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Het hierachter afgedrukte stuk bevat een hoogstbe-
langrijk verhaal over eene in de geschiedenis van omen
vrijheidsoorlog gewichtige gebeurtenis . Aan tijdgenoo-
ten bleef het, zoover mij gebleken is, onbekend, en eerst
de hoogleeraar Dr. J. H. Van Bolhuis maakte er gebruik
van voor zijne Geschiedenis van het kasteel Vredenhurg . .
(Utrecht, 1838 .), een gebruik zoo zorgvuldig, dat wel
geen enkel in het verhaal geboekt merkwaardig feit
in de „Geschiedenis" vergeten is . Toch oordeelden
reeds tijdgenooten van den heer Van Bolhuis ook na
de verschijning van zijn werk de uitgave van het ge-
heele verhaal wenschelijk 1 ) . Men kan daarover twijfe-
len ; maar ten slotte ben ik het eens met den ,,letter-
kundige", die in 1838 zich met de uitgave van het stuk
beziggehouden heeft, dock zijn voornemen opgegeven

1) Zie Bolhuis' Antwoord aan de Utrechtsche courant. Qtrecht,
1838. p . 3 .
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blijkt to hebben. Memoires als deze zijn in de Noord-
Nederlandsche geschiedenis uiterst schaarsch : er schij-
nen niet al to veel bestaan to hebben, en een zeer klein
gedeelte van den kleinen voorraad is ons bewaard ge-
bleven. Wat dus van dien aard ons rest, verdient eene

zorgvuldige behandeling : beter dan jets anders geven
dergelijke verhalen ons een beeld van den tijd en van
den indruk, dien de ontzettende voorvallen van den
80jarigen krijg op de toen levenden maakten, een in-
druk, waarin zich de stemming der natie afspiegelt .
Wil men evenwel uit de lectuur van memoires dit
nut trekken , dan diem de geheele , onverminkte en
onvervalschte tekst ons voorgezet to worden , en kan
men zich niet vergenoegen met uittreksels en fragmen-
ten, die, hoe goed ook gemaakt, toch altij d uit hun
noodzakelijk verband gerukt zijn en het vermoeden
overlaten, dat veel, wat ons wellicht belang zou inboe-
zemen, achtergehouden of verwaarloosd kan zijn 1 ) .
Naar mijn gevoelen rechtvaardigen deze overwegingen
ten volle de uitgave ook van een stuk, dat reeds als
bron gebruikt is, vooral waar de zoo belangrijke in-
houd van het verhaal voor zich zelf luide genoeg spreekt .
Voordat ik tot het drukken overga, schij nen mij even-
wel eenige opmerkingen over het handschrift, waaraan

de tekst ontleend werd, en over den schrijver daarvan,
gewenscht.

Het handschrift, berustende in de Koninklijke Bi-
bliotheek to 's Gravenhage (N° . 975), is een 4° . deeltje ;
het is op 115 bladzij den papier geschreven en gevat
in een ouden perkamenten omslag. Volgens Bolhuis
(t. a. p. p. 18 N.) is het eene „door onderscheidene

1) Met name behooren daartoe eenige plaatsen, die niet geheel juist
gelezen zijn, en andere, die onleesbaar schenen . (b. v . Bolhuis . p.132 N.

VglL hierachter p. 188 .)
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handen naar een moeijelijk to lezen exemplaar vervaar-
digde kopij" en „zelf op eenige plaatsen onleesbaar ."
Deze beschrijving zegt de waarheid, dock niet de ge-
heele waarheid. Dat er in het handschrift verschillende
handen voorkomen, is ontwijfelbaar ; dat het eene kopij
is, blijkt duidelijk genoeg. Doch m . i. is het bepaalde-
lijk eene kopij naar het handschrift van den steller, door
dezen zelf herzien en aangevuld, dock niet definitief
vastgesteld . Immers he't boven het verhaal gestelde
opschrift „sub corrections" herinnert ons dadelijk, dat
de afschrijver eene herziening van zijn werk noodig
achtte ; en de vele opengelaten plaatsen, de tallooze
veranderingen en bijvoegingen van eene andere, dock
gelijktijdige hand 1) bewijzen, dat hij juist zag . Doch
aan niemand anders dan aan den schrijver zelf van het
verhaal kan m. i. deze hand toebehoord hebben . Reeds
de verbeteringen in stijl en vorm zouden dit doen ver-
moeden, waar de latere hand reeds op de eerste bladzij de
(p. 167) bijvoegt : „oversulex dat hyerenbyn(nen)", en,
dat laatste op den kant geplaatste woord doorhalende,
sehrijft, „hyerentussehen, to weten", nog later, blijkbaar
het rechte woord zoekende : „recht daer (te voren)", om
eindelijk zich zelven to voldoen met „effen daer to vo-
rens opten xxeri Augusti ." Evenzoo verandert de
hand (p. 169) ,,over tafel" in „op tafel" ; en verduide-
lijkt de zin (p. 171) : „Ick segge nyet alleen ten eynde sy
om haer wellust to bueten begeerden, maer om dselve to heb-
ben onder haerl. besehaemtenisse, gewelt ofto gebod om door
middel van suleke parsoon to cunnen vernemen ends to ver-

crygem altyt gelt ends tgeen in haerl . macht was." aldus

„Ick segge nyet alleen ten eynde sy om haer wellust to bue-
ten sulx begeerden, maer om dselve to hebben onder haerl .

1) Deze bijvoegingen en verbeteringen zijn in den tekst met cursive
letters gedrukt.
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beschaemtenisse, gewelt ofto gebod ende door middel van
sulcke parsoon to cunnen vernemen alle secreten ende to ver-
crygen soe veel gelt ende tgeen finder selver vrouwpersonen

niacht was." Zulke veranderingen maakt, dunkt mij,
alleen een auteur zelf, wien het niet onverschillig is,

in welk gewaad zijn papieren kind ten tooneele ver-
schijnt. -- Doch er zijn zekerder bewijzen aan to voe-
ren. Op tal van plaatsen heeft de copiist blijkbaar het
kind van den auteur niet kunnen lezen en heeft deze
later de dus ontstane leemten aangevuld. Een enkele
maal (p.193) heeft de auteur zelfs op den kant geplaatst
de woorden „Spatium relinquatur", eene aanwijzing
voor den copiist, die ook werkelijk eene halve bladzijde
open liet. Het klad van den auteur is derhalve van
tijd tot tijd, voordat het geheele stuk gereed was,
door eenen ondergeschikte overgeschreven en daarna
door den steller herzien .
Doch de auteur bepaalde zich niet tot eenige correc-

ties ; hij legde zich voortdurend toe op de verbetering

en volmaking van den inhoud . Op verscheidene plaat-
sen heeft hij enkele details bijgevoegd, die hij later
schijnt vernomen to hebben, de voorstelling aange-
vuld of onjuiste mededeelingen verbeterd . Pat hij ook
hierin zeer nauwgezet to werk ging, moge blijken uit
het felt dat hij (p. 173) de grootte der Spaansche be-
zetting op Vredenburg, aanvankelijk losweg op „ander-
half hondert" geschat, later op 164 stelde, om einde-
lijk het getal 170 als het definitieve resultant van zijn
onderzoek op to nemen. En de door hem ingevoegde
plaatsen, bestaan lang niet alien in enkele woorden of
regels, neen, hij voegde enkele maim (p.169) een ge-
heel blad, eenmaal zelfs (p .194-197) vijf bladen in den
tekst in, waar hij meende dat deze niet volledig genoeg
was ; andere malen (p. 204) werkte hij eene bladzijde
geheel om. Toch achtte onze auteur zijn arbeid nog
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niet voleindigd ; want niet alleen zijn op tal van plaatsen

in het handschrift lacunes gebleven , waar een naam,
een getal of een dergelijk detail den schrijver blijkbaar
nog onbekend was ; dock enkele kantteekeningen wij-
zen op voorgenomene vermeerderingen, die achterwege
gelaten zijn, b . v. op p. 201, waar hij het zenden van
geld aan Verdugo's Walen to Haarlem vermeldt, en op
den kant aanteekent „Nota Schoenhoven", blijkbaar
met het doel om ook jets over het garnizoen dezer

plaats in het midden to brengen. Ook de lacune bij
de bovenvermelde kantteekening „Spatium relinqua-
tur" bewijst, dat nog eene deflnitieve redactie in schrij-
ver" bedoeling lag .
Verhoogt het medegedeelde ons vertrouwen op den

gids, dien wij ons gekozen hebben, daar wij hem heb-
ben leeren kennen als een nauwgezet man, wij willen
toch niet gaarne ons aan eenen geheel onbekende toe-
vertrouwen ; kunnen wij zijn naam niet to weten komen,
dan wenschen wij hem althans to ondervragen omtrent
zijn stand, zijne betrekkingen, de bronnen waaraan
hij zijne berichten ontleend heeft. Laat ons zien, wat
zijn verhaal ons daaromtrent kan leeren .
De heer Van Bolhuis maakt zich van deze vragen

vrij kort of door de opmerking, dat de schrijver een
„ooggetuige" was, die „waarschijnlijk zelf aan de be-
legering heeft deel genomen" ; zijn „slechte stijl en ver-
warde voordragt" kenschetsen hem verder als „eenen
schrijver van geringe beschaving" . Een Utrechtenaar
derhalve uit de kleine burgerij, die als lid van een
der acht vaandels aan het beleg deel nam.

Met deze opvatting kan ik mij geheel niet vereeni-
gen. Van een „slechte stijl" en een „verwarde voor-
dragt" heb ik in het verhaal weinig bespeurd . De
zinbouw is zeker hier en daar verre van onberispelijk ;
dock zij is niet slechter dan men hot van schrij vers
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van dien tij d gewoon is , en men acht dit to minder
verwonderlijk, wanneer men overweegt, dat het ver-
haal, zooals wij zagen, nog niet definitief herzien is .
Stelliger mag men integendeel zeggen, dat stijl en zin-
bouw over het geheel veel beter zijn, dan men die zou
kunnen verwachten van een gildebroeder uit het laatst
der 16e eeuw. Is het reeds op zich zelf niet aanneme-
lijk, dat een eenvoudig burgerman zich zou zetten tot
het schrijven van een geschiedverhaal, in verscheidene
boeken afgedeeld, en (zooals wij zien zullen) voor den
druk bestemd, het loopende, nette schrift, de toon en
voordracht van het verhaal schenken ons de overtui-
ging, dat wij hier minstens met een persoon nit de
beschaafde klasse to doen hebben .

De politieke zienswijze van den schrijven is gema-
tigd, goed gemotiveerd, zonder hartstocht. Gehecht
aan zijn koning, dien hij vereert als een welwillend
en goed vorst, gevoelt hij zich tot hem to sterker ge-
trokken uit eerbied voor den beroemden naam zijns
vaders keizer Karel, wiens nagedachtenis hij in dank-
bare herinnering houdt . Hij schijnt de oude gods-
dienst toegedaan, en spreekt met eerbied van den
aartsbisschop, die toch als gierig en lastig bekend
stond, terwijl zijn bizonder leven verre van vlekkeloos
was. Ja, hij prij st het in Philips, dat hij strenge
middelen gebruikt heeft om de ketterij uitteroeien .
Des to verstoorder is hij dan ook op die van de
nieuwe religie, die aanleiding hebben gegeven tot eene
verandering in den ouden toestand en tot de komst
der Spanjaarden,. Want dezen haat hij met een vol-
komen haat. Geen kleuren zijn hem schel genoeg
om de gruwelen to schilderen, die de Nederlanders
van deze gehate natie hebben ondervonden ; geene
woorden kunnen den afkeer uitdrukken, then de schrij-
ven voor deze indringers koestert . Aan hers wijt hij
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alle rampen , aan hen de lange duur der troubelen,
die de hertogin van Parma reeds door haar wijs be-
leid bijna tot een bevredigend slot had gebracht. Zulk
een weg, als deze vorstin was ingeslagen, is volgens
hem de ware : hij is niet geheel ongeneigd tot eene be-
vrediging, als de Pacificatie van Gent beoogde, om een
einde aan de troubelen to maken, dock van geweld en
van radicale maatregelen toont hij zich afkeerig. Even-
min als hij de „oproerten der religie halven" goedkeurt,
evenmin als hij voor Oranj e en de Hollanders sympa-
thie koestert, evenzeer zou hij het misprezen hebben,
zoo de Utrechtsche burgers Vredenburg hadden aange-
tast. Hij voor zich had het best geoordeeld, zoo men
Don Juan of de Generate Staten had laten beslissen, al
achtte hij het verklaarbaar, dat de Staten „om den roep
vander gemeente" zich in staat van verdediging had-
den gesteld. Niet zonder voornaamheid spreekt hij
eindelijk van de „arme slechte luyden", die een aan-
val op het kasteel wenschten, en hij is er blijkbaar
trotsch op, dat hij zelf „altoos recht gestaen" heeft .

Mij dunkt, dit zij n de gevoelens van een gezeten
burger, een conservatief in merg en been ; dit zijn
bepaaldelijk de gevoelens van de toenmalige Utrecht-
sche aanzientijken, die zich aarzelend bij de Pacificatie
aansloten en niet dan gedwongen de Unie van Utrecht
aanvaardden 1) . Nergens spreekt hier de Utrechtsche

1) Nog in 1621 schreef Arnoldus Buchelius, dat de actien van de
nieuw opgerichte West Indische Compagnie, die een meer aggressief
karakter had dan de Oost Indische, to Utrecht weinig geplaatst kon-
den worden, omdat alle aanzientijken katholiek warm, met uitzon-
dering van eenige Doopsgezinden e . a. dissenters. (Dit moet denkelijk
cum grano salis verstaan worden . De kapittelen moesten van hoo-
gerhand tot het nemen van aandeelen gedwongen worden, dock bet
zeer katholieke kapittel van St. Marie verkocht ze dadelijk weer, zoo-
dat de markt gedrukt werd . (Ik citeer uit bet hoofd, daar het hand-
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gildebroeder, van oudsher democraat in merg en been,
uit zijn aard partij dig, hartstochtelijk, oproerig ; het is
een persoon uit de hoogere klassen, wiens boven de
hartstochten der menigte staand indifferentisme zich
uitspreekt in zijn fatalistische zinspreuk : „Soe tzyn
zal, zoe schicket sick selven." (m. a. w . : Alles komt
trecht !) -- wil men een sprekender bewij s ? Ik kan
het leveren : de „man van geringe beschaving" ver-
stond en schreef Latijn, zooals duidelijk blijkt uit de

kantteekeningen , die hij eigenhandig bijvoegde i) .

Nu wij eenmaal omen schrijver all een aanzienlijk
persoon herkend hebben, is er meer, dat onze aandacht
trekt en dat ons zelfs op de allerhoogste kringen .schijnt
to wijzen. Het is inderdaad opmerkelijk, hoe goed de
schrijver is ingelieht omtrent alles wat in de vergade-
ringen der regeerings-collegien, bepaaldelijk in die der
Staten van Utrecht voorvalt . Hij weet nauwkeurig wat
er gestaan heeft in de brieven, die de Staten wissel-
den met den stadhouder Hierges, met de Gedeputeer-
den to Brussel, met de Staten van Holland ; ja de data,
waarop de brieven aan Hierges vertrokken en de ant-
woorden inkwamen, zijn hem bekend . Wanneer de
Duitsche krijgslieden den Raad aanbieden de stad bij to
staan (p. 210), zegt hij precies op welk uur die boodschap
kwam, en de inhoud daarvan is hem zoo nauwkeurig
bekend, dat hij het de moeite waard vindt het ge-
schrevene nog eens to veranderen om o . a. to zeggen,

dat zij niet 24 rot, maar 20 of 24 rot wilden zenden .

schrift, dat deze aanteekening bevat, onlangs door bet Utrechtsche
archief aan bet Rijksarchief werd afgestaan : de zin is echter in hoofd-
zaak juist .)

1) Zie den datum „I aut II .Aprilis" voor de inneming van Den
Briel, -- de woorden „Hanibal non est adhuc ante portal" op p. 186,

de aanwijzing voor den copiist „spatium relinquatur", -- en de
twee spreuken op den titel.
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Nog meer: op p.182 en 183 schijnt hij een debat weder
to geven, in de Staten-vergadering gevoerd over de
vraag, of men al of niet zich tegen het kasteel in staat
van tegenweer diende to stellen, en bet komt mij on-
twijfelbaar voor, dat onze schrijver tegenwoordig was
in de vergadering der Staten met de burgerhoplieden
in het kapittelhuis ten Dom op 14 November 1 ) . Een

ander argument : de schrijver weet tot in bizonderhe-
den en nagenoeg van dag tot dag wat de bevelhebber
gedurende bet beleg op het kasteel deed ; wat is waar-
sehijnlijker, dat deze bizonderheden onder het yolk

bekend wares, of dat de magistraat ze kende, die

natuurlijk van de bewegingen van den gevaarlijken
nabuur zich op de hoogte deed houden? Zelfs de
geheele voorstelling der gebeurtenissen geeft den in-
druk, dat de schrijver in de gelegenheid was den ge-
heelen toestand als uit de hoogte to overzien . Men

vergelijke dit verhaal met de nagenoeg gelijktijdige
Utrechtsche kroniek, afgedrukt in de Kronijk van dit
genootschap, XXIe j aarg . p. 530 vlg. Welk een ver-
schil! Daar een toeschouwer, die de voorvallen, zoo-

I) Volgens Bolhuis (a. w. p. 81 Noot 1) sehreven de Brusselsche
gedeputeerden 23 November aan de Staten, dat Don Juan to Luxem-
burg aangekomen was en dat de Generate Staten exemplaren van
de Pacificatie naar Utrecht ter publicatie gezonden hadden . Hoewel
onze schrijver dit op de bedoelde plaats niet vermeldt, maakt hij op
andere plaatsen van beide gebeurtenissen gewag. Onbekendheid van
deze taken kan hem derhalve niet verweten worden . -- Veel ernsti-
ger bezwaar tegen mijn vermoeden, dat wij in den schrijver een lid
der Staten van Utrecht molten zien, vind ik in het feit, dat hij (p .
212) schrijft : „Dese dach (23 Dec .) quam oock in den stadts gedepu-
teerde wtt Brabant", later veranderd in : „der Staten generate naer
Brabant", eindelijk op den karat in : „Mr. Florin Thin, der Staten
advocates wt Brabant" . Het is bijna onaannemebijk, dat een lid der
Staten zich zou kunnen vergissen in de qualiteit, waarin de beroemde
Advocaat der Staten van Utrecht naar Braband gezonden werd .
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als ze van dag tot dag tot zijne kennis kwamen, een-
voudig noteert, dock het verband thet vat of zich
aithans daarom niet bekommert ; hier een samenhan-
gend verhaal, dat niet alleen den man van hoogere
beschaving, van ruimeren gezichtskring teekent, dock
ook den man, die nauwkeurig weten en beoordeelen
kan welke maatregelen in verschillende deelen der
stad verordend en genomen werden. De schrijver zegt
eenmaal, dat hij de toebereidselen tot het beleg ging
zien, dock weJk eene hartstochtelijke riieuwsgierigheid
had wel den man moeten bezielen, die in zulke om-
standigheden tijd en lust gevonden had door de geheele
stad to slenteren om overal of to neuzen (somtij ds on-
der ecu bombardement!) wat er al zoo belangrijks
voorviel!

Tot de regeeringskringen schijnt onze schrijver der-
halve behoord to hebben . TJit zijn allernauwkeurigst
verhaal van het voorgevallene achter Compostel bij
den eersten uitval der Spanjaarden en uit de mede-
deeling, dat hij de ronde deed, zou men wellicht op-
maken, dat onze schrijver een der burgerhoplieden
geweest is, en ook als zoodanig tegenwoordig was bij
de bovenvermelde Staten-vergadering van 14 November
en bij de berooving van den Aartsbisschop, die in
bizonderheden wordt medegedeeld . Doch ik geloof dit
niet : de bizonderheden van den uitval (waarop hem
alles aankwam, om vast to stellen dat de Spanjaarden
het eerst de vijandelijkheden geopend hadden) kan hij
als magistraatspersoon uit een verhoor van den schild-
wacht vernomen hebben ; de ronde deed hij bepaald
als particulier, want terwiji hij aanvankelijk, als min-
der passend in een historisch werk, de woorden ,,Ick

ging routs om" veranderde in ,,Men ging", heeft hij
dit later weder geschrapt, het blijkbaar minder juist
oordeelende. Bepaald onaannemelijk wordt het echter,
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dat hij zeif burgerhopman was, wanneer wij opmerken,
dat hij den naam van den naar Gelderland gezonclen
hopman Cornelis van Kessel (p . 212) eerst later op den
karat bijgevoegd heeft en dus aanvankelijk zich dien niet
schijnt herinnerd to hebben . Doch ik ga verder : ik
geloof niet, dat hij tot den kring van hot stedelijk be-
stuur behoord heeft ; immers hoe zou hij in dat geval
zoo voetstoots (p .175) aan de vier kleine Utrechtsehe
steden hot veelbetwiste recht om deel van hot derde
lid der Staten uit to maken hebben toegekend?

Wij willen derhalve bij de twee andere leden der
Statenvergadering, bij geestelijkheid en riddersohap
zoeken. En werkelijk schijnt hot mij , dat wij onzen
schrijver herkennen onder de leden dewy corporation,
die in den avond van den 22 December verzameld staan
op de Stadsplaats . Men leze slechts (p . 207) de levendige
beschrijving van hot daar voorgevallene : hoe de man-
nen in donkey voor hot stadhuis opeengedrongen staan
en hunne ,,verordineerde loopplaetze" niet verlaten
mogul, als zij plotseling hooren, hoe de Domklok alarm
begint to luiden en de wachter op den Buurtoren ,,seer
lang ende eysselicken den brant blaest", terwijl weidra
hot schijnsel der vlammen den geheelen Domtoren dag-
helder verlicht. Twee-, driemaal komen er boden aan-
gesneld : de buitenbrug van Vredenburg brandt, neon
hot is de binnenbrug, eindelijk hot is de ,,Princecamer"
op hot slot zelf. Welkome tij ding! Maar neon, daar
komt „eon vrouken" aangeloopen, die eon ander be-
richt brengt. Het is niet hot kasteel, de stall zelf
brandt : de Spanjaarden hebben ten vierden male de
huizen bij de Catharijne-poort in brand gestoken! Doch
men gelooft gaarne wat men wenscht : de drie boden
schijnen geloofwaardiger dan de ,,hinkende bode, die
achteraan komt". Toch, men is in angstige spanning,
eon geheel uur verloopt in pijnlijke onzekerheid van
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wat op vijf minuten afstands voorvalt, totdat eindelijk
de waarheid van de ongelukstij ding duidelijk blij kt
en men zich beijvert om ten spoedigste maatregelen
to nemen .

Mij dunkt, zoo ergens, dan kan men op deze episode
den vinger leggen en zeggen : char was onze schrij ver
tegenwoordig ; de diepe indruk alleen, dien hij in deze
oogenblikken ontving, motiveert een zoo gedetailleerd

verhaal van een op zich zelf niet bizonder wetenswaar-
dig feit. Immers niet dit was van belang, of edellie-
den en geestelijken op de hoogte waren van de .hats
van den brand, dock of de raadslieden, die zeker wel
ten stadhuize bij een waren en tot wie de boden zich
zonder twijfel begaven, nauwkeurig ingelicht waren
en maatregelen ter blussching konden nemen .

Vragen wij, of onze auteur, dien wij order het groepje
op de Plaats hebben meenen to herkennen, tot de
edelen of tot de geestelijken behoorde, dan antwoor-
den wij, onder verwijzing naar onze. opmerking, dat
hij Latijn verstond, dat wij veel grooter kans hebben
hem onder de geestelijken to vinden 1) . En werkelijk
schijnt hij zich to verraden, als hij bij het verhaal der
„vij er quade slagen in een wondt" (p . 181) met blijk-
bare animositeit op den kant voegt, dat niet alleen

de „principaelste van de stadt" bij voorkeur met in-
kwartiering gekweld werden, maar dat zelfs de geeste-
lijken daarvan niet bevrijd waren, -- een feit, dat toch
waarlijk niet zoo heel vreemd was, wanneer men reeds

1) Het is waar, dat het rijmpje op den titel meer wijst op een lid
der Ridderschap, die gewoon was op zijn slot bij Utrecht to woven ;
dock eene andere omstandigheid wijst weder meer op eenen geeste-
lUke. De schnjver, die over het geheel goed Rollandsch schrijft,
gebruikt enkele malen de woorden ,,to, tho, sampt" voor : „te" en
„mit"; wellicht mag men daaruit opmaken, dat hij geboortig was uit
de oostelijke deelen van ons vaderland .
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in 1570 de klachten van den kanunnik Buchell daar-
over verneemt 1 )
Eene andere aanwijzing kan ons helpen om den

kring nog nauwer to trekken. Het handschrift is gevat
in een perkamenten omsiag ; op de binnenzijde daarvan
vindt men een gedeelte van het testament van den
kanunnik van St . Marie Bernhard van Coesfeld dd . 29
Juni 1554. De auteur was dus in het bezit van dit
testament en behoort gezocht to worden in den kring
der kanunniken van St. Marie. Jets naders valt nit het
fragment niet op to maken ; want gaan wij na, wie in
1578 dit testament kan bezeten hebben, dan komen
in aanmerking de executeurs, de erfgenamen, de tes-
tator zeif, de notaris en het kapittel-archief, dat van
zeer vele testamenten van kanunniken afschriften be-
waarde. De testator kan de schrijver van dit verhaal
niet zijn, want hij overleed 12 Juni 1572 ; de notaris
evenmin, want het stuk is geene minuut, maar een
keurig geschreven grosse . De erfgenamen worden in
het fragment niet genoemd, en van de executeuren
kan bezwaarlijk iemand in aanmerking komen . Het
waren de scholaster van St . Marie Willem van Lochorst,
die reeds in 1559 overleed, en Joost van Coesfeld, St.
Jansridder, met twee vicarissen van St . Marie, Jan van
Steinford en Jan van Nieuwpoort, die wel geene leden
van de Staten-vergadering zullen geweest ziju, al blijkt
het niet duidelijk, welke personen als vertegenwoordi-
gers der geestelijkheid voor 1582 in het eerste lid op-
kwamen .

In bet algemeen wijst echter het testament ons naar
het kapittel van St. Marie, en nu wij daaraan denken,
herinneren wij ons de eenigszins opvallende bizonder-
heden, dat de schrijver (p . 191) vermeldt hoe ,,die

1) V . d . Monde, Tijdschr . IV, p . 287, 324 .
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heeren van St. Marie nyet dorsten seggen tegen" hot

plaatsen van geschut op hot koortorentje hunner kerk,
,,overmits de commotie inde stadt synde", en er prut-
telend bijvoegt, dat doze maatregel toch minstens on-
tijdig was, - en hoe hij verder precies weet to zeggen
(p. 199) , dat de Spanjaarden in dit koortorentje alle
kogels (van juist 48 pond gewicht) in een gat schoten .
Werpt men mij tegen, dat de schrijver bezwaarlijk
kanunnik kan geweest zijn, dear een geestelijk persoon

wel goon werkzaam aandeel atm hot beleg zal geno-
men hebben, dan antwoord ik, dat hot uit schrijvers
verhaal zeif (p. 200) blijkt, dat er kanunniken waren,
die zelfs onder hot vijandelijk vuur kogels aandroegen 1 ) .
Wanneer men na hot bovenstaande onze gissing aan-

nemelijk acht, dat wij in omen auteur cenen kanunnik
van St. Marie hebben to begroeten, dan kunnen wij
wellicht nog een stag verder gaan en vragen met welk
doel hij hot verhaal kan hebben geschreven. Dat hot
door den auteur in der haast opgesteld is ,,onder den in-
druk des oogenbliks" 2) en om voor zich zelven de her-
innering aan hot voorgevallene to bewaren, is zeer zeker
niet aantenemen. Op den titel lezen wij toch van's schrij-
vers hand hot jaartal 1578 met zijne zinspreuk, en wij

zagen reeds, dat de tallooze correction en omwerkingen
elke gedachte aan een haastig ten papiere geworpen dag-
boek uitsluiten. De zorg voor den stiji doet zelfs vermoe-
den, dat ons verhaal voor lectuur in ruimeren kring,
wellicht voor den druk bestemd was . En dit vermoe-
den wint in waarschijnlijkheid, wanneer wij opmerken,

dat hot volgens 's schrijvers plan in verscheidene boeken

1) 1k moot erkennen, dat hot mij eenigszins bevreemdt, dat de
schrijver, wanneer hij kanunnik was, den naam van zijn gesneuvelden
college niet vermeldt .

2) Boihuis, 1 . c. p. 18 N. 1 .
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zou worden verdeeld, en dat de schrijver aan het slot
van het eerste boek verklaart voornemens to zijn, een
tweede boek aan het eerste toe to voegen, ,,indien by
bevindt dat dinhouden van desen aengenaem is ende by
verder versocht werde". Het eerste boek was derhalve
bestemd tot verspreiding en de schrijver was tot het
schrijven van zijn werk aangezet, denkelijk toch wel
omdat hij beter dan een ander in staat was de gebeurte-
nissen van het vorige jaar, die ieder nog versch in het
geheugen lager, in haar onderling verband to beschrij-
yen . - Het boek kan evenwel bestemd geweest zijn om
alleen in handschrift order de vrienden van den schrij-
ver, dus in beperkten kring, to circuleeren, - hoor ik be-
weren. Neen, dit was het geval niet : de auteur rekende
bepaaldelijk op een lezend publiek ook buiten Utrecht,
en bestemde dus zeer waarschijnlijk zijn werk voor de
pers. Op p. 207 noernt hij de huizen ,,van Ste . Cathe-
rinen poort tot aen Tpeerdevelt" ; geen Utrechtenaar
kon zich in de ligging dier huizen vergissen, dock
voor een persoon, die niet met de ligging van het St .
Elisabeths-gasthuis ten Z . en van de St. Catharijne-poort
ten N. van het kasteel bekend was, zou het verhaal van
den voorgewenden uitval tegen het gasthuis om de be-
oogde brandstichting aan de poort to bedekken, niet
helder zijn. Onze sehrijver voegde dus later op den
kant bij : ,,die huysen bynnen de stadt neffens over Vre-
denborch van St. Catherinen-poort tot aen Tpeerdevelt",
en later (p . 207) : ,,de huysen aen dander zyde vant casteel
aen St. Catherinen-poorte" 1) .

Wellicht kunnen wij ten slotte bij benadering zelfs

1) Meer voorbeelden van dien aard kunnen aangehaad worden .
Zoo deelt de schrijver op p . 175 mede, hoe de vergadering der Sta-
ten van Utrecht samengesteld was ; op p . 179 geeft hij eene besehrij-
ving van het geheele Nedersticht en zijne uitgcstrektheid. Natuurlijk
niet voor Utrectsche burgers!

BUdrU

	

en Meded. VI.

	

11
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gissen, waarom de schrijver zijn boek publiceeren wilde
en waarom men hem daartoe aanzette. Hoe onpartij-

dig en hartstochteloos zijn verhaal over het geheel
ook is , hlj hecht er blijkbaar can , zijne lezers van
twee taken to overtuigen : 1°. van de noodzakelijkheid,
dat tot herstel der rust de Spanjaarden uit Utrecht
vertrokken , en 2°. van de waarheid , dat het niet de

Utrechtsche burgerij , veelmin de Staten waren, die het
kasteel hebben aangevallen, dock dat de kapitein van
Vredenburg door zijnen uitval de burgers tot zelfverde-
diging heeft genoodzaakt. Vragen wij , wat den schrij-
ver kan hebben bewogen eene dergelijke apologie der
Utrechtsche burgerij to publiceeren, dan kan ik daar-
voor slechts twee motieven vinden. Hij kan bedoeld heb-
ben : 1°. de burgerij to behoeden voor de wrack van de

Spaansche regeering , of: 2°. hij kan zijne medeburgers

hebben willen terughouden van verdere stappen in de
richting der revolutie, die konden gemotiveerd wor-
den door vrees voor de woede der Spanjaarden over
hot innemen van het kasteel . Stelt men zich den toe-
stand van 1578 voor, dan ligt het eerste motief zeker
niet voor de hand. Destemeer echter het tweede .

Wanneer het argument, dat de Utrechtenaars thans
to ver waren gegaan om terug to treden, (zooals waar-
schijnlijk is) gebruikt is om hen over to halen tot
het teekenen der Unie van Utrecht, waarover destij ds
onderhandeld werd, dan is het zeer aannemelijk, dat
eenige leden van het zeer conservatieve kapittel van

St. Marie een hunner collega's hebben yerzocht dit
argument to ontzenuwen door de rechtmatigheid yan

het beleg van Vredenburg in het licht to stellen . Is

dit juist, dan zou het tevens verklaren, waarom het
boek plotseling 1 ) afbreekt: van het oogenblik, dat de

1) Het plotselinge einde van bet verhaal is bepaald niet to wijten
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schrijver in de eerste dagen van 1579 vernam, dat de
Unie geteekend was en dus de stad zich bij Holland
aangesloten had, kon de verschijning van een boek,
in eenen geest als het zijne geschreven, gees nut meer
does, ja het kon zelfs niet geheel zond'er gevaar zijn,
zooals de ties heeren 1 ) ondervonden, die al spoedig
door de magistraat op „suspicie" als mannen van de
oude riehting verbannen werden .

Als bijlage voeg ik achter het geschiedverhaal de
„Aanteekeningen van Antonie van Santen" over het be-
leg van Vredenburg, door Bolhuis herhaaldelijk 2) aan-
gehaald en ook elders 3 ) vermeld. De heer Van Bolhuis
is met harm inhoud blijkbaar ingenomen 4), en ze wa-
res dan ook voor zijn doel van zeer veel belang . Voor
ons zijn zij dat, na het door hem daarvan gemaakte
gebruik, niet meer. Waarom ik ze dan toch doe of
drukken ? Vooreerst omdat ik naar die „oude geschre-
ven aanteekeningen op het scads-archief" vroeger veel
gezocht heb en later bizonder teleurgesteld was, toes
ik slechts een zoo kort uittreksel uit de 18e eeuw vond 5) .

aan het verlies van een deel van bet handschrift : immers bet eindigt
niet slices midden in een woord, dock ook midden op eene bladzijde,
terwijl de volgende, in den band nog aanwezige blades, alien onbe-
sehreven zijn .

1) Onder hen bevonden zich twee kanunniken van St. Marie Barth .
Goezen en Ger. Wyckersloet. Zie over eene samenzwering to Utrecht
tegen de Unie in 1578, waaraan vele kanunniken deelnamen : Buc1ie-

lius, Descr. urbis .Rh. Traj. p . 74/ 5 . Eon bundel met belangrijke
stukken betreffende hun proces is in het Utrechtsche schepen-archief
ontdekt.

2) a . w . p.4N2,119N1, 125 N, 133 N2 .

3) V . d. Monde, Straten en stegen, p . 327 N 2 .
4) Antw. aan de Utr. Cony. p . 3.
5) Thans to vinden in N° . 1178 der stedelijke bibliotheek van

Utrecht .
11*
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De slechts twee bladzij den vullende mededeeling van
hetgeen Van Bolhuis werkelijk gekend heeft kan an-

deren van vruchtelooze vermoedens en nasporingen te-
rughouden . -- Pooh meer nut kan de publicatie heb-

ben, wanneer zij leiden mocht tot het terugvinden van
het origineel. Dat origineel berustte blijkens het op-
sehrift bij den Utrechtschen stadsdoctor en antiquaar
(heraldicus en genealogist) Engelbert Van Engelen, die,
zooals zijne kennelijke hand uitwijst, zeif dit uittreksel
op drie bladzijden in 4° schreef. De blijkbaar belangrijke
bibliotheek van dezen geleerde is blijkens de Vroed-
schapsnotulen van Utrecht dd. 11/18 October 1723 tus-
schen deze beide data, allerwaarschijnlijkst to Utrecht,

verkocht. Hij stond bij zijn leven in relatie met ver-
schillende mannen van zijn slag, vooral , met den be-

kenden Andries Schoemaker. Verder kan ik geene

aanwijzingen geven, die zouden kunnen leiden tot het
terugvinden van het spoor der oorspronkelijke „Aan-
teekeningen". Dat zij het zoeken waard zouden zijn,

houd ik voor waarschijnlijk ; immers Van Santen is
wellicht minder uitvoerig, dock blijkbaar niet minder
nauwkeurig dan onze onbekende schrijver. Merkwaardig
is het, dat deze aanteekeningen schijnen aan to vangen
waar de ander zijn verhaal eindigt, een feit, dat de
identiteit van beide personen, waaraan ik een oogen-
blik gedacht heb, onwaarschij nlijk maakt 1 ) . De ge-
beurtenis, die in beide verhalen beschreven wordt, was
trouwens belangrijk genoeg, vooral voor de Utrecht-
sche burgers, om het natuurlijk to maken, dat twee

van hen, onaf hankelij k van elkaar, het daarbij voor-
gevallene trachtten to vereeuwigen .

	

S. M.

1) De onbekende schrijver, die nauwkeurig wilt, dat het garni-
zoen op Vredenburg 170 man sterk was, zou dan ook niet geschre-
ven hebben, dat er na de capitulatie „omtrent hondert en vijftigh"
uittrokken, zooals Van Santen zegt .



DELIS Mliii SIT ADIUTOR IN VERITATE .

MIT ACCOORT EN GROTE COST

Is VTRECIIT VAN VREBVRCH VERLOST .

SEMPER LAUDANDUS EST LABOR .

IN TIDE VAN OORLOG EEN EDELMAN

IS OP ZIJN HEERT REN ARM MAN,

Hi MOST HEM BEHELPEN MET ZIJN RAPPIERE,

TE VORENS LEDICH GEDRAGEN ONDER ZIJN NIERE,

ANDERS EN IS HIJ GEEN EDELMAN .

A° 78 .

SOFT ZIJN ZAL, ZOE SCUICKET SIGH SELVEN .





SUB CORRECTIONE.

Nadien mt jaer ons Heeren XVC. ses ende tzeuentieh
die Spaensche soldaten de stadt van Zierixzee helpen
hadden wederbrengen ende, van daen gemutineert self's
weldich getrocken nae Brabant, de steden Aelst ende
Diest (wesende nochtans in gehoorsaemheyt van de
Coe . Mat.) ouervallen ende ingenomen hadden ; om
tweick wederstaen ende nijet langer to lij den die drie
Staten van Brabant opten iilien Septembris eenige grote
personagien ende heeren vanden Raede van Staten bin-
nen Bruesel doen aentasten ende bewaren hadden, ouer-
sulex dat effen daer to wrens opten Xxljjien Augusti die
beteij ckende legerplaetze voor de stede van Woird(en),
westwaert naest aen den stichte Vtrecht gelegen met
veel volcx beset, mede opgebroken was, sijn opten Xjjen

Septembris ter ordinantie ende beuele vanden welge-
horen here Gielis van Barlaimont heer tho Hijergis
etc., stadthouder ouer Vtrecht, drie vendelen Duijtsche
knechten rode stadt Vtrecht gelaten, hoewel die bor-
gers claer mede nijet seer wel to vreden ofte sonder
afterdencken en waeren, eensdeels omdat in die om-
liggende steden Amersfoort, Wij ck, Culenborch, Vianen
ende Schoonhouen nosh sekere vendelen Spaeniaerden
lagen, die door tmiddel vande Duijtsche knechten lich-
telicker souden in die stadt Vtrecht hebben mogen
comen, ofte door tcastele van Vredenborch worden
gelaten, anderdeels haer laten dunckende, datmen die
stadt ende borgeren van Vtrecht met onnootlijck garni-
soen nijet en behoorde to beswaren, die nu . . jaren
lang met acht opgerechte vendelen borgers sonder coste
vande Mat. dan op hoor eygen buydel bij assistentie
vande geestelicheyt, ridderschap ende ouerheyt deselue
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stadt bewaert, ende int voorleden jaer lxxiiii opten
xvii Decembris, den gemutineerde Spaengiaerden den
steden van Alekmaer, Leyden ende gaps Hollant met
schande verlatende , voor Vtrecht comende ende dselue
stadt Vtrecht beelimmende, daervan als vianden ende
rebellen gedreuen hadden. Ende nadien die van Vtrecht
nu bijde selue Spaeniaerden in suleker achte ende
dickwils vande seluen gedreycht waren , hadden wel
redenen obn achterwerts to dencken ende haer aen
andere steden, wesende inde Coe. Mats. obedientie, to
spiegelen, die qualicken vande voorsz . natie gehandelt
waeren. Oock hadden die van Vtrecht besocht die
sobere discretie ende wetenschap vande selue Spaen-
iaerden to cunnen regieren in pegs , wanneer zij de
seluen tot tien vendelen toe opten xxi Augusti a° .
lxix hebben met vruntschap ontfangen ende tot ouer
drie jaeren toe eenige daervan altoos onderhouden,
jae seruicium om alle vredes wille gegeuen, die in
een vredelicke stadt van dage tot dage nae hoorl .
maniere anders nij et en dencken dan verdriet, schade
ende schande voor den inwoonderen der seller stadt
ende haerluyden weerden ofte weerdinnen aen to doen ;
nijet to vreden sijnde met tgeen die weerden hebben,
dan willen die beste camere, bedde ende gardinen
besitten, tbeste aende merct gecoft ende opde tafel
hebben sonder yet daervoor to geuen . Daerenbouen
hebben haer capiteynen, alpherissen, sargenten ende
corporalen een antler maniere van exactie onder tdexel
van beleeftheijt, to weten : zij bevrijen veel huysen,
soo van wijntappers, brouwers, backers, apothekai-
ren, taken- ende zijden-lakenvercoper$ ende jonckfrou-
wen, die elcx ter weecke int sijn den seluen to help
comen ofte nijet weygeren deruen . Zij hadden een
maniere, die voorsz . capiteynen ende ouerheyt, dat
wanneer zij haer scuffs cost deeden, affeychsten haerl .
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weerden wel xx seruitien ter weeck, dat sijn vijfi st.
voor eleke seruitie , al ter maent lopende xx gulden .
Daerenbouen morste in een voickeloose carver bran-
den drie dicke keerssen ende soo daechs als nachts
branden grote vueren , ouer ende onder hebben twee
ofte drie pluym bedden, op tafel alle dage een witt am-
melaken (ende) twee seruietten, voor den eapiteyn alle
dage een schoon hemdt, dat morst men hem bewassen,
behaluen sijn familie. Daerenbouen hijelden zij hoor ion-
gers, ja somjnge onder hun luyden honden, die de luyden
quelden, naebasten ende beeten, sulex Batter veel vande
inwoenderen Vtrecht sijn geweest, die de Spaeniaerden
in logijs als vrunden ontfangen hebben, daeraen to
coste gehadt drie duysent gulden, weynich mm ofte meer ;
veel gantschelicken bedoruen, haer gelooff wttgestelt
ende noyt gelost hebben gehadt . Dit is mt generael de
maniere vande Spaeniaerden, wanneer die als vrunden
rode Nederlanden waren ontfangen. bk laet flu staen
ende verswige , hoe Bat zij mt eynde gemeenliek met
een stafick ziju gescheyden, warineer mt jaer 1572
Ja ant II Aprilis , als den Briel ouerging , hadden
opgeset eene heymelicke moorde, daerom zij zeiffs
den opsetter smorgens verworgt opde Plaetze tTJtrecht
lieten leggen . Hyerenbouen is waerachtich, Bat een merc-

kelycke getal vande burgers ende inwoenderen, soe bynnen
hare eyghen huysen, ja op haer bedde leggende, van haer
zeli7s soldaten met stocken gesmeten ende anderssins gewortt,
oock, soe bynnen shuys ais buyten op der straten, verrade-
lycken doorsteken, ja vermoert, ende die hugsfrouwen off
dochters off Busters van ennige (ais men woude seggen) nosh
darenboven ontschaeckt, bijgebrocht ofto veronneert sonde ge-
weest zijn, sonder Bat oyt die seine dootsiagers gestraft, mer
meestendeel bij nacht ende ontijden dear de poorten ester
stadt ende onder anderen vendeien ten aensien van een yge-

iycken versteken worden. Ende wanneer den Spaengaerden
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yet to nae ging ofto to torte gedaen worde van hoers gelijcke,
so riepen ofte haelden hare medegesellen, tot drie vier ende
meer thoe, ende also tsamen overvielen dan den burghere .
Indien die burger ontquame ende zijn leet wederom aenden
selfden Spaenjaerden vraeckte , alsdan hielden de Spaeniaer-
den des scads poerten thoe ettelycke dagen gesloten (want zij
de sluetelen daervan zelff's bewaerden) ende sochten alomme
ende lieten de banckclock luyden, ende afroepen Batmen op
sclcere penen sulcken burger veropenbaren zoude . Daeren-
bouen besetten de straten sauonts ende snachts, zoedatter
geen vande burgeren wt zijn huyse dorste ofto mochte gaen
ofto worde geslagen ende gewont, jae die Spaengaerden clop-
ten aen die dueren van veel huyssen , ende alsmen haer in
soude laten, soe staecken ende quets ten zij den gheenen, die
haer inlieten .

Ick will Bit nyet seggen van alien, mer jut generael
ende voor dese reyse, wanneer die Coe. Mat. verde van
hoorl. was, ende sij (hoor) seyden elcx conincx genoot
ende in dese landen gesonden to sijn als tot een wilt
ofte ongetemt peert to tomen, ja gegeuen tot een rooff

om een vrees to jagen. Gemerct noch hij erenbouen int
particulier binnen Vtrecht well besocht ende door-
sijen sijn haerl. houeerdicheyt ende opgeblasentheyt,
(wanneer zij, zoo voorsz. staet, Tutrecht ende in andere
steden in dese Nederlanden lagen), Bat van heml . die
capiteynen als coningen ende hartogen, die alpheris-
sen, sargenten ende corporalen als greuen, die antler
gemeen soldaten als edelluyden haer seluen, soo op
strate als aen tafelen ende in kercken, verheffen .
Ende behaluen grote heren ende hoof lingen , in den
Co. Mats. dienste mede wesende, voorts nij errand bij-
nae ofte zeer selden in haer ommegaens ende dage-
licxe communicatie toe en lieten ofte gelooff gauen,
dan sekere banckeroutiers, pluymstryckers off behoef
tige luyden ende coillons, die om denseluen Spaeniaer-



Vredenburg to Utrecht in 1576 .

	

171

den to behagen den rijckdom der landtsaten ontdecten,
de gebreken wesen ende haer lansluyden off in goet
off in eere holpen verraden . Pit hebben wij emmers
in desen landen gesien, wanneer die Spaeniaerden alle
omme ontsien, ende gelooft warm to conuerseren, ja to
mogen trouwen die treffelicxste joffrouwen wtt die stadt
ende steden, daer zij lagen ; dat zij nochtans (te weten
die watt van hoorl . ouerheyt ende beueelhebbers wae-
ren) nijemant ofto zeer weynich soo lieff ofte weerde
hadden ende kenden om in echtschap dselue to nemen
ofte to eeren; ja tscheen dat zij dese landen noch zoo
goet nyet en kenden , dat zij daer wilden hebben yet
in to verliesen ; dan daer sij sagen schoon personen
ende moisten dat rijckdom ware, all was dit vroupar-
soon gehuwelict off nijet, daer landen sij aen met
veel eeraendoeninge ende buyten teyckenen van vrij-
agie. Ick segge nyet alleen ten eynde sij om haer wel-
lust to bueten sulx begeerden, maer om dselue to heb-
ben onder haerl. beschaemtenisse , gewelt ofte gebod,
ende door middel van sulcke parsoonen to cunnen
vernemen alle secreten, ende to vercrijgen seer veel gelt
ende tgeen in der seluer vrouwpersonen macht was. Men
worst daer j egens oock geen quade suspicie nemen,
want zij seyden twas in haerl . lant de maniere oock den
gehuwelicte luyden die amoreuse to maecken . Summa
all sachment, men most het nyet sij en ; die soo verre
quam dat hij teerste nijet en wederseyde, die worst
zwigen all sij ende tot op dleste oneerlicheyt . Sij had-
den een maniere om den minnaer to maecken : voor
all gingen sij alle dage omtrent to noen tijt to kercken,
daer die jouffrouwen die slapers-misse hoorden, ende
daernae dickwils verbij des parsoons huyse alle dage,
j ae gingen staen kij cken inde huysen siende ouer sij de,
als een hondt nae een rutsigen teue ; indien de parsoon
int eij nde nij et voort en quame oft haer oeffeninge
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van bonetten ende honneuren met gelijeke mildicheijt
ofte buging van knij een nij et en vergelde, waer dselue
persone van cleyne conditie soo worde de soldaet quaet,
nomende een boerinne, ende voorts ging met dreijge-
menten van to willen hoor ofte den horen dit ofte dat
doen ; waer die parsoon van eerbaer gestaltenisse, soo
maecten hem die soldaet sij eck ende verlooffde nij et
to eeten voor ende alleer yet quaem, gecooct ofte toe-
gesonden vande seine jouffrouwe . Daer gingen dan
tusschen beyden anderen soldaten ende rieden datmen
toch den gemaecte minnaer behelpen soude met een
cleyn saecke, dat nijemant schadelick ofte schandelick
waere. Indien yemant soo lang de saecke had laten
ongemerct doorgaen ende woude dan daer] egens seg-
gen , die wo de off gedreycht ofte zij n weerwill aen-
gedaen, tzij indien hij vrij was met dubbele foureringe
van quade soldaten ofto angers met slagen , haer oor-
saeck nemende door een anger geringe saecke . Sij en
sagen nijet aen, off het luyden waeren geweest van
dier oorsaecke, daer door de Spaeniaerts eerst int lant
quamen, dan off sij altoos recht gestaen hadden . Ende
op thoochtijdt van Corsmisse soo waeren zij vrolick ;
dan jegens thoochtijdt van Paesschen op den goeden
Vridaeh snachts gingen sommige in grote getal naeckte
ende bemomt zijnde, volgden tcrueifix Christi, hem
seluen met geselen tusschen haer schouderen slaende,
sulx dattet bloet wttquam . Die ouerheyt die ging
bezijden met toortschen ende lichten, aldus besoec-
kende sekere kercken tot penitentie hemlL geset ; dan
quamen ten lesten daer sij certeijn een schoon wtt-
wendige devotie vande passie ons heeren gemaect
hadden, ende voleynden soo haer deuotie ende peni-
tentie . Tbeste dat zij hadden van nature was sober
van dranck ; daerjegens, als ons gemeene knechten
drincken, soo dobbelen zij dagelicx. Aldus waeren zij
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den inwoenderen tracterende ; God wetet off wij het
verdient hadden dan oft zij qualicken ons gecastijt
hebben. Nyettemin tis to lang, want de troublen tien
jaeren geduert hebben, die to vorens genouchsaem ge-
slecht waeren mt eerste bijde gouuernante de Harto-
ginne van Parme. Dit is hijer to passe vande Spaen-
sche soldaten maniere gebrocht, waerdoor die landen
den selffden besocht weygerden meer, ende die ombe-
socht verveert waeren to ontfangen, ja meestendeel
reuolteerden .

Soo ist gebeurt, dat de voorsz . drie vendelen Duytsche
kneehten binnen Vtreeht ontfangen sijnde, die Spaen-
sche soldaten wtt Amersfoort, Wijck, Vianen, Culen-
borch ende Schoonhouen vertrocken zijnde, tsamen
ont(rent) xiiii vendelen , nae Brabant , ailvorens gele-
dicht die huysen ofte sloten Duerstede, Vianen, Bueren
ende Tiel van groff gesehut, cruyt ende loot, gesonden
op den casteel van Vtrecht, daer mede alle de muni-
tien ter oorloge wtt Hollant gebroeht bewaert worden .
Weicke casteel van Vtrecht bewaerde een Spaensche
capiteyn, genoemt Francisco Arnando de Auila, met
170 Spaensche soldaten ; daer toe noch geholden xxviii
Neerlantsche knechten, die meest hem diende ende van alle
gelegentheyt moisten ofte handtwerckers der munitien
ter oorlogen waeren ende van to vorens daerop gelegen
hadden. Met weicke Spaensche capiteyn, omdat hij mt
jaer lxxiiii (aist voorsz . is) den gemutineerden Spaeng-
iaerden geen bijstandt, dan met den borgeren dapper-
lick wederstandt gedaen (ende oock sommigen, die de
poorte van Sincte Catharina beclommen als doen ge-
schoten hadde) die borgeren wel to vreden waeren,
ende hem altoos voor sulcx bouen andere Spaerijaerden op
straet eerden ende respecteerden . Dan men murmereer-
den seer jegens dinbrenging ende onnotelijcke taste der
drieer Duytscher vendelen . Aengaende tslot van Culen-
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borch daer bleeff op tselffde bewarende eenen Spaen-
schen capiteyn , genoemt Lopes Galeaz . Ende inde
steden van Cuenborch , Vianen ende Schoonhouen
warden sekere Walen geleyt, tot Amersfoort ende Wij ek
Duytsche knechten ende in die omliggende dorpen
des stichts Vtrecht, principalij ck aende Vecht nae Am-
sterdam, lagen mede Duytsehe ende Walsehe knechten,
voor Woirden opgebroken, ouersulcx dat in corte da-
gen inden stichte van Vtrecht ende daeromtrent ge-
leyt waeren ende bleuen tsamen xxxii vendelen, we-
sende mestendeel vande regimenten van den heer van
Hijerges , die graue van Megen ende Boussou , die to
loom lang geuangen noch sittende was .

Aldus sijn die Spaensche soldaten tot . . vendelen
wtt den stiehte van Vtrecht vertrocken nae Brabant
ende dat neffens Bueren , daerwtt sij vorens medena-
men tot hoorl. beschermenis sekere grote stucken ge-
sehuts , waermede sij quamen bij Antwerpen ouer die
Schelt in Vlaenderen leggen, alsoo vermeerderende
den hoop vande andere gemutineerde ende affkerende
soldaten. In Brabant hadde(n) lichtelieken to straffen
geweest die eerste daer leggende gemutineerde Spaen-
sche soldaten, ende to steyten dander, wtt dese landen
van omtrent Vtrecht daerbij comende ouer drie riuie-
ren, als den Lecke, Waelle ende Maesse ; dan den hoop
tsamen bij den anderen flu vergadert sijnde, gemerct
die gemutineerde Spaeniaerden in Brabant toch allom-
me voor Coc . Mats. rebellen bij openbaer clockluyding
ende voorgaende mandament vanden Raedt van State
verclaert waeren, weicke vercondighe eerder gedaen
dan volbracht was, daer ter contrarie well bij oude
schriuenten gepresen wont : eerst to doen ende nae to
seggen. Dit voorsz. mandement worde in alle steden
daerontrent vercondicht .
Die Staten van Brabant hadden oock hijerenbin-
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nen besich geweest met dexcellentie vanden Prince
van Orangien opde pacificatie vanden twiste deser
Nederlanden , ofte ten minsten opde schorsing van
wapenen voor een pons tyts jegens die van Hollandt
ende Zeelant. Daernae sijn bijde Coe. Mats . Raedt van
Staten , to Bruessel residerende , verschreuen mt leste
van September alle die seuentien provincien deser
Nederlanden . Diensvolgende sijn die drie Staten van
Vtrecht (weicke dat representeren de geestelicheijt,
tRidderschap , ende stadt Vtrecht met die vijer cleyn ste-
den, to weten Amersfoort, Wij ck , Rhenen ende Mont-
foor.t) mede verschreuen. Ende opten v Octobris (wan-
neer twee daegen to vorens die deken van Ste . Peters here
Willam Vuesel, jaren lang finder Staten van Vtrechts saec-
ken jegens de sententie bijden hertoghe van Alua gegeuen,
in Spaengen gelegen , wederom stilswigende t Utrecht geco-
men was) is deselue verschrijuinge bij mijn heer die
President ende Raede shooffs (van) Vtrecht den sel-
uen Staten van Vtrecht verwitticht, then eynde sij
souden eenige gedeputeerden metten eersten schicken
nae Bruesel, om to helpen aduiseren opte pacificatie
van dese Erif-Nederlanden, waerop die van Vtrecht
diuersche tractaten ende bijcominge gehouden ende
gehadt hebben. Oock worden vande Staten van Hol-
lant ende Zeelant aen die van Vtrecht geschreuen
genouchsaem dreygelyck, ten eynde sij wilden depu-
teren ende haer den gemeen Staten conform maecken,
opdat zij nyet genoot soude werden jegens die van
Vtrecht haer versien to hebben . Soo fist gebeurt dat
die van Vtrecht hij crop alvorens gehadt den raedt van
mijn heer van EIijergis stadtholder, ten laesten jut
eynde van October haer gedeputeerden, toch te Brues-
sd lang gelegen, geschreuen hebben, mede aldaer opt
stuck vande pacificatie to erschijnen, toch met expresse
conditie als rode verschrijuinge verhaelt wordt : dat-
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men aldaer nijet doen ofte attenteren soude twelck
soude mogen contrarieren ofte hijnderen doude Catho-
lijcque Roomsche religie noch de hoocheyt van sijne
Mat. noch heml. t o trecken wtt de gehoorsamicheyt
der seluer Mat. ofte yet to veranderen rode selffde
catholijcque Roomsche religie ende rode onderdani-
cheyt, die men sijne Mat. schuldich is.

Men hadde alsdoen daer to voren Tutrecht well ver-
hoort, hoe die gemutineerden Spaengaerden haer in
Brabant aenstelden , ende affbranden vele vlecken , j a
schoone abdien, ende hanteerden mo(or)derijen van volcke,
wesende ende comende wtt de Brabantsche ouergeco-
men steden, geen respect hebbende off die waeren
geestelick dan weerlick, mans ofte vrouwparsonen, all
de keel affsnidende, den sij Spaenjaerden op den wech
bequamen .

Ende ter wijlen als die van Vtrecht waren int deli-
bereren opde voorsz . brieuen van state, heeft die cap-
piteyn op Vredenborch sommige doen seggen ende
geraden, Batmen sulcx geenssins doen wilde, noch Bat
die van Vtrecht opt dreygen van domleggende Hol-
lantsche steden nyet passen en soude(n), want hij
wilde ende presenteerde de stadt to helpen jegens den
selffden met alle geschut ende menutie sijn casteels .
Dan segt mij : wye van Vtrecht en soude nijet begeren
een goet eynde van dusdanigen langen oorloch, geduert
omtrent thien jaeren? ende wife en soude nyet moeye
sijn (ick laet staen susters ofte brooders) soo lange de
Spaensche costelicke gasten op sijn eygen heerde to
houden ende wachten? Ende wanneer nu die capiteyn
op Vredenborch gehoort hadde, Bat die van Vtrecht
mode haer gedeputeerden last gegeuen hadden om to
verstaen tot die gemeene pacificatie, is seer vergramt
geweest ende geseyt, Bat zij in sulcx to doen gedaen
hadden als openbaer vianden (ende waren) van God, de
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Co. Mat. ende alien vanden. Terstont zoo heeft hij hem
doen versien van prouisie, van coorn, torff ende ands
ren nootsaeckelicheyden op den casteel , tot onderhou-
dinge daer nosh als hem docht ontbrekende, om tselffde
casteel to houden jegens een beleg, seggende dat alleen
to doen jegens den volcke vanden Prince van Oran-
gien, die hem wtt Hollant lichtelicken mochten aenco-
men, dan nijet jegens de stadt ; daerbeneffens dickwils
bij eede afhrmerende ende schrijuende , dat hij nem-
mermeer die stadt yet quaets eerst zoude doen. Hij
heeft oock inde maendt Octobris van buyten bouen
op den casteel doen halen seer veel aerde, die hij ouer
een hoop op den casteee dede leggen. Dit siende die
vander stadt ende horende , hoe dat Maestricht inde
maent	oueruallen was, hebben int eynde van
October haer gedeputeerden aen men heer van Hijer-
gis to Aernhem sijnde gesonden, om sijne Genaden
raet ende aduijs op als ende sijn Genade selffs in
parsoon Tutrecht to hebben , die onder als verclaert
hadde Tutrecht nij et to willen wesen ofte hem to be-
trouwen, ten waer men voor die poorten noch vijff ofte
ses vendelen knechten vanden Duytschen regiments
leggen ende met leninge een corten tij dt onderhouden
wilds, den seluen van Vtrecht mede well veraduerterende
dat zij hemluij den nij et gantschelicken opden capiteyn
ofte casteleyn betrouwen soude(n) . Aldus sijn jegens
ails rebellen, gewelden ende periculen, soo die wtt Hol-
lant als anders den stadt ouercomen mochte, mede
vijff vendelen knechten voor de stadt poorten gecomen .
Hij ernae zoo worden Tutrecht omtrent den xiiiie . No-
uembris gewaer tdeerlicke oueruall, jammer, allende
ende moorderie vande heerlicke vermaerde alreprin-
cipaelste in desen Nederlanden coopstadt Antwerpen
geschiet ende gedaen to weesen op Sonnendage smid-
daechs den vij erden Nouembris ; welck soo voorsz . is
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well acht dagen verswegen worde, want die Spaeniaer-
den wel vijff dagen lang Tantwerpen de poorten sdo
sloten ende bewaerden , Batter nij errant herwerts wtt-
quam , die Bat deerlicke feyt openbaren conde : alsoo
listich geschieden Bat . Hijerenbinnen was tcasteel van
Gendt belegen ; om twelck in to nemen ende oock
om to steyten die Spaenjaerden (die soo vorens ge-
seyt is eerst ouer die Scheldt ende in Vlaenderen la-
gen) mede to Gendt gecomen waren thien vendelen
voetknechten vanden Prince van Orangen alderverva-
renste crij sluyden. Ende naedien men nu verwitticht
ende verscrict was vanden deerlicke oueruall van Ant-
werpen , soo is opten viiien dach der voorsz. maent
Novembris sekere pegs , verbontenisse ende vnie met
die Prince van Orangien ende die van Hollant ende
Zeelant gemaect; ende daernae ist casteel van Gendt
mede opten xi Nouembris bij accordt gecregen. Aldus die
van Vtrecht bevreest ende oock bij menheere van Hijer-
gis gewaerschout wesende , daerenbouen met sulcke
laste van crijsvolck binnen beswaert ende op die dor-
pen door tganssche stichte (Bat noch woonbaer was)
geleyt sijnde, die altemael om gelt riepen, daer die
stadt luttel raet toe wilt, want tsticht well drie cite
vijer jaeren noyt van tcrijsvolck gevrijt geweest was,
behaluen alle tochten ende verdinggelden oock voor
des Princens volcke inde naest omleggende steden ge-
legen, sulcx Bat die huysluyden eensdiels verlopen,
verarmt ende gestoruen, anderdiels door tonderhouden
ende schatten van onse ende des Princens knechten
soo verarmt waren, Bat zij hoor grontheeren nijet cite
seer weynich hadden in drie ofte vijer jaeren cunnen
betalen, ende die vruchten cite gewasschen van tge-
heele stichte genouchsaem waren voor dengheenen,
die daertoe egeen recht en hadden . Welcke stichte
in desen turble nyet en conde worden gespaert, want
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alsoo tzelue int ronde maer . . . milen groot is ende
tat men tzelffde op een rechten dach can dwars ofte
cruysgewij s ouergaen , to weten wtten oosten vanden
Gelderschen bodem bij Hoeff.aken beginnende strec-
kende nae twesten tot een mijls ontrent een quartier
aende stede van Woerden , tusschen de Lecke gele-
gen aen de zuydtzij de ende teynden Abcoude aen
Ouderkercke aen noortzij de . Alsoo dat hat een quar-
tier van Tstichte , tweeten onder tmaerschalckampt
van Montfoort , door de reuolte , beleg ende innemen
van Oudewater ende de Princen-knechten , tar Gouda
leggende ; tander quartier van tmaerschalckampt van
Abcoude , soo door de reuolte ende beleg der stede
van Woerden , die tot noch toe onder de Prince
ende onverwinbaer bleeff, alsoock door die tochten
voor ende nae tinnemen van Haerlem ende die be-
leggingen van Alckmaer ende Leyden ende die schan-
sen , van onze zij den op diuersche frontierdorpen ge-
legen , gehelicken bedoruen waren , sulcx dat die
molens ende huysen meestall verbrant vant pant ge-
rooft ofte ewech genomen waren, die kaden, bruggen
ende dij cken doorgebroken ende die landen aldaer voor
geheel woest genouchsaem bleuen leggen . Insgelij cx
wast oock alsoo eensdeels met tdarde quartier onder
tmaerschalck-ambocht vander Eem, twelck made door
de voorsz. oorsaecken ende oock door de destructie
der stede Neerden ende die vrijbuyters, wtt Waterlandt
aencomende ende verbrandende Bunschoten ende Em-
menes, seer bedoruen ende geschat was ; alsoo dat van
tvoorsz. darde quartier mar een paerte aende noort-
cant ende omtrent Amersfoort nae Gelderlant toe was
bewoenbaer ende worde gecultiueert, welck parte die
Spaenjaerden leggende Tamersfoort hyer to wrens ende
tot noch toe onder grote seruitie ende schatgelt tar wake
to geuen gehouden hadden . Ende aengaende tleste ende

12*
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vij erde quartier van tmaerschalckampt van Wij ck ,
daervan was oock een groot deel, als omtrent Ame-
rongen bij Rhenen, off bedoruen door de reuolte der
stede van Bueren, die hit lest aen Coe . Mat. opgegeuen
werdt, ende oock door die knechten inde schanse to
Raueswaye ; behaluen dat die Spaenjaers tot Wijck hyer
to voren gelegen mede alle weecke haer seruitiegelt aff
gehaeldt ende beschatt hadden den dorpen int voorsz .
leste quartier. Ende tgene dat nu vande voorsz. twee
leste quartieren noch bewoont ende gebout worde op-
ten hoge ende ontrent de stadt Vtrecht, daer lagen voorts
dese knechten vande voorsz, drie regimenten , honge-
rich naect ende bloot gecomen ende opgebroken wtt
de legeren voor Woerden, eetende des huysmans coorn
van eyndei op. Daerenbouen morsten die huysluyden
deur bevel vande hopluyden ten logij se vande seluen
hopluyden, inde stede ofte in dorpen leggende, geuen
ter weke grote summe van penningen , ende die dor-
pen, die gheenen knechten hadden, morsten lening alle
thien dagen verschaffen ; met dusdanige maniere en
conden die huysluyden hoor eygenaers inde stadt zijnde,
soo geestelick als weerlick, geen betalinge ofte be-
hulp doen ; dan worden selffs bedoruen, ende altemet
dorsten haer coorn aff, atent op ofte vercoften, ende
tgelt daervan ouerschietende bestelden tot leninge
ofte copinge van goede dicke bieren. Ende binnen
inde stadt Vtrecht morstmen den drieen hopluij den
alle tien dagen tot behoeff haerluyder knechten som-
tijts negen hondert, nae xiiC ., naemaels xiii 1/2 c . gulden
opbrengen, daervan die hopluyden maer deep helfte
hoorl. knechten wttreycten nae hoorl . Duytsche ma-
niere ; want zij doen die lening off haer vendel drie
hondert ofte vijerdalffhondert coppen starck waere
als int beginsel, daervan die sommige geen dardalff
hondert starck en sijn door den oorlog, ongemack ende
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sterfte ervaren. Ende hijer en dorst men nijet tegen
stggen , want men sorgde dat anders de hopluyden
soude mogen muterie tusschen die stadt ende castele
opstellen. Sulcx dat die knechten vande leninge voorsz .
maer en genoten dan yder een haluen daelder ofto then hooch-
sten sommighe xxii st. , dat cleyn genouch was voor een
paer schoen aen haer Mote voeten ofte hemde aen
hem naecte lij ue to copen ; ende een redelick borger
nij et en vermocht tselue vande knechten tontfangen,
maer meestendeel gauen den seluen knechten, die hoor
well lieten genoegen, vrij den coste . Dan twas soo dat
die knechten meestendeel in goeden ordre, bijde stadt
selffs gemaect, geleyt warm op de principaelste vande
stadt soewel geestelijck als werlijck, die onder den bor-
gersvendelen nijet en warm ; die tgeraeckte hadde wijff
ende kijnderen toe . Ende om de leninge to furneren
worden de voorsz. principaelste vande stadt ende oock
sommige borgeren geset. op drie gulden nae op een
pondt Vlaemsch. Ouersulcx dat die voor een gestelt
man eertijts was geacht ende noch geseten, hoewell
hij nijet van sijn pachten creech ende sijn prouisie
binnen shuys sijn lantsknechte deylde ende door tlang-
wilich oorlog sijn gelooff bij voorcopers verloren had,
noch morste de voorsz . leninge doen, twelck well vijer
quade slagen in een wondt waeren . Ende aldus belast
ende beswaert sijnde, soo quamen de knechten van
buyten voer de stadts poorten ; haer beveelsluyden en
dorsten huhn buyten nijet bijde knechten onthalden,
als sij seyden om gebreck van gelt .

Hij erenbinnen was die capiteyn opt casteel doende om
sijn seluen ende tslot van als to voorsien . Hij deede van
Amsterdam busmeysters comen ende nam dselffde an ;
hij maecten to gelde ofte versette dat hij corst op thugs
ombeeren, ende deede bij sijn fautoors aensoecken di-
versche parsonen, soo geestelick als weerlick, dat zij
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hem tot dienste vande Coe . Mat. leenen wilde(n) sekere
summe van penningen ; want hij die van node hadde
om hem to onderleggen jegens die kneehten, die wtt
Hollant den casteel van buyten mochten aencomen
ofte beschadigen. Hij begonst sijn plancken ofte bed-
ding onder tgeschut to leggen , tgeschut rontsom soo
buytenwert als ter stadtwert to setten ; hij locten aen
de Duytsche knechten van binnen ende dedense op-
den casteel inroepen ende met goede bier beschenc-
ken ende van buyten goede woorden geuen ende seg-
gen, dat zij toch den Staten nyet dienen, dan bij harm
eedt blijuen wilde(n) ; sij souden haer gelt well vande
Coe Mat. , die toch rijck genouch was , crijgen . Hij
cappeteyn had ennige beveel ende last gelaten om rijssen
ende schanscoruen op teasteel to bestellen, dat weick belet
worde bij	Aldus quam die murmuratie onder
den knechten, ende wilden gelt hebben . Mijn heer
van Hijerges, die hem buyten der stadt off in Amers-
foort off tot Aernhem onthielt, ende flu aende Staten
zijde zijnde, riedt altoos, dat wy op den capiteyn ons
nijet verlaten, mer mede op ons hoede wesen wilden,
ende voorall morsten weten gelt to schaffen, om den
knechten daermede to bewilligen . Oock mede riepen
die borgers aen die ouericheyt, dat men well toesien
ende prouisie doen wilde want zij zorgden door den
capiteyn (als hij soude wesen op sijn vordel) ouer-
vallen to worden, seggende jegens die geestelicheijt :
sij souden schicken ettelicke sommen, die borgeren
wouden oock wttmaecken vande brouwers ende wijn-
tappers ende andere vijftieh duysent gulden. Daer wor-
den van veers gedreycht, datmen anders well doen
mochte gelijck men to Bruessel met douericheijt ge-
daen hadde . Ende dese versoecking, clacbten vande
borgers (die verveert warm door tvoordichte 1) van

1) d. i, voorbeeld .
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Antwerpen ende Maestricht, Lier ende Aelst) quam
alle dage hoe langer hoe meerder. Veel vande gees-
telicheyt ende ouerieheyt waxen van suicke betrou-
wen ende geloue opde capiteyn (omdat hij mt jaer
llxxiiii de stadt, soo voorsz . is, vande gemutineerde
Spaniaerts hadde helpen verlossen) dat hij nemmer-
meer de stadt geen quaet doen soude, seggende : hij
had (aist warachtich was) sulex dickwils verclaert ende
doen seggen . Daerbij vougende : waert bijaisdien hij
die stadt soude willen quaet doen orn die gernuti-
neerde Spaeniaerden sijn eygen natie (die hij seiffs
om de stadts wine hadde to vijant gemaect), soo en
soude hij nochtans hem semen daer bij nyet doruen
begeuen ; dan hij begeerde alleen Coe. Mats. casteel to
bewaren jegens alien die tzelue crencken ofte bescha-
digen wilden, ter tijt toe hem van Coe . Mat. ofte Don
Jan Daustria, die op wech ende cons daer nae tho
Lutsenboreh oock gecomen was, antlers beuolen ofte
ontheet gedaen waer ; maer hij en achten op des Staten
beueel nijet om tzelue casteel to verlaten, soo die hem
daer nijet hadden opgestelt . Dit scheen goede rede-
nen voor veel verstandige luyden, die rieden dattet
beter waer met den capiteyn een ouercompst to maec-
ken opt weilbehagen van Don Johan d'Austria ende
oock vande Gemeen Staten, ende dat hij hijerenbinnen
tcasteel ende wij ons stadt souden bewaren . Daer wor-
den tegen geseyt, besonder van die gheenen die de
Spaensche spraecke conde ofte 't Spaensche rijck betre-
den ende doorsocht hadden, to weten : dat men geen
Spaeniaerden souden gelooff geuen, dan exempel ne-
men, hoe dselue in anderen rijcken ende landen, als
to Napels, Melanen ende Cecilien, gemaect hadden, daer
sij nijet op en hijelden van verstoringe inde laude to
doen ten wttersten toe ; daer warm oock boecken die
daeraff yermelden.
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In dusdanige oproerte, sorge ende twijuelachticheyt
ging die Gardiaen vande Minrebroers bouen opt slot
mit sijn socio ende twee anderen Spaensehe religieu-
sen, recht off die stadt ende sijn conuent van quaet
gevoelen hadde geweest, dat seer qualicken genomen
werden van sijn selffs broeders, ende was een exempel
van quaden veruolge . Omtrent dien tijde wordt mede
gevonden voor goet, dat men sekere parsonen, soo wtt
die geestelicheyt, riddersehap als borgeren, soude depu-
teren, met weleken men alle dage ende ure soude corn-
municeren alle swaricheyden, clachten, die gemoeten
den Staten binnen Vtrecht, om met men heer den Dom-
deecken als thooft van de prelaten , dselue to hooren
ende communiceren. Soo ist gebeurt, dat all den roep
was, dat men voor all mors t weten gereet gelt to yin-
den, daermen die knechten mede conde payers ende oock
soude weten aff to doers de verlopen Statens-renters,
die die van Ste. Andries binnen Coelen onlancx ver-
schenen ende op groot fret nosh lopende om der coop-
luyden passaige to vrijen opgenomen, ende dat die
Staten-kist geheel ydel was . Want voorheen alle des
Stichts lasten, twaer van schattinge, Keyserlycke hoog-
(loffelycker) memorie ofte Conincklycke Majesteyts pe-
titien ende beden, op de landen ende mergentalen geset
waren, van welcke landen flu nijet aff en quame, soo
wart nodich een gereet ende rijp ander middel daertoe
to vijnden . Hijerop waeren sommige, die geld hadden ;
ick geloue dat se meynden beter to wesen een ander to
besoecken dan van sulcx versocht to worden . Ende is
gebeurt, dat die gedeputeerden, S00 wtt die vijif Gods-
huysen alsoock vande Ridderschap ende vande stadt
met een vande prouinciael raedt, om der noots wille
alleen toegelaten, op de voorsz, haestelicke voorgedra-
gen nootsaeckelicheyt, clachten ende gemeen roepen
vergadert wesende inden Doms-capittelhuyse opten xiiii
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Nouembris ontrent drie uren naemiddach, alwaer mede ge-
comen sijn der borgers hopluyden met ettelicken hoor-
luyden beueelhebberen . Ende int eynde voorgeweynt
werde, alsoo men haestelick gereet gelt voor all van
doen hadde , om de stadt ende den inwoonderen to
vrijen vande aenstaende perijckel ende sorge, ende oock
ons to onderleggen van prouisie ende verweerlicke
middele j egens den casteel , ingeval tzelue quame de
statt to beschadigen, dat men voor tgereetste middel
aenspreken soude mijn Genadige ende doorluchtige
heer Frederick vryheer to Tautenborch, Aertsbisschop
van Vtrecht, die welcke, alsoo zijn Genade een oudt,
wijs, seer geleert heer was, altoos wijs, redelick ende
nijet pomposelick sijn Genaden toebehorende state
verheven , dan alleen slechtelick gedragen, had ende
nij errant daervan schuldich gebleven 1 ), was well to ver-
moeden seer groot gelt bij sick to hebben, twelck som-
mige sorgden dat die capiteyn op Vredenborch door
den gardiaen soude connen gebrocht ofte opt slot to ver-
bergen crigen ofte dat zijn Genade tzelffde mochte ver-
brengen ofte dat die knechten flu rasende mochten
zijn Genade affhalen. Soo iss aldaer bijde meeste stem-
men ouercomen, dat men sijn Genaden een missiue
schrijuen ende voorts aen zijn Genaden daerop veruol-
gen soude, om vande selue ettelicke duysenden gul-
den to heffen, mits sij ne Genaden daervan geuende
behoorlycke rente den penninck sestien ; want sij sey-
den nodich ende beter to sijn, dat het gelt den Staten
wtt den wttersten noot beholpet ende sijn Genaden
proufijt dedet, dan dat het ledich lack ende ontnomen
mochte worden, soo vande verwoede Duytsche knech-
ten als Spaeniaerden . Aldus is die missiue gesonden,
ende sijn Genaden aertbisschoplicke hoff worden bij-

1) Ire laatste vijf woorden zijn in het handechrift doorgeschrapt .
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den burgeren met luyden allomme beset ; ende sijn
wttgegaen sekere borgerhopluyden ofte beveelhebbe-
ren ende anderen, die van Staten wegen van sijn Ge-
naden begeerden ettelicke duysenden gulden . Dan alsoo
sijn Genade als een oudt man ende ooek nae sijnre
maniere bleeff Bitten in sijn camerken, soo iss die doore
vant salet opgesmeten ende sijn ettelicke van hoorluy-
den alsoo bij sijn Genade gecomen, voorhoudende de
laste ende noot vande stadt ende de periculen van zij-
ner Genaden gelde , versouckende op renten ettelicke
duysenden ofte vijftich duysent gulden ; daerop sijn
Genade to laesten seyde, to willen de stadt leenen ende
bijstaen met vijffduysent gulden . (Hanibal non est ad-
huc ante Aortas .) Dan soo geseyt worde, dat die nijet
mochten helpen ende sulcx affgeslegen, begeerde sijn
Genade sijn beraet tot smorgens toe . Men antwoorde,
dat den tijt ende periculen geen vertreck ofte beraet
toelieten, nosh voor sijn Genade noch voor der stadt .
Mitsdien sijn daer mede gecomen eenige hooffden ende
gecommitteerden vande Staten, die voort door gegaen
sijn nae sijn Genaden camere, daer tgelt stondt, ende
hebben aldaer doen openen sekere sloten van cofferen,
wtthalen ende tellen in presentie vande selffde gede-
puteerden ofte gecommitteerden ende in presentie van
seker borgerhopluyden ende anderen, van tsauonts
tot smorgens to sess uren toe die alinge Somme van
omtrent xliim . gulden. Sijnder Genade hielt hem stant-
aftich ende als een wijs man omberoerlick ende onver-
stoort, all was dselffde oudt ende scheen altoos tgelt
well lieff off in weerde gehadt to hebben ; dan seyde

ondertusschen, als dat sijne Genade om al aertsch goet ende
werelt sick nyet storm . Dese manier van doen mishaeg-
den veel luyden, dat dit geschieden soo haestelick met
raedt genomen naeden middach ende sonder beraet
sijner Genaden gelaten to hebben . Sijn Genade hadde
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soo mogen geweest hebben , dzelffde hadde door dat
haestelicke offeyssehen verstoort ofte geroert geworden ;
dan smorgens seyde dat hijt God opgaff, die alle duechde

loonde ende onduechde nijet liete ongestraft, verwonde-
rende, dat men sijn Genaden geen tijt van beraet
gegeuen hadde ; nijettemin sijn Genade en stoorde sick
nijet om gelts wille . Sanderen daechs worden de op-
settinge vande munte, wtt Bruysel to vorens geson-
den, hijer gepubliceert ; dan de publicatie vande ge-
maecte pegs worde nosh vertrocken om redenen . Twee
ofte drie daegen daernae worden sijn Genaden schrift
vande selffde affgehaelde penningen gegeuen ende daer-
bij gepresenteert renten opde Staten to verlenen on-
der behoerlijcke versegelinge den penninek sestien , die
sun Genade nijet begeerde ; dan wilde wederom hebben
teerster gelegenheyt sijn penningen, sijn Genade en was
ilijet gewoentlicken renten van gelt tontfangen . Dat
gelt worde gebrocht tot der Staten cameraer ofte ont-
fanger, ende bewaert tot een noot, als men seyde .

Hijernae began die capiteyn tcasteel, tattelryehuys 1)
bijden here van Noertcarmes, to stercken jegens die stadt
met tonnen ende haute schansen, ende oock dede afibre-
ken opt Voorborch sekere huysken, mt middel tusschen die
timmeraige naden weeshuyse staende, dede oock grote
mennichte van vuerballen maecken, dragen ende leggen
naeden hoeck they Catharinen-poortwert, aen weicke
zijde in de stadt neffens de walle veel ingecomen huys-
luydens bergen vol coorn ende hoy stonden ; ende
verthoonde hem voorts zoo binnen opt casteel ende
maecte suleke bereytsel jegens die stadt, so were dat
hem allencxke ontliepen seuentien Duytsche knech-
ten, daeronder twee drosten vanden castele waeren .
Die capiteyn deede bewaeren die ander elf Duytschen

1) d. i . artillerie-huffs.
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knechten, dat se nijet off mochten gaen ; ende also die
Duytsche knechten ofto vendelen in ende buyten de stadt flu

wederom leninghe hadden ontfangen vande stat off Staten
doer hopuuyden hopluyden, in manyere soe hiervorens ge-
seyt is, soe deden die Spaenjaerden hemluyden toeroepen
om muterie jeghens de hopluyden to stichten, hoe zij arme
crijsluyden hoer lieten vercorten van haer hopluyden, die

't meestendeel self's behielden, ja seyden (alst waer was), dat
zij hadden een secretaris vanden here van Hyergis Redondo
ende II Spaensche pagadoers, diewelcke hadden ende wilden
verthonen alle monstercedulen ende betalinghe, ende bewijsen
derwt dat die hopluyden ettelycke duysenden hadden van le-
ninge hemluyden achtergehouden . Hij erenbinnen was die
cappeteyn dagelicx schriuende ende bestellende brieuen
nae Antwerpen om secours, waerdoor die van Vtrecht
beducht wesende , hebben tot hoorluyden ende des
stadts beschermenisse ingebrocht sekere schanscoruen ;
dan want in Vtrecht geen gruff geschut was dan een cor-
tauw, een slange, een halsine (?) nyeu gegoten, mit een
oudt halue (?) slangen wtt Oudewater ende mit noch
sekere twee ofte drie cleyn metalen stucxkens, soo was
tbedencken, waermen tgroff geschut halen zoude. Daer
worden tot meermael nae Arnhem aen mijn heere van
Hij erges gesonden om to hebben raedt ende hulp, die
voor goet met den burgers gedocht ende bevondt, dat
men wtt Hollandt tgeschut doen haelen, die tselue nyet
weij geren soude(n), want anders hij eromtrent nergens
gruff geschut was to becomen . Hij erenbinnen worden
ons volck van des Princen volck wtt Auwater geiaecht,
dat qualick peysachtich luyden. Die vande Staten wae-
ren doende om onderpande to vij nden ende schattinge
to setten, waerdoor grout gelt van dage tot dage soude
comen ; deep die net tot schoersteengelt op yder eenen Baler,
dandere tot capitael impositie. Teerste en stondt den burgers
nijet aen, die genoech seyden belast to wesen met waken,
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bruken ende nyet to winners ; tandere die geestelijekheyt
qualijck docht, ende die sorgden daerdoer alle rancoer, haet

ende twist to mogen volgen . Die capiteyn op Vredenborch
en sliep oock nij et, dan schreeff dageliex nae Brabant ;
oock hadde hij opde stadthouder ende Walen to Gro-
ningen groten hoop van bijstandt. Wij sorgden mede
voorde Spaensche capiteyn opt slot ende die Walen
inde stele van Culenborch leggende. Hij er waeren ge-
sonden commissarissen wtt Bruesel, die dese regimen-
ten van Duytsche knechten onder den eedt vande
Staten brengen souden , gelij ek zij alltemet gebrocht
sun . Hij crop soo quam die tidinge , dat Don Johan
Daustriche tho Lutzenborch sonder volck postgewijs
gecomen was om die rumoeren to stillen ; daerom die
soldaten op Vredenborch riepen vanden casteel jegens
die Duytsche knechten , die buyten lagers, dat Don Jo-
han haer gelt soude geuen, ende versochten opde selue
bijstant ende hulp : zij moisten raedt voor haer beta-
lunge . Daer worden brieuen vant slot door die poort
vant Voorborch aande Duytsche knechten, die de wacht
hadden, gesteken, inhoudende redenen, waermede sij
souden de knechten tot heur vande stadt krij gen, welcke
brieuen zoo bijde wacht vande borgeren als vande
Duytsche knechten selfis veropenbaert worden, sulex
dat doordien onder die buyteknechten een murmuratie
quam, ende die borgeren wilden dselue all quijt we-
sen. Daerom aen mijn heer van Hijerges opten xxviien
Nouembris geschreuen ende gedeputeerde gesonden wor-
den ; op welcke brieuen, inhoudende de groote swa-
richeyt ende periculen, sijn Genaden den ii Decembris
antwoordende schreeff: hoe dat die heeren Van der
Horst ende Greuenbroeck sampt doctor Elbertus Leo-
ninus als gedeputeerde van wegen de Generalen Sta-
ten om met die crijsluyden to handelen ende wtt den
stichte Vtrecht to doers vertreeken, in Gelderlant ge-
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comen waxen ; ende dat noode was bij den Staten van
Vtrecht opgebrocht to worden eenige gerede summe
van penningen, ende des gedaen sijnde soude men mo-
gen den crijsluyden doen vertrecken . Insgelijcx qua-
men brieuen van onses States gedeputeerden, to Bruesel
leggende, hoe Don Johan gecomen was to Lutzenborch
ende dat opden xxii Nouembris brieuen gesonden wae-
ren vande Staten aen men heere van Hijerges, stadt-
houder ende president van Vtrecht, met veel exem-
plairen vande peyse , ten eynde men die Tutrecht
publiceren soude, ende dat gesehapen waer (indien die
Generael Staten met Don Johan nijet en ouerquamen)
een groot ende swaerder oorlog to sullen opstaen, ende
hoe dattet daerom den lande van Vtrecht orbaer waer,
dat die capiteyn tcasteel ledichde . Tot dien eynde
hadden die Generael Staten aen mijn heer van Hijer-
ges gesehreuen, mede ouergesonden brieuen van som-
matie aen den capiteyn van casteel Tutrecht, opdat
hij tzelffde leueren soude in handen vande Staten ofte
onsen stadthouder. Daernae opten Vifl e Decembris sijn
Tutrecht gecomen men heer van Wittenhorst, Greue-
broeck ende doctor Elbertus Leoninus, commissarissen
voornoemt, die een grote gerede summe geeyscht, ende
voorts toegeseyt hebben den gemeen Duytsche knechten
to doen wt de stadt ende stichte vertrecken, ende Batmen
tcasteel wtt den name ende op coste vande Generael
Staten incrijgen zoude . Men heer van Hijergis was
mede gecomen, Ban Crock terstondt ewech nae Gelder-
lant in ander affairen, ende seyde : soo haest die van
Vtrecht gereetschap gemaect ende haer beschanset had-
den jegens den casteel, wilde hemluyden terstondt to
huip comen ende bijbljuen. Is oock vernomen tijdinge,
hoe Bat die Walen to Groeningen waeren voor de Sta-
ten ende hadden opten xxiii Nouembris men heere
van Bily Gaspar de Nobles coronel met sijn swager
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Tsenbroec geuangen, daer op die capiteyn Tutrecht hem
seer verlaten hadde . Ende all was tstichte van Vtrecht
van gelde wttgeput ende bedoruen, nochtans hebben
die Staten op seker condition belooft vijftich duysent
gulden , ende is voorts veraccordeert met die gemeen
hopluyden ende knechten, dat zij vande Staten gelde
twee maenden betaling metten eersten ontfangen soude(n) .

Die capiteyn begonst sijn schansen ende geschut ter
stadtwert in to stellen , ende daernae hoge catten ende
verweringhe op hot casteel op to werpen om tgeschut op
to stellen. Wij hadden gesonden nae Hollandt om grofl
geschut, twelck wij nij et en corsten gecrij gen, sij (en)
hadden eerst die handen van mijn here van Hyerges ende
vande prelaten ende andere ouersten vande Staten,
mitsgaders beloftenisse om tzelue geschut wederom
to bestellen soo haest tcasteel gecregen ofte gefaillieert
ware. Daerenbouen en wouden doen ter tijt noch
tselue groff geschut nijet gaern ons toeseynden, ten
waere met haerluyder eygen knechten wtt Hollant,
welcke Hollantsche knechten men hij er nij et en be-
geerden, ouermits wij selffs moor dan to veel volcx
hadden. Hijer Tutrecht werden ontrent den xiiii De-
cembris wtt ordinantie vande gedeputeerde der stadt
ofte Staten, tot onser defensie in tijde van noot jegens
alle fortsen ende gewelden vande Spaeniaerden to ge-
bruycken, allencxkens gestelt sekere cleyn metale ende
ysere stucxkens valckenetten bouen opde hooge huysen
neffens tslot staende, als van Couwenhouen, Gerrit
Fransz. ende Compostel, oock opde toornen vande
Buerkerck, Ste . Jacobs ende oock opde choortoorne
van St. Marion-kerck, daer die heeren nij et en dorsten
tegen seggen, ouermits de commotie inde stadt sijnde,
hoewell tselue vroech genouch hadde geweest naedien
wij ons jegens (t)slot beschanset soude(n) hebben .
Ende tzelue geschiede oock soo openbaerlick, dattet



192

	

Verhaal van het beleg van het kasteel

alle man moist, ja sach daer op bestellen, ende ter ooren
gecomen is vanden capiteyn, wijens diensboden alle
dage inde stadt quamen, behaluen dat dagelicx op ende
aff tslot quamen veel lichte vrouwen , diet met die
Spaeniaerden hielden, ende bliesen henluyden die
ooren you . Nijettemin hij schreeff goede woorden
aende ouericheyt, ende die ouericheyt en betrouden
hem geen quaets toe ; soo bleuen die saecken bemomt
tot int leste toe . Corts daeraen worden onderschept
een brieue, leesbaer met taele die nijemant conde
verstaen ; dan soo veel corstmen bij discretie daerwtt
spooren , dat hij schreeff aen den capiteyn Tantwer-
pen ende Don Arnando de Toledo, maestro del cam-
0 : hoe datmen alhijer Tutrecht gestelt hadde tge-
schut op hoogen huysen ende kercken ende gesonden
hadde in Hollant ofto aen(den) Prince van Ouraengen om
geschut ende behulp, welcke brieue began aldus : „Dira
aijnbat cure mesedeari escribidn densadanack ®eijn bat
esati ceineijteanack baija menbuijta mezecidu estot etc ."
Daer was nosh bij een cleyn memoriael, met sijn
eygen handt geschreuen, luydende in effect : dat die tijt
ende stondt nijet meer toeliet to schrijuen, ende dat-
men halen soude op tcasteel Tantwerpen een soldaet
genoemt Martijn, die tgeschrifte vanden opene brieue
well conde verstaen ; ende datmen Don Arnando seggen
soude, dat sijn vrundt, die hem als alle die weerelt
lieff hadde, nosh gesont was. Corts daeran schreeff
hij anden Domdeecken ofte ouericheyt onder anderen,
dat all wast hij catten op tcasteel gemaect hadde, dat
was behoorlijck tot fortificatie vanden casteele jegens
die vaanden ; dan zoo hij well geinformeert was, dat
sekere geschut op de toornen ende hoochhuysen nef
fens tcasteel gelegen gestelt was, tselffde en was nijet
tot sterckinge vande stadt, mer tot crenckinge vanden
casteel gedaen ; daerom versoeckende, datmen een wtt
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die stadt opt casteel soude senden, to besien sijn aen-
rechting ; hij soude oock vanden casteele een van zijn
edelmanne seynden , die onse werck besien soude .
Begerende terstondt antwoort ; ende bij geval geen ant-
woordt en quame, hijelde hij dselue sijne brieue voor
beantwoort, ende was beraden to doen soo hem best
dienen soude. Hijerop schreeff men antwoord, ende
tselue gedaen to sijn om to payen de gemeente, die
soo seer bevreest waeren vant voorspiegel van Ant-
werpen ende Maestricht, oock die sorgden vanden
casteel overvallen to mogen worden , omdat sijn sol-
daten den knechten buyten die poorten leggende had-
den aengeloct ende met belofte gepoocht tot boor to
crij gen ende den borgeren to crencken , seggende dat zij
bynnen xii uren die poerte van Ste . Catharinen souden
openen; dan men soude tcasteel nij et daermede yerst
beschadigen. Ende ten leste, als die Spaenjaerden op
die Duytsche knechten nij et en conden winnen tot
muterie ofte verraderie, soe heeft die voorsz. capiteyn
apert mede brieuen gesonden aen een Duytsch hop-
man rode stadt leggende, die beer van Oosterwij ck ,
hem vemanende sij ns vaders goede affectie ende ge-
trouwicheyt. (Spatium relinquatur.)
Veel oude ende treffelicke luyden haddet goet ge-

docht, datmen aldereerst met den capiteyn all in Oc-
tobri ofte Nouembri soude hebben ouercomen, ende
hem laten blijuen opt slot ter tijt antlers bij Don
Johan Daustria ende de Staten veraccordeert soude
geweest hebben . Men hadde hem geern met belofte
ende versekeringe van tslot gehadt ; dan hij seyde
altoos ; hij en begeerden tslot nijet to verlaten ofte
wilde eerst die handt van Don Jan hebben, seggende
datmen aen Don Johan daerom reysen mochte. Die
woorden waeren goet ; dan wij kenden sijn hart, dat
nemmermeer en ruste om tcasteel to stercken, soo
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nade stadt als buyten ; daer seyden veel luyden te-
gens , datmen op hem nij et betrouwen mochte , hij
soude nae sijn vordel arbeyden ende aisdan doen sijn
gadinge , hij soude crigen hulp van volck : soo waren
wij lijff.oos ende goedeloos ; toch wij hadden besocht,
dat van Spaenjaerden ons geen goet en quame .

Van gelijcken worden geseyt , datmen van geen
crijchsvolck goet ofte bate verwachtende was , dan
wtteringe ende bederffenisse , ten minsten van gelt
ende goederen. Dese capiteyn hadde noyt de lantluy-
den geschat noch die stadt moeyelick geweest om
gelt aff to eysschen , als hij dickwils dit spul staende,
maer (wife weet oft wtt goeder harten quam dan nijet)
jegens sommige geclaecht ende geseyt hadde, hoe dat
hij den borgeren ende stadt eertijts geholpen hadde
ende noch helpen wilde, soo lange men hem nijet en
deede ; dan hem en wars sulcke openbaer qualick luy-
dende middel om gelt to hebben nyet van noode,
want hij deede opt slot maecken , copen ende comen
wat dat hij wilde ofte dochte, als die Coninck selffs,
ende beual genouch den rentmeester vanden Coninck
tselffde to betalen ofte dedet hem betalen byde Re-
kencam2ere ofto finantie ; hij winter al raet toe . Sin voornemen
morst voor al wt de Co. Mat. domeynen betaelt worden,
daerdoor oock die gheene, die op Co . Mats. domeynen van
Vtreeht eertijts renthen hadden beleyt, wel in vijif' ofto vier
jaren nijet en waren betaelt; oock de Co. Mats. of Ecieren

ende schamelen boden zeer qualijeken van hoer geassigneerde
gaighe ende toeverordineerden arbeyt worden geeontenteert .
Soe oock de Staten-cameraer deur faute vant oudtschildt-
geldt, dat bijde paehters ende bruyckers flu verlopen tot
veel plaetzen plash worden versehoten, den renthiers bynnen
Vtreeht in ettelycke vier ofto vijff jaeren nyet en had betaelt,
sulcks dat oueral die buydel voerden renthiers, rijekdom ende

geestelijcheyt in Stichte meestendeel gesloten was .
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In dese benautheyt , waene , twifel ende bedencking die

vande voorsz . stadt wesende (noehtans alle avondt euenwel

den eappeteyn dgemeene luese byder stadt dienaren gesonden
zijnde) ende die burgers tusschen hop(e) ende sorghe so in
als achter Compostels huyssinge oostwert op voor tcasteel, ende

oock aende zuydtzijde neffens tvoorborch op de wal, genoemt
die Scupstoel, die Duytsehe knechten int weeshuyse ende haer
sehiltwacht daerontrent ende voor de voerste poorte vant voor-
borch wtstellende, in sulcker voughen onverdocht ijts quaets
de wachte houdende bloettelijcken, zonder dat wij wat met
eenen scope aerde jegens casteel beschanset, ofto hadden in onse
wachtplaetzen ennighe gaters om daer to moten (?) affsehie-
ten, toeeomende aenlopen al tot op Vrijdaghe den xxi Deeem-

bris, wesende Ste . Thomas daeh . Op weleken dach voorden

middach die vrouwluyden van tcasteel noeh op ende of"gin-

gen ende dynsboden haer behoeff wt de stadt so voor henen
gehaelt hadden tot op sluyten toe vanden casteel smiddach. Op
welcken tijde order als een Duysche vrouwe, die haer man
soldaet op Vredenboreh gehouden, eten wilde brengen, voor de
tweede poorte ouer de brag quam ende overlangde, mytsdien
haer mans portie dan antlers daer nijet doer morste gaen
vande soldaten, die tot haer seyden : wilde zij in, zij morst

daer op blijuen, wilde zij aff,, soe morst zij wederom so gaen ;

want die poorte grog so thoe ende men soude op tcasteel
terstondt gaen preken . Aldus heymelyek die Spaenjaerden
haeren aenslach gemaeckt hebbende ende die wyndt zeer wae-
ker weysende, soe zijn reeht een quartier voor twaleff vren
vanden casteel opt Voorburch geeomen, latende die bruggen
neder, die cappeteyn met ontrent wel 70 of" 80 soldaten, die

een large poes gingen opt Voorborch besien in de huyskens
ende den cruyttoorn, recht o `' zij daerin yetwat voorsien
ende bestelt wooden hebben, waerin zij allenkens affdropen,
hem seluen verstoken ende verloren . Ten lesten die eappe-
teyn met ennighe gingen staen opt voorboreh, sommige op
de brugge, leggende haer roers nae de burgers, achter Corn-

13 "
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postels huyssinge den sehiltwach(t) houdende, ende hen siende,

recht off zij hadden willen sehieten ; ende ververden soe den
schiltwacht, die daer bloot stondt, ende, ginq in nae Compos-

tels baekhuys, daer noch ennige van zijn roet saten. Hijer-

enbynnen gingen ennighe vande Spaenjaerden, die neffens
de brag waren, opt casteel ende trocken die voerste brag
aen casteel op , recht offer nijet geweest ware ende zij wat
besien ende altemael wederom opgegaen waeren geweest .

Nu die sehildtwacht achter Compostel gehaelt, die andere
van zijn rotgesellen wt baekhuyse van Compostel (want die

meestendeel a, gegaen waeren thugs eten) ende henluyden
seggende de perieulen, die soe mochten eomen, ende dat men
dairjegens nijet een gat doer die heymueren had om to
steyten, offer ennige wt slot quamen, die substituyt-schout
mede daer aneomende ende meer andere, wart beraden, dat
men daer gaters rode muere om van bynnen roers doer to
leggen maecken soude. Sommige vande burgers sloegen tlicht,
omdat zij geen Spaenjaerden saghen , ende meynden dat de
schiltwacht al to verveert had geweest. Insgelijx die borge-
ren op de Schupstoel ontgauen hem ten lesten haer quaet

vermoeden, ende dochten, dat die Spaenjaerden daer yt had-
den wesen besien .
Nu soe grog die sehiltwaehter noch voort in Compostels

voorhuys (want hij diet gesien had sorgden al ende syn rot
was meest thugs eten), om trot vande borgeren aldaer zijnde
mede bij hem to halen ende de aehterwach(t) wat to verstere-
ken. Ende hij wederom come de naerde achterpoorte e f `'en
die elocke xii geslagen, hoorde de brag nedervallen ende
sack des casteels voorpoorte open, daerwt met een gedruyss

jegens hem aen quamen lopen een heel hoop soldaten, twelek
hij toe riep zijn anderen burgers, ende mytsdien liep aen
ende sloet de achterpoert thoe . Ende alsdoen en eonde(n) zij(n)
burgers ofto rotgesellen geen geweer doer die muere ofto hele
poorte doer ; noch ten diende henluyden, wesende in soe eleyne
getalle, nijet, soe strax jegens die Spaenjaerden de poorte
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wederom to openen ende aen to lopen . Daerom weken int
voerhuys bij danderen ende liepen voor wt int Se Catharij-

nen steeggen ( Vroetsteeggen) om to steyten ende rumoere op

strate to maeeken. Hijerenbynnen hadden die Spaenjaerden
de naeste poorte van Cathershoff geopent ende aldaer in veel
hopen droghe gestapelde rijee den brandt ingesteken . Ende

in desen wtcomen namen strax op een Duytsche kneeht, die
voor aen de poorte (van) Vredenborch den schiltwaeht hieldt,
ende stieten hem in ende jegens dandere twee Duytsche sehilt-
wachters , die wat vorder stonden ende dear vrese hun te-
rugge naeden hueren keerden Toe riepen (zij) : Tans die
grote gelt voor u! nijet to doen dan die borgers to
smiten ! Teenemael liepen oock vande voorsz . Spaen-
iaerden wtt voorborch dear die besijden poorte naede
wall opde Schupstoel, die zij van binnen conden al-
toos open doen, allwaer ettelicke burgeren tot . . int
getal , die van trot op de waeht gebleuen ende nij et
thugs om eeten affgegaen waeren, mede wel vernomen
ende gesien hadden die Spaeniaerden opt voorborch ;
dan , alsoo zij rontsom ouerall ende daernae wederom
opgingen, ettelicke dochten (soo voorsz . i s) dat zij haer
saecken daer bestelt mochten hebben, sonderlinge soo
die een brug ten lesten was opgetogen. Ende mitsdien,
hebbende ettelicke buscruyt gecregen, waeren die bor-
gers spuelende om die deylinge van tcruyt ende ouer-
eyndt rontsom op de wall aldus staende . Recht offer
ijemant vanden verborgen Spaeniaerden op gelet had-
den, soo is geopent die bezij denpoorte ende daer sij n
well veertich soldaten busschieters met een sarchant,
die een helbaert inde handt hadde, wttgecomen, lo-
pende ende tot haer aensehietende. Aldus soo liepen
die borgers terug vande wall inde poorte van Ste .
Marien-kerckhoff. Eenen borger genaenit Direk van
Batenborch, lopende int wachthuys, worden geschoten
ende deerlicke gewondt, daer hij aen storue . Hyeren-
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binnen hebben die Spaenjaerden daer haer matery
gehadt, ende staken neffens de wall in een bauhuijs
aehter den borgemeester Rijneuelt den brandt ; oock
lieten daeromtrent liggen veel brandtpoppen ende vier-
ballen . Aldus sijn die Spaenjaerden opten rechten
middach, als effen die clock xii geslagen hadde, nauol-
gende tvoordichte , van hoorluyden meesteren Tantwer-
pen gegeuen, met twee hoopen wttgecomen ende aen
twee verscheyen zijden eerst den brant gemaect, veel
poppen geleyt ende buscruyt gestroeyt in soo groten
wijnde, ende oock seer veel vijerballen affgeworpen in
de huysen, daeromtrent staende. Terstondt quamen aen
ende hielden standt onse burgeren ende die Duytsche
kneohten, houdende lange pons schutgeveert met die
wttgelopen Spaeniaerden , ende dreuen die Spaeniaer-
den wederom in, daer die wttgecomen waeren . Hijer-
enbinnen stack den brandt ten beyden sijden hooch
op, ende die vant casteel schoten dapperlick met groff
geschut ende anders naeden brandt ende borgeren,
soo dat terstondt trumoer van schieten gehoordt zijnde
ende dbrandtclock inde Buerkerck ende oock inden
Domstoorn getrocken worde . Ende ijegelick soo van
knechten als borgeren liepen wtt nae haer verordi-
neerde loopplaetsen ende trocken daert hoor van hoor
ouericheyt verordineert worde . Een cleyn ure daernae
die van Vredenborch, siende dat den brandt allencx-
kens gesteyt worde met machte, soo sijn met een
schouw mdc graft gevaren ende opgecomen aent Peer-
develt, leggende recht ouer aen Vredenborch, drie van
hoorluyden Spaengaerden onder tgroff geschut, hebbende
materie daertoe bereyt, ende gegaen in ecu huysken
van ecu layemaecker, aldaer zij eenen jongen deerlijck
gewont, die sij gequest lieten leggen ende namaels
merle verbrant is . Ende voort gaende in een bauhuys
den brant gesteken ende buscruyt gestroyet hebben,
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weicke brandt (soo men die eerst nijet gewaer werde
ofte vermoede, ende men doende was om dander to
lessen) jegens den avondt soo voortliep, dattet geseha-
pen was die halue stadt aff to branden . Dit was recht
onder tslot, daeroff zij soo schoten met musketten,
dat nauwelicx die sackedragers daerbij wilden comen
door vrese hoors lijue ende menichte van schieten .
ilijer is nu wttgeworpen den eersten teerlinck ende

aldus begintet spel, van die van Vredenborch eerst aenge-
heuen. Ende aisnu soo heeft die eerste doechde vanden
capiteyn die wijsheijt ende goeden hoope van die van
Vtrecht met dese ongepeysde nederlage bedrogen ; want
indien hij to vorens die van Vtrecht geen goet gedaen
hadde, sij soude(n) well beter op hoor hoede geweest sijn .
Ende wanneer, soo voorsz . is, die van Vredenborch met
groff geschut begonnen to schieten, sijn ettelickei van
onsen gegaen op die voorsz . toornen ende hooge huy-
sen , daer cleyn stucxkens lagen, ende hebben dselue
dapperlick affgeschoten nae die Spaenjaerden ende tge-
schut op Vredenborch gestelt zijnde, meynende den
selffden alzoo vant groff gesehut to bedwingen . Die
van Vredenborch schoten wederom soo dapperlick wtt
nade toornen ende huysen, sulcx dat tschieten op de
choortoorn van Ste Marien-kereke terstondt belet worde,
insgelijx daernae tschieten van Ste. Jacobs toorn. Hij cap-
peteyn hadde suicke bussehieters, die 500 nauwe nae
dat toornken, is in een gat schoten met heele cortau-
wen, wttgeuende grote ysere cloten van xlviii , dat
hem een yder daervan verwonderde. Ten was geen
wonder noch geen conste voor die van Vredenborch ;
sij hadden bouen opt casteel achtien heele cortauwen,
daertoe op hoor vordel om tzelue geschut to lossen
seuen busschieters, wtt Hollant ofte Amstelredam ge-
comen.

Ter contrarie die van Vtrecht lagen soo aen straten,
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huysen ende hoecken geheel onbeschanset , iae as
vrunden met den anderen, die tot noch toe den capi-
teyn opden casteel de gemeene luese vande stadt alle
auondt gesonden hadden, ende in als onverdacht ende
onuersien wesende , wttgenomen alleen dat die stadt
hadde aen de wal staende twee ofto drie ijseren bastien (?)
ende op de Gansmerct stonden	Ende waeren
oock well to passe innegecomen sekere schepen meet
rijs, noch inde grafte leggende, oock ettelicke schans-
coruen , die lagen op de waeuen binnen aende grafte
ende oock in Ste. Pauwels clooster . Nu worden die
wagens allomme wttgehaelt ende geladen met messe, 1 )
gestortet op de rechte straten nae het casteel gaende,
ende dat soo duen bij tzelue casteel rontsom alst doen-
lick metten eersten was . Die schanscoruen worden
vande gebuerte tot gebuerten oock bij vrouwpersonen
naeder gerolt.
Hijerenbijnnen continueerden die van Vredenborch

seer vreselick haer schieten met gruff geschut opde
huysen van Gerrit Franszoon (daer under als een cano-
nick, langende cloten 2), geschoten worde) ende voorts
jegens de huysen van Couwenhouen ende Compostel .
Duslange hadden wij ons meer betrout opde goede
woorden, beloften ende schriften vanden capiteyn, clan
besich geweest om to besorgen behoorlicke prouisie,
tot onser beschermenisse nodich wesende . Ouersulcx
dat terstondt naden middach die vande stadt hebben
geschreuen ende ridende booden aen alle omleggende
steden gesonden, verwittigende haer noot, daerin sij
waeren, versouckende bijstandt ende alle mogelicke
ende gebuerlicke toestandt ende behulp van cruyt,
pioniers ende gruff geschut . Hijerenbinnen warm mede
achter Cathers huyse ende aende wall doende om den

l) d, i. meat.

	

2) d. i. kogels aandragend .
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brandt to lessen die sackedragers, Minrebroeders ende
Predicaers-broeders, waervan een genoemt broeder Jan
van Ouderkerck geschoten worde . Oock worden daer
gehaelt beghijnen om twater aen to brengen . Dan
jegens den auondt soo worde men gewaer den darden
brant int bauhuys, door de laymaeckers huysken (so
vorens gese9t is) innegesteken, daer men eerst nijet op
vermoeyt 1 ) hadde ; ende die wijnt die wackerden altoos
meer ende meerder, sulcx dat die sackedragers door
wttschieten van Vredenborch den brant, recht onder
tcasteel wesende, nijet naecken en dorsten . Ten lesten
sun nosh seker lansknechten wtt die drie vendelen
binnen Vtrecht leggende verwilligt met gelt om aen
den brant to gaen ; die welcke met die sackedragers
den groten ende eysselicken brandt voortgelopen ende
affgebrandt van tbauhuys noortwert op tot aen Ste
Catherinen steggen (daeraen die selffde met omtrec-
kinge van huysen in soo groten ende eysselicken
wijnde) met groter eeren gesteyt ende geslesset hebben,
daer God almachtich hoochlicken aff to dancken is,
want daer waeren in verbrandt veel beesten ende oock
die gequetste laymaeckers jongen . Des nachts schoten
die van Vredenborch nae den brandtplaetse met sekere
middelbaer stucken ende andere musketten nae den
omstanders ende lessers des brandts .

Opt en selffden dage jegens den auondt worde mede

voor goet gevonden, dat men soo well die vijff ven-
delen knechten buyten de poorte leggende als die drie
inde stadt soude yder vendel vereeren ende bewilligen
met vij erhondert gulden, omdat sij oock geen oorsaec
hebben soude(n) met Vredenborch to ouercomen ofte
to vallen. Soo oock bewillicht ende eensdeels daer to
vorens gesonden waeren vijffduysent gulden tot be-

1 ) d, i. vermoed .
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hoeue der Walen van Verdugo leggende to Haerlem,
omdat zij oock den Spaenjaerden Tutrecht nijet bij-
vallen souden . (Nota Schoenhoven.) In dese nacht wor-
der wt yder huyse inde stadt een lanterne met licht
wtgehangen ; die vrouwluyden morsten met open do-
rm mede waecken ende hadden voor haer dooren
tonnen ende tobben waters en leren emmers gereet
wtgestelt. Ende die manspersoen, tweten alle die acht
vendelen borgers, hadden rontsom Vredenborch aende
vesten ende poorten die wacht met die lantsknechten
mt weeshuyse ; die vanden Houe Prouinciael opde
Noede, die ridderschap ende geestelicheyt inden stadt-
huyse. Om op alle dingen to letten, is mede goet
gevonden nijet to luyden, ende verordineert opschor-
ting van clocken in alien kercken, cloosteren ende
capellen, suicx datmen geen ciockgeslach meer en
hoorden ; ende dat jegens aile verraderye, die teenen
sekeren ure mochten weesen opgeset. Insgeiicx wor-
de verordineert tot die schanschen to maecken opde
Schupstoei ende elders, dat een yegelick sijn schup-
pen, spaden, hauwelen wttleueren, ende daernae wtt
yder hugs een parsoon tot payenieren senden soude,
geiijck die nachte geschiede, alsoock die metseiaers
ende timmeriuyden vergadert gewesen worde, hijer
ende daer het van node was, die huysen staende
dwarswert ten casteeiwert door to slam, om soo dwarts
daerdoer vrij to gaen nae die schanssen to beter to
maecken ende ons seluen to cunnen beschermen . Dan
op desen eersten dach ende nachte en was aisnoch
die beste ordre nijet, ende de gecomen personen tot
die schanspiaetse to ieyen ofte geieyden, behooriicke
instrumenten van hauweeien, schuppen ende man-

den to ieueren, soe suicx achter St. Jacob bij onsen
cruyttoorn, daermen de schanse soude opwerpen, ge-
bieken es. Ten was geen wonder, want die iuyden
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soo door die verstoringe den Spaenjaerden wttvall als
den brande , ten drieen plaetsen gesticht , onstelt wae-
ren datmen nergens to rechte ordre conde setten, ofte
ouerleggen watt volcomelicken to beginners was tot een
goeden eynde . Ick ging rontsom ende besach de ge-
legentheyt vande besette plaetsen ende straten igens
Vredenborch ; item die borgeren ende lansknechten,
die daer die waeck hadden , en gebrack noch goede
wille noch harte dan alleene goede ordre vande oue-
richeyt , die inde voortgang to seggen hadden .
Van sommige en worden nijet qualicken voorgehou-

den, datmen in desen eersten nacht ende brandt den
Spaenjaerden van buyten aen de brug ende casteel
wederom brandt gemaect soude hebben ; sij en souden
nu nijet gedocht hebben, dat wij besich souden heb-
ben geweest om hoorluyden wederwerck to geuen in
onse benautheyt .
Smorgens vroech begonden die van Vredenborch

wederom to schieten met heele cartauwen, principalijck
met drie stucken geschuts, ende dat nae de Buerkercx
toorn aen den anderen tot omtrent twee uren naenoen
wel ouer die hondert schoeten, ydere cloot wegende
xlviii tt . Nae twee uren, want die toorn breet inde
wech ende sterck stout, soo schoten zij noch menich-
reys ouerall inde stadt .

Op desen dach souden die van Amersfoort hijer in
sekere tonnekens buscruyt .
Hijeraen sachmen nu dharten ende de binnenste

vande Spaenjaerden, die dusdanige wttlopinge ende
brantstichting nae tvoors . spiegel van Antwerpen ver-
radelick deeden opden rechten middach, meynende
alsoo een vreese inde stadt to maecken ende den Duyt-
schen knechten tot hoorluyden to crijgen, ende soo all
to vermoorden ende to berouen datter in geweest had ;
want indien dat hoorluyden voornemen ende hoop
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nijet geweest waer, wat hadde hemluyden van doen
geweest eerst dese tirannie to thonen ende den Co-
nincklijcke Majesteyts casteel ende die costelicke diere
munitie , they oorloge daerop sij nde , onproufitelicken
ende onnotelicken to vernielen ende to verquisten? Sij
moisten, als wedervaren chrijsluyden ende der saecken
meer in Ttalien ende elders dickwils gepleecht heb-
bende , immers well , dat wij tcasteel nij et lichtelij ck
eerst souden hebben aengetast, noch dat wij daer nijet
op gescharpt waeren met geschut . Twas met ons kijn-
derwerck, die cleyne stucxkens opde hooge ongevulde
toornen ende huysen to setten voor ende alleer wij be-
schanset waeren geweest jegens tcasteel, ende daervan
en roast oock nij et to bestaen jegens soo geweldigen
casteel. Merle soo souden die gemeen borgers (die wel
met redenen hadden achterwerts to dencken, nu men
dit sijet) haer wel bedacht hebben, eer dat zijluyden
aent voorseide casteel to cost geleyt ende om diens
wille in waechschael (ende) bederff soude(n) hebben
gestelt haere huyssen, huysraet, grondt ende erffue,
rontom ja onder tcasteel gelegen ende staende, zonder
eerst ende alvorens aengeport ende daerthoe met den
wtersten noot gedrongen to wesen, soe zij nu zijn,
oock met pericule hoers leuens hebbende haer woen-
plaetzen, gemaeck ende goeden moeten verlaten, to
voren generalyck (?) sien vernielen, bederuen, affschie-
ten ende inden grout thoe verbranden .
Nu mocht yemant seggen : waertoe hadden die van

Vtrecht tgeschut wtt Hollant ontboden? Daer seytmen
op : om haer seluen to defenderen jegens tcasteel ende
om den roep vande gemeente, die sonder oorsaecken
nijet en vreesden ende achterwerts dochten . Dan nem-
mermeer en souden die van Vtrecht eerst geschoten
hebben ; men soude de saecke (als wij met geschut be-
schermt hadden geweest) well opgehouden hebben ter
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tijt toe daerop bj Don Johan Daustria, die nu tot
Luxemborch lack, ofte bij de Gemeene Staten rijpelic-
ken verordineert hadde geweest. Dat wilt hij capi-
teyn well, dat ons geen profijt en lack dan grote
schade ende verlies an tcasteel to schieten, ende dat
sulcx geen stadts-, dan coningen-, hartoge- ofte gemeen
landes-werek was to beginners , ende dat daertoe veel
gelts, goets, luyden ende alle gereetschap, tijdt ende
stondt tot een open oorloch van node wesen ende
voorgaen morsten, twelck ons verde to suecken was.
Nu soo morsten oock aen onze zijde swygen ende sa-
ges lancx hoor nuesen heen , die to vorens
geroepen hadden , dat teasteel maer een ontbiten ofto
steenoven was ende dattet nijet tegens en soude cun-
nen staen eenige insehieten, ja dat zij selfis daer nijet
drie revs en souden tgroff geschut met ysere clooten
cunnen geschieten, ofte die borstweringen souden van
tdaueren , ja die van Vredenborch en souden
maer twee off drie revs ten hoochsten cunnen schie-
ten ; want als zij eens loss souden hebben geschoten,
soo souden sij veel tijts ende personen van doers heb-
ben om tgeschut achterwerts to trecken ende to la-
den. ilijerenbinnen sou souden wijluyden (die jegens
tcasteel nij et versien wares) veel schade tselffde casteel
nijet versien wares) veel schade tselffde casteel cun-
nen aendoen. Die arme slechte luyden ende onwe-
dervaren roepers en dochten nijet, dat die van casteel
conden brantstichten ende alle stercke huysenja kerck-
toornen omsehieten ; dan seyden : wanneer een hugs
nedergeschiten Overt , soo sullen die steenen daervan
effen sun een schansehe. Sij meynden, dat die Keyser-
lijcke Majesteyt Karel hoochloffelijcker memorie hadde
nijet genouch achterwerts gedocht, wanneer sijn Ma-
jesteyt tot vermeerderinge sijn rijcx sooveel arbeyt
gedaen hadde om sijn greeffschap Hollandt ende thar-
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tochdom Gelderlandt met den casteel van Vtrecht aen-
een to enopen. Och ! hadde sijn Heylige Majesteyt mt
leuen geweest, men soude dseluen aldus ouerall geen
huyskens voor brillen vercoft hebben ! Sijn hoochioffe-
lijcke memorie conde all to well sijen watter to doen
was, ende soude oock geensins den Spaenjaerden sijn
landt ende luyden met wreetheyt to regieren dus lan-
gen tijt toebetrouwt hebben, dewelcice Mjesteyt soo sach-
moedich altoes (encle lestwerff inde(n) Duytsche crijge)
ouer sijnen ouerwonnen vianden was, dat yder vande
vianden sijnen hoochloffelicken Majesteyt ontsach, ja
schaemde oyt jegens sijne Majesteyt gedaen ofte gedient
thebben. Dexempelen, die sijne Majesteyt den Spaen-
jaerden liet, waren vromicheyt, sachtmoedicheyt ende
oprechte doechde, nijet well vande selue Spaenjaerden
onthouden noch naegevolgt. Certeyn onse Conincklij eke
Maj esteyt , den God almachtich ons lange will sparen,
en heeft mt vertrecken nae Spaengien ons noch geenen
grootmachtigen heer deser Nederlanden bewesen an-
gers dan een vader sijnen kijnderen bewijst ; sijne Co-
nincklijcke Majesteyt hadde immers in sijnen vertreek
sijne Erif-nederlanden den ingeboren heeren van dselue
Nederlanden to bewaren ende to regieren gelaten, met
volcomen macht daerthoe dienende . Sijn Majesteyt
wille ende goede meninge en was angers nijet dan
sijn luyden ende landen to houden in een vrede ende
onderhoudt huer heergebrachte religie, weleke dselue
landen waeren gebruyckende . Ende naerdien mt jaer
xvclxvi eenige oproerten der religie haluen alhijer op-
geresen sijn, S0O heeftmen gesien de veranderinge,
daernae die Spaensche natie schijnt lange tijdt gewacht
to hebben. Ende dselue oproerten ofte veranderinge
wederom gestelt ende gebetert sijnde, en is nijet to
twijfelen off sijn Majesteyt sail ons met dselue aenge-
boren genadige ooghen beschermen ende pegs geuen .
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Opten voorseiden Saterdage des auonts, alsmen die
wachte versette, alsoo die huysen bynnen de stadt nef-
fens ouer Vredenborch van Ste Catherinen poort tot aen
Tpeerdeuelt ombeschanset ende oock sonder volcke van
den namiddach geweest waeren, ende die Duytsche
knechten met de tromme veranderden haer wachte in
Ste. Elizabeth-gasthuyse ende omtrent tcasteels Voor-
borch, waervan die muer doorgehouden was , sijn ette-
licke Spaeniaerden voor affgecomen , scharmutserende
jegens onse Duytschen . Ende onder die scharmutse-
ringe hadden opgeset ende quamen in een schouwe
onder die graft op met een leer, aen dander zijde vant
casteel neffens de huysen aen Ste . Catherinen poorte,
twie ofte drie soldaten . Naedien sij geen knechten dan
een ofte twee mans aldaer haer huysen bewarende ofte
besiende beuonden , soo hebben ten vierdemael den
brandt gesteken aldaer rode huysen, terwijlen die
wijndt immer soo seer als ghisteren weyde, ende scho-
ten nade huysen met groff geschut ende musketten .
Hij erenbinnen hielden die andere affgecomen Spaen-
jaerden aende brugghe opt Voorborch scharmutsinge je-
gens onse knechten lang duerende, sulcx dat den
Domsclock alarm wederom aengetrocken worde ende
die wachter op Buerkercx toorn jegens den auondt
sijn trompet gesteken heeft, blasende seer lang ende
eysselicken den brant. Die van Vredenborch schoten
dapperlick met groff geschut, soo op die Schupstoel
als oock naede aengesteken ende brandende huysen .
Ende door desen brandt, in soe groten ende vreselycken
wijndt wackerende ende voortlopende, sijn wederom
als ghisteren ydere vande borgeren, ridderschap, hoff,
geestelij cheyt wade die lantsknechten op hoore verordi-
neerde loopplaetzen getogen ende gestaen . Die wijndt
die waeyde soo sterck, als gisteren immermeer conde
waeyen . Aldus bijde Stadtsplaetze staende die vande
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geestelicheyt ende ridderschap, quam die tidinge oock
van ons eygen voick ende lantsknechten, eerst dat die
buytenbrug, daernae dat die binnenbrug, ja dat die
Prineecamere op Vredenborch brande ; weleke ydele
ende onwarachtige tidinge yder man voor waraehtich
hielt. Ten lesten quam een vrouken, seggende dattet
was (soo warachtieh nae be vonden words) inde huysen
neffens ouer tslot aende Coestraet besij den an die
Catharinen-poorte . Men nam gewiss onse vordelicke
tic?inge , tsij die onwaracht'ieh was, meer dan die war-
achtige vercondige vant vrouken, dat tegens ons deeds,
sulex dattet wel een geheele ure verliep, eermen aende
Stadtsplaetze versekert was vande plaetze des brands .
Daerom in dese tijden ende periculen hadde voorall
van doen geweest peerden, die jegens den anderen gin-
gen ende wederom hadden gecomen tot afle plaetzen,
oIn terstondt die waerheyt van alle ouercomen pen-
culen ende saecken aende Stadtsplaetze to kennen to
geuen. Desen brandt, die wackerden ouermits den
groten wijndt soe zest, dat tlicht ende schijnsel der-
zeluer inde stadt ende aen den Domstoorn weder aff-
scheen, recht off alle die stadt aen brandt gestaen ende
tlicht dash geweest wane, ende daer waren weynich
sackedragers, die dselue donsten genaecken door tschie-
ten van Vnedenboneh .
Inden auondt waren wederom die chrijsluyden met

gelt bewilligt, die met den sackednagers ende ettelicke
borgers den brandt genaecten, ende well seer miracu-
loes met haecken mt nedertnecken van mueren ende
water, in brandtwagens met leeren emmers aengebrocht
sijnde, gesteyt ende geblusset hebben. Jae om de naest-
omleggende plaetzen natte seylen spneyden (ende) nat
hielden, oock seer veel gesouten ossenhuyden jegens
voort spningen vanden brande besichden ; ende alsoo
is den brandt ten vierde plaetze ende dardemael nu
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door Gods grade gesteyt, die anders schijnbaer, naede
wijut noortwert, gesehapen roast tdardendeel vande
stadt to vernielen .
God almaehtich sij gelooft ende gedanet, die dien van

Vtrecht wtt alle de voorgaende periculen voorbehou-
den, bewaert, ende oock jegens deselue periculen om to
steyten, weder to staen, sijne hart ende moet gegeven
heeft in dusdanigen verseheyden bedecte ende bemomde
wereken (sonder dat hoorluyden verdienste meerder
dan anderen omleggende geplaechde plaetsen mochten
geweest hebben), ja daerenbouen flu verleent heeft een-
drachticheyt, voorsichticheyt, tijt ende stondt, oock
voile meninghe om hem seluen ende haere stadt (die
duslange met groter vrese onder de vreemde bedri-
gelycke ende verderifelycke natie geschuylt hadden)
nu self's met goet ende bloet eendrachteijcken to be-
schermen ende to bevrijen, met alle notelijcke be-
schutselen ende wederstant jegens der veropenbaerden
viandts voornemen ende verradelij eke moerdadige op-
set, soe ghij wt (den) anderden boecke, hijernae vol-
gende, breder to verstaen hebt, tweick ick bij Gods
grade sal mede bescrijuen, indien ick bevinde dat
d'inhouden van desen aengenaem is ende ick vorder
versocht werde .

Bijclr. en Meded. VI .

	

14
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TANDERE BOECK,

INHOUDENDE HOE DIE VAN VTRECHT HAER JEGENS TGE-

WELT VANDE SPAENGAERDEN HEBBEN GESCHERPT,

ENDS DAERNAE

HOE ZIJ ALLENSKFNS DES ZELUENS SPAENGAERDS

VERDERFFELIJCKE, JA MOERDADIGHE OPSET

HEBBEN GECREENCKT ENDS OUERWONNEN .

Ende wanneer men , soo voorseit staet, nu doende
was om den grote vreesselicken brandt to lessen ende
to steyten, waeren die Spaenjaerden opden castele be-
sich jut stellen ende int versetten van boor gruff ge-
schut ende die bedden van dien leger to maecken den
gantschen nacht, als smorgens daeraen gebleken heeft ;
want smorgens, wesende Sonnendage den 23 Decembris,
aeneomende den dach, die van Vredenborch seer vres-
selick begonnen to schieten, ende tzelue volherden opde
huysen ende straten tot omtrent twee uren nade middach .
Dese voorleden nachte, ouermits den vreesselicken

brant, en was niet veele aen onse zij de tegen geschan-
set; ende alsoo die knechten vande vijff vendelen buy-
ten de poorten leggende door den brant mede den
gehelen naeht opde been hadden geweest ende gesorgt
voorde bederffenisse vande stadt, soo west dat omtrent
thien uren den ouerheyt vande stadt worde aenge-
dient, dat die seine knechten buyten leggende (bij
avontuer haer schamende, dat die van Vtrecht in dus-
danigen jegenwoirdige laste haerder hulp ende incomen
noch nijet en versochten) van selffs deden aenbieden,
den borgeren in hooren noot to helpen, ende alleauon-
den inde stadt to willen seynde(n) ende to veruerschen
xx ofte xxiiii rot wtt den hooren, diewelcke metten
borgeren jegens tcasteel van Vredenborch die wacht
verstereken souden, want sij chrijsluyden, gesien heb-
bende van buyten den groten brandt, begeerden lieuer
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daerduer bij dan verre afT to zijn . Aldus sijn bijden
Staten verordinneert hopman Tambergen , generael-
lieutenant, Snater schansmeyster, Frens ende Malsen
wachtmeysters. Men voerde met wagens staken, rijss,
palm ende horden nae de Sehupstoel ; wtt eleke huyse
vanden borgeren worden een ontboden , bij loge to
comen schansen op lijffstraffinge ; aldaer gesehoten worde
de stadt-timmerman ende noch ettelijcke personen van-
den ghenen die pionierden . Voorde middach worde
geopent die Wittevrouwen-poorte ende ingelaten om-
trent hondert pioniers, gesonden vant Hoochlandt bij
Amersfoort. Men seyde , dat die van Gelderlant ons
toesonden vijffhondert pioniers, daervan weinich inde
stadt tot onser hulpe quamen, want veel van dien haer
opde wech verstaken , veel van hun leitsluyden haer
vrijcoehten ; ende die inde stadt warm gelaten en qua-
men door vrese ende pericle all niet to voortschijn, oock
door oochluking van heurluyden toesienders, waervan
sommige haer eygen profijt meer dan die gemene noot-
sakelieheyt toegedaen warm . Die wagens worden van
desen loge met messe geladen ende allomme gestort
orntrent den Schupstoel aende zuydtzijde ende onsen
cruyttoorn aende noortzijde vanden castele ; dan na-
denmiddaechs worde die ordinantie van aenvoeren der-
seluer wagens verbetert .
Omtrent tien uren smiddaechs hadden die burgers

vanden Schupstoele geoocht een Duytsche lantsknecht,
ende sagen dat hij woorden hadde jegens die vanden
castele ; waerom dieselffde nagevolcht ende oock in-
den stadthuyse gevangen gebrocht worde, gelijek oock
desen loch veel verscheyden vroupersonen van sobe-
ren state ende den Spaenjaerden toegedaen wtt haer-
luyden huysen gehaelt ende gevangen opden stadthuyse
geset worden, om denselffden voor ooghen to hebben
ende niet achter rugge to laten voor alle heimelick
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verraet ende wtgestelden ofte opgesetten brandt, daer-
men seer voor beducht was . Daer was merle verordi-
neert, datmen wolcx ofte slancx-gewijs wttgreuen ende
gaters maecken soude inde aerde naede muere vande
grafte des casteels , ouersulcx datmen de selffde wtt-
grauen ende die gaters begonst to maecken besij den
Gerrit Fransz . brouwers , wtt die Drie-heringen-erue
neffens het Vroetsteechken, ende oock wtt een peerde-
stall besijden aent Peerdeuelt verbij die Viestege, ende
onder die huysinge daer die Griffie wtthang, ende
dit om to beletten voorall wtt dese gateren door des
graftes muere topelimmen vande Spaenjaerden, door
welek opclimmen die stadt nu ten tween reysen toe aen
brande gesteken was . Desen dach quam oock in Se-
kere buscruyt, gesonden wtt die Hollantsche stede Ter
Goude ; soo oock Mr. Florin Thin cler Staten acluocaten
wt Brabant wederom quam ; ende oock een vande bor-
ger-hopluij den genoemt Cor . van Kessel , in Gelderlant
na mijn heere van Hijergis gesonden, door tschrijuen
van menheere die Domdeecken wederom gekeert was .

Tegens den auondt hielden die van Vredenboreh op
to schieten met groff gesehut ende die borgers, ge-
waerschout vande Spaensche beveynsdicheyt ende be-
drock, op ghisteren onder den trommeslach hun erva-
ren, sijn nu wel een ure vroegher to wacht gegaen
stille sonder tromme oft pijpe, gelijek oock deeden die
lantsknechten, den weicken wtt die buytenvendelen
omtrent xx rot jegens den auont to hulpe gesonden
ende ingelaten waren, om alsoe metten borgeren to
stercken ende to naerder die wacht jegens Vredenborch
wtt to setten ende to houden.
Des nachts voihardemen het schanssen, soo met die

borgeren als daertoe gehuerde lansknechten . Die van
Vredenborch poochden dickwils tzelffde met groff ge-
schut to beletten .
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Smanendaeehs Corsavont smorgens tussehen acht ende
negen uren hebben die van Vredenborch met groff ge-
schut gesehoten nae het maecken van onse schansen
opde Schupstoel ende opde wall neffens Ste . Catherinen-
poorte aen onsen cruyttoorn, wel ontrent xxxvi mad
totten middach toe . Smiddaechs worde het tractaet ende
unie, vande Generael Staten mette Excellentie vanden
Prince van Orangien ende die van Zeelant ende Hollant
op den viiiefl dach Nouembris binnen Gendt gesloten,
alhijr binnen Vtrecht bij trompette gepubliceert.
Oock worde bij trommeslach verboden de pillerie

ende rouerie van Spaensche goederen , diemen wtte
huysen binnen de stadt haelden, ouermits daer clach-
ten quamen, dat onder tdecxel van Spaensche goederen
oock meer andere goederen wtte selffde huyssingen
werden medegenomen ; ende is daerinne verordineert
deselue Spaensche goederen alvorens to bringen in
handen vanden Schout oft die vanden gerechte .
Daer worden wtt Hollant ons weder ter antwoert

gebracht, dat die steden ofte Staten aldaer hoer grog geschut
zonder hoer eygen voicke nijet geern wilder wtlaten passeren
ende ons toeseynden ; daerjegem onse Duytsche knechten
murmureerden seer, seyden selffs die eere to willen
behalen . Daer worden wtt die principaelste vande
geestelicheyt ende borgeren ettelicke Somme van pen-
ningen vergadert ende opgebrocht, tot leninge ende
hewilhinge vande Duytsche knechten .
Die Walsche knechten oft soldaten, leggende tot

Bruekelen ende Schoonhouen vanden regiment des
coronels Mario, worden vanden Eertsbisschops-pen-
ningen toegesonden vijffduysent gulden, omdatse hoor-
luyden aen onse zijde stilgehouden hadden ende nae
Brabant vertrecken souden willen .

Jegens den auondt worde van buyten ververscht die
rotten knechten wtte vendelen ende ingebracht . Oock
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worde ettelicke lansknechten encie andere pioniers aen-
genomen om dien nacht to pionieren bij den borgeren,
die aende Schupetoele ende wallen omtrent toastele die
wacht hielden ende die aerde wttgroeuen ende in man-
den laden. Men begonst onder het weeshuyse to mi-
neren ten castele-wert, ende to grauen onder door de
aerde omtrent seuen voeten hooge ende vijer wijt, ende
die seine aerde met eyken plancken to ondersetten
ende besijden met eycken ribben to onderschoren .

Ende alsoo ghisteren ende hoyden die borgers soo
sterck die wacht jegens den eastele metten crijsluyden
ende oock rontsom binnen de stadtsmueren hielden,
soo hebben die vande geestelicheyt, ridderschap ende
die vanden gerechte van Vtrecht die wachten opte
Stadtplaetse ende vanden ronde to besoecicen gehadt .
In deem auondt hadden sommige Duytsche knech-

ten aengenomen ende sijn buyten de stadt gegaen,
omme die buytenbrugge vanden casteel aff to bran-
den, twelck dat zij begonden met sekere peckworsten
ende andere gesuiphurde drayen ofte coorden ende
stroey. Dan want die van Vredenborch tzelffde terstont
gewaer worden, die brugge nederlieten ende vant cas-
teel quamen lessen den brant, ende die selfide Duyt-
sche knechten niet voordacht hadden geweest om bij
hoor to hebben onder die buytencingelmuer sekere
busschieters, diewelcke souden hebben connen den van
Vredenborch vande brugge houden ende schieten, soo
is den brandt bij die van Vredenborch wttgedaen ende
oock met gesouten ossenhuyden geblusset.

Desen nacht ouermits den regen en was het schans-
sen aen once zijde niet veel voortgegaen, hoewel het-
selffde der stadt tot grote costen quam ; want yeder
man oft lantsknecht daertoe gehuert verdiende des
nachts een haluen daelder .

Den 25 Decembris Dynsdage Cor(sdach) .
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(BIJLAQE.)
UYT EEN O1JDE GESCHREVFNE 9ENTEKENI1GF

van Antonio van Santen,

TT sIEN TOT UTRECHT BY DOCTOR ENaELBERT VAN EN(ELEN .

Voor de poorte van Vredenborgh stond met guldene

letteren uytgehouwen in steep
Arx dicor Pads , a Quinto condita Carlo,

Grata bonis statio , sod ferrea virga malignis .

Van Vreborgh t'Utrecht carmen numerate
haCten Vs arX paCIs dICta es, sed noMIne faLso ;

post haC dICerIs pVrgIa dlssIdII 1 ) .

Den xii Jan. 1577 op Saturdagh so hebben die van
de stad Utrecht die achterbrugge van Vredenborgh
onstucken geschooten .

Den 3 Febr. 1577 so hebben de borgeren met die
kinderen den cruydtoorn van Vreborgh ingenomen en
aen brand gestoken, ook dat portaal voor de brugh

op Vreborgh.
Den S Feb. 1577 hebben die Spaenjaerts beginners

to tracteeren om van het casteel to mogen vertrecken .

Den 9 Febr. 1577 sijn sij met die grave van Bossu,
stadhouder, veraccordeert.

Deal 10 Febr. 1577 swarigheyd geresen, of die bur-
gers Vredenborgh souden bewaaren, ofte die Duytse

knechten van den grave van Bossu .

Den xi Febr. 1577 op Maendagh sagh men die Spaen-

jaarden met alle haare wapenen en goederen tot om-
trent hondert en vij ftigh int getal en lxxx vaendelen

1) In dit tijdvers is blijkbaar bij het overschrijven eene rout ge-

maakt; althans het geeft 1580, dus drie jaar to veel . Ook bet woord

,,purgia" is mU onverstaaubaar, tenzij men het opvatte als eene ver-

taling op middeneeuwschen trant van het Hoogduitsche k urg . (Burg.)
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met kinderen, op wagens en ook to voet van den casteel

buyten Utrecht afrijsen, ende die borgeren, bij believers
van den voorsz . Bossu den grave en joncker Claas van
Suylen, schoudt, en Henric van Rijnefelt, overste bor-
gemeester, die sleutelen van den selve grave ontfangen
hebbende, so hebben schout (ende) burgemeester tselve
casteel ingenomen des Maendaghs den xi Febr. 1577
omtrent drie uuren nademiddagh met vliegende vaen-
delen, daerop die borgeren getogen en tot hopman
daerop gestelt Cornelis van Kessel borgerhopman .

arX VreDenbVrgIa eLVMbIs .
Carmen arithmeticum

saL nItrat pIsCes, sIC MoDo Iber e JVgIs 1) .

Den 27 April 1577 so hebben die drie vendelen
Duytse knechten, binnen Utrecht leggende, gemuiti-
neert mit oproer, daervan die hooftluyden of waaren,
namelijk Tambergen, Swartsen en 4osterwijk, ende
hen vervordert, die sterckte en rondeele van Manen-
burgh en Starckenborgh, ok der Stadts-plaetse met die
merkt van de Neude met elck een vaendel ingenomen,

willende die stall overvallen en pilleren, als 't scheen .

Dan God sij gelooft, tselve is behijndst 2) bij den borge-
ren omtrent den avond, sodat geapprehendeert sijn de
voorsz. Tambergen, Swartzen, Vinckenborgh, Breeck-
welt en veel meer andere, en op Vreborgh en Hasen-
borgh gebrocht ; ende dien nacht sijn de voorsz . drie
vaendelen knechten van de borgeren bedwongen ge-
worden uyt de stall to vertrecken, alle sonder geweer .

taMbergens bVrgVnDIo repVLsIs 3) .

1) Ook in dit tijdvers is eene font : hot geeft 1761 . Voor nitrat
zou ik liever lezen nutrit ; de zin is dan althans dragelijk.

2) d, i . verhinderd, wellicht is behijndert to lezen .
3) (eheel foutief tijdvers, zoowel wat zin als jaartal (1567) betreft .
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