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DR. II. BRUGMANS.

wren geleden, in 1838 , gaf Dodl van Flensburg
in het eerste deel van zjn Arehief 1 ) een fragment
uit van een Utreehtsehe kroniek onder den titel :
,,TIoe die gemutineerde Spangiaerden jut eyudt vant
jaer 1574 voorde stadt van Utrecht zjn gecomen ."
JIet fragment bevatte hot verhaal van den aanval der
muitende Spaansche soldaten na hot beleg van Leidon
op do hoofdstad van hot Stieht in November en
December 1574 . Dodt had dit fragment afgesehrevell
,,uit een ongedrukte gel jktjdige kronjk op hot ge-
noemde archief (nam, der Oud-bisschoppeljjke Clerezy)
berustende" 2) . Moor dan ties jaren daarna gaf
G. W. Beger in eonige jaargangen van den Utrecht-
schen Voksa1manak eon viertal stukken van dozelfde
kroniek, die to zamen do jaren 1567-1570 omvatton,
uit, zonder evenwel do herkomst op to geven of er
vender eenige toelichting bjj to voegen 3) . Voor
zoover ik weet, zjn Dodt en Beger do oenigen, die
tot voor kort do kroriiek hobbeii ingozien . Noch

1)1, blz . 271 vlg .
2) Vgl, de inleiding op dl . I, stuff: 7 .
3) Utreclitsche Volksalmanak, 1850, blz 65 vig ., 4854, blz . 84
4, 1853, blz . 54 vlg., 4854, lilt, 153 vlg .
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UTRECHTSCHE KRONIEE OVER 1566-1576 .

Van Bolhuis, die in Van der Ionde's Tijdschrift 1 )
een Proeve eener geschiedenis van bet kasteel Vre-
denburg gaf, noch R o cards , die in bet Archief voor
I erkeljke Geschiedenis 2) een Proeve eener gesehie-
denis der Hervorming in de stall en provincie Utrecht
hot lieht deed zien, hebben doze kroniek gebruikt,
hoewel beide er een en tinder can hadden kunnen
ontleenen . Ook later is hot mij niet gebleken, dat
iemand haar heeft geraadpleegd . Pat is to meer to
verwonderen , char de ,,Extractus summaries de origine
tumultuum Belgicorum desumptus eX Isagoge Fran-
cisci Dusseldorpii," die bij hot handschrift der kroniek
ligt, vroeger en later meermalen is geraadpleegd 3) .
Iilet eenige bewijs, dat onze kroniek is gebruikt,
vond ik in de omstandigheid, dat een m onbekende
hand (wellieht die van Dodt, hoewel zij moderner
ljkt) bier en char in margine verwijzingen naar Bor
heeft aangebracht.

In Dodt's tijd berustte bet handschrift der kroniek
nog met bet geheele archief der Oud •bisschoppelijke
Clerezy in de kerk in den Driehoek to Utrecht .
hoewel dit archief voor onderzoek volstrekt niet ge-
sloten was, blijkt onze kroniek char alleen door Dodt
en later door Beger to zijn opgelnerkt . Sedert eenige
jaren is echter hot bedoelde archief overgebraeht
naar bet R jksarchief in Utrecht, waardoor bet veel
meer in al zijn belangr~;jkheid in hot voile licht is
gekomen 4 ) . Zoo trok ook doze kroniek de opmerk-
zaamheid van bet Bestuur van bet llistorisch Genoot-

1) IV, biz . 73 vlg . 409 vlg., 145 vlg., 185 vlg.
2) XVI, biz . 349 vlg.
3) Fruin, Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 1566---

4616 (Werken Hist . Gen. IIIae serie, n ° . 1), biz. XLIII.
4) Vgl. S. Duller Fz ., Met archief der Oud-bisschoppelijke

Klerezy to Utrecht, in Nijhoifs Bijdragen, IIIde Reeks, IV, 209 vlg,
Onze kroniek wordt char op biz . 220 onder de varia genoemd .
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sehap ; bet aehtte haar belangrijk genoeg om haar
ten minste in uittreksel uit to geven. Hot riehtte
tot mij hot verzoek om mij met de bewerking van
doze uitgave to belasten. lk hob daaraan gehoor
gegeven, nadat ik mjj had overtuigd, dat de mee-
ning van hot Bestuur ook de mijne was .

Ilet folio-handsehrift der kroniek is gebonden in
eon vrij modernen band met bruin lederen rug . Ilet felt
234 folic, ongerekend eon aantal grootere en kleinere
blades, waarop aanvullingen en verbeteringen zjjn
gesehreven . De papiermerken zyn de volgende :

1° . Een sehild, beladen met een kapitale B, gedekt
dour een kroon ; daarboven eon klaverblad. Behalve
dat de naam van den papierfabrikant Nieolas Lebe
ontbreekt, is dit merle geheel geljjk can hot bj De
Stoppelaar p1. XVI, n°. 3 afgebeelde . Hot is to stellen
tussehen 1560 en 1570 1 ). IIet komt voor op fol . I --76,
93-103, 108--111, 126-140, 1631--170, 215-234 .

2' Eon ongedekt sehild, beladen met een stap-
penden haan . hot komt slot voor bij De Stoppelaar,
maar moot nit de jaren 1550-1560 zijn ; dit zooge-
naamde hanenpapier was van Fransehen oorsprong 2) .
IIet komt voor op fol . 77-92 .

3°. Eon dolfijn, waarboven eon klaverblad, eenige
eeuwen lang eon zeer bekend Franseh papiermerk,
eenigszins geljjkende op de figuur bij De Stoppelaar
pl. VIII n OS 9 en 10 3 l, llet komt voor op fol .
112-125, 141-143,160-162, 171--199, 204----214 .

4°. Een narrenkap, waaronder drie fleurons ; daar-
onder eon klaverblad, ongeveer overeenkomend met
de figures bij De Stoppelaar pl . XVI n°. 13 . Het

1) De Stoppelaar, blz . 99.
2) T . a . p, blz. 81 .
3) T, a, p . blz. 50 vln .
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papier was Bazelsch fabrikaat en komt sedert 1578
tot in de zeventiende eeuw voor 1 ). Het wordt ge-
vonden op fol. 144-159 .

5 ° . Een soortgeljk figuur als n ° . 4, maar zonder
klaverblad en met een W en een kruis . Niet bj De
Stoppelaar, maar vermoedelijk uit denzelfden tad als
hot Vorige merle. Hot komt voor op fol . 200 en 203 .

6 ~, Eon hand in manchet, waarboven een klaver-
blad, ongeveer het merle bjj De Stoppelaar pl . XIII
n°. 4, eon in de 151e en 161e eeuw zeer gewone
papiersoort 2) . Hot komt voor op fol. 104--107 en
201 en 202.

In hot algemeen hebben wij dus to doers met
papier uit de tweede helft der zestiende eeuw . Doze
zes papiermerken stolen ons al dadeljjk in staat hot
handschrift to ontleden, to moor char de katern-
indeeling daarmede in verband staat . Katern 1-3
zjjn successievelijk fol. 1-38, 39----76, 77-92. De
vierde katern is eenigszins gecompliceerder . Zy be-
stond oorspronkelijk, evenals katern 1 en 2, nit 38 folic :
fol. 93-103, 108----111, 126--140, 163--170 ; de
tusschenliggende stukken zjn later ingeschoven . Even-
zoo zijn in de vijfde katern (fol. 171--199, 204 --214)
fol . 200---203 ingeschoven. De vier lactate katernen
zijn zeer klein, reap, fol . 215--221, 222 225, 226
233, 234 .

Met de door papiermerken en katernen gevonden
indeeling komt die naar de handen zoo good als
volledig overeen . bowel hot op hot eerste gezieht
duideljjk is to zien, dat er versehillende handen can
de kroniek hebben gewerkt, is hot toch verve van
gemakkelijk doze scherp van elkander to onder-
scheiden. Want hot staat vast, dat alle handen niet

1) T, a, p, blz. 103.
2) T, a, p, blz . 77 vl ;.
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alleen ult denzelfden tjjd dagteekenen, rnaar ook
waarsehnjk uit dezeffde omgeving of komstig zjn .
Zoo moot wel do groote overeenkomst bjj eenig ver
sohil ill hot karakter van hot schrift worden ver
klaaid . Doze overeenkomst is sours zoo groot, dat
hot twjfo1achtig wordt of men hier en char met twee
handers of met gevarieerde schrjjfwjjzen van dezelfdo
hand to doers heeft ; zj zal vermoedehjk mooten
worden verklaard door do hypothese, dat de meoste
schrjvers van doze kroniek uit dezelfde omgeving voort-
kwamen . Gelukkig geven hierbj do papiermerken
en de kateriiindeeling eenigen vasten grond onder do
voeten. Op grond van eon langdurig onderzoek riieeneii
wj do volgende handers to mooten onderseheiden :

j0• Hand I sehreeffol. 1-76, 93--103,108--111,
126-140, 163-170, 215-234 .

2 0. Hand II schreef fol . 77-92, 200 203 .
3° Hand III schreef fol. 104-107 .
4°. Hand IV sehreef fol . 112-125, 141-162,

171-199, 204-214 .

Wj verkrjgen des hot volgende schema.
Katern I, fol. 1-38, papiermork 1, hand I .
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hoe nu doze verschillende eigenaardigheden to
verklaren ? Bij hot doorlezen bljjkt, dat katern III
(fol. 77-92) en fol. 200--203, die door hand II zijn
geschreven, tusschengevoegde gedeelten zjjn ; datzelfde
is hot geval met fol . 104--107 . Men zou ze uit de
kroniek kunnen lichten zonder den doorloopenden tekst
in hot minst to verbreken. Katern III bevat eon
uitvoerige besehrijving van den Bartholomaeusnacht,
fol . 200-203 oen, na alles wat voorafgaat, vrij
overbodig rapport over de vredesonderhandelingen
van 1575, -- fol. 104---107 hot pardon van Alva
van 27 Juli 1573 .

Minder gemakkelijk is hot, om hot na de uit-
scheiding van doze gedeelten overblijvende dcel van
de kroniek in zijn bestanddoelen to ontleden . De
moeilijkheid is grooter dan hot bovenstaande schema
zou doen vermoeden. Want de bovengemaakte schei-
ding der handen valt niet samen net die der katernen
of zel's die der bladen . Gewoonlijk begint midden
op de bladzjjde eon nieuwe hand .

Er is evenwel eon onderscheid tusschen de door de
verschillende handen geschreven gedeelten to maken .
Men kan zeggen, dat hand I in hot algemeen hot
zuiver kroniekmatige van hot handschrift afschreef,
terwjl de andere handen voor de kopieen van de
tusschengevoegde stukken hebben gezorgd . Loo zijn

fol. 171-181, papiernrerk 3 , hand IV .
{foL 182-199, „ 3, „ IV .

K atern V
fol. 200, ,, 5, ,, II,
{fol . 201, 202 , n 6, II .

(fol. 203, 5, „ II .
fol. 204-214, „ 3, „ IV.

Katern VI, fol. 215=221, , 1, „ I .
„

	

VII, fol . 222--225, ,, 1, „ I .
„ VIII, fol . 226--233, ,, 1, „ I.

Ix, fol 234, ,, 1, „ I .
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katern I, II, VT-TX gelicel door hand I geschreven .
Floe do zaak vender in zijn work is gegaan, leert ons
hot best katern IV. Licht men daaruit - met hot
bovenstaande schema kan do lezer dat gemakkelijk
doen - alles wat niet door hand I is gesehreven, dan
b1jven er for . 93-103, 108-ill, 126-140, 163--
170=8+3+4-}-8+4--x---3+8 ==38foliaover,
dus evenveel als katern I en II bevatten . Dc andero
stukkcn zjjn dus tusschengevoegd, niaar zoo good als
onmidde11jk nadat bet eerste gedeelte van do kroniek
was geschreven . IJit laatste b1ijkt uit de wijze, waarop
doze tusschenvoeging heeft plaats gehad. Om eon voor-
beeld to geven : op for . 1 1 irecto eindigt do kroniek in
hand I met con bericht van hot vertrek van Alva naar
Spanje den 18 December 1573 . Daarbjj suit zich on-
midde11jk can hot vcrhaal den gebeurtenissen van 1574,
dat op for . 126 aanvangt. Er is hier in hot geheel
goon gaping. Maar later vond de schrijver hot noodig,
bier de supplicatie van den Prins van Oranje en de
Staten van Holland en Zeeland can den Ironing van
Augustus 1574 1 ) in to lassehen. Degene , can wien
hij dit opdroeg, begon oniniddel1jk1 na de kroniek op
for . ilirecto to schrjven en vulde vender for . 111-
125. Op dezelfde wjjze, rnaar minder duideljjk to
heikenneri is do latere bjjvoeging van fur . 141-162 ;
alleon hot papiermerk wjjst bier nit, dat wij met con
tusschengevoegd gedeelto to doen hebben, evonals hot
vorige ingevoegde stuk geschreven door hand IV.
Doze zelfde hand schreef ook katern Y, natuurljjk
met uitzondering van do later ingevoegde folic 200-
203 ; doze katern heeft due 40 folic . De overige
katernen zjjn, zooals uit hot schema bljjkt, veer kleiner .

Onze conclusie is due, dat, afgezien van eenige
gedeeten die onmiddel1jk ale invoegsels zjjn to

I) Gedrukt hij Bor for . 36 vig.
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herkennen , er twee hander aan de kroniek hebben
gewerkt : eon, die hot grootste gedeelte van de elgen-
ljjke kroniek schreef (hand I, fol . 1--76, 93--103,
108-111, 126--140, 163--170, 215-234) en eon,
die eon groot deel der ingevoegde oflicieele stukken
afschreef (hand IV, fol . 112--125, 141---162) en
bovendien eon gedeelte der kroniek zelf vervolgde
(fol. 171--199, 204-214) . Uit doze verhouding blijkt
reeds, dat beide, hoewel afzonderljk, toch gel ijk-
tjjdig hebben gewerkt . Ook eon andere omstandig-
heid spreekt daarvoor. Tun beider handers hebben
zeer veel overeenkomst ; de lettervorm is zoo good
als dezelfde ; alleen is de tweede kleiner dan de
eerste, on bovendien heeft de tweede eon zwartero
inlet gebruikt dan de eerste, die zich met eon lich-
tore, rosso sehrijfstof vergenoegde .

Is nu eon van beide handers die van den auteur
der kroniek? De tweede zeker niet. Als eon van
beide die van den auteur moot zijn, dan lean men
alleen denken aan den eerste, die hot grootste ge-
deelte der kroniek schreef en aan de andere hand
de offlcieele stukken en eon klein gedeelte der kro-
niek overliet . Maar ook dat is niet hot geval . Dat
wordt bewezen door de volgende onlstandigheid .
Dezelfde hand, die hot vorhaal van den Bartholo-
maeusnacht inlaschto (hand II, fol . 77--92), heeft in
den tekst der kroniek eon greet aantal wijzigingen
aangebracht. Veelal zijn die veranderingen van goon
of weinig beteekenis ; sours makers zij den tekst wat
duidelijker ; sours ook zijn hot toevoegsels van moor
of minder omvang ; eindeIjk ook worden enkele
gedeelten der kroniek doorgehaald en door eon
nieuwe, verbeterde redactie vervangen . De lezer
lean zich gemakkelijk van den acrd dezer wjjzi-
gingen overtuigen, char zij beneden aan den voet
der bladzijde telkens zijn aangegeven. Welnu, wie
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antlers kan dergeIjke veranderingen hebbeii aange-
bracht daii do sehrjjver der kroniek zeif? Zoowel do
onbeduideride als do belangrjjke veranderingen pleiten
daarvoor . Eon antler dan hjj zou alleen do moor
gewichtige verbeteringen hebben aangebracht, maar
overigens den vorm onaangetast hebben gelaten . En
aan den anderen kant sluiten do toevoegsels zoo good
bj den tekst aan, dat men zulk eon eigenaardigheid
alleen kan veronderte11en bj iemand, die zjjn elgen
week corrigeert . Wanneer flu bljjkt , dat de verbete-
ringen van de hand van den auteur 4jn, dan is de tokst
zeff niet door hem gesehreven . Wj zullen ons do
wording der kroniek dus zoo hebben voor to stellen,
dat twee copiIsten naar aanteekeningen van dcii
auteur zeif hot handschrift hebben geschreven en den
arbeid hebben verdeeld, zooals boven is aangeduid .
Na do voltooiing der copie heeft de auteur hot
liandsehrift nagezien en verbeterd, waar hj hot
noodig oordeelde. Nog later heeft hjj zeif ergens
eon beschrjving van den Bartholornaeusnacht gevonden,
die gekopieerd (mogeljjk vertaald naar eon Fransch
pamfiet) en ze ingelaseht ; hetzelfde deed hU met hot
verslag der vredesonderhandelingen van 1575 ; boven-
dion vond hjj elders eon kopio van lid pardon van
Alva en voegdo die ter plaatse in .

Wie en wit was flu do autour van onze kio-
nick? Daarvoor geeft zjn geschrift slechts spaarzamo
inlichtingen en dat nooit opzetteljk . Van porsoonljjke
indrukken is weinig of goon sprake ; do schrjvor
vertelt , wit hem belangrjjk geuoeg voor-
kwam 0111 to book to stellen ; maar zjjn persoon kornt
zoo good als niet uit . Twee dingen intussehen stain
vast. I)e schrjver woonde to Utrecht en was Katho-
lick . hot cerste bljjkt uit do uitvoerighoid on do
voorliefde, waarmedo hjj TJtrechtscho gebeurtenisson
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en tOestanden beschrjjft. TTet tweede is duideljjk uit
de wijze, waarop hjj van de Calvinisten spreekt, wel
is waar vrij gematigd, maar toch in afkeurenden zin .
Toch is hij niet warm en vurig Katholiek genoeg om
de Gorkumsehe martelaren met moor dan eon enkel
woord vrij neutraal, zelfs onversehillig, to herdenken ;
misschien heeft dit later zoo beroemde feit in den
tijd zelf weinig gerucht gemaakt 1). Maar in hot ter
flood brengen van ketters, flat in doze jaren to
Utrecht zoo dikwijls plants greep, zag hij bljjkbaar
goon bezwaar ; ten minste nergens ontvalt hem daar-
over eon woord van protest of zelfs van deernis over
hot lot dezer ongelukkigen . Daarentegen is onze
kroniekschrijver vervuld van haat tegen de gevloekte
Spanjaarden , de erfvijanden der Noderlanders, die
veel erger dan de Geuzen hot land verwoesten en
uitplunderen . Ongetwijfeld hebben w~j this in den
schrijver eon diet gematigde Katholieken to zion,
die, natuurljjk zonder sympathie voor do partij van
den opstand, toch evenals de Geuzen bet Spaansche
bestuur ten uiterste verderfelijk achtten voor hun
vaderland en daarom in den strijd veelal neutraal
bleven ; bet zijn doze Katholioken geweest, die door
hun ladelijke houding ongetwijfeld hot wclslagen van
den opstand en de overwinning van hot Calvinismo
en van do Statenpartij mogelijk hebben gemaakt .

Do schrijver, wiensgevoelenswij dus vrij good konnen,
noemt zijn naam nergens on evenmin zijn betrekking,
ambt of waardigheid in de maatsehapplj . Terwijl hot
vruchteloos zou zijn naar zijn naam to vorschen, is
zijn positie zoo al niet to bepalen, dan toch to be-
naderen . Ongetwijfeld bekleedde hij eon aanzienlijk
ambt to Utrecht . Hij moot immers kennis hebben
kunnen nomen van tal van ofhcieele stukken, die hij

11 Fruiu ; De Gorcumsche martelaren, (Verspr, Geschr . II, 277 vlg.)
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in zjjn kroniek liceft ingeascht , zelfs van sommige
die in dies tijd verro van algemeen bekend kunnen
zijn geweest. Voegen wj daarbjj , dat de schrjjver
cene groote belangstelling aan den dag legt in staats
cli vooral in reehtszaken, dan wordt hot waarschjjnljjk,
dat wj met iemand to does hebben, die in een der
hooge colleges binnen Utrecht zitting had . Men zou
daarbjj kunnen denken aan een lid der Statenver-
gadering , aan con lid van de regecring der stall, aan
cen kanunnik van cen der kapittelen. Maar bet mee8t
zjjn wij geneigd to vermoeden, dat de schrjver onzer
kroniek con raadsheer in hot ilof van Utrecht was .
hot is tech zeer opmerke1jk, dat 1ij zeer nauwkeurig
en zorgvuldig de door hot ilof uitgesproken vonnisscn
tegen kotters verrneldt, veelal met naam en toennam
en sour onder toevoeghig van bjjzonderhedeu , die
wel niernand kon weten, die niet zeer nauw bjj
doze processes was betrokken . Eon andere orusfan-
digheid , die mm in doze richting duet zoeken, is de
opmerkelijke nadruk, waarrnede hjj mededeelt, dat
en hoe liet personoel van hot ilof onder do wapenen
kwarn , teen do Spanjaarden in do laatsto inaandon
van l 574 Utrecht aanvielon en met plundering bedreig-
den. Zou bovendien eon geesteljjke, wanneer 1ij do
plundering van do bibliotheek van hot Dominicaner-
idoostor vorhaalt, wel hebben betreurd, dat or ho-
halve do thoologiselie, ook tal van juridisehe werken
op doze wjze jammerlijk verloren zjjn gcgaan? Ook
door do veronderstelling, dat de schrjjver raadsheer
in hot Hof was, wordt zjja kennis van be1angrjke
staatsstukken verklaard . hot Hof van Utrecht bezat nog
politieke rechton, riep met do Stadhoudcr do Staten
bijeen en ken en moest dus kennis semen van de ter
zake dienende officieele stukkon. Dit laatste ging des
to gereeder, char do Staten in hot gebouw van hot
Hof vorgaderden, waur ook hun archief word hewnard,
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Nergens blykt ook, dat de schrijver een geesteljjke
was. Nu is hot waar, dat de kanunniken der kapittels

	 en aan dozen denk ik, als ik van geesteljjken
spreek -- eigenlijk minder geestel~ke dan wereldlijke
dignitarissen warm , die als leden der Staten even-
goed als b.v, een raadsheer van hot Hof over ver-
schillende regeeringszaken ingelicht warm . Op zich
zelf is bet dus geenszins onmogeljjk, dat de schrijver
rijver van onze kroniek eon kanunnik zou zijn geweest.
IIet zou zelfs kunnen zijn , dat een toeval ons later
hot slot der kroniek in handen bracht en ons daar-
mede misschien den naam en den stand van den
schrijver leerde kunnen ; bet zou dan kunnen bljjken,
dat wjj met een kanunnik to doen hebben. Maar zooals
de kroniek flu voor ons ligt, hebben wjj daarvoor
geen enkele aanwijzing, last stann een bewijs . l-Tet
eenige, waarop men zich kan beroepen, is bet foil,
dal de schrijver hot Provinciaal coneilie van 1568 to
Utrecht vrij uitvoerig behandelt . Daar warm natuurlijk
alleen geestelijken aanwezig. Maar vat bewjjst dit?
Moest onze kroniekschrljver char tegenwoordig zijn
om van hot behandelde jets to weten to komen? Was
dat een geheim on kan dat een geheim gebleven zijn
voor de hooge magistraatpersonen to Utrecht? Vooral
hot Hof, dat zoo dikwjjls in aanraking kwam met de
kerkeljke zaken, moot daarvan wel op de hoogte zijn
geweest . En tegenover doze eene aanwjjzing staan
bovendien andere, die ons moor aan een magistraat
dan aan een kanunnik doen denken . Maar natuurljk
kan van eenig bewjs in den strikten zin geen sprake
zjn . In ieder geval moeten wij den schrijver in do
conservatieve, Katholieke, gegoede regeeringskringen
zoeken, h j moge dan kanunnik, raadsheer of wat
dan ook zijn geweest.

hoe weinig w ook van den auteur onzer kroniek
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weten, dat weinige kan ons eon maatstaf aan de
hand doen voor de beoordeeling van de waarde van
zijn berichten . H et ligt voor de hand, dat hetgeen
hij ons over Utrechtsche gebeurtenissen en toestanden
mededeelt, vooral van belang is . Dat alles heeft h
bijgewoond ; dat alles kan hij nauwkeurig weten . Bij
gebeurtenissen, die wat verderaf plaats hadden,
bestaat die mogeljkheid in veel mindere mate . Wat
in Friesland en Zeeland, wat in de Zuidelijke Neder-
landen, wat ten slotte in hot buitenland voorviel,
kon hij slechts van hooren zeggen of lezen kennen
en is dus in zijn kroniek van minder belang ; boven-
dien is dat in den regel wel, en dikwijls beter, van
elders bekend . Pit versehil in de waarde van de
berichten van omen sehrijver gaf mj tevens eon
maatstaf aan de hand voor de schifting van de al of
niet uit to geven gedeelten . Ik woes er boven reeds
ter loops op, dat de kroniek mijns inziens verdient
to worden uitgegeven, maar slechts in uittreksel .
Een uitgave in extenso is reeds daarom onnoodig,
omdat de schrijver in zjjn verhaal tal van doeumenten,
in hoofdzaak o .cieele stukken, heeft ingelascht, die
voor hot grootste deel reeds bij Bor en andere ge-
schiedschrijvers van dien tad gedrukt staan . Hot
spreekt van zeif, dat hot geheel onnoodig is doze
stukken in onze uitgave to herdrukken . Maar behalve
doze documenten, waarbij steeds naar Bor is verwezen,
moesten flog uitgeschoten worden die gedeelten,waarop
boven is gewezen, waarin niet-Utrechtsche gebeurte-
nissen en toestanden worden behandeld . Blijkbaar
zijn zij veelal door den schrijver opgenomen om ze
zelf to onthouden en omdat hij flu eenmaal eon tijds-
kroniek to book stelde . Maar hot spreekt van zelf,
dat hot geheel onnoodig is, al doze algemeen bekende
taken in doze uitgave op to nemen . Wat alleen
noodig is onder de oogeu der belangstellenden to



14

	

UTREOIITSCHE I RONIEK OVER 1566 1576 .

brengen, zijn de gebeurtenissen, die de schrijver
in zijn omgeving zag afspelen of waarorntrent hj van
vertrouwbare personen lets had gehoord . Ilet overige
is in onze uitgave alleen door een korte inhouds-
opgave aangewezen .
Welke is nu hot karakter en de waarde van deze

kroniek? Zij is goon dagboek, geregeld bijgehouden
als de oude annalen, maar een opteekening der feiten
na dato, sours, zooals to bewijzen is, geruimen tijd
daarna. Zoo wordt b.v, bj hot berieht van hot ge-
zantsehap van Bergen en Montigny near Spanje
dadeljjk bolder droevig uiteinde vermeld . Het spreekt
evenwel van zelf, dat doze omstandigheid de waarde
der berichten in goon enkel opzicht vermindert ;
hot ligt toch voor de hand , dat niemand zulk eon
tijdsverhaal met data enz, en gestaafd door ofh-
cieele stukken uit zjn geheugen neer ken schrijver ;
vermoedel~jk zal onze auteur aanteekeningen van
zichzelf, wellicht ook van anderen hebben gebruikt .
Near deze aanteekeningen is den ten slotte de kroniek
afgeschreven door twee kopiisten, zooals wij boven
aantoonden . \ ~j zijn geneigd daarbij to denken aan
klerken van de grifhe van hot Iiof ; wellicht, dat
daardoor ook de overeenkomst in hot schrift van
beide is to verklaren. Toch heeft de kroniek weinig
van eon in hot net geschreven stuk ; door de ver-
anderingen, die de auteur later nog heeft aange-
bracht, ziet bet handschrift or hier en dear vrij
gehavend uit. Sours is zelfs niet zonder bezwaar
uit to maker, wet de schrjver ten slotte als de
definitieve lezing wil hebben aangemerkt . bowel in
hot algemeen vrij good to lezen, is de kroniek uoms
door deze veranderingen eon ware crux interpretum .

Wat de innerljjke, de historische waarde van de
kroniek betreft, is hot volgende op to merken . Hoewel
zij natuurljjk allerlei bekende taken mededeelt, kau
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zij toch bij alles, wat reeds over dozen tad is ge-
publiceerd, met vrucht worden geraadpleegd . Voor
eon dccl is haar waarde hierin gelegen , dat zij ons
voor tal van feiten de juiste data opgeeft, waardoor
vole berichten worden gepreciseerd . Zoo vinden wij
by. her den juisten duur geconstateerd van hot
bezoek van den Prins van Oranje to Utrecht en to
Amsterdam in hot laatst van 1566 tot voltrekking van
bet accoord van 23 Augustus van dat jaar . Zoo kan
van versehillende gebeurtenissen, to Utrecht en elders
voorgevallen, met behulp van onze kroniek hot juiste
tijdstip on dus bet juiste verband worden vastgesteld .
Maar ook overigens heeft zij waarde. Tal van b jzon~
derheden deelt zij merle, die niet van elders bekend
zijn . rti wezen or reeds op, dat zoowel Van Bolhuis
voor zijn studio over hot Beleg van Vredenburg als
Kist voor zijn artikel over de llervorming to Utrecht
haar met good gevolg hadden kunnen gebruiken . De
openbare preek en de beeldenstorm to Utrecht, de
handelingen van den Prins van Oranje to Utrecht op
hot einde van 1566 tldaar, hot optroden van Brede-
rode to Vianen en to Amsterdam , de synode van hot
aartsbisdom Utrecht in 1568, bet proces, aan de stall
Utrecht voor den Raad van Beroerten aangedaan en
in 1571 door eon veroordeelend vonnis geeindigd, de
geloofsvervolgingon in Utrecht, waar zoo talrjke
slachtoffers vielen, de in 1572 in Holland uitgebroken
oorlog, waarbij hot koningsgetrouwe Utrecht zoo nauw
was betrokken, de vredesonderhandelingen van 1574,
de muiterij der Spaansche soldaten in dat jaar en
hun aanval op Utrecht, de vrodosonderhandelingen
to Breda in 1575 worden uitvoerig door omen kro-
niekschrijver besproken. Over al doze gebeurtenissen
deelt hij gewichtige bijzonderheden mode, al moot
worden toegegeven, dat onze kennis van den alge-
meonen gang van zaken or niet door verandert .
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Maar voor ieder, die de afzonder1 jke gebeurtenissen
van deze veelbewogen jaren onderzoekt en daarbjj de
puntjes op de i wil zetten, geeft deze kroniek zeer
gewenscht materiaal . Daarbij komt, dat de auteur
zeer nauwkeurig blijkt to hebben gewerkt ; op be-
paalde fouten hob ik hem zoo good als nooit, op
vergissingen zelden betrapt .

Maar er is nog jets antlers, dat aan onze kroniek
waarde goof t, waar hot de geschiedenis van den
opstand betreft, gaan wij meestal terug tot Bor en
zjjn tjjdgenooten . Het ligt evenwel voor de hand,
dat deze geschiedsehrijvers, die later leefden dan de
door hen beschreven gebeurtenissen, hun berichten
moeten hebben ontleend aan anderen . Mondelinge
overlevering zal daarbij uit den aard der zaak eon
belangrijke rol hebben gespeeld ; wjj weten b.v ., dat
Hooft herhaaldelijk uit den mond van nog in zijn
tijd levende ooggetuigen allerlei belangrijke berichten
omtrent den tijd der troebelen heeft vernomen.
Maar aan den anderen kant moeten er schrifteljjke
bronnen, dagboeken, memoires, losse aanteekeningen
en dergeljke door onze geschiedschrijvers zijn ge-
bruikt. Al hebben Bor, Van Meteren, Hooft en
zoovele anderen ook ofhcieele stukken molten gebrui-
ken, er is veel gebeurd, dat nit geen officieel
document is op to makers ; zelfs kunnen doze niet
bet trader van hun geschiedverhaal hebben geleverd .
Evenals de kroniek van Beka voor de oudste ge-
deelten moot getrokken zijn uit oudere kronieken,
evenzoo moeten vole verhalen van de geschied-
schrjjvers van onzen opstand berichten zjjn uit de
tweede hand. Van doze oudere bronnen zijn ons
eenige bewaard . Om alleen bij de Noord-Nederlandsehe
geschiedenis to blijven, noemen wij de beschrijving
van hot beleg van Haarlem door Van Rooswijek,
die van bet beleg van Alkmaar van Manning van
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Foreest, vender hot verhaal van hot beleg en ontzet
van Leiden van Jan Fruytiers , hot versiag der
vredesonderhandelingen to Keulen in 1579 door Ag
gaeus Albada, de mernorien van Fresinga, enz Tot
deze soort van geschriften behoort ook onze TJtrechtsche
kroniek ; zj is zulk een primitieve opteekening van
ge1jktjdige gebeurtenissen . Daarin ligt haar waarde ;
daarom hob ik mj met haar publicatie belast .

Is onze kroniek flu ook door geschiedsehrjvers ge-
bruikt P Men is geneigd bj hot stellen van deze
vraag in de eerste plaats to denken aan Bor . Bor
was in 1559 to Utrecht geboren en was daar ook
in lateren tjd als notaris gevestigd . Eerst na 1615
verliet hj deze stall en vestigde zich na zjn benoe
mIng tot rentmeester van Noord-I-Iolland to llaarlem.
iloewel zjjn levensloop chronologisch nog niet geheel
vaststaat, is hot toch wel aan to nernen, dat hjj hot
grootste gedeelte van zjn leven, ongeveer tot zjn
zestigste jaar, to Utrecht heeft doorgebracht . lJaar
heeft hj ook voor eon grout deel zjn bekend go-
schiedwerk geschreven en zeker voor eon nog grooter
dool do stof ervoor verzameld . Hot waren ook do
Staten van Utrecht en de regeering der stall, die
hem uitnoodigden hot omvangrjke work to voltooien
en hem niet alleen de benoodigde of eieele stukken
versehaften, maar ook anderon uitnoodigden datzelfde
to doen. Eerst later vorkreeg hj van do Staten van
holland een geljjke gunst 1 ) . Zoo iemand, dan kan
dus Bor in de gelegenheid zjjn gewoest om onze
Utrechtsche kroniek, die hem over tal van bjzonder-
heden do inllchtingen van eon ooggetuige kon goven,
to kennen en to gebruiken . Maar al is hot mogeljk
en zelfs waarsehjntjjk, is hot daarom ook waar?
Inderdaad kan hot worden bewezen, dat Bor ten

1) De Wind, 240 vg .
l3ijdr, en Meded . XXV.

	

2
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minste eon gedeelte van onze kroniek heeft gebruikt .
Vergelijkt men, zooals beneden is geschied, hot
verhaal der vredesonderhandelingen tussehen den
Koning en de rebellen, door bemiddeling van Cham •
pagney en Marnix in 1574 gevoerd, zooals hot voor-
komt in onze kroniek en bij Bor, dan kan men tot
goon andere gevolgtrekking komen, dan dat beide
teksten, sommige uitlatingen en invoegingen buiten
rekening gelaten, zoo good als woordeljjk met elkander
overeenkomen . Daar hot flu geheel in strijd is met
bet karakter onzer kroniek als tijdsgeschrift en met
den tijd van haar ontstaan, om to veronderstellen dat
zij uit Bor, of dat beide nit eenzelfde, trouwens
onbekende bron hebben geput, moeten wij tot de
conclusie komen, dat ten minste voor dit gedeelte
Bor onze kroniek heeft gekend en gebruikt .
Er is evenwel eon bezwaar tegen doze opvatting,

dat wij moeten bespreken . Bor heeft hot verhaal
van de vredesonderhandelingen van 1574 zoo good
als woordeljjk uit onze kroniek overgenomen . Pat
staat vast, maar ook dat alleen. Of liever, omge-
keerd staat vast, dat Bor hot verdere gedeelte der
kroniek niet heeft gebruikt . Hoewel hij in den regel
de Utrechtsche gebeurtenissen vrij uitvoerig' behan-
delt en dus daarvoor in onze kroniek eon uitstekende
bron zouden hebben gehad, heeft hij doze blijkbaar,
behalve voor hot verhaal der vredesonderhandelingen
van 1574, nergens gevolgd . Hot is mogelijk, dat
hij ze heeft ingezien en dat hj er eon en antler nit
heeft overgenomen. Maar doorloopend gebruikt heeft
hij ze niet . Pat wordt duidelijk bewezen, wanneer
men b.v, naast elkander legt de beschrijving der
vredesonderhandelingen to Breda in 1575, zooals die
in onze kroniek is to vinden en zooals zij bij Bor 1 }

1 )' II, fob 86 vlg.
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voorkomt. Natuurlijk, wanneer twee hetzelfde ver-
tellen, is er steeds veel overeenkomst, maar, met
een variant van het oude spreekwoord , het is daarom
nog lang niet hetzelfde . Er is overeenkomst in den
loop van het verhaal en in vele bjzonderheden ; de
ingevoegde of cieele stukken zijn natuurljjk dezelfde .
Maar daartegenover staat toch veel versehil ; de volg-
orde der onderdeelen is niet dezelfde ; sommige
daarvan worden door de kroniek, andere weer door
Bor uitvoeriger medegedeeld ; soma ontbreekt hier,
dan dear een bijzonderheid, een naam, een datum
enz. Er is niet meer overeenkomst dan er altijd zal
zijn tussehen twee teksten , die dezelfde feiten ver-
halen. Er is in ieder geval geen spoor van eon bewjs
voor een nadere betrekking. Dezelfde conelusie dringt
zich op, wanneer men b.v. bet verhaal van den
mislukten aanslag der Spaansche troepen op Utrecht
in 1574 eerst in onze kroniek en vervolgens bij
Bor ') naleest . Ook bier, wear Bor in onze kroniek
een uitvoerig verhaal van een ooggetuige over deze
belangrijke gebeurtenis had kunnen vinden, heeft hij
hear blijkbaar niet gevolgd .

Hoe nu deze tegenstrjdigheid to verklaren, dat
Bor aan den eenen karat een belangrjk gedeelte zoo
goed als woordeljjk aan onze kroniek heeft ontleend,
maar aan den anderen karat hear in andere gedeelten
niet heeft gevolgd ? Ongetwijfeld alleen op deze
wijze, dat Bor behalve onze kroniek ook nog tal
van andere bronnen ten dienste stonden . Dat der-
gelijke tijdsgesehriften over de Utreehtsche gebeurte-
nissen en toestanden bestonden, wordt bewezen zoowel
door onze kroniek als door het indert jd door mr .
S. Muller Fz, in deze Bjdragen en Mededeelingen 2)

4)11, fol . 78 vlg,
2) VI, 117 vlg.

2*
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uitgegeven verhaal van het beleg van het kasteel
Vredenburg in 1576 en door de Utrechtsche kroniek
van 1576-1597, in de Kronjk van ons Genoot-
schap 1 ) voor jaren gepubliceerd . Zulke bronnen
heeft Bor, gelijk wij nu weten, gebruikt, welnu,
wat is waarschjjnlijker dan dat hij heeft gedaan, wat
ieder geschiedschrjver doet of ten minste behoort to
doers, nameljk door vergeljjking zijner bronnen de
bests heeft uitgezocht en daaruit heeft geput, en
waar er geen reden voor een bepaalde voorkeur was,
uit de verschillende lezingen van hetzelfde verhaal
een nieuw verhaal heeft opgebouwd, dat naar zijn
meening het dichtst de waarheid naderde ? Het eerste
heeft Bor gedaan met het verhaal van de vredes~
onderhandelingen van 1574, waar hjj onze kroniek
volgde. Hetzelfde of wellicht ook het andere deed
hij, toen hj de geschiedenis der vredesonderhande-
lingen van 1575 en van den aanval der Spaansche
muiters op Utrecht in 1574 of naar een andere of
naar verschillende bronnen bewerkte ; onder deze
laatste kan dan weer onze kroniek zijn geweest . Onze
eindconclusie is dus, dat Bor onze kroniek zeker voor
een deel, misschien voor een antler deel heeft gebruikt .

Hebben ook andere geschiedschrijvers onze kroniek
gekend en gebruikt ? Allereerst komen hier natuurlijk
zjj in aanmerking, die evenals Bor to Utrecht woon-
den, vervolgens zij, die ten minste met die stall in
betrekking stonden . Wanneer men rondzoekt onder
onze Nederlandsehe geschiedschr~;jvers, is de oogst
in dit opzicht gering . Haraeus was wel uit een
Utrechtsch geslacht gesproten, maar in 1547 to Leuven
geboren en had ook overigens zeer weinig betrekking
met Utrecht 2) . Daar zijn boek De initiis tumultuum

1) XXI, 530 vlg .
2) De Wind, blz. 209 vlg.
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Belgicorum sleehts over de jaren 1555 tot 1567
loopt, zou hij slechts het begin van onze kroniek
hebben kunnen gebruiken ; bij vergelijking blijkt het
evenwel, dat hij haar niet heeft gekend . Een tweede
auteur, die ten minste tot het Utrechtsche land in
betrekking stood, was Michael van Isselt, die hoogst
waarsch nlijk to Amersfoort is geboren . Hij was
to Utrecht opgeleid en studeerde daarna to Leaven ;
daarna keerde hjj naar zijn vaderstad terug, waar
hij bleef, totdat hj in 1579 werd verbannen . Hij
zwierf sedert rood, woonde veelal to Keulen en stierf
in 1597 to Hamburg 1 ) . Voor zijn Sui temporis
historic, die de geschiedenis der troebelen van 1555
tot 1586 behandelt, zou hij onze kroniek hebben
kunnen gebruiken ; of dat evenwel het geval is , is
mij b j vergelijking der beide teksten niet gebleken .
Evenmin vond ik b de andere geschiedschrijvers van
dezen woeligen tijd een spoor van lief gebruik van
deze kroniek. Ook in lateren tijd is lief handschrift,
voor zoover ik heb kunnen nagaan, niet ingezien.
Als van zelf rijst natuurljk de vraag, of de jjerigev
onderzoeker van de kerkgeschiedenis van Nederland,
Van Heussen, de kroniek ook kan hebben gekend .
A priori zou men verwachten, dat dit wel het geval
moet zijn geweest. De vicaris bezat een groote
collectie documenten betreffende lief Katholiek ver-
leden ; het grootste gedeelte van zijn omvangrijke
werken, de Historic Episcopatuum en de Batavia
Sacra, zijn met behulp van die documenten samen-
gesteld . Hot schijnt dus niet onmogel jk, dat het
handschrift in z n bezit is geweest ; zijn sehriftelijke
nalatenschap is can lief archief van hot Utrechtsche
kapittel gekomen . Nog waarschijnlijker wordt dat
vermoeden, wanneer wij bedenken, dat Van Heussen

1 ) T, a, p . 213 vlg .
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hot extract uit Dusseldorp, dat bij onze kroniek wordt
bewaard, heeft gekend en gebruikt . Maar ook hier
is bet waarsch jnlijke toch niet waar. Ik hob ten minste
geen enkel bewijs gevonden, dat onze vicaris de kro-
niek voor zich had, toen hjj zijn werken sehreef. Zelfs
bon ik geneigd nog positiever to spreken en to zeggen,
dat hij hot handschrift niet heeft gekend . Zou hij
antlers geheel gezwegen hebben van de Utrechtsche
synode van 1568, waarover onze kroniek hem vrij nit-
voerige berichten kon geven? Waarschjjnlijk toch wel
niet. Waar hij hot Provinciaal Concilie van 1565
terecht belangrijk genoeg vond om er de acts van of
to drukken in zijn Batavia Sacra (II, 25 vlg .), daar zou
hj ongetwjfeld wel hebben gewag gemaakt van dat
van 1568, als hij daarvoor eon goede bron had gehad .
Nu wij bovendien volstrekt niets weten aangaande de
gesehiedenis van hot handschrift, is de mogeljjkheid
niet uitgesloten, flat hot na Van Heussen's flood
met eon katholieken boedel in hot archief der Clerezy
is gekomen . Pat ten minste hot uittreksel nit Dus-
seldorp or verder in goon verband mode staat, wordt
beneden waarschijnlijk gemaakt . Dus ook uit hot feit,
flat beide handsehriften in eon portefeuille worden
bewaard, mag niet hot bewijs worden getrokken,
flat, flu Van Heussen hot eene onder de oogen heeft
gehad, hjj ook hot andere moot hebben gekend .

De vraag naar de door onzen schrijver gebruikte
bronnen is spoedig beantwoord . De schrijver had,
gelijk wij zagen, toegang tot de vole officieele docu-
menten ; hij heeft daarvan eon groot aantal in 4jn
kroniek ingelascht . Voor hot overige kan men van
4jn bronnen weinig zeggen ; hij teekende eenvoudig
op, wat hij had gezien, wat hem ter oore kwam, in
hot algemeen wat hem belangrijk genoeg voorkwam
om to book to stellen .
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De vraag rest, of onze kroniek in nauw ver-
band staat tot twee andere geschiedbronnen ; de
Annales van Dusseldorp en hot bovengenoemde Ver-
haal van hot beleg van hot kasteel Vredenburg. Op
een mogeljjke betrekking met Dusseldorp word mijn
aandacht gevestigd door hot felt, dat bj hot hand-
sehrift ligt een „Extractus sumtnarius de origine
tumultuum Belgicorum, desumptus ex Isagoge Francisci
Dusseldorpii" 1 ) . Is er verband tusschen beide, en
zoo ja, welkP Uiter1 jk hebben beide handschriften
zeker niets met elkander to maken . IIet uittreksel
uit Dusseldorp moot evenals liens A nnalen zelf in
de 17de eeuw en wel na 1616 geschreven zijn, dus
minstens veertig jaar later dan onze kroniek . Noch
papier noch schrift hebben lets met elkander gemeen .
Ik vermoed zelfs, dat beide handschriften pas zeer
laat, wellicht pas in de negentiende eeuw, bij elkander
in en portefeuille zijn gevoegd . De band toch der
kroniek is nit de negentiende eeuw ; waarschjjnlijk
zou, waren beide handschriften toen al bjj elkander
geweest, ook bet uittreksel uit Dusseldorp zijn ge-
bonden, hetzj to zamen met de kroniek, hetzij af-
zonder1jk. Ook innerlijk bestaat er geen verwantschap .
Uit den aard der zaak deelt Dusseldorp eon en antler
mode, dat in onze kroniek wordt vermeld, maar ik
hob bJ vergeljking geen enkele bijzonderheid ge-
vonden, die Dusseldorp alleen dan onze kroniek kan
hebben ontleend . Integendeel vertelt hjj gewoonljjk
veel meer dan onze onbekende schrijver .

Eenigszins meer aanleiding bestaat er to denken
dan verwantschap met hot verhaal van hot beleg van
hot kasteel Vredenburg 2 ), wat mr. Muller omtrent

1) Fruin, Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 1566--
1616 (Werken list . Gen ., IIIae serie, nO. 1 .), blz XLIIL

2) Bijdr, en Med . v, ll. list . Gen., VI, 147 vlg .
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den auteur van dat verhaal mededeelt, is zeker van
toepassing op den schrijver van onze kroniek . Beide
behoorden tot de aanzienlijkste Utrechtsche klassen ;
beide waren gematigd en conservatief in hun gods-
dienstige en politieke gevoelens ; beide eerbiedigden
den Koning en de Kerk ; beide hadden een afkeer
van de nieuwe religie, vooral van de uitspattingen
van haar dweepzieke aanhangers ; beide haatten de
Spanjaarden innig en besehouwden hen als de be-
werkers van alle ongelukken van hun vaderland ; goon
van beide had sympathie voor den Prins van Oranje
en de z non ; beide waren uitstekend ingelicht omtrent
hetgeen in de regeeringscollegien voorviel . Ook de
wijze van bewerken der kroniek en van hot verhaal is
dezelfde ; beide zijn geschreven door een afschrijver
en later gecorrigeerd door den auteur . Inderdaad,
de verleiding is groot bj zooveel overeenkomst aan
een en denzelfden auteur to denken . Het is ver-
leidelijk in hot Verhaal van hot beleg van Vredenburg
hot vervolg op onze kroniek to zien . Maar bj nauw-
keuriger besehouwing rijzen er onoverkomelijke be-
zwaren . De kroniek is een tijdsverhaal, door den
sch4jver neergeschreven alleen om voor zichzelf to
book to stellen wat hij wilde onthouden ; hot Verhaal
is eon gesehiedwerk, opgesteld met eon bepaald doel
en bljkbaar voor den druk bestemd . Terwijl ik in
den schrjver der kroniek eon raadsheer van hot Hof
moon to moeten zien, neemt mr. Muller op goede
gronden aan, dat de auteur van hot Verhaal eon
geestelijke was en wel eon kanunnik van St. Marie.
Ten slotte deed de vergeljking der handschriften de
dour dicht . Hot handschrift der kroniek is eon foliant,
dat van hot verhaal eon kwartijn . Bovendien ver-
schilt hot schrift zoo belangrijk, dat aan eenzelfden
schrijver eenvoudig niet kan worden gedacht . Pat
geeft hier den doorslag, omdat in beide gevallen de
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hand van den auteur zelf tevens die van den corrector
is, Er blijkt dus in hot geheel goon verband
tusschen onze kroniek en hot Verhaal van hot beleg
van Vredenburg to bestaan .

wat de wgze betreft, waarop ik de uitgave heb
bewerkstelligd, heb ik mij gehouden aan de traditie
van dit Genootschap, zooals die in hot laatste jaar-
versiag door hot Bestuur in geformuleerd 1 ) . wilde
men een kroniek als deze, die handelt over een zoo
belang4jk tjdvak, in verband brengen met de be-
staande literatuur over dozen tijd, deze uitgave zou
belangrijk zijn uitgedijd, of liever zij zou misschien
nooit zijn tot stand gekomen . 1k heb mij dan ook be-
perkt tot een vergelijking met Bor, omdat, gelijk wij
zagen, onze kroniek met dozen in eenige betrekking
staat . Verder heb ik zooveel mogeljjk de medege-
deelde feiten gecontroleerd. Bj de talrijke vonnissen
van ketters heb ik steeds naar Marcus en andere
publication van dergelijke stukken verwezen . Zoo-
veel mogelijk heb ik ten slotte de door den schrijver
genoemde personen terecht gebracht, al is mij dat
niet altijd gelukt ; de plaatseljke b zonderheden zijn
verklaard .

	

H. B.

MEMORIE VAN DE TROUBELEN IN DE NEDERLANDEN
VAN DEN DARE 1566 TOT 1577, AUTENTIJCQ MET
VERSCHEYDE RESOLUTIEN, EXTRACTEN ENDS

BRIEVEN DAERTOE SPECTERENDE 2) .

fol. 1 . Brieven van Segovia. Compromis der edelen.
Aanbieding van hot smeekschrift.

fol. 2 . Aanspraak van Brederode. (Bor, fol . 41 .)
fol. 3 . Smeeksehrift . (,Bor, fol . 41 vlg.)

9) Bijdr. en Med., XXIII, XXV vlg.
2) Deze titel is door een latere hand bijgeschreven .
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fol. 5 . Anlwoord der Gouvernante. (Bor, fol. 42 .)
fol. 6 . Rep liek der edelen . (Bor, fol . 42 .1
fol. 7 . Oorsprong van den naam Geuzen . Bergen

en Montigny naar Spanje gezonden . Pasquillen . Open-
bare preek.

fol. 8 . Ende woorden merle op den XV Augusti,
wesende Assumptionis Marie, buyten die stadt
Utrecht in een plaetze genaempt Loefvehoudt 1 )
gepreedt die leringhen ende seete van Jo. Calvine a)
by eenen mandemaeeker 2) van zijn ambacht b), die
aldaer gehaelt ende c) gebroeht was van Amsterdam
by willem van Nyvelt van Arsbereh ende Dirriek

a) „the leringhen-Calvine" later met een andere hand bijgeschreven .
b) „van zijn ambacht" later met een andere hand bijgeschreven.
c) „gehaelt ende" later met een andere hand bijgeschreven .

1) „Loovenhoud, behorende onder de hoge heerlijkheid van de
Proosdije en Archidiakonie van St . Jan." (Bor, fol . 55.) Het ligt bij
de Roode Brug, eeii half uur ten Noorden van Utrecht . Vgl. Van
der Aa, in voce .

2) Met dozen mandemaker is natuurlijk Jan Aertsz, of Arentsz .
bedoeld, die 14 Juli 4566 bij Hoorn, 21 Juli bij Haarlem, 31 Juli
en 4 Augustus bij Amsterdam predikte . (Bor, fol. 54 vlg .) Dat hij
ook buiten Utrecht heeft gepredikt, blijkt uit Brandt (Historic der
Reformatie, I, 329), die hot bericht bij Reael vond . Doze ver-
haalt, dat Dirck Cater, eon Amsterdammer, die to Utrecht bij juf
frouw Van Diemen woonde, Jan Arentsz . van Amsterdam had
gehaald en dat deze buiten Utrecht dicht hij hot Vredenburg onder
een zeer grooten toeloop van menschen had gepredikt . Een schot,
van hot kasteel gelost, trof eon meisje. Na de preek bracht Cater
den predikant in de stall, waar doze logeerde bij juffrouw Van
Diemen, wie dit later levee en good kostte . Vgl . ook hot verslag,
dat Dire Cater den 2~ Maart 1570 van de gebeurtenissen van 1566
to Utrecht aan wesembeke gaf (uitg, door van Someren, Archives
de la Maison d'Orange. Supplement, blz. 4 vlg.) . Jan Arentsz .
moest in 1567 natuurlijk hot land ruimen, kwam in '572 terug
en stierf als predikant to Alkmaar in 1573 tijdens hot beleg van
die stall . Vgl. over hem Brandt, passim, Ned . Arch . v. Kerkgesch .
V, 388, noot. Vgl over juffrouw Van Diemen beneden .
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Cater, hoefden van de t eusen ende sectarisen binnen
Utrecht 1 ) . Wacrnae merle tot twee ofte drie rey-
sen 2) gepreet is gewest a) buyten die Tollestepoorte
in de bomgaert vande Lantcommandeur b) 3) by eenen

a) Later veranderd iii ; „Als van gelijcke tot twee ofte drie reysen
daernae gedaen worden."

b) „rode bomgaert vande Lantcommandeur" later doorgehaald .

1) Deze beide personen niet bij Bor . Brandt vermeldt (t . a, p .)
alleen 1)irck Cater . Willem van Zuylen van Nyevelt, heer van
Bergambacht, Aartsbergen enz., de zoon van den dichter der
Souterliedekens, was geboren to Utrecht in 1538 en speelde als
staatsman, krijgsman en geleerde een zeer belangrijke rol in de
geschiedenis van den opstalid. Als onderteekenaar en aanbieder
van het smeekschrift werd hij door Alva gebatmen met verbeurd-
verklaring zijner goederen . Bij de voorbereiding van den opstand
was hij zeer nauw betrokken . In 1572 grog hij met Noordwijk in
gezantschap naar Engeland ; in 1575 was hij afgevaardigde bij den
vredehandel to Breda ; bet volgende jaar teekende hij de Pacificatie .
Aan Leycesters haat ontkwam hij ten nauwernood . In 9586 was hij
gezaiit in Engeland . Den 28 Oct . 1608 is hij to Utrecht gestorven .
(Vgl. Bor, Van Meteren, Hooft, Wagenaar, passim, Marcus, Senten-
tieti, passim, Te Water, Historie van het Smeekschrift, IV, 307
vlg., Groen, Archives, IV, 93 vlg ., Nijhoffs Bijdragen, III, 173 vlg .,
Kist en Roijaards, Archief, V, 376 vig., Van Someren, Archives,
Supplement, 244 .) -- Dirc Cater was een man van veel minder aan-
zienlijke geboorte . Niet alleen in 1566, maar ook in 1570 bij de
voorbereiding van den opstand en de organisatie der Watergeuzen
treedt hij als warm aanhanger van de nieuwe religie en van den
Prins op den voorgrond. Bij vonnissen van 19 Juni 1567 werd
hij den lande uitgebannen (Marcus, 256) . Vgl, over hem Ned.
Arch, v. Kerk . Gesch . V, 388, noot, Kronijk v . Ii. Hist . Gen ., 1858,
211 vlg ., en vooral Van Someren, passim .

2) Volgens Bar alleen den l8den Augustus.
3) Deze bijzonderheid niet bij Bar . De landcommandeur is

natuurlijk die der Duitsche Orde, balije van Utrecht, destijds
Frans van der Loe (1560--'1570) . Vgl. Reg. van overheden eli
leden van de Utrechtsche balye der Ridd . Duitsche Orde, Hz . XIV .
De „borngaerd" buiten de Tolsteegpoort was een overoude bezitting
van de Orde. Reeds in 1231 schonken Sweden van Dingede, heer
van Ringelberg, en zijn vrouw Beatrix haar o . a . een huis en hof-
stede buiten Utrecht aan den tegenwoordigen Tolsteegsingel . Daar
begon de eerste landcommandeur een huis to bouwen, dat het
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verlopen monninek van Middelborch, geboren sijnde
van Utrecht, Schelen Gerrit genaempt 1 ) ; daer telcke
reyse voel volcx, soe uuyt nyescherricheyt als quaet-
willicheyt ende totter secte genegen wesende, haar
in de sermonen begeven hebben teghens danck ende
in weerwille van de Magistrat, die sulcx gheer beet
hadden, ten ware men voir quader ende meerder
inconvenienten (als van oploop, morderie ende plon-
deringhe onder den borgeren ende inwoonderen, die
lichtelick tot sulcx occasie gesocht ende genomen
souden hebben) niet bevrest en ware gewest a) 2) .

a) „daer telcke -- gewest" later met andere hand bijgeschreven .

hoofdhuis der Orde in de Nederlanden werd . Deze bezitting nam
snel in omvang toe. In 1315, toed Willem IV Utrecht dreigde to
belegeren, werd het huffs veiligheidshalve op bevel der stadsregee-
ring verbraud. Het is niet veer herbouwd ; de Orde verkreeg van
bisschop Jan van Arkel, de stall Utrecht e. a. terreinen aan den
Spriiigweg, waar zij een nieuw huffs bouwde, thaws het Militair
hospitaal . Op hat terrein buiten de Tolsteegpoort werd in 1394
de St. Annakapel gebouwd, die voor 1628 is afgebroken . Thans
beet hat land de Spookboomgaard . (Vgl. De Geer van Oudegein,
De archieven van de Duitsche Orde, I, blz . XII, XXXIX. Onge-
twijfeld hebben de Gereformeerden op dit terrein hun predikatie
gehouden, wellicht in de St . Annakapel.

1) Deze predikant, Schele Gerrit, wordt noch bij Bor noch bij Brandt
vermeld. Hij wordt echter in hat vonnis van Neel Spaens genoemd ; bij
haar had hij een onderkomen gevonden. (Vgl . Marcus, blz . 28 vlg.)

2) Volgens Bor (fol . 55) stelden sommigen in de Regecring voor
om de poorten to sluiten en de preekgangers buiten to sluiten .
Maar men waagde het niet daartoe over to gaan, omdat men
vreesde, dat in dat geval de kloosters buiten de poort in brand
zouden worden gestoken . - Royaards heeft in hat Ned . Arch, v .
Kerk. Gesch., XVI, blz. 319 vlg., een Proeve eener geschiedenis
der Hervorming in de stall en provincie Utrecht (1566--1577)
gegeven ; daarbij putte hij, behalve wit Bor, Van Meteren, Brandt,
Wtenbogaert, Trigland e . a., voornamelijk wit ongedrukte stukken
nit het provinciaal en het stedelijk archief en wit verschillende
kerkelijke archieven . Onze kroniek schijnt hij niet to hebben
gekent; ten minste hij haalt haar nergens aan . (Vgl . over de
openbare preek to Utrecht, aldaar, blz . 383 vlg.)
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fol. 8. Gonferentie van St . Truyen. Becldenstorm, .

fol. 8v . lIebben merle van gelijcken die van de
nyewen religie a) binnen der (?) stadt van b) Utrecht
op den XXIIII Augusti, wesende den dach van St .
Bartholoineus c) I) ; ende naerdat zylieden in den voors .
bomgaert d) haer predication gedaen hadden, zijn
sommighe van heinlieden e) teghens den avont in St .
Gertruyden kercke gegaen f), daer sy die beelden
eerst hebben beginners to brecken ende g) van boven
neder vuyt den h) aultaren terstoten ; daer die hoefden
ende conducteurs of waren Floris die Scheymaecker
ende Gelis Spaens met zjjn soenen, messenmaeckers 2 ) .

Den XXV Augusti, wesende Sonnendach 3), heb-

a) ,,lie -- religie" later met eon andere hand bijgeschreven .
b) „stadt van" later met eon andere hand bijgeschreven .
c) „St . Bartholomeusdach", later veranderd als boven .
d ) ,,in -- bomgaert" later veranderd in „buyten die Tollestege-

porte weder".
e) „zijn -- henlieden" doorgehaald ; daarboven „haer vervordert" .
f) Later „te gegaen".
g) „daer -- brecken" doorgehaald ; daarboven „ende aldaer die

beelden'' .
h) Fis . „die" later veranderd in „den" .

1) Bor is over doze gebeurtenissen (fol . 63 vlg.) jets vollediger.
Des inorgens van den 24sten Augustus vroegen die van de nieuwe
leer aan de Heeren van de Wet om hot gebruik van twee kerken .
De Wet antwoordde, dat zulk eon concessie buiten haar bevoegd-
heid ging, maar dat zij den volgenden dag den Raad zou bijeen-
roepen en daarna antwoord zou geven. Daarop volgde dan de
tweede predikatie buiten , de Tolsteegpoort en de occupatie der
Geertekerk. Dat Bor eon juiste voorstelling van de zaak geeft wordt
bewezen door de raadsnotulen van 24 Augustus, afgedrukt in (Van
der Monde) Tijdschrift voor Gesch., Oudh, ell Hist, van Utrecht,
VIII, blz .'127.

2) Bur kept doze namen niet, maar zegt alleen, dat nit bet later
ingestelde onderzoek is gebleken, „dat hot waren eenige jonge
gesellen, geassisteert by eenige met roers gewapent sijnde ."

3) Bor is over de gebeurtenissen van dozen dag uitvoeriger . De
Raad kwam 's morgens bijeen ; voor hem verschenen die van de
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bende a) weder ter plaetse voirs, haer predicatie ge-
daen (daer veele vremde sectarisen soe van Vianen,
Culenborch, Yselsteyn als van anderen omliggenden
steden ende dorpen hemlieden alstoen by den anderen
in 't sermoen vergadert hebben b), zijn zyluyden c)
tsamen, als 't sermoen gedaen was, mit eeni groot ge-
druys jeghens den middach binnen Utrecht gecommen ;
(fol. 9.) soedat die regierders der stadt Utrecht
ziende die menichte van alle dat vrempt volek ende
bedeucht zjjnde, dat alle die kercken ende closteren
voirts gedestrueert souden hebben d) moeghen woor-
den, hebben hem by hemlieden gevonden op St.
Marien-kerckhooff onder die lindenboom, daer die
geusen e) in grooten getalle by den anderen ver-

a) us . „hebben wij", veranderd in „hebbende" .
b) „vergadert hebben" later met andere hand veranderd

„begeven hadden".
c) Hs . „die", doorgehaald ; daarboven „zijn zijluyden".
d) „hebben" met andere hand later bijgeschreven .
e) „geusen" later veranderd in „vande niewe relige ende sectarysen" .

nieuwe religie, herhaalden hun verzoek om twee kerken en be-
tuigden den beeldendienst to willen afschatfen. De Raad achtte
rich to onvoltallig en suet sterk genoeg om een besluit to nemen .
Daarop volgde het bekende antwoord ; „eet ham met mostaert, so
werd gy sterk ." Een beslissing werd tot elf uur uitgesteld . Eeii
deputatie van den Raad werd gezonden naar den commandant van
het kasteel, met mededeeling van het gebeurde en verzoek om raad
en hulp. De commandant rigid aan, het yolk zooveel mogelijk van
de been to houden, maar had alleen last het kasteel to bewaren .
Intusschen overlegde de Raad met vele aanzienlijken . Aan die van
de nieuwe leer werd toen geantwoord, dat men het verzoek acht
dagen in beraad zou houden en inmiddels aan de Landvoogdes en
den Prins van Oranje zou schrijven . Men nam daarmede genoegen .
Een deputatie uit de Raad begaf zich naar het Mariakerkhof, waar
de Calvinisten gewapend to hoop waren geloopen . Aan hen werd
het raadsbesluit medegedeeld, waarmede men genoegen scheen to
nemen. Toch volgde er een beeldenstorm . (Vgl, ook de raads-
notulen van 28 Aug ., afgedrukt in Van der Monde's Tijdschrift
VIII, blz. 127 vlg, en het verslag van Dirck Cater, bij Van
Someren, Archives . Supplement, 4 vlg .)

in
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gadert warm, om eon exploit to doen, als zy seyden,
ofte zy wilden niet gemaekt a) binnen der stadt een
kereke geopent b) hebben , daer zy vrilicken ombe-
croent van ymanden haer predication moechten doen ;
zulcx dat die regie[r]ders mit hemlieden alsdoen int
vrundelic versproken ende overcommen zjn, als dat
zylieden ophouden souden van eyt to doen ofte to
attenteren den tyt van vier 1 ) daghen, totdat die
regierders aen die ilartoghinne van Farina Regente
gesonden souden hebben ; 't wellic zylieden aen handers
van Jan Bool2) burgeme ester beloefden to doen ende
zijn alsoe vandaen gescheyden c).

1 aer 3 ) recht op die noennen, nietteghenstaende
haer beloeften, zijn die sectarysen gecommen voir
die Burkereke mit bylen, hameren, houwelen, hel-
baerden, gaveleynen, sweerden, spyssen, stocken
ende anderen diergelycken instrumenten ; dan d) alsoe
z die gesloten voodoo, soe heeft Jan B, van Ame-
ronghen, slotemaecker ende stadtmeester ), dieselve

a) „uiet gemaekt" 5 ), later met eon andere hand bijgeschreven .
b) „geopent" later met een andere hand bijgeschreven .
c) „ende zijn -- gescheyden" later veranderd in „scheydende

alsoe mit (mit) vrunscappen van den anderen ."
d) „dan" later veranderd in „ende" .

1) Vergissing voor : acht dagen . Zie de vorige noot .
2) Bij Bor Johan Bol . Vgl. over Jan Boo!, Van der Monde's

Tijdschrift VIII, 127 vlg . Hij was van 1557-1558 en in 1562
schepen, van 1563--1566 burgemeester, in 1567 schepen, in i5G8
raad. ITS. lion . Bib!. 132 A 38 (Rcgeeringslijst van Utrecht
1528--1656) .

3) De volgende beschrijving van den Beeldenstorm to Utrecht is
veel uitvoeriger dan die bij Bar, fol . 47. Brandts beschrijving
(Hist, der Ref. I, 362 vlg.), is ontleend aan die van Bor en Hooft.
Vgl. ook Caters verslag, bij Van Someren, pag. 4 vlg.
4) Deze persoon wordt bij Bor niet genoemd. Vgl. over hem

beneden .
5) = met gemak ?
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(fol . (Jv .) mit sijn instrumenten opgesteken ; ende daer-
inne gecommen wesende, hebben alien die aultaren
ende beelden, groot ende cleyn, het heylich sacra-
mentshuys , die organen , gestoelten ende alle datter
inne was, gebroken, van boven nedergestoten, in
stucken gesmeten ende alien die boecken van der
kercke aen stucken geseheurt .

Treckende soe voorts mit een groote furie ende
gedruys naer St . Jacopskercke, ende van daer sae den
Minderbroeders endePredikerbroeders, doende alomme
van geljjcke, verbrandende haerlieder libraries ende
boecken, soe in den geestelycken als weerlicken
rechten ende anderen faculteyten, een groote schat
werdich wesende 1 ) ; ende opdat die to beter branden
souden, hebben alien die boteren ende olio, die in
den conventen was a), daerinne geworpen ; hebben
oic die twee conventen van binnen alsoe verdestruert,
datter weynich geheels in gebleven is wesende ; die
monicken verstroyt ende elcx zijn weechs vuyt den
conventen gelopen b) . C edurende dese c) furie ende
destructie van den noene totters avont, daer die con-
ducteurs ende hoefden of wares willem van Nyvelt
van Arsberch, Dirric Cater 2), Jacop Cosinsz . mit zijn
soen, schoenmaeckers, Jan B, van Amerongen mit

a) „die -- was" later veranderd in : „die zy in den conventen
bevonden ."

b) „wesende

	

gelopen" later met andere hand bijgeschreven .
c) „dese" later veranderd in „dieselve".

1) Aan zulke uitingen herkent men den man van studie. Was
de schrij ver misschien jurist? Bij de vernieling van eeii klooster-
bibliotheek denkt men gewoonlijk niet allereerst aan het jammerlijk
verloren gaan van de boeken „soe in den geestelycken als weer-
licken (wereldlijken) rechten." Een geestelijke zou vermoedelijk
het eerst aan de theologische boeken hebben gedacht. Zie hierover
de inleiding .

2) Zie over deze beide personen boven biz . 26, soot 2, 27, soot 4 .
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4jn soon, slotnnaeckers 1 ), Caerl die clermaecker, Jells
Spaens mit 4jn soenen ends Cornelis van Leewen
mit zijn brooder, nlessemaeckers, Florin die schey
maecker 2) ends meer anderen, altesamen lieden van
cleynen condition, mestendeel al ambachtslieden,
(fol. 10 .) weversjongens ends mester a), ends huys~
lieden, die daertoe by de sectarysen eensdels b) ge-
heurt waren ends by Jan Berntz, clermaecker, als
daertoe gecommittert wesende, betaelt woorden 3) ; die
men altesamen lichteliek soude hebben cannon resis-
teren, soe verre men gheen vrese gehadt en hadde voir
hot castel van Vredenborch ends den gemeenten,
die men niet en wiste hoe sterek dat zy waren, die
haer die saecke anders hadde moegen moyen . Soe-
dat hot eon permissie ends plaghe van (hod de
Heere geweest is c), dat die sectarisen met soe
cleynen volck die kerckendommen in den Neder-

a) „jongens ends mester" met anders hand later bijgeschreven,
b) ,,by - eeilsdels" met anders hand later bijgeschreven .
c) „geweest is" veranderd in „schint geweest to zijn ."

I) Zie over dozen persoon boven blz . 31 . Caerl die clermaecker
is dezelfde als Carol 'de snyder. (Vgl . Cod . dips . v, h, list. Gen .,
2d serie, II, blz. 75.) Jells Spaens is vermoedelijk de man vaii
Noel Spaens. (Vgl, boven blz . `9 eii Cod . dips . t, a, p .) Cornelis
van Leeuwen is vermoedelijk dezelfde als Mr . Cornelis, organist .
(T, a . p.) Over Florin die scheymaecker vgl, t. a . p.

2) Geen dezer personen wordt bij Bor genoemd .
3) Uit zulke details zou men moeten opmaken, dat de Beelden-

storm inderdaad naar eon vooraf beraamd plan is uitgevoerd en
door betaalde handlangers is bewerkstelligd . 11laar men vergete
niet, dat de schrijver onzer kroniek van onverlaten als de beeld-
stormers gaarne alles slechts wil gelooven . Dergelijke praatjes
doen gewoonlijk de rondo bij alle soortgelijke gelegeiiheden . Ilet
woord van eon vijand heeft natuurlijk weinig waarde. Tenzij this

anders bewijzen van hot tegendeel worden gevonden, kan men doze
oude kwestie bier onbeslist laten . (Vgl, daarover Brill, Betwiste

bijzonderheden, blz . 78 vlg . en de char aangehaalde litteratuur .)

Bijdr, en Meded. XXV .
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landen soe stoutelick verdestruert ende gesehendt
hebben a) I) .

Den 26 Augusti des anderendaeehs zijn sylieden
voirts gegaen in die paroehiekereken b) van St . Nico-
laes ende St. Gertruydt, daer zy van gelycken alien
die aultaren ende beelden voirts ende aen stucken
gesmeten c) verdestrueert hebben .

Opden 27 Augusti is by provisie ende op het
behagen van de Harthoginne van Parma Regent ende
den Prince van Oraengen als stadthouder d) op den
stadthuyse van Utrecht gemaeckt zeker accordt ofte
contract tusschen die Staten des lams van Utrecht,
binnen Utrecht wesende, ter eenre ende die van der
nyewe religie ter andere, waertoe die van der stadt
genoch bedwongen waren, of die van der nyewe
religie souden voorts alien die anderen ecclesien ende
closteren, die nosh geheel waren, merle verdestrueert
hebben . By welck contract geaccordeert woorden,
als dat die van der nyewe religie tot hares behoeff,
omme daerinne to preken ende haer ceremonies to
houden, hebben soude St. Jacopskercke, ter tit toe die

a) „die men altesamen - hebben" met andere hand later bij-
geschreven .

b) „parochie" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „voirts - gesmeten" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „ende den Prinche -- stadhouder" later bijgeschreven .

1) Bor deelt nog merle, dat op het bericht van de plundering
Burgemeesteren den Raad en andere autoriteiten en ook de dekens
van de gilden op hot stadhuis hebben ontboden . Daar riep men
ouk gewapende burgers bijeen. Den volgenden dag kwamen de
beeldstormers, vijf a zeshonderd in getal, weer bijeen op hot
Mariakerkhof. Johan van Renesse van Wulp heeft hen toes namens
de Regeering bewogen voorloopig op to houden met de plundering .
Toch zijn onmiddellijk daarna de St. Nicolaas en St. Geertekerk
geplunderd, maar eenige regeeringsleden hebben hun moedwil
daar gestuit .
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van der stadt aen die Ilartoginne van Parma Regente a)
haere gedeputerden gesonden soude hebben, omme
haer consent ende permissie daertoe to b) vercrigen .
Fnde zijn vuyt den Gerechte gecommittert c) Hen-
dric van Rijnevelt ende Jan van Amerongen scepenen .
(fol . lOv .) die tenselven daghe naer Brussel aen
Ilaere IToocheyt gesonden zijn d) 1 ) .

Is made tenselven daghe hot tvoirs . contract ende
accord gepublicert van den stadthuyse in forma ende
maniere naevolghende ende alhier geInserert, daer
man sal moegen uuyt verstaen off die ilartoge van
Alba alsoe daeromme geoorsaeckt is gewest den rate
van Utrecht to causeren ende oic decipueren als by
naderhand gedaen heeft e) 2) .

fol. 1Ov . Accoord van de Staten van Utrecht met
die van de nieuwe religie . (Bor, fol. 71 .)

fol . 1 .

	

echtervolghende welcke contract is op
den 28 Augusti eon gage op die Neude opger~echt

a) „regente" met eon andere hand later bij ;eschreven .
b) ,,te" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) Veranderd in : „Daer unyt den gerechte toe geconimittert

woorden ."
d) „aen Haere ~~ zijn" veranderd in : „getrocken zijn" .
e) „daer men sal

	

gedaen heeft" met aen andere hand later
bijgeschreven .

1) Deze deputatie worth niet bij Bor vermeld . Hendric de Voicht
van Rijnevelt was in 1555, 1558 en 1564--1566 schepen, van
1567--1568 burgnmeester van Utrecht . (lI S . Eon . Bibl . 132 A 38 .E
Jan Taets van Amerongen was in 1557 en 'l58 schepen, van
1560---1562 burgemeester, van 1563--1567 schepen, in 1568 bur-
gemeester . (IIS. als voren .) Vgl, over daze tending : Kist en Royaard,
Archief, V, 401 .
2) Do schrijver bedoelt, tat de Staten van Utrecht hat accoord

met die van de nieuwe religie, vertegenwoordigd door Jacob Cosijnsz .
en Dirck Cater, hebben aangegaan en tat dus Alva later geen
recht had bet alleen aan den Raad van Utrecht ten latee to leggen .

3*
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ende gestelt ter requisitie van die van der nyewe
religie ~), daer Jacop Cosinsz, suit sommighe anderen
sijn consorten naderhant noch selver aen gehangen
woorden z) .

fol . 12v. Ende hebben a) terstont die van der
nyewe religie St . Jacopskercke tot haer genomen
ende dieselve gesuvert, mite daeruuyt nemende alien
die aultaren ende beelden, die daer noch inne wareu,
houdende aldaer haerlieder predication, singende
ondrr hot sermoen sommighe Duytsche salmpmen,
die jonghe kynderen hot doepsel gevende, die bruyt
ende bruydegoms to hoope vergaderende, mit anderen
diergelycke maniere van religie exercerende, daer
sylieden die groote cloock van der kercke toe ge-
bruyckende wareu . Ende woorden die kercke by
haerlieder gemeenten geheten b) Jacop Cosinsz ofte
Dire Caters kerck 3) .

Brief van D'Alava aan de Landvoogdes, 29 Aug . 1566 .

Op den 2 September die voirs, c) gecommitterde
van Utrecht d) weder van Brussel gecommen sijnde,
heeft de Hertoghinne Regente e) aen die van der

a) „Ende hebben" veranderd in „hebben oic."
b) Veranderd in : „welcke kercke by haerlieder gemeenten ge-

naempt ende geheten woorden ."
c) „voirs." doorgehaald.
d) „van Utrecht" met andere hand later bijgeschreven .
e) „regente" met andere hand later bijgeschreven .

1) Natuurlijk ter afschrikking van verdere plunderaars .
2) Het leedvermaak van den schrijver bewijst, aan welke zijde

hij staat. Vgl. over hot plaatsen van de gal g : Kist en Royaards,
Archief, XVI, 411 .

3) Deze bijzonderheden niet bij Bor .
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stadt van a) Utrecht gescreven b) 1 ), dat men die van
der nyewe religie volghende 't accordt, by haer metten
edelen geconfedererden onlancx gemaeckt c) , gheen
kercke binnen der stadt van d) Utrecht toelaten ofte
geven en soude '2), maer dat men hemlieden St .
Jacopskercke, die by provisie ende opt behagen van
hare Hoocheyt hemlieden geaccordeert was, weder
benemen soude. Weicke beveled van flare Hoocheyt e)
tenselven daghe by openbaer publicatie van den stadt-
huyse gepubliceert wesende f), hebben die van den
nyewe religie alsdoen die kercke van St . Jacops
(fol. 13 .) verlaten, houdende haerlieder predication
weder buyten die poorten, flu hier flu daer in
't volt, twellic hemlieden toegelaten was geweest
van to voren ende g) dour zeker h) accordt, gemaeckt
tussehen die Herthoginne ende i) den edelen gecon-
federeerden,

a) „van" met andere hand later bijgeschreven .
b) „aen die . . . . gescreven" veranderd in ,,die . . . . by missive

bebelast ende geordouneert ."
c) „volghende 't accordt

	

gemaeckt" met andere hand later
bijgeschreven .

d) „der stadt van" met andere hand later bijgeschreven .
e) „Hare Hoocheyt" veranderd in : „Hertoginne Regente" .
f) Hs. „zijn geweest . En hebben" later veranderd als boven .
q) „geweest -- ende" doorgehaald .
h) „zeker" doorgehaald .i) Veranderd in : ,,by de Herthoginne Regente met" .

1) Volgens Bor (fol . 71) heeft de Landvoogdes bij brieven van
6 September 1566 hot Utrechtsche accoord vernietigd . Doze datum
is vermoedelijk juist. Gedeputeerden, die den 27 Aug . nit Utrecht
naar Brussel zijn gezonden, kunnen bezwaarlijk, zooals onze kro-
niek meldt, den 2 Sept. al weer char terug zijn geweest met de
brieven der Landvoogdes . Royaards ( .rchief XVVI, 415 zegt, dat
de Gedeputeerden den 6 September zijn teruggekeerd .

2) Volgens dit accoord kon namelijk de prediking alleen char
worden toegelaten, waar zij den 23 Aug, reeds wend gehouden ; to
Utrecht was aoor lien datum alleen buiten de moron gepreekt .
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Ende zijn a) daernae alle die vier parochiekereken,
die verdestruert ende toegesloten waren geweest,
weder opgeset ende gereparert, soe men best ge-
moeeht heeft, doende aldaer weder den dienst Goedts
naer ouder maniere b) 1 ) .

Twellic aldus staende, hebben die drie Staten van
Utrecht (beduecht zijnde voir oproerte, muterie c),
plonderinghe ende seditie der gemeinte) deur expres d)
consent van de Hertoginne Regente c) een vendel
cnechten tot haerlieder costen f) aengenomen ende
omtrent 9 maenden onderhouden g) tot bescherme-
nisse ende h) conservatie van de Stadt, Steden ende
Landen van Utrecht ; wellic vendel op den 17
September op hot Biscophooff gemonstert ende ondrr
den eedt gebroocht woorden, daer Cur . Spyker hoop-
man of was, sterck wesende omtrent by de vjjf'hondert
hoefden i) 2) .

Oic soe hebben die van der stadt by haerlieder
borgeren, ondersaten ende inwoenderen, die zy al-
voorens den eedt afgenomen hadden van die oude
Catholique religie voir to staen, ende die hem die
nyewe religie niet en moeden ofte becroenden, den

a) „Ende zijn" veranderd in : „zijn oic" .
b) „maniere" veranderd in „gewoenten" .
c) „muterie" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „expres" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „regente" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „tot -- costen" later bijgeschreven .
q) „ende -- onderhouden" met een andere hand later bij-

geschreven .
h) „beschermenisse ende" met een andere hand later bijgeschreven,
1) „sterck

	

hoefden" later bijgeschreven .

'1) Vgl . over de geschiedenis van den Beeldenstorm to Utrecht en
wat daarop is gevolgd : Kist en Royaards, .rchief, XVI, ;393 vlg. ;
Van Bolhuis, Proeve eerier geschiedenis van het kasteel Vreden-
burg, in Van der Monde's Tijdschrift, IV, 79 vlg .

2) Bor noemt hetzelfde petal,
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stadthuyse ende des stats poorten by nacht ende
dach doen bewaren jeghens die rebellen ende vianden
der Oatholique religie 1 ) .

fel. 13' . Welcke eedt die van den Tloove Pro-
vineiael mit alle die supposten ende oic alto die van
de geestelichey t deep den anderen gedaen hebben ;
ende hebben a) oversulcx mit die van de stadt (hou-
dende metten anderen correspondentie) by dach ende
nacht die waecken gehouden ende b) wachten van de c)
poorten ende stadthuyse gehouden (hebben), daer
zekere ordinantie of d) gemaeckt waren omme to
weeten, wat vremdelinghe ofte uuythemsche personen
men inlaten ofte buyten houden soude e) 2) .

Op den 2 Octobris hadden f} die van der nyewe
religie dour i) zeker heymelicke h) conspiratie ende
anslach gemaeckt ; en souden i) beer Ilendric van
Brederoden snit practique in de stadt van Utrecht
fonder dexel van bet burchgraefscap van Utrecht j) 3 ) )
geholpe ende gebracht k) ende hem voor eon hooft

a) „hebben" met eon andere hand later bijgeschreveni .
b) „waecken gehouden ende" doorgehaald .
c) „van de" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „af" veranderd in „op" .
e) „hebben daer zekere - houden soude" doorgehaald .
f) „hadden" veranderd in „souden'' .
g) „Ieur" met eon andere hand later bijgeschreven .
h) „heymelicke" met eon andere hand later bijgeschreven .
i) „gemaeckt en souden" veranderd in „die zy mit sommige

binnen Utrecht gemaeckt hadden ."
j) „van Utrecht" doorgehaald.
k) „ende gebracht" met andere hand later bijgeschreven en

doorgehaald .

'1) Doze waakorde is afgedrukt in Dodt's Archief .
2) Van doze bezetting en dozen eed maakt Bor goon melding .

(Vgl, echter Kist en Royaards, Archief, XVI, 4'14 .)
3) De Brederode's waren erf burggraven van Utrecht . (Vgl. Van

Hall, Hendrick, graaf van Brederode, blz . '168, '183; Van de Water,
Utrechtsch Placaatboek, III, 47 vlg .)
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ende capita n als burchgraef van Utrecht a) opge-
woorpen hebben om die stadt to bewares ende to
beseermen, als zy seyden b) tot behoeff van Syne
Majesteyt. Twellic c) sylieden oic die heere d) van
der stadt Utrecht aen dada geven e) dear Florin van
Boetselaer f), heere van Carnes 1), ende anderen edel-
luyden, die tot dies eynden al heymelic g) gecommen
warm ende veal woorden ende h) groote rumoer om
flier oirzaecken willen in den stadthuyse maeckten i) .
Maer die van de stadt mit die geestelickheyt van de
vijff ecclesien j), tselve vernemende k) ende den an-
slach bemerckende, hebben hen terstont soe sterckt
in wapenen gevoerd l) op den stadtplaetse ende
stadthuyse, flat den anslach belet is geweest, houdende
die poorten van de stadt m) gesloten, flatter niemant

a) „als -- Utrecht" met andere hand later bijgeschreven,
b) „als zy seyden" met andere hand later bijgeschreven .
c) „Twellic" veranderd in „Daertoe" .
d) „heeren" veranderd in „regee[r]ders" .
e) „Utrecht -- geven" veranderd in „deden versoecken" .
f) Hs. „die", veranderd in „Florin van Boetselaer" .
g) „al heymelic" veranderd in „al den daechs to voirens mit

practiquen binnen Utrecht" .
h) „veal woorden ende" met aen andere hand later bijgeschreven .
i) „maeckten" veranderd in „jeghens den regierders gebruyc-

kende wares" .
j) „van -- ecclesien" met eon andere hand later bijgeschreven .
k) „vernemende" veranderd in „siende" .
1) „gevoerd" veranderd in „begeven" .
m) „van de stadt" met aen andere hand bijgeschreven .

4) Florin van Boetselaer, hear van Langerak en Carnisse, was
eon der onderteekenaars en aanbieders van hot Smeekschrift ; als
afgevaardigde van Holland woonde hij de vergadering der edelen to
St. Truyen bij . In Langerak voerde hij de Hervorming in, evenals
Brederode in Vianen ; nij beval ook de beelden uit de kerk to
verwijderen, redeneta genoeg om hem aen banvonnis van Alva
op den hals to hales . Hij vluchtte in 4567 nit Utrecht en moat
in ballingschap zijn gestorven . (Vgl. To Water, Historie van hat
Smeekschrift, II, 241 vlg ., 491 ; Marcus, Sententien, II, 106 vlg.)
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noch a) uuyt noch in en moechte, zulex dat de heere
van Brederode 't zelve verstaende ende daeromme op
die van tltrecht zeer vergramt wesende b) to Vianen
gebleven is, die antlers naer Utrecht gecommen soude
(fol . 14 .) hebben c) ende des middaeehs to gaste ge-
gaen soudde hebben op den huyse van Vredenborch
by den capitain Wedenborch 1), denwelcken by ont-
boeden hadde to willen common vergastend), meynende
alsoe hot castel ende die stadt beyde inne to cryghen ;
ende soude die capitain hem oic aldaer op den huyse
to gaste hebben e), tenware tzelve merle f) belet ware
gewest by Joost van Hartevelt, capitain van de sol-
daten van Vredenborch, die den capitain Warenburch
alsoe induceerde ende onderrechten y), dat by den
heere van Brederoeden den maeltjt op hadde doers h)
seggen, hem excuserende dat by in alley diligentie
naer Brussel terstont i) aen Haere Hoocheyt j) ver-
trecken moeste . Soedat alle die edelluyden, die by

a) „noch" later bijgeschreven .
b) „ende -- wesende" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „soude hebben" doorgehaald .
d) „denweleken - vergasten" later bijgeschreven .
e) „ende soude - gaste hebben" met een andere hand later

bij geschreven .
f) „'t zelve merle" veranderd in „zulcx" .
g) „ende onderrechten" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „op hadde doers" veranderd in „weder op dodo" .
i) „terstont" doorgehaald .
j) „Haere Hoocheyt" veranderd in „Hertoginne Regente" .

1) Godefroy van Erpt, heer van Warenborch, kommandant van
hot kasteel Vredenburg. (Vgl . Van der Zonde's Tijdschrift, IV, 79.)
Van zijn gezindheid was men niet zeker. Hij was vroeger edelman
en hofmeester geweest van den Prins van Oranje, van wien hij
ook zijn aanstelling had ontvangen . Door de Regeering en de
Katholieken wend hij daarom gewantrouwd ; men vreesde, dat
hij zich bij de rebellen zou aansluiten . (Vgl . t, a, p . IV, 84 .) Hij
stierf in hot begin van 1571 en word teen vervangen door con
Spanjaard. (T . a . p . IV, 96 .)



42 UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566 -1576 .

de heere van Brederode bynnen Utrecht om 't gunt
voirs, is texploictere gesonden wares a), als die soonen
van den heere van Asperen ende Langeraeck 1),
Westerholt ), Hoefwegen 3), Vanderst b) ~), Dirrick
Sneu 5), Willem van Nyvelt van Arsberch 6) ende
meer andere in competente getalle c) mit haerlieder

a) „ors 't gutit -- wares" veranderd in „gesonden wares omme
tselve exploict teffectueren" .

b) „die soonen

	

Vanderst" doorgehaald ; daarboven „Floris van
Boetselaar."

c) ,,in

	

getalle" met een andere hand later bijgeschreven .

1) De beer van Asperen en Langerak is Wessel van den Boet-
zelaer, een der onderteekenaars van bet Compromis en van bet
Smeekschrift . Hij voerde to Asperen de Hervorming in en liet
zelfs den beeldenstorm toe. Bij vonnis van 17 Aug. 1568 werd hij
daarom den laude uitgebannen. Zelfs was hij uitgesloten van bet
pardon van 1574. Hij stierf to Rossem in 1575. (Vgl . Marcus
Seiitentien, 130 vlg . ; Te Water, list, van bet Smeekschrift, II,
247 vlg., III, 480 vlg .) Zijn zones zijn de boven (biz. 40 soot a)
genoemde Floris, beer van Langerak en Carnisse, Daniel, beer
van de Merwede en Moei kerk, die aan bet oproer van 1566 deel-
iiam en in 1591 stierf (vgl. Marcus, 131, 134 ; Te Water, II , 240
vlg. ; III, 136, 138, 480), Wessel, die den 13 Maart 1567 bij
Austruweel sneuvelde (Te Water, II, 248), Otto, die deel nam aan
bet Compromis en de openbare preek en daarom werd gebannen
(Marcus, 106 vig. ; Te Water, II, 242 vlg.) en Lodewijk, die deel
nam aan bet Compromis . Ver der had de beer van Asperen nog
een iiatuurlijken zoos Wessel, die in 1568 eveneens werd gebannen
(Te Water H, 247 vlg. ; III, 481) .

2) Westerholt schijnt verder onbekend .
3) Hoefwegen schijnt verder onbekend .
4) Vanderst schijnt verder onbekend .
5) Diederick Sonoy werd wegens bevordering van de openbare

preek in Den Haag en omstreken den 7 Mei 1568 bij vonnis van
den Raad van Beroerte gebannen met confiscatie van zijn goe-
deren . Zijn vonnis bij Marcus, biz . 51 . (Vgl. Cod, dip!, v, h . Hist .
Gen ., tae serie, II, biz . 106 .) Is echter llirrick Sneu dezelfde of
een antler dan Diederick Sonoy? Deelneming aan de wapening van
Brederode wordt Sonoy in zijn vonnis niet ten laste gelegd, zoodat
bet mogelijk blijft, dat Sneu en Sonoy verschillende personen zijn .

6) Over Willern vary Zuylen van Nyevelt, beer van Bergambacht,
Aartsbergen enz . zie boven biz . 26 hoot c .
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dienaren ende aenhangeren a) altesamen wel gewapent
wesende, siende dat baron anslach gefaillert was, hem-
lieden al heymelie weder b) uuyt die stadt begeven
ende c) versteken hebben , treckende weder d) naer
Vianen toe . Ende hebben ten selven daghe die
Staten van Utrecht, terselver e) tit bynnen Utrecht
wesende, omme alle ongemakt, twyst ende twedracht
to stouwen ende goede correspondentie met haer
gebuere to houden f), gedeputert heeren Gerrit van
Renesse 1 ) Ridder ende Raedt ende g) Mr . Jan Apelius
canonic ten Dom ende Cornelis Vermaet scepen 2),
die zy gesonden hebben aen den heere van Brede-
roede, doende denselven mit vrunscap versoecken h)
om goede naeburseap mitten anderen to willen i)
houden ende goede vrunden to willen i) blyven ;
twellic die beer van Brederoede, den gefaillerden
anslach simulerende, den gedeputerden oic beloofden,
hemlieden alle vrunscap toeseggende, begerende van
geljcke goede naebuerscap to willen houden j) 3 ),

a) „ende aenhangere" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) „weder" doorgehaald .
c) „begeven ende" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „weder" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „terselver" veranderd in „dyer" .
f) „omme -- houden" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „ende Raedt ende" doorgehaald.
h) Hs. „hem versoeckende" later veranderd als boven .
i) „willen" doorgehaald .
,j) „twellic die

	

willen houden" later met een andere hand
bijgeschreven .

Over Gerrit van Renesse van Wulven vgl . beneden bij zijn vonnis.
2) Cornelis Vermaet of Van der Maet was van 1545--1517 sche-

pen, van 15(8-1549 burgemeester, vau 1550--1551 schepen, van
1553--1.554 burgemeester, in 1555 schepen, in 1557 burgemeester, van
1560-1566 schepen, in 1507 burgemeester, van 1568-1576 schepen .
In laatstgenoemd jaar is bij gestorveti . (Hs. Kon. Bibl. 132 A 38 .)

3) Over dozen mislukten aanslag van Brederode c, s . op Utrecht
heeft Bor goon enkele mededeeling . Ook elders wordt zij niet
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Den 19 October is die Prince van Ouraengen deur
bevel van de Hartoginne Regente a) binnen Utrecht
(fol. 14v .) gecoinmen mit z j[nJ broder grave Lodewyck
van Naussauwe 1), hebbende die Prince by hem b)
zjjn ordinaris beende ruyteren ), om die stadt to be-
waren ende goede ordere, eendracht ende concordie
onder die borgeren ende inwoenderen to setten .
Wesende die Prince mit si)n broeder geloigeert ten
huyse van Jan van Renesse, here c) van Wilp 3) ;
al`vaer d) die heere van Brederoede hemlieden tot
twee ofte drie reysen toe is cowmen besoecken, daer
telcke reyse groote communicatie gehouden woorde
met die van der nyewe religie . Is mede die Prince

a) „regente" later met eon andere hand bijgeschreven .
b) „hebbende die prince by hem zijn" veranderd in : ,,by hem

hebbende zijn ordinaris" .
c) „den here" veranderd in „Jan van Renesse here" .
d) ,, lwaer" veranderd in „daer" .

vermeld. (Vgl, echter Kist en Royaards, Archief, XVI, blz . 4E5,
noot 1 ; Van der Monde's Tijdschrift, IV, 83 vlg .)

I) Dat Lodewijk van Nassau zijn broeder Oranje vergezelde,
deelt Bor niet mede; hot blijkt evenwel nit het door Te Water
(Smeekschrift, IV, 322 vlg .) afgedrukte journaal, waarin wij lezen
„Den 18n Octob. quam mijn heere de Prince ende Graef Loede-
wyck to Viaiien, reysende van daer nee Utrecht." (Vgl, ook Blok,
Lodewijk van Nassau, 51 .)
2) Bor spreekt van „twe honderd en tsestig schutten ." ( Fol . 74.)
3) Hoewel Bor het niet uitdrukkelijk zegt, zou men nit hot feit,

dat de Prins de Utrechtsche autoriteiten bij zich op het kasteel
Vredenburg to gast noodigde, de gevolgtrekking kunnen waken, dat
hij meent, dat hij dear ook logeerde . Onze kroniekschrijver was
evenwel ooggetuige en zal zich hierin wel niet vergissen . Vgl, ook
111atthaeus, Fundationes, 226 : „Anno 166 post perfractas statues
Ultrajectum venit Princeps cum aliquot viris bombardariis quasi
civitatem defensurus, hospitatusque est aped nobilem Wulpium"
(Aangeh. Van der 1londe's Tijdschrift, IV, 86) . Jan van Renesse
van Wulven en de Wilp was een der hoofden der Gereformeerde
partij in Utrecht (vgl . beneden bij zijn vonnis). Het is dus wel
eigenaardig, dat de PritiS zijn intrek juist bij hem nam . Het huffs
van Renesse was gelegen op den Drift; na de confiscatie van zijue
goederen vestigde hot Ilof van Utrecht zich er in.
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van Ouraengen flit grave Lodewyck sijn broeder tot
twee ofte drie reysen oic a) gethogen naer Vianen
by den heere van Brederoede, daer van geljcke
telcken reyse b) diversche communicatie gehouden
woorden, soe mit die van der nyewe religie als mit
sommighe gedeputeerden van ettelycke steden van
Hollant, tot dien eynde aldaer gesonden wesende c) 1 ) .

a) „oic" met een andere hand bijgeschreven .
b) „telcken reyse" doorgehaald .
c) „tot -- wesende" met een andere hand bijgeschreven.

1) Deze berichten zijn van veel belang. Bor west fists van deze
correspotrdentie van Oranje, Lodewijk van Nassau en Brederode
met de Calvinisten en sommige Hollandsche steden . Hij vermeldt
alleen (fol. 103), dat Oranje aan Brederode in Vianen gesehut
heeft gezonden . llet boverr (p. 44 foot I) genoernde journaal deelt
daaromtrent list volgende merle : „Den 1 Novemb. was mijn heere
den Prinche met Graef Lodewijck en meer andere heeren to Vianen .
Den Zen reysden de voorsz . heeren, ende ook mijn heere van
Brederode to zamen na Sehoenhoven, daer die Staten van Hollant
vergadert warm . Den 3 quamen die heeren wederom to zameu
to Vianen, ende reysden	wederom na Utrecht	Den
14 Novemb. was Graeff Loedewijck to Vianen met ettelyke Edel-
luyden. Den 15 quam to Vianen Graef Jan van Nassau, mijn
heere den Princhen broeder, metten Grave va~l Solrns . Den t6
quam mijn heere den Prinche to Vianen met veel Edelluyden. Den
I7 reysden mijn heere de Prinche, Graef Jan ende den Grave
van Solrns nae Utrecht	Den 23 quam Graef Lodewijck
mitten Graef van Witgensteyn to Vianen	Den 2 Januarij
(1567) quam van Bueren een stuck geschuts to Vianen, geheeten
den Vuyl, dat eertijts doer geyten was by Bisschop Davidt van
Bourgoignen, 't gees mijn heere de Prinche mijn heere Van Bre-
derode gesehonken hadde ." (Te Water, IV, 326 vig .) De mededeeliugen
van ooze kroniek, hoewel zij ons van de to Utrecht gevoerde
ondei handelingen gees nadere bijzonderheden geven, maken evell\vel
wel duidelijk, dat Oranje, die eigenlijk to Utrecht op bevel der
Landvoogdes kwam om list accoord van 23 Aug, ten uitvoer to
leggen, wat hij ook heeft gedaan, char in veel nauwere verbinding
stood tot Brederode en de consistorien dan men gewoonlijk aan-
neemt. Iiet zou evenwel de grenzen vary een aanteekening op deze
uitgave verre overschrijden, zoo wij deze hoogstbelangrijke gebeurte-
nissen in verband met wat de kroniek ons leert, nogmaals gingen
besclu ijven .
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Heeft oic die heer van Brederode terselver tit zeker
bolwerken ende sterckten tot Vianen doen maecken,
soe aen die stadt als aen zijn hugs a), tot conser-
vatie b) van 4jn c) stadt (als by seyde) ende jeghens
d'invasie der rebellen, aennemende tot dies eynde
deur zekere hoopluyden ende bevelhebberen ettelycke
vendelen cnechten, die by den eedt dede doen van
to dienen den Coninc van Spaengen ende den heere
van Brederoede als opperste veelth eer omme die
rebellen van Zyne Majesteyt to verdriven, to straffen
ende to wederstaen .

Op den eersten November 4jn binnen Utrecht ge-
commen tweehondert busehutten, wesende des Princen
ljjfschutten, die by uuyt den naem van den Coninc
aengenomen hadde dour consent van de Herthoginne
Regente, die meestendel al kerckschenders ende
beeldestormers warm d) 1 ) .

fol. 15. Den 12 December is binnen Utrecht
dour last ende bevel van de Prince van Quraengen
als stadthouder van Utrecht e) gepubliceert van den
stadthuyse by Willem de Viant f), deurwerder vary
den Hoove g), zeker ordonnantie, waernaer hem een
eygelic, soe van der oude als van der nyewe religie,

a) „zijn hugs" veranderd in „het caste!" .
b) ,,onservatie" veranderd in „beschermenisse" .
c) „zijn" doorgehaald,
d) „regente ~- warm" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „11s" en „van Utrecht" doorgehaald .
f) „Willem de Viant" doorgehaald .
g) „van den stadthuyse -- hoove" later bijgeschreven .

1) Bor spreekt alleen van „sign bende" . Zoowel Bor als onze
kroniek zeggen, dat er tweemaal achtereenvolgens troepen binnen
Utrecht zijn gelegd, den eersten keer tegelijk met de komst van
den Prins, den tweeden een paar weken daarna . Be insinuatie,
dat 's Prinsen troepen meest beeldstormers waron, wordt door
niets bewezen.
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soude hebben to reguleren ende dat in forme ende
maniere naevolghende i) .

fol . 15r. Publicatie van den P-rins van O-ranje, 12
nee. 1566 . (Bor, fol . 75 .)

fol. 1 . Achtervolghende welcke ordonnantie is
die van der nyewe religie by die Prince van Ouraengen
toegelaten haer sermoenen to doen buyten die Witte-
vrouweporte vast onder die stadt a) aen bet singel,
alwaer zylieden eon plaetze gecoocht hebben, die zy
mit sant dede bespreyen omme daer bequamelic voir
die vrouwen in den regen ende antlers op to moeghen
Bitten ; weleke plaetze by haerlieder gemeinte ge-
naempt is geweest die Santkerck ; daer over den
anderden dash gepredickt woorden ; alwaer oic som-
mighe van haerlieder dooden naer haerlieder wys
ende seremonien begraven zijn geweest, singende
aldaer in de begravenisse ettelickeb) vuytsche spalmen .
Ende als haer sermoenen gedaen waren, soe c ) hebben
hem d) sommighe ministers ofte collecteurs e), daertoe
gecommittert zijnde, hem aldaer f) gevonden onder

a) „vast -- stadt'' later bijgeschreven .
b) ,,in de -- ettelicke" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „als - see" veranderd in „die sermoenen gedaen sijnde" .
d) „hem" doorgehaald .
e) „ministers ofte collecteurs" later bijgeschreven.
f ) „hem aldaer" met een andere hand later bijgeschreven .

4) Bor deelt hog een en antler merle over de onderhandelingen,
die aan dit accoord voorafgingen . Daaruit bhjkt, dat de Prins
deze ordonnantie eerst heeft afgekondigd, nadat zoowel de Staten
van Utrecht als het Hof en de Raad der stall geweigerd hadden
met die van de nieuwe religie een accoord to treffen. Van deze
weigering ontving de Pri»s acte. Daarna mud hij de concept-
ordonnantie naar de Landvoogdes en ontving ze door hair goed-
gekeurd terug.
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hot wick a), die zekere sackgens in die hant hielden b),
daer eon yegelic die wilde zijn caritaet in dede, mits
daerin gevende zeker penninghe ofte gelt c), waer-
van d) zyliede broot om e) dede backen, dat zy den
armen lieden gaven, die haer sermonen quamen
hooren f), ende oic sommighe g) scamele borgeren mu
tzelve gelt h) heurden omme tot haerlieder predication
to common, waerdoor zylieden groot volck aen haer-
lieder zyde ende religie i) gethoogen hebben 1 ) .

fol . 1s . op den 14 December is die Prince
van ouraengen mit zijn brooder grave Lodewyck van
Nassauwe 2), naerdat by die voirs . ordre binnen
Utrecht gestelt hadde j), gereyst uuyt Utrecht naer
Amsterdam, alwaer grave Lodewyc van die Prince

a) „hot wick die" veranderd in „haer gemeente" .
b) „tlielden" veranderd in „houdende'' .
c) „mits -- gelt" doorgehaald.
d) „waervan" veranderd in „daer" .
e) „om" met andere hand later bijgeschreven .
f) „den armen -- quamen hooren" veranderd in

armen, die haer sermonen hoorden, destribuerden".
g) „sommighe" doorgehaald.
h) „om 't zelve gelt" doorgehaald .
1) „ende religie" met eon andere hand later bijgeschreven .
j) „naerdat -- hadde" met eon andere hand later bijgeschreven .

1) Bor heeft goon van al doze bijzonderheden, waaruit duidelijk
blijkt, dat de nieuwe gemeente reeds was gesticht en haar vaste
organisatie had bekomen . Eigenaardig is doze schets van de Calvi-
nistische gebruiken uit de pen van eon Katholiek .

2) F'ruin meent (Verspr . Geschr. I, 432), dat de Prins omstreeks
18 Dec. van Utrecht naar Amsterdam vertrok ; Scheltema (Hendrik
van Brederode, 32), neemt aan, dat dit op 20 Dec, geschiedde ;
de kroniek leert ors, dat hot op 14 Dec, was . Verder blijkt, dat
Lodewijk hem to Amsterdam niet kwam opzoeken (t . a. p .), maar
dat beide brooders gezamenlijk van Utrecht naar Amsterdam zijn
gereisd . To Amsterdam is nog langdurig oiiderhandeld (t . a, p .
436 vlg .) Vgl . nog over Oranj&s ver blijf to Utrecht : Van der
Monde's Tijdschrift, IV, 85 vlg, ; Kist en Royaards, Archief, XVI,
412 vlg .

„order den
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gescheyden is, reysende van daer over a) Arnersfort
naer Duytslant 1 ) . Ende die Prince naer Haer-
lem 2), Leyden, den Haghe b), Delft, Rotterdam,
Dordrecht ende sae voirts over c) Geertruydenberghe
rise d) Breda ende van daen e) naer Antwerpen, daer
die Hertoghinne hem versereven ende doers coinmen f)
hadde, naerdat by metten steden van Hollant aldaer
in 't duertrecken ende passeren diversehe communi-
catie die religie aengaende gehouden hadden y) .
Hebbende die Hertoginne Regente alrede doers aen-
nemen ettelicken regimenten enechten, sae in Duyts-
lant als in den Nederlanden, omme to voircommen
ende to beletten die vergaderinghe der sectarisen ende
rebellen die daer soude moeghe gebeuren h), ende
mit garnisoenen to besetten die prineipalen steden,
vresende dat die by den sectarisen innegenomen ende
geoccupeert soude hebben moegen worden . Hebbende
die Hertoginne Regente den Majesteyt van den Coninck

a) „reysende van daer over" veranderd in ,,treckende dear" .
b) Hierboven „houdende aldaer", doorgehaald .
c) „wer" veranderd in „deur" .
d) „rise" doorgehaald .
e) „ende van daen" doorgehaald .
f) „ende doers commen" doorgehaald.
g) „naer dat by -- gehouden hadden" met een andere hand later

bijgeschreven .
h) „daer -- gebueren" veranderd in „tot Vianen ende andere

plaetse gemaekt worden" .

4) De Prins is den 20 Januari 1567 uit Amsterdam vertrokken .
Wanneer Lodewijk naar Duitschland is gegaan, blijkt niet ; ver-
moedelijk omstreeks denzelfdeii tijd, llij zou de Duitsche hulp-
troepen haled, die evenwel, toen de taken in Holland geheel ver-
liepen, bleven waar zij warm. Lodewijk is na then tljd noon
weer in Holland teruggekeerd . (Vgl . Blok, Lodewijk van Nassau, 54 .)

2) Van 's Prinsen bezoek sari llaarlem weet Bor niets, evenmnin
als sari Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht ; maar dere
route zal wel juist zijn, daar de Prins nit Holland weer naar Ant-
werpen is ;ereisd . (V ;l, ook Sehelterna, Hendrik van B~ ederode, X12.)

Bijdr, en Meded. XX .V .
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veradvertert ter selver tijt a), wends die grave van
Egmont in Vlaenderen, als stadthouder over Vlaen-
deren b), grote executie over die sectarisen, ministers
ends kerckeschenders ends hoofden van dies, hoe-
wel deselve in haer confession opentlick verclaerden
ends oic daerop den doot storven, dat zyluyden dour
inductie ends permissie van den graven van Egmondt
selfs ends anderen heeren ends edelen geconfede-
reerden zulcx gedaen ends geperpetrert hadden, die
hemlieden belooft hadden daervan to sullen vryen c) 1 ) .

fol. 19 z) . Anno 1567 den 11 Januarij zijn uuyt
Vianen over den Rijn gecommen in den landen van
Utrecht omtrent tweehondert schutten, leggende in
dienst onder die heere van Brederoede onder den

a) „Hebbende die -- selver tijt" doorgchaald.
b) ,,over Vlaenderen" veranderd in „aldaer" .
c) „Doende die grave -- vryen" met eon andere hand later

bijgeschreven .

1) Pit is zeker maar half waar. Ongetwijfeld heeft de oppositie
der grooten, Oratije, Egmond, Hoorne c, s ., en later die der edelen
van hot Compromis de predikanten eti de Calvinisten ten sterkste
aangemoedigd om op den ingeslagen weg voort to gaan en overal
de gemeenten to organiseeren. Zelfs stonden verschillende edelen
in nauwe betrekking tot de predikanten en hun aanhang . Maar
hot is zeker geheel onwaar, flat Egmond, die tot zijtt flood toe
good katholiek is geweest en nooit jets met de Calvinisten to flood
wilds hebben, de godsdienstige beweging zou hebben aangemoe-
digd. Het is mogelijk, flat hot yolk flat van hem dacht, maar
van zoo jets kan bij Egmond goon sprake zijn . Hij was in de
oppositie en flat van ganscher harts, maar van de Calvinistische
buitensporigheden had hij eeti afschuw . Maar hot yolk scheidde
Egmond niet of van de edelen van hot Compromis, die zeker
nauwe betrekkingen hadden met de Calvinisten ; zijn gedrag gaf
trouwens aanleiding tot doze opvatting .

2) Hier begint hot gedeelte der kroniek, flat afgedrukt is in den
Utrechtschen Volksalmanak voor 1851, 84 vlg.
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hoopman Rennynck, die des snachts a) int Wael 1 ) ge-
gebleven zjn b) ende over den Rijn gecommen waren,
omme tlant van Utrecht to beroeven c) ende die
cloesteren d) in den platters landen van Utrecht e)

gelegen to verbranden , als zy haer openbaerlick f )
beroemden . Twellic g) die van Utrecht vernemende,
hebben h) op den 12 Januarij des i) smorghens to
vijff nre het vendel cnechten, dat zy aengenomen
hadde, uuyt die stadt doers trecken nae 't Wadl toe ;
oie soe was j) de elocke dear bevel van den Hoove
in de doorpen, omtrent het Wadl gelegen, doers
trecken k)~ omme den huysluyden by den anderen to
vergaderen ende de vremde 1) cnechten to verjaghen ;
zulex dat die rebellen weder over den Rijn naer
Vianen gethoogen 4jn . Ende m) des anderendaeehs,
wesende n) den 13 Januarij, is o) tvendel weder
binnen lJtreeht gecommenp), medebrenghende eenen
gevangen van de rebellen, die zy int Wadl gevangen
hadde, geboren wesende van den Bosehe, die mitten

a) „des snachts" veranderd in „dies nacht" .
b) „gebleven zijn" veranderd in „zijn gebleven" .
c) „beroeven" veranderd in „spolieren" .
d) „die cloesteren" veranderd in „alle die cloesteren ende

coiiventen" .
„Utrecht" veranderd in „dien" .
„openbaerlick" met een andere hand later bijgeschreven .
„Twellic" veranderd eerst iii „sulcx", later in „waerdeur" .
„vernemende hebben" doorgehaald .
,,les" met een andere hand later bijgeschreven .
„rloen trecken -- soe was" veranderd in „naer 't Wael geM

sonden hebben omme die rebellen to resisteren ; daertoe oic" .
k) „rloen trecken" veratiderd in „geslagen wonders".
l) „vremde" met een andere hand later bijgeschreven .
m) „ende" veranderd in „commende".
n) „wesende" doorgehaald .
o) „is" veranderd in „het" .
p) „gecommen" doorgehaald.

1) 't Wail ligt aan de Lek bij Vreeswijk, tegenover Vianen .
4*
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coorde naderhant dear expres bevel van de Harto-
ginne Regente a) geexecuteert woorden 1).

Die Staten van Utrecht, beduecht ende bevrest b)
zynde voir meerder ende groter c) schade ende peri-
culen d), overmits die rebellen tot Vianen, naerdat zy
tot Oosterwael by Antwerpen 2) verslegen ende ver-
stroyt was e), dagelicx hoe langer hoe meerder waschen f )
ende haer versamelende ende vergaderende ende
(fol. 19v .) den landen van Utrecht dreygende waren,
hebben by advys van den Hoove van Utrecht op
den 22 Februari op het behagen van de Hoocheyt g)
van de Herthoginne Regente h) nosh twee vendelen
cnechten aengenomen, sterckt omtrent achthondert
personen s) i) ; deputeerden tot dyes eynde aen Hare
Hoocheyt j) Mr. Wouter van Coordenoort, canonic
van St. Peeters, versoeckende van weghen der voirs .
Staten k), dat die Majesteyt van Coninck dieselve

a) „dear - Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „ende bevrest" later bijgeschreven .
c) „meerder ende groter" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „ende periculen" met eeii andere hand later bijgeschreven .
e) „naerdat - verstroyt was" later bijgeschreven en doorgehaald .
f) „meerder waschen" veranderd in „sterker woorden" .
g) „van de hoocheyt" doorgehaald .
h) „Regente" later bijgeschreven .
i) „sterckt - personen" met een andere hand bijgeschreven .
j) „aen haer Hoocheyt" veranderd in „aen de Hertoginne Regente" .
k) „Versoeckende - Staten" veranderd in „+ioende van weghen

der Staten versoecken".

1) Door dergelijke excessen wordt het begrijpelijk, dat de partij
van den opstand in 1567 op weinig steun behalve bij de overtuigde
Calvinisten rekenen kon. Rerst later, toen de Spanjaarden op nog
veel erger wijze in Nederland huishielden, sloot de bevolking zich
deels bij de rebellen aan, deels liet zij nit haat tegen de Span-
jaarden de Geuzen begaan .

2) De slag bij Austruweel valt op 11 Maart 1567 . Daarna trokken
de benden van Brederode en de zijnen naar het Noorden terug .

S) Ditzelfde getal bij Bor, fol . 107.
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twee vendelen soude willen onderhouden ende a)
betalen , soe die dienende waren tot conservatie b)
van den gemeyne landen . Twellic I3aer Hoocheyt
geconsenteert heeft c) , miss dat die Staten die
voirs. d) vendelen betalen soude voir deerste maent,
daer hoopluyden aff waren Steven die Wit ende
Egbert van Wick 1 ) ; welcke twee vendelen e) op die
Vaerdt jeghens Vianen over 2) geleyt woorden f). Oic
soe heeft die voirs . Cordenoort uuyt die naem van de
Staten aen Haer Hoocheyt versocht omme bynnen
Utrecht to moeghen hebben een hoofs ende capeteyn
mit nosh meer chrijsvolcx ; sae g) die van Vianen
dagelicx in den landen van Utrecht zeer sterckt
overquamen, dieselve jammerlick beroevende, drey-
gende 't plate lands, soe cloesteren, kercken ale andere,
aff to willen branden, soe versochten die Staten
merle dear denselven gedeputeerde, dat die Hertoginne
Regente een hoofs ende capitain mit nosh meer chris-
volck binnen Utrecht seynde wilde h) .

Twellic Hare Hoocheyt i) effectuerende, heeft den

a) „onderhande ende" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „conservatie" veranderd in „beschermenisse" .
c) „haer -- heeft" veranderd in „die Hertoginne Regente con-

senteerde".
d) „voirs" veranderd in „selve twee" .
e) „welcke twee vendelen" veranderd in „die beyde mit haer

venlent" (?) .
f) „op die - woorden" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „Oic soe -- chrysvolcx" doorgehaald ; „soe" met een andere

hand bijgeschreven .
h) „soe versochten -- seynde wilde" met een andere hand

bijgeschreven .
i) „Hare Hoocheyt" veranderd in „die Hertoginne Regente".

1) Doze personen komen niet bij Bor voor .
2) Dus to Vreeswijk, dat ale versterkte plaats in de Utrechtsche

geschiedenis van alle eeuwen een groote rol heeft gespeeld .
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grave van Meghen, Charles de (rymeur 1 ), voir een
hooft ende capitain binnen Utrecht gesonden, als
wesende die slutele ende entree van de Nederlanden
op flier zyde a) z), die aldaer op den 28 Februarij
wesende Vrydach b), gecommen is c) mit 10 vendelen
lanscnechten d) ), deer by colonel of was ende voir
den Bossche merle gelegen hadde e) (gecommen is) ;
wesende die grave gelogeert in St . Catharine clooster 4)
ende die cnechten op die borgeren ende ingesetenen,
(fol. 20 .) sae geestelic als weerlic, niemant uuytge-

a) „als wesende

	

zyde" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „wesende Vrydach" doorgehaald .
c) ,,gecommen is" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „lanscnechten" veranderd in „cnechten".
e) Met een andere hand later bijgeschreven ; „Stadt van den

(Bossche) (die haer rebellerde, willende ghen garnisoen ontfangen,
hebbende dear heurlider capitain Bombergen, den cancellier van
Brabant ende den heer van M erode, commissarissen van de Hertoginne
Regente aldaer gesonden omme die saecke tappaiseren, in bewaer-
derhant does stellen) voor een tijt merle gelegen hadde ."

1) Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland .
2) Bor zegt, flat de Landvoogdes vreesde, flat Brederode en de

zijnen Utrecht zouden verrassen „en daeraf to maeken als een
Stall van Orleans" (fol . 107,)
3) Bor zegt „met sijn gansche Regiment".
4) Het St . Catharijne-klooster is in de eerste helft der dertiende

eeuw gesticht. Het lag bij de Catharijnepoort op het tegenwoordige
Vreeburg en behoorde aan de Ridders van St. Jan, In 1529 werden
de ridders evenwel gedwongen to verhuizen, dear de Regeering
hun terreinen noodig had voor het bouwen van het kasteel Vreden-
burg. Toen betrokken zij het Karmelietenklooster aan de Lange
Nieuwstraat . Het is dus in flit klooster, flat Megen zijn intrek
nam . Het bestaat voor een deel nog ; de kerk is de kathedraal
van het Utrechtsche aartsbisdom . (Vgl . P. Q . Brondgeest, Bijdragen
tot de geschiedenis van het Gasthuis, het Kiooster en de Balye van
St. Catharine, de Johanniter-ridders en van het Driekoningen-
gasthuis to Utrecht, passim ; S. Muller Fz., Geschiedenis der fun-
datien, beheerd door het college van regenten der Vereenigde
Gods- en asthuizen to Utrecht, blz . 3 vlg.)
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sondert ; daer die heeren van Hoove mode in gecon-
sentert hadden sonder prejuditie van haerluyder
privilegie a) .

Ende heeft b) die grave van Meghen terstont eon
vendel cnechten doers common c) op den huyse van
Vredenborch tot bewaernisse van dien, soe men voir
hot casteel seer d) bevrest was e) .

(lol . 20.) De Landvoogdes verbiedt alle predikatien .

Den 21 Aprilis 1 ) is die Prince van Ouraengen,
veradvertert zynde , dat die Hertoge van Alva mit
ettelicke regimenten Spaengaerts in de Nederlanden
common soude , uuyt Antwerpen vertroecken naer
Duytslant, medenemende alle zijn gereette goederen,
willende den Hertoge van Alva mit die zynen niet
verwachten, noch hem op die schone woorden van de
Hartoginne ende die missive van de Ooninck niet be-
trouwen , achterdencken altijts hebbende op die
brieven van Ambassadeurs van Spaengen, hiervoirens
gementionert 2 ) . Hebbende den graven van Hoorn
ende Egmont geraden ende gepreaviseert, dat zy die
comste van de Spaengaerts niet verwachten en souden,
soe zy mit hemlieden haer bedrogen souden vinden,
maer dat zy gedencken souden die proposten, die zy
metten anderen tot Denremonden 3 ) gehadt ende ge-
houden hadden, seggende, dat zy die brugge souden

a) „wesende die grave - privilegie" doorgehaald .
b) „Ende heeft" veranderd in „Doende" .
c) „doers common" veranderd in „gaen" .
d) „seer" doorgehaald .
e) „soe rnen -- was" met eon andere hand later bijgeschreven .

9) Bor zegt U April (fol . H7).
2) Deze brieven worden in de kroniek niet genoemd,
3) De bijeenkomst to Dendermonde .
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zijn, daer die Spaengaerts over soude gaen ende den
Nederlanden alsoe ouder haer tyrannie, gewalt ende
moetwillicheyt brengen soude '). Die Prince vertrec-
kende uuyt Antwerpen, is die Hartoginne Regente
weder daerbinnen gecommen a) 2) .

Die hoopluyden ende enechten binnen Vianen
leggende, beducht zynde van overvallen to woorden
van den Grave van Meghen, gecommen b) wesende
mit zijn regiment binnen Utrecht 3), zijn op den
24 Aprilis 4), wesende Donredach c), tsamen uuyt
Vianen gethogen, uuytgesondert drie vendelen, die
daer gebleven zjjn, als hot vendel van joncker d) Jan
van e) Renesse, van f) Albert van liuechtenbroeck
ende van f) Evert van Nyvelt 5), capitainen aldaer

a) „Den XXI

	

gecommen" met een andere hand later bij-
geschreven .
b) „gecommen" doorgehaald .
c) „wesende Donredach" doorgehaald.
d) „uuytgesondert -- joncker" doorgehaald ; in plaats daarvan

„blyvende".
e) „van" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „van" doorgehaald .

1) Deze bijzonderheid is zeker opmerkelijk en bewijst, dat dit
verhaal in dien tijd algemeen bekend was . Bor vermeldt deze
woorden van den Prins als een gerucht (fol . 172) . Nu men ze in
een Utrechtsch gelijktijdig bericht vindt, words het zeer waar-
schijnlijk, dat ze werkelijk zoo of ten minste in dien geest zijn
gesproken .

2) Volgens Bor (fol. 118) is de Hertogin den 28 April to Ant-
werpen aangekomen .

3) Megen was door de Landvoogdes tot herstel van orde en rust
naar Utrecht gezonden . (Bor fol . '119 en boven blz . 53 vlg.)

4) Bor (t, a, p .), noemt geen datum, maar zegt, dat deze sol-
dat~on den 28 April voor Amsterdam waren, zoodat de in de kroniek
genoemde datum wel juist zal zijn .
5) Deze namen ook bij Bor (fol . 119), die echter van N, van

Nievclt spreekt . Jan van Renesse van Wulven was lid van het
Comps omis en onderteekende het Smeekschrift. Hij sloot zich in
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mit haer vendelen a) . Nemende die andere baron b)
tooeht doir den landen van Utrecht, als doir c) tree-
kende mit vliegende vendelen omtrent voirby die
stadt Utrecht d) doer Ylueten, Maersen, Bruce-
kelen, Loenen ende Abeoude, beroevende ende
brekende e) ende aen stucken smitende alomme die
kercken, daer sy passeerden, treekende soe voirts
tot Sloterdijck f) by Amsterdam, meynende binnen
die stele to comen g), soe die heere van Brederode
mit veel edelluyden ende ander geselscap al heymelie
binnen der stele van Amsterdam van to voirens h)
gecommen was 1 ), Maer is haren aenslach gefailleert i),

a) „capitainen -- vendelen" met eon andere hand later bij-
geschreven .

b) „die andere haren" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „als doir" doorgehaald .
d) „omtrent -- Utrecht" doorgehaald .
e) „ende brekende" veranderd in „spolierende" .
f) „Sloterdijck" veranderd in „omtrent" .
g) Na „common" met eon andere hand ingevoegd „dat hen-

lieden faillerden" .
h) „binnen -- voirens" veranderd in „van to voirens daerbinnen".
i) „Maer -- gefaillert" doorgehaald .

1567 bij Brederode to Vianen aan, word bij eon aanval op Vreeswijk
door 's Konings troepen gevangen genomen en near Utrecht ge-
voerd, wear bij is ter flood veroordeeld en den 3 Juli 1567 is
onthoofd. (Vgi . Marcus, Sententien, 317 . Te Water, III, 255 vlg .
Groen, Archives II, 63.) Hij moot niet worden verward met zijn
boveugenoemden gelijknamigen neef, die in 1566 en 1567 eon soort-
gelijke rol speelde en daarom door den Raad van Beroerten word
gebannen, maar die in 9572 terug kwam en verder den Prins
en de Staten in verschillende ambten heeft gediend . Doze stierf
1 April 1584. (Vgl. Marcus, 906, 109, Te Water III, 250 vlg .,
verder de historische litteratuur over lien tijd en beneden, passim .)
Evert van Zuylen van Nyevelt, eeii broedcr van Frederik (vgl,
beneden) was eon der leiders der gereformeerde partij to Utrecht
in 1566 en 1567 . (Vgl. Te Water, IV, 309 .) Over Albert van
Iluchtenbroeck vgl . beneden blz . 68 .
1) Ilierin vergist de kroniek rich . Teen de troepen van Viatien

den 28 April voor Amsterdam verschenen, was Brederode daer
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Den 27 Aprilis, wesende Sonnendach 1), is die
Grave van Meghen in persoen a) mit zijn 10 vendelen
cnechten ende twee vendelen, die die van Utrecht
(fol. 20v .) aengenomen hadde, mit noch 40 peerden
ende vier veltstucken gesehut b) 2 ) van Vredenborch ge-
thogen uuyt Utrecht c) naer Amsterdam, omme den
hoop van Vianen d) to slaen ; dan aleer die grave
mit zijn volek by Amsterdam quam e), waren die
rebellen f) al gepassert in Waterlant, soedat die grave
zijn leger geslagen heeft to Sloterdijck op dese zyde
van 't watery) 3) .

Den 28 Aprilis 4), wesende Manendach, zijn die

a) „Den - persoen" veranderd in „Denwelcken den grave van
van Meghen op den 27 Aprilis uuyt Utrecht" .

b) „geschut" doorgehaald .
c) „gethogen uuyt Utrecht" veranderd in „gevolcht is" .
d) „den hoop van Vianen" veranderd in „dieselve" .
e) „quam" veranderd in „commen consten" .
f) ,,die rebellen" veranderd in „zyluyden" .
g) „op -- 't water" doorgehaald ; daarboven „op de zuytsyde" ook

doorgehaald .

j uist den vorigen nacht scheep gegaan naar Oost-Friesland . De
aanslag op Amsterdam rnislukte door de kloeke houding der bur-
gerij . (Vgl . Scheltema, Hendrik van Brederode, 108 vlg,) Het is
natuurlijk geheel onjuist to zeggen, dat Brederode en de zijnen
„al heymelic" in Amsterdam wareii gekomen . Ieder moist, dat hij
daar was en moat hij voorhad .
1) Bor zegt, dat Megen den 29 April to Amsterdam aankwam .

Bit is mogelijk, hoewel in dat geval de tocht lang heeft geduurd .
Onze kroniek is op deze data, naar het schijnt, zeer betrouwbaar .
Bijvoegingen als „wesende Sonnendach" verraden den ooggetuige ;
dergelijke bijzonderheden onthoudt men gemakkelijk, zoodat deze
datum wel juist moet zijn .

2) Beze details over Megens troepen niet bij Bor .
3) Nadat de Geuzen bij Amsterdam het Karthuizerklooster hadden

verbrand, trokken zij Noord-Holland in, plunderden de abdij van
Egmond en gingen to Medemblik scheep .

4) Bor zegt 26 April, maar voegt er voorzichtig bij : „andere seggen
den tienden Mey". Onze kroniek is blijkens de uitdrukkelijke toe-
voeging „wesende Manendach" zeer waarschijnlijk het best ingelicht.
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cnechten, die noch binnen Vianen gebleven waren,
over a) den Rijn gecomrnen naer die Vaert in twee
hoopen , als deenen hoop boven die Vaert aen die
oostzyde, daer joneker Jan van Renesse b) mit zijn
cnechten was c), ende dander hoope beneden die
Vaert aen die westzyde omtrent die Steenhooven 1),
menende alsoe den Vaert aen twee hoecken tef'ens
to overvallen ende d) inne to nemen, soe zy verstaen
hadden, latter gheen cnechten op die Vaert gebleven
en waren . Maer Steven die Wit, die aldaer mit zijn
vendel gebleven was omme die Vaert to bewaren,
heeft hemlieden mit zijn cnechten van daer verdreven,
soedatter veel van de rebellen geschoten ende in den
Rijn verdroncken zjn . Ende woorden joncker e) Jan
van Renesse gevangen mit 15 f) cnechten van zijn
vendel, die tenselven daghe jeghens den avont binnen
Utrecht op Vredenborch gevanckelic gebrecht 4jn cg),
die naderhant by de Hoove It) geexecuteert ende i)
op die galeye gebannen zijn gewest j) 2))

a) Voor „over" met een andere hand „tsamen" doorgehaald .
b) Na „Renesse" ingevoegd „van Wulven", weer doorgehaald .
c) „daer joncker -- was" doorgehaald .
d) „te overvallen ende" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „woorden joncker" doorgehaald.
f) „'15" veranderd in ,,Melicke" .
g) „zijn, die" veranderd in „wordcn, van welcke cnechten die

sommighe".
Iz) ,,by den Hoove" veranderd in „deur ordonnantie van de Her-

toginne Regente" .
i) Na „ende" met andere hand later bijgeschreven „dandere" .
j) „gewest" doorgehaald ; in plaats daarvan „geworden mit

confiscatie van haerlyder goederen" .

t) Deze details niet bij Bor. De Steenovens (niet Steenhooven)
was een gehucht bij Vianen aan de Lek, waar ook eeii veer was .
(Vgl. Van der Aa in voce .)

2 ; Jan van Renesse is onthoofd, de aiideren zijn tot de galeien
veroordeeld . (Vgl, boven blz 56 noot 4 .)
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Den 3 May zijn die cnechten, die noch binnen
Vianen gebleven waren, daeruuyt vertrocken, ver-
latende die stadt, soedat veele gevangens, die tot
Vianen saten, losgecommen zijn , als a) ondrr andere
die schout van Amersfort Vincent van der Hoef 1 ) ende
(fol. 2l .) Splinter van Hamersvelt b), die langhen tit
aldaer in dyssere geseten hadde ende seer gequelt
waren c) gewest 2).

Den 5 May, wesende Manendaeh, hebben die
burgemeesters van Vianen die sluetelen van de stadt
van Vianen d) op die Vaert gebrocht, versoeckende
van de burgemeester van Utrecht e) Harman van de
Vecht 3 ) ende den hoopman Steven die wit, die
aldaer waren, dat zy binnen Vianen souden willen
common mit hot vendel, dat op die Vaert lack f), ende
die stadt van Conincks weghen innenemen ; twellic
zylieden niet en hebben dorven doers buyten consent
van den drie y) Staten van Utrecht, soedat Harman
van de Vecht naer Utrecht gecommen is tzelve den
Staten to kennen gevende, die tzelve om redenen

a) „als" veranderd in „ende" .
b) „ende - Hamersvelt" doorgehaald .
c) „waren" veranderd in „was" .
d) „van Vianen" doorgehaald .
e) „van Utrecht" met eon andere hand later bijgeschreven .
f) „dat -- lack" met eon andere hand later bijgeschreven .
g) „drie" doorgehaald .

1) Vgl, over dozen schout van Amersfoort beneden bij zijn vonnis .
Het is opmerkelijk, dat Brederode's krijgsknechten eon man lang
hebben gevangen gehouden, die later om zijn geloof is ter flood
gebracht . Splinter van Hamersvelt is onbekend .
2) Bor vermeldt wel hot verlaten van Vianen op 3 Mci en de

bevrijding der gevangenen, maar kent doze namen niet .
3) Herman van de Vecht was van 1563-1561 schepen, van

1565-1566 burgemeester, van 1567-1574 schepen, en in 1575
burgemeester . (Hs. Kon . Bibl. 132 A 3$.)
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niet geraden en doechte i). Ende a) tenselven daghe
op die noene is b) hertoghe Eryck van $ruswyck
mit een vendel cnechten binnen Vianen gecommen,
den stadt van Conineks weghen inne7nende ) .

Den 6 May zijn die rebellen, die uuyt Vianen in
waterlant gecommen waren, omtrent c) Hoorn 3) to
scepe gegaen, arriverende tenselven daghe omtrent

a) „Ende" doorgehaald ; daarboven met andere hand „Ende is"
b) „is" doorgehaald .
c) „ontrent" veranderd in „by" .

1) Al deze bijzonderheden, zeker niet zonder belang, omtrent de
gebeurtenissen to Vianen, worden bij Bor gemist . Bij hem bezet
Erik van Brunswijk het stadje oumiddellijk na de ontruiming door
de Geuzen . 4pmerkelijk is hier de aarzeling van den burgemeester
van Utrecht en den hopman, om zonder toestemming der Staten
an Utrecht Vianen to bezetten ; merkwaardig is ook de weigering
deter laatsten om daartoe bevel to geven „om redenen" . Deze
redenen zijn niet ver to zoeken . Vianen was een onafhankelijke
souvereine heerlijkheid, die op de grens van Gelderland en Holland
bij geen van beide landen behoorde . Slechts de burg was leen-
roerig aan den graaf van Holland, sedert Gijsbert van Vianen then
in 1372 van Albrecht in leen had ontvangen. Tot 1795 is Vianen
tan ook een vrijplaats voor bankroetiers en weggeloopen schul-
denaars gebleven. (Vgl. M. C. Van Hall, Hendrick, graaf van
Brederode, biz. 172 vlg .)

2) Erik van Brunswijk behoefde zich niet aan staatsrechtelijke
bedenkingen to storeii, toen hij Vianen in naam des Konings be-
zette. De leenheer kon een leenman nit zijn goed zetten in het
geval van gebleken felonie . Vianen word tan ook eenvoudig bij
's Konings gebied ingelijfd, van zijn privilegien beroofd en ontpoort .
De bovengenoemde Steven de Wit werd drost van stall en laud
van Vianen ; zijn commissie als zoodanig, eerst van 10 Dec . 1570,
is gedrukt in Dolt's Archief, II, 108 . Bor (t, a, p .) deelt mete,
tat hij zijn berichten over Vianen had van „Meester Gerrit van
Swieten, geweest zijnde Leraer binnen Vyanen, die my eenige
van syne autentyke en opgetekende memories roerende de stele van
Vyanen, tot mijnder begeerte overgesonden heeft, hoewel ik hem
oubekent was." (Vgl, ook Van Flail, 1-Iendrick van Brederode, 65 .)

3) Br t, a, p. zegt to Medemblik .
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Muyden 1) , nemende haren tocht weder a) doir bet
last van Utrecht. Denweleken die grave van Meghen
met zjjn regiment oic uuyt waterlant, daer b y hem-
lieden gevolcht was b), to scepe gevolcht is c) ende
twee ure naer hemlieden tenselven daghe omtrent
Muyd~n mede gearrivert is, hemlieden soe c) voirts
to laude vervolghende tot Amerongen, daer zy(n)
den Rijn al e) gepassert waren, treckende f) door die
Betuwe naer Hussen 2) in den landen van Cleef,
alwaer sylieden gecomrnen nude, z~jn alle g haer
vendelen van den standart gethogen geworden h) ;
scheydende die cnechten van den anderen (hebbende
alien haer hoofden ende capitainen achtergelaten,
die hemlieden afgeweken ende i) afgethogen waren),
lopende elcx zynen wech .
Den 7 May 3, zjjn op die Zuyderzee tusschen

Enkhuysen ende Harlingen in Frieslant gevangen die
hoefden ende capitainen, die uuyt Vianen geweken
waren, als Cxijsbert ende Dirrick van Batenborch ge-
broeders, Peter van Dangelot, N. Coock 4) ende meer

a) „weder" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „daer

	

is" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „is" doorgehaald .
d) „soe" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „al" met een andere hand later bijgeschreven .
I) „treckende" veranderd in : „haren wech genomen hebbende" .
g) „alle" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „geworden" met een andere hand later bijgeschreven .
i) „afgeweken ende" met eerie andere hand later bijgeschreven .

1) ,,By `Taep Hannes, wesende een plaetse op den Dijk tusschen
Amsterdam en Muiden, daer de schepen aen den dijk mogen
komen" . (Bor t . a, p.)

2) Huissen, dat destijds nog under Kleef behoorde . Bor maakt
geen melding van deze vervolging der Geuzen door Utrecht en de
Betuwe door Megen . (T, a, p,)
3) Bar noemt den datum niet.
4) Bor noemt behalve de beide Batenburgs nog Sjoerd Beyma,

Willem Buma eii Hartman Galama . Peter van Dangelot is Pierre
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anderen edelluyden, die op bet castel to Harlinghen
gevanckelic gebrocht woorden ende naderhant tot
Brussel, daer zy metten sweerde geexeeuteert zijn .
Den 9 May, wesende Vridach , is die grave van

Meghen weder binnen Utrecht gecommen van Ame-
rongen, daer by den rebellen mit zjn volck vervolcht
ende uuyt Coninex lant verjaeeht hadde a) .

Den 10 May zijn die elf vendelen weder binnen
Utrecht gecommen, die b) die rebellen over die 40
mylen vervo[1]cht hadden a) .

Den 15 May, wesende Donredach c), zijn by sen-
tentie van den Hoove van Utrecht deur ordonnantie
van de Hertoginne Regente d) twee beeldestorm-
mers mitter coorde geexecutert ende haer goet
verclaert confiseabel, alse) Peter Aertz . alias Hoopman
Droech, wesende een schoenmaecker, geboren van
Utrecht f), ende dander g) Ruyter Dirrick, wesende
een scipper, woenende in de weert 1), die oic alle
(fol. 22 .) beyde h) den heere van Brederode gedient
hadden 2))

a) Deze alinea doorgehaald, daarnaast in margine „Bon" .
b) „die" veranderd in : „naerdat zy" .
c) „wesende Donredach" doorgehaald .
d) „deur -- Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „verclaert

	

als" veranderd in : „geconfisquert d'eene ge-
noempt" .

f ) „geboren van Utrecht" doorgehaald .
g) „dander" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „woenende - beyde" veranderd in : „beyde van Utrecht

geboren waren ende".

d'Andelot, die evenals de Batenburgs c, s . 1 Juni 1560 to Brussel
is onthoofd. (Bor, fol . 169.1 Met N. Coock bedoelt onze kroniek
ongetwijfeld den eveneens op dien flag to Brussel ter flood gebrachten
Maximiliaan Cock .

1) De noordelijke ommuurde voorstad van Utrecht .
2) Deze execution niet bij Bor, evenmin als de Utrechtsche

gebeurtemssen van dozen tijd . Bij Marcus ~blz. 251) komt een
vonuis voor van Dirck Hendriexz, schuitevoerder to Utrecht, die
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Den 20 May heeft die grave van Meghen een
vendel cnechten van zjjn regiment deur bevel van de
Hertoghinne uuyt Utrecht binnen Vianen gesonden
omme die stadt van Coninex weghen to bewares .
Ende is a) Hertoghe Eryck van Bruynswyck tenselven
daghe daer b) weder uuyt gethogen c) mit 4jn vendel d)
naer Lijsvelt 1 ) .

Den 22 May heeft die grave van Meghen noch e)
twee vendelen cnechten van z jn regiment uuyt Utrecht
gesonden naer Bommel.
Den 23 May is f) die grave van Meghen uuyt

Utrecht gethogen naer Bommel ende voirtsy) naer
Antwerpen by de Hertoghinne Regente, daer by h)
versereven was i) .
Den 24 May zijn by sententie van den Hoove

van Utrecht deur bevel j) van de Hertoghinne
Regente k) ses lantscnechten, die mit Jan van Renesse

a) „Ende" is veranderd in : „Treckende" .
b) „daer" doorgehaald .
c) „uuyt gethogen" doorgehaald .
d) Met een andere hand hierboven geschreven „daeruuyt" .
e) „noch" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „Den - is" veranderd in : „Treckende" .
g) „van Meghen - voirts" doorgehaald ; daarboven den 23 May" .
h) „Hertoghinne daer hy" veranderd in : „Hertoghinne Regente

die hem aldaer".
i) „was" doorgehaald ; daarvoor in plaats : „hadde omme hers

op andere order to willen employeren".
j) „bevel" veranderd in : „'rdonnantie" .
k) „Regente" met andere hand later bijgeschreven .

den 15 Mei door het Hof to Utrecht tot de galg is veroordeeld
wegens beeldstormerij en dienstneming order andere heeren (the-
derode). Dit is vermoedelijk dezelfde als Ruyter Dircksz, de
schipper. Het vonnis van Pieter Aertsz is ongedateerd afgedrukt
bij Marcus, 23 .
4) Liesveld was een slot in den Alblasserwaard aan de Lek,

gesticht in 1042 en waarom in deze tijden veel en scherp gevochten
is . (Vgl . Van der Aa, in voce)
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op die Vaert gevangen waren, ten ewighen daghe op
die galeyen gebannen ende haer goet geconfisquert ~) .
Den 26 May hebben die borgeren ende inge-

setenen van Vianen den Majesteyt van den Coninek
gesworen ende den eedt, van to wesen gehouw ende
getrouw, Zyne Majesteyt gedaen aen handers van den
commissaris Beuf ende Mr . Jan van Lent, Raedt in den
Hoove van Utrecht 2 ), by de Hertoghinne Regente a)
daertoe specialycken b) gecommittert zijnde c) .
Den 27 May 3 ) is alle het geschut ende munitie,

dat op het hugs to Vianen gebleven d) was, binnen
Utrecht op Vredenbo[r]ch gebrocht 4), ende oic die
camerlinc van den heere van Brederode, genaempt
Artus e), die naderhant tot Brussel gebrocht wesende,
mitten sweerde ge®xecuteert woorde 5 ) .
Den 29 May ende andere naevolghende daghe

heeft die commissaris Beuff f) deur bevel van de
Hertoghinne Regente g) die h) twee bolwercken, die
die heere van Brederoede tot Vianen hadde doers

„Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
„specialycken" met een andere hand later bijgeschreven .
„zijnde" met een andere hand later bijgeschreven .
„gebleven" met een andere hand later bijgeschreven .
„genaempt Artus" veranderd in : „Artus genaempt" .
Veranderd in : „zeker commissaris".
„Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
„die" doorgehaald .

9) Deze zes landsknechten wareti Quirijn Jausz . uit het land
van Woerden, Willem Gerritsz. uit Venloo, Mercelis Leck nit
Gent, Hans Boegenants van Mechelen, Jacob die Vriese van
Bergen-op-Zoom en Jan Stockelmann nit Den Bosch . Hun vonnis

is gedrukt bij Marcus, 252 vlg.
2) Deze namen niet bij Bor, die het feit zelf vermeldt (fo1 .149).
3) Volgens Bor den 28sten .
4) „Met groote triumphe naer Utrecht gevoert", volgens Bor.

5) Deze kamerling heette Artus de Batson ; hij is 1 Juni 1568 to
Brussel onthoof~t (Bor fol . 169) .

Bijdr. en Meded. XXV.

	

5



66 UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566-.1576 .

leggen, het een genaempt Ouraengen ende het ander
Nassauw, of doen breeken ende die poorten van der
stadt doen affhangen ende nederleggen 1 ) .

Den 7 Junij zijn by sententie van den Gerechte
van Utrecht mitten coorde geexecuteert Mr . Hendrick,
chirurghin, beeldestormer, (ijsken Snaps, vleshou-
wer, die uuyt den naem van hopman a) Albert van
Huechtenbroek 2) voir den heere van Brederode
in den landen van Utrecht enechteu aengen omen
hadde, ende N . Surrich, woennende in Tollestege, die
den heere van Brederode gedient ende mitten hoop-
man Menninc in 't wael 3) gewest was b) .
Den 10 Juno is die grave van Meghen weder

binnen Utrecht gecommen, hebbende bevel van de
Harthoginne Regente c) omme die van der nyewe
religie alle haer wapenen ende geweer aff to doen
nemen . Ende dienvolghende is op den 12 Junij
by den Hoove van Utrecht d) zeker instructie ge-
maeckt, hoe ende mit wat middelen men tzelve
alderbeest soude moegen effectueren, sonder mercke-

a) „hopman" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „was" veranderd in : „hadde" .
c) „Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „van Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Bor vermeldt alleen kortelijk dit feit .
2) Vgl. over dezen hopman, die Vianen merle tot het einde toe

had bezet gehouden, boven blz . 56, noot 4 . Hij wend bij vonnis
van den Raad van Beroerten van Sept . 1568 tot verbanning met
verbeurdverklaring van goederen veroordeeld ; zijn vonnis is gedrukt
bij Marcus, blz. 128 . (Vgl . Cod, dips . v, h . list. Gen ., 2de serie, II, 2,
947 ; Ned . Arch, v . Kerk. Gesch., XVI, 376 ; Van Someren, Archives,
Supplement, passim ; Fruin, Verspr . Geschrifteii, II, 148 vlg.)
3) Zie boven biz . 53 vlg . Deze executien niet bij Bor. De drie

ge&ecuteerde personen heeten in hun vonnis : Mr. Henrik van
Aken, stone ofte medicijn (Marcus, 253 vlg .), Ghijsbert Cornelisz .
van Diest (t. a . p. 255 vlg.) en Anthonis Jansz. alias Sorch van
Woerden (t, a, p. 254 vlg.).



t1TRECHTSC iE KRO UEK ovi n 1566--1576.

	

67

licks publicque lesie van ymanden . Ende a) op den
16 Junij zijn alle die wapenen bescreven b) indiffe-
(fol, 23 .) renter, soe van de goede c) als van de
quads d), soe geestelick als weerlick, opdat hen nie-
mant to beclagen en soude hebben 1) .

Den 16 Junk heeft die llartoghinne Regente e)
den Hoove van Utrecht f) by misssive van dato den
12 Junij ~) veradvertert, als dat Hare Hoocheyt g)
den Grave van Boussu by provisie gecommitteert
hadde omme toesicht thebben over die Stadt, Steden
ende Landen van Utrecht, overmits dabsentie van die
Prince van Ouraengen, die naer Duytslant om zijn
particulier affairen wil vertrocken was, ende zy den
graven van Meghen elders employeren wilds h) .

a) „Ende" veranderd in : „Soe dat" .
b) „zijn --- bescreven" veranderd in : „bescreven zijn".
c) „goede" veranderd in : „Catholijcken'' .
d) „quads" veranderd in : „rebellen".
e) „Regente" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „van Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „Hare Hoocheyt" veranderd in : „zy" .
h) „Den 16 Junij

	

wilds" doorgehaald .

1) Deze feiten niet bij Bor. Wel vermeldt hij, dat de Land-
voogdes den 13den Juni een instructie heeft uitgevaardigd „voor
de Provincials Hoven , Rechteren en Justicieren der Nederlanden,
belangende hoe men voort eerste by provisie soude procederen,
naer de gelegentheid der saken, tot straffinge en punitie van de-
gene, die in de Nederlanden bevonden souden worden, onder 't
dexel van de Religie, nieuwigheden gepleegt en oproerten gemaekt
to hebben", welke instructie op fol . 121 staat afgedrukt . Om tot
zulk een bestraffing to komen, was zeker een bevel tot afgifte der
wapenen wel hot bests begin . Vermoedelijk bracht Megen het
bevel van de Hertogin mondeling over .
2) Bor vermeldt (fol . 121), dat Bossu's commissie als stadhouder

van Holland gedateerd is van 7 Juni . Vermoedelijk is zijn com-
missie voor Utrecht ook van dien datum en is alleen de missive,
waarbij de Hertogin zijn benoeming aan bet Hof van Utrecht
bericht, van den 12den .

5*
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Den 17 Junij is die a) Grave van Boussu binnen
Utrecht gecommen b) .

Den 20 en 21 Junij ende anderen naevolghenden
daghe hebben die van der nyewen religie alle haer
wapenen ende geweer op Vredenborch moeten brengen
in handers van de grave van Meghen ende grave van
Boussu, die daer present eaten c), alwaer alle die
wapenen by specificatie ontfangen ende in zeker
plaetze geleyt woorden.

Den 26 Junij zijn by sententie van den Hoove
van Utrecht mitter coorde geexecutert twee lants-
cnechten, die mit Jan van Renesse op die Vaert ge-
vangen waren, overmits zy niet bequaem en waren
om op die galeyen to dienen, soe zy geminckt d)
waren 1 ) . Zen noch ten selven daghe 9 lansenechten
op die galeyen gecondemneert, die merle mit Jan

a) „die" veranderd in : „ Iaximiliaen" .
b) Met een andere hand hierna : ,,by de Hertoghinne Regente

by provisie gecommittert zijnde tot het gouvernement over de Stadt,
Steden ende Landen van Utrecht gedurende dabsentie van den prince
van Ouraengen, die om zijn particulier affairen (ale by liet ver-
luyden) naer Duytslaut vertrocken was ende die Hertoginne den
grave van Meghen in antler affairen elders employeren wilde" .

c) „die -- eaten" met een andere hand later bijgevoegd .
d) „geminckt" veranderd in : „verminckt" .

1) De overweging van dit vonnis is wel teekenend . Zij schijnt
to bewijzen, dat men destijds een veroordeeling tot de galeien ale
een gestrengere siraf beschouwde dan de galg . Maar vermoedelijk
heeft men den man, omdat hij verminkt was en due op de galeien
niet kon dienen, tot de galg veroordeeld om van hem of to zijn .
De twee personen, die tot de galg zijn veroordeeld, waren Pauwels
Onbekendt van Grave en Anthonis Lombeecx van Mechelen (hun
vonnis bij Marcus, 257). Tot de galeien werden veroordeeld Peter
Saytet van Oudenaarde, Heynrick Cornelisz, van Oudewater (hun
vonnis t . a. p. 257 vlg), Aert Petersz. en Heynrick Josepsz. van
den Bosch, Jonckbloet van Assel, van Emminde (2), Melchior
Vereyck van Courbeeck, Dirck Gerritsz, van Polsbroek, en Herman
Claesz . van Oudewater (hun vonnis t. a. p. 258).
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van Renesse gevangen waren, ende haer goet ver-
claert a) geconfisqueert .

Den 28 Junij is die grave van Meghen uuyt Utrecht
vertrocken naer Arnhem , ende voirts to gaen nae
(fol. 23v .) Antwerpen ; ende woorden die grave van
Meghen voir zijn vertreck van de drie Staten tslants
van Utrecht begyft b) mit twee sylveren vergullen
coppen, leggende in elek coop dusent caroliguldens,
die zy hem schoncken c) voir den grooten dienst,
die by 't lant ende die stadt van Utrecht gedaen
hadde, commende mit zijn thien vendelen binnen
Utrecht d) .
Den 4 July 4jn uuyt Utrecht vertrocken naer

Amsterdam drie vendelen van het regiment van den
grave van Meghen e), den 5 Julij nosh f) twee ven-
delen naer Remunde l) ende den 24 July 2 vendelen
naer Middelborch in Zeelant, alwaer g) die grave
van Meghen by de Hertoghinne alsdoen h) gesondeu
was . Ende is i) het vendel van Bernt van Cleef,,
wesende j) luytenant van den grave van Meghen,
alleen binnen Utrecht gebleven k) .

Den 31 Julij zjjn by sententie van den Hoove nosh
9 lantscnechten op die galeyen gecondempnert, die

a) „verclaert" doorgehaald .
b) „naer Arnhem -- begyft" veranderd in : „denwelcken den

Staten van Utrecht voir zijn vertreck begyft hebben ."
c) „die -- schoncken" doorgehaald .
d) „commende - Utrecht" doorgehaald .
e) „van het -- Meghen" met een andere hand later bijgeschreven,
f) „noch" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „ilwaer" veranderd in : „daer" .
h) „alsdoen" met een andere hand later bijgeschreven .
i) „Ende is" veranderd in : „blyvende" .
j) „Bernt -- wesende" doorgehaald .
k) „gebleven (is)" doorgehaald,

i) Roermond,
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merle mit Jan van Renesse gevangen waren, ende
haer goet geconfisquert a) 1) .

(fol. 24.) .Komst van Alva . Gevangenneming van
Egmond en Hoorne,

(fol. 24.) Den 16 September zijn op Vredenborch
gevangen gebracht ter cause van de troublen b) heer
Gerrit van Renesse, ridder ende raedt in den 1Ioove
van Utrecht ~), Adriaen de Wael van Vronesteyn 3 ),
die des snachts tot Jutfaes van zijn goet c) gehaelt
woorden d), ende Anna van Broeckhuysen, werdinne
jut Guide Calif ~) . Ende woorden terselver tijt
Dirrick e) Weynman, glaesmaecker 5), merle gevon-

a) „ende geconfisquert" met een andere hand later bijgeschreven .
B) „ter -- troublen" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „goet" veranderd in : „hofstede".
d) „woorden" veranderd in : „was".
e) „Ende - Dirrick" veranderd in : „mitsgaders Dirrick" .

1) Deze personen waren Egbert Pieterse van der Burgh (zijn
vonnis bij Marcus, 261), Willem van Berck van Neuss, Jacob
Claesz. van Emaet uit het Luiksche, Jan Scheer van Aken (hun
vonnis t. a . p . 262), Hans van Mechelen van Amsterdam, Jan van
de Zwartesluys, Steven Ilaen van Maastricht en Lenart Kerckens
(hun vonnis t, a, p. 262 vlg .) ; er waren dus acht, niet negen,
zooals de kroniek zegt .
2) Gerrit van Renesse van Wulven , de vader van den boven-

genoemden (biz . 56 noot 4) Jan van Renesse, geb, in 1509, was eerst
raadsheer in het Hof van Holland, daarna in dat van Utrecht .
Den 25 Aug . 1568 is hij ter dood veroordeeld wegens deelneming
aan de troeelen en bevordering der prediking ; dit vonnis is to
Utrecht voltrokken . (Vgl. Marcus, 107, 323 vlg . ; Te Water, III,
246 vlg. en beneden biz. 80.)
3) Adriaen de Wadl van Vronesteyn, een Utrechtsch edelrnan,

onderteekende het Compromis en bevorderde de openbare preek .
Deswege ter dood veroordeeld, is hij den 25 Aug . 1568 to Utrecht
onthoofd . (Vgl . Marcus, 324 ; Te Water, II, 364, en beneden biz. 81,)

4) Vgl, over haar beneden biz . 82 .
5) Vgl, over hem beneden biz, 83 .
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den a), die op Hasenberch i) gebracht woorden, waer-
deur veel van de sectarysen uuyt Utrecht verlopen 4jn.

Den 4 October is het vendel van (den) Bernt van
Cleef b), luytenant van den grave van Meghen, dat
noch binnen Utrecht was c) , vertrocken naer Middel-
borch in Zeelant,

(fol, 24v,) Den 5 November heeft die grave van
Boussu, commende uuyt Den Haghe, van Amsterdam
doeil cowmen binnen Utrecht een vendel cnechten,
overmits die fame was, dat die heere van Brederoede
tot Elten in de landen van Cleeff vergaderinghe van
cnechten maeckten, om daermede op Hollant to willen
cowmen 2) .

(fol, 25 .) . asteel van ~4ntwerpen 3) . Slag bj St,
Denis. Bossu stadhouder van Holland . Vertrele der
Gouvernante 4) .

(fo1. 26 5) .) Indaging van Oranje en anderen . (Bor
fol, 156 vlg),

a) „merle gevonden" doorgehaald .
b) „Beret van Cleef" doorgehaald,
c) „was" veranderd in : „gebleven was merle" .

1) Hasenberg is een steenen huffs aan de Oude Gracht, waar
reeds in de 14ae eeuw de schepenbank was gevestigd en dat met
de huizen Groot- en Klein-Lichtenberg sedert 1537 het stadhuis
vormde . (Vgl . Muller, Oude huizen to Utrecht (Bouwk . Tijdschr .,
19 ; 2), blz . 21 .) De gevangenen werden das op het stadhuis ge-
bracht, dat destijds nog met den ouden naam werd genoemd .
2) Dit gerucht was onjuist . Van een dergelijke poging van

Brederode is ten minste niets naders bekend .
3; Eigenaardig genoeg vermeldt onze kroniek met geen woord

de vragen, door Alva aan de Regeering van Utrecht in zake haar
gedrag tijdens ,de troebelen gedaan, met hot antwoord daarop . (Vgl .
Bor, fol. 153 vlg )

4) flier eindigt het gedeelte, dat is afgedrukt in den Utrecht-
schen Volksalmanak voor 1851, blz . 81--100 .

5) Hier begint het gedeelte, dat is afgedrukt t . a . p. 1850, blz.
65 87 .
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(fol . 27 .) Philips Willem gevangen . Dood van
Brederode. Andere indagingen. Antwoord van Oranje .
Gevecht bij Daelhem .

(fol. 28.) Lodewijk van Nassau bezet Wedde .

(fol. 28 .) Den 6 May, wesende die grave van Boussu
binnen Amsterdam om zeker oorlochscepen toe to
doers rusten, is aldaer eon boede van Eomden 1 ) ge-
vangen gewoorden, die diversche missive by hem
hadde aen veel personen van der nyewe religie,
waerdeur zekeren anslach ende verraedt, dat zy op
die stadt van Amsterdam gemaeckt hadde, omme die
inns to crygen, jut openbaer gecommen is, zulcx dat
veel personen hem heymelic versteken ende uuyt die
stadt voirvluchtich gemaect hebben ende oic som-
mighe gevangen zijn gewoorden 2) .

(fol. 28v.) Den 7 May is die grave van Arenberch,
Johan de Lingny, uuyt Vranekrijck gecommen, we-
sende s) dour Utrecht gepassert naer Renen ; deer
ten selven daghe by hem gecommen is die grave
van Meghen, Charles de Brymeur, treckende die
grave van Aremberch Voirts nee Vrieslant, omme ale
gouverneur van dien lenders to beletten dinvasie, die
grave Lodewyck aldaer dodo a) .

a) Deze alinea is doorgehaald en daarvoor in de pleats gesteld :
„Den VII May is die grave van Arenberch, Johan de Lingny, gou-

1) Emden .
2) Deze gebeurtenis niet bij Bor. Ook Ter Gouw vermeldt ze

niet . Zij is evenwel volstrekt niet ongeloofwaardig . Ongetwijfeld
hadden de Prins en de zijnen betrekkingen in de Hollandsche steden .
3) Aremberg was door Alva near Frankrijk gezonden om de

Guises to hulp to komen. Na den vrede van Longjumeau was hij
to Brussel teruggekomen en nog niet near zijn gouvernement
teruggekeerd . Hij word in hot dreigende gevaar onmiddellijk door
Alva met troepen near hot Noorden gezonden . Den 12 Mei kwam
hij to Leeuwarden aen . (Bor, fob 157.)
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Den 8 May zjjn by den Hoove mitter coorde
geexeeutert ende haer goet geconfisquert a) Jan
Anthonisz. van Boynborch 1), die die heere van
Brederoede gedient hadde ende mit den hooep van
Vianen merle b) doir die landen van Utrecht gethogen
was, ende eenen c) Evert, die sackedrager 2), die die
beelde gestormt hadde.

Den 11 May heeft die grave van Boussu in Den
Haghe uuyt den naem van de Majesteyt den Staten
van Hollant een petitie gedaen van hondertvjjftich
dusent gulden, als by van gelycke gedaen heft d)
binnen Utrecht op den 17 May van 12 dusent
gulden e) 3) .

Den 14 May zijn doir Utrecht gepassert 10 ven-
delen Spaengaerts, treckende naer Vrieslant jeghens
dinvasie van grave Lodewyck op die quartieren f) .
Den 18 May is g) is in den Domkercke binnen

verneur van Vrieslant, weder gecommen wesende uuyt Franckrijck,
gepassert dour Utrecht naer zijn gouvernement, omme to beletten
dinvasie, die grave Lodewyck van Nassauwe alsdoeu op die quar-
tieren doende was."
a) „ende

	

geconfisquert" met een andere hand later bijge-
schreven.

b) „merle" doorgehaald,
c) „eenen" doorgehaald .
d) „heft" met een andere hand later bijgeschreven .
e) Deze geheele alinea is doorgehaald.
f) „op die quartieren" veranderd in : „die by op die quartieren

doende was" .
q) „is" veranderd in : „zijn".

1) Zijn sententie in Cod, dipl, v, h . list . Gen ., tae serie II, 2,
blz . 1li3 .

2) Evert Petersz ., bakker en zakkendrager. Zijn vonnis t . a, p .
blz. 193 vlg.

3) Den 12 (niet 11) Mei 1568 deed Bossu een petitie van f 150 .000
aan de Staten van Holland op de toekomende bode ; hot voorstel
word door de Staten overwogen en reeds 25 Mei aangenomen .
(lies. Holland in dato . De Resolution van Utrecht van dozen tijd
zijn verloren,)
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Utrecht vergadert geweest alle die geestelickheyt,
onder hot bisdom van Utrecht a`f resorterende, als to
weeten b) die ertsbiscop, beer Frederic van Touten-
borch, die biscop van (roningen, beer Johan Cnjjff,
die biscop van Remunde, beer N . c) Lindanus 1 ), die
abt van St. Pauwels ~), beer (errit van der Nykerc-
ken, ende die abt van Oostbrock 3), beer Peter van
wijc, die tsamen bier pontificalia aen badden, alwaer d)
een solemnelle misse de Sancto Spiritu e) by de byscop
van Groningen gedaen woorden f ), ende nae die
(fol. 29 .) misse een sermoen by den ertsbiscop. Ende
zjjn daernae g) die ertsbyscop, biscopen, abten,
prelaten, prosten, archidiaconen, dekenen, cano-
nicken, ende voirts alle die antler geestelickheyt,
onder bet gehele ertsbisdom van Utrecht resorterende,
(die allegader jeghens dien dagbe deur expresse last
van den Hertoge van Alva by den eertsbiscop aldaer
in persoen geciteert waren om t'anbooren uuyt den
naem van den Majesteyt h) zeker propositie, die hem-
lieden gedaen soude woorden) gegaen in bet groot
capittelhuys 4), alwaer ten selven tyden gesonden
waren als commissarysen van wegen den Majesteyt
die president van Meechelen, heere N . de Berghes,

a) „van Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .
b) ,,1s to weeten" veranderd in : „mitsgaders", later in ,, laer" .
c) „N." veranderd in „willem".
d) „die tsamen

	

alwaer" veranderd in : ,,in haerlieder pontifi-
cael gehabituert saten naedat aldaer" .

e) Hierboveii „vanden heyligen Geest".
f) „gedaen woorden" veranderd in : „zijnde", dat doorgehaald is .
g) „Ende zijn daernae" veranderd in : „gedaen was, soe zijn" .
h) ,,Majesteyt" veranderd in : „Coninck".

4) Guilielmus Damasius Lindanus, bisschop van Roermond .
2) De St . Paulus-abdij to Utrecht.
3) Abdij bij Utrecht .
4) Het tegenwoordige groot auditorium der academic .
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heere van Waterdjck ende die deecken van St .
C oelen binnen Brussel . Ende hebben die ertsbis-
cop a) ende president aldaer b) zekere missive in de
generaele vergaderinghe gelesen c), by dewelcke de
Majesteyt d) expresselick bevelende ende e) belastende
was , dat alle die geestelicheyt van dien bisdomme,
zoe mans als vrouwspersonen, gheen uuytgesondert f),
hem reguleren soude naer bet heylich generael con-
silium van Trente ende tzelve observeren ende onder-
houden in alien zijn poincten ende articulen, gheen
uuytgesondert, in forme ende maniere dat gelezen
ende gestatueert was, ofte dat die Majesteyt d) by
faulte van dien daerinne zjjn authoriteyt interpone-
ren soude. Waerop g) beer Jan van der Veecht,
Domdeken, als thooft van der geestelicheyt, dash ge-
nomen heeft om tantwooorden op den h) 20 May,
versoekende copie van de missive, dat hem gegonst
is i). Ende heeft j) die ertsbiscop geinterdiceert k) alle
geesteljjcke personen, die van buyten gecommen
waren, uuyt die stadt niet to vertreckeu op peine van
(fol. 29 .) excommunicatie, voir ende alley zylieden
haer obedientie verclaert en hadden . Hebbende die

a) „alwaer tenselven --- ertsbiscop" veranderd in : „daer by de
ertsbiscop ter presentie van den president van Mechelen, N, de
Berghes, heere van Waterdijck ende die deecken van Ster Goelen
binnen Brussel als commissar[is]sen van den Majesteyt d) specya-
licken daertoe gesonden wesende" .

b) „ende president aldaer" doorgehaald.
c) Achter „gelesen" met een andere hand „heeft worded" ; „heeft"

doorgehaald .
d) ,,Majesteyt" veranderd in : „Coninck" .
e) „bevelende ende" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „gheen uuytgesonderd" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „Waerop" veranderd in : „Omme warop tantworden" .
Is) „om - den" veranderd in : „tot den" .
i) „dat - is" veranderd in : „die hem geaccordert worden" .
j) „Ende heeft" veranderd in : „Interdicerende" .
k) „geinterdiceert" doorgehaald .
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Hertoge van Alva uuyt den naem van den Maje-
steyt a) tot dies einde den Hoove van Utrecht be-
last den ertsbisccp ende comrnissarisen int executeren
van 't consilium van Trenten to doen alle assistentie
ende hemlieden to verlenen brachium seculars b) int
root ware, tzy by toestaninghe van haerlieder tem-
poralen goederen ofte andersiens c) .

Den 20 May hebben dekenen ende prelaten voir
antwordt gegeven, dat sy obedierden consilio quan-
tum ad reformationem morum et fidei ende dat zy-
lieden voir die rests persisteerden by haerlieder oude
(im)memoriale d) ende tot meermael geconfirmeerde
privilegien, versoekende aen den Hertoge van Alva e)
to moegen committeeren omme haerliede privilegien to
remonstreren, mitsgaders die moderation, die hem-
lieden onlanx by den Hertoginne van Parma Re-
gents f) gegeven waren, by de apostille op haerlieder
gravamina dienaengaende gestelt. Waerop die ertsbis-
cop dach ram omme tantwoorden op sanderen daechs .

Den 21 May heeft die ertsbisccp verclaert, dat die
uuytelicke g) meninge van de Majesteyt a) was h),
tconsilium van Trenten poinctuelle ende uuyterlic de
facto to willen later effectueren ende executeren, dat
daeromme die geestelijckheyt sien soude wat sy doen
wilds, hemlieden nietemin noch dach gevende totters
26 May omme alsdan catagorice ende uuyterlic haer
verclaringe to doen . Ends hebben die geestelicheyt

a) „Majesteyt" veranderd in „Coninck" .
b) Hierboven „die werlicke handt" .
c) „tzy by - andersiens" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „memorials" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) ,,van Alva" met eon andere hand later bijgeschreven .
f) „Regents" met eon andere hand later bijgeschreven.
g) „uuytelicke" met eon andere hand later bijgeschreven .
h) „dat die - was" veranderd in ; „die uuytelicke meninge van de

Coninc to wesen" .
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tselve siende a), gecommitteert ende aen den Hertoghe
van Alva b) tot c) Brussel gesonden heeren Johan
van der Veecht, Domdeken, Johan van Hoochlande,
deken an St. Marien, Johan van Bruhese, tresorier
ende canonic ten Dom, ende Florin van Herrema t),
canonic van Oudemunster z) .

(fol. 30.) Slag bij Heiligerlee. Oranje e. a, gevonnist .
Exeeutien to Brussel. Egmond en 1-borne onthooj'd .

(fol. 30v.) Den 19 Junij zijn die gedeputeerde van der
geestelicheyt weder van Brussel gecommen, hebbende
luttel audientie gehadt by den Hertoghe van Alva .

(fol. 31.) Den d) 20 May is e) die president van
Mechelen met die deken van St . (oelen weder binnen
Utrecht gecommen f) (zjn ig) ), van den Hertoghe van
Alva h) binnen Utrecht gesonden'wesende i) om tcon-
silium 3) mitter daet texecuteren .

a) „Ende

	

siende" veranderd in : „twellick die geestelicheyt
siende hebben".

b) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „tot" veranderd in : „naer".
d) „Den" veranderd in : „Soedat op den" .
e) „is" doorgehaald.
f) „binnen Utrecht gecommen" met een andere hand later bij-

geschreven .
9) „zijn" later ingevoegd .
h) „van Alva" later ingevoegd.
i) „binnen Utrecht" doorgehaald, daarboven : „gesonden wesende" .

1) Florin Heermale, later een der bewerkers van de Unie van
Utrecht.

2) Bor is over deze synode, die hem misschien minder interes-
seerde, niet zoo uitvoerig als onze kroniek (fol . 164 vlg.) . Of de
notulen gcdrukt zijn, is mij onbekend ; zij staan niet in de Batavia
Sacra, hoewel daar (IV, blz. 25 vlg .) wet die van het provinciaal
concilie der Utrechtsche diocese van 1565, waar eveneens over de
invoering der besluiten der Twentsche vaderen is gedelibereerd,
zijn afgedrukt. (Vgl. Van der Monde's Tijdschrift, II, 9Z vlg . ; Kist en
Hoyaards, Archief, XVI, 429 vlg, en de daar aangehaalde bronnen .)

3) Do besluiten van het concilie van Trente .
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Den 22 Junk hebben die van de vijff collegian a)
verclaert , dat sylieden b) aecepteerden teonsilium,
grout facet simpliciter, sonder enighe restrictie .
Ende is c) dertsbiscop mit die commissarisen, deke-
nen, prelaten ende alle die geestelicheyt, gegaen
zijnde d) in den Domkercke, by hemlieden e) daer
Te Deum Laudamus wel solemnelick f) gesongen g)
woorden.

Int laeste van der maent Junij is die Hertoghe
van Alva, veradvertert zjnde van den doot van den
grave van Arenberg ende den nederlach in Frieslant
gebuert, vresende, dat grave Lodewjck die stadt
Groningen voirts soude moogen belegeren h), uuyt
Brussel deur Antwerpen ende Den Bosche getrocken
naer Vrieslant, omme aldaer teghens hem i) lager to
slaen (jeghens die rebelle), daer by groot volk soo to
voet als to perde doen comers hadde j), by hem heb-
bende 20 vendelen cnechten, drie benders rayteren
ende vier honder[t} lichte peerdt . Ende heeft 1c) die
Hertoghe voir zijn vertreckt van Brussel alle die ge-
vangens, die daer noch waren, tot Villevoerden doen
brengen, omme aldaer beer bewaert to woorden t) .

a) „Den 2•Z

	

collegian" veranderd in : „Twellick die van de
geestelickheyt siende, hebben op den 2'2 Junij" .

b) „dat sylieden" veranderd in : „haerlieder obedientie".
c) „Ende is" veranderd in : „sulcx dat" .
d) „zijnde" met ears andere hand later bijgeschreven .
e) „hy hemlieden" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „wel solemnelick" met een andere hand later bijgeschreven .
g) Hs. „gesonden" .
Ii) „veradvertert

	

belegeren" met een andere hand later bij-
geschreven .

i) „teghens hem" met een een andere hand later bijgeschreven .
j) jeghens die rebelle" doorgehaald, daarboven met andere hard :

„daer - hadde" .
k) „Ende heeft" veranderd in : „Hebbende" .
l) „omme aldaer

	

woorden" met een andere hand later bij-
geschreven .
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Den 6 Julij is joneker a) Johan van Renesse van
Wulven b) voir Vredenborch mitten swerde geexecu-
teert dear ordonnantie vau den Hertoghe van Alva,
naerdat by zijn sententie op Vredenborch ontfangen
hadden ende zijn goederen verclaert waren geconfis-
querf ; ende is c) zijn lichgaem begraven to Minder-
broders in zijn ouders grafstede van Renesse 1 ) .

(fol. 31v.) Vertrek van Alva uit Brussel. Slay bij
Jemmingen. Hoogstraten verslagen . Dood van Don
Carlos .

(fol. 32.) Den 8 Augusti is die Hertoghe van Alva,
commende van Groningen over Amersfort, wesende
Sonnendach, binnen Utrecht gecommen, by hem heb-
bende die Secreten Rade ende Finantie ; daer by hono-
rifice in den Domkercke by de geestelicheyt van de
vhff collegian onthaelt ende van de victorie van
Vrieslant gecongratulert is geweest, singende Te
Deum Laudamus . Gaende die Hertoghe loigeren ten
Duytschen Huyse 2), van meninghe zjnde binnen
Utrecht wel d) vier ofte vijff maenden to willen bly-
ven, omme aldaer op vole ende diversche zaeken ende
affairen to disponeren, den landen van Utrecht, Hol-
lant ende anderen omleggende landen aengaende 3 ) .

a) „joncker" doorgehaald .
Ii) „van Wulven" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) „is" veranderd in: „worden".
d) „wel" doorgehaald .

1) Over Jan van Renesse van Wulven vig . boven blz. 44 noot 3
en 56 noot 4 . Zijn vonnis bij Marcus, blz . 317 . (vgl . Cod, dipl .
van hot 141st. Gen., tae serie, II, 2, blz, 106, 114 vlg,)
2) Het huffs der Duitsche Orde op den Springweg, thans hot

Militair Hospitaal .
3) Bor zegt over Alva's verblij f to Utrecht: „Tot Utrecht sijnde,

so verklaerde by tegen die van de Geestelykheid en Magistraet van
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(fol . 32.) Oranje's tocht over de Maas . Vertrek
van Alva uit Utrecht .

(fol. 3zv .) Den 24 Augusti is N. Spelt, drossart
criminel van de Troubelen Raedt 1), mit 25 perdt a)
binnen Utrecht gecommen omme zeker executie to
doen dear ordonnantie van de Hertoghe van Alva .
Diewelcke des anderen daechs op den b) 25 Augusti
voir c) Yredenborch by de voirs, drossart criminel d)
mitten sweerde doen executeren heeft e), (naerdat sy
haer sententie, by den Hertoghe van Alva ende den
Raedt nefl'ens hem wesende 2) 1') gegeven, op Yreden-
borch ontfange hadden) ende haer goederen als rebellen
verclaert waren geconfisquert ; heer Gferrit van Renesse,
ridder ende Raedt in den Hooven van Utrecht 3),

a) „mit 25 perdt" doorgehaald .
b) Hs. „van den Hertoghe. Den" met een andere hand veran-

derd als boven.
c) Hs . „zijn voir" ; „zijn" doorgehaald .
d) ,,by de -- criminel" doorgehaald .
e) „heeft" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „van Alva--wesende" met een andere hand later bijgeschreven .

de stall, wel verstaen to hebben het goed devoir, dat die van
Utrecht in de voorleden troubele gedaen hadden , en dat by Sytie
Majesteit daervan geadverteert hadde en noch beter adverteren
soude ." Van het plan van Alva om vijf maanden to Utrecht to
blijven tot regeling der Noord •Nederlandsche taken, is van elders
niets bekend . Heeft onze kronieksehrijver een waar bericht ver-
nomen, dan blijkt het, hoe de inval van den Prins in Brabant
den Hertog heeft verrast .
1) Vgl, over het rondtrekken van Spelt door de Nederlanden,

ten einde de vonnissen van den Raad van Beroerten overal ten
uitvoer to leggen : Bor, fol. 177.
2) Natuurlijk de Raad van Beroerten .
3) Hij wordt door I. M. J. bog onder de martelaren geteld.

(Vgl. Ned. Arch . v. Kerkgesch., Nieuwe Serie, I, blz. 100, n0 .157
en de daar aangehaalde bronnen.) Zijn vonnis bij Marcus, blz . 323.
(Vgl, over hem boven blz . 70 en Cod . dipl, v, h . Hist. Gen ., 2e
sei ie, II, 2, blz. 71 .)
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Adriaen de wael van Vronesteyn I) en de jonf-
frouw N. a) van der Kerek, wedue wylen Adam van
Diemen , die eon predikant in haren huyse b) ge-
loygert hadde gehadt 2) . Ende zijn haer c) lychgamen
langen tit op hot schavot blyven liggen d), soe die
drossarr dieselve niet begraven en wilde hebben,
voirdat by daertoe mit gelt van de vrinden 3 ) go-
eoeht is geweest . Ende woorden alsdoen heer Gerrit
van Renesse begraven to Minderbroeders, Adriaen
die wael in de Burkereke, ende jonifrouw Van Die-
men to Predicaren, woorden mode terselver tijt
dour last van de drossart criminel levendich verbrant
voir Vredenborch op tselve schavot omen Hendrie
Albertz, linnewever, die eon beeldestormmer ende
eon groot e) Mennonist 4,) was, sprekende zeer vilain-
lelie op hot sacrement des altars . Ende is naderhant
dieselve f') drossart criminel g) om diversehe zyne

a) „N." veranderd in „Elizabet" .
b) ,,in haren huyse" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „Ende zijn haer" veranderd in „wyens" .
d) Hs. „liggen zijn"; „zijn" met eon andere hand later bijge-

schreven .
e) „eon groot" doorgehaald .
f) „Ende -- dieselve" veranderd in : „welcke" .
q) Hs. „criminel naderhant", „naderhant" met eon andere hand

later bijgeschreven .

1) Ook hij behoort onder de door Hoog opgenoemde martelaren
(vgl . t . a. p . I, blz . 1I0, no. 181, Cod, dipl . t a . p . en boven blz .
70). Zijn vonnis bij Marcus, blz . 34 .

2) Peze predikant is Jan Arentsz , then zij in Aug. 1566 had ge-
huisvest . (Vgl . boven blz . 26 .) Ook Elizabeth van der Kercke, weduwe
van Adam van Diemen, wcrdt door Iloog onder de martelaren ge-
noemd. (Vgl . t, a, p . I, hlz. 100, n °. 1'17 .) Haar vonnis bij Marcus,
hlr. . 325 . (Vgl. Cod . dipl . v . h . Hist. Ge n ., 2ae serie, II, 2, blz .80.)

3) De bloedverwanten van de ter toot gebrachten .
4) Door Iloog onder de martelaren vermehi . (TT a, p . I, blz . 86,

i~O. 4.) Zijn vonnis bij Marcus, 328 vlg .

Bijdr . en Meted. XXV.

	

6
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mesusen, exactien a), concussion ende sehelmerye by
den Hertoge muter coorde tot Villevoerde doen
executeren (is) ; dieweleke, soe haest als hem die stroppe
om den hats gedaen ende aleer by van de ledder
gestoten woorden, sin aensichte ende zynen baert,
die geheel geel was, soe peeckswaert gewoorden is,
dat by scheen die duvel van de hello to wesen b) 1 ) .

(fol. 33 .) Van Stralen en Casembroot ortthoofd.

(fol. 33 .) Den 25 September is Anna van Brock-
huysen, werdinne jut Guide Calif 2 ), voir Vredenborch
geexecuteert, ter cause van de troubles, mitten sweer-
den ende begraven in de Burkereke, ende haer goe-
deren geconfisquert .
Den 26 September is Neel Spaens, die huysfrouw

van Gielis Spaens 3), die ter cause van de troublen op
Hasenberch 4) gevangen sat, jeghens den avont den
sypier ontlopen, treckende by haer man in tlant van
Cleef, die binnen twee daghen daernae antlers ge-
hangen soude hebben gewoorden, soe haer sententie
by de hertoghe van Alva ende den Troubelen Raedt c)

a) „exactien" later bijgeschreven .
b) „die welcke soe haest - to wesen" met een andere hand

later bijgeschreven .
c) „van Alva -- raedt" met een andere hand later bijgeschreven .

1 ) Vgl, over de executie van Spelt, die den 19 Febr. 9569 op
bevel van Alva wegens omkooperij en andere misdaden to Brussel
is opgehangen : Bor, fol. 194. Bit de door onze kroniek vermelde
bijzonderheden blijkt wel, hoe gehaat de beruchte Roode Roede
bij hot yolk, ook onder de Katholieken, was .
2) Anna van Broeckhuyzen behoort onder de martelaren, door

bog vermeld. (Vgl. Ned. Arch v . Kerkgescb ., Nieuwe Serie I,
biz . 89 n° . 24.) Haar vonnis bij Marcus, biz. 331. (Vgl. Cod, dipl .
v, h . Mist . Gen., tae serie II, 2, biz, 71 vlg ., 106.)

3) Vgl, over doze personen boven biz . 28, noot 1 en biz . 29 .
4) Het schepenhuis ; vlg. boven biz. 71 noot 1 .
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al gegeven was a) ende binnen t'trecht gesonden
was 1) .

(fol. 33 .) De Koningin van Spanje sterft. Veldtoeht
van Oranje in Brabant.

(fol. 33v .) Den 20 Decembris zijn der by de floove
vier personen b) mitter coorde geexecutert, daervan
die twee beeldestormers warm ende die tinder den
heeren van Brederoeden gedient hadden 2 ) .

Den 22 December is Dirrick weynman, glaes-
maecker c) 3), voir Vredeborch ter cause van de trou-
blen d) mitter sweerde geexecuteert ende zijn lych-
gaem in der kercke begraven . Zijn nosh e) dacop
Oosinsz. ~), Jan B, van Amerongen 5 ) ende N, messe-
maecker, daer het Hellixken 6) uuyt to hangers plash

a) „was" doorgehaald.
b) „personen" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „glaesmaecker" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „ter

	

troubled" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „Zijn nosh" later bijgeschreven .

1) Haar vonnis bij Marcus, blz . 28 vlg, Het is gedateerd 10 Jan .
1568. (Vgl, ook Cod, dipl . v. h . list. Gen., 2ae serie 11 2, blz. 70.)

2) Deze vier personen warm Thonis Jansse van Oudewater, Jan
Corsse van Cockenge, Laurens Jansz . van Katnerik en Duck
lendricksz. van Utrecht . Hun vonnissen bij Marcus, 347 vlg.
3) Dirck weyman komt op Hoog's lijst der martelaren voor .

(Vgl . Ned. Arch, v . Kerkgesch ., Nieuwe Serie I, blz . U0, no .183.)
Zijtl vonnis bij Marcus, blz . 350 . (Vgl, ook Cod . dipl . v. h. Hist .
Con., tae serie II, 2, blz . 71 vlg ., 83 vlg. en boven blz . 70 .)

4) Jacob Cosijnsz, behoort onder de door bog vermelde marte-
telaren . (Vgl, t . a, p . I, blz . 91 n°. 41 . Vgl, over hem boven blz .
32 vlg .) Zijn vonnis bij Marcus, biz . 351 . (Vgl . Cod . dips, v, ii .
Hist. Gen ., 24e serie II, 7, blz . 79 .)

5) Niet bij Hoog. (Vgl . over hem boven blz . 31 vlg, en Cod . dipl .
v. h, Mist. Gen ., 2de serie II, 2, blz. 278.) Zijn vonnis bij Marcus,
349 vlg .

6) Dezelfde ais Philippus Evertsz, messenrnaker, bij bog, t, a, p .
I, blz . 93 nO. 93. Zijn vonnis bij Marcus, 352 vlg .

6*
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(fol . 34.) in die Goordstege a) ~), tenselven daghe b)
mitter coorde geexecuteer op die Nuye 2 ) aen die
galge, die aldaer ten versoecke van Jacop Cosinz.
uuyt den naem van die van de nyewe religie ge-
maeckt c) was 3 ) ; ende zijn d) haer lychgamen des
naenoens van daer genomen ende gehangen aen die
stadtsgalge buyten die Tollestechpoorte . Ende e) Jan
die Ridder 4), plagger, mit noch twee antler persoenen
(Karen) zijn mede tenselven daghe f) voir die noenne
aen g) gehangen aen die stadtsgalge, dat Jan die
Ridder hem zeer beelaechden, dat by buyten die stadt
hangers moeste, soe by mede een borger was h) .

(fol. 34.) Dood van Hooehstraten . Karakter van
Granvelle en zijn bestuur 5 ) .

(fol. 35.) Anno ~) 1569 den 15 January i) z~;jn by

a) „daer het - Goordtstege" door gehaald.
b) Hs. „Zijn" veranderd in : „tenselven daghe" .
c) „gemaeckt" veranderd in : „gestelt".
d) ,,zljn " doorgehaald .
e} „Ende" veranderd in : „daer".
f) „Karen -- daghe" veranderd in : „des meergens" .
g) „aen" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „aen die stadtsgalge, dat Jan -- borger was" doorgehaald ;

daarboven „Karen oic ter cause van de troublen" .
i} us . ,,In January den 15" veranderd in : „den 15 January" .

1) De Gortsteeg tusschen de Oude Gracht en den Springweg,
nu de Haverstraat . (Vgl. Van der Monde, Gesch, en Oudh. Be~-
schrijving van de pleinen enz, der stall Utrecht, III, 312 vlg .)
2) De Neude .
3) Vgl, over de daar in 1566 op verzoek van die van de nieuw

religie opgerichte galg boven blz . 35 vlg .
4) Jan de Ridder behoort onder de door Hoog vermelde marte-

laren . (Vgl. Ned. Arch, v . Ned . Kerkgesch ., Nieuwe Serie I, blz .
406 nO. 158.) Zijn vonnis bij Marcus, blz . 350.

5) Hier eindigt het gedeelte der kroniek, dat afgedrukt is in
den Utrechtschen Volksalmanak, 1850, 65-87

(3) her begint hot gedeelte der kroniek, dat afgedrukt is t, a, p,
1853, 51-58 .
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den Hoove twee personen van Montfort mitte coorde
geexecutert ende haer goet geconfisquert a), die den
heer van Brederoede gedient hadden 1 ) .

Den 17 Januarij is deur expresse last van den
Zlertoghe van Alva van de stadthuyse b) gepublicert
ende verboden c) gheen goet, comenscap ofte ware
in Engelant to moegen brengen sonder consent ofte
pasport van denselven d) Hertoghe op arbitrate cor-
rectie 2).
Den 26 Januarij ende anderen naevolghenden

daghen zijn hisses Utrecht alle e) die mueble, goede-
ren ende imboedel f) van den heeren van Brederoeden
vereoocht in den stadthuyse int openbaer int bywesen
van Rataller g), auditeur in de h) Rekencamer in Hol-
lant, ende Mr. Jan Boey 2) , rentmeester der landen
van Vianen, als j) daertoe gecommittert zijnde .

Den 28 January is mitter coorde geexecutert N .
Nueteboem 3), uuyt oersaecke by k) mit Derric Wein-

a) „ende

	

geconfisquert" met eeu andere hand later bijge-
schreven .

1) „van de stadthuyse" doorgehaald .
c) „ende verboden" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „selves" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „alle" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „ende imboedel" doorgehaald .
g) „Rataller" veranderd in : „zeker".
h) ,,in de" veranderd in : „van de".
1) „'Vlr . Jan Boey" veranderd in : „den" .
j) „als" doorgehaald .
k) „uuyt oersaecke hy" veranderd in : „die" .

1) Deze twee personen wares Jasper Aertsz . en Willem Cornelisz .
Hun vonnissen in den Cod . dips, van het Hist . Gen ., tae serie II,
2, blz .'194 .

2) Vgl, over dit plakkaat en de daarmede samenhangende moei-
lijkheden met Engeland : Bor, fol . I9G vlg .

3) Dierick Dircksz . Neuteboom behoort onder de door Hoog ver-
melde martelaren . (Vgl. Ned. Arch. voor Kerkgesch., Nieuwe Serie
I, blz. 92 n°. 49.) Zijn vonnis bij Marcus, blz. 356.
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man den Gerechte van Utrecht requeste gepresenteert
hadde, versoeekende consent ende libere permissie van
haerlieder religie to moegen exerceren a), presenterende
daervoir b) den Majesteyt c) van weghen die van der
nyewe religie tot dien eynde drie milionen goutz d) l) .

Den 19 Januarij is Agnies Drielen, huysfrouw van
Jan Willemz., schoenlapper 2), ter cause van de
troubblen voir Vredenborch mitten sweerde geexecu-
tert, ende Dirrick van Wijck alias Sladoot 3) mitter
coorde, wesende een wever, die in de Burkercke die
beelden geslegen hadde, hebbende voirs . Nies e)
Drielen den predicanten geloyert ende thaeren ser-
moenen gehoort f) .

(fol. 35 .) Oranje, Lodewijk vast Naussau, de herlog
van Paltz-Tweebruggen en andere Duitsche vorsten in
:bran lerij k .

(fol. 35.) Den 21 g) Martii zij n naer h) Brussel

a) „te moegen exerceren" met een andere hand later bijgeschreven .
b) ,,daervoir" met een andere hand later bijgeschreven .
c~ „Majesteyt" veranderd in „Coninck" .
d) „tot - goutz"

van penningen".
e) „voirs . Nies"
,) „geloyert --

gehadt"
-

q) 15 veranderd in : 21 .
h) „naer" veranderd in

veranderd in : „op to brengen zekere somme

veranderd in : „dieselve Agnies".
gehoort" veranderd in : „tharen huyse gelogeert

„binnen" .

1) Vgl . over het aanbod der Gereformeerden aan Philips II onl
hun voor 3 millioen gulden vrijheid van godsdienstoefening to
geveri : Blok, Gesch, van het Ned . Volk, III, 43 .

2) Agnies Drielen, vrouw van Jan Willemsz ., behoort onder de
door bog vermelde martelaren, (Vgl . t . a. p. I, blz . $7 no. 7 .) Haar
vonnis bij Marcus, blz. 357 vlg .

3) Dirck van Wijck, alias Sladoot, is dezelfde als Dierick Cor-
nelisse, geboren to Wijk, door Hoog vermeld t . a, p . I, blz . 90,
no. 36 . Zijn vonnis bij Marcus, 357 .
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gereyst als gecommitterde van de Staten van Utrecht
ende a) by den Hertoge van Alva b) versereven we-
sende jeghens den 19 derselver maent c), omme to d)
hoorendiee) propositie, die van weghe ZyneMajesteyt f )
den Generael Staeten geproponert soude woorden 1) ;
daer g) heer Jan van der Veecht, Domdeken, heer
Anthonis van Meerten van Abeoude, ridder, ende
Jan van Amerongen, burgemeester, van weghen den
Staten van Utrecht 2) gesonden wesende, merle ten-
selven daghe gecomparert zijn h) . weicke propositie 3 )
op den 21 Martii des nanoens i) int Hoof van den
Coninc op die groote sale (daer die Generale Staten

a) „gereyst -- ende" veranderd in : „vergndert geweest die Generale
Staten der Nederlanden" .

b) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „jeghens -- maent" doorgehaald .
d) „te" veranderd in : „tan".
e) „die" veranderd in : „zekere" .
f) „van -- Majesteyt" veranderd in : „uuyt den naem van den

Coninck" .
g) „daer" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „van weghen --- zijn" met een andere hand later bijgeschreven .
i) „Welcke -- nanoens" doorgehaald . In plaats daarvan : „Alwaer" .

1) In Maart 1569 riep Alva gedeputeerden van alle patrimoniale
provincien to Brussel bijeen, ten einde hun voorslagen to doers
aangaande nieuwe belastingen (de tiende penning enz.) . Zulk eeu
vergadering werd, hoewel diet geheel joist, gewoonlijk ook Staten-
Generaal genoemd . Tot deze vergadering werd ook Utrecht, hoewel
geen patrimoniale provincie, opgeroepen. Vgl . daarover en over de
oproeping der gewesten ter Staten-Generaal : Fruin, in Bijdr, v.
Vad. gesch, eii oudh. Derde Reeks, VII, 310 vlg . Iiet besluit der
Staten van Utrecht om de drie gedeputeerden naar Brussel to
zenden is van 3 Maart 1569 . (Gedr, in Dodt van Flensburg's
Arehief, II, 3.)
2) Jan Taets van Amerorigen was van 1557-1558 schepen, van

1560--1562 burgemeester, van 1563-1567 schepen, van 1568--1574
burgemeester van Utrecht. (HS, Kon. Bibl. 932 A 38.) De drie
heeren zijn nat~iurlijk joist de hovengenoemde gecommitteerden ;
er was natuurlijk geen tweede deputatie .

3) Vgl, de propositie bij Bor, fol . 201 vlg .
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van den Landen van Herwerts-over a) vergadert
waren) gedaen is by den raetsheere van den Secreten
Raede b), De c) Lruxelles 1 ), uuyt den naeme van Tyne
Majesteyt d) in e) presentie van den Hertoge van Alva
Gouverneur Generael ende anderen heeren van den
Raede van Staten ende Secreten Raede ; daer onder
meer anderen f) verhaelt ende geproponeert woor-
den die periculen, lasten, commer, alende ende ver-
loep, daer dese g) Nederlanden inne gecommen waren
overmits h) die groote invasion, oorlogen ende lasten,
die zy dagelicx dragon moesten ter cause van de trou-
blen, oproerten ende sedition der rebellen, daer zy
aen alien hoecken ende oorden merle gequelt waren,
soedat die Majesteyt i), omme dieselve lasten to ver-
vallen, goetgevonden hadden, van alien zynen onder-
saten van zynen Nederlanden to eyschen ende to
begeren den hondersten penninek van alien haerlieder
goederen, soe van erven, renters, moeblen ende in-
moeblen, hoedanich ende van j) wat natueren oft

a) „van herwerts over" veranderd in : ,,by den anderen versereven
ende"; „verscreven ende" doorgehaald .

b) „gedaen -- Raede" doorgehaald ; daarboven : „dieselve propositie
gedaen worden by Philybert" .

c) „de" met andere hand later bijgeschreven ; na „Bruxelles"
„raedt van den Secreten Raede" .

d) „uuyt den -- Majesteyt" doorgehaald.
e) „in" veranderd in : „ter".
f) „onder meer anderen" later bijgeschreven .
q) „dese" veranderd in : „die" .
h) „overmits" veranderd in : „dear" .
z) „Majesteyt" veranderd in : „Coninck" .
j) „van" later bijgeschreven .

1) Philibert van Brussel, de bekende jurist en staatsman (1518--
1570), sedert 15i9 lid van den Geheimen Raad, sedert 1560 ook
van den Raad van State, was eon zeer invloedrijk man hij de
hertogin van Parma en bij Alva . Hij was hot, die in 1555 bij den
afstand van Rare! V de Staten-Generaal namens den Keizer toesprak .
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qualite die wesen moechte , gheen uuytgesondert, ende
den 1O" penninck a) van alle b) comenscapen ende
2Oo1 penninck a) van alle b) succession ende besterv
nisse c). Versoekende, dat die Staten mt generael (aen-
merekende die periculen ende verlop , daer die landen
inne gecommen waren) haer consent daertoe gevoech-
gelic tot subventie ende d) dienste van Sjjnder Majes-
teyt laude ende ondersaten soude willen geven ende
dragon, opdat Zjn Excellentie van e) de ilertoge
van Alva by faulte van dien niet geoirsaeckt en soude
zjn audere schattinge ofte petitie ofte uuytsettinge
(foL 36 .) to doers, die f) den landen swarder ende
lastigher q) vallen souden h) . Ernie woorden dieselve
propositie i) den Staten by geserifte gelevertj), mits-
gaders zeker concept 1 ), by den Hertoge daervan doers
maecken k), opdat eon yeder daermede naer hays rey-
sen moechte, omme (haer rapport gedaen hebbende
ende weder commende jeghens den 25 Aprilis 1)) Zyne
Excellentie goede antwoerde ende benuegen daerop

a) ,,penninck" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) ,,alle" met eon andere hand later bijgeschreveii .
c) ,,bestervnisse" met eeii andere hand later bijgeschreven .
d) ,,subventie ende" later bijgeschreven.
e) ,,zijn - van" veranderd in : ,,die" .
f) ,,die" met eon andere hand bijgeschreven .

) ,,ende lastigher" met eon andere hand bijgesehreven .
1) Hs. ,,vallende" veranderd in : ,,vallen souden" .
i) ,,Ende woorden dieselve" veranderd in : ,,welcke".
j) Hs. ,,gelevert worden", ,,worden" met eon andere hand later

bijgeschreven .
A) ,,mitsgaders - maecken" met eon andere hand later bij-

geschreven.
1) ,,jeghens - Aprilis" met eon andere hand later bijgeschreven .

I) Met dit concept bedoelt de kroniek de concept-ordonnantie op
de inning van den honderdsten, tienden en twintigsten penning,
gedrukt bij Bor, fol. 202 vlg .
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to gheen, daermede zy elex flier tijt a) vertrocken
zijn l) .

(fol. 3Gv.) Den 16 Martii is tot Brussel uuyt Enge-
lant wader gearrivert die raetshere uuyt den Secreten
Rade Dassomville z), die by den Hertoge van Alva
in ambassade in Engelant by de Coninne onlancx to
voirens b) gesonden was , omme mit haer to tracteren
van bet onverstant 3), flat daer verresen was tus-
schen Engelant ende desen landen ; hebbende die
voirs. Dassomville noyt acces ofte audientie aen die
Conininne cunuen gecrigen, soedat by omgehoirt ofte
eyt to doers wedergekeert is, willende die Conininne
niet verclaren of zy viant was ofte niet, willende
oic niet uuyt den arreste ontslaen tgelt, flat sy uuyt
Spaengen commando dour tempeste in Engelant ge-
haven wesende, toebehorende diversche coopluyden
van desen landen, gearrestert hadde, houdende haer
oirlochscepen aleven sterck op zee, nemende al flat
daer quam, houdende die zee gesloten, zulcx flat uuyt
Spaengen gheen schepen in desen landen common
en conste, soedat zy genoech verthoende viant to
wesen, hoewel gheen openbaer oorloghe noch in Enge-
lant noch in desen landen gepublicert en was c) 4) .

a) „slier tijt" later bijgeschreven .
b) „onlancx to vorens" later bijgeschreven .
c) fol . 36 „Den 13 Martii -- fol. 36v." gepubliceert en was" door-

gehaald ; in margine: „Bon".

1) De gedeputeerden der Staten van Utrecht to Brussel brachten
1 April 1568 aan hun committenten rapport uit . (Dolt van Flens-
burg, Archief II, 2 vlg .)

2) D'Assonleville.
3) wij zeggen met eon soortgelijke uitdrukking : misverstand .
4) De loop van bet geschil met Eugeland is in hat kort aldus .

In 1560 warm amigo schepen met geld (800 .000 kronen, geladen
i n 59 kisten, alles in baar geld) van Spanje under wag naar de
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(fol. 37 .) Den 23 Martii zijn mitten coorde by den
Hoove a} geexecutert ende haer goet geconfisquert

a) ,,by den Hoove" doorgehaald .

Nederlanden; met dit geld zouden de Spaansche troepen in die
landen worden betaald . Deze schepen werden achtefvolgd door
eenige Fransche vrijbuiters uit La Rochelle ; zij vluchtten dus in
de haven van Plymouth . Inmiddels bleven de vrijbuiters voor de
kust kruisen. De Spaansche gezant to London, D'Espes, verzocht
daarop aan Elizabeth de schepen in haar haven to verdedigen en
naar Antwerpen to convoyeeren of ten minste toe to staan, dat zij
zich zelf verdedigden. Elizabeth stond dat alles toe, maar trok eenige
dagen daarna haar verlof weer in, toen haar weed bericht, dat hot
geld in de schepen niet aan den Koning van Spanje, maar aan
eenige Genueesche kooplieden behoorde, een vrij gezocht voorwendsel,
char hot geld toch door den Koning was afgezonden tot betaling
den troepen en hij hot wel van Genueesche kooplieden had geleend,
maar or toch, ook al betaalde hij de rente niet, recht op had .
Om zoogenaamd hot geld dus in veiligheid to brengen tegen alle
aanslagen en hot to bewarnn voor den rechtmatigen eigenaar, liet
de Koningin hot uit de schepen lossen en in bewaring stellen .
Natuurlijk protesteerde de Spaansche gezant . Met fijne ironie
antwoordde Elizabeth, dat zij den Koning een grooten dienst meende
to doeta door zijn good tegen de Franschen to beschermen . De
gezant, daarmede niet tevreden, verwittigde Alva van hot gebeurde .
Deze liet onmiddellijk zonder advies van den Raad van State alle
Engelschen to Antwerpen gevangen en alle Engelsche goederen in
beslag nemen ; ditzelfde word daarna voor geheel Nederland voor-
geschreven . Natuurlijk beantwoordde Elizabeth dozen forschen
maatregel met represailles, zoodat alle handel en verkeer met
Engeland stil stolid . Inmiddels zond de Koningin een gezant naar
Spanje, om zich bij Philips over de handelingen van Alva to be-
klagen ; zij verklaarde zich zelfs bereid hot geld terug to geveu .
Intusschen zond Alva D'Assonleville naar Engeland ; maar handig
genoeg weigerde Elizabeth help to ontvangen, char hij goon ge-
loofsbrief van den Koning had . Daarentegen vaardigde Alva steeds
gestrenger plakkaten tegen de Engelschen en de Engelsche goederen
uit. Bij doze moeilijkheden kwamen aatuurlijk die over de Water-
geuzen enz . Eerst in April l573 word zooal iaiet de vrede, dan
toch hot verkeer veer hersteld door een provisionedl accoord . (Vgl .
over dit alles : Bona fol. 496 vlg .)



92 UTRECHTSOHE KRONIEK OVER 15G6- ~ 1576 .

Cornelis van Royen 1 ) ende Cornelis Herbert z), sehoen-
maeckers , die den heere van Brederoede gedient
hadden .
Den 22 Aprilis 3) zijn die voirs, gedeputeerden

der Staten van Utrecht weder naer Brussel gereyst .
Ende hebben op den 25 Aprilis Zyne Ehcellentie
uuyt den naem van de voirs . Staten a) tot redemptie
ende quytinge van den hondersten penninck van
alien goederen, den b) thienste penninck van alien
comenscappen ende den c) twintichsten penninck van
alien succession, erffenissen ende bestervenissen, die
die Hertoghe uuyt den naem van den Majesteyt den
Generael Staten doen eyschen hadden, op den 25 Martii
van to voirens, volghende zeker concept by de Her-
toghe daervan doen maecken, Zyne Majesteyt gepre-
senteert d) 72 dusent guldens op ses jaren to betalen,
alligerende veele ende diversche redenen, middelen

a) „Den 22 -- voirs . Staten" veranderd in : , Den 25 Aprilis
hebben die Staten van Utrecht dour huerlieder gedeputeerden den
Hertoge van Alva doen presenteren" .

b) „penninck den" doorgehaald.
c) „penninck den" doorgehaald.
d) „van alien

	

gepresentert" doorgehaald .

1) Cornelis van Royen worth door Hoog onder de martelaren
vermeld . (Vgl . Ned. Arch, v . Kerkgesch,, Nieuwe Serie, I, biz . 107,
no. 160 .) Zijn vonnis in den Cod . dipl . v, h, list . Gen ., 2~te serie,
2; biz. 195.

2) Cornelis Herbertsz. evenzoo bij bog (t, a, p. I, biz. 96,
no. 83) . Zijn vonnis Codr dipl. t. a, p1 .
3) De Resolution der Staten van Utrecht ( uitg . i n Dodt van

Flensburg's Archief, II, 3 vig .) geven daaromtrent nog de volgende
bijzonderheden . Deti 13 April besloten de Staten hunne beslissing
tot den 18den uit to stellen . Op dien tag kwam men met de deli-
beratie niet gereed en evenmin den volgenden tag . Ten slotte is
den 20sten April besloten, hat in den tekst vermelde aanbod van
f 72.000 to doen ; met tit voorstel gingen nieuwe gedeputeerden
near Brussel .
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ends inconvenienten, waerdeur zylieden die petitie,
soe die gedaen ends geproponert was, niet en conste
accorderen ofte daerinne consenteren. Als oic terselver
tit gedaen hebben alle a) die anderen Staten, presen-
terende den Majesteyt elx naer haer vermoegen to
subvenieren mit allzulcke subventie, als zy van outz
gewoenlic waxen to doen , sonder in alsulcke nyewe
ongepractizeerde ends ongehoorde beetle ofte b) sub-
ventie ofte schattinghe to cunnen consenteren, die
die landen geheel prejudiciabel wesen ends tenderen
souden totter totals verde[r]fenisse ends ruins van
dien 1 ) . Dan die Hertoghe niet willende tevreden zijn
met die presentatie, by die van Utrecht gedaen, heb-
ben, haer verbod vermerende, gepresentert hondert
dusent guldens . Ends ten laesten (soe die Hertoghe
die mode niet accepteren en wilds) om diversche
redenen hemlieden moverende (hoewel zylieden noch-
tans qualicken moisten die penningen to becommen)
gepresentert hondert 72 dusent gulden ~), mits daer-
aen afslaende 12 dusent guldens, die zy des jaers to
(fol. 3'7v .) voirens beloeft hadden. Dan die Hertoge

a) „alle" met een antlers hand later bijgeschreven .
b) „ofte" doorgehaald .

l) Bar vermeldt uitvoerig den strijd der Staten van Utrecht
tegen de nieuwe belastingen (fol. 206 vlg.). Vgl . ook de door Dodt
van Flensburg in zijn Archief, II, 7 vlg, gepubliceerde resolution
der Staten van Utrecht over doze aangelegenheden .
2) Dit derde aanbod van 472.000 gulden vermeldt Bor elders ;

volgens hem hebben de Staten van Utrecht den 15 Juli 4569 ten
derden male geantwoord, dat zij bij hun vorig aanbod van 100.000
gulden bleven. Tcrzelfden tijd protesteerden de vijf kapittels tegen
de belasting van geestelijk good door de nieuwe hef6ngen van den
Hertog. Alva was daarover buitengewoon verstoord en schorste
zelfs den secretaris De la Torre voor eon jaar in zijn ambt, o ndat
hij verlof had gegeven tot hot drukken van de bul In coena 1)o-
mini, waarop de kapittels zich heriepen . Eerst in 1570 zouden vol-
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persisterende wilde in de petitie, soe die gedaen was,
in alle zijn poincten ende articulen geconsentert heb-
ben simpliciter sonder enighe restrietie ofte limitatie .
Twellic sommighe Staten a) dear induetie van som-
migen geconsentert hebben onder beloftenisse noch-
tans van hemlieden niet to eyschen, to molesteren
ofte ter cause van dien to doen b) executeren, maer
van hemlieden alien consent begerende omme den
anderen Staten merle alsoe eenformel ck to doen con-
senteren . Daerdeur die sommighe hem naederhant
beswaert hebben gevonden, soe ettelicken van dien
mitter daet ende de facto dour zeker collecteurs,
daertoe geordonnert 4jnde, geexecuteert zijn gewoorr
den ende die anderen (hem geopposeert hebbende
jeghens dexecutie) haer jeghens Zyne Majesteyt ge-
rebellert hebben .

Den 1 Julij is by den Hoove metten vierre geexe-
cutert, hebbende eon primme doir zijn tonghe ge-
steken, Lenaer Carssenz, van Venlo 1), die verdoept
was ende zijn geloefve niet af'gaen en wilde, ende
Catharina, zijn huysfrouw 2), in de grachte van Vre-
denborch verdroncken, see zy merle verdoept wesende,
haer gerecipisseert heeft c).

a) „sommighe" veranderd in : „ettelicke vats den andere".
Ii) „te" later bij geschreven .
c) „heeft" met een andere hand veranderd in „hadde".

gees Bor (fol. 22) vlg.) de Staten van Utrecht hun aanbod tot
462.000 gulden hebben verhoogd . (Vgl . Kist en Royaards, Archief,
YVI, 430 v)g. Van der Monde's Tijdschrift, IV, 93 vlg, Van Wijn
op Wagenaar, VII, 924 vlg., 428 vlg .)
4) Lenart Kerstenzoon, geboren to Venloo, wordt door Iloog

onder de martelaren vermeld . (Vg!. Ned. Arch. v. Kerkgesch .,
Nieuwe Serie, I, biz . 404, n°. 448 .) Zijn vonnis Cod. dip), v . ii.
list . Gen,, 2de serie, II, 2, b)z . 196.

2) Trijntje Jan Pannebackersd ., eveneens bij Hong (t, a, p . I,
biz . 408, no. 174 .) . Haar vonnis Cod . dip!, t, a p.
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Den 5 Ju1ij zijn by den Tloove mitten sweerden
geexecutert drie personen van Bunsehoten ende haer
goederen geconfisquert, van dat zy in conventiculen
van Anabaptisten geweest hadden') .

Den 21 Augusti, wesende Sonnendach a), heeft die
Hehtoghe van Alva b) binnen Utrecht gesonden 10
vendelen Spaengaerts van c) het regiment ofte tierce
van Lombardie, onder den coronel don Hernando
de Toledo, omme aldaer voir een tijt to blyven 2) ; als
zy ole gedaen hebben, doende borgeren ende inge-
setenen grote fortsen, overlast ende geweelden, soe
in tnemen van haerlieder service, die die Hertoghe
hemlieden deur zeker zyne ordonnantie geaccordert
hadde, als van to willen hebben den geheelen coost
ende dranek, van win ende van als dat zy begeerden ;
daeromme zy ettelicken borgeren impune ende omge-
strait schendelicken vermoerdert hebben, nietjeghen-

a) „wesende Sonnendach" doorgehaald .
b) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „van" veranderd in : „wesende".

9) Deze drie personen worden door bog in zijn lijst van mar-
telaren vermeld ; het waren Gosen Heymansz . (vgl. Ned . Arch, v.
Kerkgesch ., Nieuwe Serie, I, biz. 96, no. 87), Steven Pietersz . (t. a. p.
I, b)z . 905, no . 953) en Gosens broeder Jacob Heymansz . Tollincx
(t, a, p . I, biz . 908, no. 972). Hun vonnis bij Marcus, biz . 3G4,
en Cod. dips. v. h . Hist. Gen ., tae serie, II, 2, biz . 996 vlg. (Vgl.
t, a, p, biz. 89 vlg .)

2) Deze inlegering was de straf voor hot verzet tegen de nieuwe
belastingen. Vooral op de geestelijkheid was Alva gebeten wegens
haar beroep op de bul In Coeua Domini, dat weldra in geheel
Nederland werd na .gevolgd. Deze bul bedreigde excommunicatie
tegen alien, die zich aan kerkelijk goed vergrepen en was eigenlijk
gericht tegen beeldstormers en dergelijken . Geen wonder, dat
Alva, die groot ging op zijn plicht van beschermer en verdediger
der Katholieke kerk, woedend was, toes men hem met kerk-
schenders op een lijn stelde . (Vgl . Bor, fol. 207.) Met ties ven-
deis van het regiment van Lombardije bedoeit de kroniek, zooals
nit 13or blijkt, het geheele regiment, sterk lien vendels .
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staende die clachten, die daervan Zijn Exellentie ge-
daen zijn geweest 1 ) a) .

Den 25 Augusti, wesende postridie Bartholomei b),
is voir ilasenberch z) op die Plaetze by die van den
gerechte van tltrecht deur ordonnantie van den Her-
toge van Alva ter cause van de troublen c) mitten
sweerde geexecutert ende zijn goederen geconfis-
quert d) Vincent van Hoeff, schout van Amersfort 3),
ter cause van den troublen, ende zijn goederen go-
confisquert e) .
De 23 September zijn uuyt Utrecht van den 10

vendelen Spaengaerts, die daer lagen f), twee vendelen
buschuten gesonden naer waterlant, soe daer dage-
licx van de rebellen veel scepen mit comenscappen
ende anderen genomen woorden omtrent wieringhen,
Vlielant ende Texel, waerdeur die vaert ende navi-
gatieg) op Oostlant ende h) Vrieslant ende elders
zeer belet ende geempescheert woorden 4).

a) „Zijn Exc . --- geweest" veranderd in : „den Hertoge gedaen
woorden".
b) „wesende postridie Bartholomei" doorgehaald .
c) „ter -- troublen" met een andere hand later bijgeschreveii .
d) „ende--geconfisquert" met een andere hand later bijgeschi°even .
e) „ter cause -- geconfisquert" doorgehaald .
f) „die daer lagen" veranderd in : „van den tierce van Lombardie" .
q) „ende navigatie" later bijgeschreven .
h) „ende" doorgehaald .

~) Ook Bor klaagt in sterke bewoordingen over den overlast,
door de Spaansche soldaten aan de Utrechtsche burgerij, wereldlijk
en geestelijk, aangedaan .
2) Het schepenhuis . Zie boven blz. 71 noot 1 .
3) Vincent van der Houven, schout van Amersfoort, wordt door Hoog

vermeld onder de martelaren . (Vgl. Ned . Arch, v. Kerkgesch., Nieuwe
Serie, I, blz . 97, no. 92) Zijn vonnis bij Marcus, blz . 369. (Vgl, ook
Cod, dips. v, h, list . Geii ., 2de serie, II, 2, blz . 85 en boven blz . G0.)

4) Vgl, over den overlast, door de watergeuren in dezen tijd
aan de kooplieden aangedaan : Blok, in Bijdr, v. Vad . Gesch . en
Oudh . IIIe Reeks, IX, 226 vlg .
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Den 14 October is die soene van den Herioge
van Alva, Don Fredrico de Toledo, binnen Utrecht
gecommen, denweleke die lleroghe van Alva a)
gemaeckt hadde capitain generael over het geheel
crisvolck, soe to voet as to peerde, houdende b) die
ilertoghe tgouvernement van den landen c) .
Den 1) November zjn nosh twee vendelen Spaen

gaerts uuyt Utrecht gesonden naer Oulenborch .
Den 15 Decembris zjn uuyt crachte van zeker

mandement d) voir den ilertoghe van Alva a) ende
(lol, 38v .) den Raedt neffens hem wesende verdach-
vaert die Staten des Lants van Utrecht , mitsgaders e)
sehout, burgemeesteren ende sehepenen der stadt
Utrecht, die in den jare van 1566 in die weet (as
het contract mit Jacop Oosinz, uuyt den naam van
die van de nyewe reBgie gemaeckt woorden 2)) ge-
weest hadden, mitsgaders f) schout, burgemeesteren
ende schepenen, die aisdoen in de weet waxen 3 ), omme
tanhooren alsulken eyseh 1 als die procureur generael
van Synen Majesteyt, ten daghen dieneride, jeghens
henlieden zal g) willen doers 4) ende	h) .

liebbende die ilertoghe van Alva i) tenselven
daghe geordonnert deur Jan de Larea Salazar, dros-

,,van Alva" met cen andere hand later bijgeschreveii .
,,houdende" veranderd in : ,,hebbende	behouden" .
,,ioudende - landen" door gehaald .
Hierna een paar woorden oiileeshaar gcmaak .
,,die Staten -- mitsgaders" later hijgeclireven .
,,rnitsgaders" veranderd in : ,,onde".
,,7al' veraiiderd in : ,,oude".
Veriler onleesbaar .
,,van Alva" met ecu andere hand later hijgeschreveu .

4) Dc datum is niet ingevuld .
2) Vgl . boveti blz . 35.
3) In 1571 .
4 Be eiseh van den procureur-generaal i afgedrukt 1)9 Bor, fol . 209.
Bijdr, en Meded . XXV .
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sari van Vianen a), heer Dierick van Zuylen, schout
van Utrecht, omme op Vredenborch gevangen to
setten Harman van der Veecht (als burgemeester
geweest hebbende in den jare van 66), omme van
hem to willen hebben die originelle minute van
tzelve contract, soe by die b) bekent hadde (tzelve)
gehadt ende verleyt thebben . Ende of alsoe c) die
minute gevonden is gewoorden d) in den stadthuyse
onder zeker anderen pampieren, soe e) is die voirs .
Van der Veecht naer langhe sollicitatie uuyter ge-
vankenisse ontslegen, naerdat by zijn hugs voir een
tit mede f) voir zijn gevangenisse gehadt hadde 1 ) .

(fol. 38v .) Tournooi to Brussel z) .
(fol. 39.) Anno 1570 s). Den 15 Februarij 1570g)

zijn by den Hoove twee personen mitter coorde ge-
executeert ende haer goederen geconfisquert h), die
Erederoden gedient hadden i) 4).

a) ,,4eur - Vianen" later bijgeschreven .
B) „lie" met een andere hand later bijgeschreven .
c) ,,of alsoe" veranderd in : „naderhant" .
d) ,,is gewoorden" verailderd in : „wesende" .
e) „soe" doorgehaald.
f) „mede" later bijgeschreven .
q) „1570" doorgehaald .
1&) „ende

	

geconfisquert" later bijgeschreven .
i) Hs . hierna : „ende haer goederen geconfisqueert", doorgehaald .

1) Het gebeurde met den burgemeester Vaii der Vecht wordt
niet bij Bor vermeld . (Vgl, ov€r hem boven blz . 60, noot 3 .)

2) Hier eindigt het gedeelte der kroniek, dat is gedrukt in den
Ulrechtschen Volksalmanak voor 1853, blz . 51--58.

3) her begint het gedeelte der kroniek, dat is gedrukt t . a . p,
1854, blz . 153--163 .

4) In den Cod. dips . v, h . Kist . Gen,, 2de serie, II, blz . 197 vlg,
zijn de doodvonnissen afgedrukt van Jasper Jansz . van Cockengen,
die 16 Juli 1569, en van Pauwels Gerritz. van Utrecht, die 25 Febr .
4570 door het Hof wegens dienstneming onder Brederode werden
veroordeeld. Misschien is de eerste, zeker de tweede eon der door
onze kroniek bedoelde personen.
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Den 13 Aprilis zijn die huysinghe van Johan van
Renesse, heer van Wilp, duer ordonnantie van den
Hertoge geamortizeert a) tot een cancellarie van den
Hoove van Utrecht ende woenplaetse voir b) den
President I) .

Den 18 Aprilis z) is die raetsheere Desiderius C)

Thestich, raedt in de Cancellerie van BZabant d), bin-
nen Utrecht gecommen, van den Hertoghe van Alva e)
ter enqueste gecommitteert zjnde ten versoecke f )
van den procureur generael van den Troublen-Raedt g)
jeghens die drie Staten des Lants van Utrecht ; die
aldaer int nemen van deselve enqueste langen tit
gebesoingeert heeft al tot costen van de Staten,
soe pro als contra, die oic int nemen van deselve
enqueste tot meermael opentelic verelaerden, dat
zoeverre die Staten van Utrecht in den 1~', 10 ende
20 penninck, by de Hartoge van Alva geeyscht, niet

a) ,,geamortizeert" veranderd in : „van Alva geapproprieert".
b) „voir" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „Desiderius" later bijgeschrevenj
d) „raedt - Brabaiit'' later bijgeschreven .
e) „van Alva" later bijgeschreven .
f) „ten verzoecke" veranderd in ,,in der zaecke" .
g) „raedt" met een andere hand later bijgeschreven .

1) 1n dit huffs logeerde de Prins van Oranje bij ziju bezoek aan
Utrecht in 1566 . (Vgl . boven blz, 44, noot 3 .)

2) Bor is over deze aangelegenheden (fol 209 vlg.) veel uitvoeriger
dan ouze kroniek . Op den eisch van den procureur-generaal
volgde ecn antwoord van de Staten van Utrecht, daarna eeti repliek
van den procureur-generaal en eon dupliek van de Staten . Tege-
lijkertijd stelde ook de llegeering der stall Utrecht een verdedigings-
schrift op, waaraan zij na de repliek van den procureur-generaal
nog eon dupliek toevoegde . De duplieken zoowel van de Staten
als van de stall waren eerst 21 Maart 1570 ingediend . Den 22
Maart vroeg de procureur-generaal een maand uitstel om nog eon
andere enquete to Utrecht in to stellen, vat hem door den Raad
van Beroerten word toegestaan . Met deze enqueten word belast
Desiderius van Tsestig, lid van den Raad van Brabant .

7*
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consenteren en wilden, haer sententie tot haerlieder
achterdeel al geconei(pi)ert lack , ende dat by die en-
queste alleen pro forma was nemende a) 1 ) .

Den 20 Aprilis is by den Hoove mitten sweerde
geexecutert deur ordonnantie van den i :Iertoghe van
Alva b) eenen Gerloof genaetnpt, gebooren van Bun-

,schoten , van dat by eens in den dorpe van Bun-
schoten (wesende sehepen) in conventiculen van den
Mennonisten gewest hadde c) ) . Ende noch een
ander persoen 3) mitter coorde, die die heere van
Brederoeden gedient hadde .

Den 14 J ulij , wesende die Hertoghe van Alva b)
binnen Antwerpen, heeft alder sententie difhnitifvo
gegeven jeghens die drie Staten des Lants van Utrecht,
ende dieselve gecondemnert naer uuytwysen der
sententie, daervan gepronunciert ende hiernae vol-
ghende, nietjeghensstaende tproces van weghen die
van Utrecht noit volcommelic gefurnert en was go-
west (als sy sustineren), jae oic niet al gesien ofto
gelesen, soe hemlieden geordonnert was, haer proces,

a) „die oic int tiemen -- nemende was" met een andere hand
later bijgeschrevea .

b) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „hadde" veranderd in : „was" .

1) Vgl, over het verloop van deze enquete : Bor, fol . 222, 229.
Uit onze kroniek blijkt duidelijk, dat hot geheele proces met alles,
wat daarmede samenhing, evenals de inlegering van garnizoen,
slechts op touw was gezet om Utrecht voor ziju verzet tegen den
Tienden penning to straifen. (Vgl . Fruin, Verspreide Geschr ., II, 449.)

2) Geerloff Gerritsz. Hemelinck wordt door Hoog op de lijst der
martelaren vermeld. (Vgl . Ned. Arch . v. Kerkgesch., Nieuwe Serie,
I, blz. 94, ii ° . 71 .) Zijn vonnis in den Cod, dips. v, h. lust. Gen .,
2de serie, II, 2, blz . 199 .

3) Doze andere persoon is Jan Jansz., alias Jan de Su yt, van
Camerick, wiens vonnis is afgedrukt t. a. p . blz . 198.
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(fol . 39v .) twellic a} in Duytscho beleyt was, in
Spaensche to doers translateren, twellic op date van
de sententie noch ten halve niet getranslatert on
soude ziju geweest ende oversulcx veel min gesien
ofte gelesen b) 1 ) .

(fol. 39v .) Sententie van Alva over de Staten van
L trecht, 14 Juli 1570. (Bor . fol. 229 vlg .)

(fol. 40 .) Generaal pardon van 16 Nov. 1509 .
(Bor. fol. 230 vlg .)

(fol. 45 .) Loslating van gevangenen,

(fol. 45v.) Den 30 Julij is binnen Utrecht ende
allomme in den landen van then gepublicert tvoirs .
pardon, mitsgaders tpardon van den Paus, mit bly-
scappe van veuren ende processie generael .
Den 31 July is by den Hoove mitter coorde ge-

executeert eenen van Iseistein geboren, van tat by
hovers het bannissement van den Hertoge van Alva c)
weder int lant gecommen was ende Brederoede van
to voirens d) gedient hadde 2) .

Tenselven daghe heeft die Hertoghe van Alva e)

a) „twellick" veranderd in : „tat" .
b) ,,ende oversulcx

	

gelesen" met een andere hand later bij-
geschreven .

c) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „van to voirens" later bijgeschreven .
e) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .

4) Dit herinnert aan de bekende scene in Shakespeare's Richard III
(III, 6), waar worth gezegd, tat het schrijven van het vonnis van
Hastings langer had geduurd tan er tijd verliep tusschen ziju ge-
vangenneming en onthoofding .

2) De hier bedoelde man is Cornelis Jansz . Lichtvoet, geboren to
IJselstein, door Iloog op ziju lijst van martelaren vermeld . (Vgl .
Ned . Arch. v. Kerkgesch ., Nieuwe Serie, I, no . I29 .) Zijn vonnis
Cod . dips . v . h . Hist . Gen ., tae serie, II, 2, hlz.'199.
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den Tloove van Utrecht a) belast , dear expresse
ordonnantie van den Majesteyt, gegeven to Madrid
den 9 in Maio 1569, neerstelic to doen onderhauden
ende executeren nae zijn forme ende inhouden het
generael placat aengaende die heresien, by den Keyser
Carobo in den jare 1550 binnen Ausburg gemaeckt b)
ende daernae by den Majesteyt c) in den jare 1559
binnen Gendt voir zijn vertreck naer Spaengen ge-
confirmert, twellic ole tenselven daghe gepublicert
is geweest 1 ) . Ende nosh alle jair tweemael, als op
St. Jansavont ende Corsavont, ordinarie gepublicert
ende gerenoveert woordt 2) .

Omtrent desen tijt hebben die drie d) Staten van
Utrecht geappellert aen den Coninc in Spaengen
van der sententie, jeghens hemliden by den Hertoghe
van Alva c) gegeven 3) . Hebbende dinsinuatie daer-

a) „van Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „gemaeckt" later bijgeschreven .
c) „Majesteyt" veranderd in : „Coninck" .
d) „dre" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Terzelfder tijd liet Alva een speciaal plakaat of kondigeii tegen
de drukkers en schoolmeesters, ten einde ook op deze wijze de ketterij
tegen to gaan . (Vgl . Bar, fol . 225 vlg.) Het is bekend, dat de
Koning op raad van Granvelle in 1559 en vervolgens geen nieuwe
plakkaten tegen de ketterij heeft uitgevaardigd, maar, gebruik
makend van den populairen naam van den ouden Keizer, liens
plakkaten van 1550, die trouwens gestreng genoeg waren, heeft
vernieuwd .

2) Deze uitdrukking bewijst, dat de kroniek wel eenigen tijd na
de gebeurtenissen is opgesteld of ten minste geredigeerd, maar dat
lit toch niet geruimen tijd, b.v. jaren daarna, kan zijn geschied .
Na de Pacificatie zal men toch wel de plakaten van Karel V tegen
de ketterij niet meet' tweemaal 's jaars hebben afgekondigd .
3) De acte van appel bij Bor, fol. 235 vlg . Zij is gedateerd

29 Juli 1570. Alva sloeg geen acht op het appel en voerde zijn eigen
vonnis uit . Inmiddels zonden de Staten Willern Veusel, deken
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van den Hertoghe doers doer by forms van requests
ofte missive a), hem dour eon ombekende persons
gepresentert, daer die ilertoghe niet of en wiste .
Willende daernae b) die ilertoghe c) geprocedert heb
ben jeghens die gethuygen, die over dacte van appel
gestaen hadden, dieweleke by hem tot Brussel d)
ontboden ende gehoort wesende , naer ettelicken
drygementen gerenvoyert zjjn geweest, wesende die
gethuygen heer Goort Schjff, vicaris St . Jans, Govert
van Amerongen, procureur voir den iloove van
Utrecht, ende Franciscus Rodius, secrat[ar]is van den
capitule van St . Jaus e) 1 ) .

Den 3, 4 ende 5 Augusti sjjn binnen Antwerpen,
(fol. 4( .) Soc mitter coorde als mitten zwerde, ge-
executert veel capitainen ende soldaten van den
regiments van den grave van Ladron, wesende Hooch-
duytschen f), die binnen Valecjjn ter cause van haer-
lieder betalinghe eon grate y) muterie ende seditie
aengerecht hadden, hebbende den grave gevancke-
lick geset ende mit schone beloften ende practiquen
omtrent Antwerpen gebrocht, ende aldaer geappre-

a) us . hierna eeii paar woorden onleesbaar gemaakt
b) Hs . ,,nae" veranderd in : ,,om" .
c) ,die Hertoge" later bijgeschreven .
d) ,,tot Brussel" doorgehaald .
e) ,,heer Goort - St. Jaits" met een andere hand later bijge-

schreven in plaats van twee onleesbaar gemaakte regels .
f) ,,wesende Hoochduytschen" later hijgeschreven .

) „grate" doorgehaald .

van hot kapittel van St. Pieter, naar den Koning om hot appel
toe to lichteu . Vgl, over doze en andere daarmede samenhangende
geschillen van Alva met Utrecht, l3or, fol . 237 vlg. Dc resolution
der Staten van Utrecht over dozen tijd ziju iiiet bewaard .

'1) Bor noeint als getuigen alleen de notarissen Frans Radius en
A. Schijf. Doze laatste zal wel dezelfde zijn als de door onze kro-
nick genoemde Goort Schijif.
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hendeert wares in de hulpe ende assistentie van
denselve grave a) 1 ) .
Den 7 Augusti is uuyt Utrecht naer Nieumegen

gethogen een vendel Spaengaerts, sterek wesende
drie hondert hoefden, al harquebusiers, wesende al
eveneens geaccoutreert , omme aldaer by die Her-
toge van Alva tontfangen vrouwe Anna, die b) Coni-
ninne van Spaengen, die doechtere van den Reyser
Maximilian, die die T eyser, wesende tot Spirs c) op
een Ricxdach, sae dose Nederlanden gesonden heeft d),
omme in Zelant to scope to gaen naer Spaengen ;
wesende die Conininne op den 4 dash Maij van to
voirens geianceert ende ondertroudt to Pragen in
Hongerien mit Carolo, ertshertoge van Oostenrijck,
uuyt den naem van den Coninc van Spaengen, mit
eon zeer groote pompe ende solemniteyt, dour den
ertsbiscop aldaer e) in de grote kercke, geaccompain-
geert mit nosh 10 andere biscopen ende veel pre-
lates, ter presentie van den Keyser ende zijn huys-
vrouwe ende veel princes, heeren ende legatee, die
die pans, die Coningen van Spaengen, van Fran-
ricke, van Poles ende f) die Venetianen ende anderen
potentates g) daer gesonden hadden z))

a) „hebbende den grave

	

denselve grave" met een andere hand
later bijgeschreven .

b) „vrouwe Anna die" later geschreven boven een paar onlees-
baar geworden woorden.

c) „Spirs" veranderd in : „Spijrs" .
d) „heeft" veranderd in : „hadde".
e) „aldaer" veranderd in : „van Praghen" .
D „ende doorgehaald.
g) „ende anderen potentates" met een anderen hand later bij-

geschreven.

1) VglL over doze muiterij : Bor, fol . 237 vlg.
2) Vgl . over hot huwelijk en den doortocht vai1 Anna van Oosten-

rijk, Philips' vierde gemalin, door de Nederlanden : Bor, fol . 225, 233.
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Den 12 A.ugusti heeft die Hertoghe van Alva a)
tiooffb) van Utrecht gecommittert omme to diri-
geren die saecken ende affairen van den Staten van
Utrecht, die by by sententie c) gecassert hadde, als
voirtsaen representerende dieselve d) 1 ) .

(fol. 46v .) Reis der Koningin van Spanje door
Nederlc nd . Vrede van St. Germain-en-Lage.

(fol . 47.) Reis der Koningin naar Spanje .

(fol . 47 .) In dese maent van September is heer
Willem Veusels, deken van St. Pieters, uuyt den
naem van de Staten van Utrecht van Ponne, daer
by zekeren tit gelegen hadde e`1, gereyst f) naer Italisn
ende sae g) voirts naer Spaengen, omme het appel
van de Staten van Utrecht aen den Canine to ver-
voighen 2) .

(fol . 47v.) Allerheiligenvloed. Herman de Rugter
to Loevestein .

(fol. 48 .) De Geuzera bezetten 's Heerenberg 3),

(fol . 49.) Anno 1571 . Den 14 Januarij 1571 h),

a) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „tHootf" veranderd in : „den Hoove".
c) ,,by sententie" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „als - dieselve" veranderd in : „omme voirtsaen dieselve

states to representeren".
e) „van Bonne - hadde" doorgehaald .
f) „gereyst" later bijgeschreven.
g) „sae" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „1571" doorgehaald .

1) Ingevolge het vonnis van 14 Juli 1570 casseerde Alva de
Staten van Utrecht en droeg voorloopig hun bevoegdheden aan het
Hof op. (Bar, fol . 237 .)

2) Vgl, haven blz . 102, soot 3.
3) Hier eindigt het gedeelte der kroniek, dat is afgedrukt in

den Utrechtscheti Volksalmanak voor 1854, blz . 153-163.
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wesende Sonnendach , zijn deur expresse ordonnantie
van den Hertoghe van Alva a) uuyt Utrecht naer
Aerhem getroeken ses vendelen Spaengaerts, omme
voirts to treeken ende weder inne to nemen b) Tsse-
renberge ende het hugs to Vulft 1 ), die by de rebellen
innegenomen waren, dat c) die Spaengaerts van to
voirens ten versoecke van den grave van Meghen
sonder expresse ordonnantie van den Hartogen van
Alva niet en hadden willen doen, nietjeghenstaende
den dienst van den Coninck grotelie daeraen gelegen
was ; daer die Spaengaerts op den 18 January weder
binnen gecommen zijn d), sae die rebellen daeruuyt
verlopen waren 2).

Den e) 10 Februarij zijn die voirs . ses vendelen
Spaengaerts (naedat die rebellen hem weder gesehoy-
den hadden f)) weder binnen Utrecht gecommen g),
naerdat zy tplatte lant alomme zeer gebrantschat
hadden g),

a) „van Alva" later bijgeschreven .
b) „en weder inne to nemen" met een andere hand later hij-

geschreven .
c) „dat" veranderd in : „twellic".
d) „twellic die Spaengaerts -- gecommen zijn" later in de plaats

gesteld voor : „Den I8 Januarij hebben die Spaengaerts Tsserenberge
ende Vulft weder innegenomen" .

e) ,,Den" veranderd in : „comende op den" .
f~ „zijn die voirs, ses -- hadden" doorgehaald.
9) „gecommen" doorgehaald ; „naerdat hadden" met een andere

hand bijgeschreven .

9) Dlft.
2) Deze bezetting van 's Heerenberg, die Bor niet vermeldt, staat

natuurlijk in verband met de andere aanslagen, in '1570 op ver-
schillende plaatsen door 's Prinsen agenten ondernomen, waarvan
de verrassing van Loevcstein door Herman de Ruyter beroemd is
gebleven . (Vgl. over deze gebeurtenissen : Fruin, Verspreide Ge-
schriften, II, '159 vlg.)
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Den 2 Martii hebben die rebellen gespoliert ende
geheel geplondert Moniekendam in waterlant 1 ) .
Den 6 Martii zijn uuyt Utrecht naer waterlant

getroocken vierhondert Spaengaerts , al a) herquebu-
siers, omme tlant van de invasie der rebellen to
beseharmen. Alwaer die rebellen omtrent het eylant
van Texel genomen hebben b) 23 groote schepen 2),
die aldaer mitt alderhande ware ende comansehappe
geladen lagen, om naer Spaengen to varen, wesende
dieselve schepen veele tonnen sehatz werdich . Heb-
bende merle die eylanden van Texel ende c) wirin-
gen gespoliert ende geplondert, als zy oic gedaen
hebben die dorpen van Schagen, Petten, Catwjck,
Noortwijck, Egmondt op Zee ende meer anderen
daeromtrent gelegen, daer zy oic groten brant ge-
sticht hebben d) .
Den 7 Aprilis zij n uuyt Utrecht naer Alckmaer

(fol. 49v .) weder e) getrocken de voers, f) vierhon-
dert Spaengaerts harquebusiers .
Den 6 May, wesende Sonnendach g), zijn voirts

alle die andere Spaengaerts, tot h) ses vendelen toe,
uuyt Utrecht vertrocken naer Amsterdam ende voirts
elders in Hollant, als tot Haerlem, Leyden, Delft
ende Rotterdam ~), daer zy deur ordonnantie van den

a) „al" doorgehaald.
b) „hebben" veranderd in : „hadden".
c) „ende" later bijgeschreven.
d) „hebben" veranderd in : „hadden" .
e) „weder" later bijgeschreven .
f) „de voirs ." later bijgeschreven,
g) „wesende Sonnendach" later bijgeschreven .
Is) „tot	toe" veranderd in : „stork wesende".

4) Vgl, for, fol . 242 .
2) Bor (fol . 242) spreekt van 30 groote schepen .
3) Vgl, over hot aftrekken van hot groote garnizoen uit Utrecht,
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Hertoge ettelicken tjjt gelegen hebben om naerder by
die zee to wesen, soe die rebellen veel schepen opt
water hadden ende dagelicx groote invasie en seha-
den dede, soe op Hollant, Frieslant, Zeelant ende
Vlaenderen,

(fol. 49v,) De Geuzen op de Eenas. diva's standbeeld,

(fol. 49v .) In de maent van Augusto heeft die
Hertoge missive van den Coninek ontfangen Y by de-
welcke hem belast woorden a) den stadt Utrecht van
de Spangaerts b) to vryen ende tontlasten ende die-
selve mit gheen Spangaerts ole meer to beswaren
dan in cas van groot perikil ende urgente necessite,
(fol. 50.) soe die van Utrecht den (Jonine c) by
requeste (deur den deken van St . Peters, haerlieder
gecommitteerde d) in Spaengen wesende) to kennen
gegeven hadde die fortsen, lasten, overladen, ge-
welden e) ende costen, die zy van de Spaensche sol-
daten lydende waren, nietjeghenstaende den getrou-
wen dienst, die zy den Majesteyt f) altijts gedaen
hadden ende noch dagelicx doende waren g) i) .

a) „Hertoge -- woorden" veranderd in : „Coninck den Hertoge
van Alva by missive belast" .

b) „de Spaengaerts" veranderd in : „het Spaens garnisoen" .
c) Hs . „den Majesteyt van de" later bijgeschreven en veer door-

gehaald.
d) „haerlieder gecommitteerde" met een andere hand later bij-

geschreven .
e) „gewelden" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „Majesteyt" veranderd in : „Conine".
q) „ende

	

doende waren" met een andere hand later bijge-
schreven .

dat daar 20 maanden tot groote schade en ergernis der burgerij
had gelegen : Bor, fol. 211, Van der Monde's Tijdschrift, IV, 100
vlg. en de daar aangehaalde bronnen,

1) Nadat het groote Spaansche garnizoen in Maart 1571 nit
Utrecht was vertrokken, wendden de geestelijkheid en de stads-
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(fol. 50.) Verraad Van Norfolk . De Ceuzen op de
Ylaas . Slag bij Lepanto .

(fol . 50" .) Den 18 November, wesende Sonnen-
dash a), zijn dour ordonnantie van den IZertoge van
Alva weder binnen Utrecht gecommen aeht vendelen
Spaengaerts, naedat zy 10 daghen lane hot gehele
platte landt van Utrecht deargethogen ende alle die
dorpen van dien onsprekelick b) gebrantseat hadden,
daer sy groote Somme van penningen aff gecregen
hebben 1 ), nietjeghenstaende die Confine den ilertoge

a) „wesende Sonnendach" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „van dien onsprekelick"met een anderehand later bijgeschreven .

regeering van Utrecht, vreezende dat deze last na den aftocht der
Watergeuzen opnieuw op hen zou worden gelegd, zich tot den
Kosting met een request, waarin zij verzochten ook voor hot ver-
volg van inlegering verschoond to molten blijven . Bit request (bij
Bor, fol . 246 vlg .) werd met voorbijgaan van Alva aan den deken
van St . Pieter gezonden met last hot persoonlijk aan den Koning
to overhandigen . Dit is geschied . Op dit verzoek zond Philips
den H Sept. 157'I aan Alva een missive, waarin hem werd gelast
de stall Utrecht alleen in tijden van hoogen nood met een garni-.
zoen to bezwaren . (Bor, fol . 247 .) Onze kroniek vergist zich dus,
wanneer zij deze missive in Augustus step.

t) Niettegenstaande de aanbeveling des Konings ten gunste der
stall Utrecht en hoewel de Watergeuzen nog steeds op de kust
waren, trok Alva in October de garnizoenen uit Haarlem, Leiden,
Delft en Den Briel terug en vereenigde deze binnen Utrecht . Hij
gaf de stadsregeering daarvan kennis bij brief van 28 Oct . 9571 .
(Bor, fol . 251 vlg .) Deze brief werd den 8 November aan de
stadsregeering door den fourier-majoor van hot Lombardijsche regi-
ment overhandigd. Den 1OdQ11 zond de regeering een forrneel protest
aan den Hertog (bij Bor, fol. 252), waarin zij, hoewel bereid zich
to onderwerpen, toch op de groote fasten van de stall en op de
beschikking des Konings woes . Dit protest had natuurlijk niet de
minste uitwerking, evenmin als een tweede brief, waarin Utrecht
zich bij Alva beklaagde over de vexation, waaraan de stall bloot-
stond van de zijde van den fourier-majoor, nog voordat de troepen
wat'on aang,ekomen . (Bor, fol . 253). Utrecht moest buigen . Zoo-
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van .Alva tot meermael belast hadde by twee diver-
sche missive a) 1 ), die van Utrecht mit gheen Spaens
garnison to beswaren dan als die noot zulex uuyt-
eyschen soude, ten welcken tyde vast noode die van
Utrecht tot meermael selfs wel Duyts garnisoen ver-
socht hadden b) ; wesende c) die ses vendelen van de
tierce van Lombardien, die van to voirens binnen
Utrecht gelegen hadden, ende die ander twee ven-
delen van de tierce van Napels, die die Ilertoghe
uuyt Den Briel doen commen d) hadde 2), waervoir
hot last van Voirn 16 dusent gulden (als men seyt e .)

a) ,,by -- missive" doorgehaald .
b) ,,nietjeghenstaende - versocht hadden" met eon andere hand

later bijgeschreven ; „ten welcken tyde -- versocht hadden" door-
gehaald .

c) „wesende" veranderd in : „waervan	warm".
d) ,,doen common" veranderd in : ,,genomen".
e) „seyt" veranderd in : „seggen wilde".

als de kroniek juist opgeeft, werd de stall den 18 Nov, weer
door een zwaar garnizoen bezet. Eerst daarna kwam er antwoord
van den Hertog op Utrechts eersten brief (Bor, fol . 2:~3) ; van
den tweeden gaf hij alleen kennis vau de ontvangst . Toch wendde
de stall zich rzogmaals met eon smeekbede tot den Koning om
verlossing van hot garnizoen . (Bor, fol. 253 vlg.) Eerst den 2~~
Febr. 1572 kwam daarop antwoord ; de Koning verklaarde Alva to
hebben aapgeschreven om op de belangen van Utrecht to letters .
Door de gebeurtenissen in Holland zag Alva zich echter genoodzaakt
reeds den 3 April 1572 de troepen uit Utrecht weer riaar bet op-
roerige gewest to zenden .

1) Icier kan slechts sprake zijn van den bovengenoemden brief
van 11 Sept. 1571. De tweede missive van den Koning aan Alva
van 24 Febr . 1572 was veel minder gunstig voor Utrecht en word
bovendien eerst lang na de inlegering ontvangen . Daar de schrij-
ver zijn kroniek eerst eenigen tijd post facta heeft opgesteld, is
hot mogelijk, dat hij ook aan doze tweede missive hc'eft gedacht
en zoo van twee brieven spreekt .
2) De zes vendelen van hot Lombardijsche regiment onder

Fernando de Toledo kwamen uit Delft, Leiden en Haarlem, de
twee van hot Napelsche regiment ander Gonzalo de Bracamonte
uit Den Briel .
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gegeven souden hebben 1 ) ; twellic naderhant gecau-
seert heeft het verlies van geheel a) Hollant ende
Zelant dear het innemen van Den Briel by de rebel-
len 2 ), twellic die principals plaetse was, die die
Iceyser Carolus b) in tyden van oirloghe tussehen die
Fra,nchoisen oft Engelsehen met c) voir het alder-
eerste mit garnison plach to doen besetten ende
bewaren, als wesende die slutele van dese landen d) .

(fol. 50v' .) Bevelling van de Koningin van Spanje .
(fol. 52.) 1572, Amnestie . Dood van Megr n.

Executie van Norfolk .

(fol. 52 .) In de maent van Februario heeft die
Hertoge van Alva e) deur den president van Utrecht,
Doctor f) (eorgius Rotaller 3), ende den capitain
Francisco g) Baldeze op den huyse van Vredenborch
doen brengen ells die privilegien, statuten, eharte-

a) ,,geheel" met een andere hand later bijgeschreven .
b) Hs., na „Carolus" „jeghens die" doorgehaald .
c) „met" veranderd in : „altijt" .
d) „van dese landen" veranderd in : „van den geheee Nederlanden" .
e) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
f) us . ,,Mr ." veranderd in : „van Utrecht Doctor" .
g) „Francisco" later bijgeschreven .

1) Dit is niet van elders bekend. De kroniek zegt trouwens ook :
„als men seyt".

2) Deze opmerking, die veer bewijst, dat de kroniek cenigen tijd
na dato is opgesteld, is zeker volkomen juist . Juist doordat Den
Briel van garnizoen was ontbloot, kon die stall door de Waler-
geuzen worden verrast. Die afwezigheid van sterke Spaansche
garnizoenen in Holland en Zeeland verklaart ook de snelle vorde-
ring van den opstand in den eersten tijd .

3) George Rataller, geb, in 1528, was achtereenvolgens raadsheer
in het Hof van Artois en in den Grooten Raad van Nechelen en sedert
1c~69 president van het Ilof van Utrecht, welk ambt hij order
allerlei politieke beroeringen tot ziju flood, den 6 Oct. 1581, heeft

bekleed. Hij was eeu pier beroemdste rechtsgeleerden van zijn tijd .
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ren, brieven ende pampieren der stadt van Utrecht ;
aengaende a) waervan b) die van de stadt geprotestert
hebben c), seggende tzelve to wesen attemptaten ende
to geschyeden in prejuditie van haerlider proces d)
van appel, aen den Coninc van Spaengen e) aenge-
heven, soedat die Hertoghe van Alva f), siende haer-
lider protestation ende onwillicheyt g), geordonnert
heeft, den gehelen wet van der stadt h) op Vreden-
borch gevankelic to setten ende hemlieden by den
procureur generael haer proces to doen maecken .
Twellic by den Iioove van Utrecht om meerder in-
convenienten to verheuden mit goede redenen ende
middelen by missive aen den ITertoge i) belet is ge-
weest, soedat die Hertoghe van Alva f) help daer-
mede heeft laten contenteren 1 ) .

a) „aengaende" veranderd in : „competereude" .
Ii) „van" veranderd in : „jeghens" .
c) „geprotestert hebben" veranderd in : „protesterende warm".
d) Hs. „appel proces" ; „appel" doorgehaald .
e) „Coninc" veranderd in : „Majesteyt van den Coninc van Span-

gien" ; „Majesteit van den" weer doorgehaald .
f) „van Alva" met eon andere hand later bijgeschreven .
q) „ende onwillicheit" doorgehaald ; daarboven : „die hem over-

gesonden warm".
h) „van der stadt" later bijgeschreven.
i) „by

	

Hertoge" later bijgeschreven,

1) for geeft (fol. 259) eon uitvoerig relaas van den overlast,
waaraan de Uu echtsche burgerij van de zijde der Spaausche sol-
daten blootstond . Eigenaardig is zeker, dat onze kroiiiek daarvan
geeli bijzonderheden heeft . Wat hot opeischen der stedelijke privi-
legien en charters betreft, Bur vermeldt, dat Alva den last daartoe
gal aan den president van hot Hof van Utrecht . Be stedelijke
regeering weigerde, maar hood kopieen aan . Toen de president
weigerde de afschriften aan to nemen, zond de stall aan den
lIertog den 28 Jan . 1572 eon uitvoerige missive (Bor fol. 259
vlg.), waarin zij haar recht op haar brieven en charters hand-
haafde. Natuurlijk beval Alva als eenig antwoord den president
zich desnoods met geweld van wapenen in hot bezit der privilegien
to stellen . Voor de bedreiging met geweld boog de regecring der
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(fol. 52v.) Poging tot inning van den T enden penning, .

(fol . 53 .) Den 2 Aprilis hebben a) sommighe Spaen-
gaerts van de 8 vendelen b), binnen Utrecht leggende,
zeker conspiratie gemaeckt, die des anderen daechs,
wesende Witten Donredach, (terwylen die Spaengaerts
haerselven in den avont naer oude gewoente c) gese-
len zouden) alien haer of ciers vermoert ende doot
gesmeten souden hebben d), ende voirts alien e) den
borgeren, soe gestelic als werlic, clein ende groot f),
vermoert, die stadt geplondert ende in brant gesteken
souden hebben g) . Twellic tot kennisse gecommen
zijnde van den colonel h) ende den capitainen, 4jn
tenselven daghe des avonts veel van de complicen
geapprehendert ende eon terstont mitter coorde ge-
worricht, die die principaelste autheur soude hebben
geweest i j, die oic des anderen daechs doot op die j )
Plaetze geleyt woorden, hebbende een gescryfte als

•

	

„hebben" veranderd in : „hadden" .
„van de 8 vendelen" later bijgeschreven .

•

	

,,in den -- gewoente" later bijgeschreven .
„souden hebben" doorgehaald .

•

	

„alien" later bijgeschreven .
„Coe gestelic -- ende groot" later bijgeschreven .
„souden hebben" later bijgeschreven .
Hs. „coronel" veranderd in : „colonel" .
„soude hebben geweest" veranderd in : „geweest was" .
„die" veranderd in „des stadts" .

stall . 2ij gaf onder protest (Bor, fol. 260 vlg .) de gevraagde stuk-
ken af, die op bet Vredenburg werden gebracht en eerst onder
Requesens op bevel des Konings zijn teruggegeven . Bor weet
niets van Alva's plan om de geheele regeering der stall op het
Vredenburg gevangen to zetten en tegen haar to doerr procedeeren,
en evenmin van de welgeslaagde poging van het Hof van Utrecht
om dit uiterste to verhinderen . Onwaarschijnlijk is het echter niet ;
Alva was tot zulke forsche naaatregelen in staat . (Vgl . Van der
Monde's Tijdschrift, IV, 98 vlg.)

Bijdr . en Meded. XXV.

	

8
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een verrader op zijn borste gescreven a), tot een
exemple ende spigel van een alsulke lelicke morda-
dighe opset ende verraet . Ende zjn b) in deselve
nacht veel van de complicen over die stadtmuren
gevallen ende ewech gelopen c) 1 ) .

(fol . 53.) Den Briel en andere steden ingenomen .
Mislukie poging van Bossu om ze to heraveren . Vlis-
singen en Veere in d e handen der Geuzen.

(fol. 54.) Beleg van Middelburg. Enlehuizen valt
a f. Strijd op de Zuiderzee. Poging tot ontzet van
Middelburg .

(fol. 55 .) Lodeu' jk van Nassau in Bergen. Gelder-
land in opstand. Aanleomst van Medina Celi, Rebellie
der West-Friesehe steden .

(fol. 56.) Leiden, Dordreeht enz, in opstand . De
Gorkumsehe martelaren . Harderwijk, Elburg en andere
steden vallen af. Bossu bezet Oudewater.

(fol . 57 .) Overijsel valt af. Beleg van Bergen. Ont-
ruiming vttn Holland door 's son-ings ambtenaren.
Veldtoeht van Oranje in Brabant.
(fol. 58.) Vergadering der Staten van Holland to

Dordrecht . Propositie van Marnix aldaar . (Bor fol .
282 vlg.)

(fol. 60v .) Resolution der Staten. (Bor, fol . 282 vlg.)

(fol. 64 .) Den 28 Julij zijn die rebellen uuyt Zut-
faen ende Harderwijc, sterck wesende seven vendelen
ende twee hondert perdt, by hem hebbende som-
mighe stucken gescutz, gecommen voir Amersfort,

a) „gescreven" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „Ende zijn" veranderd in : „Waarvan die".
c) „gelopen" veranderd in : „gelopen zijn".

1) Vgl, over doze mislixkte Utrechtsche furies Bor, fol . 266 .
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(fol . 64v) opeyssohonde die stadt ende dieselve be
leggende. Ende zjjn op den 29 Juljj des morghens
in den dageraet weder vandaen verthogen, latende
aldaer wel tweehondert dooden, die by de borgerel1
(die hemlieden aisdoen zeer vromelic hielden) uuyt
die stadt gesehoten waren, soe aldaer gheen enech-
ten van Ooninex weghen in en waren ; die die van
Amersfort altoes gerefuzert hadde to willen ontfan-
gen, dickmael nochtans versoocht zjjnde, soc by de
beer van Groesbeeck, die daeromrne binnen Arners-
fort geweest was, als oie naederhant by de grave
van Boussu, die selver mit ettelieke hondert schutten
uuyt Utrecht a) voir die stadt gecommen is (als die
vyanden weder verthogen waren) omme die daer-
binnen to brengen ; die die van Amersfort merle
refuseerden tontfangen, beloefvende die stadt selver
wel to sullen bewareii ; twellic zy naderhant qualycken
gehouden hebben, als zy die vyanden innehaelden
deur zekere gedeputeerden, die zy aen den grave
van den Berghe tot Zutfaen gesonden haddei .

Op denselven tjjt waren die rebellen mit ses
galeren voir het hugs Ter Eein, daer die maerscalck
I)irrick Jasperz, van Waveren b) hem mit ettelicke
schutten vromelic uuyt weerden, schietende sommige
rebellen doot 1)

(fol . 64v.) Oranje bezet Roermond. Andere steclen
door de Geuzen bezet .

(fol. 65 .) ilebben merle omtrent desen tit gere-
bellert ende den vyanden ende rebeflen versocht ende

a) ,,uuyt Utrecht" later bijgeschreven .
b) ,,Dirrick Jasperz, van Waveren" door ehaald.

1) Deze gebeurtenissen niet bij Bor .
8*
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selver a) innegehaelt die van Amersfoort 1 ) ; als oic
gedaen hebben die van Naerden 2), waerdeur die
landen van Utrecht zeer beroeft ende beschadicht zijn
gewest, soedat die heere van Groesbecke deur ordon-
nantie van den Hertoge van Alva een bende ruy-
teren aen heeft moeten nemen , dieselve binnen Utrecht
leggende b) ; waerdeur nochtans die beroevinghe niet
belet en is gewoorden, soe die van Amersfort al-
evenwel noch dageliex tot omtrent die poorten van
Utrecht cowmen doersten , halende die beesten uuyt
den convente van Oudtwijck 3) ende daeromtrent,
nietjeghensstaende daer oic ettelycken vendelen enech-
ten binnen Utrecht lagers, wesende ter selver tU t
bynnen Amersfort twee vendelen van de rebellen
ende driehondert perdt.

Den 20 Augusti is die grave van Boussu wit drie
vendelen cnechten van zijn regiment uuyt Utrecht
gethogen naer Amsterdam, dat op drie orders by den
rebellen soe to water als to laude belegert was, die
zijn compste niet verwacht en hebben, waerdeur die
stadt outset is geweest .

Omtrent desen tit heeft die grave van Boussu
aff c) doers branden hot hugs Ter Eem 4), twellic die
(fol . 65v.) van Amersfort weder gereparert heb-
ben d), stellende daerop Frederyc van Zuylen van

a) „selver" met een audere hand later bijgeschreven .
b) „dieselve -- leggende" met een audere hand later bijgeschreven .
c) „aff" veranderd in : „uuyt".
d) „gereparert hebben" veranderd in ; „hebben doers repareren" .

1) Amersfoort werd in Juli 1572 door den graaf van den Berg
namens den Prins van Oranje in bezit genomen,

2) In dezelfde maand ging Naarden over aan den Prins . (Vgl .
Bar, fol . 277 .)

3) Oudwijk was een klooster, een kwartier ten Oosten van Utrecht
gelegen .

4) Ilet huffs Ter Eem was de zetel van den maarschalk van Eemland .
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Nyvelt tot een maerscalck, die merle a) eon hooft van
de rebellon binnen Amersfort was, ende naederhant
binnen Naerden int overvallen b) van de stadt doot
gesmeten woorden 1 ).

(fol . 65v .) Moordaanslag op Coligny .
(101. 67 .) Verdere gebeurtenissen to Parijs .
(fol. 68 .) Bartholomaeusnacht 2 ) .
(fol. 71 .) Mechelen en a-nder°e steden door Orarje

ingenornen . Alva's maatregelen. Veldtocht van Oranje
in Brabant .

(fol . 7&) Alva verovert Bergen. De Geuzen ont-
ruimen Mechelen .

(fol. 73.) Plundering van Mechelen .
(fol. 74 .) Terugtocht van Oranje naar Duitschland,

(fol. 74v .) Den 10 October is die grave van Boussu
uuyt Utrecht gethogen mit drie vendelen cnechten
van zijn regiment ende ettelicken perden van de beende
van den heere van Groesbeck nae die Vaert ; daer by
hem gecommen zijn van Aerhem vier vendelen Walen

a) „merle" later bijgeschreven .
b) „innemen" veranderd in : ,,overvallen'' .

1) Er zijn twee van dozen naam. Frederik van Zuylen van
Nyevelt, heer van Bergambacht en Aartsbergen, de zoon van
Willem v, Z. V. N. (zie boven blz, 27 hoot 1), die in den tijd van
den opstand een belangrijke rol speelde, is bekend door zijn verzet
tegen Leycester en was in 1G18~9 ter Syliode van Dordrecht afge .

vaardigd ; hij stierf in 1629. Deze kan natuurlijk niet de in den

tekst bedoelde zijn . Deze is inisschieil de neef van zijn vader,
Frederik van Zuylen van Nyevelt, heer van Woerden, lid der
ridderschap van Utrecht, die zich vol,ens Hooft (Nod . list ., 287)
zeer onderseheidde bij hot beleg van Amersfoort door don Frederik .
Onze kroniek brengt ons evenwel hot bericht van zijn flood to
Naarden, zoodat of zij of Hooft zich vergist . Een brooder van hem
was Evert van Zuylen van Nyevelt. (Vgl, boven blz . 56 noot 5 .)
2) Vergelijk ook beneden blz . 119 .
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ende twee vendelen Duytschen van den regiments
van den heere van Hierges, gouverneur van Gelder-
lant 1 ) ; daer by des anderen daechs, den 11 Octobris a),
mit noch tweehondert schutten, die van Amsterdam
gecommen waren, ende vijftich Spaengaerts van Vre-
denboreh mit vier veltstucken merle gethogen is naer
Schoenhooven, em dat tonsetten, dat by de heere van
Lumme 2) aen twee oorden ale op elcke zyde van de
stadt op den dijck belegert b) ende aldaer c) wel be-
schantz was d) ; hebbende daerbeneffens die rebellen
noch ettelieken galeren ende anderen schepen , leg-
gende voir die stadt in de Leecke jeghens die schan-
schen ov[er], die van Dordreeht, Rotterdam ende elders
gecommen waren e), daer zy veel geschutz op hadde ;
soedat once cnechte f), willende die schanschen be-
vechten, (sae men antlers aen die stadt niet common
en conste dan den dijck langes, daer die schansen
op laghen) van tsygeschut van de scepen zeer bescha-
dicht zijn gewest, soedat daer veel gesehoten woorden ;
waerdeur zy die schanschen niet en hebben cunnen
(fol. 75) gecrygen, die mit volck ende geschut wel
version waren ende hem dapperlic mode to weere
stelden, nietjeghenstaende die van de stadt mit haer
groff geschut haer debvoir oie genoch dodo em binnen
die schanschen to schieten ; daer doen ter tit maer

a) „den 9 Octobris" later bijgeschreven .
b) Hs, „belegert was" ; „was" doorgehaald .
c) „aldaer" later bijgeschreven,
d) „was" later bijgeschreven .
e) „jeghens -- waren" later bijgeschreven .
f) „ones cnechten" veranderd in : „die Con, soldaten" .

1,) Gilles de Berlaymont, heer van Hierges, stadhouder van
Gelderland. (Vgl, beneden blz . 126 noot 2 .)

2) Natuurlijk Lumey, graaf Van der 111arck, do bekende Geuzen-
bevelhebber .
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een vendel van den regimnte van den grave van
Boussu onder den hoopman Lozecot in en was, ende
oic qualieken van cruyt ende andere munitien versien
warm. Zulex dat die grave, siende die stadt niet to
cunnen ontsetten overmits die sehansehen, die hem
in de weeghen warm, mit zijn volck tot Jaersvelt is
blyven leggen , leggende die heere van Lumme op
het hays to Liesvelt, doende op die stadt diversche
assauten 1 ) .

Den 20 October hebben die van Schoenhoven mit
accordt die stadt opgegeven in handen van de rebel-
len , naerdat zy ettelicke stormen wederstaen hadde
ende gheen hoepe en saghen omme outset to woor-
den, hebbende menich veurteycken van benautheyt
bethoent, soe hem victuaille, cruyt ende anders a)
ontbraecken. Ende is het vendel cnechten mit alle
die burghers, die wilde, daeruuyt gethogen, leggende
die rebellen weder daerin van haerlieder garnison,
doende die stadt ende die borgeren eedt den prince
van Ouraengen 2) .

(fol. 75.) Alva to Nijmegen. Oranje to Enkhuizen .
(fol. 76 .) Beleg van Zut fen . Oranje in Holland .

meyeerinysvorm aldaar . Zut[en veroverd en geplunderd .
Andere krijgsbedrijven .

(101 . 7"7 .) Moordaanszag op Ooligny. Bartholomaeus-
nach t 3) .

(fol. 93 .) De Geu,zen ontruimen tal van steden .

(fol. 93.) Den 20 November des avont hebben

a) „anders" veranderd in : „diergelycke munitie" .

1) Bor maakt geen melding van dezen tocht van Bossu om
Schoonhoven to outzetten .
`2) Gok dexe overgave van Schoonhoven wordt niet door Bor

vermeld . (Vgl, echter Blok, Gesch, v, h. Ned. Volk, Ill, 110.)
3) Ver ;elijkt ook boven blz. 117.
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zy a) 1) mede verlaten die stede van Amersfort, trec-
kende daeruuyt naer Waterlant 2) . Ende zijn sommighe
gecommitteerde van Amersfort in der nacht gecom-
men tot Utrecht, presenterende den grave van Boussu
die slutelen van de stadt . Ende is die grave b) in
derselver nacht to twee ure mit zijn peerdtvolck
ende twee vendelen cnechten van zjjn regiments uuyt
tftrecht gethogen c) binnen Amersfort, stellende aldaer
weder goods ordre, zulcx dat nieinand van den bor-
geren ofte inwoenderen van dien eyt misdaen is
geweest . Ende is d) die grave van Boussu e) weder
binnen Utrecht gecommen mit zijn ruyteren op den
24 November, latende aldaer f) die voirs, twee ven-
delen cnechten voir garnison 3).

(fol. 93v .) De Geuzen ontruimen ook andere steden .
Van der Does in eommissie naar .Engeland.

(fol. 94 .) Aanslag op Amsterdam ver2jdeld .

(fol. 94.) Den 27 November is die grave van
Boussu mit den president van Utrecht gereyst uuyt
Utrecht naer Amersfort, omme die west to versetten
dour ordonnantie van den Hertoge van Alva ende
mede to congratuleren Don Fredrico de Toledo g)

a) = die rebellen .
b) „Ende is die grave" veranderd in : „die".
c) H~ . „gethogen is", „is" later bijgeschreven .
d) „Ende is" veranderd in : „Commends".
e) „van Boussu" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „aldaer" veranderd in : „tot Amersfort" .
.9) „de Toledo" met een andere hand later bijgeschreven .

1) De Geuzen .
2) Bor vermeldt (fol. 304), dat de troepen weigerden tegen don

Frederik to vechten . Daarop word de stad door de Geuzen ontruimd .
Naarden weigerde hen binnen to laten, waarop zij verder trokken .

3) Vgl . Bor, fol . 304 .



UTRECHTSCHE KROMI K OVER 1566--1576 . 121

van de victorie van Zutfaen, die aldaer van Zutphaen
mitts leper common soude , omme naer Hollant to
gaen ; waertoe veel waghens uuyt alle die dorpen, in
den landen van Utrecht gelegen , opgebooden ende
gearrestert waxen , omme alle victuallle nae to voeren .
Ends was a) die van Utrecht geordonnert ells daghe
(fol. 94v .) voir tleger op to brengen vijffthiendusent
ponden broots ende hondert eaten biers, die zy oic
ettelicke weecken lane int leper bestelt ende geson-
den hebben ~) .
Den 28 November is don Fredrico mit die beers

van Norcarmes, Philippe de St. Allegonde b) 2 ) ,
ende anderen heeren mit vierhondert lichte perden
binnen Amersfort gecommen, blyvende die leper
dien nacht c) leggende op die dorpen daeromtrent ;
ende 4jn die twee vendelen van den regiments van
den grave van Boussu weder uuyt Amersfort ge-
thogen naer d) den huysman ; ende e) 4jn oic f )
tenselven daghe binnen Utrecht dour ordonnantie
van den grave van Bossu gemaeckt ettelycke dusent
eyssporen, omme die by tleger in Hollant to be-
zygen, soe hot eon storks vorst was ende die van
loomn ende Enkuysen mit ells beer oirlochschepen
omtrent Muyden jut eys bevroren laghen ; die men wel

a) „Ends was" veranderd in : ,,wesende
b) ,,Philippe de St . Allegonde" met eon andere hand later bij-

geschreven.
c) „dien nacht" later bijgeschreven .
d) „naer" veranderd in : „op" .
e) „ende" doorgehaald.
f) „oic" met eon andere hand later bijgeschreven .

1) Deze bijzonderheden niet bij Bor .
2) Philips van St . Aldegonde is natuurlijk niet Marnis, maar de

voorafgaande Noircarmes ; Noircarmes en St . Aldegonde zijn niet
twee personen, maar eon .



122 UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566---1576 .

soude hebben cunnen gecrigen, indie(n) men in tits
daernae gestaen hadden, gelijck die van Amsterdam
deur haerlieder gedeputerden genooch to kennen gaven ;
twellic een groot avantaige voir dese landen geweest
soude hebben, indie(n) men die saecke geaccelereert
hadde gehadt, als men geern gesien hadde ; dan zjn
die schepen mit brecken van grote fortse van het eys
ewech gecommen a) 1 ) .

Den 29 November is die leger mit het geschut
voirts gethogen naer Naerden ende oic die heere van
Norcarmes mit vierhondert lychte peerden, die ten-
selven daghe die stadt van Naerden b) uuyt den naem
van den Coninc opgeeyst heeft c) .

Den 30 November is don Frederico uuyt Amers-
fort gethogen int leger voir Naerden .

Den 1 Decembris hebben die Spaengaerts die stadt
van Naerden mit gewelt overvallen, sonder daer oyt
(fol. 95 .) op gesehoten to hebben (nietjegenstaende
die van de stadt haer presenteerden in handers van
den Iajesteyt over to geven) . Ende hebben alle die
soldaten, die daerbinnen laghen, ende veel borgeren,
vrouwen ende kynderen duersteken ende vermoert
ende voorts die stadt geplondert ende in brant ge-
steken d) 2), tracterende zeer qualicken ende abomina-

a) „dan zijn

	

gecommen" later bijgeschreven .
b) „van Naerden" met een andere hand later bijgeschreven .

c) „opgeeyst heeft" veranderd in : „op eyschten" .
d) „Den 30 -- gesteken" veranderd in : „daer don Frederico op

den 30 November oic voir gecomen is . Ende hoewel die van

1) Dit is het beroemde verhaal van de bovennatuurlijke ontsnap-
ping der Geuzenschepen uit het ijs voor Iuiden door een tweemaal
gekeerden wind, die eerst een sleuf in het ijs maakte, waardoor
de schepen kondeti ontsnappen, en vervolgens die sleuf weer deed
dichtvriezen, waardoor zij suet konden worden vervolgd . Onze
kroniekschrijver, een tijdgenoot, weet van deze wonderdadige ont-
snapping niets.
2) De verbeterde lezing is iets juister dan de oude . Tech vex-
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belie mitte a) vrouwspersonen, soe gestelic als werlic,
die zy het leeven lieten behouden . Ende is daernae b)
deur ordonnantie van den 1--lertoge van Alva by den
huysluyden van Goylant die stadt c) gedemanteleert
ende zijn d) die goederen ende privilegien van de stadt
by sententie van den Hertoge ende den Raedt neffens
hens wesende in de stadt van de Grave e) 1 ) verclaert
tot behoef van den Majesteyt f) geconfisqueert g) `~) .

Naerden gheen resistentie en boden, maer presenterden die stadt
op to geven iii handers van Coninc, behalven lijfl' ende goet, ende
hemlieden oic beloeft was by Juliaen Romero ende anderen in
genade tontvangen, mits dat all die soldaten, die daerbinnen lagherl,
ende oic alle die borgeren, vrouwen en kynderen haer in den
stadthuyse ende op den marckt by den anderen begeven souden,
online alsoe gesalvert to worden ; soe hebben nochtans die Spaen-
gaerts dieii nietjeghenstaende op den I December die stadt snit
gewelt overvallen, climmende over die muren, sunder daer oyt
mit bet gruff geschut op gesehoten thebben, lopende alsoe mit een
grout gedruys, furie ende gecrijs nae den merckt, daer sy die sol-
daten, borgeren, vrouwen ende kynderen by de anderen vindende,
verwachtende gratie ende genade, als hem behoeft was, jammerlick
dursteken ende vermort hebben, lopende soe voirts doer die stadt,
die zy gans plonderden ende op ettelicken orders in brant staked ."

a) „mitte" veranderd in : „die" .
b) „Ende is daernae" veranderd in : „Ende die stadt alsoe in-

genomen wesende, is".
c) „die stadt" veranderd in : „daernaer" .
d) „zijn" later bijgeschreven .
e) „van den hertoge -- grave" met een andere hand later bij-

geschreven .
f) „Majesteyt" veranderd in : „Coninc" .
g) Ils. ,,geconfisqueert to zijn" ; „te zijn" veer doorgehaald.

meldt onze kroniek niet, hoe de Spanjaarden zich bij de verovering
van Naarden behalve aau ergerlijke gewelddadigheden aan woord-
breuk en bedrog hebben schuldig gemaakt . Wellicht had de
schrijver er niet van gehoord ; wellicht ook vond hij het minder
noodig het to vermelden, hoewel hij anders niet op de hand der
Spaansche soldaten is . Vgl. over de moord en plundering van
Naarden : Bar, fol . 305 vlg.

1) D, i, de stall Grave, waar het vonnis is uitgevaardigd .
2) Het vonnis van Alva, waarbij Naarden werd ontmanteld en
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(fol. 95.) Begin van het beleg van . aarlem.
(fol. 97 .) Lumeg en Entens gearresteerd, Misliukte

poging tot ontzet van Haarlem .

(fol. 97v .) Den 20 Januarij 1 ) des avonts tussehen
thien ende elf ure soude die rebellen van Buren
den deck deurgesteken hebben omtrent Scalckw ck,
daerdeur het ganse lant van Utrecht geinundert soude
hebben a), tenware tzelve belet hadde geweest by den
hemraeden, alsdoen op den deck wesende, overmits
tgrote water ; die tzelve gewaer woordende, terstont
ettelicke cnechten, soe van Wjjck als van de Vaert,
daer garnison leggende was, doen commen hebben ;
deur wyens assistent,ie het deursteken van den dijck
belet is gewoorden, zulex latter aen beyde zeyden
ettelicke doden zjn gebleven b) ende oie sommighe
gevangen gewoorden 2) .
Ende omme voirts in toecommende tyden het deur-

steken van de dycken fe hebben moegen c) beletten
ende den Rinstrom to veyligen, soe is d) by den
Hoove van Utrecht, alsdoen representerende die
Staten, op behagen van den Hertoge van Alva (soe
die saecke haest e) eyschende was) toegemaeckt ge-

a) „daerdeur hebben" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „gebleven zijn" veranderd in : ,,zijn gebleven" .
c) „hebben moegen" later bijgeschreven .
d) „is" veranderd in : „zijn" .
e) „haest" veranderd in : „acceleratie" .

van al zijn privilegien en vrijheden beroofd, is eerst bijna eon jaar
later, den 1 Nov. 1573, uitgevaardigd ; het staat afgedrukt bij Bor,
fol. 306 vlg. Onmiddellijk na de verovering der stall had Bossu
reeds op verzoek van don Frederik de Gooilanders aangeschreven
de muren van Naarden of to breken, wat dan ook langzaam is
geschied. (Bor, fol . 307 .)
1) 1573.
'2) Dit gevecht niet bij Bor.
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weest twee roysehepen a) ofte galeyen b), daer op
ellicke c) van dien geleyt zijn geweest d) thien sehutten
nit ettelicke bussen ende dubbelde haecken ende
een capitein voir eon overste . Ends om doncosten
van dien e) to vervallen van deselve galeyen, soe f )
zijn zeker penningen uuytgeset op alle comenscappe
den Rijn nedercommende, die mitts voirs, galeyen g)
geconvoyert soude woorden, achtervolghende h) zeker
placaet i) daervan gemaeckt . Welcke galeyen die
ilertoghe van Alva zeer bequaem vindende tot be-
vryinge van de stroem, heeft geordoneert j) die van
Wijck, Renee, Culenborch ende Aerhem, omme
alsoedanige galeren van geljcke mode toe to rusten
tot bewaernisse van de stroom, soe int op als jut
aff k) vane .

(fol. 98 .) Voortyang van lief beleg van Haarlern .
Bemiddeliny van Amsterdam .

(fol. 98v .) Den 16 February is eon vendel cnech-
ten uuyt Utrecht gethogen naer Wjck, alwaer om-
trent l) noch antler vendelen uuyt Gelderlant by-
commen souden, omme m) to samen weder inns to

„schepen" veranderd in : „baersen".
„galeyen" veranderd in : „galeren" .

•

	

„ellicke" veranderd in : „elck" .
„• zijn geweest" later bijgeschreven .

•

	

„doncosten van dien" met een antlers hand later bijgeschreven .
„van deselve galeyen, soe" doorgehaald .

•

	

„voirs. galeyen" veranderd in : „solve galeren".
„• achtervolghende" veranderd in: „uaer".
„placaet" veranderd in : „ordonnantie" .
„heeft geordoneert" veranderd in : „geordoneert heeft" .
„• afl'" veranderd in : „neder" .

l) „alwaer omtrent" veranderd in : „omme met" .
m) ,,by - omme" veranderd in : „die haer daer merle vinden

souden" .
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nemen zeker sterckte ofte oudt blockhuys, gelegen tot
Ravesway op die diepte van de strom a), twellie die
rebellen van Buren innegenomen ende begonst hadden
to beschansen, omme alsoe den Rinvaert to beletten
ende den stroom to besluten , daer zy die stadt b) van
Utrecht zeer mede belet ende beschadicht c) souden
hebben, soe daer gheen sehepen den Rijn neder en
souden hebben connen commen d) 1 ).

(fol. 99 .) Den 17 Februarij heeft e) die heere van
llierges, Gieles van Barlemont f), gouverneur van
Gelderlant, mit die grave van Meghen, zijn broeder N),
ende ettelieke vendelen cnechten g) weder innege-
cregen het h) blockhuys tot Ravesway ; soe die rebellen,
haerlieder comets vernemende, daeruuyt gescheyden
ende weder naer Buren gethogen zijn i) . Ende heeft j)
die heere van Hierge aldaer in garnison laten leggen lc)
vies vendelen van zijn regiments, omme den Rijnstroom
to bevryen, die dagelicx den huysluyden groote over-
lasten deden in den landen van Utrecht van rovers,
brantseatten ende ruyten l) .

a) „op die -- strom" met een andere hand later bijgeschreven .
b) ,,stadt" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „ende beschadicht" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „soe daer -- commen" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „Den 47 Februarij heeft" veranderd in : „mit welcke vendelen".
f ) „Gieles van Barlemont" met een andere hand later bijgeschreven .
g) „ende

	

cnechten" doorgehaald ; daarboven „op den 1.7 Fe .
bruarij" .

h) „het" veranderd in : „heeft tzelve" .
i) „zijn" veranderd in : „waren" .
j) „Ende heeft" veranderd in : „latende" .
h) „laten leggen" doorgehaald .
1) „die dagelicx -- ruyten" met een andere hand later bijge-

schreven,

1) Dit gevecht niet bij Bor .
2) Gillis de Berlaymont, heer van Hierges, was sedert 1572 na

den Good van Megen gouverneur van Gelderland, Overijsel, Drente
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(fol . 99 .) Voortgang van het beleg van Haarlem .
(fol . 100.) Strjd op de Haarlemmermeer . Poging

tot ontzet van Middelburg .

(fol. 100 .) Den 4 Aprilis zijn voirby Utrecht ge-
passert vierhondert pioniers mit omtrent 40 peerden,
die uuyt Flaenderen quamen ende naer tleger 1 )
toghen a) .

Den 5 Aprilis zjjn voir die vier poorten van Utrecht
gecommen ende geloygert vij0'vendelen Bourgoingons,
die den Rijn nedergecommen waxen elide den huys-
luyden groot gewelt ende overlast aendeden, treekende
den 7 Aprilis voirts naer tleger 2 ).

(fol. 101 .) Allerlei gevechten in Holland .

(fol. 102 .) Den 23 Eunij is een vendel cnechten
van grave van Boussu gethogen binnen Zontfort ;
ende heeft b) die grave een sehansehe doen c) maecken
op den llondtdjck, op dese zeyde d) van Woor-
den 3), omme daermede to beletten dexcursien van

a) Hs . „gingen" veranderd in : „reysden", later in : „toghen" .
b) ,ende heeft" veranderd in : „doende" .
c) „doeti" doorgehaald.
d) „op dese zeyde" veranderd iii : „niet verre" .

en Groningen en na Bossu's gevangenneming ook ad interim van
Holland, Zeeland en Utrecht. Zijn broeder, de graaf van Megen,
is natuurlijk niet Charles de Brimeu, die sedert 9559 gouverneur
van Gelderland, sedert 9568 ook van Groningen, Drenthe en
dverijsel was en 8 Jan. 9572 to Zwolle stieif, maar Lancelot de
Berlaytnont, door zljn huwelijk met Marie de Brimeu graaf van
Megen. Hierges sneuvelde in 4579 voor Maastricht, Megen in 9578
voor Philippeville.

4) D . i . het leper voor Haarlem .
2) Ms voren .
3) Woer den was in harden der rebellen .
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die van worden, die daer desniettemin riot 1 ) en ge-
schieden a) .
Den 24 Junij zijn binnen Utrecht gecomen dusent

Spaengaerts, alle harquebusiers, die by de Hertoge
van Alva, wesende binnen Niewmegen voirheene,
naer hot leger voir Haerlem gesanden woorden , die
by uuyt 24 vendelen doers nemen hadde, die stracx
uuyt Italien quamen, daer zy mit Don Jan Daustrice
jeghens den Turck gedient hadden 2 ) . Ende omen
nacht binnen Utrecht gelogeert hebbende, zijn des
(fol. 102v .) anderen daechs op den 25 Junij mit sche-
pen van Utrecht gebracht naer Amsterdam ende soe
voirts naar hot leper 3), soe die Prince van Ourangen
groote diligentie dodo van alle zyne macht to volt to
brengen omme Haerlem to ontzetten ende to victailleren .

Den 30 Junk zijn voir die vier poorten van Utrecht
gecomen ende aldaer geloigert 24 vendelen Spaengaerts,
die die Hertoge van Alva uuyt Italien doers common
hadde b), daer die voirs . dusent harquebusiers uuyt
genomen warm .

Den 1 July c) zijn van de voirs . 24 vendelen d) acht
vendelen verthogen e) naer Haerlem . Ende op den
4 Julij die reste 4) .

a) „omme daermede
bijgeschreven .

b) „die die Hertoge
geschreven .

c) „Den"
d) „zij n
e) us. „verthogen zijn" ;

geschreven .

geschieden" met eon andere hand later

hadde" met emn andere hand later bij-

veranderd in : „daervan op de" .
vendelen" doorgehaald .

„zijn" met een andere hand later bij-

1) Dit „riot" moot natuurlijk vervallen ; de schrijver heeft ver-
moedelijk een uitdrukking als „niet ophouden" tivillen gebruiken,
maar veranderde order hot schrijver den zin en vergat „niet" veer
door to halen .

2) In den slag bij Lepanto.
3) Voor Haarlem.
4) Al doze bijzonderheden over hot doortrekken van troopers,
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(fol . 10$.) Overgave en plundering van Haarlem .

(fol. 103 .) Den 16 Julij zijn binnen Utrecht ge-
commen sommighe sammereusen 1 ) ende grote schepen,
geladen mit 10 grote stucken gesehutz ende ontal-
licken veal cloten, veal tonnen met buyscruyt,
lonten ende diergelycke munitie van oirloghe ornme
naer Haerlem to voeren, twellic geconvoyert woorden
mit een vendel Spaengaerts ende drie vendelen
pyoniers ; dan alsoe Haerlem opgegeven was, see is
die voirs . munitie ende vendel Spaengaerts binnen
Utrecht gebleven, verwachtende die comste van de
Hertoghe van Alva, die nae Haerlem reysen wilde.
Ende woorden die pyoniers op hat platte lant ge-
loyert a) .

Den 18 Julij is die Hertoge van Alva van Nye-
megen gecommen binnen Utrecht, by hem hebbende
die heere van Barlemont 2 ) , cappitain Scipio Vitelli ~) ,

a) „Ende woorden -- geloyert" veranderd in : „Blyvende die pyo-
niers oic aldaeromtrent op den huysman leggen".

geschut en andere benoodigdheden voor hat lager voor Haarlem
zijn leer leerzaam ; zij geven een duidelijk beeld van de geweldige
inspailning, die hat den Spanjaarden heeft gekost om de zwakste
stall van Holland to veroveren . Er moeten wel zeer zware verliezen
zijn geladen, waar telkens zooveel versche troepen noodig warm .
Bor noemt een getal van 4.000 man als Spaansche verliezen voor
Haarlem ; misschien is hij nog beneden de waarheid . In ieder
geval blijkt ook hier zeer duidelijk, dat inderdaad hat beleg van
Haarlem aan hat Spaansche lager een gevoeligen knak heeft ge-
geven, zoodat hat niet meer in staat bleak Alkmaar met succes
to belegeren .

I) lien snort schuiten .
2) De nude Berlaymont of een zijner zonen .
3) Scipio of eigenlijk Chiapino Vitelli was een Florentijnsch

edelman, die met Alva in hat land kwam en als een zijner be-
kwaamste bevelhebbers grooten naam had . In alle veldtochten
streed hij merle. Ten slotte was hij tegenwoordig bij hat beleg

Bijdr . en Meded. XXV.

	

9



1 d UTRECRPSCIII+: KRONIEK OVER 1566--1576 .

Don Jan de Mendoza, die naderhant binnen Antwer-
pen maeckende den amoureus voir een jonifrouwe
venster, van een paygen doersteken woorden, mit
meer anderen, ende een vendel cnechten 1looch-
duytschen, dat in den borgeren huysen gelogiert woor-
den, mit een bende ruyteren, die die Hertoge op den
huysman dede leggen .

Den 24 Julij is don Fredrico van Haerlem binnen
Utrecht gecomen, mit die heere van Norcarmes, den
rytmeester Schenck ende die beer van Byly, gouver .
(fol. 108.) neur van Frieslant, alwaer consulte ge-
houden is a), waer dat die leger voirts gaen soude 1) .

Den 26 Julij is binnen Utrecht gepubliceert zeker
missive b) van den Herthoge van Alva van date den
16 Julij by forme van placate c), adresserende aen
de gerevolteerde steden, by dewelcke by d) hemlieden

a) „is" veranderd iii : „worden" .
b) ,,missive" veranderd in : „placate', later in : „pardon" .
c) „van date - placate' later bijgeschreven . Hs. „placate' ver-

anderd in : „pardon", later weer in : „placate'.
d) ,,by dewelcke hy" doorgehaald .

van Zierikzee in 1576 . Hier vigil hij nit den draagstoel, waarin
hij wegens ziekte bet leger vergezelde, en werd invalide naar Ant-
werpen vervoerd, waar hij den 5 Maart I576 stierf . (VgL van
Meteren, Bor, wagenaar e, a, en vooral Strada, VIII, 483 .)

9) Bor vermeldt deze conferentie niet ; maar bet is zeer waar-
schijnlijk, dat zij gehouden is . Maar de kroniek vergist zich, als
zij meent, dat er gedelibereerd is, „waer dat die leger voirts gaen
soude'. Immers reeds den 46 Juli waren de Spanjaarden voor
Alkmaar verschenen ; maar bet plan om de stall to verrassen mis-
lukte ; de stall nam troepen van den Prins onder Ruychaver en
Cabiljau in, die de Spanjaarden weer verjoegen . Het was dus
duidelijk, dat men bet op Alkmaar had gemunt ; daarover behoefde
dus to Utrecht geen beslissing to worden genomen . Maar eeu
andere belangrijke zaak zal daar zijn behandeld, de muiterij der
troepen om en in Haarlem, die betaling eischten van de lang
achterstallige soldij . Deze muiterij moest eerst worden bedwongen,
voordat er aan verdere krijgsbedrijven kon worden gedacht ; daarover
zal Alva to Utrecht met zijn zoon en anderen hebben geconfereerd .
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vermaende, omme weder to keren onder dobedientie
van den Coninek a), hemlieden b) toeseggende ende
belovende pardon ende vergyffenisse van tgunt zy
eniebsins c) misdaen hadde, wesende dieselve missive
van date den 16 July 1573 d) 1 ) .

(fol . 104 vlg.) Pardon van Alva, 16 Juli 1573 2) .
(Bor, fol. 327 vg.)

(fol. 108 .) Den 27 Julij is don Fredrico mit zijn
geselscap weder uuyt Utrecht naer hot leper getho-
gen, denwelcken tenselven daghe gevolcht is diver-
sche munitie mit hot convoy daerby wesende e) ; maer
commende tot Amsterdam, is aldaer gebleven, over-
mits die mutinerie van de Spaengaerts, diewelcke ge-
durende dabsentie van don Fredrico begonst hebben f
to mutineren, willende geheel op betaelt wesen, aleer
zy elders voir die vianden trecken wilden, soe men
haer 38 maenden schuldich was, als zy seyden ;
twellick gecausert heeft, dat hot gehele leper ses
voile weecken int midsen van de sourer gaps styl
heeft blyven leggen, waerdeur den dinst van Zyne

a) Hs. „Co . Mat." ; ,,Mat ." doorgehaald .
b) „hemlieden" veranderd in : „denselven" .
c) „enichsins" toegevoegd, later doorgehaald .
d) „wesende - 1573" doorgehaald en vervangen door : „ende dat

in manieren naevolghende" .
e) „denwelcken -- wesende" met een andere hand later hijge-

schreven.
f) „hebben" veranderd in : „hadden" .

1) Bor vermeldt, dat de of kondiging van deze missive to Utrecht
„met groter solemniteyt" door Willem de Viana, deurwaarder van
den Hove Provinciaal, geschiedde (fol . 328) .
2) De kopie van dit pardon (fol . 101--107) is in onze kroniek

tusschengevoegd, zoodat de tekst van fol . 103v . op fol . 108 regel-
matig doorloopt, (Vgl. boveti biz. 4 vig .)

9*
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Majesteyt a) zeer vercoort is geweest ends verachtert,
soe die ander gerebellerde stele hem inmiddel van
tyde provanderden ends versagen van victuaille, mu-
nitie b) ends volck 1 ) .

(fol . 108.) Muiterij der Spanjaarden. Alva to
Haarlem.

(fol. 109.) Beleq en ontzet van Alkmaar . Allerlei
geveehten . Vertrek van FYI edina Celi.

(fol. X10.) Slag op de Zuiderzee .

(fol. 110.) Den 29 October is die Hertoge van
Alva weder van Amsterdam gecomen binnen Utrecht
mit don Fredrico ends anderen heeren, latende den
leger in Hollant, daer die Spaengaerts innegenomen
hebben Den Haghe, Maeslantsche-slugs 2), Leyerdam
ends meer ander plaetsen, daer zy die stele van
Delft (daer die Prince van Ouraengen zijn meeste
residentie hadde, als oic dede die van den Raede ends
Rekencamer) mitsgaders Leyden, Der Gouwe, Rotter-
dam ends andere stele zeer merle benoudt hebben 3 ) .
Ends die Hertoghe van Alva, alsdoen binnen Utrecht
wesende, heeft aldaer die tydinghe ontfangen, dat
die Majesteyt c) hem in Spaengen gerevoceert ends

a) „Zyne Majesteyt" veranderd in : „Coninc" .
b) „munitie" later bijgeschreven .
c) „Majesteyt" veranderd in : „Coninc".

1) Vgl, over deze groote muiterij en haar gevolgen : Bor, fol . 327
vlg, 330 vlg. Bor zegt, dat Alva de soldaten 28 (en niet 38)
maanden soldij schuldig was. Of Bor of onze kroniek gelijk heeft,
is moeilijk uit to maken .

2) Bij de verovering van Maassluis werd Marnix door de Span-
jaarden gevangen genomen en naar Utrecht gevoerd, waar hij op
het Vredenburg werd gevangen genet .

3) Vgl . over de verovering van Den Haag en de genoemde
steden : Bor, fol . 348.
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van zijn commissie ontslegen hadde, char the Her-
toghe niet wel merle tevreden en was, schydende a)
mit gramme moede uuyt Utrecht b) 1 ) .

(fol. 110' .) Den 30 October zijn op den huyse
van Vredenborch mitten zweerde geexecutert vier
capitainen, Franchoisen, ondrr denweleken men seggen
wilde, dat een jonghe grave van St. Pol was, die
binnen Haerlem gevangen waren geweest, ende die
Hertoghe merle mit hem binnen Utrecht gebrocht
hadde .
Den 1 November is die Hertoghe van Alva c)

mit don Fredrico, zyne soon ci), die beer van Barlemont
ende bet geheel hoof van Utrecht, naedat by som-
mighe van de welt dien dash qualycken aengespro-
ken hadde e), vertoghen nae Brabant. Latende die
Hertoghe binnen Utrecht die beer van Norcarmes,
Philippus de St . Allegonde, voir een stadthouder over
Utrecht ende Hollant ende capitain generael over
bet leger in de plaetse van den beer van Boussu .
Elide die Hertoghe gecomen wesende binnen Antwer-
pen, is die heere van Senly z) uuyt Franrijck (die

a) „en was, schydende" veranderd in : „wesende" .
b) Hs. „Utrecht gescheyden is" ; „gescheyden is" later bijge-

schreven .
c) „van Alva" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „Zyne seen" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) „naedat

	

hadde" met een andere hand later bijgeschreven
en daarna doorgehaald .

I) De gewone voorstelling is, dat Alva zijn ontslag heeft gevraagd .
Onze kroniekschrijver is bier dus blijkbaar verkeerd ingelicht .

2) In Juli 1572 was Geniis aan bet hoofd van een klein leger
Hugenoten in Henegouwen gevallen om Bergen to ontzetten. Reeds
den l9den van die maand werd hot ordelooze Iegertje door Alva
uiteengejaagd . Geniis zelf word met eenige zijner bevelhebbers
gevangen genomen (vgl. Fruin, Verspreide Geschriften, II, 2J8
vlg .) . Hij word in hot geheim ter deed gebracht en is dus suet,
zooals onze kroniekschrijver had gehoord („als men zeyde"), aan
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op het cartel van Antwerpen langhen tijt gevangen
geseten hadde ende in de slack voir Berghen in
Henegouwe gevangen was gewest a)) aen een seer
heete coortse gestorven (als men zeyde) .

(fol. 11Ov .) Aanko?nst van Reqieesens .
(fol. 111 .) Requesens to Antwerpen. Supplicatie van

Oranje en de Staten van Holland en Zeeland aan den
Koning. (Bor, fol. 364 vlg .)

(fol. 126,) Slag bij Reimerswaal .

(fol. 126 .) Den 5 Februarij 1) is don Fernando de
Lannoy, grave de La Roche, gouverneur van Arthois b),
alsmede gestelde c) 2 ) gouverneur over Hollant ende
Utrecht ende capitain generael over des Majesteyt
leger, alsdoen d) in Hollant leggende e), binnen Utrecht
gecommen in de plaetse van de beer van Norcarmes,
die binnen Utrecht cranck lath ; die f) den huys-
luyden ende den dorpen, in den landen van Utrecht
gelegen, mit diversche g) leninge ende schattinghe
alsoe h) getravaillert heeft gedurende sin gouverne-
mente, roe tot boy ende haver voir zijn perden, als

of

B)

c)

d)

e)

I)
9)
1)

„gewest" later bijgeschreven .
„gouverneur van Arthois" later bijgeschreven .
„gestelde" later bijgeschreven .
„alsdoen" met een andere hand later bijgeschreven .
„leggende" veranderd in : „wesende" .
„die" veranderd in : „welcke grave".
„diversche" later bijgeschreven.
„alsoe" veranderd in : „onverdrachgelic" .

een heete koorts gestorven (vgl . Arend, Alg . Gesch, des Vad ., II,
5, blz . 204 ; Blok, Gesch . v . h. Ned. Volk, III, 406 ; Fruin, Verspr.
Gesch ., II, 218,) . Waarschijnlijk heeft er we) een dergelijk gerucht
geloopen ; misschien is bet door de Spanjaarden verspreid .

1) 1574 .
2) Gedesigneerd .
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tot a) leninghe ende betalinghe van de soldaten ;
wesende die voirs, grave al to b) goet van nature,
(fol. 126 .) die hem van sommighe (die by voir zijn
raetsluyden gebruyckte c)) liet abuseren jut onderteyc-
kenen van veel dinghen ende ordonnantien d), die by
niet gelesen en hadde ; ende hem oic soe verre liet
beleyden , dat by veel dinghen passerden ende oic e)
ordineerden, die in zjjnder macht niet en waren,
twellie een groot deesordre gecausert heeft binnen
Utrecht ende f) in den landen van dien, soe jut faict
van der justicie, politic als discipline militaire ; waer-
deur die hopluyden ende soldaten in alsulcke onge-
regeltheyt van gewelt, fortse ende overdaet gecommen
zijn, dat by daerover gheen authoriteyt, straff ende
punitie en heeft cunnen gebruycken, zulcx dat die
zaecken in alsu(1)ck verloop gecommen zijn, dat men
tzelve qualycken sal g) cunnen remedieren, verlopende
die saecke h) dagelicx hoe langer hoe quaer i) 1 ) .

(fol . 126v.) Middelburg capituleert. Poging om Ant-
werpen enz. to verrassen .

(fol. 127 .) Den 5 Martii is die heer van Norcar-
mes, Philips van St. Allegonde, binnen Utrecht ge-
storven, vergeven zijnde (als men seggen wilde) j) 2) .

a) „tot" later bijgeschreven,
b) „al te" veranderd in : „als	(?)" .
c) „gebruyckte" veranderd in : „gebruyckende was lelycken" .
d) „ende ordonnantien" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „nic" met een audere hand later bijgeschreven .
f) „ende" later bijgeschreven .
g) „qualycken sal" veranderd in : „niet en heeft".
h) „saecke" veranderd in : „selve" .
i) „verlopende - quaer" later bijgeschreven .
j) „vergeven -- wilde" later bijgeschreven .

1) Hieruit blijkt dus, dat ten minste dit gedeelte der kroniek
kort na data is opgesteld .

2) Dit vermoeden ook bij Boy, IL, fol . 14 .
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Den 11, 12 ende 13 Martii sjn deur het lant a)
van Utrecht gepassert tweedusent soldaten , soe Span-
gaerts als Walen, die uuyt het leger uuyt Hollant
quamen ende naer Brabant thogen b), overmits die
vergaderinghe, die grave Lodew jck maeckte omtrent

Maestricht op die Maescant .

Den 20 Martii is voirts die geheele leger uuyt
Hollant gethogen, verlatende Den Haghe , Maeslant-
sche-slugs, Vlardingen, Schiedam ende voirts alle
die anderen schanschen ende sterekten I), die zy in
Hollant innegenomen hadden. Ende is c) commen d)
tsamen e) leggen in den landen van Utrecht, daer zy
gebleven is by de drie weecken, stank wesende soe

to voet als to perdt over die vijftich vendelen, als
26 vendelen Spaengaerts, 10 vendelen Walen, 10

vendelen Hoochduytschen ende 6 benders ruyteren ;
(fol. 127v .) beroevende den kereken, abbayen, clos-
teren ende alien den huysluyden in manieren ende
noch arger, off zy vianden, jae Turcken f) geweest
hadden, loogerende doir alle die dorpen van Utrecht,
zoedat zy tgehele lant ontsprekelic bedorven, geruy-
nert ende gespoliert hebben ; waervan die 26 vendelen
Spaengaerts op den 14 Aprilis vertroeken zijn nae
de Betuwe, omme to gaen jeghens den hoop van
grave Lodewijck, die al verslegen was eer die Spaen-

gaerts in de Betuwe quamen, soe zy zeer traech

a) Hs. „Sticht" verandert in : „last" .
b) „thogen" veranderd in : „gesonden waren

doorgehaald .
c) „Ende is" doorgehaald .
d) „commen" veranderd in : „commende" .
e) „tsamen" later bijgeschreven .
f) „jae Turcken" later bijgeschreven .

worden" ; „waren"

'1) Het is bekend, dat toes ook het eerste beleg van Leiden is
opgebroken .
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voorttoghen, blyvende die ruyteren, Hoochduytschen
ends Walen in den landen van Utrecht nosh legghen a) .

(fol. 127v.) Slag op de M'ookerheide . Muiterij der
Spanjaarden .

(fol, 128v .) Denselven 14 Aprilis zijn die drie
Staten van Utrecht, die by sententie van den Hertoge
van Alva gepriveert ends gecassert waren geweest,
deur expresse ordonnantie van den Majesteyt b) van
date den 12 Martii van to voirens c) binnen Madriel
gegeven , by provisie weder gerestitueert in alien
haer privilegien ends preeminentien ends gestelt in
alsulcke state, als zy van to voirens geweest hadden ;
ends hebben van dien tijt aff d) daministratie van dien e)
naer ouder gewoente weder aenvert f)') . Ends g)
4jn oic naderhant h) die van de stadt van Utrecht
weder gerestituert alien haer privilegien, chartren,
pampieren ends muninnenten, die dear ordonantie
van den Hertoghe van Alva op den huyse van Vre-
denborch gebrocht waren geweest, dear toedoen van
Francisco Baldeze, die een groote bast ends njdt
jeghens die stadt van Utrecht (uuyt ranceur van zijn
eygheen giericheyt ends ambitie) geconcipiert hadde 2) .

a) „waervan die 26

	

noch legghen" met een andere hand later
bijgescnreven .

b) ,,Majesteyt" veranderd in : „Coninc" .
c) „van to voirens" doorgehaald.
d) „Ends hebben -- aff" veranderd in : „die oic terstont" .
e) „van dien" later bijgeschreven .
f) „aenvert" veranderd in : „geaenvert hebben".
q) „Ends" doorgehaald.
h) „naderhant" veranderd in : „daernae" .

1) De brief van Requeseiis aan den stadhouder La Roche en aan
de Staten van Utrecht d .d 5 April 1574, waarbij dit besluit des
Konings hun wordt medegedeeld, is gedrukt bij Bor, II, fol . 17 vlg,

2) Vgl. daarover boven biz . 111 .
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(fol. 128v.) Muiterij to Antwerpen .

(fol. 129 .) Den 1 May zijn uuyt die Betuwe weder
voir die vier poorten van Utrecht gecomen ende
aldaer gelogeert 19 vendelen Spaengaerts, wesende
dieghene, die lest uuyt Italien gecomen waren ende tot
Antwerpen mitten anderen niet geweest en hadden a),
daer flu colonel of was Francisco de Baldeze, die oic
tenselven daghe binnen Utrecht gecommen was. Ende
hebben die Spaengaerts b) op denselven avont som-
mighe huysinghe buyten die vier c) poorten aen brant
gesteken d), dreygende die voirsteden geheel aff to
willen branden ofte in die stadt to willen e) commen,
omme aldaer haer betalinge (als zy seyden) to willen
hebben ; twellic eon grout rumoer ende vrese dour
alle die landen van Utrecht gecauseert heeft, to moor
sue capitaen Baldeze hemlieden beloeft hadde binnen
Utrecht to doers commen ende aldaer haer voile be-
talinghe to balers, hot waer mit gemack ofte onge-
maeckt ; die oic f) ettelicke Spaengaerts, harquebusiers,
dour consent van den grave van Lanoy 1 ) dour die
Werdtpoorte, voir zijn gwarde innehadde g), laten
common, waerdeur bynae eon oploepe under die bor-
gheren in die stadt gecommen soude hebben ; daer

a) „ende tot - en hadden" later bijgeschreven .
b) „Ende -- Spaengaerts" veranderd in: „welcke soldaten".
c) „vier" later bijgeschreven .
d) „gesteken" veranderd in : „gesteken hebben" .
e) „willen" later bijgeschreven .
f) „twellic eon grout rumoer

	

die oic" met eeii andere hand
later bijgeschreven .
g) „hadde" later bijgeschreven .

1) Ferdinand de Lannoy, graaf van La Ruche, stadhouder van
Holland, Zeeland en Utrecht sedert Bossu's gevangeuneming in
1573 . (Vgl . boven biz . '134 .)
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aisdoen vier a) vendelen Hoochduytsehen van den
regiments van Fronsbergen binnen laghen , die die
(fo1.129v .) grave van Lanoy tot verzekerheyt van de
stadt, ten versoecke van deselve stadt b) (gesien heb
bende texempel van die van Antwerpen 1), die noch-
tans c) ee[n]sdels deur den Duytschen verraden warm
geweest ci)) aldaer doers common hadden uuyt scm-
mighe dorpen van den lanclen van Utrecht, daer die
nosh gebleven warm ends geloigeert laghen ) .
Den 2 May, siende capitain Baldese, dat by die

Spaengaerts binnen Utrecht niet cryghen en condo
ends willende nochtans zjn beloefte volbrengen ends
die van Utrecht (in recompentie van voirgaende wel-
daden) omen hoemoet aandoen, soc heeft by mit
consent van den grave van Lanoy, die by daertoe
lichtelick to induceren hadde, soe hot eon goof man
was, den Spangaerts wel toegedaen sjnde, die voirs .
Spaengaerts, tellicken mit eon vendel alleen, deur
St. Oatharinen-poorte ends alsoe dour eon eyndt van

a) ,,drie" veranderd in : ,,vier" .
B) ,,stadt" later bijgeschreven .
c) ,,uochtans" doorgehaald .
d) ,,die noehtans - warm geweest" met eon andere hand later

bij geschreven.

l) Antwerpen had grooten overlast ondervonden van de muitende
Spaausche troopers .

2) Bor vermeldt geen bijzonderhedeii over de plundering der
Spanjaarden in en om Utrecht, maar drukt eeii brief van de
Staten van Utrecht aan den graaf van La Roche van 5 April
I574 af, waarin zij zich in scherpe bewoordingen bekiagen over
den overlast, die de Spaansche soldaten hot land aandoen (II, fol .
'19 vig.). Be mishandelingen en erger, waaraan eeii stall als
Utrecht, die den Koning steeds getrouw was gebleven, desniettemin
bijna voortdurend blootstond, verkiaren zeker goeddeels de aan-
sluiting van dit antlers good Katholieke gewest eerst hij de Pacifi-
catie, later bij de Nadere 1Jnie . Ooze kroniekschrijver, die good
Koningsgezind en eon vijaiid der rebellen is, vindt geeii woorden
genoeg om zijn haat tegen de gevloekte Spanjaarden uit to drukkeu .
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de stadt a) op Vredenborch doers common, daer by
die gemonstert heeft, doende die weder uuyttrecken
als die gemonstert waren, ende dat ter presentie van
denselve grave . Twellic op nyewes eon grote vrese
in die stadt gemaeckt heeft b) 1 ) .

Den 9 c) May is zeker missive, gescreven by den d)
Prince van Ouraengen van date den 7 May gescre-
ven aen grave Jan van Nassauwe, zijn brooder, gemn-
terpiciert mit den boede tusschen Niemmege ende
Aerhem ende overgesonden den Commandeer 2), daer-
inne die Prince beclaecht den nederlach van Moecker-
hey ende die doot van zjjn brooders ende van ilertoch
Cristofhe, hem adviserende wat totter saecke voirts
dienelick is, gelijck men sien mach uuyt den brieff
hiernae volghende, geteyckent A 10 3 ) .

a) „die stadt" veranderd in : „eon eyndt van de" .
b) „gemaeckt heeft" veranderd in : „maeckende was" .
c) „10" veranderd in : „9" .
d) „gescreven by den" veranderd in : „van den" .

1) Bor heeft over dozen aanslag op Utrecht eon eenigszins antler
verhaal. Volgens hem verscheen Valdez met zijn soldaten voor de
poorten van Utrecht en eischte toegang . Dit word hem geweigerd
door den magistraat op last van La Roche, omdat hij goon patent
van Requesens daarvoor had . Daarop heeft Valdez gepoogd zich
door list van de stall meester to makers . llij list veel geweren in
zijn logement in de stall -- hij zelf was binnengelaten - brengeii,
om daarmede de Spanjaarden to wapenen, die alleen met hen
zijdgeweer in kleine troepjes door de verschillende poorten binnen
zouden worden gelaten om inkoopen to doers . Maar de bur-
gers, die daarvan lucht haddcn gekregen, sloten de poorten dicht
en de Spanjaarden buiten . De aanslag op de Wittevrouwenpoort,
door Valdez zelf beproefd, mislukte . Valdez beklaagde zich zoowel
bij den Stadhouder als bij de Regeering der stall, maar kon zijn
wit niet doordrijven ; de poorten bleven gesloten . Intusschen
kreeg Valdez bevel om tegen Leiden op to rukken, zoodat Utrecht
gespaard bleef (Bor, II, fol . 22).

2) Requesens.
3) Deze brief niet bij Bor . De bijlage A I0, waarnaar de kroniek

verwijst, is niet moor voorhanden . De brief is evenwel afgedrukt
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Den 11 May zijn die 19 vendelen Spaengaerts, die
van den 1 May voir die vier porten van Utrecht
gelegen hadden , verthogen naer Capel a) , Lopick,
Polsbroeck ende Benscop , daer zy gebleven zijn tot
op den 24 May, spolierende ende berovende den huys-
luyden viantsgewjjs, totdat zy haer wader in Hol-
lant deer ordonnantie van den Commandeer begeven
hebben 1 ) .

Den 25 May is capitain Francisco Baldeze mit twee
bende lichte ruyteren ende ettelicke vendelen walen,
die een tit lang in den lande van Utrecht b) gele-
gen hadden, uuyt Utrecht gethogen, hem voeghende
by de voirs . 19 vendelen Spaengaerts, treckende mitte
selven wader in Hollant. Ende is op denselven dash
deer Amersfort merle naer Hollant gepassert die rit-
meester Schenck mit c) vierhondert perdt, commende
uuyt Gelderlant d), daer by merle op die Moeckerheyde
in de slack op den 14 Aprilis e) geweest hadde,
omme hem mit 4jn ruyteren by tleger, dat wader in
Hollant geleyt soude woorden, to voeghen f).
Den 26 May heeft hat regiment van Fronsberghe,

a) „Den 2 May -- naer Capel" later met een andere hand ge-
steld in plaats van : „Ende zijn die Spaengaerts buyten die vier
poorten van Utrecht blyven legged tot op den 11 dach van May,
ten welcken daghe zy verthogen zijn ."

b) „die - Utrecht" veranderd in : „die op den huysman in den
landen van Utrecht zedert den 20 Martii ."

c) „Ende is - Schenck mit" veranderd in : „daer die ritmeester
Schenck mit".
d) „commende uuyt Gelderland" doorgehaald .
e) „op den 14 Aprilis" doorgehaald .
f) „omme -- voeghen" veranderd in ; „oic wader by gecommen is" .

Archives IV, 3$6 vlg. Het plait zeker voor de hooge positie van
den kroniekschrijver, dat hij zulk een belangrijken onderschepten
brief tar inzage kon krijgen.
1) Oin Leiden to belegeren .
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waervan vier vendelen binnen Utrecht laghen ende
vijf ten platters laude, beginners to mutineren, willende
oic ten vollen betaelt wesen, soedat die vier yen-
(fol. 130.) delen uuyt die stadt weder niet trecken
en wilden . Ende zijn a) oic die antler vijf vendelen
voir die poorten commen b) leggen, omme merle by
de anderen in de stadt c) to zijn, zulcx dat die poor-
ten ettelicke daghen gesloten stonden ; dan zijn ten
laesten (siende dat zy niet binnen en moechten) weder
verthogen naer haer dorpen, daer zy noch langen tijt
gelegen hebben, levende genoechsaem d) mit den
huysman naer haer discretie l) .

(fol. 130 .) Hernieuwing van het beleg van Leiden,
Karel IX sterft. Hendrik III.

(fol. 131.) Alva's standbeeld weggenomen. Generaal
pardon van 8 Maart 1574 . (Bor, II, fol. 27 vlg.)

(fol. 135".) Staten-Generaal to Brussel. Krijgsbe-
drijven.

(fol. 136 .) Remonstrantie der Staten-Generaal aan
1?equesens, met apostille van dezen. (Bor, II, fol . 33 vlg.)

(fol. 140.) Den 22 Junij is van den stadthuyse
binnen Utrecht ter presentie van don Fernando de
Lanoy e), grave van La Roche, die heere van Scham-
painge Perrenot f) 2), gouverneur van Antwerpen

a) „Ende zyn" veranderd in : „Commende" .
b) „commen" doorgehaald .
c) „omrne	to zijn" veranderd in : „willende	zijn".
d) „genoechsaem" later bijgeschreven .
e) „van don -- Lanoy" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „Perrenot" later bijgeschreven .

9) Deze bijzonderheden niet bij Bor .
2) Frederic Perrenot, beer van Champagney, de broeder van

Granvelle.
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(die een dach twee ofte drie van to voirens binnen
Utrecht gecomrnen ende van den Commandeer major
gesonden was, omme to tenteren off by enich aecordt
ofte stylstant, als by liet verluyden, deer toedoen van
vary Aldegonde die op den huyse van Vredenborch
gevangen sat 1 ), mitte Prince van Ouraengen ende a)
Hollantsche gerebelleerde steden soude hebben cunnen
maecken '2 )), die president van Utrecht ende die wet
van de stadt gepubliceert het voirs, pardon van den
8 Martii, daer terselver tit vier personen uuyt ge-
(fol. 140' .) secludert, geexcipeert b) ende geexclu-
dert woorden, als Florin van Boetzelaer, Cornelis van
Nyenroede, Philips b(astert) van Renesse ende Jelis
Spaens ende noch vier personen, die binnen Amersfort
to woennen plaghen, sonder meer in den landen van
Utrecht 3), welk pardon ole sommighe personen nader-

a) „prince van Ouraengett ende" later bijgeschreven .
b) „geexcipieert" later bijgeschreven .

4) Zie boven blz . 132 soot I .
2) Champagney was natuurlijk Katholiek en den Koning getrouw,

maar een beslist vijand van de Spanjaarden en den Nederlanders
welgezind. In dezen tijd van scherpen strijd kon hij daardoor
slechts weinig invloed uitoefenen ; hij onderging het gewone lot
van gematigde tniddenmannen in een strijdbaren tijd ; hij ontvittg
de slagen van beide zijden en werd door iedereen gewantrouwd .
Maar juist door zijn middenstelling was hij wel de man om onder-
handelingen aan to knoopen (vgl . Fruin, Verspreide Geschriften,
II, 357) .

3) Bor vermeldt (II fol . 29) alleen de ttamen der Hollanders en
Friezes, die van het pardon wares uitgesloten en zegt dan : „en
in andere Provincien verscheiden andere, die ons onbekent zijn ."
Deze worden, wat Utrecht betreft, door onze kroniek genoemd . --
Over Florin van Boetselaer, heer van Langerak en Carnisse, vgl .
boven blz . 40, 42, soot 1 . Cornelis van Nyenrode had aan bet
Compromis deelgenomen en wend beschuldigd van beeldstormerij
to Utrecht ; deswege was hij hij vonnis van den Raad van Beroerten
van 17 Aug. 1568 gebannen met confiscatie van zijne goederen ;
zijn vonnis bij Marcus, 106 vlg . Philips, bastaard van Gerard van
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hant a) genoten hebben, die weder binnen Utrecht b)
ende in de landen van dien ende in haer goederen,
die noch in esse waren ende tgebruyck van dien c),
gecommen zijn , naerdat zy haer den officier van der
plaetse ende den biscop diocesain verthovt ende abso-
lutie van hem d) vercregen hadden, volghende die
r gel ende orders, die e) op de brieven van pardon,
dear last van den Commandeer major binnen Brus-
sel f) gemaeckt ende by tzelve pardon gevoecht z jn
geweest van date den 23 Aprilis anno eodem 1 ) .

Den 8 Julij zijn van Vredenbo[rjch naer Vianen
gebracht acht grote stueken geschutz mit cruyt ende
loot, omme voirts to brengen naer Leerdam, daer het
leger voir trecken soude .

Den 11 Ju1j is tleger van den Majesteyt gecommen
voir Leerdam, flair des anderen daechs het geschut
voir gerecht worden .
Den 13 Julij, ipso die D argarete , heeft men die

stadt van Leerdam beschoten van smorgens to vier
are tot drie uren des nae die noens ; ende alsoe men
alsdoen apparaet maeckten g) om die stadt to be-

a) „naderhant" later bijgeschreven .
b) ,,Utrecht" later bijgeschreven .
c) „ende tgebruyck van diem" later bijgeschreven .
d) „van hem" later bijgeschreven .
e) „die" later bijgeschreven .
f) „binnen Brussel" later bijgeschreven .
q) „men - maeckten"

woorden" .
veranderd in : „daer apparaet gemaeckt

Renesse (vlg, boven blz. 70), was bij hetzelfde vonnis (Marcus,
t, a . p.) als partijganger van Brederode eveneens gebannen . Jells
Spaens, de man van de bovengenoemde (blz . 28, noot 1) Neel
Spaens, werd bij hetzelfde vonnis verbannen wegens beeldstormerij
(Marcus, t . a . p .) Hij ontvluchtte naar het land van Eleef, waar
zijn vrouw, die den 25 September 1.568 nit Hasenberch ontsnapte,
zich weldra bij hem voegde . (Vgl . boven blz. 29, 82,)

I) Zie over dezen „regel ende orders" : Bor, II, fol. 29.
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stormen , hebben die van binnen , tselve siende , die
stadt opgegeven op ghenade ende onghenade van
Zyne Majesteyt, treckende des Coniex volck daer-
inne ende die ander daeruuyt mit pasporte, omme
to moeghen 1 ) trecken naer Hollant ofte den landen
van Cleeff a) . Ende is tleger daernae weder van-
daen b) gethogen eensdels omtrent Gorcum, daer hot
to voirens gelegen hadde, ende eensdels in de Dort-
sehe-weerdt ende nae de Nyport ende daeromtrent,
daer hot die geheele comer gaps stil is blyven leggen
sonder eyt uuyt to rechten ofte enighen exploicten
to doers tot omtrent half October daeraen ~) .

Den 14 July is die heere van Sampainghe 3) slit
Philips van St. Aldegonde, gevangen op Vredenboreb,
uuyt Utrecht gethogen naer Montfort 4), daer e) dat
(fol. 141.) by meniehmael mit hem denselven aecoorde
aengaende d) op Vredenboreh gecommunieeert hadde .

a) , .treckende - Cleeff" met een andere hand later bijgeschreven .
b) ,,van daer" met een andere hand later bijgeschreven .
c) ,,daer" veranderd in : „nae" .
d) „hy -- aengaende" veranderd in : „hy van Champaingy menich-

mael mit denselven Allegonde om zeker accoorde van de hinne-
lantse oirloghe to maecken".

1) Vgl. over de inneming van Leerdam : Bor, II, fol . 'U, die
daarover veel uitvoeriger is dan ooze kroniek .

2) Dit is niet geheel joist : na Leerdam is flog Asperen ingenomen .
3) Champagney .
4) onze kroniekschrijver kon natuurlijk berwaarlijk weten, dat

aan de onderhandelingen van Champagney en Marnix reeds andere
wareu voorafgegaan . In den zomer van 1574 had met medew,ten
van Requesens Leoninus zijn zaakgelastigde Hugo Bonten naar den
Pries gezonden, ten erode de belangen van de gevangen genomen
vrouw van Waardenburg to behartigen en tevens den Pries to
polsen over eventueel aan to knoopen vredesonderhandelingen .
Deze onderhandelingen liepen eerst zonder resultant af, maar
werden weder opgevat, nadat Champagney etc Marnix ook de
hunne hidden aangevangen (vgl Fruin , Verspreide Geschr . II,
353 vlg.) .

Bijdr, en Meded . XXV .

	

10
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Ende omme to verstaen, waer dat desert handel eerst
uuyt gesproten is , soe staet to considereren a), dat,
naedat Philips van Marnix, heer van St . Aldegonde,
tot Utrecht in die gevankenisse zijnde, met verlof
ende oic deer bevel van den heere van Norcarmes,
alsdoen gouverneur van Utrecht b), op verseheyden
tyden aen die Prince van Ouraengen ghescreven
hadde, om middelen to vinden, waerdeur men moechte
tot een samensprekenghe commen , om een eynde van
dit c) jeghenwoordighe oorloghe to maecken, soe
weerdt die zaecke oic nae die doot van die beer van
Norcarmes soe wijdt gebracht, dat die personen ge-
noempt werden die men tot desert handel soude ge-
bruycken. Dan naedat graef Lodewijck van Nassauwe
middelertijt die nederlaghe op Mokerheyde hadde,
soe en werdt het aengevangheiie middel des vrede-
handels van den Grooten Commandeer 1) niet goet-
gevonden, ende dat onder een dexel, dat het soude
gheschenen hebben, dat hierdoor des Conincx autho-
riteyt eenichsins soude vercleynt hebbe gewest : soe-
dat die voirs. d) Commandeer sick e) liet duncken,
dat het beeter soude gevoecht hebben, dat die Hol-
lantsche ende Zeelantsche steden eerst den Coninc
oetmoedelick in f) maniere van requeste aengesoocht
hadden, opdat het q) besluyt des verdrachs, hetweilic
daeruuyt moecht commen, des Conincx milde ge-
nade veeleer toegescreven weerde dart enighe recht

a) „staet to considereren" veranderd in : „moet men weten".
b) „alsdoen -- Utrecht" later bijgeschreven .
c) ,,dit" veranderd in : „den" .
d) „voirs ." doorgehaald .
e) „sick" veranderd in : „hem" .
f) „in" veranderd in : „by" .
,q) „het" later bijgeschreven .

9) De landvoogd Requesens .
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oft gerechticheyt van onderlinghe samensprekinghe .
Twellic was die oorsake, dat die a,engevanghene
vredehandel voor een wijl tits achterbleef t), totdat
die heer van Sampagny, naedat by eerst a) eenen
brieff aen Carolum Boisot, gouverneur van Middel-
borch, van date den 14 s) Junij 74 b) uuyt Cantecroy
geschreven hadde, hem van ouder vrintscappe ver-
(fol. 141v .) manende, dat by tot welvaren van den
landen (aengesien die Majesteyt hem nu soe gevoe-
ehelic in alles thoenden, omme dieselve weder in de
oude ruste ende vrede to brenghen ende den onder-
saten, die hem affgeweecken waren, weder in genade
tontfanghen) zjjn beeste soude willen doen, dat doer
zijn corresponditie bet arme last van soe grooten
elende ende jammer, daerme[n]t aen alle canthen in
each, verloost soude moeghen woorden 3) . Ende alsoe

a) „naedat by eerst" doorgehaald .
b) „73" doorgehaald .

1) Vgl, over deze eerste onderhandelingen van Marnix : Fruits,
t, a, p . II, 351 vlg.
2) Bor zegt : den 13den Juni .
3) Het uitvoerige verhaal van de vredesottderhandelingen in den

zomer van 1574 komt geheel overeen met de niet minder breede
uiteenzetting bij Bor (fol . 42 vlg .) . De gang der opvolgende gebeurte-
nissen is niet alleen geheel dezelfde, maar zelfs de woordenkeuze
heeft hier en daar veel meer overeenkomst dan mogelijk ware, zoo
beide verhalen onaf hankelijk van elkander waren. Ik zet tot ad-
structie van deze bewering twee stukken naast elkander .

De kroniek, fol . 141 .

Dat, naedat Philips van Mar-
nix, heer van St. Aldegonde,
tot Utrecht in die gevankenisse
zijnde, met verlof ende oic deur
bevel van den heere van Nor-
carmes, alsdoen gouverneur van
Utrecht, op verseheyden tyden
aen die Prince van Ouraengen
ghescr even hadde, om middelen

Bor, It, fol . 42.

Dat de Heere van St . Alde-
gonde, dewijie by tot Utrecht
in de gevankenisse was, met
verlof, en ook door bevel van
den Heere van Noircarmes, op
verscheiden tyden, aen deu
Prince van Orangien soude
mogen schryven, om middel to
vinden, daer door men tot een

10*
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die voirs . a) Carolus Boisot dier tijt b) niet tot Mid-
delborcb, inner dour bevel van den Prince van

a) „die voirs ." doorgehaald .
b) „dier tijt" later bijgesehreven .

t'samensprekinge mochte komen,
om eon einde van de oorloge to
maken, en werd de sake soo
verde gedreven, flat na de flood
van den Heere van Noircarmes,
de Grave van La Roche, heb-
hende commissie als Stathouder
van Holland, Zealand en Utrecht
by provisie, also de Grave van
Bossu noch gevangen was, de
sake wederom bij der hand
wierd genomen, en daerin so
verde geharidelt, flat de personen
genoemt werden, die men tot
desen handel soude gebruiken
maer nadat Graef Lodewijk van
Nassau middelretijd de nederlage
op de Mokerheide hadde, so en
werd den aengevangen vrede-
handel by den Groot-Comman-
deur niet good gevonden op de
begonste maniere, latende sick
bedunken, flat des Coninks auto-
riteit bier door eonigsins soude
verkleent geweest zijn, en flat
de Hollandsche en Zeelandsche
steden eerst den Conink ootmoe-
delijk, in manieren van requeste,
souden behoren aen to soeken,
op flat hot besluit des verdrags,
flat daer uit komen mochte, des
Coninks milde genade, moor
dan eenig recht en gerechtigheid
van onderlinge t'samenspre-
kinge, mocht toegeschreven
werden. Hier door bleef den
aengeheven veede-handel eon
wijle tijds achter .

Op doze wijze zouden nog moor plaatsen naast elkander kunnen
worden gesteld on vergeleken. Hot resultant van die vergelijking
kan goon antler zijn, dan flat beide teksten zoo good als woorde-

to vinden, waerdeur men moechte
tot eon samen~prekenghe corn-
men , om eon eynde van dit
jeghenwoor dighe oorloghe to
rnaecken, soe weerdt die zaecke
oic nae die doot van die beer
van Norcarmes soe wijdt ge-
bracht, flat die personen ge-
noempt werden, die men tot
desen handel soude gebruycken .
Dan naedat graef Lodewijck van
Nassauwe rniddeiertijt die neder-
laghe op Mokerheyde hadde, soe
en werdt hot aengevanghene
middel des vredehandels van den
Grooten Commandeer niet goet-
gevonden, ende flat orrder eon
dexel, flat hot soude gheschenen
hebben, flat hierdoor des Conincx
authoriteyt eenichsins soudever-
cleynt hebbe gewest, soedat die
voirs. Commandeer sick liet
duncken, flat bet beater soude
gevoecht hebben, flat die Hol-
lantsche ende Zeelantsche steden
eerst den Coninc ootmoedelick
in maniere van requeste aenge-
soocht hadden, opdat hot besluyt
des verdrachs, hetwellic daeruyt
moecht common, des Conincx
milde genade veeleer toegescre-
ven wierde, flan enighe recht
oft gerechticheyt van onderlinghe
samensprekinghe, tweliic was die
oorsake, flat die aer:gevangene
vredehandel voor een wijl tijts
achterbleef,
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Ouraengen in Engelant gesonden was, soe heeft a)
Lot's Boisot, zijn broeder, den voirs . b) heer van Sam-
painge op den 17 Junj daerop uuyt Middelborch
voir C) antwoordt gescreven, als dat het eenen yver
was, eenen Christelicke prince weerdich, gelijek Zyne
Majesteyt wilde bewysen, in het begeren van de ruste
ende vrede van Zjnder ondersaten, ende dat daer
gheen mensche en was, die daer beter inne to vreden
soude zijn dan die Prince van Ouraengen, gelijek by
breder verstaen soude moeghen van den grave van
La Roche, zjjn schoenbroeder, tot Utrecht wesende,
die alle die zaecken wiste, die desen aengaen(de)
tevoorens gehandelt warm, ende oic noch die brieve
daervan hadde, die daervan gescreven warm, daerby

a) „heeft" veranderd in „hadde'' .
b) „voirs." doorgehaald .
c) „uuyt Middelborch voir" later bijgeschreven .

lijk behoudens enkele invoegingen en uitlatingen met elkander
overeenkomen . Hoe dit to verkiaren? Dat onze kroniekschrijver
Bor zou hebben afgeschreven , is een onderstelling, die met het
oog op het karakter van het geheele werk onaannemelijk is ; wij
hebben hier to doers met de aanteekeningen van een tijdgenoot,
niet met een lateren afschrijver. Ook het schrift is to oud voor
iemand, die Bor naschreef. Evenmin kan eeti tweede onderstelling,
dat en onze kroniek en Bor beide dezelfde broti hebben gebruikt,
bevredigen . Ook dat is in strijd met den acrd van omen auteur,
die wet ofticieele stukken opneemt in zijn verhaal, maar overigens
zijn eigen bevindingen in zijn eigen taal to boek stelt . Men be-
hoeft bovendien niet tot de onderstelling van een gemeenschappe-
lijke bron, die ons bovendien geheel onbekend is, zijn, toevlucht
to nemen, wanneer de afdoende verklaring voor de hand ligt, dat
Bor onze kroniek heeft gebruikt, ten minste voor dit relaas der
vredesonderhandelingen van 1574 . Hij heeft het wat aangevuld
met officieele stukken, maar in het algemeen heeft hij het verhaal
van onze kroniek cenvoudig bijna woordelijk in zijn geschiedenis
opgenomen, destijds en ook nog later geen ongewone wijze van
het gebruiken van een uitstekende bron, wat onze kroniek blijkt
to zijn. Dat een Utrechtenaar als Bor eeti Utrechtsche kroniek
kan hebben gebruikt, behoeft niet waarschijnlijkte worden gemaakt .
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voeghende dat by naer zijn cranck oordel gheen
middel en wiste om die beroerte to stillen, tenware
dat men die vremdelinghe uuyt den lands dede ver-
trecken ; want ghel ck men over langhe wel geweeten,
ende oic nu in verseher memorien wederom geleert
hadde, dat zy gheen luyden en waren, die woort
ofte beloeften hielden noch daer men op betrouwen
ofte staen moechte, ende in heuren zaecken duysent-
derhande uuytvluchten moisten to vinden, die oic den
concilio van Constants ghelijckformich waren, het-
welck zy altjjt in die moot hadden, waerdoer by in
hemlieden gheen midden van verzekerheyt en conste
(fol. 142,) sien , soe langhe zy in den landen waren .
Daerby scryvende dat by denselven brief aen den
Prince van Ouraengen gesonden hadde, opdat Zijn
Excellentie soude moeghen sien ende bekennen die
goede begeerte, wills ende affectie, die by seyde in
Tyne missive tot die gemeyne rusts ende welvaren
van den landen to draghen 1 ).

Ende a) die heer van Sampagny, dese missive ont-
fangen hebbende, heeft hem deur ordonnantie als
boven naer Utrecht by de grave van La Roche, zijn
schoenbroeder, begeven, om denselven behulpelick to
wesen om het pardon, flat flier tijt gepublicert was,
in het werckt to stellen, gelijck by zeyde, ende die
landen weder in rusts ende vrede to helpen b) bren-
ghen ofte om enighe andere zyne particuliere saecken .
Ende binnen Utrecht wesende, heeft by van den
voorverhaelden vredehandel mitten voirs, c) grave de

a) „Ende" doorgehaald .
b) „helpen" later bij geschreven .
c) „voirs." doorgehaald .

~) Qeze brief bij Bor, II, fol . 43. Vgl, daarover Eruin, t . a. p .
I1, 357 vlg.
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La Roche ende Philips van Marnix, die op flier tijt
op Vredenborch noch gevangen sat , zeker proposten
gehadt ende gehouden .

Ende alsoe by hem a) daertoe zeer genegen vondt,
ende flat by b) hem oic selver aensoocht ende ghe-
duerichlick badt, flat men om die voirverhaelde swaer-
richeyt alsoe loflicken aengevangenen werck voir het
gemeyne beste niet achter en soude fates, aengesien
by hem genoech liet duncken, flat soewel die Prince
van Ouraengen als die Staten van Hollant ende
Zeelant veel liever wat van heuren rechte souden
wycken, flan flat zy eyt van den Conincklicke Majes-
teit tonrecht naer hun souden trecken, soe heeft
die heere van Sampagny goetgevonden den heer van
St. Allegonde daertoe to c) gebruyckeu ; ende heeft
hem naer Rotterdam by die Prince gesonden, om to
handelen van de wisselinghe der ghevangenen, opdat
by d) mit eenen ondertasten soude wat by in het
voorverhaelde soude moeghen to weghen brenghen ;
ende beval hem voornamelick twee poincten, to
weeten, flat des Conincx authoriteyt bewaert werde,
(fol. 142 .) ende flat van der religie niet vermaent
en soude woorden .

Dan alsoe eon weynich to vooren door hot toelaten
van den heer van Sampagny tot Rotterdam gecomen
wares joncker Johan van Matenes, heer van Riviere i),

a) „hem" veranderd in : „denselven Aldegonde" .
b) ,,ende flat hy" veranderd in : „die" .
c) „te" later bijgeschreven .
d) „hy" later bijgeschreven .

1) Johan van Matenesse, heer van Riviere (wel to onderscheiden
van den gelijknamigen heer van Wibisma), was na het verlies
van zijn meeste goederen uit Holland naar Utrecht uitgeweken .
In '1574 stelde hij zich na de onderhandelingen aan de zijde van
den Prins en de Staten ; sedert bleef hij tot zijn flood in 1602 een
der invloedrijkste lodes der Staten van Holland .
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ende Mr. Jan van Treslong, advocat eertijts voir den
Hoove van Hollant 1), dewelcke met die ghedepu-
teerde van de Staten enighe mondelinghe communi-
catie diensaengaende (hebben) gehadt ; ende der Staten
meeninghe ende antwoorde gehort hebbende, soe
zylieden die niet en verstonden to wesen onredelijck,
ende a) begeerende tselfde thebben in geschryfte, om
by hem overgebracht to worden, soe is hemlieden
sulex by geschrifte b) medegegeven in manieren nae-
volghende, twellic zy den heer van Sampagny binnen
Montfort verhandtreyckt hebben c) ~),

(fol. 142v.) Antwoord der Staten van Holland op
de vredesvoorslagen van .Requesens . (Bor, II, fol. 43 .)

(fol. 143".) Dan alsoe dese antwoordde van de
voirs, gedeputerden der Staten van Hollant ende
Zeelant den heere van Sampagny niet en behaechde,
ende dat hierentusschen die heere van St. Alde-
gonde nosh tot Rotterdam by de Prince d) was, soe
heeft die heer van Sampagny aen die voirs . Van
St. Aldegonde op den 21 Julij 74 uuyt Montfort e)
op dose saecke den naevolghende f) missive gesonden,
daerinne by opentlic zij[n] meninge verclaert heeft .

a) „elide" later bijgeschreven .
b) ,,by geschrifte" later bijgeschreven met een andere hand .
c) „twellic -- hebben" later bijgeschreven met een andere hand .
d) ,,by de Prince" later bijgeschreven met een andere hand .
e) „op den - Montfort" later bijgeschreven met een andere hand .
1) „naevolghende" later bijgeschreven met een andere hand .

1) Jan van Treslong, van wien niets verder bekend is, was
waarschijnlijk verwant aan de bekende familie Blot's van Treslong.
2) Vgl, over de tending van Matenesse en Treslong : Frgin,

t . a, p. II, 361 vig.
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(fol. 143 .) Brief van Champagney aan Marnix
(Bor, II, fol. 43 .)

(fol. 144.) Door desen brieff haridelde die heere
van St. Aldegonde noch breder met den Staten voirs .,
soedat zy tevreden waren hear verthooninghe in
maniere van een requeste in alder ootmoedieheyt den
Coninek over to geven, sonder den name van Staten
(fol . 144 .) op dat pas to willen uuytdruckelick ge-
bruycken, ende oic sonder speciale vermaninghe van
de religie to doenne . Dan versoochten afleenlick in
alder ootmoet, dat hat Zjjnder Majesteyt door Zjn
authoriteyt ende advys van den Algemeynen Staten,
in afles ordene beliefden to stelle, naedat by die
vremdelinghe (den landen soe zeer schadelic) hadde
doen vertrecken, ende ouderwierpen hun voorts alle
hetgene, dat Zyne Majesteyt ende die voirs. Staten
beliefde to ordonneren, breder blyckende by die
requeste hiernae voighende 1 ) .

(fol. 144 .) Request der States van Holland aan
den Koning. (Bor, II, fol. 44 .)

(fol. 146 .) Weleke requeste die voirs. Aldegonde
den heere van Ohampagny (als zynen gesetten tjjt
uuyt was, nae dieweicke by hem wader in gevanc-
kenisse moeste stellen) tot Montfort seiffs a) gebrocht
ende gehandtreyckt b) heeft, daer in do plaetse van
Aldegonde in ostaige soe laughe c) gecommen waren

a) ,,selffs" met cen andere hand later bijgeschreven,
b) ,,ende gehandtreyckt" met een andere hand later bijgeschreveri .
c) ,,soe laiighe" met een audere hand later bijgeschreven .

1) Deze laatste bijvoeging (,,Dan versoochten - to ordonneren")
iiiet bij Bor . Overigens is alles zoo goad als woordelijk door hem
overgenomen .

) Vgl, over dit request : Fruin, t . a . p . Ii, 363 vig.
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Floris van Boetselaer, heere van Carnis 1 ), ende Doctor
Johan Junius z) . Ende zijn op den 24 Julij die voirs .
Schamphangy ende Allegonde a) tsamen weder binnen
Utrecht gecomen , gaende Allegonde in de gevan-
genisse op Vredenborch ende Sampamgy ten selven
daghe naer Brabant 3), naerdat by belooft hadde die
voirs, requeste voor zeker aen Zyne Majesteyt in
Spaenghen to sullen seynden. Iran een weynich tijts
daernae, hebbende die heere van Shampagny geweest
tot Brussel, ende dese requeste ende saecke aengaende
gecommuniceert met den Commandeer Major, heeft by
op den 13 Augusti uuyt Antwerpen seker missive
gesonden aen de voirs . Junius, gouverneur van der
Veer (die by oic in dese saecke gebruyckende was),
denselfden by de voirs . missive wederom seyndende
den voirgaende requeste, hen adverterende die oor-
sake, waeromme by dieselve requeste aen Zyne
Majesteyt niet gesonden en hadde, als men sien mach
uuyt die missive hiernae volghende .

(fol. 146 .) Brief van Champagney aan Junius .
(Bor, II, fol . 44 vlg.)

(fol. 147' .) welcke missive ende requeste die voirs .
Junius ontfanghen ende mitten Staten van Hollant
ende Zeelant gecommuniceert hebbende, heeft deer
laste ende bevel van deselfden zekere antwoorde
den heere van Sampangy daerop gesonden, mitsgaders
zeker discours ofte court verhael van selve missive,
in maniere naevolghende

a', „die voirs. Allegonde" met een andere hand later bijgeschreven.

1) Vgl, over dezen boven blz . 40 noot 1 .
2) Vgl. over dr. Johan Junius, die bij deze vredesonderhande-

lingen een belangrijke rol heeft gespeeld : Fruin, Verspreide
Geschriften, II, 365 vlg .

3) D, i, naar Brussel naar den Gouverneur-generaal .



UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566 1576. 155

(fol. 147 .) Antwoord van Junius aan Champagneg .
(Bor, II, fol. 45 .)

(fol. 148v.) Daarbij behoorend » Discours ofto Ver-
hael" . (Bor, II, fol. 45 vig .)

(fol. 163 .) Verschillende krijgsbedrijven . De Turken
veroveren La Goletta.

(fol. 164 .) Nood in Leiden . Oproer in Aragon .
Pest in Nederland . Dood van den Sultan . De Turken
bedreigen Spanje .

(fol. 164v.) Den 2 September') zijn die gecom-
mitterden van de drie Staten des lants a) van Utrecht,
als to weten beer Engelb[ert] Van Bruhezen, Dom-
heer, ends N. Montzema, canonic van Oudemunster b),
van weghe die geestel[icken j, Frederick uuyten Enghe
van weghen bet ridders(chap), ends Jan Taets van
Amerongen, burgemeester van Utrecht c) 2 ), van weghe
die stadt, steden van den d) landen van Utrecht e),
gereyst naer Brussel, by hemlieden hebbende Mr .

a) „des lants" later bijgeschreven.
b) „ends - Oudemunster" er boven geschreven .
c) „van Utrecht" er boven geschreven .
d) „van den" veranderd in : „ends" .
e) „als to weten - Landen van Utrecht" doorgehaald ; daar-

boven : „uuyt Utrecht" .

1) Over de voorbereiding van doze tending geven de door Dodt
van Fiensburg in zijn Archief (II, 147 vlg .) uitgegeven Resolution
van de Staten van Utrecht nog de volgende bijzonderheden . De be-
neden op blz. 956 genoemde petitie van Requesens van 7 Juni wend
(nogmaals?) den 8 September 1574 bij de Staten van Utrecht in-
gediend; daarop word besloten, dat ieder zijn lastgevers zou
raadplegen . Den 26 Sept. is de beslissing na deliberatie nog eon
dag aangehouden . Eindelijk is den 27 Sept, besloten de in den
tekst genoemde deputatie naar Brussel naar den landvoogd of to
vaardigen. N. Montzema is Folckart a Montzima .

2) Vgl . over hem boven blz, 33 noot 1 .
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Florin Thin, haerlider advocat a) 1), by de Comman-
deur Major b), omme haer antwordt finalycken c) to
geven op de petitie van de 7 Junij, daertoe zy d)
expresselic van Zijn Excellentie tot meermael over e)
versereven waren, hebben dienvolghende deur last ende
(fol. 165 .) bevel van deselve Staten Zjjn Excellentie
haer antwordt ende resolutie by gescrifte overgegeven,
by dewelcke die voirs . Staten (naerdat f) zy int
langhe in specie van point tot pointy) gededuceert
hadden h) die groote onsprekelycken costen ende
overlasten, die zy gedurende den binnenlantse oirlo-
ghen i) deur diversche garnisoenen tot meermael j),
soe binnen die steden als ten platten linden, geleden
hadden ende alsnoch lydende waren k), deur tochten
van ruyteren ende enechten, die naer bet leger gegaen
ende wedergekeert waren ende noch dagelicx quamen
ende keerden l), opbrenginge van diversche mercke-
licke m) grote Somme van penningen, bedraghende mer
din Te LM gulden n), die den soldaten ende capi-
tainen voighende heurlider quytantie o) tot leninge

a) ,,by hemlieden - advocat" later bijgeschreven, weer doorgehaald .
b) ,,b y de Commandeer :Major" doorgehaald.
c) „finalycken" later bijgeschreven .
d) „zy'' later bijgeschreven .
e) „van Zijn - over" later bijgeschreven .
f) „dat" later bijgeschreven .
q) ,,in specie - point" later bijgeschreven met een andere hand .
h) „hadden" later bijgeschreven .
i) „gedurende -- oirloghen" later bijgeschreven .
j) „tot meermael" later bijgeschreven .
k) „ende - waren" later bijgeschreven .
L) „ende noch -- keerden" later bijgeschreven .
sa) „merckelicke" later bijgeschreven .
n) „bedraghende -- gulden" er boven geschreven .
o) „ende capitainen -- quytantie" later bijgeschreven .

1) De namen van deze gedeputeerden worden niet door Bor
ei~oemd .
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gegeven ende verstreeckt a) warm , diversche leve-
ringhe van grote menichte van coorn, haven, gebacken
broot ende andere victuaille, die zy int leger hadden
moeten bestellen, daervan zy noch niet en warm
gerembourse[er]t ende hemlieden beloeft was aen de
eerste petitie to sullen laten coorten b) , die menich-
fuldighe grote oncosten ende lasten, die die huysluyden
gehadt hadden int opbrengen van ontallycke waghens,
peerden ende pyoniers, die zy jut leger ende elders
omme aldaer to schanschen hadde moeten bestellen,
roveryen, brantschattinge, pilleryen, inbreckenghe
van diversche dijcken, affbrandinghe van huysen,
dorpen, closteren ende kereken, mit diergeljjcke
andere grote ontallijcke c) onsprekelycke onkosten,
schaden, oppression, exaction d) ende lasten (breder
vermoghens die voirs, deductie), belopende ende be-
draghende voir zeker ende mitten waerheyt naer
inhouden van diversehen dueehdeljjeken, oprechten
ende warachtighen information, by de wetten e), rech-
teren ende ofhcieren van den plecken f) daervan
behoirlicken genomen ende besworen, over die drie-
hondertdusent gulden, soedat die steden, landen
ende ingesetenen van dien geheel ende gansselic
bedorven, geruynert ende tot extreme necessite ende
armoede gecomen, uuytgeput q) ende verlopen warm)
Sync Majesteyt, nietjeghenstaende tgunt voirs, is h),
noch gepresentert hebben twee i) hondert ende j)

c) ,,ende verstreeckt" later bijgeschreven .
b) „ende hemlieden -- coorten" later bijgeschreven .
c) „ontallijcke" later bijgeschrevenj
d) „schaden, oppression, exaction" later bijgeschreven .
e) „de wetten" veranderd in : „catholique wethouderen".
f) „van den plecken" later bijgeschreven .
g) „uuytgeput" later bijgeschreven .
h) „nietjeghenstaende -- is" later bijgeschreven .
i) „twee" later bijgeschreven .
j) „ende" doorgehaald .
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dusent guldens in redemptie van de 10e, 20e ende
honderste penninck a) , mit expresse condition , dat
daeraen affslach wesen soude tgunt die voirs . Staten
ende landen ende inwoenders, see geestelic als werlic b},
in gerede ende geleende penningen voor Zyne Majes-
teyt opgebracht ende c) versehoten hadde , ende dat
oie Zijn Excellentie hot Spaens garnisoen, leggende
op den huyse van Vredenborch, daeraff doers ver-
trecken soude, mit nosh sommighe andere duechde-
lycke ende raisonnable condition, conform dieghene,
die die Staten van Brabant ende Vlaenderen ge-
proponert hadden d)'), Dan Zen Excellentie, willende
mitteselve duechdelycke ende redelicke e) presentatie
niet tevreden zijn, dan alleen simpelic ende sonder
enighe condition tadmitteren, soedat f) hincinde
ten beyde seyde diversche scrifturen overgeven ende
(fol. 165v.) gelevert zijn g), by maniere quasi van
proces verbael elex in hour regard persisterende by
tgealligeerde. Twellic gecauseerd heeft, dat die gecom-
mitterden aldaer zijn blyven lig(gen) totters 15 dash van
May daeraen volghende 2), tot grote costen van den

a) „in redemptie

	

penninck" later bijgeschreven .
b) „ende landen werlic" later bijgeschreven met eon andere hand .
c) „opgebracht ende" later bijgeschreven met eon andere hand .
d) „conform -- hadden" later bijgeschreven met eerr andere hand .
e) „ende redelicke" later bijgeschreven met eon andere hand .
f) „dat" veranderd irr : „zljn" .
q) „zijn" doorgehaald .

1) Dit request der Staten van Utrecht staat in extenso afgedrukt
bij Bor, II, fol . 73.
2) Den 26 Oct. 1574 besloten de Staten van Utrecht, „dat die

commissaries van de Staten, zijnde tot Brussel, iiiet wooer thugs
comers, maer daer noch, omme der Staten zaecke nopende die
petitie of to maecken ende mit Zijn Exc, to handelen, blyven
zullen." (Vgl. Dodt van Flensburgs Archief, II, x .53.) Den 4 De-
cember vergaderden de Staten wederom, „ors to horen lezen die
replycke van Zyne Exc . den comrnissarien van de Staten over-
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landen a), ende dat oic in middel van tijt bet Spain-
gens garnisoen is blyven leggen binnen Amer[s]fort,

a) „tot - landen'' met eon andere hand later bijgeschreven .

gegeven	Ettde eerst opte replyck van Synder Exc ., is deselve
in de Staten gelezen ende hebben elx daervan copie verzocht, om
mit de haeren daerop to communiceren" . (T, a. p. II, 955.) Den
92 Jan . '1575 vergaderden de Staten veer, „ors to horen lesen die
tryplycke, geconcipieert opte replycke van Zynder Exc	Ende
eerst, see veel aengaet die tryplyck, hebben om d'zelve to visiteren
ende corrigeren gedeputeert vats wegen die geestlicheyt die prelates
ofte seniorert van de kercken, van 't ridderscap Rijzenborch ende
Baerli ende vats wegEn der stat die burgemr . Rijnevelt, Vermact
ende Van de Vecht ." (T, a, p . II, l56.) Den 29 Jan, vergaderden
de Staten, „om eynteliek to resolveren opte tryplyck	ende soe
veele die tryplyck aengaet, tta veele communication hebben die-
selve soe die gecorrigeert was geapprobeert ." (T . a, p . II, '157 .)
Den 4 Februari zijn de Staten veer vergaderd, „om to delibereren,
of men enige commissaries wederom van Bruessel revoceren zal of
nyet ; item, of men by requeste ofte remonstrantie Zynder Exc .
eerst ende Zynder Maj, sae to kennen geven zal, die foule ende
acten, zoo by de Spaensche als andere soldaten isden laude van
Utrecht aengericht	Ende sae lange communicatie opte revo-
catie voorsz. gehadt, zijn geresolveert, dat men alle die commis-
sarien zal revoceren, wtgesondert mijnheer Mr . Engelbert van
Bruhesen, tresorier, d'welcke aldaer om der Staten zaeken to ver-
volgen noch blyven zal. Item, nopende die remonstrantie to does
aen Zyne Maj, ende Zijn Exc . hebben besloten eendrachtelick, dat
men eerst visiteren zal d'informatie op d'voorsz . acten ende foule
genomen, ende indien d'selve bevonden worden sterck ende pregnant
genoeg, dat men alsdan tselve by requeste, als voren to kennen
geven zal." (T. a, p . II, 157.) Den 99 Febr. ontvingen de Staten
eon missive van de commissarissen nit Brussel, waarvan echter de
inhoud niet wordt opgegeven ; besloten wordt de zaak tot de vol-
gende vergaderieg aan to houden . (T . a. p . II, '157 .) Den 26 Februari
word besloten, „vermits de Staten niet eendrachtelick en costen
resolveren'', de beslissing tot 5 Maart nit to stellen . Op dies dag
is besloten, „dat men die commissaries van den Staten ten hogen
hove zynde aetiscriven zal, dat aengezien ogees allegation van
costen, scaden ende lasten by der stall, stellen ende landen van
Utrecht gedragen ende geleden, de voorsz Staten, om van de
voorsz, petitie ontslagen to zijn, by Zynder Exc. en cunnen excu-
seren ofte verschotten, gelijck zyluden nochtans wel verhoopt
hadden ende die redenen ende billicheyt tselve medebrengt, dat
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Wick ende R(henen), ende oic 13 vendelen Tlooch-
duytsche ende ettelicke vendelen a) Wales deur hot

a) „ettelicke vendelen" met een andere hand later bijgeschreven .

d ieromme d'voorsz, commissaries wel zullen doer, ende mitten
eerstes op hot stuck vande voorsz. petitie op to bequaemste mid-
doles ende gevouchelickste manieren wt heurluder naem met Zynder
Exc, zoo rerre tselve mogelick zy t'accorderen, volgende nochtans
daerinne zekere condition ende middelen, hemluyden by verscheyde
missive deur bevel van de voorsz . Staten over lang overschreven ."
(T . a . p. II, 158.) Den 20 Mei vergaderden de Staten, „om to
hoeren trapport van haerluder gedeputeerden, die ten hogen hove
geweest hebben, ende hebben dieselve gedeputeerden	deur
monde van heere Engelbert (van Bruhesen) hem rapport gedaen ;
twelck gehoort, hebben de voorsz . Staten d'selve commissaries be-
danct van hunl. debvoir, syluden aldaer gedaen hebben ." Den
4 Juni wederom Statenvergadering, „om to horen loses die ant-
woort van Zynder Maj, gegeven opte lento resolutie van de Staten
nopends de petitie van Zijnder Maj , ende ist mogelick daer op to
resolveren . Naer enige communicatie daer op gehadt, zoe die hoeren
van de stat Utrecht nyet geresolveert en wares, is de zaecke opge-
stelt tot Dynsdach toe ende >>yet to min, om de zaecke een weynig
to resumeren, hebben de voorsz, Staten gedeputeert die prelates ofte
seniores van die vijf ecclesien	om die antwoort elide lento
consent ; mitsgaders tgene Zyne Exc . daer op geseyt heeft, gere-
sumeert zijnde, daer op to adviseren, ende den Staten rapport to
does." (T . a, p . II, 159.) Den 16 Juli eindelijk is, wat de petitie
betreft besloten, „dat men eerst ende vooral aen alien dorpen irrde
landen van Utrecht brieven striven zal, dat zy aen common brengen
alle heurluyder lasten , scattingeu ende concussion ende leeninge,
die zy geleden ende aen de soldaten van Zynder Maj . gedaen
hebben ;' (T, a, p . II, 460.) Den 30 Juli word besloten, daar men
had vernomen, dat Requesens hot large talmen eevel duidde,
„alzoe goon van de cleyne steden wtgecomen en wareri, dat men
andere bescrivinge hierop verzoucken zal, op peyne van die nyet
en compareren, to verliesen haerl. stemme," (T, a, p . II, 1.62 .)
Des 6 Aug, word besloten nogmaals twee commissarissen iiaar
Brussel to zenden om de onderhandelingen met den Landvoogd to
hervatten; daartoe werdes wederom Engelbert van Bruhesen en
Florin Thin aangewezen . (T, a. p . 11, 163.) lies 11 Aug, werden,
daar Thin zich had geexcuseerd, in zijn plants Henrick van Esse-
steyn voor de ridderschap en Jan Taets van Amerongen voor de
stall Utrecht gedeputeerd. (T, a . p. II, '64) Den 27 Sept, hebben
de Staten, „gehoort 't rapport van de commissaries, die ten hogen
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plane last van Utrecht, als tot Emen(es), Baern, Sinte-
mertensdijck, weestbroeck, Bru(kelen), Woudenberch,
Luesden en daeromtrent, ende daernae dear bet
gansche last a) tot onsp[r]ekelicke grote costen ende
bedervenisse van denselven landen } .

Den 2 Octobris is Philips van Marlnex, genaemt c)
Aldegonde, van Vredenborch uuytgegaen 1) jeghens
capitain Mondragon ende anderen, die binnen Mid-
del[borch] gevangen wares geweest d), ende mit ette-
licke schutten gebrocht naer Schoenhooven ; wiens
verlossinghe naderh[ant] groote oirsaecke gewest is,
dat bet accordt tus[schen] den Majesteyt ende den
Prince van Ourangen, Staten ende steden van Hoi-
lant ende Zeelant mit haerlieder geconfedererden in
do jare 75 e) niet voertgegaen en is, sue by zeer grout
quaet dede int poinct der religie aeng[aende], als van
joncx op eon discipel Calvini f) binnen Genefen geweest
ende aldaer langen tit g) gewoendt hebbende, die oic
die Prince van Ouraengen sue verre gebrocht heeft h) 2))

a) „als tot

	

gansche last" doorgehaald .
b) „tot onsprekelicke -- landen" met een andere hand later bij-

geschreven .
c) „genaemt" doorgehaald ; „beer van St ." bovengeschreven .
d) „geweest" later bijgeschreven .
e) ,,in de jare 75" later bijgeschreven .
f) Hs. „van Calvini", „van" doorgehaald .
g) „langen tijt" later bijgeschreven .
h) „die oic

	

heeft" met een andere hand later bijgeschreven .

hove geweest hebben, ende deweleke kenlicken is, die besoigne
vast scriven ende moeyten, by Mr . Florin Thin knecht in der
Staten zaeken gedaen, denzelven knecht van Mr . Florin toegeleyt
voor elck bladt, tot 1069 bladeren, twee stuvers ; facit Ir VI gi .
XVIII st." (T, a . p . II, x.67.) Verder zijn de Resolutieu der Staten
van Utrecht niet bewaard .

1) Uitgewisseld .
2) liet is zeker eigenaardig, dat onze kroniek aan Marnix zulk

een grooten invloed op den Prins ea in bet algemeen op den gang
vein taken toeschrijft . lief mislukken der vredesonderhandelingen

Eijdr . en Meded . XXV .

	

14
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(fol. 165

	

16Gy.) Ontzet van .Lezden .

(fol. 167.) Omtrent down tijt hebben die Spaen-
gaerts, van Leyden vertroeeken wesende, in Den
Haghe tot Noortdwijck ende daeromtrent weder be-
ginners to mutineren, willende voolop betaelt wesen,
nemende baron capitain Baldese gevangen ; twellic al
(fol. 167v.) gemaeckt ende simulat werek was, wil-
lende van hem betaelt wesen van de groten rooff, die
by uuyt Hollant see mit brantschatten, composition
paspoorten, licenten a) ende andere exaction geh(adt)
ende gecregen hadden, eligerende eenen nyewen elect
voir haerlieder capitain, die zy geswooren h(adden) 1 ) .

Den 25 Octobris des avonts in de schemering zijn
over die driehondert Spaengaerts innegelat[en] binnen
Culenborch van andere Spaensche soldajten], die
aldaer in garnisoen laghen, ende hebb[en] die prin-
cipaelste huysen van de stadt mit gewelt opgeslaghen
ende geplondert ende zijn alsoe mitten rooeff weder
daeruuyt gethog[enj .

2) Den 29 November zijn die gemutineerde Sp[aen-
gaertsj, jeghens de wille van den commandeer b)
verlaten hebbende oic den Maeslantsche-slugs, daer

a) „licenten" later bijgeschreven .
b) „jeghens -- commandeer" later bijgeschreven met eon andere

hand en weer doorgehaald .

van 1575 zoowel als de beke€ring van den Prins tot bet Calvinisme
worden beide aan Marnix' invloed geweten . Beide is zeker onjuist,
of liever overdreven . Dat Marnix veel vermocht op den Prins, is
zeker, maar door hem leiden liet hij zich niet. Overigens is de
karakteristiek, die de kroniek van Marnix geeft, zeker volkomen
juist. Vgl. over de verhouding van den Prins en Marnix : Fruin,
Verspreide Geschriften, II, 350 .
1) Zie over doze muiterij : Bor, II, fol. 63.
2) Hier begint bet gedeelte der kroniek, dat door Dodt van

Flensburg in zijn Archief (I, 271 vlg .) is afgedrukt.
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zy tvier in gesteken hadde, ende andere s(teden)
daeromtrent a) in Hollant, by den anderen vergadert
wesende in Den Hage ende gecoren hebbende eenen
nyewen elect, die sy oic gesworen hadd(en) b), tsamen
daeruuyt gethogen, daer zy niet antlers dan vianden,
ja errigher, geleeft en had[den], willendebinnenUtrecht
wesen, omme aldaer haer betalinghe thebben, twaer
mit gemaeckt of[te] ongemaeekt ; by hemlieden ge-
vangen hebben[de] (twellic oic al eon simulaet ende
opset werck wa[s] ) don c) Francisco de Baldese, haer-
lieder capitain, ende don Rodrego de Zapato, die den
hemlieden [dour den] Commandeer Major gesonden
was om hemlieden tappaiseren, hoewel zy niemant
hooren en wilden d) ; denwelckon dale hot antler gar[ni-
soen], see Duytschen als walen, dat mode in Hollant c)
geleghen hadde, gevolcht is, see die daer alleen
niet blyven en wilden . Ende gecommen wesende voir
Sparrendam, daer zy dour wilden passeren, z n aldaer
mit gewelt ende groff geschut uuyt gehouden ende
gekeert gewoorden van sommighe vendelen enechten,
die daerbinnen laghen van weghen den Majesteyt
(fol. '168 .) in garnisoen, soedat zy ettelycke schar-
mutsinghe mitten anderen aldaer f) gehouden hebben .
Ende zijn g) die Spaengaerts voirts voir die stadt
van h) IIaeriem gethogen i), menende daerbinnen to
common, daer zy ock uuyt gehouden woorden . Ende

a) „daeromtrent" later bijgeschreven met eon andere hand .
1) „ende gecoren -- gesworen hadd . ." met eon andere hand

later bijgeschreven, doorgehaald .
c) „twellic - werck wa[s]" met eon andere hand later bijge-

schreven, ,,don" doorgehaald .
d) „hoewel - wilden" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) ,,in llollant" veranderd in : „daeromtrent" .
f „aldaer" later bijgeschreven .
q) „Ende zij u" ver anderd in : „Treckende".
h) ,,die stadt van" later bijgeschreven .
i) „gethogen" doorgehaald .
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zij(n) ten laesten mit die beers van Hierges, als capitain
generael over tleger, wesende terselver t jt binnen
Haerlem , veraccordeert ende overeommen, als dat men
die Spaengaerts alleen dour Sparrendam soude laten
passeren omme to trecken naer Brabant, mite dat
men hemlieden aldaer soude doen bestellen seepen
omme to varen op Muyden , ende dat die Duytsehen in
Beverwijek ende daeromtrent a) soude blyven leggen
den tit van 10 daghen, totdat die Commandeer
Major daeraff veradverteert soude weesen 1 ) . Ende
alsoe die beer van Hierghes beduecht ende bevrest
was, ale oic gebuerde, dat, ale b) die Spaengaerts tot
Muyden gecommen soude zijn, gheen geloeff houden,
maer baron wech naer Utrecht nemen souden, soe
heeft die c) daeraff' die van Utrecht veradverteert
ende oic verordonneert d) voir die poorten van Utrecht
terstont doen common vier vendelen cnechten, soe
van den syne ale van den regiments van den grave
van Boussu, omme alsoe dinvasie van de Spaengaerts
op de stadt, soeverre zy aldaer quamen, to beletten ;
die daernae tsamen in de weerdt gethogen 4j(n) omme
aldaer beteer (!) bewaerdt to e) wesen, soe die van
Utrecht (hoewel sommighe sulex gheern gesien hadde
ende daer veel omme deden) gheen cnechten binnen
hebben en wilden .

Ende 2) is oic op den 4 Decembris Sinte Katharinen-

a) „ende daeromtrent" later bijgeschreven .
b) „ale" bovengeschreven .
c) „die" veranderd in : „hy" .
d) „verordonneert" doorgehaald .
e) „te" later bijgeschreven .

1) Bor, die overigens (II, fob 78 vgl .) eon breed verhaal van doze
muiterij geeft, vermeldt de tusschenkomst van Hierges to Haarlem
niet, maar last de Spanjaarden dadelijk van Haarlem naar Utrecht
trekken .

2) Bor vermeldc doze versterking van Utrecht niet .
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poorte van binnen met messie, eerde ende bomen
toegebolweerckt, soe die die cranckste was ende men
oic suspitie voir Vredenborch hadde , gesien hebbende
texempel van die van Antwerpen 1 ) . Latende die
(fol. 168v .) van a) Utrecht alien nacht goede wacht
h[ouden] mit ettelicke vendelen van de burgheren .
Ende die Spaengaerts, tot Sparrendam gepassert 4jnde,
mits[gaders] 13 vendelen Duytschen, wesende tregi-
men t van J origin van Fronsberghen , die hemlieden
volchden b), houdende die Spaengaerts c) haer ge-
lo[eff], als zy plaghen, zijn to samen op den 7 December
in Goylant d) in den landen van Utrecht gecommen, to
weten die Duytschen aen St, Mertensdijck, Wouwen-
berch ende Luesden e) ende die Spaengaerts tot
llilfersom ende Loosdrecht f) ende Weestbrock tot
Emmenes ende Baern, levende alomme viantsgewijs .

Den 12 December zjn voirts die gemutineerde ende
quaetmoedighe Spaengaerts, sterck wesende over die
16 hondert 2), tsavonts omtrent vier ure v[oir] die
stadt Utrecht gecommen omtrent die Weerdt ende St .
Catharinenpoorte g), van meninghe sjnde hemlieden
in de stadt to forieren ende mitten in[woen]ders der-
selven naer heuren appetijt ende wille to [doers],

a) „van" later bijgeschreven .
Ii) „die -- volchden" later bijgeschreven .
c) „die Spaengaerts" later bijgeschreven .
d) ,,in Goylant" later bijgeschreven .
e) „Wouwenberch ende Luesden" later bijgeschreven .
f) „ende Loosdrecht" later bijgeschreven .
y) „omtrent

	

Catharinenpoorte" later bijgeschreven .

1) De muiterij aidaar in 1574 voor den slag op de Mookerheide .
2) Bor zegt : „sy wareil sterck omtrent tusschen zes en 7000

manners, so peerden als voetvolk, Spangiaerden, Walen en Duit-
sen" (II, fol. 7$). De 1600 in de kroniek genoemden zijn vermoe-
delijk alleen zij, die den aanval op Utrecht deden . De Duitschers
warm b .v . niet daarbij, maar bleveii in St . Maartensdijk.
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zulex dat dien nacht gewaeckt hebben ses vendelen
borghers snit hat vandal van tiooff ende die g[eeste-
lic]heyt in haer collegian . Blyvende die Duytschen
in St. Mertensdijck, die hemlieden die zaecke van de
Spaengaerts niet en moe(i)den ofte onderwonden, d[at]
zy noch eon loch vier ofte vijff tsamen gebleven, tot-
dat sommighe vendelen van hemlieden verl, . woor-
den, soe in de Weestbroeck, Emmenes, Baern,
Woudenberch, opt Hoochlant dear den gerechte van
Luesden ende daeromtrent, daer zy stil zjn blyven
leggen , eetende den huysman van eynden aen op , soe
hot aen groten armen hoop was, die gheen betalinge
en crech a) totten 15 Aprilis daeraen volghende , ten
wel[cken] daghe zy verthogen zijn, soe hat aldaer
gaps op [endeJ bedorven was, nae die cleye, als
Scalckwijck, Lambrock, Door n, Werckhoven b), Bun-
nic, Odijck, Goy c), Houten, Vecht[en] ende voorts
daeromtrent, nietjeghensstaende dies[elve] quartieren
tot meermael grote somme van penn[ingen] opge-
bracht hadde, omme die Duytschen daer n[iet] to
cryghen, als oic gedaen hadden die andere voirgaende
quartieren omme van de Duytschen omslegen to
moegen woerden ; ende zjjn in de cleye blyven leggen
(fol. 169 .) totten 15 July 75 totdat zy verthogen
zijn naer Brabant, hebbende die coven, ossen, scha-
pen, vercken ende andere besten alsoe vernielt ende
die berghen 1 ) soe geleecht ende den huysman soe
bedorven, latter gaer niet gebleven en is, twellic
eon jammer geweest is om sien, nietjeghenstaende

a) ,,soe hat

	

crech" met aen andere hand later bijgeschreven .
b) „Werckhoven" later bijgeschreven .
c) „Goy" later bijgeschreven .

1) Hooibergen .



UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566 1576 . 167

wat remonstrantien die Staten van Utrecht in middel
van tyde a) dear haerlieder gedeputeerden, tot Brussel
wesende, den Cotnmandeur Major hebben cunnen
doen 1 ),
Den 13 December hebben die gemutineerde Spaen-

gaerts, als zy des avont to voirens voir die poorten
van Utrecht gecommen waren (wesende die heere
van Hierges, gouverneur van Utrecht, binnen Am-
sterdam), des smorghens tusschen acht ende Tiegen
urea haer uuyterste nersticheyt gedaen, omme een van
de voirstede derselver stadt, genaempt die Weerdt 2),
die alsdoen mit drie vendelen cnechten, die daer-
binnen waren geleyt (omme op een voet mit eon
hasticheyt in de stadt to hebben cannon latest) be-
waerdt woorden, nut gewelt mile to nemen, stich-
tende tot dien eynde aen de poort van den Oordt b) 3)
derselver voirstadt user mit peeckvaten ende stroy
omme die aff to branden, ende alsoe snit luttel
moeyten tot heure wille c) daerinne to common ; dan
4jn van de ehnechten ende inwoenders derselver
vromelic binnen eon corten qjt daeraff gekeert,
latezide daer op die plaetse over de 30 dooden 4),
die geschoten waren d), behalven die gequetsten ; ende

a) ,,in middel van tyde" later bijgeschreven,
b) .,van den oordt" later bijgeschreven .
e) „tot heure wille" later bijgeschreven .
d) „die geschoten waren" later bijgeschreven .

1) Deze bijzonderhedell niet bij Bor .
2) Een dergelijke verklarende aanduiding is zeker vreemd in een

UtrQChtenaar. Wat de Weerd is, behoeft men in Utrecht niemand
uit to leggen . Was de schrijver misschien goon geboren Utrechte-
naar, zoodat hij de behoefte aan een iiadere verduidelijking kon
gevoelen? Of bestemde hij zijn work voor hot publiek?
3) De poort van de Weerd . De Oord ligt buiten de Weerd .
4) Bor zegt (II, fol . 79) : „omtrent 40 flood" .
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souden daer noch meer gelaten hebben, tenware don
Jan Osorio mit capitain Tsela a) , die noch b) van den
Commandeur gesonden was c) om hemlieden tappaiseren,
gecommen wesende binnen Utrecht d) mit anderen,
zulex niet e) belet en hadde 1) . En woorden alsdoen
maer f) twee Weerdenaers geschoten door zeker spy-
gaten, daer zy den hoop g) deur zien h) wilden z) .
Ende hemlieden dit eerst exploict qualjck luckende,
zij(n) vandaer gethogen, hem begevende eensdels buyten
(fol. 169v.) St. Catharinenpoort ende eensdels buyten
die Tol[steeg]- ende Witte[vrouwen] i) -poorten, daer
zy dien loch ende voirts des and[eren] daechs,
wesende den 14 December, gaps s[til] blyven leggen
zijn, sonder enich rumoer to [maecken] . Bedervende
ende mit zeer sware onsprekelycke lasten ende tor-
menten quellende den inwoenderen, doende aldaer
in Tollestege weder j) haerlieder gecoren [elect] eenen
nyewen eedt.

(foL 169v,) Aanslag der Staatschen op Antwerpen .

(fol. 169v .) Den 15 December des schavonts to

a) „mit capitain Isela" later bijgeschreven .
b) „noch" later bijgeschreven .
c) „was" veranderd in : „waren" .
d) „gecomen -- Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „niet" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „maer" doorgehaald,
y ) „den hoop" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „zien" veranderd in : „besichtigen" .
i) „ende Witte[vrouwen]" later bijgeschreven .
j) „weder" later bijgeschreven,

1) Deze bijzonderheid niet bij Bor.
2) Dergelijke bijzonderheden verraden den ooggetuige of teii

minste den man, die de taken ter plaatse zelf vernam, Bor (II, 79)
zegt daarentegen : „daerover niet dan een borger van den Span-
giaerden flood gebleven is".
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ses ure 1 ) is die heere van Hierges deur groote solli-
eitatien der Gledeputeerden der due Staten van
Utrecht, die by hens tot Amsterdam gesonden waxen,
(fol. 170 .) weder binnen Utrecht gecomen , by hem
hebbende die capitainen Francisco $aldese ende
Rodrego de Zapato z) , die die Spaengaerts tot Spar-
rendam weder a) hadden laten gaen . Ende omtrent
8 urea 3 ) daeraen in denselven avont hebben die
gemutineerde Spaengaerts haer weder laten hooren,
ende hebben buyten St . Catharinenpoort, diewelcke
vast aen het cartel derselver stadt leggende is 4),
eon allarm bestaen to slaen, schitende zeer dapper mit
haer roeren ende musquetten ende b) een groot ru-
moer, gerucht c) ende gecrjjs maeckende, in manieren
off zy die stadt souden hebben willen overvallen, soe-
dat terstondt alle die inwoenders derselver stadt, niet
wetende wat daer gaens was d), haer op die been
ende in wapenen onder haer vendelen e) begeven
hebben, roe geestelick als weerlick ; als insgelicx
gedaen hebben die supposten van tlooff, die haer onder
haer vendel voir die cancellarie, wesende haer lop-
plaetse, gevonden f) begeven g) hebben. Dan en is h)

a) „weder" later bijgeschreven .
b) „ende" later bijgeschreven .
c) „gerucht" later bijgeschreven .
d) „niet -- was" later bijgeschreven met een andere hand .
e) „onder haer vendelen" later bijgeschreven met een andere hand .
f) „wesende-gevonden" later bijgeschreven met een andere hand .
g) „begeven" doorgehaald .
h) „is" later bijgeschreven.

I) Bor zegt (II, fol. 80) : „der avonds omtrent seven urea" .
2) Bor vermeldt deze beide kapiteins niet .
3) Bij Bor : „omtrent een ure daerna" (d . i. na zeven uur) .
4) Ook deze laatste bijvoeging is eenigszins vreemd voor een

Utrechteaiaar ; dat de Catharijnepoort tegen het Vreeburg aan lag,
wist in Utrecht ieder kind .
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dien aVont daer antlers niet nae gevolcht. Ende
hebben die voirs . Spaengaerts dienselven nacht in de
morghenstont omtrent naer ses urea, wesende als-
doen den 16 Decembris, gelycke valsehe allarm weder
gemaeckt op dieselve plaetse mit schieten, geruecht
ende groot gecrijs . In twellic doende soe die trom-
melen soe binnen als buyten die stadt zeer vressehck
gaende ende slaende waren ende men niet horen en
conde, overmits merle a) het groot rumoer, dat zy
maeckten , soe mit schieten als mit leelickt ende
omminsehelic crijssende, zylieden mit gewelt opgelopen
hebben twee poortkens, wesende het eene van hot
clyneket I) ende het antler van de middelste groote
poorte, waerdeur zy ses grooten leeren, die zy uuyt
St. Job-gasthuys z) ende elders b) gehaelt hadden,
gebrocht hebben mit hauwelen, balcken, bylen en
anderen instrumenten, dienende om die principals
binnenpoorte open to cryghen ; welcke leeren ende
(fol. 170 .) instrumenten c) zylieden onder des stadts
grachten geborghen hebben, soedat men zulcx niet en
heeft cunnen gewaer gewoorden ; e[ndej is daermede
de voirs, allarm gecesseert, zulex dat het d) daernae
dach gewoorden is e) . Ende terwylen die Spaen-
gaerts aldus buy ten die poorten leggende [waren],
soe was hemlieden by haerlieder pagador 3 ), we[sende]

a) „merle" later bijgeschreven .
b) „ende elders" later bijgeschreven .
c) „welcke -- instrumenten" doorgehaald, daarboven „die".
d) „zulcx dat het" veranderd in : „ende is".
e) ,,is" doorgehaald .

1) Ret klinket is de voorpoort. (Vgl, blz . 174 .)
2) IIet St. Jobsgasthuis buiten de Catharijnepoort aan den Vleuten-

schen weg. (Vgl . Muller, Geschiedenis der fundatien, beheerd door
het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen to
Utrecht, 59 vlg., 249 vlg .)

3) Betaalmeester .
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alsdoen binnen Citrecht, gepresentert to geven dus[ent]
Philips daelders mit condition, dat zy soude vertr[ecken] .
Twellie gecommen zijnde tot kennisse van den heer
van Hierges, ende dat zy in weygeringhe waren
geweest van die to willen ontfanghen , soe heeft hy,
den dach aengecomen zijnde, dour anderen personen,
soe by haer selfs a) niet spreken en wilde, twellic zy
nochtans gheern gesien hadden, mit haer gehandelt
ende hemlieden naer den mithdaech dour den capi-
tain Isala doers aentellen 36 hondert gulden, belo-
vende daerbeneffens hemlieden nosh to doers bestellen
by die van de stadt ettelicke provande van bier,
hotter, kaes ende broot, die hemlieden oic buyten
gebrocht is , mit condition dat zy sonder vertreckt
van daer b) soude gaen , als zy oic beloefden to
d[oen] . Ende terwylen dat capitain Isala mit hem-
lieden tracterende was, zijnder twee van de soldaten
gew[eest], die hem al heymelicken elcx eon brief ken
in [die] handt staken, waerdeur zy hem waerschuy[den]
van den c) aenslach, die die Spaengaerts jeghens des
anderen daechs smorghens op handenhadd[en] . Welcke
brief kens die voirs. Isala terstondt mit die heere van
Ilierges (ende) den capitain van Vredenborch I) gecom-
municeert heeft, opdat daerinne omme alle inconve-
nienten to schouwen by tijts voirsien soude moeghen
waerden . Ende soude die heere van Hierges by
avonture daerinne wel antlers version hebben dan
geschiet is geweest, en hadde die vrese geweest],

x) „selfs" met eon andere hand later bijgeschreven .
B) „van daer" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „den" veranderd in : „zekeren

1) De bevelhebber van Vredenburg had 150, of volgens anderen
420 man onder zijn bevelen op hot Vredenburg, wier gezindheid
men, zooals ook onze kroniek to kentien geeft, weinig vertrouwde.
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die by hadde van den capitain des voirs, cast[els], die
eon Spaengaerts was, to verthoornen, diewelcke, zulcx

(fol. 1'72 .) gesehiedende, zoude lychtelycke die ge-
mutineerde Spaensche soldaten dour hot castel in die

stadt, daer men groote vreese voir hadde a), hebben
moeghen laten common ; twellic eon oirzake soude
hebben moeghen geweest van eon generale ruyne
der ganser stadt ende alien inwoenderen van then,
soe tat mit gemack niet toegegaen en soude hebben b) ;

soedat die heere van Hierges mit alle beleeftheyt
zoo mitten voirs, gemutineerden als mit den capitain
van tcastel heeft willen handelen, denselven capitain
mondelinghe toeseggende , ter presentie van sommighe
van der welt van Utrecht, als by hem c) oic van to
voirens uuyt Amsterdam gescreven hadde, als tat
by hem alle goet ganselyc toebetrouwende was ende
tat by oic niet en twjjf'elde ofte by soude, achter-
volghende hot bevel ende scryven van den Gouver-
neur Generael, den gemutineerden Spaengaerts uuyt
die stadt mode helpers keeren, soeverre zy die
poorten ende muren van then beelimmen wilde, in
welcken gevalle ende antlers niet die van do stadt
gepermitteert woorden haer to hebben moeghen do-
fenderen . Dan die principaelste vrese was, tat die
Spaensche d) soldaten van Vredenborch, collusie ende
verstandt mit die van buyten hebbende, Karen capi-
tain hatters moeghen vanghen ende hem die sluetelen

affdwinghen ende die anderen alsoe daerbinnen
thebben moeghen laten e), soe men int zeker verad-
vertert was, tat daer al sommighe op den huyse

a) „daer men hadde" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) „soe tat - hebben" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „hem" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „Spaensche" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) Hs. „laten" doorgehaald, daarachter : „Hebben moeghen laten ."
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wares, die mit hemlieden daervan a) conspiratien
gemaeckt hadden 1 ) .

Den 17 December zijn die voirs, gemutineerde
Spaengaerts smorgens vroch voir ses urea weder to
hoop ende by den anderen gecommen buyten Sinte
Catharinenpoorte ende hebben aldaer, als die clocke
ses geslagen hadde en terwylen op Vredenborch die
wachte naer ouder gewoente affgeslagen ende verset b)
woorden ~) , weder een groot rumoer gemaeckt mit
(fol. 172v.) trommelen, schieten ende crjssen, in
twellic doende zy die verborghen instrumenten ende c)
leeren voirts voortgehaelt 3 ) ende teghens die binnen-
poorte van buyten opgerecht ende d) aengeset hebben,
deep aen dander tot season toe mit een bloeck vast-

a) „daervan" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „ende verset" later bijgeschreven .
c) „instrumenten ende" later bijgeschreven met een andere hand .
d) ,,opgerecht ende" later bijgeschreven met een andere hand .

1) Bor (II, fol. 79) is over dit alles veel beknopter . Hij vertelt
alleen, dat na de schijnaanslagen der Spanjaarden van 15 en 16
December voor de Catharijnepoort de burgerij en de geestelijkheid
onder de wapenen bleef. De magistraat der stall schonk echter
tevens den muiters alle gewenschte hulp door hun levensmiddelen
to zenden en hun bagage en zieken door de stall to laten passeeren .
De muiters hebben toes hun eletto afgezet en een nieuwen verkozen,
Juan Bianco, „een stout ende onvertsaegden hoof", aan wien zij
gehoorzaamheid en onderdanigheid beloofden. Den 16den Dec.
maakten zij ladders gereed voor den aanval ; men zeide, dat zij
ook 150 stroppen gereed hadden gemaakt en dreigden, „dat zij 't
tot Utrecht op sijn Antwerps wilden makes''. Daarentegen weet
Bor niets van de bezetting der twee kleine poortjes bij de Catha-
rijnepoort, noch van de voorstellen van den pagador, noch van de
onderhandelingen van Hierges met de muiters, noch van de aan
kapitein Isala gegeven briefjes, noch van de mondelinge hoodschap
van dozen aan den kommandant van hot kasteel .

2) Deze laatste bijzonderheid niet bij Bor .
3) Bor zegt, dat zij nog eerst de hamei van de Catharijnepoort

met boomen hebben opengeloopen, wat trouwens wel van zelf
spreekt; anders konden zij niet hij de poort komen .
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geniaeekt zijnde ; twellic die wachte van binnen aen
die poorte sittende, overmits tgroot geruchte, dat die
Spaengaerts maeckte, niet hooren en cordon . Ende
die leeren alsoe opgerecht zijnde en eon groote ge-
talle van hemlieden tussehen hot clineket ende die
voirs. poorte al bereyt staende om met een gedruys
tesamen in die stadt to vallen, soe zijn sommighe
van hemlieden op die poorte geclommen ; diewelcke
gecommen zjjnde op hot bovenste van de poorte,
alwaer zy breet was ende veel volcx draghen moechte,
hebben terstont eon zeer groote leere van buyten
opwaerts tot hem gethoghen, die zy weder a) van
binnen neder hebben later dalen ; daer der vier ofte
vijff mode van binnen neder geclommen zjjn in die
stadt 1), eer dat die borghers, die daer doers omtrent
14 int getalle die wacht hilden, dat gewaer hebben
cnnnen gewoorden ; order diewelcke eenen sergents
major was, genaempt Blanca, die die principaelste
rumoermeester was 2) ende hemlieden beloeft hadde
ende gesworen voir 9 urea in die stadt to brengen
ofte daerinne b) doot to blyven, hebbende by hem-
lieden twee trommelen. Ende beneden gecomen
zijnde, hebben haer beste beginner to doers, als oic
merle dodo die van buyten, omme die poorte open to
cryghen ; dan soe hemlieden c) sulcx soe haestelic

a) ,,weder" later bijgeschreven met een andere hand .
b) „inne" later bijgeschreven met een andere hand .
c) „hemlieden" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Bor vermeldt alleen, dat eenige Spanjaarden, waaronder de
eletto, die gezworen had, dat hij in de stall zou komen, over de
poort in de stall klommen . Ooze kroniek is veel uitvoeriger en
beschrijft nauwkeurig, hoe alles in zijn work is gegaan. Zijn be-
schrijving is volkomen duidelijk ; eeti afbeelding van de Catharijne-
poort, gelegd mast ooze kroniek, maakt den geheelen toestand
begrij pel ij k .

2) Dit is de ook door Bor genoemde eletto .
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niet moegelic en was om doen a) , soe die poorle van
binnen mit bomen ende messie toegebolwerckt lack,
daervan zy gheen kennisse en schenen gehadt (te) heb-
ben, soe heeft eenen van hemlieden eenen trom, die
(fol. 173.) by merle affgebraeht hadde, terstont ge-
ruert ende geslagen , roepende : ,,Hispanic, Hispanic,
victoria, victoria," menende dat hemlieden sommighe
Spaengaerts, die alsdoen binnen Utrecht wel tot drie
ofte vierhondert toe al heymelic van to voirens uuyt
Amer(s)fort, Renen, Wijck, Culenborch, Vianen,
Leerdam ende der Nypoort, daer zy in garnison
laghen, gecommen warm, bystandt gedaen souden
hebben, daerop zy haer sonder twiffel b) betrouwendo
warm I) ; dan dieselve, vresende den gemeente, 4jn
in haer logemente gebleven, sonder haer op die
strate to begeven, noch niet wetende, hoe hot mit
bet castel vergaen wilder hoewel die gemutineerde
Spaengaerts hemlieden gansselijck op hot castel be-
trouwende warm, hem latende voirstaen, dat c) die
vant castel hemlieden to minsten niet jeghens wesen
en soude, zulcx dat zy d) to stouter baron aenslach
aen dien oort van de stadt ondrr bet castel bestaen
hebben. Dan die capitain van Vredenborch, Fran-
cisco Harnando Davala 2), hebbende dien nacht in

a) „om doen" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) „sonder twiffel" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „dat" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „zy" met eon andere hand later bijgeschreven .

1) Bor heeft noch de episode met den trommel, noch bet ver-
haal, dat er drie of vierhonderd Spanjaarden heimelijk uit Amers-
foort en andere plaatsen in Utrecht warm binnengebracht . Aan
de waarheid ervan kan nauwelijks worden getwijield . Vgl, bet
verhaal van omen kroniekschrijver (benedeii blz . 180), gepnt nit
bekentenissen van gekwetste en bij den aanslag gevangen genomen
Spanjaarden, die hot geheele plan van den aanslag hebben onthuld .
Bor heeft blijkbaar van doze bekentenissen niets geweten .

2) Francisco Fernando d'Avila .
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persoen sewer die wachte gehadt in een van de
wachthuyse, staende op het rampas 1), responderende
op St. Catharinen poorte, ende ten tyde van den
voirs, allarme nosh in tselve wachthuys in een veenster
leggende ende in sommighe huysinghe buyten die
stadt onder die poorte meer lychts siende, dan by op
zulcke ure van den dach 2) aldaer gewoenlic was to
sien, heeft terstont zeer neerstelie toegehoordt ; ende
merckende, dat se in groote menichte aldaer tussehen
die poorten stonden ende merle mit haer instru-
menten a) doende waren omme die open to eryghen,
heeft terstont zijn Spaensehe soldaten bevolen, dat se
sonder verthoeven in den hoop schie ten souden ; ende
siende, dat sommighe van hemlieden wat traech int
schieten waren, heeft mit eenen grammes moet zij(n)
rappier uuytgethogen ende denselfden gedwonghen,
(fol. 173v .) dat se schieten souden 3), bevelende ole
den Nederlantsche soldaten van denselve castele, dat
zy merle haer debvoir soude doers 4), dieweleke beneden
uuyt die strickweerre 5) haer debvoir mit het geschut b)

a) „mit haer instrumenten" met een andere hand later bijge-
schreven .

b) „mit het geschut" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Rampart .
21 Eigenlijk ; van den nacht .
3) Bor is ook op dit punt veel beknopter en vertelt alleen, dat

de kommandant van het kasteel met geschut onder de muiters
liet schieten, waardoor zij genoodzaakt waren of to trekken .
4) Nergens elders wordt melding gemaakt van Nederlandsche

soldaten op het kasteel. Onwaarschijnlijk is hot evenwel niet, dat
er een enkele Nederlandsche compagnie heeft gelegen . bowel
men gewoonlijk in het Spaansche leper slechts van Spanjaarden,
Wales en Daitschers verneemt, kunnen er toch ook enkele vendels
Nederlanders in hebben gediend . De aanwezigheid van Neder-
landers zou oak de gewilligheid der bezetting van het Vredenburg
om de Spaansche muiters of to slaan kunnen verklaren .

5) Blijkbaar de onderwal .
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wel gedaen hebben ende beter dan die Spaen-
gaerts daer a) boven , soe die sommighe van dien
mit pampier alleen ende die andere onder die b)
borgheren in de wacht, als men int zeker weet by
goede informatie c), geschoten hebben 1), see daer
sommighe van de borgheren gequest ende oic vijf d)
geschoten zijn] gewoorden ; denweleken niet moegelie
en ware geweest e), dat men van buyten soude hebben
cunnen gesehieten ofte geraeeken, soe het waehthuys
staende was f) besyden die poorte teghens die stadt-
muren aen, responderende jeghens het eastel over,
daerinne men veel schuten van roeren bevonden
heeft. Ende hebben die Nederlantsche soldaten onder
uuyt die voirs, strickwerre veel van de gemutineerde
soldaten, die tussehen het clyneket ende die poorte
staende waxen, met hot gesehut gequetst ende ge-
schoten . Ileeft oic die eapitain TJavala mit assis-
ten tie van g) noch anderen capitainen, die dien nacht
op Vredenborch geslapen hadden, als die colonel
don h) Harnando de Toledo, Francisco Baldeze ende
don h) Rodrego de Zapato 2), mit noch anderen i)

a) „daer" veranderd in : „van" .
b) Hs . „van dien--elide" veranderd in : „van died mit--wider die" .
c) Hs . „vermoet" veranderd in : „weet -- informatie".
d) Hs . „vier" veranderd in : „oic vijf" .
e) Hs. „seas" veranderd in : „ware geweest" .
f) Hs . „}s" veranderd in : „was" .
g) „assistentie van" later bijgeschreven .
h) „don" doorgehaald .
i) ,,mit noch anderen" met een andere hand later bijgeschreven .

I) Uit dergelijke omstandigheden blijkt de onbetrouwbaarlaeid
der Spaansche bezetting van het Vredenburg ; ware D'Avila niet zoo
funk tegenover zijn manschappen opgetreden, ongetwijfeld zouden
zijn Spaansche soldaten gemeene zaak met de muiters hebben
gemaakt. Deze bijzonderheid ook bij Bor.

2) De beide laatsten waxen met Iliefges to Utrecht gekomen (vlg .

boven blz.'.63 en 169) . Valdez is natuurlijk de hekende belegeraar
van Leiden .

Bijdr. en Meded. XXV .

	

I
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selver eon stuck grooff gesehuts in den hoop loos-
geschoten. Ende die voirs, vier ofte vijff soldaten,
over die poorte in die stadt beneden geelommen
zynde, als voirsereven is, ende die borgheren, die
aldaer die wacht houdende warm, niet wel eunnende
zien, overmits hot nosh doncker ende oic mistich
ende nevelachtich weer was, dan horende den trom-
slach ende het roupen van den Spaengaert ,, Spaen-
gen, Spaengen , victoria, victoria" ende het gesehut
van het cartel, hebben hem terstont uuyt bet wacht-
huys begeven ende hem jeghens den Spaenjaerts a)
ter werre gestelt, vallende liemlieden dapper b) aen,
stotende terstont c) die leere omverre, soedat daer
noch een Spaengaert op staende van boven neder int
water gevallen is, die stekende mit een hellebarde d)
(fol . 1'74.) die tromme van den Spaengaert, soe-
dat se gheen geluyt meer geven en conde, d.oen(de)
voirts e) haer beste om diegheenen, die binnen ge-
clommen warm, aff to maecken ende die noch op de
poorte stonde, al bereyt omme op het wachthuys f )
neder to climmen, mit spiessen ende lanek geweer aff
to strecken ; ende hebben ten laesten haer debvoir
roe gedaen, naedat zy langen tit mitten anderen
hantgemeen hadde geweest, dat die vijff Spaengaerts,
die nedergeclommen warm, op die plaetse doot zijn
blyven leggen. Ende die ander wacht, daerby op
die walle ende in den eersten toorn wesende, ver-
nomen hebbende bet rumour, hebben merle terstont

a) „begeven --- SpaFnjaerts" met een andere hand later bij-
geschreven .

b) „dapper" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „terstont" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „die -- hellebarde" veranderd in ; „stekende merle mit haer

hellebarde deur".
e) „voirts" met eeii andere hand later bijgeschreven .
f) „op het wachthuys" met een andere hand later bijgeschreven.
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ettelieken bussen a), haecken ende roeren losgeschoten,
daer zy mede die ander Spaengaerts, die oic gepast
hadde op die poort to elimmen , van de brugge ge-
keert hebben. Ende alsoe die waeht vrese hadde
voir het schieten van de Spaengaerts van Vreden-
borch ende oic sommighe van hemlieden al gesehoten
waren , als voirs, is , wesende die wachte swaek int
getalle, soe enigbe van hemlieden naer hugs gegaon
waren b), soe hebben zy wat beginners to wjcken 1 ) ;
dan die heere van ilierges, commends naer die poorte,
heeft hemlieden weder teruggegedreven , doende
terstont aencommon eon vendel van borgheren , dat
op die Nuede stout, mit enighe andere vendelen,
omme to gaen daer zy by Karen overste verscheyden
souden woorden . Es mede hot vendel van tHoofi in
alle diligentie darwars gethogen, soe hot dien nacht
op tHooff die wachte gehadt hadde, twellic die heere
van Hierges by hot cartel gemoetende, wesende to
peerde c), seyde ; ,,Goede manners, treek aen, treek
ad ; hot gelt hier ons alien, ons croppers, ons goet
ende bloet" ~). Ende dede terstont die heere van
Hierges die Domsclocke Salvator cleppe ende allarm
slaen, soedat ails die gemeinte van de stadt in corte
stonde in wapenen zijn geweest 3 ) . Begevende die
(fol . Y14v .) van de geestelicheyt, ridderscap ende

a) Hs. „barren".
b) „soe --- waren" met eels andere hand later bijgeschreven .
c) „wesende to peerde" met een andere hand later bijgeschreven,

1) Bor vermeldt niet, dat de burgers begonnen to wijken, wel,
dat Hierges „begaf hem mede by de borgeren en couragieerde
henlieden ."
2) Deze bijzonderheid van het optrekken van het vendel van

het Hof, die geheel deli ooggetuige verraadt, staat niet bij Bor.
3) Ook het luiden van de groote I)omklok wordt iiiet bij Bor

vermeld .
12*
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die van de stadt haer by den anderen op die Plaetse
voir bet stadthuyse, treckende die andere seven
vendelen van den borgheren ronsom die stadt aen
die vesten a), muren ende poorten, omme die to be-
setten 1) . Ende alsoe die Spaengaerrts op nyews ap-
paraet maeekten ende to hoope quamen aen die
poorte, omme die stadt beclimmen, see hebben die
van Vredenborch op deep zyde ende die van de
wacht van de stadt uuyt die tooren ende spygaten
op dander zyde, alsoe daeronder gesehooten, dat
daer over die hondert Spaengaerts gesehoten ende
meer dan 80 gequest zijn gewoorden, die naderhant
meestal gestorven zijn 2). Twellic die Spaengaerts
siende ende horende die eloeke cleppe, vresende, dat
hem oie die huysluyden van achteren overvallen son-
den moeghen b), hebben terstondt die poorte verlaten,
roepende alle to samen mit luder stemme : ,,Miseri-
corde, misericorde", begerende dat men niet meer
schieten en soude 3) ende dat zy enighe van den
heuren soude moeghen zeynden aen die heere van
Hierges ende den capitain van Vredenborch, om mit
hemlieden to spreken ende haer dooden to moegen
begraven c) . Twellic hemlieden terstont d) geaccor-
deert is geweest, naerdat die capitain van Vreden-

a) „aen die vesten" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „moeghen" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „ende haer -- begraven" met een andere hand .later bijge-

schreven .
d) „terstont" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Deze bijzonderheden evenmin bij Bor .
2) Bor vermeldt, dat er van de Spanjaarden omstreeks honderd

flood zijn gebleven en flat er zeer velen gekwetst warm . Telt
men de meer dan honderd dooden bij de meer dan tachtig gekwet-
step, die later meerendeels zijn gestorven, op, dan verkrijgt men
het cijfer 200, flat ook door Bor onder de beperking „sommige
seggen" wordt opgegeven .
3) Doze bijzonderheid wederom niet bij Bor.
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borch hemlieden van de muren vent castel zeer
vilainycken toegesproken hadde . Ende die stadthouder,
siende ole, dat zy die poorte verlatende ware ende
dat deer noch veel gesehapen warm gesehoten to
hebben a) moeghen woorden , soe die borgheren,
Iioorende het cloekgeslaeh ende allarm , dat zy in 46
jaren binnen Utrecht niet gehoort en hadde 1 ), meer
ende meer mit haer geweer aenquainen, soe heeft by
terstont by trommeslach op ljjfstrach doen verbieden
alien ende eeu eyge1jck van den borgeren ende iu
woenderen van dien niet meer to moegheu schieten .
Twellic indien niet verboderi en hadde gewoorden,
deer weynich Spaerigaerts aff gecommen souden heb-
(fol. 1?5 .) ben. Ende die zaeke aldus staende, see
heeft die stadthouder hem order die borgheren by
de voirs, poorte begeven, aiwaer hy, die voirs . vjff
Spaengaerts bevindende op der strate doot leggende,
bevolen heeft dieselve van der strate in een huysinghe
to doen brenghen, omme die to later begraven ;
ge1jck die oie des naerniddaechs op het kerckhooff
van de Minderbroeders honorifice mit toorssen be-

a) ,,hebben" met een andere hand later bijgeschreven .

t) 574-46 = 1528. Nadat bissehop Hendrik van Beieren in
dat jaar de temporaliteit van Sticht en Oversticht aan Karel V had
afgestaan, bezetteri de Keizerlijke troepen den 30 Juni 9528 de stall
Utrecht . Het was vooral de hoof istad, die zwaar de hand van de
nieuwe Regeering had to gevoelen. De bijna periodieke toestand
van onrust en rehellie, waarin sedert meer den eeii eeuw Utrecht
had verkeerd, eindigde, flu een krachtig bestuur het oude Sticht
regeerde . Het kasteel Vredenburg bedwong sedert de hoofdstad ;
de regeeringsvorm weid in deter voege gewijzigd, dat de gilden
hun invloed verloren en de Keizer en zijn Stadhouder de macht
in hander kregen ; de schutterij werd afgeschaft . Door deze en
meer gestrenge maatregelen bleef Utrecht sedert rustig. Vandaar,
dat de kroniekschrijver ken zeggen, dat de alarmklok, die de
burgers in rumoerige tijdeii to vapen riep sedert 46 jaar in
Utrecht niet was gehoord.
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graven zijn gewoorden . Gaende voirts van daen op
den huyse van Vreden.bo[rjeh, daer by mit den capitain
van tcastel den Spaengaerts van de muren toegeropen
heeft, hemlieden van weghen Zyne Majesteyt be-
velende, mitterdaet van daen to trecken ends die
stadt to verlaten, ofte dat by anders mit list groom
gesehut under hemlieden soude laten schieten ; daer
die gemutineerde Spaengaerts op ter antwoorde gaven,
dat zy haerlieder betalinghe (sue hem zulcx by haer-
lieder overstep belooft was) van die van lJtrecht,
die niet dap grouts Lutheranen l) ends verraders van
God ends den Coninc waren, hebben wilden.

Daer die capitain op seyde , dat zyluyder selver
Luterauen ends verraders van God, den Coninc ends
zijn landen waren, dat zyluyden daeromme van selfs
vertrecken soude ends haren weech nemen naer
Scalckw jck, daer men mit hemlieden soude common
handelen . Ends naer meer ettelycken woorden, die
zy ten beyden zyden hielden, hebben ten laesten
gratis ends gonads versoecht, seggende, dat hemlieden
den duvel van der belle ends die voirs. Blanco mit
enighe van haer principalen hoof'den daertoe gebrocht
hadden, begerende, dat haer georloft soude woorden
haer dooden to moeghen begraven . Twellic hem-
lieden gegonst is geweest, mits condition, dat zy ter-
stont vertrecken souden, als zy oic beloefden . Ende
hebben mit alle vliet alien haer dooden begraven op

1) Moet men hierin meer zoeken dap eon vrij gewoon scheld-
woord2 Ik geloof bet niet . Ten minste van eon belangrijke Luther-
sche gemeente is zoo vroeg to Utrecht diets bekend . (Vgl . Domela
Nieuwenhuis, Gesch, der Evang . Luth. Gemeente to Utrecht : Bijdr .
tot de peach, der Evang. Luth, Kerk in de Ned ., I, 77 vlg .) Zclfs
waren de Calvinisten er in dozen tijd nog vrij zwak . Het verwijt
wordt door de burgers aan de muiters teruggegeven, wat tegenover
Spanjaarden wel zeer dwaas zou zijn, zoo men iets anders bedoelde
to zeggen dap eon scheldwoord .
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den Allendighen kerckhooff 1) ende oic in der kercke,
ende alle haer gequesten gebrocht in Sint Job-gast-
huys, soe dat men het petal van de dooden niet
perfeetelic en heeft cunnen geweten z) . Terwijlen
desen allarm gebuerden aen Ste Oatharinen-poorte
(fol. 175",) ende die stadthouder mit hemlieden
spraecke houdende was, wesende doen ter tijt omtrent
acht uren, soe hebben oic sommighe Spaengaerts,
leggende in Tollesteghe , haer vervordeert mit haer
musquetten to sehieten in do wachte, wesende op die
Tollestech~poorte ende op die veesten daeromtrent,
zulex dat die wacht wederomme ettelicke bussen a)
ende haecken lossschietende, sommighe van de
Spaengaerts geschoten ende gequest hebben 3) . Om-
trent twee uren nee die michdach 4jn die Spaen-
gaerts tsamen vertrocken naer Bunnie, daer zy then
nacht gebleven zijn, naerdat hem gepermittert was
haer crancken ende gequesten, die zy daer laten
souden, niet misdoen to wordene, ende dat men b)
hemlieden haer bagaigen, die zy in de stadt hadden,
soude laten volghen, mitsgaders zeker quantiteyt van
broot, kaes ende bier. Ende heeft men then nacht
noch al evenwel ende sterek in de stadt gewaeckt,
vresende dat die Spaengaerts gheen gelooff houden

a) Hs. „bassen".
b) „men" later bijgeschreven .

4) Het Ellendigen-kerkhof buiten de Catharijnepoort bij het St .
Jobsgasthuis.

2) Van al deze bijzonderheden weet Bor wederorn niets . Hij zegt
eenvoudig: „Desselven deeps so togen de Spangiaerden noch van
der stall, tonende haer moedwille op andere plaetsen, daer se qua-
men." Van de daaraan voorafgegane besprekingen, alsook van het
optreden van Hierges, waardoor het gevecht werd gestaakt, deelt
hij niets merle .
3) Ook doze aanval op de Tolsteegpoort wordt met door Bor

vermeld .
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en souden, mer in de nacht weder souden hebben
moeghen commen ende dear enich verraet van binnen
enighen aenslach to hebben a) moeghen maecken .

Ten tyde voirs, waren binnen lJtrecht vest Spaen-
gaerts van den regiments van Lombardien onder den
colonel Ernando de Toledo, die allenskens ende een
dash vijff ofte ses van to voirens uuyt Amersfort,
wijck, Renen, Culenborch ende Vianen, daer zy b)
hyberneerden, gecommen waren, wesende die colonel
mit veel capitainen aisdoen merle binnen Utrecht . Den
aenslach (als die gequetsten, die naderhant storven,
confesserden) was desen : dat, als soe haest die ge-
mutineerde Spaengaerts in de stadt c) gecommen
soude 4jn, zylieden terstont mit twee trommelen, die
zy merle soude brenghen, allarmme soude hebben d)
doen slam ende dat alsdan die andere Spaengaerts,
die binnen die stadt van to voirens waren, dat hoo-
rende , van gelycke op diversche orders, daer zy ver-
gaderinghe gemaeckt hadden, merle souden hebben e)
(fol. 176,) doen doen f), treckende alsoe jeghens
den anderen aen, omme alsoe die borgheren van de
weerre ende straten to doen vertrecken ende in haer
huysinghe to doen lopen. Ends dat zylieden alsdan
by den auderen gecommen zijnde, tsamen innegenomen
souden hebben die Nuede mit die Plaetse 1) . Ends
meester van de stadt gewoorden zynde, zy alsdan
het al vermoert souden hebben, geestelick ende

a) „hebben" met een andere hand later bijgeschreven .
b} „zy" met een andere hand later bijgeschreven .
c) ,,in de stadt" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „hebben" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „hebben" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „doen" met een andere hand later bijgeschreven .

1) De Stadhuisbrug. Vgl, de kaart bij Van der Monde, Gesch .
en Oudh. beschrijving van de pleinen enz, der stall Utrecht, III,
en boven blz. 180.
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weerlickt, jonck ende oudt, wat zy in wapenen be-
vonden hadden, waernae zy die stadt geplondert ende
voirts aen vier hoecken in brant gesteken souden
hebben, treckende alsoe weder mit haeren roeff ende
buyt daeruuyt .

Als die Spaengaerts vertroeeken waren, heeft men
buyten die poorten in sommighe plaetsen, als men a)
oje gedaen heeft binnen die stadt, gevonden ettelicke
coorden , toegemaeckt in maniere van stroppen, daer-
mede zy gepast hadden den borgheren op to hanghen
ende half to worghen, omme alsoe aen haerlider gelt
ende schat deur die peine to geraecken 1 ) . Terwyle
die gemutineerde Spaengaerts mitten voirs, aenslach
op die stadt besich waren, soe hadden haer veel
andere Spaensche soldaten uuyt den omlegghende
steden, deer zy in garnisoen laghen, al heymelic
omtrent die stadt Utrecht begeven, op hoepe, dat zy
gezneint hadde daerinne merle to comment den siende,
dat het niet geluckt en was, soe zijn zy weder al
heymelic (elcx zijns weechs) vercropen 2) . Twellic ge-
commen sijnde tot kennisse van den borgheren, nader-
handt zeker haedt ende nyet gecaussert heeft tusschen

a) „men" later bijgeschreven .

d) Dit verhaal is minder ongeloofelijk den het schijnt . Dergelijke
dingen kwamen destijds voor .

2) Bor vermeldt alleen, dat de stall Utrecht in hear beklag aen
den landvoogd over de buitensporigheden der Spanjaarden Requ-
sens er op opmerkzaam maakte, „dat de soldaten van de oude
tersen, leggende in garnisoen in de omleggende steden, als Amers-
foort, Renen, Wijk, Culenburg en Vyanen, sick onderwonden
harm (d, i. Utrechtsche) borgere deer komende to slam en to
injurieren, uit oorsake of wrake, van dat sy de stall bewaert en
gedefendeert hadden ." Wellicht uitte zich op deze wijze een teleur-
stelling, die ook hen zelf had getroffen . Ook uit deze bijzonder~
heden blijkt wederom, welk een grout gevaar Utrecht had geloopen
en hoe dicht het had gestaan bij eeir Spaensche furie .
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den voirs. borghers ende Spaengaerts, in de omleg-
gende steden leggende, alwaer die borghers commende
zeer qualycken by de Spaengaerts a) gehandelt ende
getractert zijn gewoorden, denselven stotende ende
smitende, nietjeghenstaende men dieselve binnen die
stadt dagelicx b) vrielicken liet gaen ende cowmen,
sonder dieselve ter cause voirs . eyt to misdoen ofte
to misseggen l).

(fol. 176'.) Den 18 December z n alle die ge-
queste Spaengaerts tot omtrent 80 dear ordonnantie
van de heer van Hierges wit schuten gebrocht naer
Culenborch, daer zy meest al int gasthuys gestorven
zijn soe miserabelic ende deerlic, dat het wonderlic
was om sien c) 2) . Tenselven daghe zijn voirts die
gemutineerde Spaengaerts van Bunnic verthoghen
naer Seyst, Doom, Leersum ende Amerongen, daer
zy alomme die kercken (daer die huysluyden haer
goederen d) inne gevlucht e) hadde) gespolieert ende
den dorpen viantsgewijs beroeft hebben . Is merle
tenselven daghe jeghens den avont die heer van
Hierges uuyt Utrecht verthogen naer Aernhem, ver-
advertert zijnde, dat die Spaengaerts derwerts trecken
ende van gelycke aldaer attenteren wilden 3) .

Den 19 December zij(n) die Spaengaerts voirts ge-
thogen naer Woudenberch, Luesden ende Scharpenzel,

a) ,,by de Spaengaerts" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „dagelicx" met een andere hand later bijgeschreven .
c) .,soe - sien" met enn andere hand later bijgeschreven .
d) ,,haer goederen" met een andere hand later bijgeschreven .
e) Hs. „gevulcht".

1) Zie de vorige noot .
2) Een kleine bijdrage tot de kennis van de verpleging der

gewonden in dien tijd.
3) Het vertrek van Hierges naar Arnhem wordt niet door Bor

vermeld . Wel heeft Bor het bovenvermelde request van de stad
Utrecht aan Requesens en dims ontwijkend antwoord daarop.
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daer zy eenen nacht gebleven hebben ende haer
aengestelt, als zy op de voirgaende plaetsen gedaen
hadden a) .

l)en 20 December zijn zylieden tesamen voirby
Amersfort, latende die van Amersfort deur haerlieder
stadt passeren haerlieder baigaigen, gepassert nae
der Nyekercken, daer zy stil zijn blyven leggen tot
op den 18 January . Ende heeft die beer van Hierges
den huysluyden op Veluwe, die in grote getalle wel
tot vier dusent by de anderen vergadert waren omme
die Spaengaerts van de weluwe to schutten ende to
houden, op grote pene verboden ende geinterdiceert
den Spaengaerts enich empesehement ofte hynde[r]
to doen, hemlieden ordonnerende dieselve to laten
passeren ende aldaer b) tontfanghen . Terwylen die
Spaengaerts ter Nyekercken leggende waren, heeft
die Commandeer Major c) deur zekere gecommitterden
den Spaengaerts tevreden doen stellen, hemlieden
(fol. 1'7'7 .) vergevende ende remitterende, tgunt zy
misdaen moechten hebben t) .

(fol . 1'78 .) Anno 1575 . -- Alsoe alle die omleg-

a) „ende haer -- hadden" later bijgeschreven.
b) „aldaer" later bijgeschreven met een andere hand .
c) „Major" later bijgeschreven met een andere hand.

1) Hier eindigt het door Dodt van Flensburg in zijn Archief
(I, 271 vig.) afgedrukte stuk . - De afloop der muiterij wordt door
Bor aldus verhaald : „Don Juan Osorio de Alva quam aldaer (dit
slaat op door Bor niet nader aangewezen „plaetsen, daer se quamen",
maar moet, zooals uit onze kroniek blijkt, to Nijkerk zijn) by
henlieden met commissie van den Groot-Commandeer, om hen to
geleiden in Braband omtrent Maestricht, daer se eenige betalinge
kregen ; alle hen fouten, oproerigheden en gepleegde moedwillig-
heden werdeu lien van den Groot-Commandeer vergeven en ge-
pardonneert, en syluiden werden bier en daer in Braband en
'laenderen in garnisoen geleid, om den winter to passeren," Vgl .
nog over den aanval der rnuiters op Utrecht : Van der Monde's
Tijdschrif+, IV, 114 vlg . en de char aangehaalde bronnen.
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gende landen ende provintien, jae als gaps Duyts-
lant, Beemen 1 ) , Hongerie ende Oostenrijck a) deur
die Nederlantsche intestine ooirloghe grotelic gein-
teressert waren, overmits die oude train der coo-
manscappe deur het belet der vrye navigatie zijn
voirtganck niet hebben en moechte, soe heeft b) die
keyser Maximiliaen soe doir dien als anderen redenen
ende oirsaecken , hem daertoe moverende c), grote in-
stantie aen den Coninc van Spaengen gedaen d),
ornme die Nederlanden weder in hare oude ruste,
tranquihite, repos ende vrede to brenghen, ende den
prince van Ouraengen mit die Staten ende steden
van Hoilant ende Zeelant als [voet?] ende lytmaten van
tRijck e), ende haerlieder geconfedereerden mit zyne
Conincklicke Majesteyt, haer natuerlicke prince f), to
verenighen ende to veraccorderen, hebbende tot dien
eynde den Hertoghe van Beyeren ende vier anderen g)
in ambaissade gesonden gehadt h) aen Zyne Majesteyt
in Spaengen 2), to meer i) soe die Prince van
Ouraengen, edelen, Staten ende steden van Hollant
ende Zeelant mit haerlieder geconfedererden Zyne

a) „jae Oostenrijck" doorgehaald .
b) „soe heef t" veranderd in : „Ende" .
c) „soe doir dien -- moverende" met een andere hand later bij-

geschreven .
d) „gedaen" veranderd in : „doende was", later in : ,,gedaen hadde" .
e) „als - tRijk" met een andere hand later bijgeschreven en

weder doorgehaald .
f) „haer - prince" met een andere hand later bijgeschreven .
y) „den Hertoghe - anderen" veranderd in : „zekere gesanten" .
h) „gehadt" met een andere hand later bijgeschreven .
i) „Te meer" veranderd in : „oic" .

1) Bohemen .
2) De kroniek vergist zich . Keizer Maximiliaan heeft Wolfgang

Rumpf, opperkamerheer van zijn zoon Rudolf, in 1574 naar
Philips gezonden om hem tot vredesonderhandelingen met de
rebellen aan to sporen. (Vgl . Fruin, Verspreide Geschriften, II, 367 .)
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Keyserlieke a) Majesteyt oie b) ten eynde voirs selfs c)
diversche requester hadden doen presenteren l), als
zy ole gedaen hadden aen Syne Majesteyt in Spaen-
ghen d) 2) . Soe heeft Zyne Conineklieke e) Majesteyt
in prineipio Januarij 1575 den Commandeer Major
belast ende geordonneert to convoceren ende doen
vergacleren ettelycke heeren van dese landen f) soe
geestelie als weerlyck, (by Zyne Majesteyt daertoe
speeialyeken ende nominatim geeommittert,) omme
mit die van den Raede van Staten samentelick g) to
aviseren ende determineren h), off het Zyne Majesteyt
endo den landen oirborlie onde profite1jek wesen
souden omme i) tot enich aecordt to willen verstaen
ende hoe men daerinne soude moegen proeederen j) 3 ) .

a) ,,Keyserlicke" later bij geschreven .
b, ,,oic" doorgehaald .
c) ,,selfs" later bijgeschreven .
d) ,,als zy oic - Spaenghen" later bijgeschreven met een andere

hand .
e) ,,Coiiineklicke" later bijgeschreven met een andere hand .
f) ,,van dese landen" later bijgeschreven met een andere hand .
q) ,,mit die - samentelick" later bijgeschreven .
1) ,,ende determineren" later bijgeschreven .
i) ,,omme" doorgehaald .
j) ,,ende hoe - procederen" met een andere hand later bij-

geschreven .

I) Herhaaldelijk hadden de Prins en de Staten zich reeds tot
den Keizer en den Rijksdag gewend, om hen bemiddeling of ten
minste inmeuging to verkrijgen in den strijd tegen Spanje . Zij
beweerden, dat de Nederlanden nog altijd bij het Duitsche Rijk
behoorden en dat dus de handhaving van orde en rust char den
Keizer en den Rijksdag aanging. Be Koning kon natuurlijk niet
ontkennen, dat de Nederlanden ten minste formeel nog altijd tot
het Rijk behoorden, maar duldde toch van die zijde geen feitelijke
imnetiging in de Nederlandsche aaiigelegenheden

2) Het hier bedoelde en ook verder genoemde request aan den
Koning is dat van het vorige jaar, bij Bor, II, fol . 44. (Vgl . hover
blz . Th3.)

3) Van deze vergadering maakt Bor geen melding. Vgl . evenwel



190 UTRECHTSCHE KRUNIEK OVER 1566--1576 .

Ende is naer langhe voirgaende communicatie ende
rype deliberatie daerop gehadt a), eendrachtelycke
gesloten ende geaviseert oirbaerlic ende oic den
landen ganselick b) notelick to zljn een accordt to
maecken om veele ende diversche merckelicken
redenen, oirsaecken, middelen ende motives . Ende
omme tselve to ef'ectueren achtervolghende die goede
meninge van Zyne Majesteyt c), zijn vanweghen Zyne
Majesteyt gecommittert 1 ) die heere van Rassinghem,
gouverneur van Rysel, die cancellaer van Gelderlant,
Mr. Arnoult Zasboudt, die president van Hollant
Mr, Cornelis Zuys ~), ende Doctor Albertus Leoninus 3),
die haer op den 15 Februarij vinden souden binnen
(fol. 178 .) Oosterhoudt ¢), daer den dash (van den-
welcken die adversarisen veradvertert warm d) )

a) „daer op gehadt" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „den landen ganselick" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „achtervolghende -• Majesteyt" met eea andere hand later

bijgeschreven .
d) „van denwelcken -- wares" met een andere hand later bij-

geschreven .

Fruin, t. a. p. II, 368, wear echter met verwijzing naar de Corres-
pondence de Philippe II (III, 577 vlg .) alleen van de bijeenroeping
van den Raad van State wordt gesproken.

1) Tusschen deze vergadering en de tending van's Konings gevol-
machtigden naar Oosterhout vallen nog de voorbereidende onder-
handelingen door Leoninus met den Prins en de Staten, beschreven
door Fruin, t, a, p. II, 369 vlg .

2) Bij Bor (II, fol . 86) : Cornelis Says, heere van B ijswijk. H ij
was natuurlijk president van hot Hof van Holland in partibus
itifidelium. In 1572 was hij met het Hof van Den Haag naar
Utrecht gevlucht ; daarna had de Prins een nieuw Hof ingesteld .
3) Leoninus werd eerst in 9581 kanselier van Gelderland, zoodat

hot gees abuis is van onze kroniek om als zoodanig mr . Arnoud
Sasbout to does optreden . Later werd de graaf van La Rorhe cog
aan doze commissarissen toegevoegd .

4) Tusschen Geertruidenberg en Breda, waarvan het eerste under
de Staten, bet tweede odder den Koning stoi~d.
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aenbeteyckent was ende daer a) die gedeputerden van
weghen die Prince van Ourangen, Staten ende steden
van ilollant ende Zeelant mode alsdan b) compareren
soude(n) omme in communicatie to treden den voirs .
accorde aengaende ende to verstaen die wille ende
resolutie van Zyne Majesteyt, soewel op haer eerste
requeste als andere poincten, die zy aen deselve
Zyne Majesteyt soude when versoecken ende bege-
ren c) 1 ) ; dan is naderhant die tijt geprorogeert tot
den derden Martii ende die plaetse verandert tot
Breda . Ende heeft den Majesteyt van den Keyser,
als daertoe d) hebbende speciale commissie van den
Coninc omme tzelve accordt to doen vervorderen,
in e) dose landen gesonden die grave van Zwartsen-
borch, des princen swagher 2), omme to wesen tus-
schen partien eon mediateur .

a) „daer" later bijgeschreven .
b) „alsdan" later bijgeschreven.
c) „ende to verstaen

	

begeren" met eon andere hand later
bijgeschreven .

d) „als daertoe" doorgehaald .
e) „in" veranderd in : „naer" .

1) Bor heeft de voorbereiding tot doze onderhandeling eenigszins
anders. Iii December x.574 kwam Leoninus met machtiging van
deli Landvoogd den Prins to Middelburg bezoeken en hem hot
voorstel doen om de vredesonderhandelingen, begonnen tussehen
Marnix en Champagney, weer op to vatten . De Prins verklaarde
zich daertoe bereid en riep de Staten van Holland en Zeeland en de
steden Bommel en Buren den 25 Jan . 1575 op tot eon vergadering
to Dordrecht . Daar deed de Prins hun opening van de gedane
voorstellen. Op doze vergadering kwam ook de graaf van Schwarz-
burg, om in naam van den Keizer tot den vrede aan to sporen .
(Vgl . de gewisselde stukken bij Bor, II, fol . 87,) De Staten besloten
afgevaardigden to zenden naar de vredesconferentie, die to Breda
is gehouden. Vgl. over den loop dezer onderhandelingen : Fruin,
t . a. p. II, 369 vlg .

2) Gunther van Schwarzburg was gehuwd met 's Prinsen zuster
Cathar ina, welk huwehjk den 18 November 1560 was voltrokken .
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Den 18 Januarij zijn die Spaengaerts verthoghen
van der Nykereken wader terugge naer Amerongen
ende soe voirts naer Renen, daer zy den Rin ge-
passert zijn, treckende naer Maastricht, by hem heb-
bende een zeer grooten roeff van alderhande beesten
ende ander goat, soe zy alle die dorpen, kercken,
cloesteren ende huysen, daer zy gepassert wares, als
vianden gespolieert hadden 1) .

Den 25 Januarij zijn a) in Hollant gearrivert die
grave b) van Swartzenborch, mit sijn huysfrouw, des
princes luster, vergeselscapt wesende mit c) die grave
van Oldenborch, die grave van Gleychem, die grave
van Wittum, die grave van Ilolach, oic des princes
swager d), ende die heere van Lossenstein 2) , all ge-
committert zijnde van den Majesteyt van den Keyser
ende bet Rijck e), omme to wesen een intercesseur f )
ende bewegher g) van taccordt, dat tusschen den
Majesteyt van den Coninck ende die Prince van

a) „zijn" veranderd in : „is" .
~) „die grave" veranderd in : „grave Guntherus" .
c) „mit sijn

	

wesende mit" met een andere hand later bij-
geschreven .

d) „die grave -- swager" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „ende hat Bijck" doorgehaald .
f) „intercesseurs" veranderd in : „een intercesseur" .
g) „ende beweghers", veranderd in : „ende bewegher", later bij-

geschreven.

1) Vgl, boven blz . 187, soot 1.
2) Bor (fol. 87) geeft all Schwarzburgs begeleiders op : „Grave

Wolf van Hohenlo, Grave Sigismundus, de Graef van Wits, de
Grave van Oldenburg, en de Heere van Lossestein, een Vrij-Heere
uit Oostenrijk ." Wolfgang, graaf van Hohenlohe, huwde den
31 Jan. 1567 Magdalena van Nassau, de zuster van prins Willem .
Daze Hohenlohe moat niet worden verward met zijn jongeren
broader Philips, die den 7 Febr . 1595 huwde met Maria van
Nassau, de dochter van prins Willem en Anna van Buren .
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Ouraengen mit zjjn geconfedereerden gemaeckt soude
moegen a) woorden.

(f1 .o1'79.) Kroning en huwelijk van He dril III.
Calvinisme in Brunswijk en Saksen .

(fol. 179 .) Den 3 Martii zijn binnen Breda I) by
den anderen vergadert geweest, omme in communi-
catie to common b) den voirs, accorde aengaende c)
in presentie van de grave van Swartzenborch, die
voirs, heere van Rassinghem mit die andere gecom-
mitterden Van weghen Zyne Majesteyt, by hemlieden
hebbende den secretaris De la Torre ter eenre ende
Chaerles Bosot, admirael van der zee 2), doctor
J. Junius ~i), Aert van den Dorpe 4), Willem van
Nyevelt van Aersberch 5), schoutet van Dordrecht,
Mr. Adriaen d) van der Myle, eertijts raedt in den
Hoove van Hollant 6), Mr. Pauwels Buys, advocat

a) „moegen" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) „omme . . . , to common" veranderd in : „ende . . . , gecoremen" .
c) „den voirs. -- aengaende" met eon andere hand later bij-

geschreven.
d) „Adriaen" later bijgeschreven .

1) Breda word inplaats van Oosterhout gekozen, omdat daar
betere gelegenheid tot huisvesting der,afgevaardigden was . (Fruin,
Verspreide Geschriften, II, 372 .)
2) De welbekende admiraal van Zeeland, brooder van den be-

vrijder van Leiden .
3) Vgl . over hem boven blz. 154 vlg.
4) De bekende Arend van Dorp . Vgl. over hem : Brieven en

onuitgegeven stukken van Arend van Dorp, uitg . d. De van der
Schueren (Workers Hist . Gen ., Nieuwe Serie, na. 44), blz. XVI vlg .
5) Vgl. over hem boven blz . 27 hoot 1 .
6) Adriaen van der Iyle (1538-1590) was als lid der Staten

van Holland eon der invloedrijkste manners in de partij van den
opstand ; herhaaldelijk wend hij door den Prins voor onderhande-
lingen gebruikt .

I3ijdr. en Meded . XXV .

	

13
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van tlant ende pensionaris vary Leyden 1), N. Forest,
burgemeester van Alckmaer ), mitsgaders twee sche-
penen der stele van Leyden, alle gecommitterden
van weghen den Prince van Ourangen, edelen, Staten
ende stolen van Tlollant ende Zeelant mit Bommel
ende Buren, haerlieder geconfedereerden, ter andere 3) .
Ende ten eynden die voirs . gedeputerden ten beyden
(fol . 179 .) seyden a) van haerlieder personen ver-
zekert soude moegen weesen b), soe zijn allvoirens c)
zeker ostaigiers, soo van deep als van dander zyde,
overgegaen d) ; als to weeten die van Coninx weghen,
ondrr diewelcken waren e) die brooder van de grave
van Boussu, die heere van D',A.ussy 4 ), Juliaen Romero

a) „ten beyden seyden" veranderd in : „van weghen die Prince
van Ouraengen".

b) us. „soude zijn, see" veranderd in : „soude weesen" ; „moegen"
net een andere hand later bijgeschreven .

c) „allvoirens" met een andere hand later bijgeschreven .
d) ,,soe van deep -- zyde" doorgehaald.
e) „die van - waren" doorgehaald .

1) Dat Paulus Buys tegelijk landsadvocaat en pensionaris van
Leiden was, is natuurlijk onmogelijk : Buys was na December 1572
geen pensionaris van Leiden moor, maar uitsluitend landsadvocaat .
(Vgl. Van Everdingen, Het Loves van Mr . Paulus Buys, blz. 20 .)

2) Nanning van Foreest (1519--1592) is de secretaris van Alk-
maar, die de bekende beschrijving van hot beleg van zijn vaderstad,
dat hij medemaakte, uitgaf .

3) Bor (II, fol . 88) vermeldt de commissarissen eenigszins anders .
Hij heeft behalve de door onze kronick genoemden nog Jacob van
der Does, Marnix van St. Aldegonde en Cornelis, pensionaris van
Zieriksee. Met dozen laatste is ongetwijfeld bedoeld Cornelis
Adriaensz. Backer (vgl, beneden blz. 206). Daarentegen worden bij
hem de twee ongenoemde schepenen van Leiden gemist . De
Resolution van Holland van 6 Febr. 1575 wijzen ook hier de
betrouwbaarheid van Bor's bijna officieel relaas van doze onder-
handelingen nit . Daarentegen ken onze kroniekschrijver in der-
gelijke names, char hij geen ooggetuige was, zich gemakkelijk
vergissen .

4) Dit is natuurlijk dezelfde persoon .
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ende capitain Mondragon 1 ) naer Dordrecht, ende die
van des Princes weghen naer Brussel a) 2), daer zy
elex b) in bewaerder handt gebleven z jn, totdat die
vergaderinghe der gecommitterden tot Breda ge-
scheyden is geweest. Ende die voirs. gecommitterden
ettelicken daghen mitten anderen getracteert heb-
bende, is die communicatie overmits die sieckte van
den c) grave van Swartsenborch voir eon tijt van 8
ofte 9 daghen d) gesuspendert, zoedat zylieden dage-
licx by den anderen niet en vergaderden ofte com-
municeerden 3 ) .

Den 12 lMartii die voirs, gecommitterden van beyden
seyde(n) weder by den anderen vergadert zjnde, hebben
die gecommitterden e) van weghen die Prince van
Ouraengen, Staten ende steden van Hollant ende
Zeelant mit haerlieder geconfedereerde, omme den
anderen to beter to verstaen ende een zeker voet
thebben om to procederen f), den gedeputeerden g)
van Zyne Majesteyt geexhibeert zekere gescrifte,

a) ende die van -- Brussel" doorgehaald . Boven „Brussel" een
onleesbaar gemaakte naam.
b) „elcx" veranderd in : ,,by den aiideren" .
c) „sieckte van den" later bijgeschreven .
d) „van 8 ofte 9 daghen" later bijgeschreven .
e) „gecommitterden" veranderd in : ,gedeputerden" .
f) „omme den -- procederen" met een andere hand later bij-

geschreven .
g) „gedeputeerden" vex anderd in : „gecommitterden" .

1) Bor (II, fol. 88) noemt behalve de door onze kroniek ge-
noemde gijzelaars: Philippo de Mendoza, Michiel d'Alentour, Nichiel
de Croyelles en den Heer van Wardenburg. Daarentegen vermeldt
hij Romero niet. Ook in dit geval heeft Bor's autoriteit de voorkeur.

2) De names van de gijzelaars der Staten worden evenmin door
for als door onze kroniek genoemd .

3) De door Bor Diet vermelde ziekte van Schwarzburg verklaart
zeker wel de antlers niet opgehelderde vertraging bij het begin
der onderhandelingen .

13*
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daerinne zyluyden onder anderen a) alsnoch persis-
teerden by haerlieder requeste, die sy b) in Augusto
van to voorens den Majesteyt hadden c) doen presen-
teren, versoeckende, dat Sync Majesteyt gelieven
soude hemlieden taccorderen tversoeck, in dieselve
requeste gedaen, ofte dat men van weghen d) Zyne
Majesteyt andere bequame middelen soude moeghen e)
proponeeren, daermede die Nederlanden weder in
haer oude ruste ende welvaert gestelt soude moeghen
woorden ').

Den 14 Martii hebben die gecommitterden van
Zyne Majesteyt binnen Breda opt voirs. geschrifte
dese naevolghende antwoorde geproponeert ende f )
overgegeven, onderteyckent wesende by J, de la
Torre ende P . Buys z).

(fol. 180,) Memorie van 's Konings gernachtigden to
.Breda aan die van Holland en Zeeland, 44 Maart
1575. (Bor, II, fol . 88 vlg.)

(fol. 182 .) Den 22 Martii hebben die gedeputeerden
van weghen die Prince van Ouraengen, Staten ende
steden van iIollant ende Zeelant mit Bommel ende
Buren, haerlieder geconfedererde, op de voirs, pro-

a) „onder anderen" met een andere hand later bijgeschreven .
Ii) „die sy" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „hadden" met een andere hand later bijgeschreven.
d) „men van weghen" met een andere hand later bijgeschreven.
e) „moeghen" met een andere hand later bijgeschreven en weer

doorgehaald.
f) „geproponert ende" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Evenmin als onze kroniek deelt Bor dit stuk in extenso merle .
Be onderhandelingen warm den 5 Maart geopend met een apostille
nit naam des Konings op het request der Staten van Holland en
Zeeland van het vorige jaar (Bor, II, fol . 88).

2) Bit laatste is natuurlijk onjuist, tenzij Buys nit naam van
zijn medegedeputeerden het stuk voor gezien en ontvaugen heeft
geteekend.
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positie, van weghen Zyne Majesteyt gedaen, over
gegeven het naevolghende geschrifte 1) .

(fol . 1.82 .) Antwoord der Gedeputeerden van Hol-
land en Zeeland. (Bor, II, fol.. 89 vlg.)

(fol. 187.) Den 1 Aprilis hebben die commissarissen
van weghen Zyne Majesteyt op het voirgaende ge-
scrifte geexhibeert dese naevolghende ampliatie ende
breder presentatie a), onderteyckent wescnde J . de
la Torre, P. Buys 2) .

(fol . 187.) Repliek van 's Konings genzachtiyden .
(Bor, II, fol . 91 vlg.)

(fol. 191 .) Den 4 Aprilis hebben die gedeputeerden
van weghen die Prince van Ouraengen, Staten ende
steden van Hollant ende Zeelant, Bommel ende
Buren mit heuren geassocierden opt voirgaende ge-
scrifte b) geexhibert dit naevolghende, onderteyckent
D. Rechtere .

(fol . 191 .) Dupliek der gedeputeerden van Holland
en Zeeland . (Bor, II, fol. 92 vlg .)

(fol. 192.) Ende alsoe c) die communicatie des
vredehandels den tit van een maent als totters

a) „ende breder presentatie" met een andere hand later bijge-
sehreven .

b) „gescrifte" later bijgeschrevenj c) „Ende alsoe" veranderd in
: ,,Msoe'' .

1) Bit „geschrifte" is opgesteld na ruggespraak met den Prins
en de to Dordrecht vergaderde Staten .

2) Inderdaad geeft ook Bor het stuk als onderteekend door Buys .
(Vgl, hovers blz . 1t)6 noot 2.)
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3 May a) uuytgestelt woorden ') , soe b) zijn die ge-
deputeerden ten beyden zyde(n) daernae c) uuyt Breda
geseheyden, treckende elcx by den heuren omme d)
zy huer e) rapport als	 f )

was g) gedaen hebben van alle samensprekinghe,
handel ende communicatie, die zyluyden breder h)
mondelinghe mitten anderen gehadt hadden ende by
gescrifte niet overgegeven waxen . Bnde i) zijn alsdoen
mode die hostegiers uuyt Dortrecht vertrocken, daer j)
haer weder jeghens den 13 May aldaer vinden souden .

Gedurende dose stylstant des vredehandels heeft
die grave van Swartsenboreh ~), omme die saeke to
vervoorderen, gheen arbeyt, moyte noehte diligentie
gespaert ofte ontsien omme zijn commissie, hem by
den Keyserlicke Majesteyt gegeven, to moeghen effec-
tueren, ten eynde die Nederlantsche intestine oorloghe
mit goede, bequame ende erlicke condition ende
middelen gepacificeert moechten woorden 3) . Tree-

a) „als totten 3 May" met eon andere hand later bijgeschreven ;
„als" weer doorgehaald .

Ii) „soe" doorgehaald .
C) „daernae" doorgehaald .
d) „omme" veranderd in : „daer" .
e) „huer" veranderd in : „haerlieder" .
f) Eenige woorden onleesbaar .
g) „als	was" later met andere hand bijgeschreven en veer

doorgehaald .
h) „breder" later bijgeschreven .
i) „Ende" doorgehaald.
j) „daer" veranderd in : „die".

~) Vgl. over de motieven van den Prins en de Staten, toen zij
doze schorsing vroegen en verkregen : Fruin, Verspreide Geschriften,
II, 377 .

2) Schwarzburg speelde bij doze onderhandelingen geen leidende
rol en deed in hot algemeen weinig .

3) Schwarzburg's bemoeiingen worden door Bor (II, fol . 92 vlg.)
ongeveer op dezelfde wijze beschreven als door onze kroniek . Zelfs
is men sours geneigd to deuken, dat ook hier Bor de kroniek heeft
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kende over ende weder over , to kennen gevende
beyde die partien a) die oorsaken ende redenen, die
den Df ajesteyt van den Keyser beweghet hadden
haer b) daertoe specialicken to committeren, als hem-
lieden oic kennelie was ende zy wel verstaen hadden
uuyt die commissie, hem by den Majesteyt van den
Keyser gegeven, die hemlieden oic c) verthoont was,
die 1 ) den troubelen der Nederlanden soeseer move-
rondo ende ter harten gaende waren, versoeckende
dat zy haer d) toch gevoechgelycken daerinne souden
willen laten vinden, opdat by niet geoorsaeckt en
ware, sonder eyt uuytgerecht to hebben, weder nae
den Iajesteyt van den Keyser to vertrekken, als by
antlers van meninghe was to willen doers, soe eon
eygelick, diet gesien hadde, kennelick was hot devoir
ende avaneement der affairen, die by in desen aen
beyden syde gepleecht hadde e), ende mit hem to
(foL192v .) nemen ende by den l ajesteyt van den
Keyser to brenghen ettelycken gedeputeerden van
1.lollant ende Zeelant 2), volghende die bevelen van

a) „beyde die partien" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „haer" veranderd in : , ;hem" .
c) „oic" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „zy haer" eerst veranderd in : „beide die partien", toen wcer

in : „zy haer'' .
e) „soe een eygelick -- gepleecht hadde" later bijgeschreven,

gebruikt, char nagenoeg dezelfde bewoordingen worden gebruikt .
Maar aan den anderen karat is er toch to veel verschil om aan
directe ontleening door Bor to denken. Van wien onze kroniek
zulk een breed verhaal van deze onderhandelingen kan hebben
ontvangen, is niet meer na to gaan . Het vult uitnemeiid aan wat
wij van elders over deze gebeurtenissen en vooral over de tending
van Schwarzburg weten .

1) Dit slaat natuurlijk op den Keizer, niet op de commissie .
2) Hiervan is ook na het mislukken der onderhandelingen niets

gekornen ; Requesens weigerde de Hollandsche en Zeeuwsche ge-
zanten naar den Keizer een vrijgeleide toe to staan . Vgl, beneden
lilt . 202, 205 en 211 .
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Zyne Keiserlicke Majesteyt, hem in dien gevalle ge-
daen . Ende alsoe die questie van de religie die
gansche gehele saeke alsdoen a) was retarderende,
soedat die soe haestelick niet affgedaen ende verac-
cordeert en conste woorden, soe heeft die grave van
Schwartzenborch als mediateur, omme die pacificatie
to beter to beweghen, goetgevonden, daervan by oic
den Commandeer Major op den 6 Aprilis by missive
uuyt Breda veradvertert heeft, als dat zeker bestant
van ses maenden, soe to water als to laude, mit ab-
stinentie van wapenen ten beyden syde gemaeckt
soude moeghen b) woorden 1), denwelcken die Prince
van Ouraengen met die zynen ock c) wet soude ap-
proberen, mits dat die religie blyven soude moeghen d)
soe die alsdoen was, gemerckt die soe lichtelick op
die staende voet uuyt der menschen herten (daer zy
soe ingeplant ende e) ingeseten was) niet to extirperen
en soude zijn 2 ) . Daerby voeghende, dat, hoewel by

a) „alsdoen" later bijgeschreven met een andere hand .
b) ,,moeghen" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „ock" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „moeghen" met eeii andere hand later bijgeschreven .
e) „ingeplant ende" met een andere hand later bijgeschreven .

1) Gedr . bij Bor, II, fol. 93. Blijkbaar had onze krotiiekschrijver,
die van het stuk een paraphrase geeft, het document voor zich,
toen hij dit gedeelte der kroniek bewerkte .

2) Ongetwijfeld waxen de Prins en de Staten wel genegen een
wapenstilstaand van zes maanden to aanvaarden, mits de kerkelijke
toestand in Holland en Zeeland op den voet bleef, waarop die des-
tijds was . Inderdaad hadden zij daarbij veel to winnen en niets
to verliezen. Daarentegen was Requesens niet tot een wapen-
stilstand to bewegen ; het artikel over den godsdienst maakte dien
voor hem al onaannemelijk. Maar bovendien maakte hij zich gereed
tot een grooten aanval op Zeeland en van daar uit op Holland,
zoodat het hem niet gewenscht kon schijnen, de rebellen de ge-
legenheid to geven zich zes maanden lang to versterken . (Vgl .
daarover From, t. a, p. 11, 377 vlg .)
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partien op den 4 Aprilis overcommen was, jeghens
den 3 May weder op die pacificatie to sullen ver-
gaderen ende den hostagiers tot Dordrecht weder to
laten common, dat nochtans ve el ende diversche
impedimenten alrede schenen to occureren , die tselve
souden moeghen beletten , sulcx dat daeromme wel
to considereren ende to letters stondt, wat groot om-
gemackt, perikel ende inconvenienten den Neder-
landen aenstaende ende verwachtende waren , soe-
verre tvoors. bestant niet gemaeckt en woorden, soe
die saeke wel soeverre soude moeghen verlopen, dat
die landen in handers van canon vreemden heere
soude moeghen comers ende getranspoort woorden
ofte in noch meerder ende swaerder perikel . welck
ongemack by gheerne (als den Majesteyt van den
(fol. 193.) Coninck merle by eerie verplecht ende
verbonden zjjnde) verhoedt ende geremedieert saghe .
Twellic die grave deurdien alsoe was scryvende,
soe die van Hollant ende Zeelant openbaerlic Baton
verluyden ende oic vrymoedich verclaerden, dat hot
jogenwoordighe	a). Versoeckende, dat soeverre
hem Commandeer als Gouverneur generaal dose con-
dition van bestande redelyck doechten, by hem tselve
binnen twee daghen by missive soude willen ver-
wittighen, ofte dat by antlers zijn vertreck nae den
Keyser mit sommighe gedeputeerden uuyt i3ollant
ende Zeelant b) niet qualycken en soude nemen, soe
eon eygelic kennelick waren die groote moyten, arbeyt
ende costen, die by om dose reyse willen gedraghen
ende alhier soe langhen tijt geweest hadde, mits
terugghestellende zijn eyghen affairen, to moor soe
by (niet sonder droeffenisse) verstaende was dour

a) „Twellic die grave -- jeghenwoordighe" later bijgeschreven
en wear doorgehaald .

b) „mit -- Zeelant" later hijgeschreven en veer doorgehaald,
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dese saeke in hate gecornen to zijn van sommighe
van grooten name 1 ) , zulex dat hem crymen van
suspitie opgewoorpen woorde, die nochtans verre
altijt van hem (als daervan geheel onsehuldich zjjnde)
geweest was ende blyven moeste, soedat by daer-
omme nootsakelieke nae den Majesteyt van den Keyser
keeren ende van zijn a) legatscap renuntieren wilde,
niet twyffelende, off die Majesteyt van den Keyser
(het bestandt gemaeckt sijnde) sal b) die saecke soe
dirigeren, dat die gewunste ruste gerestitueert ende
die landen in obedientie ende getrouwicheyt van den
Coninck van Spaengen gestelt sullen c) woorden,
daertoe by hem met alle arbeyt, bystant, hulp ende
diligentie emploieren wilde, tot conservatie van dese
Zyne Majesteyts landen ende ingesetenen van dien,
wyens benevolentie by tot meermael geexperimenteert
hadde. Versoeckende merle (alsoe die Majesteyt van
den Keyser hem belast hadde enighe gedeputeerden
uuyt Hollant ende Zeelant mit hem by Zyne Keyser-
licke Majesteyt to brenghen 2), omme metten selven
(fol . 193v .) veerder ende wyder van den vredehandel
ende condition van dien to tracteren), dat by Com-
mandeer denselven gedeputeerden vrygeley, salf-
conduyct ende passeport dour Conincklicke Majesteyts
landen soude willen gunners, omme met hem derwers
to trecken, twellic den Majesteyt van den Keyser
zeer aengenaem wesen soude . Belovende dieselve niet

a) „zijn" later bijgeschreven .
b) „sal" veranderd in : „soude" .
c) „sullen" veranderd in : „souden".

1) Schwarzburg word door de partij des Konings gewantrouwd
als schoonbroeder van den Prins van Oranje en als Lutheraan en
bovendien, omdat hij wat al to warm voor eon bemiddelaar de
belangen en wenschen der rebellen scheeu to bepleiten .

2) Zie boven blz . j99 noot 2 en beneden blz, 205 en 2F1
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sinisterlick, fraudulenter, noch a) doloselyck, noch b)
jeghens hot gemeen welvaren to sullen doen . Op
welcke missive van den grave van Swartzenborch die
Commandeer Major op den 8 Aprilis uuyt Antwerpen
voor antwordt gescreven heeft !), dat hot voirs, be-
stant in maniere verhaelt Zyne Majesteyt niet dien-
delick en soude zjjn ende dat by daeromme zijn
oplnle niet en condo veranderen, wesende nietemin
tevreden to consenteren in een bestant van twee
maenden, mits dat die religie ende exercitie, die in
Ifollant ende Zeelant geplecht woorde, cesseren ende
die ministers van dien hem daeruuyt elders begeven
souden, ende dat hot oie zijn officio niet toe en
stondt den rebellen van Zyne Majesteyt to gunners
ende consenteren salfeonduct ofte passeport omme
dour Zyne Majesteyts landen vryelick to vertrecken,
soe daer andere weghen waxen, die zy wel op tinder
stonden c) tot meermael gebruyekt hadden . Daerby
voeghende, dat z~~jn vertreck nae den Keyser hens
zalich ende geluekl ck mits Goedts gratie vergaen
moeste, hem voirts uuyt den naem van de Coninek-
licke Majesteyt bedanekende van de moyten ende
arbeyt, die b y tot noch toe voor die gemeyne salicheyt
ende welvaren des lants gedaen ende gehadt d) hadde .

(fol . 194.) Versehillende krijgsbedrijven .

(fol . 194' .) Den 26 Aprilis e) heeft die f) Com-

a) „noch" met een andere hand later bijgeschreven .
b) „noch" doorgehaald .
c) „op andere stonden" met een andere hand later bijgeschreven .
d) ,,ende gehadt" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „Aprilis" met een andere hand later bijgeschreven .
f) „die" veranderd in : „tHoofl' van Utrecht van den" .

t) Pit antwoord van Requesens is afgedrukt bij Bor, II, fol, 93.
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mandeur Major uuyt Antwerpen a) zekere missive van
date den 17 Aprilis gesonden aen den I3oove van
Utrecht b), als by van gelycke gedaen c) hadde aen
alle anderen provincialen Hoovers ende Radon, den-
(fol. 195.) selven daerby overseyndende die geoxhi-
beerde scrifturen, die ten beyden syde(n) binnen Breda
in die communicatie des vredehandels overgelevert
waxen, ordonnerende dieselve onder den gemey[n]te
to doers divulgeren ende verspreyen, opdat eon eyge-
ljjck notoor soude zijn ende weten soude die schoone
presentation, die Zyne Majesteyt d) den Prince van
Ouraenghen, Staten ende steden van Hollant ende
Zeelant mit haerlieder geconfidereerde doende was,
ende men daeruuyt verstaen soude, by wyen hot toe-
quam, dat die pais sUn voortganck niet en hadde,
als men sien mach uuyt dieselve missive, hiernae
volghende, geteyckent A 5° e) 1 ) .

a) „uuyt Autwerpen" doorgehaald ; daarboven met eon andere
hand: „ontfangen".

1) „gesonden -- Utrecht" doorgehaald.
c) „gedaen" veranderd in : „gesonden".
d) „Zyne Majesteyt" veranderd in : „die Coninc" .
e) „als men sien

	

A 501 later bijgeschreven .

l) Bor (II, fol. 94) vermeldt evenzoo, dat Requeseiis de stukken
over den vredehandel aan de provincials IIoven heeft toegezonden
ter verspreiding, maar zonder den datum op to geven . Aan hot
bevel om doze documenten „onder den gemeynte to doers divul-
geren ende verspreyden" is gehoor gegeven . Maar van invloed op
de houding der rebellen, die er nit moesten zien, hoe clement en
goedertieren de Koning hen wilds behandelen na hun snooden
alval, was uit den aard der zaak zoo good als goon sprake . Men
wantrouwde terecht de Spanjaarden, ook als zij geschenken brach-
ten. Bovendien was de aanneming van de clausule over den
godsdienst geheel onaannemelijk . Be missive, die als bijlage A 5
aan de kroniek zou zijn toegevoegd, ontbreekt evenals de andere
bijlagen . Be Prins en de Staten hebben evenals de Landvoogd de
gewisselde schrifturen aan de steden ter kennisneming gezonden,
(Vgl. Fruiu, t, a. p, II, 377 .)
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Den 27 Aprilis 1 ) is die grave van Swartzenborch
mit zijn huysfrouwe ende die anderen graven ende
heeren, die mit hem gecommen waren, weder van
Doordreeht gereyst naer Duytslant op zeker Raeks-
dach (als by seyde) a), die den 13 May tot Woorms
wesen soude, met hem nemende b) ettelicke gede-
puterden uuyt Hallant, ammo die by den Majesteyt
van den Keyser to brenghen 2), die den Keyser
selver op hot onverstant 3 ) van den vredenhandel

a) „als by seyde" doorgehaald .
b) „mit hem nemende" veranderd in : „denwelcken over Emden

gevolcht ende by hem tot Wesel Become» sijn" .

1) Bor : ,,onlangs daerna" .
2) Bor vermeldt dit niet . Inderdaad zijn noch met Schwarzburg

noch later afgevaardigden van Ilolland en Zeeland naar den I(eizer
gegaan. Den 20 April 1575 werden daartoe aangewezen de beer
van Carnisse, dr. Junius en Nieuwburg. Hun brieven van credentie
werden door den Prins opgesteld den 3 Mei ; ten minste dit werd
door de Staten aan den Prins verzocht . Den 13 Mei werd door
de Staten een commissie benoernd om hun instructie to conci-
pieeren . Den volgenden dag reeds werd dr . Junius benoernd tot
agent van Holland en Zeeland „bij de Duitsche natieu, vorsten en
heeren", „nadien deselve aen de Keiserlyke Majesteit soude werden
geschikt" . Zijn commissie is van 15 Mei . Den 19 Mei werd er
nogmaals een commissie benoernd om met den Prins over de in-
structie der to zenden gezanten to overleggen . Den 20 Zuni, was
doze instructie nag niet gereed. Den 18 Juli is besloten slechts
twee gedeputeerden to zenden, dr . Junius en Dirk van den Nyen-
burg. Den 19den Augustus drong de Prins bij de Staten aan op
hot bespoedigen van de missie naar den Heizer . Ten slotte zijn
den 3 October Warmoni, Van der Myle, Marnix, Nieuburgh en
de Scipio gecommitteerd „om to visiteeren de oratie, die de Key-
serlyke Majesteit overgeleevert sal werden" . Maar verder zwijgen
de resolution van Holland, waaraan hot bovenstaande is ontleend,
over de zaak . Van een instructie b .v, is niets to vinden . Ik moon
this to molten concludeeren, dat er inderdaad gees gezanten naar
den Keizer zijn gegaan . Vgl, haven blz . '199 en 2O en beneden
blz . 211 .

3) Misverstand .
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hooren wilds a), blyvende die grave van Holach by
de Prince in Hollant b) 1 ).

Den 3 May zijn die gecommitterde van weghen
Zyne Majesteyt weder gecompareert (voighende tvoir-
gaende affgescheyt) tot Breda, alwaer die gedepu-
teerde c) van de wederpartie alsdoen niet erschenen d) '2) .

Den 7 May zijn binnen t eertruydenberghe gearri-
vert (als specialicken daertoe van weghen die Prince
van Ouraengen, Staten ends steden van Hollant ends
Zeelant mit haerlieder geconfedereerde gecommitteert e)
zjjnde) Aert van den Dorpe, Willem van Nyevelt
van Aertsberch, Mr . Adriaen van der Mylen ends

a) „mit hem nemende -- hooren wilds" met een andere hand
later bijgeschreven.

b) „Blyvende -- Hollant" doorgehaald .
c) Hs. „gedupeerde".
d) „Den 3 May -- erschenen" met eon andere hand later bij-

geschreven.
e) „gecommitteert" veranderd in : „gedeputeert" .

1) Bor vermeldt niet, dat Hohenlohe in Holland bleef ; hij zegt :
„De Prince van Orangien heeft den Grave van IToheiilo, synen
swager, beschonken met 6 van de alderbeste en schoonste koeyen,
en een groten schonen verse, met 4 van de alderschoonste en
bests castaeiigiebruyne merrypeerden, die in 't ganse Noorder-
quartier to bekomen wares, die hem alle seer aengenaem wares"
(II, fol . 94). Daaruit most men opmaken, dat Hohenlohe weer
met Schwarzburg naar Duitschland is teruggekeerd. Er is dan
ook in onze kroniek een vergissing in hot spel . In hot gevolg
van Schwarzburg beyond zich graaf Wolfgang van Hohenlohe,
zwager van den Prins (vgl. boven blz .108). Maar Wolfgangs brooder
Philips kwam, afgescheiden van de vredesonderhandelingen, den
18 Februari 1575 uit Duitschland in Holland om onder den Prins
den krijgsdienst to leeren (vgl . Bor, II, fol . 101 .). Sedert treedt
hij bij zoo good als alle gevechten op den voorgrond . Hij huwde
7 Febr. 1595 Maria van Nassau, 's Prinsen oudste dochter, en stierf
in 1606. (Vgl . boven blz . 192 soot 2 .)

2) De commissarissen der Staten verschenen niet, maar bleven
to Geertruidenberg, omdat van 's Konings zijde goon gijzelaars
wares gezonden . (Zie beneden op de volgende blz .)
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Cornelis Adriaensz. Backer, pensionaris van Zirrixse 1),
die by missive ten ashen daghe den gecomniitteerden
van Zyne Majesteyt, wesende binnen Breda, ver
adverteert hebben, dat zyluyden aldaer uuyt craehte
van zekere specials commissie overmits die oceu
patie van den anderen voirgaende gedeputeerden van
Dooidrecht gecomen warm, mit hemlieden bren-
ghende antwoorde op het geschrifte van den eersten
Aprilis 2 ) versoeckende , dat zy eymanden van den
(fol. 195v .) heuren aldaer tot Geertruydenberghe
seynden souden , omme daervan copie authentique to
lichten ofte dat sylayden selver tot Breda die met-
brenghen wilden , mite alvoirens weder overseyndende
die ostaigiers, die heere van IJaussy, die a) capi-
tainen Juliaen Romero ende Mondragon . Op weicke
missive hemlieden den 8 May voor antwoorde ge-
screven woorden, dat alsoe men tot nosh toe gedient
hadde van principals scryftureii sonder copie, dat zy
daeromme een ofte twee van hemlieden deputeren
soude(n), omme die principals antwoorde over to leve-
ren, onder verzekerheyt van bet generaele passport,
hemlieden geaccordeert by den Commandeer Major
voor tbeginsele van dese communicatie, ofte onder
die particuliere passeporten, hemlieden in den maenden
van Februario ende Martin overgesonden ten tyden
als daer questie was op het faict van den ostaigiers,
ofte, soeverre zy daermede niet tevreden wesen en

a) ,,die" doorgehaald .

4) Fruin zegt (t, a . p. II, 378), dat in plaats van de vroegere
negen (lees : tier) gedeputeerden der Staten slechts vier terug-
kwarnen en dat wel de mina beduidende . Deze laatste oprnerking
is niet geheel joist, zooals nit de door ouze kroniek medegedeelde
narnen van deze vier blijkt . Vg 1, Res . Holland, 21 April en 7 Mci 1575,

2) Vgl . boven Liz . 197 .
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wilden, mits eenen van den heuren tot Breda seyn-
dende, zy weder voir ostaigier overseynden souden
den heere van Beury. Ende alsoe die gedeputeerden
verclaerden, sonder die voirs. ostaigiers niet to cunnen
doen volghende haerlieder speciale commissie, omme
die voirs . antwoorde selver over to leveren ende die
communicatie des vredehandels to continueren , soe
is daervan die Commandeer Major veradvertert ge-
weest, ten eynde hem gelieven soude die voirs .
hostaigiers mitten eersten naer Geertruydenberghe to
seynden , opdat alsoe die gedeputerden mit haer
antwoorde tot Breda soude(n) moeghen common . Dan
alsoe die Commandeer op den 9 May by missive
hem lief beduncken, dat, gemerckt die swaricheyt
(fol. 196.) geleghen was op hot wederseynden van
den ostaigiers ende hem niet geraden en doechte die
to seynden, voor ende aleer men weten soude,
wat die antwoorde soude wesen, see is die secre-
taris De la Torre op den 10 May naer Geertruyden-
berghe gesonden ende weder den 11 May binnen
Breda gecommen, mits alleen medebrenghende copie
authentique, by de voirs, vier gedeputeerden onder-
teyckent, wesende die principaele antwoorde be-
zegelt mit alle die zegelen van den steden van
Hollant, Zeelant, Bommel ende Buren van date
den 6 May uuyt Dordrecht, inhoudende in substantie
tgunt hiernae volcht 1 )

1) Bor verhaalt doze gebeurtenissen veel beknopter en daardoor
minder juist. Hij zegt alleen, dat de gezanten van den Pries en
de Staten to Geertruidenberg bleven, „alwaer na eenige dagen op
paspoorte van den Prince gekornen is den Secretaris van den
Secreten Rade des Coninx, Jaques de la Torre, doende eenige
excuse, waerom de ostagiers nosh niet en konden komen, zeggende
voorts last to hebben, om henlieden antwoorde van acceptatie of
refus van des Con . Maj, grote offren en presentation over to nemen,
die hem eindelijk den 1'i Mey gelevert is, daermede by na Breda
getogen" enz . (II, fo) . 94. vgl . ook Fruin, t, a, p . II, 378,)
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Pat zy persisterden by haer overgegeven requeste
in Augusto 74 l), to weten dat die Spaengiaerden
verthooghen sjnde, die Generaele Staten wettelicke
ende vrylicken vergadert zjnde, sullen a) moeghen
vrymoedich advyseren ende besluyten hetghene tot
conservatie van eon vasten vrede ende vereenicheyt
der provintien ende redintegratie van den vertredenen
privilegien ende lofflicken coustumen derselver landen
nootdelyck zal b zjjn,

hat sonder bet vertrekken van do Spaengiaerden
gheen rust noch vrede, jae gheen beginsele van
rust noch vrede in den landen gebracht en can c)
weerden .

Soedat die Staten verciardon ghoenderhando twist
oft geschiel jeghens cenige andore omlegghende landen
oft provintien to hebben ; dan kennelick to 4jn, dat
zy haer mit wapenen goopposeert hebben ci) alIeen
lick om die hoveerdighe, ongoddelycke ende onver-
drachgely eke regieringhe der uuythernschen ende
Karen aenhangeren, soedat, syluyden vertrooeken
sjnde, die vrede sonder twyfele wederom to verwachten
is e) ende bj de Generaele Staten, die ompartydieh

(fol. 196' .) z4jn ende alien saeken best kundieh, in
alles geremedieert to weerden als boven . Niet twyffe-
lende, off zy sullen f) wel verstaen, dat die Staten
van ilollant ende Zeelant mit goode redenen hem
zjn opposerende niot aileen jeghens die Spaensehe
Inquisitie, dan ole jeghens die rigoreuse ende on-

a) ,,sullen" veranderd in : ,,souden" .
b) ,,zal" veranderd in : ,,soude".
c) ,,can" veranderd in : ,,conde" .
d) ,,hebben" veranderd in : ,,hadderx" .
e) ,,is" veranderd in : ,,was" .
f) ,,,alien" veranderd in : ,,sonden" .

4) Vgl, boven bla. ' 3 .
Bijdr . en Ivieded. XXV .

	

14
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goddelycke placates, op stuck van do religie in dose
Nederlanden gexerceer . Sonder dat die Staten van
ilollant mitten heuren a) noehtans begeren oft oyt
van meninghe zjn geweest yemant, die van do
Roomsehe religie is, to bedwinghen tot haer religie,
soe dat geloef eon gave Godts is .

Verclaerden daeromnie oick wel expresselick , dat
zj niet en verstaen b), dat men haer, als aengenomen
hebbende die Gereformeerde, Evangelisehe, warachtighe
religie, uuyt haer oude woonplaetsen ende vaderlant
sal e) doen vertrecken, soc dock ock tselve sonder
uuyterste ruyne van den linden ende groote ver-
minderinghe van do Oonincklicke Majesteyts hoocheyt
ende dorneynen niet geschien en can d) .

Ende dat die Staten niet en segghen e) op die
gepresenteerde versekerheyt als van de Keyserlicke
Majesteyt, vorsten ende potentates ende die Generael
Staten, die haer als borghen voor die onderhoudinghe
des vredes souden stellen, tselvo en is f) niet go-
schiet, dat zj sulcx voorbijgaende wares g), din
uuyt oorsaken, dat die Staten van ilollant ende Zee-
lant noodeloes dunek h) daerop to disputeren, soe-
langhe als men in die opinie is i), dat men haer uuyt
die linden wild) doen vertrecken ; ende ten anderen,
dat die Staten goet vertrouwen hebben k) tot Zyne
Majesteyt beroerende die versekerheyt, hoewel zy

a) ,,mitten heuren" later bijgeschreven .
b) ,,verstaen" veranclerd in : ,,verstonden" .
e) ,,sal" veranderd in : ,,soude".
d) ,,can" veranderd in : ,,conste".
e) ,,segghen" veranderd in : ,,seyden".
f) ,,is" veranderd in : ,,was".
g) „wares" later bijgeschreven .
1) ,,dunck" veranderd in : ,,doecht".
i) ,,is" veranderd in : ,,was" .
j) ,,wil" veranderd in : ,,wilde" .
k) ,,hebben" veranderd in : „hidden".
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nochtans wel achterdencken behoorden to hebben,
aengesien dat verseheyden voorschryften van den
Keyserlicke Majesteyt ende anderen vorsten den
graven van Egmondt ende loom ende den heere
van Montingys (nietjeghenstaende haer groote diensten)
van den sehandelyoken ende ontsehuldighen doot niet
en hebben a) connen bevryen ; dat olek die nyowe
gouverneur onlanex den gesanten van Ilollant ende
Zeelant gheen passeport en heeft b) wipers gunners ,
omme dour Coninox anden naer den Keyser to tree-
ken 1), nietjeghenstaende die Keyserlioke Majesteyt
alsulken gesaiidten versoocht eude begeert hadde c) om
by hem to common ; ende insonderheyt oick overmits
die Coninok absent is d) ende die claehten van zynen
(fol . 197 .) ondersaten aenhoorde ende daerop dispo-
neerde by ooren ende monden van deughenen, die
die core ende reputatie van Zyne Majesteyt nosh
hot welvaren van den landen niet ter herten en
hebben e) ) .

Wetende antlers ende wyders gheen voorder ver-
claringhe to doers, segghende evenwol op die ver-
soochte verclaringhe, wie dat der Staten van Hollant

a) ,,hebben" veraiiderd in : ,,hadde".
b) ,,heeft" veranderd in : ,,hadde" .
c) Ifs,,hadde" eerst veranderd in : ,,heeft", later weer in : ,,hadde" .
d) ,,is" veranderd in : ,,was" .
e) ,,hebben" veratiderd in : ,,hadden".

'1) Zie boven blz . 99, 2O2 en vooral de aanteekening op blz . 205,
waaruit duidelijk blijkt, dat inderdaad geen gezanten van Holland
en Zeeland, hetzij met Schwarzburg hetzij daarna naar den Keizer
zijn gegaan .

2) Eigenaardig en niet zonder tact drukken de Staten hier hors
wantrouwen in 's Konings heloften uit, zonder hem persooiilijk
van bedrog to besehuldigen . Het zijn slechte dienaren, die zich
tusschen hem en zijn yolk plaatsen en daardoor do goede verstand-
houding verstoreii . Maar iiatuurlijk word then evetimin ats tin
iemand de dupe van doze doorzichuige fictie .

44*
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ende Zeelant geassocieerden zijn a), dat syluyden
voor haer geassocierden altjjts gehouden hebben 6)
ende noch houden c) alien vasallen ende ondersaten
van (den) Zyne Majesteyt ende harm eerfgenamen,
die om oorsake van den troublen zedert den jare 66
uuyt den landen gebannen, geweecken ende geexe-
cuteert zijn d) ; dat zy dieselve met alien anderen,
die haer rechverdighe sake geassisteert hebben e),
uuyt des vredes handelinghe niet en cunnen f) buyten-
sluyten .

Protesterende, dat ingevalle dat men op haer voor-
gaende overgegeven requeste gheen antler insien en
nempt g) ende dat die oorloghe mochte blyven eon-
tinuerende ende dat ter, oorsake van dien eenighe
alteration ofte veranderinghe tot mishaghen ende
schade van de Majesteyt comers mochte, dat men
sulex niet den Staten van ilollant ende Zeelant mit
haerlieder geconfedereerde, dan haer wederpartye
wyten ende imputeren soude Ii) l) .

Den 12 May 2) is die voirs. copie van antworde

a)
v)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

„zijn" veranderd in : „warm".
„hebben" veranderd in : „haddeil" .
„houden" veranderd in : „hielden" .
„zijn" veranderd in : „warm" .
„hebben" veranderd in : „hadden" .
„cunnen" veranderd in : „conden".
„nempt" veranderd in : „name" .
„Sal" veranderd in : „soude".

I) Deze inemorie, die door De la Torre nit Geertruidenberg
weed medegenomen, staat noch in extenso noch in uittreksel bij
Bor. Ongetwijfeld had onze kroniekschrijver hot stuk voor zich,
toen hij dit gedeelte schreef ; hij moot this good op de hoogte van den
gang van taken zijn geweest, daar hij eon stuk ken inzien, dat
later Bor blijkbaar niet onder de oogen heeft gehad . Met is in ex-
tense afgedrukt in de Resolution van Holland van 19 April 1575 .

2) Bor geeft Been datum .
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by den commissarissen van Zyne 1\iajesteyt den Com-
mandeer Major, wesende tot Antwerpen, overgeson-
den. Ende is die heere van Rassinghexn l) op den
13 May uuyt Breda gethoghen, omme op do volt's.
antworcle den Commandeer to consulteren, soc die
gedeputeerden tot Geerruydenberghe naer beseheyf
wachtende waren .

Den 14 May hebben die cominissarissen van Zyne
Majesteyt dour last van den Commandeer Major, soc
hot voirs, gescrifte soc haest niet beantwooi't en
condo woorden, als requererende wyder coinmunicatie
mitten heuren a), sulcx dat by aventure	b)
(fol. 19v.) tjjts daer dat van noode soude zjju,
daorvan veradverteert soude worden c), by missive
versocht, dat men tusschen Breda eude Geertruyden-
berge op die sake des vredehandels nosh weder
communicatie soude moeghen d) houden . Eude is
veraccordert, aisdat men weder tot Breda soude ver-
gaderen, mits weder overseyndende tot versekerheyt
van den gedeputeerden sommighe ostaigiers . Eude
zjn dienvoighende op den iaesten May als ostaigiers
naer Getruydenbergho gesonden die hoot' van St .
Remy, capitain van den huyse tot e) Breda, ende die
hoot' van Beury, in do plaetse van deweicken f) Aert
van den Dorpe endo Mr. Adriaen van der Mylen
die g) haer weder nae Breda begeven hebben als

a) ,,mitten heuren" met cemi andere hand later bijgeschreven .
b) Onleesbaar.
c) ,,sulcx - woorden" doorgehaald .
d) ,,moeghen" doorgehaald .
e) ,,eapitain - tot" verauderd in : ,,gouverneur van" .
f) ,,welckeri" later bijgeschreven .
g) ,,die" doorgehaald .

1) Bor zegt ,,eenige van deselve commissarissen" . Be kroniek,
die bepaaldelijk alleen Rassiughern noernt, zal in dozen wel hot
juiste bericht hebben,
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specialicken gecommitteert zynden, omme van weghen
die Prince van duraengen molten synen den vrede-
handel to continueren ende teweghen to brenghen 1 ) .
Ende naer enighe communicatie hehhen die gede-
puteerden voihs, op den eersten Junk a) verclaert
onder anderen b), mits dat men alvoorens uuyt den
linden dede vertrecken die Spaengiaerden ende alien
anderen vrenxde natien, als zy van gelycke beloofden

a) „op den eersten Junij" later bijgeschreven .
b) „under anderen" later bijgeschreven .

1) Bor geeft van den loop der onderhandelingen een geheel
andere voorstelling . Volgens hem (II, fol . 94) kwamen De la Torre
en Leoninus den 19 Mei weer to Geertruidenberg met het aaat-
woord van Requesens . Daarin vroeg deze een categorisch antes
woord van den Prins en de Staten op de voorstellen des Konings,
die zeer goedertieren, welwillend en tegemoetkomend waxen en
waarvan men gees verdere specificatie mocht vragen ; men moest ze,
zooals ze daar lagen, aannemen of verwerpen ; het ergerde en ver-
baasde tevens den Landvoogd, dat men niet gaarne de toegestoken
hand had aangegrepen ; maar de Staten moesten nu ja of neen
zeggen . Denzelfden dig nog hebben de gedeputeerden van den Prins
en de Staten geantwoord, dat zij niets antlers konden doen din
naar hun laatste memorie to verwijzen. Daarop hebben De la
Torre en Leoninus den 21 Mei aan de lIollandsche gedeputeerden
nogrnaals een memorie aangeboden , vervattende de punted, waarop
zij een cathegorisch antwoord verwachtten . De voorstelling van
Bor en die viii ooze kroniek is dus niet met elkander in overeen-
stemming . Terwijl Bor de onderhaildelingen to Geertruidenberg
plaatst, laat onze kroniek ze voortzetten to Breda ; zelfs noemt zij
de nameii der gijzelaars, die daarvoor weer naar Geertruidenberg
moesten gain. Bor noemt van de onderhandelaars alleen De la Torre
en Leoninus, onze kroniek Arend van Dorp en Adriaan van der Myle .
Verder weet onze kroniek niets van het antwoord van Requesens ;
zelfs stelt zij het voor, alsof de tijd ontbroken heeft een antwoord
to zenden. Is er wellicht zoowel to Breda als to Geertruidenberg
onderhandeld ? Het zoo de perken van ee ii aanteekening verre
overschrijden, zoo wij deze kwestie met alles, wit daarmede samen-
hangt, wilden uiteen zetten, wellicht vinden wij daartoe elders
de gelegenheid. Eigenaardig, dat Bor en de kroniek bij de nota
van 1 Juni weer tot overeenstemming komen .
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mede aen heure zyde to sullen doer c) ef'ectueren,
dat zy in sulke gevalle foundersn warm ende consen-
teerden die gehele zaeke ende vredehandel, soewel
betreffende die religie als andors, tsamen in handers
to willen stellen van de Generate Staten van her-
werstovere b) 1 ) . Soedat die Cornmandeur tot dien
cynde weder c) heeft doer convoceren die princi-
paelsten prelaten, heeren ende edelen van den tandem
(die voir hot beginsel des vredehandels tot Brussel
doir last van Zyne Majesteyt geconvoceert warerr
gewest) omme op als to hebben ende verstaen haer-
lieder advis ende meninghe d), sulcx dat die saecke
weder uuytgestelt woorden totters 20 Juni c) . Ende
gedurende dose convocatie 2) soe heeft die Majesteyt

a) „does" later bijgeschreven .
b) „herwerstovere" veranderd in : „deti Nederlandeu" .
c) „weder" later bijgeschrevenn
d) „ende meuinghe" doorgehaald .
e) „sulcx -- Junij" later bijgeschreven .

I) Deze mernorie in extenso bij Bor, II, fol . 04 vlg. Vgl. over
bet belang van dit stuk : bruin , t, a . p . II, 379 vlg .

2) Bor deelt bet advies van doze convocatie van 20 Jurti op ecn
andere plaits mede (II , fol . 93 vlg.), maar laat op de rnernorie van
'1 Juni onmiddellijk trot ahtwoord van de commissarissen van de
Spaansche zijde van 23 Juni volgen, dat in onze kroniek ontbrcekt .
Evenmin heeft zij de repliek der gedeputeerden van den Pries en
de Staten van 25 Juni . (Bor, II, fol . 95 vlg .) Na ontvangst van de
dupiiek daartegen ;avow de commissarissen van den Pun ; crr
de Staten ten slotte eon reces over, waarbij zij, onder verwijzing
naar de punter van verschil, verklaarden de onderhandelingen of
to broken. (l3or, II, fol . 96 vlg.) Tegen dit reces, dat gedatcerd
is van den 14 Juli, protesteerden weer de Spaansche cornmissarisen
(Tior, II, fol . 93) . En, eindigt Bor din : „Aldus is dose lankduiige
handelinge sunder cenige vrucht en nut voor de Nederlanderr
geeindigt en hebben veel menschen tevcrgeefs gehoopt en na
den undo en rust vcrlangt ; want de partijen rriet din to nicer op
glen anderen verbittert zijn geworden ." Onze kroniek kent bhjk-
baar de laatste gewisselde stukkcn niet, deelt ze in ieder geval
niet mede. Zie hog bet advies der Staten van Brabaut (Bor, II,
101 . 100) . VglL ook Fruih, t. a, p . 11, 380 vlg .
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van den Keyser andere twee gesanten in dose landen
gesonden, doer die Commandeer Major hem bjj ge-
vonden heeft to Brecht tusschen Antwerpen ende
Hoostraten 1 ) . Is oic ten tyde voirs, a) weder uuyt
Spaengen gearriveert Adrianus Montanus, theologus b) 2),
die den Majesteyt van den Coninek dour last van
den Commandeer Major c) die gelegentheyt ende
gesteltenisse d) van den landen ende communicatie des
(fol. 19$,) vredehandels geremnstree(r)t hadde e),
sulcx dot ter selver f) t}jt die sake van den pais op
eon goede voet, als hot scheen g), staende was 3) ; dan
soe men siennelick voor ooghen const bemereken,
soe woo(r)de dieselve soe van deep als van dander
zyde mit practique geprotaheert ende verthooghen,
spelende elcx haer personaige omme in het gouver-
nement to blyven, moor socckende ha€r eyghen prof-
fijt ende grote staten Ii) dan den dienst van(den)
Zyne Majesteyt ende hot welvaren van den landen,

a)
b}
c)
d)
e)
1)
q)
h)

„tyden voirs" veranderd in : „selven tyde" .
„theologus" later bijgeschreven .
„Major" later bijgeschreven .
„ende gesteltenisse" met eon andere hand later bijgeschreven .
„hadde "veranderd in : „soude hebben, als men liet verluyden" .
„selver" veranderd in : „flier".
„als hot scheen" later bijgeschreven .
„ende grote staten" later bijgeschreven .

'1) Bor vermeldt doze Keizerlijke gezanten niet .
2) Bor weet evenmin iets vaii de zending van Montanus .
3) Hierin vergist de schrijver zich . Eigenlijk heeft de onder-

handeling geeli oogenblik kans van slagen gehad . Maar zij had
voor den Prins en de Staten flit groote gevolg opgeleverd, dot de
Spanjaarden warm aangewezen als de grootste vijanden der Neder-
landen, terwijl Holland en Zeeland verschenen als de warme voor-
standers van de ware belangen der Nederlanders . Wat dan ook
to Breda door hen is gevraagd, is door de Pacificatie van Gent
verkregen. (Vgl . Fruin, t, a, p . II, 383 vlg,)
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waerdeur die landen in grout verloop gecomen
zijn a) 1 ).

Den 15 May zijn die gedeputeerden van Utrecht
weder van Brussel gecomen, daer zy van den 29
September geweest hadden 2 ) , sunder eyt gevordert
thebben, sue die Commandeer zijn voile petitie hebben
wilden, nietjeghenstaende wat remonstrantien men
hem gedaen hadde .

Den 16 May heeft die Commandeer in den landen
van Utrecht noch gesonden drie benders ruyteren,
omme mitten voirs. 13 vendelen Hoochduytschen
merle op den huysman to teeren, daer zy zeer avon-
teurlick merle geleeft hebben, hebbende haer leper
gecomen to Cortehoof, Ankeveen ende daeromtrent b7 3 ) .

Den 19 May zijn die 9 vendelen Spaengaerts, die
een tijt lang in de Betuwe geleghen hadden, ge-
comen tot Vluten, naerdat zy gepocht hadden nit
gewelt inne to hebben willen nemen die Vaert, zulcx
dat die heer van Hierges our tselve to beletten der-
werts heeft moeten trecken ; ende zijn op den 21 May
van Vluten voirts gethogen nae Loenen ende van
daer naer Beverwijck, omme zeker exploict to doers
op waterlant ; denwelcken die heere van ilierges

a) „ende het welvaren --- zijn" later bijgeschreven .
b) „hebbende -- orntrent" later bijgeschreverr .

l) Eigenaardig genoeg geeft onze kroniek aan beide partijen, of
liever aan den Landvoogd en aan den Prins de schuld van de
mislukking der onderhandeling . Zeker onpartijdig genoeg en geheel
overeenkornstig hot karakter van omen schrijver, die Katholiek,
rnaar anti-Spaansch err in het algerneen afkeerig vary alle uitersten
was. Bor verrneldt, dat men sours aau Requesens, sums aan
Oranje de schuld vary de mislukking der onderhandelingen gaf; de
de kroniek combineert beide .

2) Zie boven biz . 15 5 vi g .
3) Men bedenke, dat de oorlog tijdens de vredesonderhandelingen

gees oogenblik werd gestaakt, rnaar dat beide partijen zich rote
gendeel duchtig weerdena
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uuyt Utrecht gevo1eht is op den 23 May. Zen oic
vijff vendelen lioochduytschen van hot regiments van
Focker van Ausborch ) , die langen tij t by Breda
gelegen hadden a), op den 25 May gecomen aen St .
Mertensdijck in den landen van Utrecht, omme merle
to gaen naer Waterlant ; dan en hebben van daer niet
(fol. 1J8v .) wipers vertrecken b), voor ends alleer zy
haer betalinghe (daer zy veal aen ten achteren waren)
ontfanghen hadden, zulcx dat zy aldaer stil zijn
blyven leggen totters eersten Junij ; ten welcken
daghe zy voirts gethogen zijn naer Coortehooff, An .
keveen, Overmeer ends Ter Hoorst, daer zy voirts
stil c) zjjn blyven leggen sonder voorder to hebben
wipers trecken 2). Ends die hear van IIierges, gecom-
men wesende tot Amsterdam, heeft aldaer omtrent d)
doers comers die voirs, drie benders ruyteren mit nosh
anderen vendelen, soe van hot regiments van den
grave van Boussu als van den zyne legghende e) ;
daer by mode gethogen is naer Beverwijck, alwaer f )
by oic veal Spaengaerts hadde doers common uuyt
Amersfort, wick, Renen, Culenborch , Vianen ends
Nyport, daer zy in garnisoen laghen g), zulcx dat
aldaer veal volex by den anderen vergadert was
omme tselve exploict h) to doers ; daertoe ock veal

„die langen - hadden" later bijgeschreven .
„vertrecken" later bijgeschreven .

•

	

„voirts stil" later bijgeschreven .
„• omtrent" later bijgeschreven .

•

	

„legghende" doorgehaald.
He. „daer", veranderd in : „alwaer" .

•

	

„daer -- laghea" met aen andere hand later bijgeschreven .
„• exploict" later bijgeschreven .

1) Fugger van Augsburg .
2) Bor vertelt van doze muiterijett mots . Ilij zegt slechis korte-

lijk, dat Hierges in

	

ci zijn troepen in Utrecht verzamelde en
c aarna eau inval deed in hot Noorderkwa tier . (II, fol . 1MG .)



a) „het scheen" veranderd in : „zy wee gemeynt hadden" .
b) „deur --,hadden" later bijgeschreven,
c) „lie zy -- gecrighen" later bijgeschreven met eeu andere hand .
d) „soe - was" later bijgeschreven met eeu andere hand,
e) „oic" later bijgeschreven met eeu andere hazed .
f) „alle" later bijgeschreven met eeu andere hand,

1) Bor, die over dezen veld- of liever plundertocht va'i Hierges
zeer bekiiopt is, vermeldt de aauwezigheid vau Valdez bij deze
gelegenheid niet.

2) Ilet is bekend, dat deze tocht van Hierges aanleiding heeft
gegeven tot de beruchte processes, door Souoy en de zijuen wegens
verraad op touw gezet tegen Manning Coppensz, en andere Katho-
lieken in het Noorderkwartier . Men kept de schandelijke terecht-
stellingen, waarbij de afschuwelijkste martelingen ziju uitgedacht
en in praktijk gebracht. 'gl. de zeer uitvoei°ige beschrijving met
corns vvalgelijke bijzonderhedcn bij Bor, II, foe . 106 vlg, In het
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leeren, schuppen, spayen , hauwelen, bjlen ende
diergelycke instrumenten derwers gebrocht waxen,
soedat het scheen a), dat zy in comes tit haer wille
van Waterlant deur zeker verraet, dat zy gesticht
hadden b), gehadt souden hebben . Dan die heere
van Hierges mit den colonel Baldese 1 ) ende andere
capitainen, besichticht hebbende die schanschen ende
sterckten, die die Waterlanders geleyt hadde noort~
waerts boven Alckmaer tot Schoorl, Crabbendjjck,
aen den Slapert ende Calf, die zy deur tvoirs, verraet
gepast hadden inne to gecrighen c), zijn subitelick
mit alle hot volck, siende, dat zy niet uuyt en souden
rechten, sae den aenslach ende verraet gefaillert was ci),
op den 7 Junjj weder uuyt Beverwjck gethogen naer
Goylant (naedat daer oic c) groote penninghe van
brantschattinghen, als men seggen wilden, omgegaen
waxen) omme tvoirs, exploict to does beletten, soe
die Spaengaerts dour toedoen, advis, raedt ende
erstelicke sollicitatie van die van Amsterdam gere-
solvert waxen hot gehele platte last aff to hebben
willen branden ende spolieren 2 ), Ende z jn alle f)
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die voirs . Spaengaerts op den 8 Junij voirts a) ge-
(fol. 1JJ.) thogen uuyt Goylant mit alle diligentie
ende gepassert voirby Utrecht, logerende dien avont
tsamen in Jutfaes ende int Wael b) , treckende voirts
des anderen daechs smorghens to drie uren, wesende
den 9 Junij, gelyckelycken over den Rijn naer
Buren, dat zy terstont belegeerden . Daer die heer
van Hierges hen ten selven daghe oic uuyt Utrecht c)
by begeven heeft, hebbende commissie als capitain-
generael aldaer over het leger ; alwaer die voirs,
ruyteren hem oic gevonden hebben, gepassert zijnde
by Wjjek over den Rijn, als van gelycke gedaen heb-
ben die vijff vendelen Duytsehen van den Foocker 1 ),
die op den 10 Junk weder van Cortehooff terugge-
gecomen zijn naer Jutfaes ende van daer voirts op
den 11 Junij voir Buren jut leper, daer die heer van
!Herpes nosh andere vendelen uyt die omleggende
quartieren merle by d) hackle doers cowmen, soedat
aldaer weder groot volck by den anderen vergadert
was 2) . Dan wat bevelen die 13 vendelen van Joricn
van Fronsberghen, die in den landen van Utrecht
laghen, gedaen woorden omme merle op to trecken
ende hem by den hoop voir Buren e) to begeven,

a) „voirts" later bijgeschreven met een andere hand .
b) „ende jut Wael" later bijgeschreven met een andere hand .
c) „uuyt Utrecht" met een andere hand later bijgeschreven .
d) ,,by" doorgehaald.
e) „voir Buren" met een andere hand later bijgeschreven .

algemeen wordt aangenoinen, dat deze rnenschen onschuldig zijn
ter flood gebracht . Het is echter opmerkelijk, flat onze kroniek,
waarvan de sehrijver aan de zijde van Hierges staat, ook spreekt
van verraad, flat evenwel is mislukt . Mogelijk is flan toch de
beschuldiging niet geheel uit de lucht gegrepen geweest .

1) V;1 . borezi blz. 217 hoot 3.
2) Bor (II, fol . '20) zegt ; omstreeks 7000 manners to voet, vier

compaguicen ruiters en 15 stukken grof geschut .



tI ,EOITSCxr xRowrEI( OVER 1566 -1576 . 221

en hebben sulex niet willen doers, verciarende wel
expresselick uuyt den landen van Utrecht niet to
willen vertreeken, voor ende aleer zy ten vollen op
betaelt warm ; daertoe men gheen raedt met alien
en wiste, sae men hem a) eetl grote Somme schuldich
was ; zulcx dat zy daer in weerwil van den gouver-
neur ende aehterdeel van den dienst van(den) Zyne
Majesteyt ende den land en stil 4jn blyven leggen,
daer zy nu b) meer din een halff jaer gelegen hidden .
Hot leger weder uuyt waterlant vertrocken sijnde,
is daer groote ende (s)traffe affgrisselycke c) executie
gebuert over veel huysluyden ende anderen, die die
voirs, schansehen ende sterekten verraden ende ette-
(fol, 199v.) lieke steden van waterlant op diversche
orders in brim souden hebben helpers stehen 1 ) .

(fol. 199'.) Huwelijk van Or}an-je en Charlotte van
Bourbon .

(fol. 200.) Bciprom over de vredesonderhandel ingen 2 ).

(101, 204,) Den 25 Junij 3) des smorgens heeft men
die stadt d) Baron 4) mit hot groof geschut beginners
to beschiten .

n) „hem" later bijgeschreven .
b) „nu" doorgehaaid.
e) „affgrisselycke" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „die stadt" later bijgeschreven .

1) Ook hier spreekt de kroniek van bet verraad der Noord-
Hollanders als van een uitgemaakte zaak . (Vgl, boven blz. 219 hoot 1 .)
2) Hot kwam mij onnoodig voor dit rapport, dat de boven be-

schreven onderhandelingen resumeert, hier weer of to drnkken .
3) Bor step bet begin van bet beleg op 19 Juni ; vermoedelijk is

eerst den 2~sten net bombardement begonnen . Bij Bor is bet niet
duidelijk aangegeven, hoeveel loges er verliepen sedert bet begin
van bet beleg tot de overgave, daarbij inbegrepen bet makes der
loopgraven, hot stellen der batterijen en de opeisching der stall .

4) Vgl, de beschrijving van stall en kasteel van Buren s l3or, H,
fol . 120.
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Den 26 Junij , wesende Sonnendach a) , smorgens
to ses ure zijn die Spaengaerts geelommen over die
muren van Buren, daer zy niemants inne gevonden
en hebben dan sommighe oude personen ende oic
nosh anderen, die zy meestal dursteken hebben L),
see alle die cnechten ende borgheren, niet willende
den storm verwachten c) , mit haer huysfrouwen ende
kynderen op bet castel geweken waren, daer zy oic
incest alle beer goof van to voirens d) op gebracht
hadden 1 ) . Ende is hot castel van Buren op den
27 Junlj, sender oyt schuet daerop verwacht thebben,
op seeckere condition e) opgegeven, treckende op den
28 Junij des Conincx soldaten daerbinnen ende die
ander weder f) daeruyt, sterck wesende over die 200 q),
mit haer zijtgewer ende al h) tgunt zy draghen ende
medenemen -i) conden (naerdat die capitain Vogel-
sanck , die thugs van to voirens ingenomen hadden
uuyt den name van den Prince van Ouraengen, die
slutelen van castel mit hot j) vendelen ende trom-
melen 2) in handen van den heere van Ilierges over-
gelevert hadden), die mit twee vendelen cnechten
van daer k) geconvoyeert woorden nae Tuyl, by haer

a) „wesende Sonnendach" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) ,,ende oic -- hebben" met eon andere hand later bijgeschreven .
c) „niet -- verwachten" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „van to voirens" met eon andere hand later bijgeschreven .
e) „sender -- condition" met eon andere hand later bijgeschreven .
f) „weder" later bijgeschreven .
g) „store -- 200" met eon andere hand later bijgeschreven .
h) „al" later bijgeschreven.
i) „ende medenemen" met eon andere hand later bijgeschreven .
j) „hot" veranderd in : „die" .
k) „van daer" met eon andere hand later bijgeschreven .

1) Ditzelfde verhaal bij Bor.
2) Bor vermeldt, dat Vogelsanck behalve zijn trommen en vaau-

dels ook nog, wat van moor belang was, 24 groote en kleine
stukken geschut op hot kasteel moest achterlaten .
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hebbende ettelieken waghens , daer zy haer goet
mode ewech brochten , daervan sommighe van de
aehtersten a) by den Duytsehen gespoliert zijn ge-
weest b) . Ende is c) die capitain Vogelsanek (hem
menende to salveren op bet buys to Loefvestein)
gevangen gebrocht binnen Gorcum d), daer by geexe-
cutert ende als eon verrader gevierrendelt soude
zijn 1 ), soe by die stadt mit hot cartel verraden souden
(fol. 201v.) hebben, hebbende sells doen deursehieten
den capitain Claude ~), die de Prince aldaer als
capitain gestelt hadde e) ende die stadt in zijn be-
waernisse gegeven f) hadde . Ende die van Gorcum,
Bommel ende andere gerebellerde steden, niet willende
inneiiemen die cnechten van Buren, maer deselve
als verraders scheldende, soe hebben dieselve cnechten
(cunnende nergens innecomen) groote excursion van
ruyten, roeven, schotten ende branden op hot
Sticht g) van Utrecht gedaen, soedat die weghen
nosh moor ende moor h) onveyliger zijn geworden j) .

Den 2 Julij is die beer van Merges mot die grave

a) „van de achtersten" met eon andere hand later hijgeschreven .
b) Hs . „worden" veranderd in : „zijn geweest".
c) „is" doorgehaald .
d) „gevangen -- Gorcum" veranderd in : „binnen Gorcum ge-

vangen gebracht".
e) „hadde" doorgehaald .
f) „gegeven" later hijgeschreven .
g) „bet Sticht" veranderd in : „den Landen".
h) „ende moor" later hijgeschreven .

E) De Staten van Holland wilden hem ter dood doen brengen ;
maar de Prins, die zag, dat bet kasteel door den onwil der sol-
daten om to vechten en bet gebrek aan levensmiddelen toch niet
to houden zou zijn geweest, trail voor hem in de tires, zoodat hij
niet alleen niet geexecuteerd, maar later zelfs vrijgelaten is .

2) Deze bijzonderheid niet hij Bor .
3) Ook doze bijzonderheden onthreken hij Bor .



224 UTRECIITSCH1 ICRONJEK OVER 1566---1576 .

van Meghen , naerdat by ordre tot Buren gestelt
hadde, weder gecomen binnen Utrecht a) .

Den 4 Jul~;j heeft die Commandeer Major b) zeker
placat gedepesehert c) van date den	d) 1), twel-
lick op den 16 Julij binnen Utrecht gepubliceert is
geweest e), daerby op verbuerte van lUff ende goet
verboden woorden mit die rebellen van Zyne Majesteyt
niet to moeghen communiceren, handelen, spreken
ofte enich verstant thebben, in wat maniere dat bet
oie ware f ) .
Den 9 Jui is Carolus, des Coninex twee(de) soen,

gestorven in Spaengen 2 ) .
Den 12 Julij is die Conininne van Spaengen weder

verlegen van een ander soon, geheten Jan g) 3).
Den 14 Julij zijn tot Breda van den anderen ge-

scheyden (hebbende die zake niet cunnen eons
woorden) die commissarisen, soe van weghen Zyne
Majesteyt als die gedeputerden It) van weghen die

a) In hot Hs . is doze alinea doorgehaald .
l) „heeft -- Major" veranderd in : ,,is binnen Utrecht weder

gepubliceert" .
c) „gedepeschert" doorgehaald .
d) us . „twellick op den" veranderd in : „van date den" .
e) „binnen -- geweest" doorgehaald .
f) Hs, doze geheele alinea geschrapt, daarnaast in margine : ,,Bon" .
g) Deze twee alineae zijn later met een andere hand bijgeschreven .
h) „die gedeputerden" later met een andere hand bijgeschreven .

1) Hot plakaat (gedr, bij Bar, II, fol . 100 vlg.) is eveneens van

4 Juli 1575. Den 12 Juli word hot to Antwerpen afgekondigd .
Daar hot tien dagen voor hot einde der vredesonderhandelingen is
geteekend, is Bor's conclusie joist : ,,Waeruit oock wel to sien
was, dat den Groot Commandeer niet oprechtelijck gesint was tot
den voorsz. vrede ;'
2) Zoontje van Philips II en zijn vierde gemalin Anna van

Oostenrijk .
3) Ook dit kind is vroeg gestorven . Philips' eenige hem over-

levende zoon, zijn opvolger Philips III, is eerst in 4578 geboren .
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Prince van Ouraengen, Staten ende steden van ITol-
lant ende Zelant mit haerlieder geeonfedereerden,
wesonde die zake weder in state gestalt tot Alder-
heyligen 1 ), omme in middel van tijt den Majesteyt
van den gansen handel to veradverteren ende zjn
goede gelieven daerop to verstaen ende oic in middel
van tijt by den adversarysen to adviseren aiidere
alsulke assurance ende versekerheyt, als zy soude(n)
willen proponeren a), naedat die van lIollant ende
Zelant weder gepresentert, als zy noch op diversehe
andere voirgaende daghe soe by geserifte als by
monde gedaen hadde(n), die gehele zake, soc van do
versekerheyt als van de religie, uuyterlick to hebben b)
willen verblyven aen de Generale Staten 2 ) . Niet
cunnende c) verstaen, waertoe dat dienen soude d) hot
restablissement van haerlieder privilegien voighendo
die presentation, hemlieden van weghen Zyne Majesteyt
(fol. 205 .) gedaen, die sy oie voir goat ende redo-
lick hulden, als zy al evenwel uuyt den landen souden
hebben e) moeten vertrecken ende haer vaderlant

a) ,,wesende die - proponeren" 1aer met ceo andere hand bij-
geschreven .

b) ,,hebben" later bijgeschreven .
a) us . hierboven iiog ,,hebbende", daarna ver doorgehaald .
d) Hs . ,,dieneii soude" eerst veranderd in : ,,gedient soude lieb-

ben", toen hersteld .
e) ,,hebben" met eon andere hand later bijgeschreven, daarna

wear doorgehaald .

l) Dat de termijn van Ailerheiligen (I Nov .) is gesteld voor de
heropening der onclerhandelingen, hlijkt suet nit de door Bor
(II, fol. 96) medegedeelde stukkeu . Alleeui verklaardeu de gedepu-
teerden van den Pries en de Staten zich namens dozen hereid om,
zoo van wage den Koning, aan wien alle desbetreffende stukketu
zouden worden opgezonden, later nieuwe voorstellen mochten worden
gedaan, doze earbiedig in overweging to nemen . (Vgl . echter From,
Verspreide Geschriften, II, 382 .)

2) Dat was inderdaad de wensch van tie Staten van holland en
Zealand .

Bijdr, en Meded . XXV .
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verlaten . Dan gelncrekt, dat hot a) hemlieden voir
dies tit noch niet gelegen en was geweest b) sulcx
to doen ende mode dexercitie van haerlieder religie
to verlaten, soe versoechten c) zy oitmoedeliek, dat
hot Zyne Majesteyt gelieven soude dour zijn genade,
elemence ende goedertierenheyt to doen cesseren
ende ophouden den brant ende hot swert in der
saecke belanghende- die vrye conscientie, daermede
men tot lloeh toe sae wreet ende straffelick den
ondersaten van desen landen d) vervolcht hadde . Bele-
vende in alien anderen saecken ende affairen poli-
ticquen to obodieron ende Syne Majesteyt alsoe by
to staen e) ende moor to doen , as zy oyt van to
voirens Zyne Majesteyts predecesseurs gedaen hadden .
Segghende op de geof'ereerde assurance haer to

refereren f) tot heurlieder gescrifte van den 6 May, den
commissarissen van Zyne Majesteyt op den g) 11 May
gelevert, ende die bitteren exemplen, by hemlieden
aldaer verhaelt, die genoch verclaren h), hoe die be-
loeftenissen gehouden souden woorden, to moor regardt
genomen op de restriction ende limitation, by deselven
assurancion gevoecht ; ende bysonder als die steden,
fortresses, schepen ende artellerion gerestituert soude
wesen i) voir bet vertrekt der vremder nation ende
aleer oic die (enerael Staten goede ordre gestelt
souden hebben, ommo eon goede ende vaste pals

a) .,hot" later bijgeschreven .
b) „geweest" met eon andere hand later bijgeschreven, daarna

weer doorgehaald .
c) „versoechten" veranderd in : „hadden versoecht", daarna hersteld •
d) „desen" veranderd in : „zijn Neder" .
e) ,,by to staen" met eon andere hand later bijgeschreven.
f) ,,Segghende

	

haer to refereren" veranderd in : „refererende
haer" .
g) „op den" later bijgeschreven .
h) „verclaren" veranderd in : „verclarden" .
i) ,,wesen" veranderd in : „hebben geweest", daarna hersteld .
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ende vrede to houden Zulex dat dieselve presen
tatie van assurance onder die gelimiteerde restrietieii
riiet en conde a) dienen omme enichsins daerdeiir
tot een goede ende begeerlicke pals ende vrede to
eunnen b) geraeclcen .

(fol. 2O5 .) Daerby voeghende, dat zylieden (omme
alle wantrouwe ende diffidence to schouwen ende
ewech to nernen) gheen beter middel en wisten c)
omme tot een goede versekerheyt to common, dan
dat men soewel van deep als van dander zyde den
vremdelinghen ende uuytlandighen souden d) doen
vertrecken, voighende tversoeckt, by hemlieden ge
daen soe by haerlieder requeste as voirgaende ge
scriften, twellick voiral eon beginsel wesen soudo e)
omme alle troublen to hebben d) doen cesseren ende
den anderen van beloeftenisse to hebben f) moeghen
voldoen . Ende ten eyride dat men ten beyde syde
soude vrylycken hebben g) moeghen betrouwen, omme
to beter to verstaen tot alle redelicken condition, sae
soude diennelick geweest h) zjn, dat men die wapenen
ende aTle hoste1it den beyden zyde dede i) cesseren,
terwylen die vrerndelinghe haer verthogen hadden j)
ende die convocatie der Generael Staten gesehiede k)
omme vrylicken op als tadviseren . Ende om hem-

a) Hs . ,,cunnen", veranderd in : ,,conde" .
b) Met een andere hand later bijgeschreven :

,,hebben" doorgehaald .
,,hehben cunnen' ;

,,wisten" veranderd in : ,,hadde weten to vied en" .
,,souden" eerst veranderd in : ,,souden hebben", then herstelti .
,,wesen roude" veranderd in : ,geweest soude hebben" .
,,hebben" met een atidere hand bjgeschreven, later doorgehaald .
,,vrylycken hebben" met een andere hand later bijgeschreven .
,,geweest" met CCII aiidere hand bijgeschreven, later doorgehaald .
,,dede" veranderd in : ,,hadde doen", later hers'eld .
,,hadden" met een andere hand bijgeschreven, later door-

gehaald .
k) ,geschiede" eerst veratiderd in : ,,gescliied iadth", loeii herteld .

15*
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lieden to quyten voir God ende den werldt ende to
verthonen , dat zy niet en begeren a) haer eyghen
particuliere proufhjt, hoewel nochtans dat die van
der Gereformeerde religie hover souden hebben h)
willen verliesen ljff ende goof dan dieselve verlaten, ---
soe zijnc) sylieden nochtans tevreden gewest d), dat,
soeverre Syne Majesteyt hot poinct der~;elve religie
hemlieden niet en soude hebben e) willen permitteren
ende toelaten, dat alsdan tselve poinct, mitsgaders
die sake van de assurance ende alle anderen poineten,
in different zjjnde, getractert ende gewydert soude
hebben moeghen f) woerden by de Generael Staten,
legittimement geconvoceert ende librement vergadert
zljnde, wel verzekert weseude, dat dour hot vertreck
der vremder nation alien foutten, exaction ende
concussion souden cesseren g) ende die landen weder
common h) in goede pail s repos ende transquillite,
daerby voeghende, dat zy altjts overbodich ende ole
geheel i) gewillich waren gewest tot alle redelicke
condition van tbegin aff to hebben willen verstaen,
(fol. 206.) omme tot dieselve pail to hebben moeghen
common, mits dat men alvoirens die vremdelinghen
uuyt den landen hadde doers vertrecken. Ole merle
niet twiffelende, gelijck alle die werldt ende haer
partie selver wel condo verstaen ende niet en souden
dorven ontkennen j) , dan dat die vergaderinghe der

a) „en begeren" veranderd in : „begeert en hadden" .
b) „hebben" met eon andere hand bijgeschreven, later doorgehaald .
c) „zijn" veranderd in : „waren" .
d) „gewest" met eon andere hand bijgeschreven, later doorgehaald .
e) ,,hebben" met eon andere hand bijgeschreven, later doorgehaald,

met eon andere hand later bijgeschreven,f) „soude -- moeghen"
„hebben" doorgehaald .

g) „souden cesseren"
h) „common"

hebben".
i) „geheel"
j) „ende

veranderd in
veranderd in : „gecesseert", later hersteld .

„omme	gecommen

later bijgeschreven .
ontkennen" later bijgeschreven .

souden
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Generael Staten voir dien tijt was a) geheel nootelick
ende den landen proufitelyck . Hebbende merle op
nyewes geprotestert, dat soeverre enich inconvenient
verrese, van dat die landen wel in handen van omen
vremden heere souden moeghen common , dat men
hemlieden niet zulcx, maer haer wederpartie soude
moeghen b) imputeren Haer merle beclaecht heb-
bende c) van hot lang trainnement , simulatie ende
bedecktheyt, die men jeghens hemlieden in deem
vredehandel gebesicht hadde 1 ) .

Protesterende die gecommitterde van weghen Zyne
Majesteyt ter contrarie, als dat die partie ende adver-
sarysen oirsake waren van do separatie ende schU-
dinghe der vredehandel, dieweicke, wetende den wille
van Zyne Majesteyt, die saeke tot eon goet, vruch-
baer eyndt niet brengen en wilden, ende dat die faulte
van de zyde van de Majesteyt ofte zyne gedeputerde d)
niet en quam, maer van de zyde van de ministers ende
consistorien der sectarisen, die eon soe groet gratie,
presentatie ende beneficie belettende waren dour
alsuicke ombilhike ende exorbitance eyschen ende
petition , als zy den Majesteyt voirhoudende waren,
die hemlieden soe mildehicken zjn gratie mit voile
mate gepresentert hadde, die voighende die voetstap-
pen van zyne voirouderen ghee(n)sins veranderinghe
van religie toelaten en condo, wesende nietemin

a) ,,was" veranclerd in : ,,geweest soude zijn", later in : ,,wesen
soude".

b) ,,moeghen" later bijgeschreveii .
c) .,beclaecht hebbende" veranderd in : ,,beclaghende".
d) ,,gedeputerde" veranderd in : ,,gecornmitterde" .

) Ilet stuk, waarvan hot voorafgaande eon extract is, staat ge-
drukt bij Bor, II, fol. 96 vlg Er zijn evenwel afwijkiugen, die
bewijzen, dat of Bor of onze kroniek eon minder juisten tekst voor
zich hebbeti gehad .



230 UTREOHTSCIIE KRONIEK OVER 1566.1576 .

tevreden andermael den Majesteyt van als tadverteren,
daertoe zy tit begeerden tot Alderheyligen, omme
op als daervan to verwachten zijn goede beliefte
ende determinatie a) 1) .
Den 15 Julij is hat regiment, to weten ) die 13

vendelen Hooehduytschen van Jorien van Fronsber-
ghen, dat c) van 7 Decembris 74 in den landen van
Utrecht continuelick gelegen ende op den huysman
die vrye cost gehadt ende groote penninghen den ,
selven huysluyden affgeschat ende affgedwonghen
hadden, daer hot lant groteliex deur beschadicht is ge-
weest, verthogen uuyt denselven landen naer Brabant .

Den 16 Julij is binnen Utrecht gepublicert zeker
placaet van date den 4 Julij , daerby op verbuerte
van lijff ende goedt verboden worden mit die rebellen
van Lijn Majesteyt niet to moegen communiceren,
handelen, spreken ofte enich verstant hebbe(n), in wat
maniere dat hot oic waere d7 ~) .

Den 19 Julij is die heere van Hierges mit die
grave van Meghen gethogen voir Oudewater mit hot
lager, die tenselven daghe uuytgevallen zijn mit 4
vendelen, daer ten beyden seyde wat volcx ge-
bleven is e) 3),

a) „Protesterende die

	

determinatie" met een andere hand later
bijgeschreven .

b) ,,is -- weten" veranderd in : „zijn" .
c) „dat" veranderd in : „die" .
d} ,,Den 16 - waere" met een andere hand later bijgeschreven.
e) „wat volcx gebleven is" veranderd in : „ettelicke doden ge-

bleven zijn" .

1.) Dit protest van de afgevaardigden des Konings staat gedrukt
bij Bor, II, fol . 08. Er zijn evenwel verschillen, die bewijzen,
dat onze kroniek een anderen tekst voor zich heeft gehad dan Bor
heeft gebruikt . Vgl, boven blz . 225 foot 1. .

2) Dezelfde mededeeling boven blz . 223 vlg.
3) Bor is veel uitvoeriger in zijn beschrijving van de voorbe-

reiding van hat beleg van Oudewater (II, fol . 120 vlg ).



UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1560-1576 . 231

Den 28 dull hebben die van Waterlant tot Bun
schoten die sehansehen verbrant ende ettelieke
cneehten versiaghen ende veel ossen ende besteii
medegenornen .

(fol. 2O v .) Den 29 1uIjj is het gesehut, dat voir
Btiren geweest was, voirby Utrecht gepasseert naer
Oudewater mit meer ander ontallycke munitie van
cruyt, loot, elooten, schuppen, hauwelen, spayen
eiide diegelycken instrurnenten, dat uuyt Brabant
ende van elders gebroeht woordeii 1 ) .
Den 5 Augusti zjn tot Dordreeht van Eemden

gearriveert ettelieke carvelen , deer vjff vendelen
cnechten june waren, die die Prince tenselven daglie
heeft doers vertrecken naer Der Gouwe, menende
daermede a) die nosh binrien Oudewater to seynden
ofte mit assistentie van noch anderen die stad daer-
mede tonsetten 2), soe die Prince doers ter tit antlers
gheen volck en hadde, die by ontberen rnoechte,
overmits by alle zjjn macht alsdoen employeren
mooste omtr&it den Clundaert, den Fynaert ende
Rughenhille by Zevenberghen, deer des Conincx
voick alle die schanschen (die by de wederpartie b)
aldaer geleyt waren) ingenomen hadde ; hebbende
die Commandeer Major aldaer veel garnison gesonden,
van menioghe sijnde die passaige van Hollant op
Zeelant to willen c) beletten 3) ende die twee provin-

a) ,,claermede" doorgehaald .
b) ,,wederpartie" veranderd in : ,,Prince" .
C) ,,willen" later bijgeschreven .

1) Bor deelt merle, dat Hierges 28 groote stukken geschut voor
Oudewater had geplant (II, fol . 121) .

2) Deze bijzonderheid iiiet bij Bor .
3) De Kiundert c . a. werd door Mondragon met 1000 harque-

busiers in Juli 1575 in genomen, met de bedoeling om van dear
nit een aanval op de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilandeii to
doers . (VgI . Bor, 11, fol. 120 .)
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tien van den andere to scheyden , mits innenemende
Oelkensplaet, Duvelant ende tlant van Schouwen a),
mit assistentie van veel schepen, die die Commandeer
soe tot Antwerpen, Bergen-op-Zoom als elders daer-
omtrent tot dyen eynde b) toe dede rusten. Ende is die
Prince op den 7 Augusti die voirseyde vendelen ge-
vo(1)cht uuyt Dordrecht, commende tenselven daghe op
die middach binnen Der Gouwe 1), terwylen Oudewater
bestormpt woorden, niet vermoet hebbende, dat die
storm soe haest geschiet souden hebben . Ende die
Prince, siende dat Oudewater gewonnen was, heeft
bet volck voirts gesonden binnen Woorden, beduecht
wesende, dat het leger terstont daervoir hadde
moeghen commen .

Den 6 Augusts is Oudewater beschoten mit 32 2)
stucken groff geschuts, die die heere van Hierges
(fol. 20'x .) van diversche plaetsen aldaer voir hadde
does brenghen 3), naedat die heer van Hierges ass
opperste veltheer die stadt tot drie ofte vier reysen
uuyt den naem van den Coninck op hadde doen
eyschen, daer die van binnen altijts op ter antworde
gaven, dat zy den Prince van Ouraengen gesworen
hadden ende dat zy die stadt tot den lesten man toe

a) „rnits -- Schouwen" met een andere hand later bijgeschreven .
b) daeromtrent -- eynde" met een andere hand later bijgeschreven.

1) Volgens Bor was de Prins, „wel wetende, latter weinig volx
binnen lag, seer beducht, en is terstond (d . i, na het begin van
bet beleg van Oudewater) iia der Goude, two mylen daer van
daen gelegerl, getogen, om to sien, of by voor eerst eenige soldaten
daerbinnen soude konnen krygen, en vorders to beraedslagen en
ordre to stellen, om deselve stele to ontsetten" (II, fol. 121) .
Volgens Bor kwam de Puns dus op tijd ; volgens onze kroniek
kwam hij to last .

2) Bor spreekt van 28 stukken . Vgl. boven blz, 231 noot 1 .
3) Bor vermeldt, dat er lien lag 16 a 1.700 kogels in de stall

zijn geschoten en den 7den Augustus nog 1300.
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houden wilden, daertoe zy ole den anderen gesworen
hadden, versoeckende, dat, soeverre die stadt inne-
genomen woorden, dat men haer vrouwen ende kyn-
deren salveren wilds, die daertoe geen schult en
hadden, ende niet doers en souden, als men binnen
Buren gedaen hadde, daer men sommigen vrouwen
ende kynderen, die soe haest op het castel niet
lopen en conden, zeer schendelick vermoert hadde 1 ) .

Den 7 Augusti, wesende Sonnendach, is Oudewater
op die middach by 10 vendelen Spaengaerts, die die
storm hadden, wesende die tierce van Lombardie,
mit gewelt innegenomen op den eersten storm ') ,
die omtrent een ure duerde, daer groot weer uuyt
gedaen woorden ; daer over die 150 Spaengaerts 3)
op die storm doot bleven ende weel 400 gewondt 4),
wesende binnen Oudewater vier vendelen cnechten,
als twee vendelen Glascoenen, twee a) vendelen Schotten
ende een vendel Duytschen ende wel 300 borgeren 5) .

a) „twee" veranderd in : „een" .

1) Bor vermeldt dit laatste verzoek niet .
2) Aan dezen cersten storm warm twee valsche aanvallen vooraf-

gegaan, ,,so om to sien, of er eenige binnenwerken mochten ge-
maeckt zijn, als ook om het yolk van binnen moede to makers'',
volgens Bor.
3) Volgens Bor omstreeks 400 .
4) Volgens Bor ongeveer 400 .
5) Bor zegt : „Daer laegen in garnisoen binnen omtrent 350 man

order de Capiteinen Jonge Jan Hans Munter, die aldaer commati-
deerde, S. Maria, een Wals Capitein, die binnen Haerlem merle
in de belegeringe was geweest, Capitein Mortkamp of, so hem
andere noemen, Marcoult, die an des Coninx zyde gedient en over-
gekomen was, en de Lieutenant van Capitein Sletter, Schotsman .
De borgeren en wareii ook geen 350 sterk, doordien het jaer to
voren de pest aldaer seer geregneert hadde	in voegen, latter
nu als geen 700 weerbare manners binnen en warm" (II, fol . 4.24) .
Het getal burgers komt overeen met dat onzer krotiiek . Maria
en Mortkamp hebhen dan de twee vendels 4 ascogners, de luitenant
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Ende die Spaengaerts die storm gewonnen ende op
die vesten gecomen zjjnde, hebben die van binnen
selfs die stadt op vier ofte vijff plaetsen onder die
wint aen brant gesteeken, opdat die Spaengaerts van
den but niet hebben en souden 1), zulcx dat die
stadt geheel uuytgebrant is, behalven die grote kerck
mitten toorn ende noch ses ofte seven a) cleyne
huysen 2 ) . Die Spaengaerts voirts in de stadt ge-
comen zijnde, hebbent al dootgeslegen ende deur-
(fal. 207v .) steken, dat zy daerinue vonden, soe
soldaten, borgeren, vrouwen ende kynderen, uuyt-
gesondert weynich, die zy b) gevangen namen ; onder
diewelcke merle gevangen woorden haerlieder capitain,
genaempt bunter, die in zijn arme gequest zijnde,
hem in 4jn huysinghe begeven had, wesende dieselve
14 unter een scipper van zijn neringhe, die genoempt
plach to woorden Capitain Scharrebier, als plaghende
Scharrebier to vercoopen 8), diewelcke daernaer c)
gebrocht zijnde op het hugs to Vianen, is d) aldaer
in gevanckenisse gestorven 4), Ende hebben voirts

a) „seven" verauderd in : „seventhieu" .
b) „zy" later bijgeschreven .
c) „daernaer" bijgeschreven .
d) „is	gestorven", veranderd in : „gestorven is".

van Sletter de Schotten en Munter de Duitschers gecommandeerd .
Vier vendels van ± 100 man, kunnen samen + 359 man sterk
zijn . Vgl, over de Schotsche troepen in Oudewater : Papers illustra-
ting the history of the Scots Brigade in the service of the United
Netherlands, ell, by James Ferguson (Publ, of the Scottish History
Society, XXXII) I, blz . 9, waar evenwel kapitein Sletter niet
wordt genoemd.

1) Bor zegt aileen, dat de stall in brand stond, maar niet, dat
de burgerij zelf den brand had aangestoken, opdat de Spanjaarden
geen bait zouden hebben .

2) Bor vermeldt nog, dat ook een klooster is gespaard gebleven .
3) Deze bijzonderheid niet bij Bor .
4) Bor zegt : „Capitein Munter werd gevangen, maer also by

met een gefenynigt loot geschoten was, storf by daervan ."
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die stadt geplondert, soe zy best condors, overmits
den grooten brant, die henllieden in de weghe was .
Indien daer goede ordre onder den cnechten ende
borgheren hadde geweest, soude noch veel meer a)
quaets onder den Spaengaerts hebben cunnen gedoen,
eer zy daerbinnen hadden cunnen common, mit
gebrant olye, gesmouten thin ende loot, hoot water
ende calck, grooten baleken mit yseren pinnen ende
anderen instrumenten, die zy jeghens den storm op
den wallen al gereet hadden, omme over ende van
de vesten to werpen, als zy oic al veel gedaen had-
den ; dan die quade ordre, die onder hemluden was,
soe zy meestal droneken waren, heeft sulex belet 1 ),
to meer soe haer hooftweringhe af'geschoten waren
ende oic soe zy gheen striekwerringhe ) en hadden
ende niet sterek genoech van volek en waren ende
op twee orders bestormpt woorden ; daer die grave
van Meghen, Lanchelot van Darlemont 3), hem in
persoen merle onder gevoecht hadde, dryvende weder
die Spaengaerts terugge, die eons op hot wycken
waren . Die stadt innegenomen sijnde, zijn veel ge-
quetste capitainen ende anderen Spaensche gequetste
soldaten binnen Utrecht ende anderen omleggenden

a) „meer" later bijgeschreven .

1) Bor step de zaak geheel antlers voor. Hij zegt, dat de ook
in onze kroniek genoemde verdedigingsmiddelen inderdaad zijn
gebruikt en dat burgers en soldaten zich beide manmoedig ander-
half uur lang hebben verdedigd ; maar „also daer gestadig vers
yolk aenquam, en die van binnen zwak en vermoeit waren	
so zijn de Spangiaerden daer met eon grate furie en bloedstortinge
binnen gekomen" . Ziju algemeen oordeel is, in strijd met dat
van onze kroniek : „Die van binnen defendeerden hen seer mati-
nelijk, als vrome en ervarene soldaten" .

2) Vgl, hovers blz, '.76 hoot 5 .
3) Vgl, over Lancelot van Berlaymont, graaf van Megen, boven

blz, 126 hoot 2 .
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steden gebroeht, die meest a) aldaer gestorven ends
begraven zijn geweest. Ends hebben naederhant die
Spaengaerts veel vrouwen, jonghe dochteren, jonghens
ends kynderen, die zy gevanghen genomen hadden
(fol. 208.) ends gheen gelt ofte rantsoen opbren-
ghen en conden, somlnighen van dien deursteken,
vermoert, int water geworpen ends opgehangen, jae
vrouwen, die op bet uuyterste van kint gingen ends
genoech den arbeyt op den hall hadden, ends die
anderen vercooeht als slavoenen, jae oic om cleyne
pryse van een reael drie ofte vier, twellic onder den
Christenen noyt gehoort en is geweest b) 1 ) .

Den 11 Augusti heeft die beer van Hierges die
stall Woorden mit 1500 busehutten ends ettelicke
perden doen berunnen, hebbende die van Worden
een dash twee ofte drie van to voirens uuyt die
stadt doen vertrecken alie die vrouwen ends kyn-
deren, van meninghe sijnde die stadt to c) willen
houden . Ends zijn die voirs, schutten ends peerden
op den 12 Augusti des morghens weder van daer
vertrocken int leger voir Oudewater, verlatende die
stadt van Worden, daer alsdoen acht vendelen cnechten
behalven die borgeren binnen waxen 2).

1)enselven 12 Augusti zijn alle die Spaengaerts in
der nacht van Oudewater gethogen voir Schoen-
hooven ; ends is d) een dash ofte twee daernae die

a) „meest" later bijgeschreven met een andere hand .
b) „twellic

	

geweest" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „te" later bijgeschreven .
d) „is" later bijgeschreven .

1) Vgl, daarover Bor t . a, p .
2) Dit korte schijnbeleg van Woerden niet bij Bor . Hij zegt

alleen, dat Hierges, „latende luiden, dat by na Der Goude wilds",
den l den Augustus bet beleg sloeg voor Schoonhoven .
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reste van tleger gevolcht a) ; daer oic alle het geschut
ende munitie, dat voir Oudewater geweest was, ge-
bracht woorden ; daervan 18 stucken l) op het veer
jeghens Schoenhoven over b) genet woorden, daer
men die havene van de stadt merle conste bedwingen,
daftor niemant uuyt noch inne en moechte . Ende
dede die heer van Hierges aldaer comers v fftich
samoureusen z) , diewelcken die van Schoenhoven
voirby die stadt lieten passeren sonder daernae to
schieten, twelliek anders ommogelie soude hebben
geweest, sulex dat tselve niet sonder suspitie van
verraet toegegaen en is c) ; daermede 3) by eon
brugge dede maecken over den Rin voir het hugs to
Liesvelt ~) , wel bewaert ende vast aen den anderen
gemaeekt sjnde mit anekeren ende groote yseren
(fol. 208" .) ketenen ende anderen instrumenten ; heb-
bende merle daeromtrent wat neerwerts dwers deur
den RUn doers maecken een staketsel van grooten
baleken ende mastbomen, met yseren ketenen in den
anderen gevloeht zijnde ; daer vjff stucken gesehuts
op den deck by genet warm d), soedat daer gheen
outset van Dordrecht olte Rotterdam mit sehepen

a) „gevolcht" later bijgeschreven .
b) „over" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „diewelcken - en is" later bijgeschreven.
d) „daer

	

warm" later bijgeschreven.

1) Bor maakt melding van 26 stukken, waarmede Schoonhoven
beschoten is ; volgens hem zijn zij van Utrecht gehaald. Onze
kroniek schijnt to bedoelen, dat hot geschut onmiddellijk van
Oudewater voor Schoonhoven is gebracht. Zij zegt bovendien, dat
er 18 kanonnen op hot veer tegenover de stall werden geplant,
(Vgl, beneden blz. 238 noot 9 .)
2) Samoureusen zijn €en snort schuiten, (Vgl . boven blz. 129

noot 1 .)
3) D, i met de samoureusen .
4) Vgl, over het huffs to Liesveld boven blz, 64 noot 4 .
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van beneden opwers common en condo omme die
stadt tontsetten. Ende wilden a) ettelicke schepen
van Dordrecht sulcx attenteren b) , aleer die brugge
mit bet voirs . staketsel gemaeckt was, daervan drie
in de grout geschoten ende twee genomen zijn ge-
woorden . Ende woorden omtrent den dijck by de
Lopickerpoort genet noch 10 stucken geschuts, daer
die stadt op die zyde mode beschoten is geweest t) .

Den 19 Augusti des snachs soude ettelicke quaet-
willighen binnen Amsterdam zeker verraet gesticht
ende die stadt in vier hoecken in brant gesteken
hebben, daervan 17 personen gevangen ende op den
23 Augusti daervan geexecuteert zjjn gewoorden ~) .
Den 23 Augusti des naechts to twee ure is die

stadt Schoenhoven (naedat die des avonts to voirens
weder opgeeyscht was gewest) beschoten op de voirs .
twee orden mit 28 stukken geschuts 3 ) . Ende ge-
duerende tselve tot des anderon daechs in den dage-
raet, wesende den 24 Augusti, zulcx dat daer eon
zeer groote bresse inne gemaeckt is geweest, daer
men mit eon slachorde dour hadde moegen trecken .

a) „Ende wilden" veranderd in : „Hoewel".
b) IIs . „attenteren wilden", „wilden" later bijgeschreven .

1) Deze 10 stukken geschut, vermeerderd met de pas genoemde
vijf en de vroeger vermelde 18 maken samen 33, this nog meer
dan Bor opgeeft, (Vgl, boven blz . 237 foot I .)
2) Deze aauslag op Amsterdam was beraamd door Sonoy en

Helling en goedgekeurd door den Prins. Men zou met twmtig
vendels de stall binnenrukken, waartoe de poort zou worden geopend
door vijftig soldaten, die heimelijk al in de stall waxen. Deze
laats'en worden den I9den Augustus evenwel ontdekt ; zestien van
hen worden gevangen genomen en den 23sten Augustus opgehangen .
(Vgl. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam . VII, '143 vlg.) Ook
hier blijkt, dat de kroniek uitstekend is ingelicht zelfs omtrent
gebeurtenissen buiten Utrecht,

3) Vgl. boven blz, 237 hoot 1 en noot '1 op doze blz .
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Twellic die soldaten a) van binnen siende, die meestal
Engelsehen, Franchoisen ende Schotten waxen, be-
gerende den storm niet to verwachten, soe zy boven
die vyffhondert niet sterek en waxen ende geven
outset en vernamen ende die borgheren, die die stadt
altij t op hadden willen geven, niet vechten en wilden,
(fol. 209.) soe hebben zy gepresentert die stadt op
to geven behalven ljjff ende goet 1 ) . Ende heeft
dienvolghende die heer van Hierges mit hemlieden
doen handelea, zulex dat zylieden op denselven 24
Augusti, wesende St. Bartolomeusdaeh z), die stadt
in zynen hadden overgegeven hebben, die omtrent
die noene daerbinnen gesonden heeft drie vendelen
Spaengaerts van het regiment van Lombardie, tree-
kende daernae die antler cnechten weder b) daeruuyt
mit haer weren c) ende goet 3), passerende over bet
water naer het veer ende van daer voirts neerwerts .
Ende zijn alle die borgheren ende ingesetenen in
gratie genomen, zulcx dat daer niemant eyt quaets
gedaen is geweest, soe die borgheren altjjt wel vast
beginsel die stadt op souden hebben willen geven,
indien zy van den cnechten niet gedwonghen en
hadden gewoorden van sulex net to doen .

Den 26 Augusti zijn die gedeputeerden van den
drie Staten van Utrecht, beer Engelbert van Bruy-
hezen, van weghen der geestelickheyt, joneker Hendrick
van Essestein, van weghen het ridderscap, ende Jan

a) „soldaten" met een andere hand later bijgeschreven .
b~ „weder" later bijgeschreven .
c) „weren" veranderd in : „geweer" .

I) Volgens Bor stelde de kommandant, kolonel De la Garde, dit
aan het garnizoen voor, daar de stall geheel onhoudbaar was.

2) St . Bartholomeus was de beschermheilige der stall Schoon-
hoven ; van daar deze herinnering zoowel bij Bor als in onze kroniek .
3) „Met haer wapenen, vendels en bagagie", volgens Bor .
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Taets van Anlerongen, van weghen die stadt ende
steden a) van Utrecht 1 ), weder gereyst nae den Com-
mandeer Major ammo mit hem to veraccorderen van
de petitie b) van 200 dusent gulden, by c) hemlieden
gedaen z) .

Den 27 Augusti in der nacht hebben cl) ettelicke
Spaengaerts van den tierce van Lombardie tot om-
trent vijfhondert, leggende nosh int leger voir
Schoenhoven, gelyckelycken haer musquetten ende
roeren losgesehoten, maeckende omen alarm, daer-
mede zy weder begonsten to muter e) , willende
betaelt z n , hoewel men haer weynich schuldich
was, ende oic haer soldie geaumentert hebben, sae
hot van de besoinges waren, die noch onlanex voir
(fol . 209 .v) jonges gedient hadde, willende oic niet
larger int volt logger, maer binnen Utrecht wesen,
vergramt sijnde, dat haer de but van Schoonhoven
ontgaen was f) ; zulex dat hot gansche leger in roeren
geweest is, soedat die van Schoenh oven, menende
dat die vianden voir die stall waren, haer op die
bresse begeven hebben, daeruuyt mit groof gesehut
schitende, sulex dat daer ses Spaengaerts, wesende
jeghenover op bet veer, gesehoten woorden 3) . Ende
hebben die heere van Hierges, die grave van Meghen
ende die beer van Treslong, capitain generael van

a) „ende steden" veranderd in: „steden ende larder" .
b) „petitie" veranderd in : „presentatie" .
c) „by" later bijgeschreven .
d) „hebben" later bijgeschreven .
e) „muter" veranderd in : „mutineren".
f) „vergramt

	

was" later bijgeschreven .

1) Vgl. over hem boven blz. 35 root 1 .
2) Vgl, over doze bezending, waarvan de leden echter door hem

riot warden genoemd : Bor, II, fol . 130.
3) Van doze muiterij maakt Bor goon melding .
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de artillerie, die in der Nyport gelogeert laghen, mit
gewelt in der nacht moeten ontlopen nae Vianen
ende soe voirts binnen Utrecht comers a), ofte die
Spaengaerts souden hemlieden voir haer betalinghe
verzekert hebben ; cars is die mutinerie weder geap-
paisert, zulex cat die voirs, heeren op den 28 Augusti
des avont weder int leger gecomen 4jn .

Den 29 Augusti is die heer van Hierges mit ses
stueken grooff gesehuts ende tweedusent harquebuy-
siers gevaren van Schoenhoven den strom neder by
Crirnpen b) naer zeker sehans, die des Prineen volek
geleyt hadden to Elshoudt c) jeghens Crirnpen over,
daer die rebellen op den 31 Augusti des na(ch)ts uuyt
verlopen zijn ; daer d) die heer van 1lierges weder e)
zeker garnisoen ingelaten heeft f) tot bevriinge van
den strom, kerende weder alit het volck naer tleger
voir Schoenhoven, soe die Spaengaerts (vresende, cat
bet oorloch to drae gedaen soude weseng)) onwillich
warm int eylant van Charloes ofte Ryderweert h) to
willen i) treeken ende cat inne to nemen, daer doers
ten tij t luttel garrison binnen lack j) ; waerdeur men
die stadt k) van Dordrecht, van Brille l), van rn)

a) „comer'' later bijgeschreven met een andere hand .
l) ,,by Crimpeu" doorgehaald.
c) l ls . n a .Elshoudt „op den hoeck van de Dordtsche weert ende

tot Crimper", met een andere hand later bij geschrever ; daarna
„ende -- Crimper" weer doorgehaald .

d) „daer" veranderd in : „leggende" .
e) „weder" later bijgeschreven .
f) „ingelaten heeft" veranderd in : „daerinne coerce oic een

sch[uyt ?] leggen tot Crimpeu".
g) „vresende -- wesen" met een andere hand later bijgeschreven .
h) „ofte Ryderweert" met een andere hand later bijgeschreven .
i) „willen" met eels andere hand later bijgeschreven .
j) „daer doer - lath" met een andere hand later bijgeschreven .
k) „stadt" veranderd in : „steden" .
l) „van Brille" met een andere hand biter bijgeschreven ; ,,van"

doorgehaald .
m) „van" doorgehaald .
Bijdr . en Meded. X.V.

	

16
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Rotterdam ende Der Gouwe tsamen van den anderen a)
hadde cunnen separeren ; waervoir die van Dordrecht
bevrest zijnde, is aldaer in der stadt b) zeker com-
motie onder den gemente verresen, soe die magistrat
omtrent die stadt nyewe schanschen geleyt wilde
hebben, daertoe die borgeren onwillich waren c),
soedat zy Willem van Nyvelt, harm schout, uuyt die
stadt gejaecht hebben, twellic deur tusschenspreken
van den Prince weder terneder geleyt woorden d) ) .

(fol . 210 .) Executie van Pedro de Maldenado to
Antwer pen. Tocht van Johan Gasimir van de Paltz
en den hertog van Paltz-Tweebruggen naar Frankrij1c.
Aanval van Requesens op Zeeland .

(fol . 210v .) Den 8 September 2) is het leger van
Schoenhoven gethogen voir Woerden, ter groter
requisitie van die van Amsterdam e) 3), omme aldaer
blockhuysen ofte schanschen voir to slam ende to
leggen ; daer het lant van Utrecht op nyewes weder

a) „tsamen van den anderen" met een andere hand later bij-
geschreven.

b) ,,in der stadt" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „soe die - waren" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „waervoir die van Dordrecht bevrest -- woorden" doorgehaald ;

met eeii andere hand in de plaats daarvan : „waervoir dieselve
steden beduecht wesende is aldaer cell grote vrese onder het volck
gecomen, soedat die gemeente aldaer begonsten to ropen : die
Spaengaerts hebben ores Geus gemaeckt, zy sullen ons nu weeder
papist maecken" .

e) „ter groter

	

Amsterdam" met een andere hand later bij-
geschreven .

1) Vgl . over de krijgsbedrijven van Hierges aan de Lek en de
IJsel : Bor, II, fol . 125 ; van de beroering in Dordrecht vermeldt
Bor evenwel niets .

2) Evenzoo bij Bor, II, fol . 123 .
3) Deze bijzonderheid niet bij Bor.
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grote costen of gehadt heeft van schansgelt, waghens
ende pyonierengelt a), opdat die passaige to water
tussehen JJtrecht ende Amsterdam bevrijt soude zijn
van de roveryen, excurtien ende affsettinghe van de
sehuten ende waghens , die die van worden dagelicx
aldaer doende warm, daerdeur zy veel eoopluyden
ende anderen personen gevanekeliek medenamen ;
twellic zy daernae noch alevenwel deden, nietjeghen-
staende aldaer die schansehen laghen b) ; daer zy zeer
groote somme van penninghen by maniere van rant-
soen dagelicx aff c) genietende ware n, soe die Com-
mandeer geresolvert was (mit advis van den d)
Spaenschen Raedt) voir dat jaer ende somer e) gheen
(fol . 211 .) steden moor to beleggen ofte geschut
daervoir to doers brenghen, willende hem contenteren
mitte victorie, die by	f) verereghen hadde,
sorghende, dat antlers die fortune ende victorie (die
flu soe schoen stondt) haer soude moeghen verkeren,
nietjeghenstaende die Commandeer eerst g) belast
hadde die stadt van, h) woerden to beleggen ende
hot geschut daervoir to brengen, soe hot noch 1)
vroch genoch int jaor was als, alsdoen noch j) wesende
in de k) maent van Augusto . Twellic jammor was,
dat zulex niet on gesehieden, overmits hot sedert

z) „daer hot lant

	

pyonierengelt" met eon andere hand later
bijgeschreven .

b) „twellic

	

laghen" met eon andere hand later bijge-
schreven .

c) „dagelicx aff" met eon andere hand later bijgeschreven .
d) „den" veranderd in : „zijn".
e) ,,in den somer" met eon andere hand later bijgeschreven .
f) her volgen eenige onleesbaar gemaakte woorden .
g) „eerst" later bijgeschreven .
h) „die stadt van" met eon andere hand later bijgeschreven .
i) „noch" met eon andere hand later bijgeschreven .
j) „alsdoen noch" met eon andere hand later bijgeschreven .
k) „de" later bijgeschreven .

16*
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het innemen van Schoenhoven tot lang naer a) Alder-
heylighen alsulek sehoen, droech weder was, alst by
mensehegedeneken in veel jaren geweest hadde, oic
soe die van Woorden niet van meninglie en waren
het gesehut to hebben willen verwaehten (als men
uuyt sommighe gevangen verstaen hadde), voir oogbeii
gesien hebbende bet exempel van die van Baron b),
Oudewater ende Schoenhoven, die deep c) ongelijclc
dandere d) getracteert waren geweest . Ende zju die
schansehen ahlaer blyven leggen totters 24 Augusti
anno 1576, sonder eyt uuyt to recliten, antlers dan
dat zy tiant van Utrecht dageliex ommenselick be-
dervende waren mit rayten ende rovers , soedat die
huysluyden haer hoofsteden ende ackeren hebben
rnoeten verlaten , sonder die hebben bewonen ofte
besayen euniien, soe haer perden hemluden benomen
worden, als zy ten velden broehten, die zy weder
hebben moeten rantsoenneren van de hoopluyden
ende cnechten, in de sehansche van Worderi leggende,
al off het vianden geweest waren ; twellie al omge-
straft bleeff, wat elaehten men daer oic over dede,
userencle die hoopluyden ende cnechten van alsuicke
vryheyt, dat zy, met die van Woorden verstandt
hebbende, hemileden uuyt ende in die stadt vrylicken
lieten passeren, latende hemluden al dat zy wilden,
oic haer gevangen in die stadt brengen sonder hem-
lieden dat to benemen off tontsegghen, twellic zy
wel bequamelick hadden cunnen doers ; in somma
daer het pertiin tsamen eens zjjn, daer moeten die
naebueren, die men met opset wil bedienen, dat
ontschelden, als die overicheyt, die haer helpers

a) ,,lang naer" met een andere hand later bijgeschreven .
b) ,,Buren" later bij geschreven .
c) „deep" later bijgeschreven,
d) ,,dandere" later bijgeschreveii.
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souden, haer ten besten geven, als teen aldaer wel
opentlick sack) daer die beer van Hierges een goet
roervinck aff was a) 1 ) .

(fol . 211 .) Jiijhsdag to Re~jensburg .

(fol. 211 .) Den 19 September zijn uuyt Utrecht
naer Crimpen gebrocht drie grote stucken geschuts
mit veel munitie van cruyt, loot ende clooten ; zijn
mede uuyt bet leger van woerden derwers gethogen
7 vendelen Spaengaerts ende 7 vendelen Hoochduyt-
schen van bet regiment van den Foocker 2 ) . welcke
lloochduytschen gecomen wesende in Jutfaes, hebben
aldaer gemutinert, willende niet voirtstrecken, voir
ende aleer zy gars op betaelt waren, soedat zy
aldaer voir een tijt b) stil zijn blyven leggen, willende
Juliaen R,omero niet volghen, soe by hemlieden zeer
vilainicken toegesproken hadde, alsoff zy honden waren
geweest c) ; wesende Juliaen Romero van meninghe d)
(die alsdoen die superintendentie over tleger hadde e)
in de plaetse van den beer van Hierges, die binnen
Utrecht cranck lack f)) ende hem die nature van
(fol. 211 .) den larder niet en verstonde g), to

a) „Eiide zijn -- aff was" met een andere hand later bijge-
schreveii .

b) ,,voir een tijt" veranderd in : „totter 29 November" .
c) „soe by hemlieden --- geweest" met een andere hand later

bijgeschreven .
d) , .van meninghe" met een andere hand later bijgeschreven .
e) ,,over tleger hadde" met een andere hand later bijgeschreven .
J) „cranck lath" veranderd in : „van Crimpen cranck gecomen

was" .
q) „ende hens

	

verstonde" doorgehaald ; daarvoor : ,,over tleger
hadde van meninghe", dat later weer is doorgehaald.

t) Vgl, over bet beleg van woerden : Bor, II, fol . '123.
2) Engger . (Vgl . boven blz . 218, 220.)
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willen innenemen jeghens tadvis van een eygelick,
soe by niet uuytrechten en soude a), mit assistentie
van meer volcx, dat tot Crimpen ende daeromtrent
legghende was, hat eylant van Ryderwert, gelegen
jeghens Crimpen over ; daer die huysluyden mit
assistentie van die van Dordrecht ende Rotterdam
alsdoen b) in hat dorp to Ryderkerck een geweldighe
schansehe geleyt hadden , daer ole ettelicke vendelen
cnechten inne laghen c), tot bevrydinghe van den
strom tusschen Dordrecht, Den Briele d), Rotterdam]
ende Per Gouwe, die mit het innemen van deselve
werdt van den anderen geseparert soude woorden .
Hebbende Juliaen Romero, die alsdoen binnen Utrecht
was ende veal apparaets dada maecken, derwerts
doen gaen e) veal samoureusen 1 ) ende anderen grooten
sehepen, omme alsoe een brugge to maecken ende
mit een smoeck ende gedruys van Crimpen f) aen
bet eylant to vallen, daer een grote schat van koyen
ende beesten inne was ; dan siende, dat die schan-
sche to geweldich was, is daernae mit hat volck
wader van daer vertrocken, aff brandende ettelicke
dorpen tusschen Roterdam ende Der Gouwe . In
twellic doende ettelicke Spaengaerts ende Duytschen
by de rebelien verslegen zijn gewaorden . Ende heeft
die Commandeer daernae die Spaengaerts wader ge-
sonden binnen Amersfort, Wick, Culenborch ende

a) „jeghens tadvis -- soude" met een andere hand later bijge .
schreven ; „soe by - en soude" doorgehaald .

b) „alsdoen" met een andere hand later bijgeschreven .
c) „daer -- laghen" met een andere hand later bijgeschreven .
d) „Den Briele" met een andere hand later bijgeschreven .
e) „gaen" veranderd in : „brengen".
f) ,,van Crimpen" later bijgeschreven .

1) Zie boven blz, 129 noot 1, blz . 237 noot 1 .



UTRECHTSCHE KRONIEK OVER 1566 -1576 . 247

Vianen, om aldaer in de steden haer winterleger to
houden a) 1)

Ill dese maent van September is zeker poste van
den Commandeer Major, gaende naer Utrecht, op
die wech affgeworpen, die veel brieven by hem hadde,
die den Prince van Ouraengen, aisdoen tot Dordrecht
weseude, gelevert woorden . Tluyt sommighe van
deweicke die Prince verstaen heeft zeker verraet,
dat op die stele van Dordrecht ende Zirixce gecon-
cipieert was, ende oic die namen van denghenen, die
tselve verraet to weghe gebrocht souden hebben .
Weicke brieven die Prince openbairlick in zjn pre-
sentie doen lesen hebbende in jeghenwoordicheyt van
den Magistraet van Dordrecht, zjjn aldaer sommighe
van den presentten bevonden gewest, die van de
complicen warm ende in de brieven by namen ende
toenamen geexprimert stonden . Waerdeur die Prince
zeer vergramt zjjnde ende hem in colere stellende,
geprotesteert heeft voir God ende die werldt, dat by
tot haerluyder ernstelycker versoucke ende tot zjjnder
grote coste, schade, moete, arbeyt ende achterdeel b)
hem in Hollant begeven hadde, omme haerlieder
protector ende beschermer to wesen jeghens die on-
goddelycke ende onverdrachgelicke regieringhe der
uuythemschen c) ende Albanisse tyrannie, daertoe zy

) ,,dan siende - to houden" met een andere hand later bij-
geschreven .

b) ,,ende tot zijnder - achterdeel" met een andere hand later
bijgeschreven .

c) ,,der uuythemschen" met een atidere hand later bijge-
schreven .

1) Deze tocht van Romero wordt door Bor niet vermeld . Hij zegt
alleen (II, fol . 125), dat Requesens na het beleg van Sehoonhoven
een gedeelte van Flierges' troepen naar Biabant ontbood, o . a. het
regiment van Rornero . Dit moet dan zijn gesehied iia den tocht,
dies ooze kroniek besehrijft .
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oic den anderen eedeplechtich wares . Versoeckende
(fol. 212,) acts, soeverre sy hem niet laugher en
begeorden, wel bereyt ende oic van meninghe s nde
hem terstondt weder uuyt Hollant to willen begeven,
wel wetende, dat zy sells a) hem ten laesten souden
verraden, zulex dat by hemlieden voirtsaen niet
veel goofs toebetrouwen en conden, mit moor anderen
diergelycken proposten . Twellie die voirs, complicen
hoorende ende haer faulten terstont bekennende,
hebben op haer knyen vallende gratis ende miseri-
corde versoeht . Ends 4jn dissolve mitterdaet ge-
vankelicke gestelt ende sommighe van hemlieden
(onder diewelcke die heer van Papendrecht, Oom, mode
was b)) daernae c) geexecuteert, als van gelycke oic
gedaen is binnen Zyrixe 1 ) .

(fol . 212.) Tocht der bpanjaarden naar Zeeland.
(fol . 213 .) Beleg van Zieriksee. Engelsche gezanten

in Antwerpen en in Holland .

(fol. 215 .) Den 26 November heeft die stadt van
Utrecht den heere van Hierges moeten beloeven
ende geven 20 dusent gulden, ofte by soude binnen
die stadt gebrocht hebben dour ordonnantie van den
Cornmandeur Major (als by seyde), daer by hemlieden
mode dreychden, hoewel sulex onwaraehtich was,
seven vendelen Hoochduytschen van des Foeckers 2)
regiments, die van den 29 September in Jutfaes gelegen

a) „sells" met eon andere hand later bijgeschreven .
b) „onder -- was" doorgehaald.
e) „daernae" met eon andere hand later bijgeschreven .

1) Deze episode, die zeker uiterst merkwaardig is, is niet bij
Bor to vinden . Vgl, echter Res. Holl. 23 Sept., '12 Oct , $ Nov. 4575.
2) Fugger. (Vgl . boven blz. 245 soot 2.)
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hidden ende Juliaen Romero naer Crimpen niet
volghen en wilder . Ende die van Utrecht dieselve
20 dusent gulden beloeft ende daervan 10 dusent
gereet opgebracht hebbende, die zy uuyt den ge-
meente soe geesteliek als werlijek by leninghe gecol-
Iectert hidden, soe heeft die heere van merges op
den 29 November dieselve seven vendelen uuyt Jut-
faes doen vertrecken naer Gelderlant, leggende die
aldaer in garnisoen tot Zutfaen, Grool, Dueticom
ende Lochum 1 )

1) Volgens Bor (II, fol . 130) droeg deze zaak zich eenigszins antlers
toe. De Staten van Utrecht hidden al geruimen tijd gedeputeerden
gezonden naar Antwerpen, waar zij bij den landvoogd de belangen
van hen door den oorlog zwaar geteisterd en zeer verarmd gewest
hidden voor to stain ; vooral drongen zij aan op vermindering van
listen en protesteerden in ieder geval tegen alle nieuwe belastingett .
„ Iaer in plaetse van henluiden to verlichten, vverde dese ver-
toniuge so qualyk by den Groot Commandeer genomen, dat by
de stall Utrecht hover alle d : garnisoetten, daerbinnen en ten
platter laude leggende, itoch dreigde en schreef to willen beswaren
met seven vaendelen Duitse soldaten, ten ware sy in promptis en
tnetter died ophrochten by forme van leniuge de somme van
20,000 guldens ; maer also heti 't selve onmogelyken was, hebben
sy moeten versoeken d'intereessie van de heere vats merged, hareii
Stadhouder, en den Grave van Barlaymont, zijnen udder, om sur-
cheance to krygen en middelretijd hare geallegeerde schaden met
goede suffisante documenten to doen blyken" . De genoemde 20,000
gulden warm Utrechts aandeel in een bode van 1,200,000 golden,
door Requeserts gedischt ett waarvan Brabant 350,000 zoo moeten
hetalen. Het verschil tussehen Bor en de kroniek is in hoofdzaak
dit, dat bij den eerste Regoesens de 20,000 gulden als leering
eischt, en Utrecht zich om verlichtitig tot Ilierges en Barlaymont
wendt, terwijl in ooze kroniek joist Hier ges Utrecht de leering
afperst. E en antler verschil is, dat volgens Bor hot geld riot,
volgeris ooze kroniek wel, zij hot din slechts voor de helft, is
opgebracht . Mij dunkt, dat in zulke financieele taken, die onzen
kroniekschrijver zeer van nahij moesten aangaan ---- ongetwijfeld
was hij een man van stand en vermogen r-- deze zeker volledig
vertrouwen verdient. Ook kon hij gemakkelijk controleeren, dat
de Duitsche soldaten, die hij Jutfaas lager en die in geval van
niet-hetaling in Utrecht zouden worden gelegerd, riot char, maar
in Gelderlatid werden ingekwartierd .
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Den 8 December hebben die van Der Gouwe op-
geslegen zeker schansche tot Haestrecht, daer zy
twee vendelen cnechten van den regiments van den
grave van Boussu gesleghen ends uuyt verjaecht
hebben .
Den 26 December is die ambassadeur uuyt Enge-

lant weder vertrocken uuyt Antwerpen naer Engelant .
rnt laeste van December soude sommighe Spaen-

gaerts het castel van Vrendenborch verraden ends des
Princen yolk van achteren opgelaten hebben ; waer-
van die capitain kennisse gekregen hebbende, zijn
sommighe van den complicen gevangen ends al
heymelick aldaer geexecuteert gewoorden, die deur
inductie van den beers van Aldegonde, die langhen
tijt aldaer gevangen geseten hadde, sulcx to weghe
gebroocht souden hebben I) .

(fol . 216.) 1576. Zieriksee ontzet . Jubileum to
Meehelen, Champagney naar Engeland gezonden .
's Prinsen folk bezel Krimpen .

(fol . 21'7 .) Muiterij to Brussel. Dood van Reque-
sens. De Raad van State . Gezantschap aan den Ironing .

(fol. 218.) Intrigues van den Spaanschen gezant
to Parijs. Pogingen om de Spaansche soldaten to doers
vertrekken .

(fol. 219 .) Spaanschgezinde Nederlanders. Oproe-
ping aan Aerschot . Verschillende krijgsbedrajven .

(fol. 219 .) Den 9 May hebben die van Waterlant,
sterck wesende over die tweedusent personen 2),
wel toegerust wesende, die gelycht waren uuyt Alck-
maer, loom, Enckuysen ends anderen Waterlant-
schen plaetsen ends steden, daer overste aff was

1 ) Dit verhaal niet bij Bor .
2) Bor geeft (II, fol . 144) geen getal op.
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Dirriek Snoy, gouverneur van Enckuysen, in den
morghenstondt innegenomen die stele van Muyden,
daer zy mit sehepen ende ettelieken galeren mit een
stercken noordenwint voir gekomen waren, daer doers
ter tijt binnen lath een vendel Hooehduytschen
cnechten , die , haren comst vernemende , tsamen a)
daeruuyt verlopen waren . Soedat die heere van Hierges,
binnen Utrecht die tydinghe ontfanghen hebbende,
terstont derwerts doers comers heeft alle die schutten,
sae van Spaengaerts , Walen als Duytschen , die tot
Amersfort, \Y jck , Renen , Culenborch , Vianen , die
Nyport ende in anderen omlegghenden steden ende b)
plaetsen in garnisoen leggende war en ; daer by hem
by gevonden heeft op den 10 May aen Ste . Mertens-
djjck, daer by hemlieden tsamen verscheyden hadde ;
mitten weicken by ten selven daghe gecommen is tot
Muyerberch, omme dissolve Waterlanders to ver-
jaghen uuyt die stele van Muyden ende tonsetten
tcastel, daer Harman van Linden I), hopman van
(fol. 220.) een vendel cnechten van den regiments
van den grave van Boussu, doers ter tit op was, by
hem aldaer gesonden wesende omme ordre van als to

stellen, sae die bailliu van thugs van Muyden in
Hollant gevanghen sat ende men oic al over langhe
vrese gehadt hadde, dat die Geusianen aen die quar-

a) „tsamen" veranderd in : ,,meest" .
b) „steden ende" later bijgeschreven .

7) Bor noemt als drost van Muiden en baljuw van Gooiland,
jonkheer Pouwels van Loo en lost hot, zonder hot rechtstreeks to
zeggen, voorkomen alsof doze op hot slot aanwezig was. Onze
kroniek zegt evenwel, dat de drost in Holland gevangen zat en
dat hot slot word gecommandeerd door hopman 1-lerman van
Linden . Evenmin als dozen persoon noemt Bor zijn buitensporig-
heden in hot Utrechtsche, die op den tijdgenoot, onzen kroniek-
schrijver, blijkbaar grooten indruk hebben gemaakt .
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tieren van der Zuyderzee op den landen van Utrecht
een invasie souden hebben moeghen doen ; hebbende
die heere van Hierges denselven van Linden altjt
gebruyckt gehadt voir een van zynen principaelsten
raedt, als van gelycke gedaen hadde die heere van
Lanoy, grave de La Roche , voirgaende gouverneur
van Utrecht ; wesende dissolve Linden een van de
principaelste hopluyden , die den huysluyden ende
dorpen van den landen van Utrecht altijt mit groue,
onsprekelycken exaction ende concussion van lenin-
ghe a), brantsehattinghe ende roverien gequelt ende
getravailleert hadde, soe mit gewelt als dreygementen,
hem niet ontsien hebbende den huysluyden ende
dorpen by zyne missiven to sommeren to veur ende
to swords omme ter ordinantie van de stzdthouder (als
by seyde) groue somme van penninghen to furneren .
Ende die heere van Hierges , wesende tot Muyerberch,
is op den 11 May mit zijn volck voirts gethoghen
naer Muyden . Ende dairvoir doen stellen hebbende
twee metalen stucken geschutz, die by mode van
Utrecht doen brenghen hadde, daer by mode in de
galeren dodo schieten, daervan terstondt een in de
grout ende eon in brant gesehoten worden, ende
ettelicke Spaengaerts van achteren dour hot water by
den sehout van Muyden op hot buys') gebroeht
wesende, soe zijn die Spaengaerts die stadt mit gewelt
aengevallen, zulcx latter by de vijffhondert personen ~)
binnen die stadt versleghen worden ende over die
hondert gevangon, nemende die rests die vluchte
naer beer schepen, werponde van hemlieden int lopen

a) „leninghe" later bijgeschreven .

4) Nam, bet Muiderslot .
2) Bor spreekt van een verlies „van omtrent 200 goods soldaten,

die daer flood bleven en somrnige gevangenen ."
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haer roeren, harms ende geweer ; van dewelcken by
(fol. 22+0' .) de tweehondert personen noch verdronc-
ken, die by de sehepen (overmits het leghe water,
dat mitten oostenwindt verlopen was) Diet cowmen
en conden, soedatter by de 1 100 roeren 1 ) soe binnen
als buyten die stadt gevonden zijn geweest, wit veel
storrnhoyen, harnassen, spiesen ende antler diergelijek
geweer . Ilebbende die Geusianen voir die compste
van den been van ilierges die kereken ende beelden
gescheent ende gebroecken ende die stadt genoech
geplondert gehadt. rndien die Geusen soe haest van
daer Diet verdreven en hadde geworden, als men
uuyt den gevangenen verstaen heeft, soe souden uuyt
Waterlant daer noch by gecommen hebben ettelicken
vendelen cnechten onder den coronet Bartelent 2 ), die
voir een tit op den eylanden van Tessel, Vlielant,
Schellinek ende Amelant geleghen hadden 3) ende
van oosten tot dienste van den Prince van Ouraengen
gecommen waxen, die gepast hadden den landen van
Utrecht geheel to plonderen ende gaps to verbranden
ende inne to nemen Diemermeer ende Sparrendaln,
omrne alsoe Haerlem ende Amsterdam weder van den
anderen to seheyden 4) .

(fol. 220 .) Vrede in Frankrij k .
(fol. 221 .) Bart hold Entens in Gronangen en .Fries-

1) Dit groote verlies vats wapenen Diet bij Bor, die alleen spreekt
van een vlucht „met grote desordre" . Daarover heeft Sonoy zich
dan ook later zoowel voor de Staten van het Noorderkwartier as
voor den Prins moeten verantwoorden ; hij heeft zich evenwel
kunnen rechtvaardigen .

2) Natuurlijk Bartold Entens, de bekende Ommelander Watergens .
3) Zie daarover : Bor, II, fol . x44 .
4) De beschrijving van de verovering van Muiden door Sonoy en

de herovering van de stall door nierges wordt door Bar ongeveer
op dezelfde wijze beschreven als door onze kroniek, met eenige
afwijkiugen, die boven zijn aangegeven .
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land. Krijgsbedrijven in Zeeland . Terujkornst van
den afgezant van den Raad van State nit Spanje.

(fol. 222.) Zieriksee gee ft zich over. Groote mui-
ieijj der Spanjaarden .

(fol. 223 .) JTervolg . Benoeming van don Jan tot
landvoogd . Voornemens van den Koning tot pacificatie
van de Nederlanden .

(fol. 224 .) Pogingen van den 1?aad van Stale tot
stoning van de muiterij .

(fol. 225 .) Voortganq van de muiterj . Onder-
handelingen met de muiters.

(fol. 226.) De muiters bezetten Aalst .
(fol. 227 .) Spaansche wreedheden.
(fol. 228.) Vergadering der Staten-Generaal to

J3russel bjee'ngeroepen .
(fol. 229 .) Don Jan in Spacje.

(fol. 229v.) Den 24 Augusti in den morghenstont
is die leger voir Woorden 1 ) ( die aldaer vast beginsel
van September anno 1575 gelegen ende gaps niet
uuytgerecbt en hadde) opgebroken, verbrandende
alle haer hutten ende sehansen . Treckende alle die
vendelen, soe Duytschen als Wales, die daervoir
gelegen haddeii, dear ordonnantie van den heere

1) Woerden was in Maart '1576 op bevel van den Prins door
dcii commissaris Jan Vos, die zich door den vijand hoes had ge-
slagen, van krijgsvolk en proviand ruin voorzieii . Bovendien be-
lemmerden de gestelde inundation eon geregelde beschieting der
stall en dus iiog veel moor eeii bestorming . In Mei mislukte ccii
nieuwe poging tot proviandeering der stall . Woerden bleef evenwel
nauw omsingeld en zou vermoedelijk hebben inoeten vaflen, zoo
de troepen, die de stall belegerden, niet door den Raad van State
iiaar Brabant warm ozitboden om tegen do muitende, to Aalst
gevestigde Spanjaarden to strijderi . (Bor, II, fol . 145.) Uit onze
kroniek blijkt evenwel, dat onze troepen niet naar Brabant zijn
getrokkeii, maar in Utrecht op de dorpen ziju blijven term .
Vermoedelijk heeft men hen niet vertrouwd en gevreesd, dat zij
in Brabant gemeene zaak met de muiters zouden makes .
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van 1lierges tsamen , deep bier ende dander daer op
die dorpen doir bet gansehe lant van Utrecht , dat
zy jammerlick zeer besehadichden, roe hot reeht
midden in den bouwe was ende die Staten van
(elderlant niet lyden en wilder, dat die stadthouder
aldaer enighe cneehten zeynden soude , als by oic
niet en dorste doers . Indien die leger nosh een
weynich tits voir Woerden hadde blyven leggen,
soude die stadt haer van armoede, hongher ende
commer op hebbe moete geven, als men uuyt die
borgheren naederhant verstaen heeft, die dear bet
opbrecken vant leger verlost zijn gewoorden ende
groote blyscap gemaeekt hebben . Heeft oic die beers
van Ilierges omtrent terselver tijt ails die sterckten
ende sehansehen, die in Waterlant geleyt ware n, op
doers brecken ende verlaten, doende alle die vendelen
mede voir die vier porters van Utrecht commen tot
onsprekelicke grote costs ende schade van den landen
van Utrecht ende inwoenderen van dien . Twellic al
mit opsette wil gedaen worden em die van Utrecht
ganselick to bederven ende hemlieden geheel arm
ende mat to maecken in recompense van den godaen
dienst, die zy altijts bewesen ende gedaen a) hadde,
daervan den danck zeer sober was 1) .

(fol . 231 .) Rassinghem naar Spanje gezonden . De
Raad van State gevangen genomen .

(fol, 232 .) Justeficat'ie der Staten van Brabant,
8 Sept. 1576. (Bor, II, 169 vlg .)

(fol. 234,) Den 12 September des avonts to seven

a) „ende gedaen" met een andere hand later bijgeschreven.

1) Dit beklag van den Utrechtschen kroniekschrijver is niet
billijk . Ongetwijfeld hing bet samentrekken der troepen in en om
Utrecht samen met de muiterij in Brabant en Vlaanderen, waar-
voor men ook in list noorden op zijn hoede moest zijn .



256 UTRECHTSCIE 1: RONIEI OVER 1566-1576.

ure zijn binnen Utrecht gecommen endo mit gemack
innegelaten a) drie vendelen cnechten, die die heere
van IIierges als gouverneur van Utrecht nit gewelt
daerbinnen hebben wilden, nietjeghenstaende wat
goede rernonstrantien endo presentation hem gedaen
warden b) , ofte by soude die over Vredenborch mit
gewelt c) dien nacht daerbinnen gebroeht hebben, als
by mit grammen moede verclaerden d), mit assistentie
van ettelicken anderen vendelen, sue van zjjn regi-
menten als van grave van Boussu endo Meghen, die
tot dien eynde e) voir die vier porten alsoic f) om-
trent die stadt legghende g) endo by hem aldaer doen
common warm, hebbende harm lager opgebrocken
voir woerden, ais insgelicx rnit assistentie van de
Spaengaerts, tot Amesfort, wijck, Culenborch, Vianen
endo Schoenhoven noch h) in garnisoen legghende
endo by hem ontboden sijnde i), die al op den tocht
gereet endo al j) eensdels by hem k) omtrent die stadt
gecommen warm, meynende die alsoe inne to ge-
cryghen, mits in de stadt mit gruff geschut van
Vredenborch schietende ; twellick by geerne gesien
hadde, belastende zulcx l) den capitain sulcx to doenne,
die daervan in weygeringhe was, hebbende die saecke

a) „endo -- gelaten"
b) „nietjegenstaende

bijgeschreven .
c) „mit gewelt"
d) „als by

schreven .

met eon andere hand later bijgeschreven.
-- warden"

verclaerden"

met eon andere hand later

met eon andere hand later bijgeschreven .
met eon andere hand later bijge-

e) „tot dien eynde" met eon andere hand later bijgeschreven .
f) „oic" met eon andere hand later bijgeschreven .
g) Hs. „legghende warm" ; „warm" doorgehaald .
h) ,,noch" met eon andere hand later bijgeschreven .
i) „endo by -- sijnde" met eon andere hand later bijgeschreven .
j) „al" met eon andere hand later bijgeschreven .
k) ,,by hem" met eon andere hand later bijgeschreven, en door-

gehaal d .
l) „zulcx" doorgehaald .
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wat wader innegesien dan die heere van Ilierges,
die seer vergramt was, uuyt oirsaken (als to ver-
moeden is) dat by bedeucht was, dat die gemeente
van Utrecht hem hadden moeghen vaiighen ende
(fol. 234.) naer Brussel by zynen vader 1) breughen,
soe by mt zeker wiste, dat die Staten van Brabant
die Staten van Utrecht zeer versoeckende waren, dat
zy haer merle in haerlieder confederatie begeven
souden ende gheen garnisoen van den heere van
ilierges ontfanghen, soe zy haer by hem bedroghen
souden vinden , als wesende dieghene , die gepast
hadde die quartioren daeromtrent legghende a) mit
garnisoonen to besetten ende lime to houden tot
behoeff van den Spaengaerts ende Karen aenhanek,
omme alsoe ilollant ende Zeelant uuyt Utrecht to
beerachtighen ende den pays, die voirhanden was ), to
beletten ende die zaeken van den landen wader in
eon nyewe beroerten to stellen, als sulex sonder twyfel
zjjn meyninghe was, indien God die bore tselve
naederhant deur 4jn Goddelieke gratie b) niet version
en hadde 3).
Den 14 September zjn alle die Spaengaerts, die

tot Amersfort, Wjck, Culenboreh, Leerdam, Vianen,
Schoenhooven ende Haerlem den gansen sourer in
garnisoen gelegen hadden, uuyt den lan den van
Utrecht, daer die c) heere van ilierges hen d) tsamen

a) ,,legghende" later bij geschreven .
b) ,,deur - gratie" later bijgeschreven .
c) ,,die" veranderd in : ,,zy by de",
d) ,,hen" doorgehaald .

I) De oude Berlaymont, destijds lid van den Raad van State,
den 4 September 576 bij den coup d'etat van de Haze c . s . met
zijn medeleden gevangen genometi .
2) De Pacificatie .
3) Deze bijzonderheden niet bij Bor .
Bijdr, en Meded. XXV.
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by den anderen doers commen ende vergaderen a)
wares , verthogen naer Brabant omme hemlieden to
voeghen by den anderen Spaengaerts, die omtrent
Antwerpen jeghens die Staten van Brabant veeltleger
slaen wilden ; denwelcken die heere van Hierges ten-
selven daghe mit die grave van Meghen ende die
heere van Floyon, zijn broeders, gevolcht is tot W jck,
omme ordre onder hemlieden to stellen, wesende die
heere van Hierges zeer versocht van Juliaen Romero,
den president van den Troubelen Raedt Roda 1), die
op hat cartel tot Antwerpen mit meer anderen Spaen-
schen capitainen gevloden wares, als dat by in
Brabant mit hemlieden commen ende hear hooft ende
generael wares wilds, roe zy niemant en hadden,
deer zy made communiceren conde, die die nateure
van den landen kende ende hare tale verstonden ;
dan die heere van Hierges en dorst alsdoen zulcx
nosh niet wel bestaen, hoewel die wills van hem
antlers daertoe goat was, sorghende, dat zjjn, b)

a) „ende vergaderen" later bijgeschreven .
b) her breekt de kroniek plotseling af.

1) Jeronimo de Roda, lid van den Raad van State .
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