onse hoofden, +3. Reg. 20.
ende laet ons wtgaen totten Coninck van Israël by auonturen sal hy onse sielen
behouden. Sy hebben hun lendenen met sacken omgort, ende coordekens op haer
lieden hoofden gedaen, ende sy sijn ghecomen totten Coninck van
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Israël, ende hebben hem gheseyt, v dienaer Benadad seyt, Ick bidde v laet mijn siele
leuen. Ende hy seyde, Ist dat hy noch leeft, soo ist mijn broeder. Hierom is Benadad
tot hem wtghecomen, ende hy heeft hem opgeheuen + op sijnen wagen. Josephus seyt
dat by de Syrien een manier was van vergheffenisse te bidden, sacken aen te doen +Lib. 8. Antiquit. c. 8.
ende coorden op hun hoofden.
6. Door dese cleedinge vercreghen de penitenten vergheffenisse van hun misdaet,
want t'was een teecken van een ootmoedich hert. Om welcker aensien oock selue +
+
Godt soo wy lesen, hy ontbindt den gordel der Coninghen, ende omgort haere
Iob 12.
+
lendenen met een zeele. S. Jeronimus verstaet door den gordel de glorie vanden
+
ghenen die regneert, ende door het zeel de schande vanden genen die afghesedt
Hoc loco.
is van het rijck, soo het geschiet is door Godts beuel met Sedechias ende Manasses,
ende met het Jootsche volck, die door hun ongeloouicheyt van Christus rijck
verscheyden zijn. Maer nv die Coninghen die herboren sijn in Christo, sijn al geroepen
tot verkiesinghe vande kinderen des rijckx, ende worden onderscheyden te recht
vande hoocheyt des eere, al die door de coorden der penitentie dingen die weerdich
sijn, gedaen hebben, soo den Propheet seyt, voor eenen riem suldy met een zeelken
omgort worden. Om datter te groot ouerdaet was van cleederen onder die kinderen
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van Sion, soo voorseyde wt Godts mont die Propheet Esaias hun aldus, Daer sal +
sijn voor den sueten reuck stanck, ende voor den riem een zeelken, ende voor dat +Isa. 3.
ghecrolt hayr caluheyt, ende voor den borst-lap, een hayren cleet. Dese dinghen sijn
gheschiet als Jerusalem inghenomen was, want tot op den dach van heden, soo
draghen de Joden het iock der gheuanckenisse, aen welcken sy als met banden
ghebonden sijn.
7. T'is dan een teecken van ootmoedicheyt + met zeelen gebonden te worden, op
dat wy souden arbeyden ontbonden te worden vande zeelen der sonden. Ende inde +Basil. in 3. c. Isa.
waerheyt die omgort sijn lendenen, die nae Godt omgort wort. Want een heylich
mensch wort met deughden omgort, want die Schriftuere die seyt, Godt die my omgort
heeft met crachte. Ende + die desen riem verloren heeft, die wordt omgort met den
bandt van sijnder sonden, &c. Daerom ist van doen dat een ieder van ons vrijelijck +Psal. 17.
mach segghen, de banden der + sondaeren hebben my omvanghen. Want soo den
Wijsenman seyt, Sijn eyghen boosheden vanghen + den ongoddelijcken, ende met +Psal. 118.
de zeelen sijnder sonden wort hy ghebonden. Maer want niemandt en mach seggen, +Prou. 5.
mijn hert is suyuer, puer ben ick van + sonde, soo worden de zeelen ghenomen wt de
+
manier vande H. Kerck, tot een teecken van penitentie ende ootmoedicheyt ter
Prou. 20.
gedenckenisse van Christus ende S. Fran-
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ciscus, op dat wy vande sonden comen tot een warachtige vrijheyt, ende ten lesten
niet + met ghebonden handen ende voeten geworpen en souden worden inde wterste
duysternissen, daer schreyinge ende crijsselinghe der tanden sal sijn. Het welcke +Matt. 22.
hun gheschieden sal die de heylighe manieren der H. Kercke versmaeden ende
bespotten.
8. Ende ten is oock niet alleen een teeken van penitentie die omgordinge vande
coorde, maer oock een vertroostinghe. Want alle die met warachtighe berou ghebiecht
sijn, ende ten heyligen Sacrament gaen, ende ontfangen een gewijde coorde vande
Ouerste des Cloosters vande Minderbroederen, ende opgheschreuen worden int boeck
des Broederschaps, ende doen datter voorschreuen wordt, verdienen vollen Aflaet.
Sonder twijffel dese sijn warachtighe kinderen vande H. Roomsche Kerck, ende
vierichste Catholijcke die dit Broederschap aenueerden ende ter herten nemen, het
welcke die slappe menschen niet en doen. Sy houden die velt-teeckenen ende die
losen vande H. Kercke. Sy kennen die Roomsche Kerck voor die eenighe Arck van
Noë, de welcke die de selue niet en hout opder aerden voor sijn moeder, die en sullen
oock inden hemel Godt voor gheenen vader hebben. Sy kennen oock den Roomschen
Paus opder aerden voor den Vicaris oft Stadthouder Christi, voor
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den naeuolgher Petri, wyen van Christo gegeuen is de sorghe om de schapen te
voeden. Sy geloouen inde Aflaeten der Pausen, dat daer door die leuende ende die
dooden cunnen door gheholpen worden. Sy gheloouen dat sy door de voorspraeck
der heylighen met Christo regnerende soo leuende als doot cunnen geholpen worden.
Sy gheloouen, houden, wat die H. Kerck gelooft, ende verworpen wat die H. Kerck
verworpt. Ende dat gheheel gheloof verdient, dat die Heylighen vercreghen hebben
de beloften, ende die Coninckrijcken verwonnen.
9. Dit gheloof, dese godtvruchticheyt, ende oeffeninghe nae het voorschrift des
Paus, hoe wel dat niet swaer en is, maer licht, mach nochtans groote vergeffenisse
der sonden verweruen, oock sulcke datse van eenen slaeff des duyuels een kint Godts
maeckt, ende erffgenaem vande eeuwighe glorie. Den verloren Sone die wtghereyst
was in verre landen, quam tot zijnen bermhertigen vader belijdende zijn schult, Vader
+
ick heb ghesondicht inden hemel ende voor v, nv en ben ick niet weerdich ghenoemt
te worden v Sone, &c. Ende den vader heeft tot zijnen knechten gheseyt, haestelijck +Luc. 15.
brenght voorts het eerste eerlijck langhe cleet en doet hem dat aen, ende gheeft hem
eenen rinck aen zijn handt, ende schoenen aen zijn voeten, ende brenght het gemest
calff ende doodet, ende laet ons eten ende eenen
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vrolijcken maeltijt houden. Hoe haest heeft hy vergeffenisse ghecregen, ende is
ghecomen inde gratie? Op de selue manier worden hier veel ende groote schulden
vergheuen, voor cleyne oeffeninge ende aerbeyt.
10. Siet ghy hier die zielen van Adam, ende de banden der liefden, waer mede
Godt ons treeckt? Soo heeft hy belooft door den + Propheet, Met Adams zeelkens sal
ickse trecken. In Adams zeelkens heeft hy ons getrocken, + als hy geworden is een +Oseè 11.
+
Sone van Adam, oft een Sone des mensche, dat zeelen van liefden zijn. Want
Rupert. Tuit. indidem.
midts dat hy gheworden is wt het vleesch van Adam een Sone des menschen, soo
heeft hy ons met een wonder manier ghebonden, ende tot hem ghetrocken met
zeelkens der liefde. Ende hy heeft van dien tijt aff tot ons geweest met groote
beleeftheyt, hy en bedwinght ons niet tot swaeren aerbeydt, maer hy vereyscht van
ons d'aldercleynste dingen, om aldergrootste dingen wederom te gheuen, als wyen
eyghen is altijts t'onfermen ende te spaeren. Al die ghenen dan die met de coorde
omgort wordt, ende in ons liuerije comt, aerbeyt dat ghy niet gebonden wort met de
banden des vleeschs, + des werelts, ende des duyuels. En wilt (seyt S. Ambrosius) v
verstant ende ghemoet niet hechten tot weerelijcke dingen, maer siet neerstelijck +D. Amb. Serm. 8. in il. Psal.
118. Funespeccat.
ront-om met die oo-
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ghen uwer ziele, want Godt sal op de sondaeren + stricken reghenen, vier ende
+
solpher, dat die vallende v niet en binden, ende dese suldy connen schouden, ist
Psal. 10.
dat ghy den Wet des Heeren niet en vergheet. Ende ist dat ghy hebt gesondicht, weest
gedachtich des wets, ende Christi, die v verlost segghende: Ick bent, ick + bent selue,
+
die v boosheden wtwissche om mijnent wille, ende uvver sonden en sal ick niet
Isa. 43.
ghedachtich vvesen. Laet ons dan volghen de banden Christi ende vlieden de stricken
der iaghers, op dat onse sielen daer deur niet gheuanghen en worden.
11. Tot dien eynden sijn die Broederschappen inghestelt ende gheapprobeert vande
H. Kercke, hoe wel datter sijn diese berispen, Sy hebben hun teeckenen ende liuerijen
daer sy door bekent worden. Ende profijtelijck herhael ick die woorden van
Tertullianus hier bouen verhaelt, die mededeylinghe + des peys, ende die noeminge
+
des Broederschaps de selue rechten regeert die eene leueringe des selfde
§. 4.
Sacraments. Ick sien dat door de mededeylinghe des peys verstaen wordt van
gheleerde mannen, die oude findinge des H. Sacraments des Autaers totte aencomende
Christenen. Ick en twijffel oock niet, oft de neminghe van het lichaem des Heeren,
is ghecomen tot een lose, liuerije oft merckteecken des eenicheyts ende communie,
waer wt dat

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

152
comt de noeminghe van Broederschap, want alle Christenen die van eenen vader
herboren sijn, sijn broeders, ende daerom isser een Broederschap van allen, ende
eenen ghemeynen naem vant beghinsel van + allen Christenen, soo Tertullianus seyt:
wy worden broeders ghenoemt, wy sijn v broeders door t'recht der nature van een +Apologet. c. 38.
moeder. Hoe veel te meer sijn ende worden broeders genoemt die eenen Godt hebben
gekent, die eenen geest des heylicheyts hebben ghedroncken, die van een lichaem
des onweetenheyts ghecomen sijn tot een lichts des waerheyts. Daer is een Catholijcke
Kerck, daer sijn nochtans meer Kercken, als ledekens des groote lichaems, + Als de
+
Kerck van Ephesen, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, ende
Apoc. 2.
Laodicie, soo wy int boeck der Openbaeringhe lesen. Soo sijnder nv oock veel
Kercken, de Kerck van Toleten, Melanen, Cuelen ende dierghelijcke, maer een is de
eerste vande Apostelen, ende alle die sijn Apostolicke, als sy alle toonen een
eenicheyt. Die eene is verscheyden, al om behangen met verscheyde ciraet. Op desen
sin isser maer een Broederschap vande geheel Kerck, ende nochtans veel
broederschappen.
+
12. Int beghinsel vande Kerck, de menichte der geender die geloofden, hadden
+
een herte ende een siel, en mochten daerom by malcanderen wooAct. 4.
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nen, maer als t'getal der discipelen wasten, op dat sy te volcomelijcker een Apostolisch
leuen souden lijden, soo hebben sy het monickschap inghestelt, oock ter wijlen dat
die Apostelen leefden, soo dat ghetuycht Dionisius Areopagita een discipel der
Apostelen. + Die Apostelen soo haest als Christus doot was, waren ghedachtich hunder
+
officien, hebben vergaederinghen gemaeckt soo het blijckt inde wercken der
De Eccl. Hierarch. c. 6.
Apostelen, daer sy baden, raeden, ende de Christelijcke religie seer vermeerderden,
niet min, als die door hun neersticheyt de Religie hadden aenveert. Waer wt dat
schijnt t'ghebruyck ghecomen te sijn, dat oock de werelijcke menschen, op die manier
vande Apostelen tot vermeerderinghe vanden godlijcken dienst bruerschappen hebben
ingestelt, oft collegien van bruerschappen, ende hun ghegheuen meesters, die op
sekere dagen die andere megesellen souden roepen om eenighe ceremonien te houden.
Hier wt sijn gecomen veel ordenen, veel instellinghe van godtvruchtige menschen,
die in verscheyden societeyten sijn gecomen, die wy Broederschappen noemen.
13. S. Antonius van Padua wt de Oorden der Minderbroederen, als hy vierichlijck
preeckten in Italien, princepaelijck te Padua, doen begosten ierst de menschen met
hoopen al gheesselende ende deuote
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lof-sangen singende in Processien te gaen. Ende dese loffelijcke gewoonte, van
sulcken autheur ghecomen, is met lanckheyt van tijden seer ghewassen, datse by nae
in alle plaetsen van Italien neerstelijck tot op den dach van heden onderhouden wort.
S. Bonauentura Bisschop, Cardinael der H. Roomscher Kercke, ende Generael vande
gheheel Oorden der Minderbroederen, heeft te Roomen oock ingestelt een Bruerschap,
den welcken hy gegeuen heeft een manier van bidden ter eeren vande reyne suyuere
maghet Maria.
Ende op dat ick dit Capittel eynde, ick beuinde dat het beghinsel van het
Broederschap vande coorde een beghinsel heeft genomen van S. Dominicus. Dese
als hy groote deuotie hadde tot S. Franciscus om zijn wtnemende deught, soo badt
hy + S. Franciscum om een coorde daer hy mede omgort worde, de welcke hy ten
lesten vercreech, ende droech die onder zijnen ondersten rock. Naederhandt heeft +Acta Socior. B. Francisci c.
de Paus Leo den thiensten verleent alle mans ende vrouwen die wt deuotie dragen 41.
de coorde van S. Franciscus Oorden, gegeuen van eenigen Prelaet des Oordens, dat
sy moghen verdienen de Aflaeten vanden Stoel van Roomen ghegheuen de Oorden
van S. Franciscus. Voor memorie der menschen beuintmen dat inde Broederschap-
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pen van ons Lieue Vrouwe, te Brussel, te Maestricht, ende te Thienen in onse
Cloosters inde Processien de coorden ghedragen zijn geweest vanden hals hangende,
ghelijckt noch daghelijcx gheschiedt. Die Paus Sixtus de vijfde van dien naem, heeft
een aertsbroederschap ingestelt vande coort-draghers, ende heeft dat met aldergrootste
Afflaeten verciert.

Het XXI. Capittel.
Beschrijuinge vande vermaerde Processie der Minderbroederen binnen
Maestricht.
TOt noch toe hebben wy ghesproken vande kerckelijcke Processien, ende manieren
die van outs daer in gebruyckt sijn geweest, op dat wy door d'exempelen ende
leeringhen wt den ouderdom ghenomen souden verstaen, dat onse Processien nae de
oude manier vande Christenen geschieden met groote deuotie ende religie op dese
manier.
Als op den Paeschdach de Vesperen wt sijn, soo volghen de Broeders het Cruys
met veel volckx ende gaen nae de Capel staende op de rechter sijde vande Kerck,
ende singen daer voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe dien hemelschen lof-sanck,
Regina caeli laetare, ende bringhen daernae het Beeldt van ons Lieue Vrouwe int
mid-
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del vande Kerck ende wort daerom hooch ghestelt om ghe-eert te worden. Terstont
daernae met onghelooffelijcke deuotie geschieden aldaer de besoeckinghe, gebeden,
gheloften ende offeranden soo vande Borgheren als vremdelinghen, maer
princepaelijck snachts, om te schouwen die ooghen van anderen, om niet ghesien oft
bekent te worden, vande Sonnen onderganck tot smorghens vroech. Ten is niet wel
om segghen wat een menichte van menschen datter comt van buyten, vande dorpen
ende omligghende steden. Daer sijnder somtijts getelt vande wacht aen de poort des
Stadts, gecomen te sijn bouen de ses duysent mannen, behaluen de vrouwen ende
kinderen die noch meerder getal maecken. Die meesters vande Capelle van ons Lieue
Vrouwe int iaer duysent ses hondert ende acht, wanneer dat dit Paus Paulus Quintus
vollen Aflaet verleent hadde, belijdden wtghereyckt te hebben aen het volck
seuenthien duysent beeldekens. Als ick dit schreef int iaer 1611, seytmen van buyten
wel ghecomen te sijn neghentien oft twintich duysent menschen, ende worden doen
wel wtgereyckt bouen die tweeentwintich duysent beeldekens.
2. Tis genuechelijck den godtvruchtigen te sien kinderen, iongelingen, maeghden,
gehoude vrouwen, ende mannen comen
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al naeckt alleen bedeckt zijnde met lijne hemden, ende beruoets tottet Beeldt van
ons Lieue Vrouwe, dat ront-om te gaen, te aenbidden, ende onder het Beeldt met
gebooghde knyen te cruypen. Van beyde gheslachten zijnder die den vloer oft
paueytsel vochtich maeken met cussingen ende traenen, biddende Godt om
vergeffenisse van hun misdaden door de verdinsten vande reyne suyuere maghet
Maria, nae dat ieghelijck hem in sijn conscientie beuindt. Veel sijnder die den wech
vande Processien niet eens, maer dicwils ommegaen, dragende in haer handen
brandende keerssen. Veel sijnder die vanden hoofde totte knyen tot op hun bloot lijf
int hernas gaen, ende oock al cruypende den wech vande Processie, die niet cleyn
en is, ommeghaen, ende ijsere ketenen van swaer ghewicht aen hun voeten gebonden
voorts trecken.
3. S'maendaechs nae Paesschen, dat den dach is vande Processie, als het sermoon
wt is ten negen vren, soo somt den geheelen Magistraet ende Raet met den Gouuerneur
ende de princepaelste vande Stadt in ons Clooster ende choor, om de Hoochmisse
te hooren die ghesonghen wordt ter eeren van ons Lieue Vrouwe, ende alle de borgers
ende pelgrims ende gaense te gemoet. Oock dit Eerw. Heeren van beyde Capit-
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telen ende Pastooren vander Stadt. Teghen het leste vanden dienst worden die coorden
wtghedeylt van S. Franciscus, eerst aen alle de Ouersten, Edel-lieden, Heeren vanden
Magistraet, ende aen alle die deuotie hebben tot S. Franciscus, ende een yegelijck
draeght die coorde openbaer op zijn cleederen, hanghende dweers vande schouderen,
gelijck de manier is een velt-teecken oft sijden sluyer te dragen. Ende als den
goddelijcken dienst wt is, soo wort die Processie gehouden in sulcke geschictheyt
als eenen heyrlegher die wel geschickt is. Ende gelijck in eenen legher zijn
verscheyden vendels, colonelschappen, bannieren, ende teeckenen van verscheyde
wapenen, maer dienen nochtans eenen Prince: soo is oock in dese deuote Processie,
verscheyde deuotie, maer nochtans een warachtige godtvruchticheyt, want wat sy
ons Lieue Vrouwe doen, dat doen sy Christo: de summe vande schuldige reuerentie
comt Christo toe, van wyens volheyt Maria ontfangen heeft, dat sy genoemt wort
vol van gratie. Tis openbaer dat de glorie des moeders ende des Soons ondeylijck is,
gemeyn is den loff van beyde, wyens wtlegginge + gaet te bouen allen verstant. Dat
daerom swijge de onwijsheyt des vleeschs, ende dat weerdelijck ghehouden worde +Hildeph. Archiepis. Toletan.
Serm. 3. De Assclp.
met louingen het feestdach vande moeder Godts ons
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Salichmakers, die sulcke eere alderweerdichste is, hoe sy meer te eeren is om haer
+
gratie, want haer eere ende glorie, loff, ende dancksegginge is oock des
+
Salichmakers.
B. Virg. Mariae, tom. 9.
Biblioth. Pat.
4. Maer want den Ruyters Christi niet en betaemt voorts te gaen sonder
teeckenen van Christelijcke strijdinghe, soo isser een bruer die t'Cruys voor draecht,
ende hem volght terstont een groote schaere van mannen, vrouwen ende kinderen.
Ende sy en volgen niet gelijck het ghemeyn volck, maer op een sonderlinge manier,
want sy nemen oock t'Cruys op. Want den geheelen wech vande Processie volbringen
sy al ghecleedt alleen int lijnen oft int wullen, bloot voets verscheyden lichten in
haer handen dragende, int habijt der menschen die publikelijcke penitentie doen met
grooter stilte, werm gebeden ende traenen stortende. Want sy peysen op thgene dat
Christus heeft ghesproken: VVie zijn cruys niet op en neemt, ende my + volght, die
+
en is mijns niet weerdich.
Matt. 10.
5. Int Jaer duysent ses hondert ende acht, wordender ghetelt op sulcke manieer
ghecleet duysent menschen ende noch meer, onder welcke veel mannen waeren die
ijsere helmen op hun hooft hadden, om niet bekent te zijn. Daer waeren oock veel
moeders die haer cleyne kinderkens mede leyden die nauwelijck gaen en conden, de
sommighe droegen haer kinderkens noch
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aen de borst. Oock een out wijff die alle Jaeren placht int lijnen omme te gaen, als
sy door ouderdom ende sieckte niet meer en cost den wech omgaen, om haer geloften
te volbringhen liet sy haer op de selue forme omdraghen op een beddeke. Onder dat
vendel volghen oock die van het Broederschap vande gheesselaers sijn, die onder de
sorghe ende sturinghe sijn der Collegie vande Societeyt Jesu, maer nv onder de
Predickheeren. Dese ghecleet sijnde met sacken, met bedeckten aensichten, met
bloote voeten (soo sy hun Processie houden op den witten donderdach) vercieren
met groote deuotie onse Processie, soo mans, ionckgelinghen, ende kinderen.
6. Het ander Cruys volcht t'faetsoen van tvendel Labarum, daer den arbeyt oock
mede den loon des arbeyts te kennen gegeuen wordt ende vergelt. Dat selue volgen
terstont alle onse broeders singhende ende met grooter stemme ghebenedijdende de
Moeder Godts, ghebenedijt bouen alle vrouwen. Daernae volghen die eerste borghers,
daer nae de Meesters vande Capelle van ons Lieue Vrouwe, altesaemen gaende met
tortssen oft flambeelen inde hant voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe, (van welcke
wy nv spreken) dat seer deuotelijck ghedraghen wordt vande eerlijckste maeghden.
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7. Het Beeldt van ons Lieue Vrouwe volght de schare der gewapender mannen, die
gheloeft hebben iaerelijcks, oft den tijt van sekere iaeren de Processie int hernas om
te gaen. Int iaer duysent ses hondert ende acht heb icker getelt sessentachtentich by
na al met fackelen oft tortsen, op hun bloot lijf ghecleet met hernas (de schamelheyt
alleen bedeckt hebbende) vanden hoofden totten voeten toe. De hoofden waren
gedeckt met ijsere hoofden, het lijf ende de armen met borstharnas, de knyen, schenen,
ende oock de voeten al gheharnast op sijn peerdt-ruyters. Ende by nae soo al. De
sommighe trecken al sleypende nae aen haeren rechten voet een keten van groot
gewicht om soo veel te pijnelijcker voorts te ghaen. Het lijne cleeke dat de
schamelheyt deckt, geeft te kennen het afloopende bloet van het bijten der waepenen.
Niemant en soude lichtelijck gheloouen, hoe seer dat den wech bespreyt is met
druppelen bloets, daer de Processie gaet. Die andere stroyen groen cruyden, bladeren,
blommen liefghetal voor de ooghen ende reuck inde Processie, maer dese maecken
den wech purper van hun bloet, om de sonden af te wasschen ende de vlammen des
helschen viers wt te blusschen.
8. Nae dese wtghelese soldaten volght de Magistraet des Stadts, ende beyde de
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Schouters, waeraf den eenen is vanden Bisschop van Luyck, ende den anderen vanden
Hertoch van Brabant, daer nae die Borghmeesters, ende Senateurs oft Raets-Heeren,
ende alle die andere die in officie vande Stadt sijn, al met tortsen ende flambeelen
inde hant voor het heylich Sacrament, dat ghedraghen wordt met groote reuerentie
onder eenen roosijden hemel. De Processie sluyten, die Gouerneur des Stadts, de
Edelheere Lant-commandeur met alle den Eeldom, ende een groote menichte van
alle soorte van menschen, soo borgheren, soldaten als vremdelinghen ende pelgrims,
soo mans soo vrouwen. Om dese Processie te sien sijn alle huysen, vensteren, ende
straeten daer die Processie voorby gaet soo vol menschen vervult, dat die Processie
sonder ghedranck qualijck can gheschieden, hoe seer dattet volck door de helbaerdiers
in gheschicktheyt ghehouden wordt. Ende als de Processie ghe-eyndt is, soo en neemt
nochtans die deuotie gheen eynde, want geheel acht daghen lanck, gheschieden
besoeckinghe, deuotien, ende ommeganghen soo de Processie voor is ghegaen van
vele menschen.
+
9. De ghebeden van een ieder moghen dese sijn, V louen wy o heylighe suyuere
+
onbevleckte maeghet Maria, Moeder
B. Ephrem in Threnis B.
Maria.
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van uwen grooten Sone, hope van alle cleynmoedighe ende sondaeren, v
ghebenedijden wy vol van gratien, die Christum ghebaert hebt den waerachtighen
Godt ende mensche, voor v vallen wy al te voet, al aenroepen wy v, ende versoecken
v hulpe. Verlost ons o heylighe maeghet van alle aenstaende noot, ende van alle
tentatie des duyuels. Weest onse versoenersse ende Aduocatersse inde ure des doots
ende des oordeels, verlost ons van dat toecomende onblusschelijck vier ende wterste
duysternisse, ende maeckt ons weerdich de glorie uws Soons, o aldersuetste ende
alderbermhertichste maghet, want ghy sijt ons eenighe alderghernste hope by Godt,
wyen sy glorie eere inder eeuwicheyt. Laet ons eenen toeghanck hebben door v, tot
uwen Sone, o ghebenedijde + vindersse der gratie, moeder des leuens ende des
+
saelicheyts, op dat hy door v ons ontfanghe, die door v ons is ghegheuen . . . . .
Bern. Ser. a. de Aduentu
Domini.
Beueelt ons uwe Sone, ende presenteert ons uwen Sone, op dat hy die door v
gheweerdicht heeft deelachtich te sijn onser cranckheden ende ellende, door v
intercessie ons deelachtich maecke sijns glorie ende saelicheyt.
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Het XXII. Capittel.
Wanneer dat begost hebben miraeckelen te schijnen van ons Lieue
Vrouwe van Maestricht.
+

HEt Beeldt van ons Lieue Vrouwe van Maestricht is seer vermaert van vele ende +
groote miraeckelen by alle dorpen ende omligghende steden, om dat van haer
ouerlanckx ghecomen is een aldersekerste medecijn tegen verscheyde sieckten ende
ongemacken. Veel hebben haer hulpe ghewaer geworden die daer om baden. Ick
beuinde datter veel miraeckelen ghedaen sijn, die niet gade geslaghen en sijn, noch
geteeckent. Mannen van veel iaren hebben publickelijck ghetuyght voor memorie
van menschen aen dit Beeldt veel wondere miraeckelen gheschiet te sijn, soo wy
cunnen raepen wt het opschrift ende ghebedt van B. Nicolaes Harlaer, waer van wy
hier bouen hebben ghesproken. Maer eer dat wy comen om die te beschrijuen + soo
+
Psal. 71.
segghen wy te voren, dat Godt is, die alleen wonderlijcke doet. Nochtans + door
+
Mariam is de medecijn by den siecken, de Sonne der Rechtveerdicheyt schijnt
Chrysost. Orat. in S. Maria
Annunt.
den ghenen die in duysternissen sitten, hy is hun gheworden een vaste haue den
ghenen die in tempeest ghestelt sijn, ende voor die int perikel verseren een sterck
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bollewerck, hy te weten die onse peys is. Ende v die godtvruchtich sijt segghe ick,
+
dat Maria can hulp verleenen den verlosten, die verdient heeft te draghen den prijs
voor den ghenen die verlost souden worden. Want tis kennelijck by alle menschen, +D. Hier. to. 9. epist. 1.
ten sy datse goddeloos sijn ende onwetende, dat den goddelijcken geest is inde
creature door sijn wesen ende macht, wyen niet onmoghelijck en is ende miraculeus,
die totter eeren van sijn heylighen miraeckelen doet.
2. Maer op wat maniere datter miraeckelen + gheschieden van daer bouen oft door
+
de Engelen oft op andere maniere, als sy ons aenprijsen die eere ende religie
D. Aug. 10 de Ciuit. Dei. c.
12.
vanden eenighen Godt, soo moetmen gheloouen, dat die waerachtelijck
gheschieden van hun oft door hun, die ons nae de waerheyt ende godtvruchticheyt
lief hebben. sy en moeten oock niet ghehoort worden die loochenen dat den
onsienelijcken Godt, sienelijcke miraeckelen doet, want oock nae hun segghen, hy
de werelt heeft ghemaeckt, die sy voorwaer niet en cunnen geloochenen sienelijck
te sijn. Al wat wonders datter dan gheschiet inde werelt dat is voorwaer minder, als
dese geheele werelt, dat is hemel ende aerde, ende al wat daer in is, dat seker Godt
die Heere ghemaeckt heeft. Ende ghelijck hy die dat
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ghemaeckt heeft soo is oock de manier hoe dat hy dat ghemaeckt heeft den mensche
verborghen. Daerom Godt die sienelijcke dinghen heeft ghemaeckt hemel ende aerde,
hy en onweerdicht hem oock niet te doen sienelijcke miraeckelen, inden hemel oft
opder aerden, op dat hy soo de siele tot sienelijcke dinghen noch gheneycht, souden
trecken om den onsienelijcken lief te hebben.
3. Soo dicwils dan als ghy hoort oft siet dat door de H. Moeder ende maget Maria
miraeckelen gheschieden, oft door de Enghelen, oft door die Heylighen, ghelooft dat
die van Godt geschieden tot hunder + eeren. Ende want Godt den autheur is van allen
naturen, soo segghen wy dat dit den wille des Almoghenden Godt is, die voorwaer +Id. 21. de Ciu. Dei, c. 7.
anders nergens om en wordt Almachtich ghenoemt, dan om dat hy al wat hy wilt,
vermach te doen, die soo veel vermocht heeft te schapen.
4. Tis kinderen dinck te segghen, dat den Apostelen gegheuen is miraeckelen te
doen wt de beloftenisse Christi, maer niet andere menschen, daer nochtans Christus
+
opentlijck heeft gheseyt, Voorwaer, voorwaer ick segghe v lieden, wie in my ghelooft,
die wercken die ick doe, die sal hy oock doen, ende meerder dan dese sal hy doen. +Ioan. 14.
Hebben allen die Apostelen in Christum ghelooft? Ist dat die andere
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door hun predicatie oock hebben ghelooft, waerom en souden sy oock gheen
miraeckelen hebben ghedaen, en waerom en souden die oock nv niet gheschieden?
Want van hun heeft Christus ghesproken, Ick + en bidde voor henlieden alleen niet,
maer oock voor de ghene die door haerlieden woort, in my gheloouen sullen. Ende +Ioan. 17.
wederom als Christus ten hemel soude climmen, sprack hy, Dese teeckenen + sullen
henlieden volghen die gheloouen sullen, Door mijnen naem sullen sy de duyuelen +Mar. 16.
wtworpen. Met nieuwe tonghen sullen sy spreken. Serpenten sullen sy wech nemen.
Ende ist dat sy yet dootelijcx drincken, dat en sal henlieden niet hinderen. Op de
siecken sullen sy haer handen legghen, ende die sullen wel te passe worden. Dat dan
van ons wijcken die grijpende woluen in schaeps cleederen die laghen legghen de
cudde des Heeren. Dat wech wijcken die dystelen ende dornen vande welcke noch
vijghen noch druyuen ghepluckt en connen worden. Dat gheschout worden de holen
der vossen ende de + nesten der voghelen, daer Christus gheen plaets en heeft om
+
sijn hooft op te rusten. Die oock S. Paulus vermaent gheschout te worden. Ick
Matt. 8.
+
bidde v broeders dat ghy die waerneemt die tweedrachticheden ende ergernissen
+
maecken buyten de leeringhe die ghy gheleert hebt, ende wijckt van die.
Rom. 16.
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Het XXIII. Capittel.
Hoe dat neerstelijck ondersocht sijn die miraeckelen van ons Lieue
Vrouwe, ende daer op gheseten hebben gheleerde mannen om die selue
te examineren, ende een oft twee verhaelt worden die geschiet sijn int
iaer duysent ses hondert ende acht.
ICk verhaele nv die miraeckelen die ick heb cunnen gheuinden gheschiet te sijn door
ons Lieue Vrouwe van Maestricht, in besundere Capittelen deylende, die van eender
soorten sijn. Ick aenroepe Godt + tot eenen ghetuyghe op mijn siele, dat ick niet en
hebbe geschreuen, dan dat seker ghelooffelijck was, ende niet genomen dat ijdel +2. Cor. 1.
ende valsch was. Daerom vast rustende op t'ghetuygh van mijn conscientie, appellere
ende beroepe ick tot dat schruemelijck oordeel Godts alle die dese dinghen niet en
willen geloouen, ende als voor valsch verworpen ende versierde dinghen. Want ten
is my niet ghenoech gheweest, dat ick self de miraeckelen neerstelijck heb ondertast,
ende selue ondersocht, die mannen, vrouwen ende kinderen, den welcken verscheyden
weldaeden der ghenesinghen geschiet sijn, ende voor my doen comen, maer ick heb
oock Heeren vanden Raet ende openbaere Notarissen tot mijnder hulpen ghe-

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

169
nomen, die tgene dat sy saghen ende hoorden vertellen beuestight met ghetuyghen,
met my souden teeckenen. Jae oock op dese saecke hebben gheseten int openbaer
die Eerweerdighe Heeren, Guilhelmus Fexhius Licentiaet inder Godtheyt, Guilhelmus
Bemelius, Adamus Broeckart, Godefridus Meydal, Cannonicken van het Eerw.
Capittel van S. Seruaes. Ende oock met hen die Eerw. Heeren Andreas Gentius,
Guilhelmus Sucquettius, Nicolaus Beckmannus, Cannonicken van ons Lieue Vrouwe.
Ende op dat alle suspicie souden wech genomen worden door mijn versueck sijn
oock ghestelt vanden Magistraet van Maestricht Treffelijcke mannen die by de
ondersoeckinge met die voorschreuen Heeren souden tegenwoordich wesen, te weten
Andries Eyck, ende Laureys Grooteclaes afghegane Borghmeesters, ende Raet der
Stadt, ende tot twee reysen Borghmeesters, Oock Geraert Driessen ende Lambrecht
Vrints oock bekende ende duechdelijcke mannen vanden Raet. Dese heb ick gehadt
tot bysitters, dese hebben met my openbaerlijck de miraeckelen ondersocht, ende de
verhaelingen ge-examineert, ende die gelooffelijcke getuyghen en waren van geen
quaet leuen, oft huysgenoten, oft in iemande gehouden, maer deden hunnen eet dat
sy die dingen soo gesien
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hadden, die vertelt worden. Soo hebben wy dan geschreuen die dingen die
publickelijck zijn getuycht ende met eet beuesticht, die soo verre zijn van bedroch
ende valscheyt, als die tegenpartije die hier op spreken sijn van een oprecht goet
herte. Ick houde dan op van protesteren, en sal beghinnen te verhaelen, eerst wat
inde Stadt van Maestricht geschiedt is, ende daer nae wat wy verstaen hebben elders
gheschiedt te zijn. Maer eerst voor al sullen wy verhaelen een oft twee miraekelen
die geschiedt zijn int iaer duysent ses hondert ende acht, als wy dit boecxken schreuen.

Dat een kint met eenen bult ende creupel ghenesen vvorde.
+

2. Catelijn huysvrou van eenen Borgher van Maestricht Willem Nijpels, heeft
+
publickelijck inde voorgenoemde vergaederinge beleden, dat sy een Soenken
Int Iaer 1608.
hadde, ghenoemt Mattijs van twee Jaeren, die met eenen bult geboren was, soo swack
ende cranck van voeten, dattet noyt op zijn voeten staen en coste, die benoude moeder
nam voor een ghelofte tot ons Lieue Vrouwe voor de gesontheyt van haer lieff kint,
dat sy drij Jaeren lanck inde Processie van ons Lieue Vrouwe, die gehouden wort
tsanderdaechs nae Paesschen, haeren Sone omdragen soude met bloote voeten, alleen
int wullen gecleet. Ende op den
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dach vande solemnele Processie, is sy op sulcke maniere den wech der Processie
drijmael ommegegaen, met die dienstmaerte, die door het beuel vande moeder oock
tot drij reysen toe het kint hadden omghedraghen beruoets ende int wullen. Binnen
twee daeghen genas gheheel het kint, ende ghinck recht, ende den bult bleeff
allenskens achter.
3. Ida Smidts gebuerinne by ons Conuent + van Maestricht, heeft voor ons
openbaerelijck ghetuyght dat sy hadde een dochterken Lijsbetke ghenoemt, noch +Int Iaer 1608.
gheen twee Jaeren out zijnde, gheboren int Jaer 1606. op S. Simons en S. Judas dach,
wyens slinckvoetken van binnen soo ghecromt was, dat op haer enckelen nauwelijcx
ghestaen en coste. Op den dach der solemnele Processie bouen ghenoemt, brocht de
moeder het Dochterken in onse Kercke, dragende in haer hant een brandende keersse.
Als sy dat in ons Lieue Vrouwe Capelle hadde ghebrocht, soo heeft sy dat drijmaels
gedraegen ront-om den Autaer, ende drijmaels ront-om het Beeldt dat int middel
vande Kerck stont. Terstont begonst het Dochterken recht te staen op haer voeten,
ende vande moeder gheleydt zijnde metter hant ghinck te voet naer huys, dagelijcx
meer ende meer vastelijck gaende.
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Het XXIIII. Capittel.
Van eenen die in een vvijnpijpe gheuallen vvas, ende van de doot is
bevrijt gevveest.
+

INt Jaer duysent ses hondert vier woonden te Maestricht Br. Pieter Boels een
gheprofesset leeckenbroeder van onser Oorden, ende dispensier van ons Conuent. +Int Iaer 1604.
Als t'sanderdaechs nae de Besnijdenisse des Heeren nae ghewoonte de Broeders om
vleesch hadden gheweest, ende hy het selue vleesch van officie weghen hadde
ghesouten ende ghecruypt, ginck hy spaede inde Kercke, sy seluen Gode beuelende
voor den slaep nae sijn oude manier. Ende gaende wederom nae de cuecken, om van
daer nae sijn celle te gaen, soo daer eenen trap was, soo is door den wint by auontuere
sijn keers wtghewayt, ende hy is metten hoofde ouerrugghe ghevallen inde wijnpijpe,
die daer aen die dore vande cuecken int d'aerde begrauen was ende ontfonck als een
cisterne het reghenwaeter, dat vat oft wijnpijpe houden ontrint vijf aemen, ende was
doen half vol waeters. Soo int water gevallen sijnde en cost hy hem niet opheffen,
want hy met den hoofde lach nederwaerts, noch wt den water opcomen om dat de
tonne enghe was. Hy moeste steruen. Daerom als hy niet en coste met woorden, soo
aenriep hy ons Lieue Vrou-
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we van Maestricht metter herten, ende affectien, ende terstont daernae soo ghevoelden
hy, dat hy stracx int midden van sijn lichaem gevaedt wordde, ende op sijn beenen
ghestelt, ende wordde soo verlost vande sekere doot door de hulpe vande reyne
maghet ende Moeder Godts Maria, ghebenedijt inder eeuwicheyt.

Het XXV. Capittel.
Van eenen die met veel dootelijcke vvonden ghequetst vvas, ende
vvonderlijck ghenas.
INt Jaer ons Heeren duysent vijfhondert + ende lxxxvij. op den thiensten September
+
heeft verscheyde reysen by eeden beuesticht voor den Raet der Stede van
Int Iaer 1587.
Maestricht, Alphonsus Perrea Lusitanus eertijts Ruyter, nv een garnisoen soldaet
onder het vendel vanden Edelen Heer Antoen van Grenet, Heere van werp Gouuerneur
van Maestricht, dat hy door begeerte van Mevrouwe Abdisse van Hocht (dat een
Clooster is van Edele ioffrouwen van S. Bernaerts oorden) int Jaer duysent
vijf-hondert ende seuenentachtentich, op den tweeden dach van September, van
Maestricht te peerde ghereden heeft tot Pietershem een edel out casteel daer by
geleghen, om sommighe verschillen neder te leggen die Mevrouwe hadde met haeren
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Pachter aldaer. Smorghens als hy ontrint acht vren alleen aen de brugghe van Hocht
reedt, soo siet hy wt holen wtcomen gheloopen tot hem gewaepende Ruyters, die
riepen dat hy hem gevanghen gheuen soude. Maer Alphonsus betrouwende hem op
sijn peert, nam de vlucht, maer terstont van hen omcingelt. Als hy nv gevangen was,
soo nam hem een sijn borse, met sijn roosenhoeyke, daer aen hinck een copere
medaille van ons Lieue Vrouwe. Van de andere cleyn dinghen en was hy soo seer
niet besorght, als hy wel was voor het roosenhoeyke, dat hy badt hem mocht wederom
ghegeuen te worden. Maer hy badt te vergeefs want diet genomen hadden die gheckten
met sijn deuotie tot ons Lieue Vrouwe. Alphonsus wordt van die Ruyters wech
geleydt, ende als sy bekenden dat een soldaet was daer geen hope en was van groot
rantsoen te crijghen, soo seyde een van die soldaeten, dat hy vrij wech loopen soude.
Op hem staende viel van sijn peert, aen den oliemuelen van Pietershem, ende nam
de vlucht in Pietershems boschs. Terstont twee van hun nemen hem wederom wt de
vlucht ghevanghen, ende den eenen gaf hem eenen steeck met sijnen corten deghen
in sijn rechte sijde, ende doet hem wederom op sijn peert sitten. Alphonsus worde
geleydt tot
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een dorp Helchtere ghenoemt, niet verre van het stedeke Per ghenoemt, die nv seer
flau wordde vande quetsure ende van het bloet dat hem af-liep. Als hy ghecomen
was te Helchteren soo vondt hy dat de wonde soo ghebloet hadde dat hy, ende oock
die hem ghevanghen hadden despereerden van sijn leuen. Soo naemen sy eenen raet
dat sy hem inden naesten borput souden worpen, ende belasten dat eenen boer die
sy oock gevangen hadden. Maer hy weygerden dat te doen door vreese van Conincx
Soldaten, die schier oft morghen van hem oft van sijn kinderen daer ouer vraeck
souden moghen nemen, als sy dat vernamen. Ende als sy ende de peerden te
Helchteren hadden ghepeystert, Alphonsus is oock op sijn peert geholpen, en moesten
hun volghen, weynich daer nae soo wesen sy hem ten toren van het stedeke Per, ende
seyden dat sy hem daer souden laeten cureren. Maer sy ginghen wech, Ende
Alphonsus vanden peerden ghesedt sijnde, ginck te voet, verselschapt wesende met
drij van hun Ruyters. Ende van desen worden hy gheleydt, niet recht naer Per, maer
vanden wech nae de slincker sijde, alwaer een van hun den rechten arm van Alphonsus
met eenen poingnaert doorstack, ende den anderen stack met eenen poingnaert door
sijnen hals, alsoo dat
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Alphonsus plat der aerden viel, ende aenriep int Spaens ons Lieue Vrouwe (de Sant
Francisco) dat hy niet steruen en soude sonder biechten. Maer sy geckten met hem,
Roept ons Lieue Vrouwe aen, roept S. Franciscum aen, sy sullen v helpen te weten,
ende sy allen drij gauen hem seer veel wonden in sijnen rugghe. Ende dese
bloetsuypers en waren noch niet versaeyt, sy keeren Alphonsum omme, ende
doorstaken hem met den buyck opwaerts liggende met haer dagghen dicwils, eerst
door de lippen, daer nae door den hals, soo dat den poingnaert onder het kinnebacken
vande slincker totte rechter sijde doorginck, soo te kennen gauen die licteekenen die
wy saghen. De vijfste wonde gauen sy hem bouen het recht mammeke, soo wijt ende
open dat den aessem daer wt quam. Ten lesten vreedelijck al snijdende, al stekende
den ellendigen Alphonsum soo gauen sy hem vijfftich wonden. Ende als hy soo
ghewont worde hy en houden niet te aenroepen de hulpe van ons Lieue Vrouwe als
te voren, niet met woorden, maer met affectie, om dat hy onghebiecht niet en soude
steruen. Ende sy seyden tot malcanderen, Laet ons den schelm laeten ligghen, hy
heeft wonden genoech om te steruen. Sy sneden sijn nestelen onstucken, sy trocken
wt sijn schoenen, caussen, broeck,
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ende wambas, ende lieten hem voor doot ligghen. Ende Alphonsus was soo ghequetst
dat hy gheen wonden meer en ghevoelden. Ende als hy wat tot sijn seluen ghecomen
was, ghevoelden dat hy seer swarelijck gequetst was, soo hy cost cruypen,
verborghden hem onder de bremen tegen de winden ende coude, sonder ophouden
de Moeder Godts aenroepende, vande welcken hy niet verlaeten en is gheweest, hoe
wel dat hy berooft was van alle menschelijcke hulpe. Want hy sach daer de Moeder
Godts Maria, die haer kindeken droech op haeren slincken arm, ghecleet sijnde met
een blauverwighen rock als hemels blau, ende gegordelt. Oock sach Alphonsus by
haer slincker sijde staende den heylighen Seruaes ghemijtert, verciert met een casuffel
van geminghelt coleur van geel ende groen, hebbende in sijn rechte hant eenen staf,
door welckens gesichte hy seer versterckt is gheworden, ende badt sonderlinge om
haer hulpe. Ende als sy verdwenen, is opghestaen stercker als van te voren, ende
gaende tot het naeste huys en vant daer niemant in. Ende sittende op een banck, vondt
daer eenen beesdoeck daermen de kinderkens in wint, ende verbont daer mede sijn
hooft, ende de wonden van sijnen hals, ende nedersittende vande banck opder aerden
rustende
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teghen de banck. Niet lanck daer naer quam de vrouwe, draghende haer kint op den
arm, ende riep hem toe, O ongheluckighe mensch leefdy noch? Sijt wel ghemoet,
Godt sal v helpen. Daer quamen oock twee boeren, vraeghende hoe dat hy vaerde,
tot welcken hy, soo hy nauwelijcx spreken en cost, wees met sijn slincke hant dat sy
wat naeder comen souden, ende badt dat sy wilden den Pastoor roepen om teghen
hem sijn biecht te spreken. Maer sy seyden dat den Pastoor door vreese vanden vyant
wech gheloopen was nae Hasselt. Als tsauonts den vyant wederquam, ende alarm
ghemaeckt wordt, soo hebben sy Alphonsum gheleydt in een schuere ende hem
gheleyt op wat stroots. Bijcans nae een ure quam by hem een meysken knielende
neffens hem, vraegden hem hoe dat met hem was, ende sy vertroosten hem soo sy
best moght. Maer hy gheheel verdroocht sijnde ende wtghebloet, gaf sijnen dorst te
kennen. Terstont soo bracht tot hem het meysken een schotelke vol waeters ende
wederom by hem knielende gaf hem te drincken, Inden naem des Vaders, ende des
Soons, ende des heylighen Gheests. Ende als Alphonsus niet meer en begeerden, het
meysken hem drijmaels teekenende met het teecken des H. Cruys, is wech gegaen,
geheel onbekent van waer

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

179
dat sy ghecomen was, ende waer dat sy henen was ghegaen. Ende tsauonts ontrint
acht uren quamen die voorgaende huysmannen wederom, die nv ghesloten hadden
Alphonsum te sinden, soo hy begeert hadde totten Pastoor ende Chirurgijn. Tot dyen
eynde hueren sy een arm vrouken, die Alphonsum op een karre souden bringen te
Per, want sy selue dat niet en derfden doen om de vreese der soldaten. Ende als sy
opt midden vanden wech waeren ghecomen, door Godts wil soo quam hun de
Chirurgijn van Per te gemoet, die nv vier oft vijf maenden van Per hadde gheweest
ende ghebleuen was te Hasselt. Hy verstont van het arm vrouke dat Alphonsus
vreedelijck ghequetst was vande Geetruybersche Ruyters. Ten thien uren snachts
quamen sy te Per, ende int huys vanden Schoutet worden Alphonsus int bedde gheleyt,
alwaer terstont voor alle werck die Pastoor ontboden wordt die sijn biecht hoorden.
Daernae begost de Chirurgijn alle de wonden te tasten ende te sien, ende vondter te
sijn veerthien oft vijfthien dootelijcke wonden. Ende wanhopende van sijn gesontheyt
verbandt die wonden met een lichte hant, om dat hy meynden dat hy niet en soude
cunnen totten morghen leuen. Maer Alphonsus door Godts helpe ende door tusschen
bycominghe vande
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reyne maeghet Maria, S. Seruaes, ende S. Franciscus, der welckens helpe hy
gestayelijck hadde aenroepen, en leefden niet alleen tot t'sanderdaechs, maer ontfonck
oock het H. Sacrament des Autaers een aldersaelichste medecijn des lichaems ende
der siele voor een teyrghelt totter doot, ende niet lange daernae sijn alle sijn wonden
genesen, ende heeft vercreghen gantsche gesontheyt. Wy hebben Alphonsum ghesien,
die noch heden soldaet is te Maestricht, die lickteeckenen sijnder wonden hebben
wy neerstelijck ghesien, ende wy bewaeren tot een eeuwighe memorie dat hemde
dat die steken vande wonden heeft, ende hanght noch bebloet inde Capelle van ons
Lieue Vrouwe tot Maestricht. Wy hebben ten lesten oock gelesen de openbaere
brieuen van mijn Heer den Pastoor Joachim, ende vanden Raet van Per, die
ghetuyghen met brieuen dat die saecke soo gheleghen is gheweest als ick nv hebbe
+
gheschreuen. Siedy wel goetwillighe Leser, hoe wonderlijck dat die H. Moeder
+
Godts Maria, vertroost die rechtveerdighe die haer dienen?
Cas. lib. 7. illust. Mirac. c.
10.

Het XXVI. Capittel.
Een blint meysken ontfanght haer gesicht.
+

WIllem Donder, ende Lijsbet van Borre tsamen gehouden binnen Maestricht
+

Int Iaer 1601.
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hadden een dochter van elf iaeren Jenneke ghenoemt, die subitelijck blint worde,
ende was bouen de ses maenden gheheel blint. Die ouders ghebruyckten al wat de
Medecijnen ordineerden, maer al te vergheefs. Maer Jenneke sprack tot haer ouders.
Och oft Paesschen waer, ende dat ick mocht mede-gaen totte Minderbroeders in die
Processie? Soo hoepten sy dat sy verlost soude worden. T'sanderdaechs nae Paesschen,
gingen int lijnen beruoets de moeder met die dochter voor het Beeldt van ons Lieue
Vrouwe met die anderen. Wederom quamen sy oock inde Kerck, ende als het H.
Beeldt inde Kerck gedraghen wordt, soo sprack terstont die dochter tot haer moeder,
Siet moeder ick sien het Beeldt van ons Lieue Vrouwe. Ende sy lieden ende al die
daer tegenwoordich waren haer verwonderende ende blijde sijnde, hebben Christo
den Sone Godts fonteyne van allen goet ende sijn moeder de reyne suyuere maeghet
Marie ghedanckt ende gheloeft. De selfste Jenneke woonende te Maestricht is nv out
neghenthien iaeren.

Het XXVII. Capittel.
Een Bultachtich kint, ende creupel wordt effen, ende recht gaende.
ANtonius Cl. V. Sone vanden Borgh-meester + Tossaen Walters, is geboren
+

Int Iaer 1594.
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met eenen bultachtighen rugghe, ende bultachtighe borst, daerenbouen met sulcke
crumme beenkens vande knyen af tot beneden toe, dat hy met crucken moeste gaen,
tot ontrint ses iaeren. Vande broeders, ende van de ghenen die int huys geboren
waeren, worden hy op de manier vande kinderen begheckt, om dat hy cleynkens was,
noemden sy hem een naenken oft dwerch, ende om dat hy niet en cost gegaen, soo
noemden sy hem t'creupelken. Ende, Wie sijt ghy? Staet op v beenen, gaet ghelijck
wy, oft anders soo en sullen wy v voor onsen broeder niet houden. Ende het arm kint
worden soo daghelijcx begheckt. Soo antwoorden ten lesten eens cloeckelijck
Antonius, Ick sal oock eens recht gaen gelijck ghy lieden, als ick eerst ghegruet sal
hebben ons Lieue Vrouwe inde Kerck vande Minderbroederen. Ende als die ouders
meynden dat dit door Godts ingeuen van het kint gheseyt worde, soo brochten sy het
kint inde Kerck vande Minderbroederen op alderonnoosele kinderen dach, int iaer
duysent vijf hondert ende drijenneghentich, ende Antonius offerde aen den Autaer
van ons Lieue Vrouwe inden dienst der Misse een brandende keersse met sijn ouders
ende sijn vrienden, maer alsoo hy met eenen bult ende creupel ghecomen was soo
gaet hy
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wederom thuys. Daer begosten sy wederom Anthonius te begecken. Waerom en
gaedy nv niet: En hebdy ons Lieue Vrouwe niet besocht? Tot welcke hy sprack, Ick
sal cortelinghe te Paesschen gaen, ende ghenesen worden. Daerentusschen worden
het kint den geheelen vasten door begheckt ende bespot. Sijn eyghen broeder, oock
nae den Vader Tossanus ghenoemt, die nv een gheprofessit Broeder is vande Oorden
der Predickheeren, een weerdich Pater, ende een fray Predicant, op den heyligen
Sabbot-dach Misse gedaen hebbende, op den noen thuys comende, begost wederom
Anthonium te quellen. Waerom en gaedy mee? Het is nv Paesschen, naenke suldy
niet eens alleen gaen? Waerom en soude ick niet derren? sprack hy, Ende hem
verstoutende, setten sijn crucken op een sijde, ende ginck alleen van d'een sijde vande
cuecken totte andere. Ende alsser een verwonderinghe ende roepinghe geschiedden,
soo quamen die ouders gheloopen, die siende watter gheschiedt was loefden den
wonderlijcken Godt inde heylighe Moeder Godts Maria. Ende wederom terstont het
kint Antonius liep van dander sijde tot sijnen vader, ende van dien tijt af heeft hy
altijts sonder crucken gheghaen. Die bulten soo op den rugghe als op de borst sijn
effen gheworden, ende die
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beenen sijn recht gheworden sonder ghenesinghe van Medecijn ende Chirurgijn. Als
Antonius gheheel ghenesen was, die ouders danckbaer wesende teghen Godt ende
sijn ghebenedijde Moeder ende maghet Maria, als sy anderwerf een Misse in ons
Lieue Vrouwe Capelle hadden doen doen, hebben sy sijn crucken met ijser beslaghen
om hooghe doen op hanghen tot een eeuwighe memorie, die noch op den dach van
heden ghetuyghen gheuen van dat miraeckel.

Het XXVIII. Capittel.
Van creupelen die ghenesen sijn ende recht gaen.
+

GHielis Ansea het merckschip vuerende van Maestricht ende Luyck ouer ende
+
weder, heeft een heylighen ghesworen dat sijnen sone Simon Ansea geboren is
Int Iaer 1590.
creupel in beyde beenen, ende dat hy tot sijn ses iaeren niet en heeft cunnen gaen,
dan met crucken. Die moeder nam een ghelofte voor haeren sone dat sy drijmaels
Misse soude laeten doen inde Kerck vande Minderbroederen te Maestricht, ende als
op den derden dach die derde Misse gheschiedde, soo stont het kint Simon op sijn
voeten bouen natuere, ende worde genesen van sijn creupelheyt, ende liet daer tot
een memorie van het miraeckel sijn
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crucken. De moeder heeft haeren kindt verbonden aen ons Lieue Vrouwe tot een
teecken van danckbaerheyt iaerelijcx inde Processie tsanderdaechs nae Paesschen
met een brandende keers omme te gaen. Het welck hy ghedaen heeft nv vast ende
recht gaende, out sijnde vierentwintich iaeren, ende is een soldaet onder het Garnisoen
van Shertoghen-bosch, daer Gouuerneur is den Edelen Heer Baron Antonius van
Grobbendonck.
2. Den Edelen Heer Walterus Hoensbroeck, + Voecht van Valckenburch, als hy
woonde te Wijck, welcke stedeke met een brugghe by Maestricht leet, hadde een +Int Iaer 1598.
dochter Margriet genoemt die tot haeren elf iaeren soo ontbonden van knyen was,
dat sy een scheef been hadde, dattet scheen oft de beenen in manier van eenen bant
vande huepe hingen. Als Catlijn Hemkens in haer huysinghe het lijwaet hadde
ghewasschen, door bermherticheyt gheruert wesende, heeft sy Margriet ghedraghen
tottet Beeldt van ons Lieue Vrouwe ten Minderbroeders; Ende als sy haer ghebeden
ghestort hadde, soo ontfonck Margriet haer crachten ende ginck tot haers vaders huys
te voet. Margriet leeft noch op den dach van heden int Clooster der maeghden Zinnich
genoemt by Aken, ende is een geprofessede suster. Oock leeft de
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vader, ende de maert Catelijne, die ghetuyghen geuen van dit miraeckel.
+
3. Lijsbet van Hagen huys-vrou te Maestricht van Jacob Carkens, hadde eenen
neue, Peeter Carkens van vier iaeren, in beyde voeten geheel creupel, die niet en +Int Iaer 1598.
cost gegaen, ten waer dat hy crucken gebruyckten. Die moeder van dit kint Ida
ghenoemt, beloefde voor de ghesontheyt haers soons negen sondaghen lanck hem
te bringen in ons Lieue Vrouwe Capelle, ende op den Autaer aldaer allen Sondagen
Misse te laeten doen vanden Priester. Op den lesten Sondach soo badt die moeder
met haeren sone onder de Misse vierichlijck voor den Autaer van ons Lieue Vrouwe.
Peeter haer sone stont op sterck op sijn voeten. ende nederlegghende sijn crucken
liep tot sijn moeder alle ghebreck vergaen sijnde, ende vaert nv wel out sijnde ontrint
thien iaeren.
+
4. Damianus Praessen, ende Maria Boermans gehoude borghers van Maestricht,
+
hebben een dochterke gehadt Anneke ghenoemt out sijnde een iaer ende ses
Int Iaer 1600.
maenden, dat in beyde beenkens soo creupel was, dattet sonder crucken niet en cost
ghegaen noch ghestaen. Als den Chirurgijn al te vergheefs hadde ghearbeyt, soo
hebben die ouders gheloften ghedaen aen ons Lieue Vrouwe om remedie te vercrij-
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ghen, ende hebben t'dochterke ghebrocht voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe,
smaendaechs nae Paesschen als de Processie gehouden wort. Ende als de Priesters
drijmaels Misse hadden ghelesen voor de ghesontheyt van het dochterke, ende haer
gebeden gestort, soo worde terstont het kint gesont inde Capelle van ons Lieue
Vrouwe, alsoo dat sy daer latende haer crucken, corts daernae geheel gesont is
ghebleuen.
5. Philippus Kopis ende sijn huys-vrou + Catlijn beyde borghers van Maestricht,
hadden eenen sone Matthijs ghenoemt, eeniaerich die geheel creupel is geworden, +Int Iaer 1601.
De scheenbeenen waeren ghevonden op de manier van een Bourgoens cruys, soo
dat niet en cost gaen, maer cruypen, ende dat duerden geheel drij iaeren. Maer oock
ten lesten swol t'kints hooft soo seer, dat tweemaels grooter scheen, ende ooc al sijn
geheel lichaem, alsoo dat d'ouders voor haer oogen sagen 'tkints doot. Maer het kint
riep totte moeder ontrint het feest van Paesschen, draegt my tot die Minderbroeders.
Ende als de moeder d[a]t versuemde, soo riep hy anderwerff ende en houden niet op
van moyelijck te vallen, tot dat hy daer ghedraghen worde. Die moeder droeghet aen
het Beeldt van ons Lieue Vrouwe, ende als sy wilden thuys gaen eer sy wel gebeden
hadde, soo weygerde dat het kint, en
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wilde daer langher blijuen. Anderwerf dan de moeder gebeden hebbende voor het
kint, heuet wederom thuys gebrocht. T'sanderdaechs was het gheswel des kints
teelemael wech. De moeder verblijdt sijnde ende danckbaer, is t'sanderdaechs nae
Paesschen inde Processie voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe ghegaen met bloote
voeten gecleet alleen int wulle. En twintich daghen daernae sijn de knyen van bouen
tot onder toe soo ghenesen, dat hy tot noch toe seer recht gaet.
+
6. Die hus-vrou van Francoys Smits te Libbeeck by Maestricht, hadde een dochter
+
van een iaer ende ses maenden, wyens beenen soo wijt van een gheset ende
Int Iaer 1601.
verdrayt waeren, datse schenen te willen breken als sy meynden te gaen, dat ghebreck
had sy by nae een iaer. Die moeder beloefde voor de gesontheyt haers dochters, dat
sy haer dochter soude doen ommedraghen t'sanderdaechs nae Paesschen inde Processie
die ter eeren van ons Lieue Vrouwe gehouden wordt te Minderbroeders. Sy heuet
ghedaen. Ende van die ure af begost het kint te ghenesen, welck kint met my veel
menschen ghesien hebben sterck van ganck, ende weluarende, out wesende acht
iaeren Barbelke ghenoemt.
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Het XXIX. Capittel.
Stomme sijn sprekende gheworden, ende crancke ghenesen.
CHristianus Linsen heeft vercreghen + by sijn huys-vrou Machtelt Meyers te
Maestricht het ionckste soonke Christiaen genoemt. Dit kint was ontrint sijn vier +Int Iaer 1580.
iaeren niet alleen stom, maer oock gants sonder stemme ende gheluyt, noch ten cost
lacchen, noch eenich teecken met den mont doen van blijschap. Daerenbouen hadde
oock soo den loop dat terstont wtwirp wat spijse oft dranck dat hy in nam. Sijn moeder
Machtelt dede het kint ommeleyden beruoets alleen gedeckt int lijnen inde Processie
tsanderdaechs nae Paesschen, wanneer dat het Beeldt van ons Lieue Vrouwe
ommegedragen wort, wanneer sy oock int lijnen ende beruoets de Processie
ommeginck. Maer eer dat sy begosten om te gaen, soo begost Christiaen te lacchen,
dat hy noyt en hadde ghedaen. Als hy nae de voldaene Processie thuys ghecomen
was, soo heeft hy hertelijck geten, ende de spijse binnen gehouden. T'sauonts begost
hy te spreken, blij wesende ende vrolijck. Van dyer ure af is hy sprekende gheworden
welsprekentlijck, gheheel ghesont ende sterck gheworden, ende gaet nv in sijn
neghenentwintich iaeren.
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+

2. Agnes Schrijuers, huys-vrou eertijts van Paschasius Eueraerts van Maestricht, is
+
gheboren int iaer Christi duysent vijf hondert ende achtenveertich stom ende
Int Iaer 1556.
creupel, acht iaeren lanck worden sy ghedraghen ende en sprack niet, en was kictich
swarelijck haeren aessem verhaelende. Haer moeder Mayke ghenoemt, wordden
inden slaep vermaent, voor het feestdach van Paesschen int iaer 1556, datse gelouen
soude met de Processie te gaen, die ter eeren van ons Lieue Vrouwe ghehouden wordt
t'sanderdaechs nae Paesschen by de Minderbroeders, dat daer nae haer dochter de
spraeck soude ontfanghen ende den ganck. Die moeder is ghegaen om de Processie
te houden, ende presenteerde haer dochter inde Capelle van ons Lieue Vrouwe, voor
het Beeldt van ons Lieue Vrouwe deuotelijck biddende, voor de ghesontheyt haers
dochters. Als nv onder de Hoochmisse ons Lieuen Heere soude opgheheuen worden
inde Choor, soo ghinck de moeder inden Choor om theylich Sacrament te aenbidden,
laetende haer dochter in de Capelle van ons Lieue Vrouwe. Daerentusschen Agnes
ghevoelende dat haer beenen sterck waeren, liep wt de Capelle van ons Lieue Vrouwe
tot aen die dore vande Kerck, daer voor den troubelen tijt een ijsere
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traille naer oude manier plach te leggen. Ende sy die tot noch toe was geweest sonder
spraeck ende sonder ganck, vreesden daer ouer te gaen, maer nochtans eenen moet
nemende, hief haeren voet op proefden, segghende, Op, op, op, Maer een cremer die
met sijn cremerije voor de Kerck stont nemende het meysken, droechse ouer den
rooster door de scharen der menschen, die met groote neersticheyt ter Kercken
quamen. Maer Agnes en wilde niet meer ghedragen worden: ende nedergeset sijnde
vanden dragher opder aerden, ginck alleen thuys, dat iertijts stont tegen ouer de
Kerck, ghenoemt inden Briem, maer is nv afgebroken, was naest de Kerck van S.
Hilarius. Maer soo het huys eenen hoogen dorpel hadde, bevreest sijnde proefden
op te climmen, sprekende de selfste woorden als vore. Die gheburen hun
verwonderende quamen toegheloopen. Die vader nam de dochter ouer den dorpel,
meynende dat sy moeste ghedraghen worden, soo sy plach, maer Agnes weygerende
ghedraghen te zijn, worden vanden vader nedergheset, ende loopende hier ende daer
door het huys met wtgheworpen armen scheen te vlieghen. Die moeder van blijschap
ende verwonderinghe begost te bloeden wt den mont ende wt de neusgaeten, ende
beloefden iaerelijckx met haer
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dochter de Processie omme te ghaen met bloote voeten ende int lijnen. Wy hebben
daernaer Agnes gheheel ghesont vanden swaeren aessem, vanden bant der tonghe
ende creupelheyt dickwils ghesien ende ghesproken, die noch te Maestricht wel te
passe is.

Het XXX. Capittel.
Van lammen die ghenesen sijn.
+

AErt Slijpen gheboren tot Valckenburgh, ende nv een borgher van Maestricht, heeft
+
by eede ghesworen, dat hy met sijnen broeder Michiel out sijnde drij oft vier
Int Iaer 1560.
iaeren, en noch woonden te Valckenburgh in huns vaders huys soo lam waeren, dat
sy niet en costen dan met crucken gaen. Die sorghvuldighe moederkens gauen de
eenen den anderen raet, gelijck in sieckten ghemeynelijck geschiet. Onder haer
waerender die ingauen pelgrimagie te doen te Maestricht tot ons Lieue Vrouwe, voor
de ghesontheyt der sonen. Die moeder comt met de sonen totte Capel van ons Lieue
Vrouwe, alwaer als sy haer ghebeden hadde ghestort, soo begost Aert te gaen met
sijn broeder Michiel sonder crucken, houdende hun aen de bancken. Ende tot een
ghedenckenisse van het miraeckel hebben sy daer ghelaeten hun crucken, ende sijn
thuys gegaen

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

193
sterck van voeten, naemaels gheen crucken meer ghebruyckende. Aert is nv out
eenenveertich iaeren.
2. Paulus Walterus van Hueckelem, ende + sijn huys-vrou Cornelia van
Valckenburgh Trichteneers hebben voorts-gebrocht een dochter Sibille ghenoemt, +Int Iaer 1581.
die lam worde als sy drij iaeren out was. Inden slincken arm vande hant totten
elleboech toe had sy veel gaten al oftse met spellen ghesteken waeren, die altijts
bloet druypten soo sout als pekel, van onverdraechelijcken stanck. Die ouders
meynden dat sy betoouert was, om datter een out suspeckt wijf ghesien was met den
vingher den arm stijf gheraeckt te hebben, segghende dese woorden. Hoe schoon is
dit meysken, ende begost teerstont daernae pijn te ghevoelen in dien arm met een
ontbindinghe van alle haer zenuen, ende in dien arm duerde de pijn ontrint twee
iaeren lanck. Ende als sy nv daer voor veel medecijnen oock met perikelen ghebruyckt
hadde te vergheefs, soo keerde de moeder haer tot ghelofte te doen voor ons Lieue
Vrouwe, dat sy inde aenstaende Processie van Paesschen den wech soude ommegaen.
Ende op dien dach ginck sy tweemael den wech der Processien om, ende niet langhe
daernae, noch voor Sinxen wordde Sybille subitelijck ghenesen, segghende, Moeder
wil ick mijn crucken
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int vier worpen? Siet ick gaen sonder crucken. Sy verwonderden hun al, ende loefden
Godt inde gloriose maget ende Moeder Godts Maria.
+
3. Marike Schoorens, huys-vrou van Jan Mignon Bourgoinois soldaet vande
Garnisoenen van Maestricht hadden een dochterke Jenneke ghenoemt van neghen +Int Iaer 1592.
maenden, slaepende op haer ouders bedde, gaf met schreyen ende weenen nae haren
ouderdom haer pijnen ende de lammicheyt ende onbindinghe der ledekens
genoechsaem te kennen. Die vader meynde dattet kint versmacht was. Die moeder
om het kint te genesen, ontboet de Medecijns, maer te vergheefs. Veel meynden dat
betoouert was, want daghelijcx vermeerderde de sieckte tot ses iaeren toe. Doen was
het kint oock seuenthien daghen sonder eten, dan dat somtijts de moeder het kints
lippen ververste met haer borsten. Ende alsser gheen hope van menschelijcke remedie
meer en was, soo keerden haer de moeder totten besten van alle medecijnen den
Heere Godt, ende de Moeder Godts Maria de middelersse, biddende voor de
ghesontheyt haers dochters, ende brocht haer kint met haer voor ons Lieue Vrouwe,
ende viel op haer knyen voor het Beeldt der seluer: Ende op den dach vande Processie,
als voor den hooghen Autaer
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die moeder vierichlijck badt, soo stamelde het kint wt den schoot des moeders,
segghende, Moeder ick ben nv ghesont. Sy siende dat haer kint haer oprechten ende
gaen wilden, dat noyt haer beenen en had cunnen rueren, droech haer dochter thuys,
maeckende haer crucken, die sy gebruyckten totten eersten Sondach daernae. Wanneer
als de moeder anderwerf haer kint voor ons Lieue Vrouwen Beeldt gebrocht hadde,
soo storten sy haer ghebeden met tranen voor haer dochters weluaren. Sy en hadt
soo haest niet ge-eyndt, soo sprack Jenneke totte moeder; Moeder ick heb een schoon
vrou voor my sien staen, ick en heb voortaen gheen crucken meer van doen, ick ben
ghenesen, ick sal alleen ghaen. Ende dat gheseyt hebbende, wirp sy haer crucken
wech, ende offerde die de Capelle van ons Lieue Vrouwe. Maer die moeder nemende
haer dochter inden arm, soo sy plach, wildense thuys draghen, maer sy en wilde niet
ghedraghen worden, maer ginck met verwonderinghe van vele menschen te voet
naer huys, ende is nv noch wel te passe, gaende in haer seuenthien iaeren.
4. Catlijn Willems Nijpels huys-vrou + heeft een dochter Mayken gehadt, dat soo
lam was in haer leden ende soo cranck van voeten tot ontrint haer ses iaeren toe, +Int Iaer 1595.
dat-
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tet niet gaen en cost, noch staen. Die moeder dede ghelofte van haer dochter drij
iaeren lanck inde Processie, daer wy nv dickwils af vermaent hebben, omme te
draghen bervoets ende alleen int wullen. Eer dat die drij iaeren omwaeren als sy inde
Kerck vande Minderbroederen ons Lieue Vrouwe hadde ghebeden voor haer dochter
op crucken gaende, sonder vertoeue sijn haer ledenen versterckt ende vande
lammicheyt ghesont gheworden, ende aldaer laetende haer crucken tot ghetuyghenisse
van het miraeckel, is op haer voeten thuys ghegaen, sterck, vast, ende is nv noch
ghesont blijuende.

Het XXXI. Capittel.
Van ghescheurde die ghenesen sijn.
+

REynier Bormans borger van Maestricht heeft gehadt eenen sone Franssen die bouen
gheloof seer gescheurt was, om welcken te ghenesen te vergheefs alle medecijnen +Int Iaer 1567.
gheproeft sijn, soo dat de medecijns wanhopten van sijn ghesontheyt. Sijn moeder
nam voor haer, haeren sone te bringhen tot die Minderbroeders voor ons Lieue
Vrouwe. Sy heuet ghedaen, ende alsser eenighe Missen ghelesen waeren voor de
ghesontheyt van haeren sone, soo ontbondt sy den bant, daer hy altijts mede
ghebonden was, ende honck dien
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aen het Beeldt van ons Lieue Vrouwe. Dat ghedaen hebbende, soo heeft terstont het
kint sijn ghesontheyt ghecreghen, ende heeft veel iaeren daernae ghesont gheleeft,
ende heeft een huys-vrou ghetrout, ende kinderen by haer verweckt.
2. Margriet Meyers woonende te Maestricht heeft openbaerelijck getuyght, dat
haeren sone Franssen Meyers, als hy seuen iaeren out was, dat hy met gescheurtheyt
gequelt was, ende dat alle die remedien die sy ghebruyckt hadde niet en hilpen. Die
moeder dede gheloften, dat alsoo langhe als sy soude leuen, dat sy bervoets ende int
lijnen soude gaen inde Processie van ons Lieue Vrouwe, die vande Minderbroederen
gehouden wordt. Nae dat sy de ghelofte hadde voorghenomen, soo is Francoys
ghesont gheworden, geen teecken van ghebreck achterlaetende.

Het XXXII. Capittel.
Van veel die genesen sijn wonderlijck van verscheyde sieckten.
MArgriet Bacher, weduwe van Jan Meyers, hadde een dochter Mayke genoemt die
out wesende derthien iaeren, is gevallen in een swaer sieckte. Die moeder nam een
ghelofte voor de ghesontheyt haers dochters, dat soo haest als de dochter soude
cunnen wt den huyse gaen, dat
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sijse ons Lieue Vrouwe totte Minderbroeders soude laeten gaen besoecken. Sy is
gegaen, maer door de groote coude met haer daeghelijcksche cleederen. Als sy inde
Kerck hadde ghebeden, is achterwaerts ouerghevallen in een flaute, beschreyende
dat sy haer voorgenomen ghelofte niet betaelt en hadde. Maer als sijt tsanderdaechs
hadde ghedaen, is subitelijck ghenesen gheworden.
2. Weynighe iaeren daernaer is de selue Maria wederom seer sieck gheworden,
alsoo dat haer de doot ten ooghen wtsach, ende men meynden dat sy soude hebben
ghestoruen: Soo beloefden sy selue, soo lanck als sy leuen soude dat sy inde
voorschreuen Processie tsanderdaechs nae Paesschen altijts soude ommegaen bervoets,
ende int lijnen. Niet langhe daernae is sy teelemael vande sieckte ghenesen. Leeft
nv noch, ende heeft dat publickelijck ten heylighen ghetuyght te Maestricht, dese
dinghen aldus gheschiet te sijn.
+
3. Catlijn de huys-vrouwe van Willem Nijpels borgher van Maestricht, ontrint
voor twintich iaeren, veerthien dagen naer haer kinderbede, is bevangen met een +Int Iaer 1588.
vreesselijcke pijne door gants haer lichaem, en cost snachts noch daechs rusten, ende
riep groote ende ellendige schreeuwinghe. Sy nam sulcke een ghelofte voor haer,
dat sy
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neghen daghen lanck lesen soude het ghemeyn ghebedt met die Engelsche gruetenisse,
ende dat sy drij naestvolghende iaeren inde Processie van ons Lieue Vrouwe totte
Minderbroeders int wullen ende bervoets soude gaen. Eer dat die neghen daghen om
waeren is sy gants verlost gheweest van dese pijne.
4. Nicolaes van Valckenburgh borgher + van Maestricht hadde een dochterke
+
Anneke van Valckenburgh, die een iaerich sijnde, soo sieck ende mismaeckt is
Int Iaer 1690.
geworden, dat veel menschen quamen om haer te sien voor een monster. Haer
mondeke was altijt wijt open, nauwelijcx en sachmen int hooft de ooghen. Beyde de
maerten Catlijn van Meerssen, ende Anneke, droeghen t'meysken te Sittaert tot eenen
experten Chirurgijn om dat te ghenesen. Maer hy seyde dat te spaede ghewacht was
om haer te ghenesen, iae hem docht dattet doot was, nietemin hy namse onderhanden,
hoe wel dat hy de sieckte niet en ghenas. Anneke van Swartzenburgh gaf de bedroefde
moeder in, datment kint drij vrijdaghen achtermalcanderen soude draghen totte
Minderbroeders. Sy hebben dat ghedaen op de ghesette daghen, op welcke daghen
oock Anneke vasten te water ende ten broode, ter eeren Godts ende sijns ghebenedijde
Moeder ende maeghet
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Maria. Eer dat den derden dach ghecomen was, begost het dochterke te lacchen, ende
sloot haeren mondt, ende adt. Dagelijcx stercker wordende, is volcomelijck genesen
ende gaet nv in haer achtien iaeren.
+
5. Francoys Muelepas van Maestricht, out wesende drijendertich iaeren, viel in
+
een swaer sieckte, dat hy meynde daer van te steruen. Op den Paesch-dach hoe
Int Iaer 1593.
wel hy met een groote pijne der herten was bevangen, nochtans tsanderdaechs daernae,
is hy met een groote vlieticheyt wt den bedde opghestaen, om nae sijn manier met
die andere de Processie van ons Lieue Vrouwe om te gaen. Hy heeft ommeghegaen,
terstont heeft hy sijn gheheele ghesontheyt vercreghen.
+
6. Mayke Meyers, van de welcke wy noch bouen gesproken hebben, heeft
ghetuycht, dat als sy nv drijendertich Jaeren was, ende gehoudt was met Dierick +Int Iaer 1599.
Anthonisse dat sy seer sieck is gheweest van haer kinderbed, ende lach onder haer
heylige Kercken rechte, alsoo dat een yegelijck meynde dat het eynde des leuens
seker aenstaende was. Soo dede sy een ghelofte voor haer gesontheyt, dat sy voortaen
drijmaels den wech die gheordineert is totte Processie van ons Lieue Vrouwe soude
bervoets ende int lijnen ommegaen. Nauwelijckx en was een halff ure ghepasseert,
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oft sy en worde vande saere sieckte verlost. Op een oogenblick viel van het hert de
pijne, van het lichaem de sieckte, dat een yegelijck hem verwonderde. Gevraecht
zijnde van anderen, by wat redene dat sy soo onuersins ghesont was gheworden?
Van Godt (seyde sy) ende vande moeder Godts Maria heb ick sterckheyt ende dese
ghesontheyt vercreghen.
7. Damiaen Pras ende Mayken Bormans + zijn huys-vrou borghers van Maestricht,
+
meynden dat Lijsbeth hun dochter betoouert was, van haer ses maenden aff, al
Int Iaer 1599.
haer vleesch verteert zijnde, hinck alleen het vel aen die beenkens, noch ten const
steruen, noch leuen: die schenen, die voeten, die armen waren wtghetrocken als
ommegedraeyt. Die ouders ghetuychden dat tkint soo ellendich was, als oyt een
mensche cost wesen. Tviel hun in, tkindeken te stellen voor ons Lieue Vrouwe, ende
aldaer voor tkints saelicheyt te bidden. Het welck alst gheschiedt was, in de selue
Capelle van ons Lieue Vrouwe, soo begost allenskens het kindeken te genesen, ende
die beenen ende de armen worden weer op de plaetse der natueren ghestelt.
8. Catlijn huys-vrou van Willem Nijpels + vallende in een alderswaerste sieckte,
+
worde van een ieder ghedespereert langher te moghen leuen. Soo dede sy een
Int Iaer 1606.
ghelofte
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soo sy noch somtijts hadden ghedaen, dat sy de Processie van ons Lieue Vrouwe
omme soude gaen met blooten voeten alleen int wullen ghecleet. Sy heuet gheloeft,
sy heuet ghedaen, sy is ghenesen.
+
9. Soo blijckt metter daet die machtichste ende godtvruchtichste liefde met
begheerte van medoogentheyt ende wille van de helpe der alder-reynichste suyuere +D. Bern. ser. 4. de Assumpt.
maghet ende moeder Godts Maria. Tot dese fonteyne sal haestelijck loopen onse B. Mariae.
dorstighe ziele, &c.

Het XXXIII. Capittel.
Ghetuychenisse vanden Raet der Stede van Maestricht opt ghelooff
der voor seyde miraeckelen.
Dit zijn de miraekelen die ick heb gheuonden geschiedt te zijn inde Stadt van
Maestricht, die welcke ick op dese manier heb gestelt, ende dat die niet twijffelachtige,
maer getuycht zijn warachtich te wesen, blijckt by de ghetuychenisse vande Schepenen
van Maestricht, die ick hier vueghe.
WY Schouteren, Borghemeesteren, ende den ghemeynen Raet der Stede van
Maestricht, Allen, ende een yeder die dese onse Brieuen sullen sien, lesen, oft hooren
lesen Saluyt
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inden Heere. Alsoo het recht ende reden is ghetuychenisse der waerheyt te geuen,
ende ons kennelijck is, datter veel miraekelen geschiedt zijn voor de tijden van onse
voorouders, voor gedenckenisse der menschen, ende oock in onsen tijden veel
weldaeden den ellendighen worden ghegeuen aen het Beeldt van ons Lieue Vrouwe
int Conuent der Minderbroederen der obseruanten inde voorsch. Stadt van Maestricht:
Ende de selue goet heeft gheuonden den Eerw. Pater B. Henricus Sedulius Minister
Prouinciael der Minderbroederen van Nederduytslant, nae neerstige ondersoeckinghe
int druck laeten te comen, ter eeren van Godt, ende ter glorie van Maria de moeder
Godts, ende tot saelicheyt ende profijt vande Godtvruchtighe. Het welcke op dattet
niet vermetelijck ende onbedacht en soude gheschieden, soo en ist niet ghenoech
gheweest den E. P. Sedulius, dat hy door zijn seluen op de voorschreuen mirakelen
neerstelijck gelet heeft, ende geexamineert, maer hy heeft tot hem oock ghenomen
Ghetuyghen ende Notarissen, ende wt onsen Raet Geloofweerdige mannen. Ende
ten lesten op dat die miraekelen die geapprobeert zijn te beter souden kennelijck
wesen, soo heeft hy begeert int Jaer duysent seshondert ende acht inde maenden van
Junius ende Julius, van
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beyde Collegie der Canonicken, van S. Seruaes, ende ons Lieue Vrouwe sommige
treffelijcke mannen, godtvruchtighe ende gheleerde: Item vande Magistraet onser
Stadt, sommige mannen vanden Raet, die daer bouen int xxiij. Capittel verhaelt staen.
Inde welckens openbaere sittinge verscheyden reysen gehouden, met eet beuesticht
zijn die dinghen die daer vertelt, verhaelt, wederom gehoort ende gheexamineert
zijn. Ende alsoo wy bekennen dat op de voorseyde miraekelen genoechsaem ghelet
is geweest ende ondersocht, hierom ist dat wy door d'inhoudt van dese, alle die dese
brieuen sullen sien voor Godt ghetuygen, dat die waerachtelijck geschiedt zijn, die
voorgaende miraekelen van het drijentwintichste Capittel af, tot dit onse openbare
instrument, aen onse Borghers ende inwoonders ende naegeburen der Stede van
Maestricht. Ende door dit instrument en gheuen wy niet alleen ghetuygenisse der
waerheyt, maer wy zijn oock bereyt, soo dickwils alst van doen sal zijn int openbaer
de menschen met den vingher te toonen, wanter noch veel int leuen zijn, die
miraekuleuselijck hier van ons Lieue Vrouwe weldaeden hebben ontfanghen. Ende
tot gheloof ende ghetuychenisse van allen ende sunderlinge miraeckelen, hebben wy
beuolen dese tegenwoordighe brieuen
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doen beuestigen, met aenhanginghe des segels onser Stadt, (soo wy ghewoonelijck
zijn in dese ende diergelijcke saecken te doen) ende doen onderteeckenen van eenen
vande Secretarissen van onsen voorschreuen Raede. Gegeuen te Maestricht int Jaer
duysent ses hondert ende acht, op den twaelfsten dach inde maent van Julius.
Door beuel van zijn voorschreuen weerdige Heeren.
IOANNES HOVPAEVS.

Het XXXIIII. Capittel.
Van een vrou te Luyck, die bouen twee iaeren van een ongeneselijcke
sieckte door ghelofte ghesont worde.
NIet alleen en heeft Maestricht ghevoelt die weldaeden van ons Lieue Vrouwe, maer
oock die dorpen, gehuchten, ende omligghende steden hebben ghevoelt van de selue
die miraekelen van ghenesinghen. Ick sal beginnen van Luyck, die sommige int latijn
noemen Legia, vereert met eenen edelen tijtel, ghetrouwe dochter vande Roomsche
Kerck. Tis een groote ende fray stadt, vol van volcx, die gheleken mach worden met
die princepaelste steden van Europa, ist dat ghy de macht ende de grootheyt wilt
aensien oft die godtvruchticheyt ende religie, die voor al ghestelt moet worden.
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2. Hier woonde Maria Darthois, huys-vrou Edmundi Fabri Segeldragher vanden
Officiael van Luyck, Dese Maria heeft ghetrouwelijck vertelt dat sy met een
alderswaerste ongheneselijcke sieckte ghestayelijck te bedde ligghende twee iaeren
ende acht maenden, verlaeten van hulpe der Medecijnen: Waerom door raet van eene,
ontrint het feestdach van ons Lieue Vrouwe Lichtmis, soo dede sy een gelofte voor
haer ghesontheyt, dat sy alle iaeren te Maestricht soude comen, om de Processie van
ons Lieue Vrouwe om te gaen, die vande Minderbroeders gehouden wort
t'sanderdaechs nae Paesschen, dat sy dan te biechten soude gaen, ende ter taeffelen
Godts, ende ter eeren van Godt ende van sijne heylighe Moeder Maria een tortse
offeren. Nae dat die gelofte geschiet was, soo begost haer Maria beter te gevoelen,
ende op crucken door haer huys te wandelen, ende corts daer nae vercreech sy haer
geheele ghesontheyt. Sy is gegaen teghen die Processie te Maestricht, ende haer
belofte op het naeste feestdach gehouden, bereet altijts te betaelen, voor die
ghesontheyt door de helpe van Maria de Moeder Godts vercregen, soo lange als sy
sal leuen.
+
3. Oock heeft de selue Maria gheattesteert, als sy eens door becommernisse ende
+
affairen, totte voorseyde Processie niet en
Int Iaer 1607.
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cost ghecomen, dat sy cranck ende sieck worde tot dat sy haer voorghenome belofte
hadde betaelt, belijdende dat vrijmoedelijck gheschiet te sijn int iaer duysent ses
hondert ende seuen. Want als sijt hadde wtghestelt soo is sy om haer ghelofte te
houden sieck wt Luyck ghegaen den derthiensten May ende ghecomen tot Maestricht
tot ons Lieue Vrouwe ten Minderbroederen, ende als sy t'sanderdaechs hadde ghedaen,
tghene dat sy hadde door ghelofte beloeft, is wederom ghereyst naer Luyck sterck
ende wel te passe sijnde.
Niemant en derf hem verwonderen, als hy dusdanighe middelen tot troost van het
menschelijcke gheslachte gheschieden siet van ons Lieue Vrouwe, sy heeft den
medecijn-meester + ghebaert, sy heeft wt haer voorts-gebrocht de medecijne van het
+
menschelijcke gheslacht.
Caesar Heisterb. lib. 7. ill.
mirac. c. 15.

Het XXXV. Capittel.
Inde stadt van Sittaert is een meyskens quaede ooghe die gesloten vvas,
gheopent, ende ghenesen.
DIt naevolghende miraeckel verhael + ick wt de woorden vanden Eerw. Heer Pastoor
van Sittaert, die hy tot my ouergheschreuen heeft. Int iaer ons Heeren duysent ses +Int Iaer 1607.
hondert ende seuen, voor het feestdach van Paesschen ist gheschiet

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

208
dat een dochter ghenoemt Jenneke, dochter van meester Jan Ganderheyden Borgher
van Sittaert, Oudersangher ende Orgelist der Collegiale Kerck van S. Pieters aldaer,
oock openbaere Notaris door d'Apostolische ende Keyserlijcke authoriteyt ende
Secretaris vande Raeden te Susteren, soo ghequelt was met een quade ooge, die soo
toegesloten bleeff door het aenwassende ghebreck, dat gedespereert worde van haer
gesichte ende ghesontheyt weder te crijghen, soo het kennelijck was int openbaer
inde stadt van Sittaert. Ende alsmen nv sach dat alle natuerelijcke medicinaele cunst
niet en holpen, soo dede die moeder vande voorschreuen dochter een ghelofte, van
haer dochter te leyden totte choor ende Beeldt van ons Lieue Vrouwe inde Kerck
vande Minderbroederen tot Maestricht, het welck als sy dede op het feestdach van
onser Lieue Vrouwe visitatie des selue iaers, soo ghevoelden sy terstont die openinghe
haers ooghe, dat sy daer liet die doecken daer sy veur mede verbonden was: Ende
wederom pelgrimagie houdende binnen de octaue van ons Lieue Vrouwen Hemelvaert,
ende daer nae ten derde reyse op het feestdach vande Gheboorte van ons Lieue
Vrouwe met haer moeder, heeft sy van dyen tijt af, ghevoelt ende ghehouden (Gode
sy loff, ende zijn
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ghebenedijde moeder Maria) haer ooghe geheel claer ende ghesont tot op den dach
van heden. Het welcke het selue meyske van my onderschreuen Pastoor van Sittaert
neerstelijck gheexamineert zijnde, heeft beleden, wiens ghebreck ick oock te voren,
ende daer nae haer genesinge selue met mijn ogen heb ghesien: Ende beyde de ouders
van my ondervraecht ende neerstelijck ondersocht zijnde in presentie van
ghelooffelijcke ghetuygenen Heer Simon van Colen, ende meester Jan Crieckelman
hebben beleden dat die dingen soo geschiedt waeren, bereydt zijnde, alst noot is dat
met eet te beuestigen. Dese dingen zijn geschiedt in mijn Pastoorelijcke huysinghe,
op den achthiensten dach van Julius, int Jaer ons Heeren duysent ses hondert ende
acht.
Alsoo ghetuyge ick Franciscus Agricola, Pastoor der Kercke van Sittaert,
ende Deken vanden Raet van Susteren.
Soo belijde ick Ian Ganderheyden als boue, met onderteeckeninghe mijns
eyghen handt dat dese dingen warachtich zijn.
I. Ganderheyd. Notar. in fidem.
Ick Simon van Colen, Capellaen vande Collegiale Kerck, belijde alle dese
dinghen soo te zijn.
Ende ick Ian Crieckelman belijde al waer te zijn wt verhael vande Ouders.
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Het XXXVI. Capittel.
Van kinderen die te Tungren van ghescheurtheyt ghenesen sijn.
+

DIe twee volghende miraekelen verhael ick wt de woorden vanden Notaris van
Tungren. Sy kennelijck allen ende iegelijck die dese brieuen sullen sien oft hooren +Int Iaer 1583.
lesen. Dat ick onderschreuen tot versueck van een weerdich man, van my dat selue
versoeckende door inhout van dese ghetuyghe, dat int iaer 1583, oft daer ontrent, dat
mijn outste sone Jan, liggende inde wieghe seer ghescheurt was ontrint sijn
schamelheyt, ende dat de moeder tkint heeft gedragen nae Maestricht totte Processie
die gehouden wort tsanderdaechs nae Paesschen vande Minderbroeders. Die moeder
droech haer kint met groote deuotie ghebonden in haer armen ende volghden het
Beeldt van ons Lieue Vrouwe inde Processie, ende inde Kerck ghecomen sijnde, nae
dat sy deuotelijck haer ghebedt hadde ghestort, soo ontbondt sy den bandt met
betrouwen, ende sy lieten daer. Ende van die ure af bleef tkint gesont tot op den dach
van heden. Welcke voorschr. Joannes van dier uren af niet afghelaeten en heeft
(behaluen dit iaer door groote oorsake) alle iaeren sy seluen te presenteren inde selue
Processie met blooten hoofde ende
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voeten alleen met een lijne cleet ghecleet sijnde tot danck-segginghe van Godt die
Heere, ende sijnder ghebenedijder moeder ende maeghet Maria. Het welcke ick met
mijn eyghen hant ghetuyge. Den achtentwintichste May, 1607.
Henricus Vlieck van Tungren openbaer Notaris.
2. Int iaer duysent vijf-hondert ende negentich + seuen op den seuenentwintichsten
+
dach van May, in presentie vanden Eerw. Heer Laureys van Aertsberghen
Int Iaer 1597.
Onder-plebaen van Tungren, ende Cornelis Ververs als ghetuyghen, is personelijck
ghecompareert Mayke huys-vrou van Laureys van Wederen beyde borgheren van
Tungren, ende heeft van selfs, vrijwillichlijck sonder bedwanck van iemanden beleden,
datse eenen sone hadde ouer thien iaeren, te weten int iaer duysent vijf-hondert ende
seuenentneghentich ghenoemt Jan, die doen ter tijt gescheurtheyt hadde neffens sijn
schaemelheyt, den welcken sy wt deuotie om ghesontheyt te vercrijghen ghebrocht
heeft totte Processie die gehouden wort tsanderdaechs nae Paesschen ter
Minderbroederen binnen Maestricht, ende dat sy aldaer int ommeghaen volghde het
Beeldt van ons Lieue Vrouwe, ende badt sonder ophouden met groot betrouwen Godt
om gratie ende bermherticheyt, ende
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Mariam de Moeder Godts. Ende als sy inde Kerck gecomen was, soo sijn tkints
inghewant meer wtghevallen als van te voren, ende tkint siecker, maer sy heeft die
wederom inghesteken, ende sy onbont den bant daer de gescheurtheyt mede
ghebonden was, ende liet dien voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe. Sy loefden
Godt van dat miraekel, ende sijn gebenedijde Moeder Mariam van dat weldaet,
belijdende dat van dien dach af haeren sone ghenesen bleef vande voorghenoemde
gescheurtheyt ende noch ghenesen ende ghesont was, tot op dese ure. Godt de Heere
sy ghebenedijt inden alderhoochsten. By de vrouwe was ende stont Thomas Lansman
een borgher van Tungren, ende versekerde het selfde (als die het ghesien, ende op
die selfde ure teghenwoordich was) warachtich te sijn, kennelijck ende openbaer.
Aldus ghedaen te Tungren int iaer, maent, ende daghe voorschreuen inde
teghenwoordicheyt van ghetuyghen bouen ghenoemt,
Ende van my Henrick Vlieck, openbaere Notaris tot die voorghenoemde dinghen
besunder gheroepen ende versocht.

Item te Herentals is een ghescheurt kint ghenesen.
3. Jan Cuypers borgher van Herentals, heeft by eedt beuesticht, als hy een kint
wesende woonde by sijn ouders in een dorp
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S. Mertens Vooren ghenoemt, daer hy geboren was, niet verre van Maestricht, dat
hy soo ghescheurt was dattet gheswel vande wtloopende inghewant soo groot was
als een gansen ey. Die ouders droef sijnde hebben een ghelofte voorghenomen voor
de ghesontheyt des kints, dat sy drij iaeren met den sone Jan tsanderdaechs nae
Paesschen soude comen tot ons Lieue Vrouwe van Maestricht wt geloften ende
deuotie. Als sy voldaen hadden tghene sy hadden gheloeft, soo is Jan Cuypers geheel
genesen, ende en hadde voortaen geen gescheurtheyt. Hy danckte Godt ende sijn
ghebenedijde moeder ende maeghet Mariam. Dit miraeckel by den zeghel vande
heeren van Herentals gheteeckent door de hant van eenen openbaeren Notaris, canmen
een ieghelijck toonen. . . . . . . . .
4. Men moet belijden dat Godt is die alleen wondere dinghen doet, ende als hy
wilt alleen, hy is almachtich, hy en heeft onser ende onser goede wercken niet van
doen, maer nochtans om dat hy gheseyt heeft, Soo wie my eere bewijst, dien sal ick
oock eeren, + soo doet hy dusdanighe dinghen ter glorie van sijn vrienden, ende
princepaelijck ter glorie van sijn gloriose Moeder ende maghet Maria. Wat verbiet +1. Reg. 2.
ons dat te gheloouen? Wat helpet ons moetwillichlijck ende onwijsselijck te
loochenen? Ist daerom
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oock alsoo niet, om dat eenighe dat loochenen? + VVat leydt daer aen al ist dat de
sommighe van henlieden niet ghelooft en hebben? Sal hen ongheloouicheyt Godts +Rom. 3.
ghelooue ydel maecken? Voorwaer den dach des Heeren, hoe wel te spaede, salt den
ongheloouighe wijs maecken.

Het XXXVII. Capittel.
Van een creupel dochter te Meerssen die gesontheyt van haer beenen
vercreech.
TOt noch toe hebben wy verhaelt die miraeckelen gheschreuen int Latijn door den
Eerw. P. Sedulius, nv verhaelen wy miraeckelen die naederhant gheschiet sijn, ende
die ons ter handen ghecomen sijn by Secretaris ende Notarissen onderteekent in
presentie van getuyghen, daer toe versocht, wt hun eyghen geschriften my
ouerghelanght int iaer 1611. inde maenden van Nouember ende December, ende
beghinnen aldus.
+
Op huyden den achsten Julij, 1610, comparerende voor my Nicolaes van
Cortenbach der heyligher Pauselijcker ende Keyserlijcker authoriteyten openbaeren, +Int Iaer 1610.
ende des Eerw. Capittels der Collegiate Kercke van onser Lieuer Vrouwe binnen
Maestricht ghesworen Notaris, zedert byde Raden geordineert in Brabant geadmitteert,
binnen Maestricht residerende ende den gheloof-weerdighen getuyghen
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onder genoemt, Hieronimus Arias woonende tot Meerssen lande van Ouermaese
sijnde Spaignaert van Natien ende Chirurgijn van sijn hant-werck, die welcke aen
sijn huys-vrou Elisabeth Sauckorn, dochter van Wijlen Henrick Sauckorn, in sijnen
leuen Schepen der Heustbanck Meerssen voorschreuen verweckt heeft een dochter
ghenoemt Agnes, die welcke out twee iaeren meestendeel cranckelijck gheweest
sijnde, ende noyt hebbende connen gaen, oft oock op haer beenen connen staen
alleene sonder helpe, alsoo datmen meynde dattet kint nemmermeer gaen noch staen
en soude, als haere beenen niet meer ghebruyckende, dan oft gheen gehadt en hadde.
Is den voorschreuen Jeronimo door den Eerw. Heer Martino Stercken, Lant-deken
ende Pastoor tot Meerssen gheraeden gheweest daer voor bedevaert te doen, Alsoo
dat hy Hieronimus, daer door beloefden eene bedevaert te doen inden naem van sijne
dochtere tot onser Lieuer Vrouwe Capelle ende Processie diemen iaerelijckx is
houdende ten Minderbroederen tot Maestricht. Het welck hy oock ghedaen heeft,
ende beloeft sijne dochtere tot drij reysen toe aldaer te doen brenghen met Godts
gratie. Alsoo dat hy nv lestleden Paeschmaendach wesende den elfden Aprilis sijne
bedevaert heeft gedaen, volgende
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sijne beloften, ende alsdoen oock hebbende laeten tkint daer draghen op den arm in
eenen hant-doeck van sijn maerte ghenoemt Mayke Gulickers, die welcke die
Processie durende tkint ommegedraghen heeft, ende daernae haer ghebedt ghestort
voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe, ist gebeurt dat sy het kint heeft wt den doeck
van haeren arm nedergeset opder aerden, ende terstonts noch inder Kercken wesende,
is het van selfs opghestaen, ende begonst te gaen, int aensien van allen den ghenen
die daer waeren, het welck sulcx van sijne leuen lanck noyt van te voren gedaen en
hadde, noch noyt alleen ghestaen, als voorseyt is. Thuys comende, hebben een ey
int huys gheleyt, waer nae dattet gegaen ende gheloopen heeft, al oft altoos gegaen
hadde, ende al noch teghenwoordelijck is gaende, ghelijck sy bouen ghenoemde
gehuychsschen, ende der voorschreuen Heer Lant-deken, Thomas Fabricius Scholtes
tot Meerssen, ende alle naebuers aldaer sijn attesterende geweest, ende ick Notaris
oock selue ghesien hebbe dat het kint gaende was, waer van den weerdighen Pater
Guardiaen der Minderbroederen tot Maestricht heeft begeert hem een act oft
instrument van attestatie ende certificatie verleent te worden, het welck ick Notaris
door d'attestatie voorschreuen
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alsoo gedaen hebbe ende in dese forme ghestelt ende ghe-extendeert. Aldus ghedaen
op dach ende dato bouen geschreuen binnen den dorpe van Meersse, ten huyse vanden
voorschr. Fabricio, in presentie vanden bouen ghenoemden Heer Lant-deken, Heer
Merten Sterck, ende den voorschr. Thomas Fabricius Scholtes als ghetuyghen ende
mede attestanten hier toe geassumeert.
Ende my Nicolaes van Cortenbach Notaris, als voorschr. is, hier toe sunderlinghe
versocht ende ghebeden. Oirconde, &c.
N. Cortenbach Notaris.

Het XXXVIII. Capittel.
Van een blinde vrouwe woonende te Alckmaer in Hollant die siende is
geworden.
DIt tegenwoordich miraekel verhael ick wt de brieuen vanden Secretaris Verheyen
inde presentie vande Schepenen hier volghende ghepasseert.
Wy Tossain Wathier, Ghielis Ruysschen, + Nicolaes Cazen, D. Matthijs Thysius
+
Licentiaet, Andries Vaes, ende Michiel Coecken Schepenen, van beyde onse
Int Iaer 1610.
ghenaedichste Heeren Princen binnen de Stadt van Maestricht, thuyghen, certificeren,
ende ghestaen mits dese onse opene brieuen van attestatie dat op huyden dato
onderschreuen, als nemelijck den sesten dach deser maent van April duysent
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ses hondert thien op den dinghuyse deser Stadt voor ons als Schepenen bouen
ghenoemt ende oock in presentie van Pater Franciscus Strijp Guardiaen vande
Minderbroederen met sijnen medebroeder P. Gummarus vander Eycken, lijffelijck
erschenen ende gecompareert is, eene vrouwe persoone ghenoemt Anna Janssen
gheboren van Eupen ghelijck sy verclaerden, aldaer haer vader noch woonende
ghenoemt Theunis Lenssen, gheboren van Stockhem by Eupen voorschr. ende haer
moeder saeligher genoemt gheweest Marie, ende nv woonende by Anna tot Alckmaer
in Hollandt, sittende aldaer in eestoele met Jan Taet haeren man van sijn hant-werck
wesende wulleweuere, segghende haer out te sijn viertich iaeren oft daer ontrint,
aldaer tot Alckmaer tsamen woonende inde straete ghenoemt de Coninckx weghe,
op drij huysen naer by de drij papegayen, die welcke Anna voor eenighe daghen
alhier tot Maestricht met haer dochtere Marie out ontrint achtien iaeren beyde te
voete gecomen sijnde, heeft opentlijck voor de rechte waerheyt betuygt ende verclaert
dat sy tot Alckmaer voorschreuen ouer ses maenden is ghevallen gheweest in een
swaere crenckte van besicktheyt ende beslach, daer van sy seyt geraeckt gheweest
te sijne in beyde haere oo-
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ghen ende ghesichte, alsoo dat haer oochschelen oft plympen op den appel vast toe
ghetrocken ende ghesloten waeren, daer door dat sy teelemael starblint was
gheworden, ende niet met allen en conste ghesien, haer by blijuende alsulcken
starblindicheyt den voorschreuen tijt lanck van ses maenden, waer door sy met groote
benautheyt bevanghen sijnde, is onsteken tot deuotie met seer groote begheerten, om
haer bevaert te doen tot binnen deser Stadt van Maestricht, om alhier ons Lieue
Vrouwe te besoecken, ende alsoo haer ghebeden te storten, ter intentie dat door
intercessie van onse Lieue Vrouwe Godt almachtich haere ghesichte wederom
verleenen ende vergunnen wilde. Soo eest dat sy Anna in sulcker goede meyninghe
van Alckmaer voorschreuen vertrocken wesende met haer voorschreuen dochtere
Marie, die haer ouerwech heeft moeten leyden, ouermidts haere blintheyt, is alhier
tot Maestricht alsoo blint sijnde ghearriueert ende ghecomen te loigeren in een huys
dat ketelken staende te Wijck bijde Veels, in welcke ketelken is woonende Lemmen
Rouckaerts, wyens huysvrou genoemt Aleyt heeft die voorschreuen Anna Janssen
gansch blindt sijnde als voor, geleyt ende gheconvoyeert opten vijfden dach deser
maent Aprilis tot inde Minderbroederen Kercke voor het
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Beeldt van ons Lieue Vrouwe aldaer, dat sy op haer knyen sittende heeft haer ghebedt
ghestort, ende haer deuotie gehouden onder de Misse, die welcke op den Autaer van
ons Lieue Vrouwe voorschr. P. Franc. van Strijp was celebrerende, doen ter tijt
Guardiaen, ende dat onder haer deuotie: Ende durende de selue, door die
almoghentheyt Godts, haere ooghen sijn allenskens open ghegaen, ghevuelende ende
haer bedunckende, datter schellen oft liesen van haere ooghen worden afghedaen.
Inder vueghen dat sy attesteert met volcomen claren ghesichte wtter voorschreuen
Minderbroederen Kercke ghegaen te sijn. Ende dat alleen tselue alsoo waerachtich
gheschiet ende ghepasseert is. Heeft daer voor lieffelijck met opghestreckten
vingheren aen Godt, ende alle sijne Heylighen den eedt ghedaen, ghelijck oock daer
op den eedt ghepresteert heeft haere dochter Marie. Aldaer dat oock ghecompareert
is Aleydt die huys-vrou van Lemmen Rouckaerts bouen ghenoemt out achten-veertich
iaeren, die welcke insghelijckx by solemnele eede heeft ghesworen, als dat die
voorschr. Anna Janssen blint was doen sy by haer van buyten in haer huys is
ghecomen, ende alsoo oock haer gheleydt met Marie de dochtere der voorschr. Anna
nae der Minderbroederen Kercke, ende dat sy
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met volcomen ghesichte is wtter Kercke nae de ghedaende deuotie ghescheyden.
Item Marie Stoetwagens huys-vrou van Jan Gheel out by de vijftich iaeren, wesende
naeste naebuerse vande voorschr. Aleydt heeft oock lieffelijck aen Godt ende alle
sijne Heylighen ghesworen dat sy die voorschreuen Anna Janssen, als sy by Aleytken
int ketelke quam logeren, gesien heeft met blinde ooghen gheweest te sijn, ende haer
naederhant wtter Kercke vande voorschr. Minderbroederen gecomen sijnde met open
claeren ooghen te wesen. In oirconde ende meerdere ghetuychenisse der waerheyt
hebben wy Schepenen van beyde onse Ghen. Heeren Princen bouen ghenoemt dese
met onse propre seghelen hier onder wthanghende beuesticht. Gegeuen ende aldus
ghepasseert tot Maestricht voorschr. ses daghen inde maent van April, int iaer ons
Heeren duysent ses-hondert ende thien.
Gheschreuen wtten Originael, en daer tegen gheconfirmeert is metten seluen ouer
al accorderende, door my onderschreuen Secretaris vanden Brabantschen
Hoogengherichte tot Maestricht.
VERHEYEN.
2. Tot meerder beuestighen van dit voorschreuen miraeckel hanghe ick hier by
Authentijcke copye door den voorschr. Secretaris ghecopyeert wt de brieuen vande
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hooftbanck van Balen in forme hiernaer volghende.
Wy Drossaert ende tsamentlijcke Schepenen der hooftbanck van Balen inde landen
ende hertochdomme van Limborgh geleghen, doen conde, certificeren ende bekennen
mits desen, als dat op huyden den seuenentwintichsten April in eyghen propre
persoone voor ons compareert ende verschenen is die deughtsame Anna Janssen
Theunis dochter van Stockhem, huys-vrou van Jan Taetten van Eupen onsers Rechten
ingheboren teghenwoordelijck residerende binnen de stadt Alckmaer in Hollant, ende
heeft van ons versocht contschap der waerheyt voor ons verhoort te hebben van
sekeren miserabilen staet, daer inne sy de tijden van ses oft acht maenden blint ende
stom ghelegen heeft: Ende hoe Godt almachtich haer door een groot miraekel binnen
den Minderbroeders Kerck tot Maestricht, door vast betrouwen tot Godt ende sijnder
ghebenedijder moeder verlost heeft. Waerop wy Drossaert ende Schepenen voor ons
hebben laeten bescheyden Thijs Vercken van Eupen, ende Gijsken Berners van
Eupen, die selue bescheyden zijnde, geeedt ende gheexamineert als naer recht, tuygen
ende verclaren midts desen, dat sy die voorsch. Anna binnen Alckmaer blint ende
in sulcken staet hebben
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ghesien, liggende in haer huys. Seyt den voorghenoemde Thijs Vercken voorder, dat
hy als de voorsch. Anna haer preparament totten pelgrimagieganck gemaect hadde,
hy met haer naer huys ghecomen is, ende ondertusschen wegen die selue heeft helpen
met een stocxken voor blint leyden, ontrint drij oft vier mijlen wechs naer by
Maestricht, naemelijck aen de Smeermaeze. Desen tot waeren verkunt, hebben wy
Drossaert ende Schepenen onsen gemeynen Schependoms zeghel hier onder doen
appliceren, ende door Jan Clocker onsen medestoelbroeder subsigneren. Ghegeuen
tot Balen den 27. Aprilis 1610. Was onderteekent, Clocker van Bael, daer beneffens
was eenen zeghel opgedruckt in gruenen wasse daer op gheplackt wit pappier.
Dese copye gheschreuen wtten Originael, is die selue metten voorschr. Originael
ouer al accorderende beuonden door my Secretaris vanden Brabantschen
Hooghengherichte onderghes.
VERHEYEN.

Het XXXIX. Capittel.
Van twee Minderbroederen, genesen door gheloften tot ons Lieue
Vrouvve van Maestricht.
DIe H. Schrifture seyt, dat wy niet + rechtelijck en doen ist dat wy swijghen ende
niet en bootschappen die + won-

+

Int Iaer 1611.

+

4. Reg. 7.
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dere wercken Godts, iae dat wy van een groot misdaet beticht sullen worden, Soo
en heb ick niet cunnen ghelaeten te verhaelen wat my door die verdiensten vande H.
Moeder Godts Maria gheschiet is. Als ick onderschreuen van Tshertoghenbosch met
obedientie reysden int couste vanden winter int iaer duysent ses-hondert ende elf,
inde maent van Januarius, recht voor S. Jan Guldemonts dach, soo is my een caterne
ghevallen van binnen inden mont bouen die tanden, ende heeft ghemaeckt een gheswel
van binnen ende van buyten den mont, ende causseerden my groote pijnen, alsoo dat
ick niet en cost eten, noch van pijnen slapen. Te Diest ghecomen sijnde, ben ick
ghegaen met den Eerw. P. Guardiaen aldaer ten huyse van eenen Chirurgijn om dat
gheswel open te doen vliemen, op dat die materie soude moghen wtloopen ende die
pijne verminderen: Maer alsoo de Chirurgijn dat niet en derfde bestaen, mits dat ick
daer niet en bleef, ende sorghde voor meerder swaericheyt op den wech door die
coude, gaf my anderen raet die my niet en hilp. Ick dan sijnde buyten die poorten
van Diest gestelt op den wech nae Hasselt, heb ick my gerecommandeert aen ons
Lieue Vrouwe van Maestricht, tot welcke plaetse ick door ghehoorsaemheyt gesonden
worde om aldaer het officie
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van Guardiaen te bedienen. Ende een cleyn deuotie voor my ghenomen hebbende te
doen ter eeren van ons Lieue Vrouwe als ick daer ghecomen soude sijn, soo heb ick
daernae van pijne my opden waghen totter ruste ghegeuen, ende wacker wordende
vande sluymeringe ontrint Hasselt gevoelden ick alle de pijne met het gheswel van
buyten ende van binnen gantsch vergaen te sijn. Dit hebben ghesien Sig. Pieter van
Tulden, ende B. Jan schaep die my beyde vanden Bosch verselschapten tot Maestricht.
Soo dat ick belijde ende bekenne met dese dat ick op dat pas ghenas nae die
voorghenome deuotie ter eeren van ons Lieue Vrouwe, soo ick tsanderdaechs oock
vertelde voor beyde de Heeren Borghmeesters, Cauwenberch ende Geraert Dries,
die my quamen saluweren. Ick segghe de waerheyt in Christo, ick en lieghe + niet,
+
in dit miraeckel, maer onderteecken dit voor warachtich te sijn. Int Conuent der
Rom. 9.
Minderbroederen binnen Maestricht, den 14. Decemb. 1611.
Br. CORN. TIELMANS, Guardiaen van Maestricht.
2. Dit ander miraeckel verhael ick wt het + eygen schrijuen van mijnen P. Vicarius,
het welcke dit teghenwoordich iaer aen hem gheschiet is, soo ick met het gheheel +Int Iaer 1611.
Conuent ghesien hebbe ende cunnen ghe-
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tuyghen. Als ick int iaer ons Heeren duysent ses hondert ende elf inde maent van
Meert bevanghen was met een swaere sieckte, diemen ghemeynelijck noemt die
brant-sieckte, ende daer van ontrint 14. daghen plat te bedde hadde gheleghen, alsoo
dat ick ende veel andere anders niet en meynde dan datter ick af soude steruen, soo
heb ick my ghekeert met een vast betrouwen tot Mariam die Moeder Godts, om door
haer verdienste te vercrijgen verlenginghe van mijn leuen waert my saelich: Ende
alsoo ick dickwils hadde hooren segghen van die deuote Processie van ons Lieue
Vrouwe in onse Kercke te Paeschmaendach, wanneer dattet Beeldt solemnelijck
omghedraghen wordt, ende vele menschen door gheloften geholpen worden, soo heb
ick met consent vanden Pater Guardiaen oock deuotie gehadt tot mijn Patronersse
Mariam om haer een cleyn ghelofte te doen, oft sy mischien die wilde ontfanghen,
dat ick op Paeschmaendach des snachs nae de mettenen soude den wech van ons
Lieue Vrouwe Processie drijmael omgaen, ende lesen elcke reyse een roosenhoeyke,
maer op den seluen dach, noch oock tsanderdaechs gheen beternisse voelende, hebbe
my ghegeuen totter biechte, begherende oock op den 25. Meert op den dach van ons
Lieue Vrouwe Bootschap
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het H. Sacrament des Autaers te ontfanghen om my beter ghereet te maeken totter
doot. Ende siet wat wonders op den dach van ons Lieue Vrouwe Bootschap, als ick
meynde int sieckcamer het H. Sacrament des Autaers t'ontfanghen, soo ben ick
onuersins met verwonderinghe van een ieghelijck ghesont gheworden ontrent den
seuen uren, alsoo dat ick noch op den seluen dach Misse hebbe gelesen, Ende staende
aen den Autaer docht my dat ick ghevoelde, al oft my iemant drijmael hadde ghedout,
alsoo dat ick veel stercker ben vanden Autaer ghegaen, dan icker aenghecomen was,
ende stercker geworden ben dan ick voren was eer ick sieck worde, soo het bleeck
inde goede weeck int bicht te hooren ende preken, sonder te ghevoelen eenige
weeckelijckheyt vande voorgaende sieckte, Gode sy loff, ende sijn ghebenedijde
Moeder ende maeghet Marie, soo dat ick vrijelijck mach segghen met S. Paulus,
Godt ende den Vader ons Heeren Iesu + dat ick niet en lieghe. Oirconde deser, &c.
+
2. Cor. 11.
int Conuent der Minderbroederen, A.o 1611.
Br. IAN HVEBRECHTS Vicarius van het voorschreuen Conuent, gheboren van
Antwerpen.
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Het XL. Capittel.
Van een kint aen welcke drij miraeckelen gheschiet sijn in drij
verscheyden sieckten door ghelofte tot ons Lieue Vrouwe van
Maestricht.
+

WIllem vanden Poel ende Margriet vanden Vels borgheren binnen Maestricht hadden
eenen sone Cornelis ghenoemt die gheboren is int iaer 1588. den xxviij. Februarij +Int Iaer 1588.
die int selfde iaer een accident van een sware ghescheurtheyt heeft ghecreghen,
welcke ghescheurtheyt sy met medecijnen niet en hebben cunnen cureren. Een
onbekende vrouwe gaf de bedroefde ouders raet dat sy het kint sommighe vrijdaghen
souden draghen inde Kerck vande Minderbroederen binnen Maestricht met brandende
licht voor het Beeldt van ons Lieue Vrouwe segghende, dat sy hier door voor haer
kinderen hulp hadde vercregen. Als die ouders dit twee oft drij reysen op vrijdaghen
ghedaen hadde, door een deuote vrouwe Mayke genoemt, huys-vrou vande Bode op
Mechelen, soo hebben sy tkints bant los ghemaeckt om te sien hoe dat met hem waer,
doen hebben sy tkint vande voorschr. gescheurtheyt verlost ghevonden. Die ouders
danckende Godt ende sijn H. Moeder ende maghet Maria. Ende die suster vanden
voorschr. Willem,
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ghenoemt Mechtelt vanden Poel, nv out sijnde ontrint lxiiij. iaeren, heeft het kint
t'smaendaechs nae Paesschen inde Processie ommeghedraghen, ende den bant in ons
Lieue Vrouwe Capelle gehanghen. Desen voorschr. Cornelis sone vanden voorschr.
Willem, noch leuende, out nv sijnde ontrint xxiiij. iaeren, Capellaen wesende der
Collegiale Kercke van ons Lieue Vrouwe binnen deser Stadt, heeft voor my beleden
dat hy tot noch toe vande voorschreuen gescheurtheyt het minste letsel oft ghebreeck
noyt gehadt en heeft soo hy dat inde brieuen by den Notaris gepasseert met sijn
eyghen hant ghetuyght, welcke brieuen by my bewaert worden.
2. Den seluen sone als hy drij oft vier iaeren out was heeft gehadt een swaer ende
langhe terende oft drooghende sieckte, soo wtgemergelt dat sijnen hals het hooft niet
draghen en coste, dat hy twee oft drij weken met een veder gelaeft moeste worden,
ende hoe wel dat hy te Luyck worde ghedraghen voor het Beeldt vanden H.
Bonifacius, ende gheen ghesontheyt oft beternisse aldaer hadde ghecreghen, soo
ginck die vader Willem vanden Poel tot sijnen Bichtvader den E. P. Nicolaes Val
der Societeyt Jesus deser Stadt, die welcke hem vertroostende seyde, Laet ons ghaen
tot die Kercke vande Minderbroeders,
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ick sal daer gaen Misse lesen op den Autaer van ons Lieue Vrouwe ende bidden Godt
almachtich ende sijn Heylighe moeder voor v kint, ende offert uwen sone als dan
die H. Moeder Godts Maria, seggende, In dien mijnen sone door v intercessie oft
begheerten aen uwen beminden sone Godt almachtich ghesontheyt vercrijght, soo
sal ick tot een danckbaerheyt hem houden totter studien, ende mijn beste doen om
hem te bringhen totten gheestelijcken staet. Dit aldus gedaen sijnde, is den voorschr.
sone Cornelis binnen twee oft drij dagen soo merckelijck verandert, dat hy binnen
corten tijt geheel gesont is geworden.
+
3. Den seluen Cornelis sone van Willem vanden Poel als hy out was ontrint neghen
iaeren, heeft gehadt een wonderlijcke ende seer vreesselijcke vallende sieckte met +Int Iaer 1597.
afgrijsselijcke stemme, van welcke sieckte hy naederhant soo dickwils ouervallen is
gheweest, dat hy plat te bedden gehouden worde, want hem de sieckte van smorgens
ontrent ten vier uren, tot tsauonts acht oft neghen uren, ontrint twintich oft dertich
diuersche reysen soo vreesselijck ouerquam, datter twee oft drij persoonen ghenoech
te doen hadden om hem te houden, al oft hy beseten hadde gheweest, ende gheen
medecijne hulpende, soo dat ghetuyght Antonette de Labourse weduwe
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wt den mont van haeren man saeligher memorie Doctor Franciscus Winne, soo
hebben die ouders, ghedachtich sijnde der voorgaende ghenoten weldaden van ons
Lieue Vrouwe, wederom haeren toevlucht ghenomen totter selue ons Lieue Vrouwe.
Ende die sone heeft door raet van sijnen Bichtvader P. Michiel, een van die Paters
der Societeyt Jesus, een ghelofte ghedaen aen ons Lieue Vrouwe, soo verre hy van
die voorschr. miserie mochte verlost worden, dat hy soo langhe als hy soude leuen
in ghesontheyt, alle iaeren t'smaendaechs naer Paesschen de Processie in eenen sack
soude omgaen. Ende sijn moeyken daer hy by woonden gheloefde oock voor de
gesontheyt des kints seuen iaeren lanck int lijnen ende berrevoets de selfde Processie
omme te ghaen. Ende eenighe Missen, ende aelmissen tot twee reysen gedaen
hebbende aen de Minderbroeders, soo heeft die voorschr. sieckte den sone verlaeten,
ende hy heeft sommighe vrijdaghen in die voorschreuen Kercke een keersse gheoffert
voor het Beeldt vande Moeder Godts, ende sijn ghebedt aldaer ghedaen. Die voorschr.
sone Heer Cornelis Capellaen van ons Lieue Vrouwe Kercke teghenwoordich
ghetuyght dat hy tsinder noyt de voorschr. sieckte meer gehadt en heeft, comt noch
wt danckbaerheyt dage-
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lijckx ons Lieue Vrouwe besoecken, ende selue de Missen dienen met deuotie. Dat
de voorschreuen sone van Willem met dese sieckte ghequelt is gheweest, ghetuyghen
bouen den vader, noch alhier den E. P. Supprior vande Predickheeren F. Vincentius
Georgij, ende Joffrou Anthonette de Labourse, weduwe wijle Doctor Franciscus
Winne, der welckens hantgeschrift ick by my bewaere met het gheschrift ghemaeckt
by publicke Notaris, in forme hier nae volghende.
Op huyden den seuenthienden dach deser tegenwoordigher maents Decembris,
Anno duysent ses hondert ende elf, voor my openbaer ghesworen Notaris, ende den
gheloofweerdighen ghetuyghe hier onder ghenoemt, sijn in proprien persoonen
ghecompareert den Eersame Willem vanden Poel, ende met hem sijne suster Mechtelt
out ontrint lxiiij. iaeren, ende den voorschr. Willem ontrint tsestich iaeren, ende oock
met hun Heer Cornelis vanden Poel den sone vanden voorschr. Willem out ontrint
xxiiij. iaeren, die welcke ter eeren Godts, ende sijnder ghebenedijder moeder Marie
hebben expresselijck gestanden ende bekent, gelijck sy gestaen ende bekennen mits
dese tsamenderhant allen die voorgheroerde punckten ghelijck die int langhe hier
voor verhaelt sijn, alsoo aen de persoon vanden

H. de Vroom, T'Boeck van Ons Lieve Vrouwe van Maestricht, ende van den oorspronck des stadts, ende miraculeuse beeldt van Ons Lieve Vrouwe,
rustende int convent der minderbroederen

233
voorschr. Heeren Cornelis, in sijne ionckheyt alsoo geschiet ende ghepasseert te sijn.
D'welck sy Attestanten verclaeren niet te bekennen door eenige vreese, seductie,
persuasie oft andere sinistre redenen oft oorsaecken, dan alleen tot pure eere, loff,
ende dancksegginghe aen Godt almachtich, ende sijnder ghebenedijder lieuer moeder
Marie om voorder te moghen verbreyt ende veropenbaert te worden. Super quibus,
&c. Aldus gedaen ende ghepasseert binnen den woonhuys van my Notaris genoemt
den Tuymelaer, ghestaen in S. Joris straet binnen Maestricht, in presentie vanden
Eersamen Matthijs Oliesleghers ende Framborch vander Waerden als ghetuyghen
weerdich van gheloouen, hier toe gheroepen bysonder ende ghebeden.
Ende van my Matthijs Hermans als openbaer gesworen Notaris byde Eerw. Rade
in Brabant gheadmitteert, hier toe versocht sijnde.

Het XLI. Capittel.
Van een kint dat van een onnaturelijcke gesteltenisse der armen ende
der voeten door ghelofte sijns moeders totte H. maghet Mariam,
naturelijcke ghesteltenisse der handen ende der voeten vercreech.
SEbastianus Roosen ende Geertruyt vanden Berghe wettelijcke gehouden ende
borghers binnen Maestricht,
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hebben ter werelt ghebrocht int iaer ons Heeren 1580. eenen sone, den welcken sy
oock naer den vader Sebastiaen hebben ghenoemt, welcke kint door de cranckheyt
des moeders bestaett is by een voester, al waer tusschen den tijt van acht oft neghen
maenden dat het van sijn moeder was seer misvallich is gheworden, alsoo dat die
armkens met die handekens teghen natuerelijcke ghesteltenisse buyten om wasten,
dat het kindeken de handekens aen den mont niet en conde bringen, den buyck was
bouen maeten gheswollen ende dick gheworden, ende de voetkens waeren contrarie
binnen crom inghewassen. De moeder nv berooft van haeren man, naer liefde die sy
was draghende tot haer eenich soonken, heeft ghesocht alle middelen om tskints
ghesontheyt te vercrijghen: Maer als sy veel remedien te vergheefs hadde versocht
den tijt van vier iaeren dat soo miserabelijck ghestelt was, is sy vermaent van
Godtvruchtighe persoonen haeren toevlucht te nemen totte hemelsche Coninginne
Mariam, soo beloefden sy haer soonken te verwillighen, in dien het Godt beliefde
ghesontheyt te verleenen, dattet alle die daghen sijns leuens tot teecken van
danckbaerheyt soude ommeghaen die vermaerde Processie van ons Lieue Vrouwe
ter
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Minderbroederen, die iaerelijckx gehouden wordt t'sanderdaechs naer Paesschen,
ghecleet alleen wesende int lijnen, met een bernende keersse inde hant. Naer welcke
beloftenisse het kint alleynskens ghesont en wel dispoost is gheworden, sonder te
houden iet van tvoorghaende ghebreck, ghelijckt nv blijckt sijnde een fray volwassen
man, noch binnen Maestricht woonende. Aldus verclaert door den seluen persoon
int by wesen der ghetuyghen daer toe versocht ende gheroepen weerdich van ghelooue,
meester Frans Dolmans, ende meester Andries van Eyck, Ende voor my Jan Roels
als openbaer Notaris by den Raden van Brabant gheadmitteert, op datum den 20.
Decembris, 1611. Quod attestor,
I. ROELS.
Ende ick Sebastiaen Roesen, tot meerder certificatie ende getuychenisse des
voorschreuen ghenoten beneficie van ons Lieue Vrouwe hebbe dit met mijn eyghen
hant onderteeckent. Quod attestor,
SEBAST. ROESEN.
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Het XLII. Capittel.
Van een kint dat creupel in handen ende voeten gheboren sijnde, door
ghelofte des moeders inde Capelle van ons Lieue Vrouwe ten
Minderbroeders ghesont is gheworden, staet int latijns exemplaer fol.
170, maer hier int lanck verhaelt.
WY Leonardus Thysius ende Hendrick Suetendael Schepenen des hooghen gerichts
der Stadt Maestricht, tuyghen ende ghestaen mits desen dat op dach ende datum hier
onder gheinsereert is voor ons als Schepenen voorschr. in eyghenen persoon
ghecompareert, Pieter Karkens ende Jan Karkens ghebroeders onse medeborgheren,
Elisabeth vanden Haghen, weduwe van Jacob Karkens, grootmoeder van Pieter
Karkens, sone van Dierick Karkens, ende Ida Royen paervolcx beyde inden Heere
ghestoruen, in bywesen Maria Gielis ionghedochter out xxvi. iaeren, de welcke op
hun mans waerheyt sijnde altijt bereyt by solemnele eedt te beuestigen, hebben
gheaffirmeert ende gheattesteert waerachtich te sijn dat de voorschr. Pieter Kaerkens
out ontrint al by de vijfthien iaeren, dat de selue van ioncks op niet en heeft cunnen
gaen oft staen, maer op handen ende voeten ghecropen, ende op twee crucken tot dat
hy out is gheweest
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ontrent vijf iaeren, Ende als dat de moeder des voorschr. Pieter voorgenomen heeft
gehadt (ghelijck sy oock ghedaen heeft) negen vrijdaghen achtermalcanderen
volghende, te gaen nae de Capelle van ons Lieue Vrouwe ten Minderbroeders, om
aldaer haer deuotie te storten, ende haeren voorschr. sone mede te leyden ende oock
te draghen, om de selue Moeder Godts te bidden, dat door haer intercessie dyen
voorschr. ionghe soude moghen ghenesen worden: Ende alsoo sy Maria Gielens,
Barbara haere sustere gheassocieert met Christina ende Elisabeta Karkens gesusteren
vanden ionghen Pieter Karkens, met drij andere ionghe dochters hebben den lesten
vrijdach gheaccompaigneert den voorschr. Pieters moeder tot inde Capelle voorschr.
alwaer oock waeren diuersche persoonen in goeden ghetal, dat alsdan by de moeder
der voorschr. Pieter hebbende een Misse laeten lesen, om te bidden voor haer soons
ghesontheyt: die Misse gecelebreert sijnde, heeft die voorschr. Pieter sijn beyde
crucken aldaer inde Capelle van ons Lieue Vrouwe ghelaeten, ende is sterck ende
gesont geworden, alsoo dat hy met sijn moeder ende ionge maeghden voorschr. is
nae huys ghegaen sonder crucken, ende sijn gesontheyt vercreghen, sonder dat zeedert
oyt ghegaen heeft met crucken, ende soo
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ghewassen nv tot sijnen ouderdom van vijfthien iaeren, gelijck ons ghebleken is, dat
alsnv seer wel is gaende, staende, rechte beenen hebbende, daer nochtans te voren
sijne beenen waeren crom ende slap hangende. In tegenwoordicheyt vande voorschr.
Schepenen hebben dyen voorschr. persoonen sulcx iteratiue hun voorghelesen, sijnde
geconfirmeert, gelaudeert ende geapprobeert. Gegeuen in onse Stadt Maestricht op
den xx. Decemb. Anno xvi.c ende elffue.
De mandato Dominorum, Scabinorum, Praescriptorum,
D. Porta, Secretaris.

Het XLIII. Capittel.
Vanden Chirurgijn des Cloosters vander Minderbroederen door ghelofte
tot ons Lieue Vrouvve dit iaer 1611. subitelijck ghenesen.
DIt miraekel als oock mede die voorgaende miraeckelen schrijue ick wt die eyghen
woorden vande Secretarissen ende Notaris, sonder iet af te doen oft by te doen, der
welcken instrumenten, oft attestatien ick by my bewaere, om t'allen tijden te toonen
alst dijs noot sal wesen.
Op heden den negenthienden dach des tegenwoordigen maents Decembris, Anno
sesthien hondert ende elf, comparerende voor my openbaer gesworen Notaris,
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ende den gheloofweerdighen ghetuyghen hier onder genoemt in eyghen persoon, de
Eersame ende discrete M. Hendrick Pellemack, wettich sone van M. Philips
Pellemack, Chirurgijn, ende ingheseten Poiter deser Stadt Maestricht, out ontrint
xxvi. iaeren, heeft wt sijnen eyghen vrijen wille, ende voorbedencken daerop gehadt
hebbende, sonder te sijn van iemande geinduceert, perstringeert oft verleydt, opentlijck
ghestanden ende bekent, gelijck hy ghestaet ende bekent ouermits desen, dat nv
gheleden ontrent twee maenden, hy Comparant is ghevallen gheweest in een sware
periculeuse sieckte van heete Febris, ende by den Doctor Medicus versocht ende
ghevisiteert sijnde de selue Doctor van sijns Comparants leuen gedespereert heeft,
gelijck hy Doctor teghen sijns Comparants vader genoechsaem bekent heeft gehadt,
als dat sijn sone waer gheschaepen van die sieckte te steruen. Oock dat daerom by
hem Comparant voor sijn sieck bedde is ghecomen den E. H. Pater Vicarius des
Conuents vander Minderbroederen binnen deser Stadt, ende hem afvraghende hoe
hy Comparant hem waere ghevoelende in sijne sieckte, waerop hy Comparant hem
antwoorde, dat hy hem waer ghevoelende als te moeten steruen, want gheen
medecijnen hem en quamen
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te helpen, waerop de Pater Vicarius hem was voorhoudende, ende voor goeden raet
gheuende, dat hy ghelouen soude teghens den naestcomende Paesschen des maendachs
sich te voeghen totter Processien te Minderbroederen in sijn vol hernas met deuotie
ende ter eeren Godts, ende sijnder ghebenedijder moeder ende maghet Marie, dwelck
hy Comparant ende Patient alsoo heeft voorghenomen, ende gheloeft te doen, ende
desen raet te volghen, waer nae terstont al eer dese voorschr. Pater Vicarius wtten
huyse vertrock, hy Comparant heeft gevoelt merckelijcke beteringhe van sijne sieckte,
ende van die ure af alleynskens alsoo ghebetert, dat hy binnen cortten daghen wederom
quam tot sijne voorgaende gesontheyt te geraecken. Daer af hy den almoghende Godt
ende sijne gebenedijde Moeder ende maeghet Marie hoochelijck is bedanckende,
die soo geringhe sijn voornemen hadde gehoort. Dwelck hy verclaert aldus te
bekennen ende te belijden, nerghens door anders ghemoueert dan tot verbreydinghe
ende vermeerderinge der eeren Godts ende sijnder lieuer Moeder Marie, eene Moeder
der bermherticheyt ende van alle desolate menschen, die haere hulpe van hert en sijn
implorerende.
Hier eyndende sijne attestatie begherende ende consenterende hier af by my
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