
KRONIJK 
uit hot Klooster Baria-Wijngaard te Weert. 

1442--l..587 _ 

~ 

In de ,CODgregatie van. Windesheim bestond van oudsher 
het gebruik van geschiedkundige aanteékeningen te houden. 
Een. del' kloosterlingen was er met de taak belast, 'om alle 
weteqswaardige gebeurtenissen, zoo bin~en als' buiten, het 
klOoster geschied, naar de volgorde des tijds op te', teeke
nen in een daartoe bestemd memorie-boek. Aan, de zorg
zaamheid van eene dier nonnen heeft ook deze kronijk 
haar ontstaan te danken. ' 

Onderscheidene s(}(}rtgelijke geschiedschriften uit de 
kloosters' onzer omstreken hebbi:m bereids het licht gezien. 
De Wel Eerw. Heer W. Everts,' directeur', der scholen te 
Rolduo, gaf, voor een tiental ja1'en, de kronijk uit, getiteid: 
Om'kande van de stichting des klaostet's Jeruaalem te Venrày 
(1422-1527) (1). De Wel Eerw. Heer Jos,. Habp.ts 
leverde: Drie chranijkjes van St. Agneten-klooster· te Maeseyk 
(1430-1ö89) (2) alsmede een Memorte-boek van het }clooster 
van den H. H~ronymU8 te Roermond (1438-US61 (3). 
Deze drie kloosters volgden den Regel van den H. Augus
tinus 'naar aanleiding der statuten van Windesheim. De 
twee eerste waren door vrouwen-, het laatste door mannen 
bevolkt. 

(i) De Dielsche Warande, Jaargang i86'. 
(2) PubUeations bistoriques et arebéol~ques du Limbouri, tom VI pag. i83. 
(3) Ibidem tom IX paS, 31 f • 
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Het klooster Maria-Wijngaard, ook wel dat der Witte 
Nonnen genoemd - waarin deze kronijk werd opgesteld -
lag te Weert in de Maasstraat en strekte zijn erf tot aan 
de Schoolstraat uit. Ziehier zijnon oorsprong. Drie jonge 
dochters uit Weert, afkeerig' van het gewoel. der wereld, 
hadden het besluit opgevat om sàmen te gaan wonen, ten 
einde God in de afzondering vrijer te kunnen diénen; al 
spoedig sloten' onderscheidene andere dochters. door den
zelfden geest van godsv!'ucht bezield, zich bij haar aan en 
vormden met. haar eene geestelijke vereeniging. Hare huis
kapel werd in 1442, dool' den Luikschen wij-bisschop Dio
nysius Stephani, plechtig ingezegend. Aanvankelijk volgden 
deze nonnen den Regel van den H. Fl'ancisous, doch gin
gen reeds in . 1. 4l>O over tot de orde van den H. Augustinus 
en traden in verhindingmet de Congregatie van Windes
heim (1). Haar levensl>egel 'was over het algemeen 'niet 
zeer streng; het kloosterslot bestond aan"an1t~lijk bij haar 
nier;. de zusters zougeI,l dagelijks de kerkelijke .getijden in 
koor. naar de, wijze der kanunniken, en brachten een aan
zienlijk gedeelte vail den dag in handen-arbeid door. 
Eenigen hiel,den zich onledig met tuin~ en veldbàuw; de 
meesten echter voorzagen in haal' dageliiksch onderhoud 
dOOI' het spinnen en weven van vlas en wol. Eene spin
en weefkamer' strekte haal' tot gemeenschappelijke werk
plaats, terwijl uitgestrekte bleekerijen haar ten, dienste 
stonden om de, garens en weefsels te zuiveren. ' 

(t) Over deze Congregatie, zie J. C. VAN SLEE. De Kloo8te.rvereeniging 
van Windetheim, eene "kerkhistorie8che studie. Leiden 187. in 80 bllldz. 35 .. 
Volgens onze bescheiden meening zullen de kloosters van Weert en Maeseyk wel 
aan de visitatie der Congl'egatie van Windes heim onderworpen zijn geweèst, en, 
ook de voorl'eehten dier vcreeniginR !Ienoten hebben, plaar geen eigenlijk lid
maat daarvan geweest zijn, uitboofde dat Paus El18enlus IV. den 8 Noyember 
1436, aene bul had uificvaardil!d, waarin hij verbood, dat voortaan geen non
nenldooster meer in die Congregatie mocht opgenomen worden. 
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Zulke kloosters hadden alzoo, ook op het gebied der 
nijverheid. hunne waarde, vooral ineenentijd, wa:u'op 
de kleedingstukken en 'het ,pellegoed zeer duur en moeilijk 
te vervaardigen waren. 

In 1507 trad de gravin Emilia zuster van Gel'ard. graaf 
van Horne, in het klooster; zij sleet daar hare dagen in 
stillen eenvoud. en overleed er den 2 October 1562. 

In 1525 werd de huiskapel door eene nieuwe kerk ver
vangen. Jacob, graaf van Horne, bijgestaan door Petrus 
van, Brussel, biechtvader, en Maria Van Byse, prIOrm 
des .kloosters, legde den eersten steen van het nieuwe 
Godshuis; het werd ingewijd door Gedeon van der Gracht, 
wij-bisschop van Luik den 22 A,pril 1539. Later. in '1570, 
is dezelfde kerk andermaal ingezegend geworden, door 
I~indanus, bisschop van Roermond; omdat er vele geuzen 
in begraven waren geworden. 

Tijdens de beeldstormerij en de overheel'~ching der 
geuzen te Weert, had het klooster Maria-Wijngaard,' dank 
zij der bemoeiingen van eenige goedgezinde burgers, be
trekkelijk weinig te. lijden. Toen in den namiddag van den 
29 Augustus 1566, de -beeldstormers, afgemat door hunne 
verwoestingen in kerken en kloosters der stad aangericht, 
in 'eene kroeg áan,het slempen waren, wist~n eÈm paar 
burgers zich bij hen te. voegen en trachtten hen te be
wegen, om het klooster der nonnen niet bij nacht te over
vallen; zij zèlven boden zich' aan, om hen onmiddelijk 
derwaarts te geleiden. De meeste dier woestaards verkozen 
hunne slemppartij voort te zetten; eenigen evenwel lieten 
zich overhalen. Deze begaven zich naar het klooster doch 
bepaalden zich daar bij het stuk slaan van enkele beel
den. Middelerwijl werd de mare in de stad verspreid, 
dat ook in het klooster der Witte Nonnen alles vernield 
was. Door dezen kunstgreep, gelukte het groote schade 
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aan het klooster en veel leed aan de nonnen te besparen, 
die, zooals de kronijk meldt. veel mindel' dan andere 
ordensleden gekweld zijn geworden. 

Na verloop van tijd werd ook het kloosterslot bij de 
nonnen ingevoerd. Deze belastten zich llu tevens met de 
opleiding der jeugd en het onderricht in vrouwelijke 
handwer.ken. 

Hoe groot de bevolking van haar klooster was in 1741, 
l~ert ons de· volgende opgave. Den 19 October van dat 
jaar telde men er drie en dertig leden. Deze waren: 

Koorzuster8. . »Suster Gertrudis Constantia Smeulenaers, 
pdorinne, oudM ,jaren, professie 31 jaren. Sr Marià 
Cecilia van Sittert,subpriorinne, oud 74 jaren, geprofest 
fH. Sr loanna Van der Aa, oud. 70' jaren, geprofest 48. 
Sr loanna Theresia Van den Heuvel,· meesterse der novitiën 
en costerse, oud 65 ja'ren, geprofest 45. sr Ánna Theresia 
Rasiart, oud 66 jaren, geprofest 41. Sr. loaona Catharioa 
Rycken, procuratesse, oud 62 jaren, geprofest 37. Sr 
Joanna Maria Visschers, oud 59 jaren, geprofest 37. Sr 
JoannaMaria, Chris~ina Damers, oud 58 jaren, geprofest 
37. Sr Theresia PhiIippina De St. Amand, oud, 58 jaren, 
geprofest 35. Sr Maria Anna· Bollen, mede-costerse, oud 
58 jaren, geprofest 35. Sr Catbarina Clara Eymberts, oud. 
55 jaren, geprofest 33. St Gertrudis Cl efà,s , Qtlnterse en 
vestiaria, oud 53 jaren, geprofest 32. Sr Dymphna Catha
rina Boot, oud 52 jaren, geprofest~. Sr Maria Elisa
beth N~laet, oud 49 jaren, geprofeE!t '27. Sr Maria Ger
tI:udis Stals,siekenmeesterse, oud 43 jaren, geprofest 23. 
Sr Anna. Maria Gerardiná Nelissen, meestel'esse der h'an~ 

sche school, oud 42 jaren,g'èprofest 21 .. Sr A~na Kalis, 
dispensierse , oud 43 jaren, geprofest 21. Sr J aeomijn 
Monica Van Os, 0ud 41 jaren, geprofest 13. Sr Joanna 
Margaretha Constantia de Launay. porti eres , oud 3lS jaren, 
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gep,>ofest 6. Sr Joanna Maria van Overbeek, oud a5 jaren., 
geprOfest 6. Sr loanna Maria Nelissen, .oud !!!! jaren:>. 
geprofest 3." 

Leekezuste1·s. »Maria Van Mosten, oud 76 jaren, gepro
fest 50. Elisabeth Joris, oud 66 'jaren, geprofest 45. 
Joanna Deckers, oud 62. jaren, geprofest· .36. J03nna 
Vestj.ens, oud 52 jaren, geprofest 32.Catharina Hendrix,. 
oud 35 jaren, geprofest 15. Maria Agnes Luis, oud 37 
jaren, geprofest 11. Maria Martina Pitten, oud 31 jaren, 
geprofest 9. Aglltha Pitten, oud 34 jaren, geprofest 7." 

·Novicen. »Aldegonda Van Win. Gertruij Vaess.en .. Joa~na 
Hendt'ix en Maria Catharina, Blankers." 

Tijdens de regeering van Joseph 11 in 1784 werd 
~et klooster MarIa-Wijngaard door het keizerlijk gouver
nement met opheffing bedrdgd, doch, dank zij del" hou
ding der 'Weerter burgerij, mocht het ongedeerd blijven 
voortoostaan totdat het eindelijk, bij den inval d~r Franschen, 
in 1794, tot. een zelfde lot veroordeeld 'Yerd, waardoor zoo 
vele godsdienstige stichtingen zijn ten gronde gegaan. 

In 1797 werden de nonnen heên gezonden en hare be-, 
zittingen 'hèt eigendom' van de Fransche Republiek ver
klaard. Den' U; September 1803 we~d het klooster voor 
de som van 8200 franken verkocht en in 1836 stortte 
de kel'k hl puin onder de slagen van moker e.n hamer. 
Eindelijk zijn de . nog overblijvende. gebouwen met· het 
aangrenzè!1d terrein, in 1843, door de' Brigittinessen van 
Uden .llangekocht en, den 4. December van da~zelfde jaar,. 
door de Eerw. Overste Bernardina Randhaxe niet drie 
zusters beti~kken geworden, Zoover de geschiedenis van 
het klooster del' .Witte Nonnen. 

Wal nu de schl'ijfster onzer kronijk betreft, uit den 
iJll10ud harer aanteekeningen blijkt: dat' zij Mf./t'ia Luytetl 
heette, kloosterzuster. was' in Mal'ia-Wijngaard en dat haal' 
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vader, Jacob Luyten. die gelijk zij een Weertenaar schijnt 
geweest te zijn. aldaar in 1B68 aan de pest overleed. 

Hare oudste verhalen heeft zij ongetwijfeld óf uit vroe
gCM oorkonden des kloosters óf uit den mond van be
jaarde lieden overgenomen; van de feiten, die sedert het 
Jaar 1lS62, of wellicht nog vl'oeger, plaats grepen. is zij 
zelve óf oog- of oorgetuige geweest en kon ze uit dien 
hoofde met veel nauwkeurigheid te boek stelleR. 

De b~scheiden, die de kloosterzusier over Philippus van 
Mon~morency, graaf van Hor-ne, diens familie, hof enh.Uis
houding te Weert m.ededeelt, zijn. voor de geschiedenis 
merkwaardig. Van niet minder belang zijn hare aantee
keningen over, de pogingen, welke de. henormers en 

. beeldstormers hebben . aangewend, om in de hoofdplaats 
van het voorma.lig graafschap Borne én hare omstreken, 
vasten voet te krijgen. 

Zuster Maria. Luyten begint hare kronijk met den 12 
October 1442, dag waarop de eerste kloosterkapel werd 
ingewijd, en eindigt ze hoogstwaarscl}ijnlijk met· het jaar 
1lS70 ;althalls de' aanteekeningen op het jaar 1lS87, die 
het geschiedschrift sluiten, hebben geene betrekking met 
den overigen inhoud en ~ijn vermoedelijk door eene 
vreemde hand daaraan toegevoegd. Hare schrijfwijze ver
raadt niet alleen den Limburgsehen tongval maar zelfs 
den spreektrant harer vaderstad. 

Afschrifteli der kronijk, of· althans ·uittreksels daarvan. 
zijn nog. heden ten dàge in Weert én omstreken niet onbe
kend. Ook de beroemde pastoor van Helden, Joannes 
Knippenbergh, heeft zijn verhaal van de beeldstormerij te 
Weert uit dit geschiedschrift getrokken (1.). 

Ons echter is het niet gelukt het oorspronkelijk band:" 

(J) Vergelijk· KNJPPENBERGH. Hist. Eccltica Ducatus Gelrlm blad :l80. 
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schrift eter kronijk op te speuren; wat wij hier in het 
licht geven is dus slechts een afschrift, dat met een ander 
- in bezit van den Wel Eerw. Heer Jos. Habets - ver
geleken en daaraan getoetst is geworden. 

Ten slotte zij hier nog bijgevoegd~ dat tot nader begrip 
der feiten, in deze kronijk vermeld, meerdere ophelde
ringen te vinden zijn: in de Chrollijk van Roermond door 
Jan van Rijckenroy (1); in d.e Chl'Ofiijk 'van St. Agneten
klooster te Maeseyk; (2) in eene verhandeling ovel': H,t 
Gma{schap Home a,ls leen van CUI'ingen, (3) alsmede, iq 
een opstel genaamd: Een vijftal stukken bel1'ekkelijk de 
Hàvorming te Weet't, (1083--HS84) dat deze kl'onijk on
middelijk volgt en geleverd wordt door den Wel Eerw. Heer 
los. Habets, aan wiens ervarenheid en vriendschap wij de 
meeste inliéhtingen' omtrent de kl'onijk ,uit Maria-Wijngaard 
te Weert verschuldigd zijn.' Hem' zij daarvoor bij' deze 
onzen oprechten daiIk betuigd. 

Roermond 14 Mei 187ö. 
CH. CRERMERS. 

. ... eDer ,.. • 

(1) Publications h\stol'iques et archéologiques du Ltmbourg tom X pag. 97. 
(i) Jos. HABETS. Pub!. hist. et arehéol. du Limbourg torn VI pag. 285. 
(3) Jos. HABETS. Pub!. hist. et 'arebéol. du Limbourg tom VIII pag. 48. -



Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert 
1442-158'7. 
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t442 In den jael'e ons Heeren 1442. den dePden dag na 
Ste Dionijs. waert der suster Capelle gewijd. als van 
den heel' Dionijs van ons genedigen heer en bisehop 
wegen van Ludiek 11). 

1450 In 't vijftigste ja,er daernae so heeft die bischop die 
susteren 'besloten en gewijdt in Augustinus-orden. 
mer daer bleet"el' sommige in Franciseus-orden. 

1502 In 't jaer 1502, van Gods gratiên bischop zijnde' tot 
Ludik heer Jan van Horn, en hëer Jan CJrenensis 
wiebischop doe zijnde, ende heeft ons .. gegeven den 
Roemschelf aflaet van alle Bonden (2). 
In 't jaer ons Heeren 1502 tot Weert in' 't klooster 
is geweest een, religieus pater. die ,zijn gulden misse 
gezongen heeO: op Sle Paulus .. bekeering dag J een 
groot meester geworden zijnde. tot sijne 221te jaeren 
tot Endhove~ gekomen zijnde, en is geheiten mees
ter Paulus van Someren in 't Clooster op die Hage, 
een ootmoedige Ionge' • op St" Paulus-dag zijn pro
fessie gedaen, in goeder conversatie wandelende 
waert prior, ende tot onsent pater zijnde. heeft ons 
wel, geregeert in gl'oote vrede, als die borgers vlm 
Wee,'t hem wel betuijgden endebewesen in zijn 
gulde misse; hij is bij ons gestorven, en begraven 
1503 op Ste Franciseus-dag. 

(t) Over den Luikschen wij-bisschop Dionysius Stephani verlelijk ,Jos. 
HABETS; Geschiedeni, van het bisdom Roermond, I, p. 2,U. 

(~) Jan ,Bourseols de Monte was bisschop ,'an Circnen en wij-bisscho,lf van 
Luik.' Zie Ibid. p. !45. -
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Onsen Pater heel' 10annes van Geldrop is gestorven 
1506 in JuHo; onse eerweerdige- mater, die eerst 
mater van dezer orden ende die weerde mater van 
dat Clooster heeft gestaan," is gastol.'VenHH3. 9!6 
decemb. Overlede.ons Patel' heer Wilm Gompaerts op 
Ste Gr"egorius dag in anno HH.8". 

1524 Anno 1524 qie sweedt ziekte. 
1525 In 't jaer 1525 op ste josephs-dagh weerd den 

eersten ;:lteen gelagt van onsen heer Jacobus van 
Hornin 't fondament van de kerke. Die kerk is 
gewijd 1539. 22 april, in de tegenwoordigbeijt van 
ons genedige heer Jan, greve van Horne. 

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

1547 Anno HS47 zijn 4 broeders ontboden uit het kloos
ter van Endhoven tot Loven, den suppnor, den 
procurator en twee andere broeders; mer broeder 
Henrik liep uijt sijn k~oste~ wech; die prior"Wilm 
Dikbier " sat metten bl'oeders op ten wagen en le
verdense" tot Loven den doctoors. Godt- weet alle 
dink. Die broeders wierden in die drie verscheide 
kloosters gedaen. Broeder Henrik, , die wechgeloo
pen "was, kwam van zelf weder in zijn klooster en 

(I) "Marli~nbaie of Saneta Maria in Dumo, bij Elndhov~n . ..Dit mannen
klooster der consreptie van Windesheim werd in 1636 naar )Veert overgeplaatst. 
Het vrouwenklooster Zoelerbeek lag te Nunen, bij Helmond. Zie COPPENS ," 

B,t ".,dom " Bo,ch, 111. p. tss. 
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gÎllk in den kerker. Doe is hij ook tot Loven ont
boden, en is in suppriors átede gedaen in 't klooster 
buijten Loven, ende die suppriol' afgezet zijnde is 
wederom op die Hage in zijn klooster; daer nae 
kwam die procurator van Loven weder op die Hage 
seer verandert sijnde .. Godt betert. . 

Den commissaris van Luijk quam in den advelit 
te Weel·t te ondersoeken den pastoor en nog meer 
andere luijden om die luterijen wil. 

Vrouw Anna van Hoern legde een groote misdaed 
sonder reden op Nedet'weert, vangende de eene n$e 
den anderen, sij moesten hen selven' uijtlossen, het 
was alom geld gedaen; en als zij ze niet alle konde 
krijgen. - waer door veete niet in twee maenden op 
haer bedde en sliepen, want zij wierden 'snagts 
gesocht - soo ·ginck den schoutet met meer anderen 
op den kei'snagt ter middernagt toi Nederweet·t inde 
kerkel1,sloegel1. alle de glase veristers uijt en lieten 
niet een alik, en klom men daer door met leijderen in 
die k-erk, en schooten vuur' in den tooren, e~ vin
genter drie mans en gaven den Capellaen veel scham
perwoordÉm, die de gevangen vertrooste. Men heeft 
er geen misse. gedaen in XIV dagen; al het ·volk 
van Nederweert daer zij op ·vièlen kwamen op 't 
slot en gaven hen gevangen en moesten alsoo veel 
geld geven aen vrouw Anná als zij wilde. 

tö48 In 'l einde van den jael'e 1548 was omtl'ent S. Merten 
dat groot Concilie van den k. Majesteijt tot Ludik 
gehalden, (1) daer onsen pastoor beklaegt zijnde wierd 
afgezet, dat groot schade was, want hij so koste-

(f) Over deze merkwaardise Synode ver@elijk· Jos. HABET8. GeschiedenÛl 
van het biBdOfll Roermond, I, p. 46t. 
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lijken predikant was in 't woord Godts, dat doe 
vervolgd wierd. 

1ö5t In 't jaer 1551 kwam die wi,ebischop tot Venlo en 
Ruermonde metten doctoors en met veel knegten, om 
die herdoepte te corrigeeren, die se afgingen en 
penitentie ,vilden doen; mer die se niet afgingen 
wierden geb randt , die fonteijnen bij hen hadden 
wierden gegeesselt (1). 

Onsen jonkheer kad so gespeelt enversat, dat 
hij uijtten landen van Hoern en dat Maesland mede 
heijschede, binnen tO uureJl 4000 gulden. 

1554 ,Anno 1 t)54 den tweeden nagt nae jaersdag so heen End
hoven gebrant. Op Schotelgoensdag is so groote erd-· 
beving ge~chied, met 500 grooten gerucht en geruijsch 7 

duerende wael een half vierdel uurs. W1ldagtell 
anders niet alste versinken (2). 

1555 Te Weert is groote confusie geschiet, dat die som
mige, die niet veel te verliezen hadden, hehben die 
wapens en zegels der stad uijtgeprint en selven aen 
haer laeken gehangen. Daerom dat een. vrouweenen 
qu~den eed heeft gedaen, moest in, haerhembde 
in die processie gaen. 

155'7 Int jaer 1557 is noijt soo dueren tijd geweest, soo
dat veel luijd~n stierven vao hongel' en gebrek; sij 
aeten persvleeseh; die vader hoorde vijf kinders krijten 
van honger, hij sloeg er t~ee van doot; veele ver~ 
hingen sieh (3). 

(t) Wij-bisschop van ,Luik' was destijds Gedeon van der Gracht, los. 
HAB,!TS, o. c. p. 2,16. 

(!!) Eene copie onzel' Chronijk in bezit van den WelEerw. Heer Habcts 
heen asschelwoensdag - in plaats van schotelgoensdag. 

(3) Over het dunr jaar '11StS7 raadplege men ,de Biltorische be8Chrtlving WR 

dfU'e lijden en lumgerlltWoden. Amsterdam i741 , p. 87. 
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1558 Anno 1:,58 was de pest hier; in hoijmaend stierv.en op 
twee daegen 40 menschen. en·veel kinderen; sij bad den 
een groote kuijl gemae.kt daer men se inbragt son..; 
der kisten en met kist. 

15ö9 In 't jaer 1ts59 was tot Weert eenen pastoor, die 
drij uure~ lang" predikte mer geen misseen dede, 
soo dat 't volk in gToote' dwaling en tweedragt kwam, 
die gebooij Godts of godsdienst niet en ach te. Dese 
klagt is totten bischop v4J.n Ludik gekomen en soo 
sijn, Vrijdag vOor beloken pinxteren, van Ludik ge- ' 
komen 7 groote mannen van bischops wegen, onder
soe:kende onsen pastQor die weggeda~n wierd, en 
daernae is den voOrtgen pastoor wederiekome~. 

1660 Anno1ö60 op den 22 meij is onsen Edel,en Grave van 
Horne, heèr Philippus. naer Vranckrijck en Spagnlën 
getrocken ,; in 't selve jaer heeft sijn suster , vrouw 
Leonora, getrouwt ha61'en ,anderen mail, op' den f9 
november, 'den longen heel' van Hooghstraeten, in 
teg('lnwoordigheyt 'van heer Robertus bischop van Luyck. ' 

1561 Anno HS61. quam op kersavont onsen Edelen heer 
Philippu'S uyt _ Spagniën tot Weet't. 

1562 Anno 1..562 heeft heer Philippus, suster, vrouw Maria, 
den 9 dach. Juni} ,getrouwt .haeren anderen man, 
den heer van Mansvelt ; daer seel' veel volk ,"el'
gaedert wasop ha er bruyloft soo hertogen als,graven 
ende groote landtsbeeren ende veel edelmans eride 
ander gemeyne lieden uyt allen landen, om een steek
speel datter. gehouden 'weert, hetwelcke men des 
anderen daeghs Bne de bruijloft speelden in de stad 
op den gemeijnen mercktmet seer groot gevecht, 
beginnonde srniddaghs ten 12 uuren, duerende tot 
savonts 9 uuren. Dit, duerde drij daegen lanck al 
op den selven tijt, soo dat sij malkander 800 vrees-
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selijck sloegen dat haer ligchaemen soo blauw waeren, 
pecht alsofsij in eenen strijdt of gevecht van oor-
10gh hadden geweest, soo <Jat veele lieden seijdcn, 
dattet in corte jaerell soowel kost geschieden in 
ongelloegbten als. dit gedaen .weert in genoeghten; 
dat vreesdensij seer. Den Heer laet het ons ten 
besten comell en goede vergaen. 

Anno 1:S62 den tweeden nagt in october is ge
storven die Edele Gravinne ende dochter van den 
Lande, onsèEerweel'dige Buster Emilia van Horn, 
die bij ons in . het Godts-huijs Maria-Wijngaert ge
woont heeft vijf en vijftigb iaeren in alder ootmoe
digheijt vrede ende bermliel'tigheijt. 

Anno 1562 was alsulcken natten oogs~. dattet volck 
die' vruchten, die ons den Heer verleent had, niet 
droogb konden krijgen; het regende op dertien mar
te1aeren dagh en voorts regende het alle daegen, 
uijtgenomen eenen dag, dat het niet regende; dit 
duerde tot Alderbeijligen-dagbtoe. 

Onse tienden, die wij tot· Tong~lroij hebben, quam 
ons half dl'uijpende in; soo dat wij die ondel' schop
penende luijven en,in onsen trans ende- op andere 
plaetsen daer het loght lagh setten wij; mder setten 
het niet in den berm om het vel'sticken·; want hiel' alom 
wast veel verstiekt, soo dat veel lieden sieck 'wierden, 
die van dat broot aten soo lang ~et coren duerde. 

In hetselve iaer is Keijserbosch en Erekenroij in 
den naght berooft uijt haere kercke al lrae1' silver 
en goudt met groot geldt al afgestolen, en die 
vrouw van Keijserbosch onee1'elijck gebrandt; groote 
djeverije . en dootslagh, regneerde overal (1). . 

(t) Tungelroij een gehucht van Weert. Keizerbosch en Hcrk.enrode twee 
!lbdiJen de eene nabij Roermond, do andere bij Hasselt. 



1ö63 Anno HS63 den' 26 Januarij, 's woensdaghs voor 
lichtemisse, heeft het hier te Weert, in de iangh
straet sooseer en soo, veel gebrandt , datter ses 
gl'oote huijsen teenemael ontstecken waeren" maer 
het volck leesten soo vroomelijck, dat sij het al 
uijt blusten, uijtgenomen twee schueren en schop
pen en ander kleijn huijserkens die altemael afbran
den. Godt heb lof; dat het dael'mede ophiel. Den 
8 november is- den' serck geleijt op sr ,E'milia, van 
Home gl'af, doen- sij een iaar doot geweest' was. 

Vier mans bijeen hebben die wolven doot verbluft 
of gejaeght in den sne'euw, twee hebben zij geten 
ende twee laeten liggen. ' 

Item daernaer den lesten februarij • des achter noens 
tusschen 2 en 3 uuren, hebben sommige lieden in 
de stadt en ooek te Nederweert' ende oock een suster 
in ons clooster een weinigh el'dbevinghe gevoelt, 
soo ,dat nien nauw gewaer weert, '.çlat het aertbevinge 
was, voorts en hoorde men dael~ niet meer van tot 
op den 21 meert; des naghts naer 12 uuren isser 
gl'oote aertbevingh geschiet metseer .grqotgeruch t, 
butsen, schudden en .gerlJijs; dat duurde wel een 
half verde.1 uuren. Wij hadde.n' sulcke eij~singe en 
grouwel, wij, daghten andel's IÎiet dan te versineken ; 
dit beven duerden voort alle dien, naght, ,en den 22 
meert, sijnde witten Donderdagh, den 'geheelen dagh, 
dat hei aertrijck niet eenen Ave Maria Ianck sonder 
groote schocken· stil bleef, die het' wel tien mael 
dien dagh had,' en besonder des naermiddaghs tus
schen 3 en vier uuren', doen beefdent wederom ge
lijck het des naghts gedaen had, doen' meijnden wij 
al te samen dat de werelt soude hebben vergaen. 
En de sonne wiert desen dagh eens . gesien geheel 
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swart f boven haer hebbende twee sonnen tegen een, 
seer claer, die haer radiën of straelen tegen malcan
der schoten al dansende ende schietend&t verduyste
rende die ander of derde sonne, die al swart bleef en . 
s3gh. Deese aert,bevinghe heeft lange daegen en nagh
ten geduert al met schuddingen als' men het niet en 
daght of meynde. Daernaer, den lesten dagh van april 
tusschen vijf en ses uuren des avonds, wast we
derom grooteaertbevinge, dat het aertrijck op som
mige plaetsen open .berste en den huysraeth ol? veel 
plaetsen . van de recken ·en schapen, viel, en dielie
den meijnde dat sommige haer huijsen ingevallen 
sou den hebben; ende sommige priesters in Brabant
sagen . aen den· schijn der sonne, dat het aertrijck 
verschoten was. 

In 't selve iaer U,63 in meert of april quamder een 
pest te Weert, h ier en daer geheel de stadt door; 
daer storvender veel van engenaesènder oock veel 
van. Deese pest quam eerst in de beecqtraat bij 
Billeken van Home, met. eenen màn die daer in de 
herbergh was, daer het die dochter van cregh als sy 
opgeveght hadde daer hij ge spouwt hadde, ' daer . sij 
oock van storf; maer nergens stort het sooseer als 
in de langhstraet binnen enbuijten de poort; want 
in sommige huijsen storvender wel 90ft thien of soo 
veel als er in een huijs was. 

·Ontrent desen tijt sijnder wederom vier sonnen 
gesien. Daernaer, den 15 meij op pinxter-dinsdagh 
tusscheri ,3 en 4 uuren, onder de singende vesper, 
quam wederom soa groot gedruijsch van aertbevingh, 
800 groot als op witten donderdagh en op meij avont 
is geweest, soodat wij alle meijnden te vergaen; want 

H 
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wij meynden dat de kerck O:p ons b09ft sou<le geval
len hebben; het quam altijt met sulcke gei'ucht, geJijck 
die suijsen maecken daer die kinders mede speelen; 
die leijenop de kerck en huijser ende' glasevensters 
en anderen huijs1'aet clinekten, oft men, al in manden 
onder een geschut hadde; deese aeribévinge duul'de 
dit 11eele jael' door, soo dat het selden was' of den 
een of den anderen hoordent hier óf daar,' so~ dat 
het wel scheen eene generale aertbevinge te sijn, 
immers alom in de se quartieren (1). 

1~64 Anno 1564 sijndel' veel teeckenen gesien, gl'oote 
vlámmen viers met groote 1OO1'eos opstijgende in 't 
Noorden ,. dat men het overal sien moght met groote 
verschl'icktheij t. 

Item i~ 't selve iaet' deI1 vijfden september, op 
een en Qinsdagh smorgens ten twee Duren, heeft het 
hier te Weert wederom in de langhstraet seer ge
brandt, soo dl,lttel' wel tien of elf groote huijser af
gebrandt sijn, sonder sehueren, .schoppen, stallingen 
en seer veel ander kleijn huijserkens, die men 'niet 

(i) In het najaar iOO3 berichtte de kardinaal Grallvelle a~ll den k.oning, dat 
Oranje, Esmont, Home, MOllti&ny en Berien eelle samenkomst sehad hadden 
te Weèrt; dat hij niet vel'llomen had ,,'at daar v(whandeld, was, maa~ dat de 
zaak ft'cm verdacht voorkwam. In een lateren brief verwittigde Granvelle bem, 
dat een boosdoeJÎe.' uit 'Genua, die door de landvoogdOS wP;j(ens bet piesen van 
moortl uit het lanu was verbannen. door ucnsraaf van Home te Weert werd 
ondel'boJlden, ten einde hem (Gl'anvelle) om het leven til brensen. Hij verzekerde, 
dat het hem niet vergund was de verwijdering van den moordenaar uit het 
huls van den (li'aar te elschen;' maa.z' dat bij uiet te min zorg zou d,ragen, dU 
noch dCJe noch eenig 'alld~r z!ln voorneilj,en zou kuunen volvoeren, De koning' 
'l1twoordde hier.op. den 19 Februarij U!64: Ik heb eene bijzonde,'e aandacht 
geschonken aan 't geen gij vernomen hebt betrekkelijk den Gent!e~s, die te 
Weert wordt schouden; dit heeft mij graote bezorgdheid gebaard, want ik 
wcnsch uw leven te behouden, dat voor mijnen dienst van zoo groot gewieht 
is. 'MOTLEY, Opkomst der Nede,.l. Republiek I p. 286, 290 en 300. 



- 161 

lessen konde, want den brandt was. zeer groot; wij 
meijnden dat heel de straet afginck, iac, degeheele 
stadt, meijuden wij, souden ooek afgebrandt hebben. 
Maer die bermhertigen Heer quam ons te hulp en 
beschermde ons al te samen; gelooft en gedanckt 
moet hij sijn. Op d~n derdel1. dagh en op den SOlen 

dagh en naght ginck het viel' nogh op dael' het ge,. 
brandt had; mael' sij waeckten se er nauw. 

1565 Anno· 1565 doen wast ·800' vervaerelijcken harden 
winter dat menseijde, dat sulcke koude in hondert 
iaren 'niet beleeft was. -' Item het begonst zeer 
ster~k' te vriesen, twee of dl'jj dagen voor St .. Tho
mas 1564,. ende het vl'oor' tot naer· St Matbijs 1 :S6tS, 
dat waeren tbien volgende weeken , in weleken tijt 
het drijmael een weijnigh ontliet, maer dan begónst 
het wederom' al even sterek te vriesen ; groote stercke 
boomen waeren doot gevrosen; men vont bij naer 
niet eenen nootenboom of hij wasbevrosen som,. 
mige heel sommige half doot, soo dat sij doen wei
nîgb vrtighten droegen,. w;m,t Bij hadden hun laet 
verhaelt; groote dicke. castanieboomen die waeren 
tot op den gront bevrosen, soo dat sij .al te saemen 
in dese landen bedorven waereo. Item de Schelde 
t'Antwerpen was soo sterck bevrosen, dat sij haer 
teuten daer op sloegen en tournoijden en bedreven 
groote feest daer op, tot eene gedenckenisse, want sij 
bevonden dat sulckx ,in vier bondert iaren niet meer 
geschiet was. Daer was ooek soo grooten sneeuw 
gevallen, met soo grOote geweldige winden, als men 
wel oijts gehool't of gesien moghte hebben als anno 
HS64 doen wasser ooek grootÈm sneeuw, daer veel 
jaemer en lijden in gesien en gehoort wiert. 

Item in deesen harden winter, in Januarij, storven 
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ons seven susteren, dewelcke alle seven een siecte 
hadden, te weten: eenen steeck in de sijde en soo 
grooten brandt, dat hun tongen en lippen sagen of 
die· met inckt hadden besmeert geweest; aldus sieck 
sijnde wilden, zij Jriets eeten, maal' riepen al maar 
om drincken. mits den grooten brandt die sij van 
binnen hadden; en, wij konden den dl'anck. niet on
bewosen halden, al stondt hij neffens het vier, en 

.. die groote coude gaf hun geene verlightingh -nogt 
vercoelinge aan den grootell brandt, die sij. hadden. 
Onsen Eerw. Pater heer Jan van O()sterwijck gi.nck 
met het H. Sacrament en H. Olie van bedde tot bedde 
in . het .sieckhuys, recht al oft in een gemeijn -gasthuijs 
hadde geweest. Den 25 Januarij storf suster Geer
trudi~ v.an Lijmheeck van den brandt· en steeck, en 
sij was d'eerste doode. van deese sieekte; doen _sr 
Geertrudis gebaert stondt, . nam sr Yda Gompaerts den 
H. 01ie en storf van deselve .Bieekte, den 28 _Januarij ; 
item den 29 JanuaJ'ij storf sr Jenneken Bruhuijs van 
deselve sieckte; item 2 februarij stórVen,· biIlflen :24 
uuren, vier susteren achter· een; eerstelijek sustel' 
Anthonia van Heusden, regel-suster; suster Elizaheth 
Stichs; suster Christina Gompaerts was sr Yda Gom
paerts night; sr Margarita Ketelaers. alle te saemen 
van deselve sieekte. Dese waren al te samen oude 
hedaeghde sustel'en . Dese vier lijeken hadden wij op 
eenen dagh; drij stonden gebaert op de spineamer 
tusschell ider pilaer ééne; men begroeffer twee gelijck; 
als men het eene lijck met processie or clergie .gehaeIt 
hadden, gingen wij wedero.m en haelden d'andere. 
Onse kneghten ·moes'ten die begt'aven, sulck een weder 
wast; . máer-- wij wa eren daer tegenwool'digh· en laesen 
die begraevinghe, als dat gewoonelijek is, met gl'ooten 
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dl'uck en rouw. - .Eenen meester van medicijnen 
was alhier op het kastèel, die noemde dese sieckte: 
den coudtmpest, ,f,m hij seijde nogh daer bij: dat sij 
smette; dat· wel te gelooven was, want suster Jenne
ken Bruhuys had bij naar een jaer int sieckhuijs 
geweest, en was seer oudt en creegh het noghtans 
als die .sieuke susteren daer quaemen. en zij storf 
daeroock van; en nogh vijf van onse susteren d,ie 
het cregen, maer de se geneesde daarvan.' Dit sijn 
de naE>men dergene die genesen sijn: suster .Catharina 
Pijis, sr Cornelia Kamerlinckx, - maer dese hadden 
bruijn - sr Helena van Parijs. sr Margafitha·Stultiens. 
s" Catharina Heijnrijckx - dese was . nogb niet ge
~leet. - Nogh w.aerender .. eenige li~nop de .uij
tellije, die hier werck gecogt hadden, daer eên ge
heel huijsgesill uijt storf~ soo wij naerIQ,aels hoorde 
seggen. - Veel menschen storven in dien tilt V~l1 
coude en gebl'eck, want het 'was eenen' benauwden 
diGl'en tijt; één broot 3 ~tuijver en Isomtijts vier st. 
één pont boter .7 oort·. of ,twee stuijver. 

Item int ~elve iaer in Meij iBser seer veel over
vloedigheijt van water gevallen, soo dat die wateren 
ga'ooten schaeden' gedaen hebben~ maar veel meer in 
die wat~a'landen. Te Moe,'s i~ser grooten schaden 
geschiet; veel landt, huijsen en.dorpen ingenomen; 
men sagh die menschen op die huijsen sitten drij
vende in't watea', maar sij waeren niet te ·helpen, 
sijmoesten verdrincken. . 

Item in Meij wort Jan van, Parijs. en Jacob Pasteij
ckens gevangen en te Worcum . op haer lijf ges et, 
daer sij seven weeken saeten, en het· soudt haer 
hardt gestaen hebben. sonder vrouw Marij, vrouw 
van Mansvelt, dewelcke haer verbadt aan die' her-
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toginne van Brabant, dewelcke die gevangen overge
levert waeren. Vrouw Maria had een bede aan die 
hertoginne, want sij waeghde haar lijf met haeren 
man ende heer haeren outsten soon, Hugo van SaUjn, 
met haerè behoude doghter, en voorts alle haere jouf
frou'wen ende dienaers, die trocken over het water 
naer Portugael om des coninckx doghter . over te 
brengen, tot eene bruijt voor de hel'toginnehaeren 
soon; daerom is' sij vel'hoórt ende. gevangen. sijn 
vrijgelaeten ; vier duijsent gulden wiet'den aan vrouw 
Maria van die gevangen geschoncken. . 

Hier en tusschen wast grooten dieren tijlover aUe 
dingen. Item strackx naer den oogst begonst dèn 
dieren tift; één broot 3 stuijvers, strackx daernaer 
vier en vijf; voor den advent al ses st.;. en dat 
duerden al' gestadigh ; somtijts ginckt één oort of 
negenmanneken af. dan qUamt al weder op ses (1)~ 

Den brouwketel is geseth te' Peter en. Paulus. 
Item daeghs voor 'kersavont . quam vrouw' Maria 

te Weert, doen sij uijt Portugal quam~ en hat. des 
coninckx doghter overgebraght door, veel prijckelen 
del' .zee;, ~oen sij dàer naer toe reijzeden, hadden 
sij geenen tegenspoet . en voeren op 13 dagen over, 
maer doen 'sij weder quaemen, W8'eren sij seven wee
ken op 'twatel' en leden menighen stonn; op St. 
Lucas dl;lgh meijnden sij allen te vel'drincken, sij 
ontlosten de zeijlen en dreven op. Godts gele ij en 
genaede. . 

1.ö66 Anno lö66 in Januarij braght mijnheer Florus •. heer 
van Montendys sijn bruijt eerst te Weet't. Op lichte-

. (1) Over deze duurte vgl.. GERIUT VAN S~AEN Getlenkw. gucldedenis,en Vtnl 

duure tiJden, hongerllROoden, pestilencie ent. Rotte\'dam t iOt p. 1.59, en de 
Hld. b~,chrijtnnU p. 9t. 
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mis-dagh, quaemen sij in ons Clooste)' en gaf het 
convent 4 gulden brabb. Desen heer was een soon 
van vrouw Anna van Horne, vrouwe hier te Weert 
op't slot oft casteel (1). 

Eén broot kost nogh ai 6 st. ,en het vel'Vólgh van 
allen dingen i~ vel~vaere1ijek dier; groote aertbevinghen 
op. sommige plaetsen~ Eén ·bl'oOt nu i5 st. één oort, 
somtijds één oort min .rs st.. naer advenant datter 
veel of weîjriigh te roop qi.Il:lm. 

Item in febr.uarij is in Hollandt groot lijden, iaemer 
en sehneden van 't water geweest; ~enen dijck door 
gebrocken, die noijts meer doorgebroeken was, veel 
landt ondergegaen en afgedreven, overmits groote 
winden en t~mpeesten .. 

Item donder en hlixem, a1800 dat t~ Nitnwegen een 
kerek van den helsehe viere ·verbrandt' is; daer hinek 
een goude kloek in, die in voórigeiaeren gevonden 
was wonderlijck ·en miraculeus.;. dese clock is_ nu 
versmolten door het helsche vier. Groot aertbevingen 
op sommige plaetsen. Daer. sijn ooek veel teeckenen 
gesien in de loght v~n veel en verscheiden menschen 
hier te Weert; ten eersten 8agh men des nàghts 
tusschen. elt en twelf uuren Ül de loght strijdtbaer 
volek, dat sieh tegen malkander sette als. ten strijde; 
item een Bourgoignons er-uijs; item drijdoQtkisten 
en een root sweert; dat is gezien de twee leste. daegen 
van februarij . - In april ginek. het broot weder af'tot 
op vier st. en 4· st. en één oort op en af. 

'Item den 4 meij so quaemen sommige borgers van 
Weert van Diest gegaen en saegen des morgens, 
omtrent seven uuren, seven sonnen bij een, die vier 

---
(I) Fiorens' de Montmorellcy, heel' van Montil!ny en broeder van Philippus 

.de Montmorcney, (!raaf van Horne. Zie PI/IJl. etc dit L,iml)(mrg. VIII p. 22. 
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vergingen in 't kort, maer die dl'ij bleven langen tijd 
staen in de loght, en de maene stont midden tussehen 
die sonnen stantvastigh sonder verganek. 

Anno 1::)66 item denmaend 'augusto beginnende, 
500 bestondt den val der heijlige Kereke, 't welek 
die duijtsche hearen besloten hadden tegen consent 
des Coninekx van Spagniën; 800 hebben overal in 
desen landen dat meestendeel Godts· diensten neder
gelegt , besonder in groote steden als: Dornick , 
Antwerpen, Bosch, RUl'emonde, Eijndhoven, Weert, 
en met den korsten . aUe heeren, die het besloten en 
mede gesegelt hadden teg-en den Coninek. Die hebbent 
in hare lande al neder hletenslaen en doen afwerpen 
als: aumeren, beelden en figueren d~r passie ons. 
Heeren, van alle saneten en sanetinnen, ornamenten 
boeken, stoelen, baneken en al wat men tot den Godts 
dienst plagbt te besigen en gebruijeken, met al de 
lessenaers te samen al in stucken en van een geslaegen .. 
Bovenal dat weerdigli H. Cruijs , die figuel'e ons 
Zalighmaeekers, seeronweerdelijek vernIelt, met roepen 
en schreeuwen en spottelijcke woorden van blaspbe
miën, iae, afgrijsselijeke woorden. Item als zij die 
beelden de halsen, armen of been en· niét gt'oote 
onweerdigheiit afsloegen, dan schreeuwden sij met 
luijder stemme spots gewijze: Viva de geusen, siet 
hoe Bij· bloeden! Item als sij die halsen afsloegen· ván 
de cruijsefixen of ander beelden, dan riepen Bij 
gelijcker handt in spot Jesus, gelijck men doet alsser 
eenen dief onthalst wordt ;en wat sij bra:ecken of 
van een sloegen van gestoeItens, coorkens . of wat 
Godts dienst aenginck, 800 riep dat gemeijn volek 
met luijder stemmen: Viva de geusen ;80 dat goede 



167 

oude Catholijcke lieden dogt haer hert te brecken, 
dat sij sulcke jolijt maeckten in haerboosheijt (1). 

Item 24 augusty op St. Bartholomeus-dagh smorgens 
voor 4 uuren, sond on8e vrouwe van HONle, vrouw 
Anna, moeder van heer ,Philippus, eenen bode tot 
ons in 't Clooster: dat wij 011S besle di ngen en goat 
wat \vegh souden doen, .omdat 2iij oris niet sou den 
besteelen, als ons iets overquam ofte eenigen anderen, 
last kregen; doensoo wae~en wij in seer' grooten 
nool en lijden, uiet wetende wat doen. Een iegelijck 
vlugbden het sijne bij die vrinden. Maer wij bleven 
bijeen, verwtfchtende wat ons Godt geven s'oude. wij 
hoot'el1'de dat sij van de, MindeI'bt'oed~rá quamen, 
waeren in 'see1' grooten vrees,en. Ons eerw. mater 
begeerde dat wij te samen comen souden in. die 
spincamel' ende blijven aldaer bij een, opdat niemant 
geschent gf gestoffeerd en wierde, omdat het in den 
naght was. Dus snten wij in beediqgen en geween, 
tot dat h~t ,dagh wiert, verwaghten~e wat Godt over 
ons verzingen souden, niet weetende wat t:r~vallie
ringen of quellingen sij ons ae'ndoen "Souden : slaen; 
stooten, uijtjaegen of dooden. Wij bleven biddende 
eendragbtelijck den Heere, dat hij sijn be~mhertigheijt 
aen ons vertoonen wilde en ons vertroosten in desen 
druck en benauwtheijt ; welck gebet' die bermhertigen 
Heere heeft verhoort; want doen, het dagh wiert, 
quaemen sommigen goeden Borgers die ons seijden: 
dat wij niet vreesen en souden, sij, souden diep dagh 
niet komen, omdat sij te seer vel'moeijt waeren. 

(t) Over den beeldenstorm 'lIl. MOTLJ,;Y OpkomBt der Nederl. ,Republiek 
11 p. 131. en NUYÈNS Nederl. beroerten IJ p. i31. Onze schrljf!lterl!chijnt de 
oOI'Zllak daarvan aan de dultsche Heeren, dat Is, aan de verbonden Edelen toc 
te schrijven. Wie zal durven beweeren, dat zij er ge ene_schuld, aan hadden Y 
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Bij io.egen die, Minderbl'o.eders uijt haer clo.o.ster 
en gacven aen de so.mmige werelijck habijt die het 
begeerde. Item den 27 aUgusty..s avo.nds ten ,1.0 uuren, 
bego.nsten sij dat Minderbro.eders-Cloo.stcl' in stucken 
te slaen en te smijten. 

Wij susteren en sa eten geheel dien naght o.p o.ns 
bleijck, met gro.o.tenangst en vree se, en hDDrden 
d'at smijten en séhreeuwen en verwaghtende.t als sij 
daer gedaen, hadden, dat sij, So.D. Dns sDmmige 
bDrgers seyden, in Dns ClDDster sDuden -CDmen en 
dDen SD als sij bij de Minderbro.eders gedaan l:tadden; 
maal' ten 3 uuren quaemen sij eerst van daer, seer 
vermoeijt sijnde van slaen en brecken, en Qo.k hadden 
sij haer hamers en il}strumentensDD aan stucken ge
,slaegen en gebrDcken, dat sij dien naght 'niet meer 
kDnde: bedrijven. 

Item den 28 auguE\ty, o.p on~en H. vader Augustinus 
dagh, So.D haest als die poorten Dpen gingen, liep 
het gemeijn vDlck, kleijn en groot, met grDDte ho.Dpen 
en troubben, Dm te bezien hDe sij het daar gemaeckt 
hadden, dat' seer deel'elijck was ,Dm aen te sien; 
want sij, hadd~.m daer eenen groóte schaede gedaell 
aen autael'en, cODl'gestoeltens en seer veel ander 
dingen, die seer, veel van maecken hadden gekDst, 
die sij heel tDt pulver te stuckenhadden geslaegen, 
dael' Bij selfs nDgh niemant. anders profijt van hadde. 
Hct lagh daer al oft in een bosch had ,geweest daet' 
men hDut, hadde gehDuwen, en alle ' degene, die 
wilden, drDegen met hun wat sij begeerdèn : steenen, 
ho.ut, stucken van beelden, cl'uijt uijt den hof, zavie, 
lavendel, met gl'DDte busselen,' VODrts alle, andere 
dingen dat de BrDeders daer gelaeten hadden. do.en 
sij liaer uijtjaegden, dat dl'oègh een ieder met, die 
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het begeerde, re'ght of sij het op eenen jael'foel:okl 
gekoght hadden; soo droegh een iegelijk met hem 
dat hun hehaeghde en dat sij begeerde, en een ieder 
deede dat hij wilde, want niemant verhoot hun of 
seijde iets daer tegen. Sommige gingen daer om te 
stelen, sommige om te spotten en guygelen en quaet 
van. de Broeders te sp'reoken·, te lasteren en· te hla
meeren en in. spot de clock aen te trecken seggende: 
Komt nu ter miss~ en se"moeu, het ~ geluijdt. Dit 
cleppen . en J uijden met de· clockenduerden den ge
heelen dagh vansmorgens 6' uuren ~ot des avonds 
7 uuren, dat het niet soo lanck sonqer geltiijt was 
dat lnen eenen Pattw nosfe1' hat konnen bidden. Dit 
hoorden wij al in ons cloostel' en dan waren wij' in 
groote - bangigheijt en vreesden allen uuren sulckx 
oock souden ons overkomen; omdat sij daer groote
lijckx mede hadden gedreijght. Dat Minde1'broede1's
c)ooste1' wiert doen gesloten en voorts toe gehouden. 
doen -het al daer uijt gestolen was dat, ider begeerde; 
soo datter doen niemant meer in moght komen dan 
het hun beliefde en deg~ne, die het de kerckslaegel's 
bevolen hadden te hewaeren. 

Item den 29 augusty, gingen die oversten der 
mannen, die de kercken -moesten brecken el. ·van 
een slaen, ter herberge om te drinken en hun te 
verstercken tegen den toekomenden Iiaght, en dan 
in ons clooste1' te komen, ons dingen dan met lust 
te stucken te slaen als sij wat gedröncken hadden. 
Dat vernemende sommige goede borgers , ons een 
goet hert toedraegénde , gingen ter sel ver herhel'ge, 
niet soo seer om te drinéken als om met hun in 
gespl'eck te komen en 'soo voor ons te spreeken, 
begeerellde aan hun op alle vrindtschap, . dat sij doch 
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genaedelijck met ons wilde handelen en in den naght 
niet overvallen. omdat "wij dan te seer versehrickt 
en verbaest souden sij 11; want wij erancke vl~ouwkens 
waren en dat sij geen geweer, bijl, nogh hamel' 
met hun zouden dracgen ; sij souden des hier genoegh 
vinden. En ooek begeerden sij aen hun, als siJ hier 
tot ons gingen, datsij dan "op de stl'aeten niet souden 
roepen: vivà de geusen/ anders sou de ons .het gemein 
volek te samen overvallen en geheel vernielen. Dese" 
bede vercregen hebbende sijn dese· borgers , hun 
versteekende uijt de herbergei omtrent vijf uuren 
s' avonds heijmelijck tot ons Clooster gekomen~ Vl'ae
gende suster Heylken en sI' Ml;\riken Luyten "en be
geerden hun te spreecken, want sij hun nogh pewant 
of maeghschap wàeren, en sij ooek andel's . geen 
kellllisse hadden. En dese"susteren bij hun gekomen 
sijnde, .gaven sij hun te kennen, dat sij dese bede 
voor· ons CIaoster gedaen "hadden. maer dat sij het 
niemant seggen sou den in de stadt ;m8er dat sij 
het de mater en susterensouden seggen, dat sij hun 
ni~t quaelijek en ondIngen nogh" 4un daertegen stelde, 
nogh weijgerde met quaede wóorden, anders souden 
sij nogh grammer worden en doen ons nogh veel 
m~r sehaede; want wij hebben haer een weijnigh 
beweeght, dat wij hopen, dat het al genaedelijk sal 
toegaen ; soo §taet, seijden sij, aen een sijde en lact 
se wat geworden, want wij hopen, dat sij tot ue 
slaepeameren niet sullen gaen, want wij seijden hun, 
dat hun ·sulckse niet betaemde te doen. -

Dese voorgenoemde Goede Borgers waeren 800nen 
van den ouden Cornelis van Stralen en haere naemen 
wae.'en dese: den eenen den jonge Cornelis èn den 
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anderen Jacob in die Croon sijnen broeder. (1) Voorts 
vraeghde sij dese susteren oft hun beliefde, sijsouden 
hun wel terstondt gaen haelen; want zij nu nogh 
goetwilligh waeren en of sij dool' vertreek van tijt 
weder anders gesint wierden. Die susteren antwool~den. 
dat sij hier haer b~st aen doen souden, om hun 
daertoe te kt'ijgen, omdat het . noghm~t den daghe 
W8S, sij souden het de sustereil seggen, omdat sij 
haer soo seer niet sou den verschricken. Met dese 
antwodrt sijn uijthet Clooster gegaen dese mannen 
weder ter herberglie om hun te ha~leil,. en sij souden 
wederom met terughkom:en om ons· eenighe hulp en 
onderstandt te doen. . 

En omtrent ses uuren s'avonds quam. Jacob met 
sommige vim de geusen, die dit duijvels-wel'ck uijt
voerden, en gingen in ons~ kerQke en worpen dat 
gegraeft wel'ck, dat boven den Hoogen autaer stondt, 
neder en sloegen die beelden, die s~ vonden te 
stucken ; maar die beste hadden wij verborgen. 800 
hadden wij soo veel scbaede niet als sij elders wel 
deden; maar haddent sommige goede borgers niet 
gedaen en dat. sommige susteren die met de geusen 
bekent wam'en, naementlijck suster Elisabeth Claes 
en nogh meer andere oude personen, die seer ,baden 
en kermde, sij soudent bij ons seer quaelijck gemaeckt 
hebben. Maar den Bel'mhertighen Heet' beroerde en 
beweeghde haer herten .. dat sij medelijden met ons 
hadden ende onser ontfermde, soo dat sij Dieteenen 
lessenaer of ,gestoelte ot anders iets in stucken sloe-

(1) Deze twee broc(lers behool'den vermoedelijk tot de familie van den 
beroemdcn keizerlijken senel'aal Jan van der Croon. Zie Jos HABETS, JAN VAN 

WEERT en JAN VAN DER CROON, Eene bijdrage lot de gesc1riedenis van den 
dertigjarigen oorlog. Roermond 1862 p, 123. 
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gen, dan alleenelijck in den COOl' die beelden op den 
autaer cn eenige op den COOl', waervoor 'wij God t 
hertelijck hedanckten en hun lieden oock, ,hetwelcke 
hun seel' aengenaem was ;en wij sette hun feeten 
en te drincken vom', waer voor sij ons seer bedaIlckten 
en .. aede'n onSj dat wij ons clooster toe souden houden 
en laeten niemant in, die daar nogh soude komen 
om te breecken en dat. wij seggen souden : het ware 
al te mael in stuclçen geslaegen,. 

Dit gedaan sijnde, quam Cornelis met die andel'e 
geus~n, die hij in' de herberghe gehouden had ,en 
bleef bij hun sitten drincken en seijde hun: sij be
hoefde hu.n met dien arbeit niet te queUen, degene, 
die hier gingèn, waeren al genoegh om te stucken 
te slaen hetgeen wij hadden~en doen sij het besien 
hadden wael'en sij tevreden, soo het gedaen was. 
Dit was Hermen Ressen met zijn gezelschap, die dit 
quam besien en het was sijnen bl'oeder Jan Ressen 
met sijn geselschap, die' te vor~m quam te stucken 
slaen, ,Wij bedanckten ons over dese twee gebl'oedel's 
omdat sij genàedelijck met ons gehandeIt hadden en 

,dat sijmet den naght niet gekomen waeren, want 
al was het met den daeghe, wij konden dat gemeijn 
volck noghtans bijnaer niet afk~et'en, en het hadde 
ons onmoghelijck geweest en hadde ,onse nabum'en 
en goede borgérsen andere goede vrinden het niet 
gedaen, die wij binnengenomen hadden, uijt raet· der, 
geusen die het ons rieden~ Oese hielpen ons die 
poorten bewaeren en ondersettense met' houten en de 
beelden die sij te stuck geslaegeri hadden, en deeden 
gl'ooten tegenstand, ~ant geheel den kerckhof, maes
straat en wal stondt vol volkx; en souden over die 
muer geclommen hebben; en hadden het die geusen 



173 

niet belet die op die bleijek gingen en verboden het 
hun, om bede der susteren, die het hun gebeden 
hada.en. En ooek ginck l\Iariken van. HalenIllet een 
groot hout al langhs del bleijckmuer, en hadt den 
hondt neffens haer loopen, dat een en seer quaeden 
hondt was;· soo derfde daer uiemant d'eel'ste over
springen, want hij scmde die 'VerseheuJ't hebben. Dit 
volck quain, aan ane d'ander poorten des Cloostel's 
en meijnde biilpèn· te comen om ons te iagen, uijt 
te steelenen teencmael te bederven en te vernielen. 
Maer dien barmhertigen Heer quam ons te hulp in 
desen noot en vertroosten ops in desen 'grooten dl'uck; 
gebenedeijt moet' hij sijn in der Eeuwigheijt. Dese 
mannen,· die pet te stuckon geslaegen hadden meL 
degene dié ons Gloostèr helpten bewaeren, bleven 
soo langb bij ons int Clooster; tot dat ,het g~meijn 
volk van ons Cloosters-poorten waren geweeckEm en 
vertrocken, 'omdat sij vreesden of sij ons nogh hadden 
overvallen, eri wij dan niet sterck genoegh hadden 
geweest om hun te. keeren of wederstaen; doen 
scheijde sij met vrindtschap uijt het Glooster. 

Item dien selven .naght ·gingeil sij. in de Hoogh
kerck en sloegen het al te stucken, wat tot GodlS
dienst gebesight was, ioo, tot een coorken toe, stoe
len en lessenaars, daer die schepenen op saten in 
deli Gods-dienst en als men predickte;·. en 'bovenal 
met den Heijligen Ol ij smeerde sij haer schoenen, 
800 mtHl seijde. - Den soeten naam '. Jesus hînck 
in die kerek, - en bij de Minderbroeders OOK eenen 
suijverlijck overgul t; - Bij moghten die -nU:}t sien 
en sloegen hem te stucken. Wat sij met de naght 
al niet doen konde, dat deeden sij voorts s'al1del'en 
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daeghs en voorts soo 1angh, 10t dat het al vernielt 
en bedorven was. 

Wij saten wel negen of thien daegen in soo groo
ten anghst en lijden, dat wij de doot 800 gerne 
hadden verwaghi;, want hel en was 4ae1' niet i'enoeg 
in ons Cloosler te stucken geslaegen te hebben, ma el' 
sij. wilden het nogh meer komen doen. Daér waeck
ten wel thien of elf mannen,. goede vrinden, des 
naghts met de susteren t somtiits min of meel'; wij 
quaemen ,niet uijt onse cleederen tot dat het geroep 
van het gepeupel wat ophiel. Nu allen Godt&-dienst 
nedergelegt ,sijnde en in, allen ,kercken, capellen, 
binnen en buijten Weert vernielt, verscheurt, ver
reten, gestolen en tot stucken ge81aegen waeren alle 
dingen, die men t6t Godtsdienst besighde - uijtge
nomen den preeckstoel en die cloèken, die sij be
waert hadden,' tot haeren behoeve om te besigen :lIs 
sij baeren kettel'scben dienst souden doen, - 800 beb
ben sij ,die kerck gereijnight en aHe onbëquaeme 
dingen en al dat haer soude mogen beletten of hin
derlijck sijn aen baer ongeloovighèijt daer uijtgewor
pen', en an~ere, diensten na er haere begeerten en lust 
geordonneert, singende' psalmer;t en haeren pater 
noster en andere liedekens, die hun lusten en gelief
den. al in 't duijtsch. Men predikte twee mael daeghs, 
omtrent tliien uuren 's morgens en naermid4agh om
trent vier uuren, en dit hiet het avóndts-gebedt; 
men luijde met de clocken, en als bet gemeijn volck 
dit hoorde, sette sij alle werck aende sijde en lie
pen met- groote blijdtschap, om die predicatie met 
sulcker vierigheijt te hOOI'en, ,1'eght of sij het regbt 
waart Gods en die reghte waerheijt nu eerst gevon
den hadden ;maer ten hiesten sullen sij bevinden, 
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dat sij bedrogen sijn. En den Pastol', die hier te 
voren tot Wee1·t was, die was ooek verleijt in dese 
ketterije en ongeloovigheijt; hij bleef haeren predi
cant en verleijde mèiJnigen menseh; • hij was gebor
lip van Thorn, sijnen naem was heer Thomas, en 
was soo welspreeekende en lieffelijek: om te hooren, 
dat hij er daer.med~ veel tot hem . track; daer en 
boven cregen die borgers nogh andere predicanten 
van buijtel!; die heJllhelpen souden in desen onge
ioovigen '<l~enst (1). Bij quaemen ons ooek dickwijls 
.aen met schoone smeekende woorden, dat wij ooek . 
ter- kercke souden co~n eri. hooren dat woort Godts; 
dat soude Godt· aengenaemer en behaegelijeker sijn, 
als .dat wiJ soo op eenen hoop bleven sitten in onse 
dwaling'e;. en sij hadden ons ooek gerJle wijs ge
maeckt, dat onsen Godtsdienst en Gebeden al gedwon
gen dienst was, en, dat wij ons niet behoorden af 
te sluijten van'. den gemeijnen, volek in éleedel'en 
nogh in geeQ dingen, nogh onS. betrouwen daer in 
setten , 'dat 'wQer al niet met allen en Godt seer mis
haegende; maer wilden wij haere sermOOJleQ eens 
hooren, wij souden daer graote genoeghtE!n in heb
ben en ooek grootebegeerten om meer te hooren, 
en {)oek souden wij in ons selven wel bevin@n, dat 
wjj het qualijek voor hadden.' Maer doen sij hun 
beste· bier inne gedaen hadden -en Oll$ . met -geen 
'smeeeken konden beweegen ~ o~d.at wij ons met goede 
wooraen daer van verontsehuldighden, seggende : 
dat &ij . patientie hadden met· ons, wij souden hun 
niet hinderlijck sijn, maer mettertijt sQuden wij ons 

(t) De naam 'van dezen afvalÏigen herdel' was Thomas van Spranckhuysen. 
HIJ huwde in 1566' met Cat~ari)la Nies. Zie hierna Een viJflal "'4kken be-
trekkelijk de HervON1Iing Ie Weert, t2 
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al tot hun begeven; hiermede wesen wij hun vlln de 
handt. Sij siende datter niets nael' vo}ghde, maer 
dat wij bij een soo stil bleven sjtten, quaemen sij 
ons wede.' aen met hal~dewool'den en dreijgende 
seijden: dat Wij onsen pater wegh souden iaegen, 
sij souden ons predicaliten geven', . diè ons het woort 
Godt recht souden 'predicken, en 900, wij. dat niet 
wilden doen, 500 souden sij ons uijtiaegen, want 
wij besaten die beste plaatse van de stadt, 800 sij 
seijden. Maer wij ver8terckt sijnde van Godt waeren 
nu wat cl6ecker en antwoörden; die plaets die wij 
besitten beJlOeven \Yij de stadt nogh 'niemant danck 
te weeten dan Godt. en ons geldt. ons van Godt ver~ 
leent; ,daer wij die voor gekoght hehbEm en seer wel 
betaelt. Dus quelden sij ons seer dickwijls met haere 
verdwaelde predicanten, maer wij' verweerden en 
verdedighden ons seer vromelijek dael' tegen seggende: 
wij hadden predicanten genoegh. wilden wij het wel 
beleven en dacl' nam' <locn; en wij spandèn saemen 
en dl'oegen over een met malkanderen, soo sij ons 
eenighen predicant met gewelt indrongen, - dael' sij 
het· dickwijls op aen leij~en, - dat wij dien niet 
souden hooren, II)aer aen een(}n kant gaen en)aeten 
hem alleen staen pl'cdicken, 800 lanck als 't hem 
geliefde. En oook droegen wij over een, dat wij ons 
van malkanderen niet scheijden souden, maer al -te 
saemen bij een blijven,· nogh oock van de piaets niet 
wijckeü nogh vertreeken, of ~eel'der maght verdreve 
ons daer' van; want waert dat wij die plaets eens 
verlieten, wij zouden die seer qualijck wederom con
nen cl'ijghen, en wij seijden tegen malkanderen , 
waert eene gehenckenissc Gods over o.n8, dat wij 
ons nogh souden moeten scheijden, dat Godt verhoeden 
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moet, soo sullen wij ons in die huijsingen vel'deijlen 
met paerten; omdat wij die gecoght hadden was ons 
die plaets naerder te besitten, dan degene die se 
niet gecoght hadden. Den Heere moet gebenedeijt 
sijn in der eeuwigheijt, die ons soo bermher,telijck 
al te saemen bij een bewaerde, soo dat sigh niamant 
van een scheijde; uitgenomen een sustereken dat 
ve~leijt was door ingeven en quaeden raet der geusen, 
dien Bij 'volghde, ginck sij uijt van -ons. Dje Heere 
wil 'haerder ontfermen en, voorts ons al te saemen 
sparen en bewaeren. 

In dit selve iaer isser groote confusie hier tot 
Weert" geschiet int ambaght van de wolJenlaecken
maeckers, want sommige, die niet veel te verliesen 
lUidden, hebben dewaepens en segels der stad uijt
geprint en selve aen haer laeckens' gehangen,; alsöo 
dat er een VI'OUW een en valschen eet heeft" gedaen 
en moeste in haer hembt in de processie gaen eer 
sij het landt wederom konde 'krijgen. 

In . dit selv.e iaer is oock eel'-tbèvinghe geweest 
seer dickwijls en oock grootf,3 winden en onweder, 
oat. alle hu ij sen en menschen met den blixem verbrande~ 
veel boornen met den wortels uijt d'aerde ruckten, 
veel schepen en menschen verdroncken. Het begonst 
int selve iaer al, wat dieren tljt tewor4en; ééIie 

, cop sout 4stuijver; éénen steen vlas 12 stuijver; 
6 ei er éénen stuijver; 'één. coop-broot twelck weeght 
13 ti kost 3 stuijver één oort; één mal der rogge 
drij gulden; één vat boeckweijt IfegeJi stuijver; één 
pont boter twee- stuijver min één oort', één ton 
haringh aght gulden. 

In dit iOOl" 1~66 sijnder gesien geweest twee 
comeeten of stertsterren; d'eene vertoonde sieh in 
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den Oosten en wiert 9 daegen gesien; doen men 
die 5 daegen gesien hat, veropenbaerde d'ander in 
den Westen en wiert gesien 7 daegell, en wael'en 
beijde schriekelijek om aen te sien. Dat Vl'anck
rij ck soude ool'loghen wiert 'Yoorsien en voorsegt. 

Int selve iaer wast, nogh eertbevingh ; en het was 
eenenseer heytenen droogen somer, 800 dat het 
in vier maenden niet 'regende; de beesten storven 
van dOl'st, twee sonnen verseheenen, die men open
baerelijck sagh; veelerha~de siektens regneerden 
overal: als pest, die dulle heete bbrst-coortse; veel 
vrpuwen versmoorden in lî kinderbed van hitte en 
storven, en ooek andere siecke menschen. Het was 
al soo groote hitte en drooghte, dat er geen groen 
nogh gras en wies; al 't groen van onsciooster 
laeden wij op éénen waegeIi en was maer tot de 
le<;lerel1 toe vol. Veel beesten waeren hier gevlught 
van 'den l\'Iaescant yoor die fl'ansche ruyters, . die 
hun seer quelden; Deze b'eesten aeten de stroije 
daeken van de huijser soo verre sij die conde 
bereijcken; en daet' storvel'den ooek seer veel van 
honger en dorst. Dese hitte en' drooghte duerde 
tot in 4en gerstmaent september, doen begonnen 
de wijngaerden en ander cruijt eerst te bloeijeri. 
In menschen gedenken wast noijt heeter, nogh 
droogheren' somer en herfst geweest ; en strack.x nael' 
den oogst begonsten alle dingen seer dier te worden. 
Een malder rogge kostte 6 hornsehe gulden min 
3 st.; één maldel' tel'W 6 gulden;' één' vat ertên 
meer als een daelder; éénen steen vlas 19 etuyver; 
één R botel' 3 st.; één brood- 5 st.; 8 eijer éénen 
st. In hondert' iaeren wáe hier noijte soo' diel'en 
tijt geweest in alle dingen; veel mènsehen storven 
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van honger en. groot gebreek; de kraenvogels 
vliegende door de loght vielen dood van honger 
ter aarde; de boenders- vielen van honger doot van 
de baleken . In december 4, eijel' éénen stuijver. 

US66 item op St. Tbomas-dagh soo sond Anna, vrouw 
van Horne en haere sehQondoghter Walbreeht (1) den 
pastoor van Weert, - iae éenen geusen Raep, - naer 
Nederweert, om daer te predicken, dat hij o~k deede. 
Maer dat vol ck tierde enmaeokte soo bijster gerugbt 
met roepen, singim en spotten, dat men den g~usen 
paep, beEn'- Th9massen, (2) niet verstaan konde. Sij 
kloterden met ,de klom.pen ~ sij riepen d'een tot 
d'ander: toet I d'ander riepen: gij liegt het al wat -gij 
seght! de derde riepen: coeckoeck I sommige riepen 
saemenderhandt: De swa~'ten duyvel staet hie1' op 
den preekstoel! 800 was bet gerught soo ,groot, dat 
hij van den stoel moest gaenen begeerde 'daer 
ooek niet meer naer toe te gaan. Doen nu dien 
geusen paep uyt de kerck soude gaen met sijn 
verdoolde sehaepen van Wee,'t, soo hadden sij hem 
bijnaer doot gedrongen onder den thoren. 

Item' in alle desegeuserijen is Nederweet't stand
vastigb gebleven, door Gods gratie en Goeden bijstandt 
van - haeren goeden pastoor, heer Anthonius van 
Peelt, (ar die siJne .kel'cke met prie&ters, schutten en ge
meyn volek, gewaepent met schietgeweer, helbaerden. 
torfspaeden, rieoken en allerhande geweer, nagbt en 

(t) WalbUl'{Ia van Neuenar, de vrouw van Philippus 'de MolJtmorency was 
protestant en ijverde zeer voor hare secte. Zie Publ. etc. tlII Limb. VIII. p. 57. 

{2) Thomas Spranckhuysen, geboortig. uit Thorn, zie hiel'na )lEen vijftal 
&lukken betrekkelijk de hervorming te Weert." 

(5) Antonlus a' Laplde geboortig uit Overpelt, zie hierna ,Bijdrage tot deze 
Kronijk. 
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dagh, hielp bewneken en bewaeren teghen de geusen 
van Weert, die hun dikwijls vel'gaederde om de 
kerck te omcingelen; maar als sij ·de kloeckheyt 
van den pastoor en volck hoorden en sagen, keel'den 
sij wedel'om met sch~nde. Ten is niet. uit te sprecken. 
den spijt, die de geusen van Weet't den Neder
weerters aendeede r den heelen winter moesten sij 
waecken-; alle dagen hádden sij een nieuwe tijdiitgb, 
dat sij dien naght eens geslagen soûden worden, 
en' dat sij' die brieveIl bij hun hadden, en sonden 
die, .aen den pastoor; - en het was wel waer, het 
was geconsenteert, ma er niet van mijnheer, (1) die 
sij wel seijden . dat authoriteijt bad gegeven~ M.aer 
die van Nederweert versoghten aen onsen heer, die 
doen .te DorJlick was, en in sijns bro~del's plaets 
regeerde, en stiltle de geusen die het dael' seèr 
quaelijk maeckten, dewijl dat sijnen broeder in 
Spagnie was, om sijnen broeder onsen heer te ver
antwoorden bij den -Conillck, die beschuldight was 
van geuserijen of luijterijen, 500 men sèijde etc.' 
Soo . heeft. mijnheer die van Nederweert geheeten, 
dat' sij hun verwel'en souden, niet misdoende. l\1aer 
het wa.s· Godts 'werc~, dat sij het. aen hem versogh:
ten, want die van Weert wael'en daer geweest en 
hadden hem deerelijck belogen. 800 heeft zich Ne
derweel't soo ffiaIlllelijck sterck gehouden, dat·· sij 
nael'dèrhandt prijs 'en lof van onsen heel' van Hot,tle 
hebben bekomen. Go4t wil den PastooI' van Neder,· 
wee,'t. voorts verstel'cken. 

Dus soo sa eten wij nogh in -gl'Oote Vl'eese, son
der misse of eenigen Godtsdienst, want op St, Au-

.... ____ gustinus-dagh doen hadden wij die leste misse al stil. 
(1) Den «raaf van Home. 
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Den Eerwaardighen heer GJ'ave, on6en Genaedighen 
heer van Home, quam tot Weert eenen dagh voor 
kersavont of daer omtrent.; .siende hoe het hier 
gemaeckt was en toeginek, niet wel gepaeijt nogh 
vergenoeght sijnde met dit werck, heeft onsen Eerw. 
Pnter Jan van Osterwijck ontboden bij hem, op 
't slQt of castee,l. 9P kersavont, ten 6 uuren, en 
schel'pelijck' bevolen, dat hij misse doen soude op 
kersdagh. Onsenpatèr desa tijdinge brengende wae
ren wij veràlijdt. Soo hadden wij op kersdagh drij 
stille missen, maer in groote vreese" om. het rae..: 
sen en het tieren van 't gemeiJn volek. ·Onsen 

. heer' van Hot'ne derfden wij niet wederstaen en aen 
d:ander sijde ontsagen wijde' borgers , die ons 
opwaghten· op den kerckhof, hebbende bij hun veel 
steenen om daermede door de vensters te werpen, 
als sij ons eenigen Godtsdienst, van missen leesen 
of singen , saegen of hoorden doen in de kerck ; 
maer wij voldeeden het beveel yan onsen heere 
van Horne en deeden drij missen 'op kersdag stil
lekens en hielen· ooek, hooghtijt en, den. he ere be
wnerden ons sob bermhertiglijck dat wij, Godt ]of~ 

geen lijden nogh verd6et kregen. Gebenedeijt moet 
Godt sijn.Maer des· nflghts· derfden wij' geen light 
ontsteeken in de kercke nogh· ons iets verroeren in 
de kerck, uijt groote vreese . 

. Nogh gaf onsen heer van Horne eellen priestel', 
genaempt heer Suetties, I éénen daelder,' d~t hij op 
kersdagh bjj de Min,derbroeders· misse doen soude. 
800 als. hij oock deede.; en onsen heer· met sijne 
bediendm's beschermden hem. 

'1[,&7 Anno 11$67 Op d'octave van drij Coninghen, luijde 
men . eerst bij de Minderbroeders en men deede 
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misse op den nieuwen autaer, die onsen Heere van 
Hortte daer weder hadde doen oprighten; maer dael' 
waeren geeneMinde.rbroeders in. Van kersdagh af 
derfden wij geen misse meer doen, soo tierde en 
raasde het volek; maer 's Vrijdaghs voor Lightavont., 
quaemender stadts boden en geboden het ons van 
des hearen van Horne wegen. dal onsen heere 
misse doen soude. De~ anderdaghs op Liohtdagh 
quaemen sij wel di'ijmael en. geboden ,het ons van 
's heeren wegen. dat wij doen souden soo als wij 
plaghten Als wij nu die misse hadden. saet~n wij 
in duijsent vreesen. Wij dorsten niet wel op on se 
bedden gaen sonder vreesen ; want sij wilden ons 
uijtiaegen. En sij hadden, aen ons bleijckhuijs op 
den wal, in het dack gesteeken een, 'doosken met 
dondercruiH of pol ver met een lont daer in ge
legt ; 'maer Godt voeghde het, dat het uijtswelde of 
sengde cn niet aenginek. Een vrouw, op den wal 
wonende tegens' ons bleijek in dat huijskep, haer 
soontie wiert 'het sieride in het' daek steecken; dit 
kindt wees het aan sijna moeder, die het uijttrock, 
het besiende meende sij dat het coolsaet was en 
leijde het wat bij het vier, doen begonst het te 
cnappen, doen riep sij sustel' Mariken, van Halen, 
die doen op de bleijek was, seggende: besièt wat 
io~ hier in het daek gevonden heb en hoe het uijt 
geswelt is ;' sr. Mariken ginck hiermede naer onse 
eerw. Mater en toondent 'haer en seijde ha er , hoe 
die vrouw dit gevonden' hat en hoe sij selfs oook' ver
schriekt was; want sij dat elaeghde; en hat het aenge ... 
gaen, hat sij met haer soontie op het bedde verbrandt. 

Onse eerw. }Iater dit hoorende en siende wiste 
niet wat doen; sij beraede haer met twee of drij 
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ken van Halen met l10gh ééne 11aer het stadt-huijs 
aen het magistraat, om hun dit te kennen te geven, 
en dat sij, sI'. Mariken, seggen soude, hoe en wat 
die vrouw gesegt hat en hoe sij lIet gevonden 
hadden; want die heeren en overheijt der stadt 
hadden ons geseijt, soo ons iets overquam, dat wij 
het hun te kennen soude geven, sij souden ons 
beschermen. Nu daer comende en de.ese saecken hun 
te kennen gevende en het doosken toonende ont
fingen sij kleijnen troost. (1) De susters vroeghden 
voorts hoe sij daer mede do~n sou den , seijden de 
heel'en: daer was nu geen prijckeI meer in. gele
ghen nu het uijtgeswelt' was;. voorts en aghten sij 
'dat niet veel, sij laghten en leijterde daermede en 
seijden: siet dit is een doosken om soo de Begij
nen bang te maecken; of daer moght iemant in 
sijn, die. daer niet gerne in was, die het in' het 
dack gesteckell hat, om met eere daer uijt te comen. 
Dit seijden sij, -in plaetse van ons te bes.chermen 
en voor te staen; want sij wisten wel hoe wij het 
hun geclaeght hadden, d.at' het van buijten op den 
wal gedaen was, want van binnen conde niemant 
daar aen komen. Dus quaemen onse susteren onge
troost van. daar. 

En wij no omen Godt tot hulp en soghten onsen 
troost en bijstand bij Hem, en bidde Hem, dat Hij 
ons dogh niet verlaeten soude, en dat betrouwden 
wij oock västelijck op Hem. Voorts gingen wij., en 
droegen emmel'S en ander gereetschap om te blus
sen aen alle waetel'putten, of datter nogh el"gens 

(-1) De Weerter fiuJlilie van Halen vestigde zich in de vorige eeuw in Spanje en 
is er hl den gravenstand verheven. v~l. Memoiru de don Juan van I/alen (I. U. 
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meer lonten geleijt waèl'en, die in den 113ght had
den mogen ontsteecken. en wij waeckten al te 
saemen seer nauw, wat in bet Clooster was. Sr. 
Mat'iken van Ilalen clom op een leeder, die' sij aen 
de bleijckmuer hat geset, . om te sien of dat iema'nt 
die sou de comen gaede slaen; sij hat een.en swar
ten doeck op haer hooft. geleijt en·' hiel haer soo 
stil 'als sij konde, omdat haer niemant gewaer soude 
worden. en ha~r oogen maer effen over de muer 
om te sien· of daeé niemant komen soude. , En ter 
middernaght quaemen twee mannen langhs den Wal 
on se muer op en soegen eenèn tijt lanck, ons-bleijck~ 
huijs op; doen sr. Mal'Ïken hael' gewaer ,wiert en 
wisten sij het niet; maer sij sagh dat sij haer we 
deromkeerden en gingen denzelven wegh in,dio sij 
gekomen wam'en; 't welék seekerlijek een teeeken 
was, dat sij dit waernaemen j want'badden sij anders 
waght gehouden, sij ,souden den wal reght a1gegaen 

. hebben i maar neen, sij gingen soo stil en heijme
lijck, dat s' l\fadken haer /liet gehoo!'t soude hebben,. 
hat sij huer niet geZien j nogh sij spraecken niet te 
saemen in het kome~ nogh gaen. De bOl'gel's hielden 
haer al te·' saemen dien naght ooek soo stil; men 
hoorde nogh geen gerispel van een blad, noghthans 
wael'efl sij dien náght al te saemén op den merckt 
vergaedert; om ons aen te slaen 'eli 't Cloostet' in te 
nemen, hat 't Vool'tgegaen dat sij V001' gonomen hadden; 
wa'nt op deselve UUl'e nIs dit vool'schreve op ten wal 
.gebuerde, wierter een roer op den mer·ek.t los geschoten, 
daer hun een teeeken mede gag'even wiel't, om cloecke
lijck te saemell nen le l1'ecken als sij het viel' saé
gen opgnel~, 800 sij mcij nden dat het gedaen souden 
hebben; mael' den bermhertigen Godt en gedooghde 
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dat niot over ons. gelooft moet Hij sijn in eeuwig
heijt. Dit alles wisten wij in den tijt niet, ma er 
in den tijt van een of twee maenden vernomen 
,vij het heel wel van goede vrinden. 

En 's andel'en daeghs quam den Gr:tve onsen Ge
naedighe.n. heere van Home met de vrouw sijne 
moeder; wij saegen wél aen hael' dat sij wisten 
dat het doosken met den polvel' daer geleijt was, 
want sij saegen -Seel'. neerstelijek en scherp nael' die 
plaetse. mael' sij Se\lden onse eerw; matel' nogh 
niemanden daal' van·. reght of sij het niet hadde 
geweeten-; 'twelck 011se eerw.· mater seer verwon
derde, omdat· sij hael'(:l groote vriendinne was. en 
sij wist wel, dat sij het seer wel en in den gronde 
wisten, . soo sweeg siJ ooek; maer d'eerw. mater 
hat haer gerne vriendtsehap en beleeftheijt bewesen, 
g·elijk sij gewoon ·was te doen en dan sp!,eeckende 
soude Bij het haer geclaeght hebben·; mael' sij se.ij
den dat sij niet moghten vertoeven 0' sij hadden te 
groote haest en sij wildeR· in die keuken nogh 
nergens gaen dan strackx weder uijt het Cloostel' . 
Dus I1aemen wij Godt tot hulp en soghte.n onsen 
troost bij Hem, want ,hij was dengeenen, die ons 
alleen bijstondt. En wij maeekten een' kleijn venstel' 
in de muer van het bleijckhuijs .daer·· Wij voor sae
ten eu waeekten, a1soo datter niemant den wal 
konde overgaen of wij 8aegen dit voorbij gaen ; dus 
saeten wij alle naghten en naemen seer nauw waer, 
opdat niemant ons iets aendoen soude ; dit duerde 
soo larige •. tot dat wij heel seekel' waeren. Alle dae
gen hoorden wij veJ'scheijde quaede tijdinghe; den 
eellen seijde dit, den andel'en dal; wij derfäe.n Jliet 
lesen op den Coor of nergens geen latijn; wij lees-
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den de gratie op de spincamer en VOO1·tS onse getijden 
elck bij sich selven. Van Augustinus af tot op den 
derden sondagh naer paeschen, begon sten wij onse 
kleijne getijden op den COOl" te leesen , en op pinx
terdagh gingen wij de eerste reijs te mettellen . 

Item onsen eérw. heer prior Rutgerus van Schijn
delen quam ons in sijn priorschap d'eerstmael be
soecken, want hij' wast op.St. mathijsdagh geworden, 
en hij wilden hehben, dat wij wederom missen en 
vespers SOUdA singen ;soo 80ngh 8ijn eerw. selver 
die eerste misse op pinxter dinsdagh, . onsen Grave 
van Horne daer tegenwoordigh sijnde; d'ander misse· 
50ngh onsen eerw. pater, heer van Oosterwijck, .die 
wilde onsen heet' van· Horne ooek hooren, gelijck hij 
oock deede .en soo bleven wij voorts sillgende. 

Anno 1.:>67 den eersten Junius op H. Drijvuldigheijts
dagh wIerden de nieuwe· autaeren, die mijnheer' hat 
doen maecken en oprighten, wederom gewijdt met 
de kerk van binnen, in tegenwoordigheijtvan onseR 
heer van Horne met al sijn edelieden ; den ni(:mwen 
pastoor deede sijn eet'ste sermoon in de kerk; men 
songb de misse met twee diakens t . mijnheer en den 
suftragaen tegenwool'digh synde. (1.) 

Item de- geusen hadden Ten-bosch (2) eenen quae
tien raet gesloten. dien sij meijnden te volbrengen 
op den goeden Vrijdagh; maer Godt bewaart en 
helpt de sijne. Op den goeden Vrijdagh hadden sigh 
die gausen. met hoopen van 3 à 4, versaemelt in de 
huysen van de outstc geusen of Ca.piteijnen tot. 3 à 

(1) Deze suffragaan was Gregorius Sylvius. Zie Jos. HABE'rS; Guch. V4IJ 

het bisdom Roermond I p. ~U6: . 
.(2) Te's Hertogenbosch. SCHUTIES , Ge8chii'tleni, van', bi,dom 'I Bosch, 

IJl p' t7J. 
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4 hondert te samen, en hadden malcandel'en een 
teeeken gegeven aen cen klockltken, dat men luijden 
soude; wanneer sij dat hoorden souden sij gelijck 
aentreden en souden alle de priesters en geestelijcke 
mans doot. geslaegen hebben, en de vrouwe of sus
teren souden sij de cleederen beneden den gOl'del 
afgesneden hebben en soo weghgeiaeght. Doen nu 
dat klockxkeJ) luijde en s1j aentraeden, soo seijden sij 
den Capiteijn dat hij soude' aentreden; hij seijde: 
dat hij niet gaen konde"; sij vraeghden wat bern lette? 
Wat sou de mij letten 'i seijde hij, Godt pla~ght mij, 
ick heb geen maght in aJle mijne leden. Het geweer 
ontviel hem uyt de hand; desgelijckx deeden sij al 
te saemen, sij beefden en schudden en konden op 
hun beenen niet staen. Soo bleef die boosheijt doen 
agther tot op den aghsten dag, dat was op den gul
den vrijdagh, doen waeren sij .. wederom op de selve 
manier vergaedert; doen sij aentreden souden ge
schiede haer wederom als te ,Vooren, én dat geschiede 
hun t~t d.t'y 'reijsen. Doen sij saegen, dat se niet 
konden bedrijven nogh uijtvoeren, - gelijck door eenen 
haestigen druijsch wel'den sij ontsteecken als "hadden 
se geraest, en vlooden uijtter stadt met 1,ionderden , 
d'een te water d'ander te lande, van haestiger vreese, 
die hun van selfs overquamr ; doen wiert vervult 
watter geschreven staet: .'lij sullen vliedim. en niemant 
aal se iaegell. Dit is alsoo geschiet; want die doen 
in den Bosch waeren hebben het ons vertelt. mael' 
de geusen hadden het gerne cleijn gemaeckt. 

Op den stranck van' Vrieslandt over eene stadt ge
heeten Stewick heen sigh in de loght verheven een 
. groot leger, komende uijt den Suyden en een ander 
quam uijt den Noorden, en hebben tegen een vrees-
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selijck geveght gemaeckt, soo als men in ba taliën 
doet.; het leger uijt den Suyden verwon het leger 
van den Noorden. Doen het 'geveght geeyndight was, 
sagh d'een deel der zee omtrent half als bloet. Die 
dit selvergesien heeft, - wan! hij alsdoen inde stadt 
Stewiek was, - heeft het ons hier vertelt. (1) 

Desgelijekx is' ooek nogh in desen Üjt in. ver
scheijde landengesien als groote veghtinghen in de 
loght, legers uijt Westen en Oosten tegen malkanderen 
strijden; dat' leger uijt den Oosten verwon dat uyt 
den Westen ; en dit sagh hel'togh Aerken of her
togh van .Brunswijek met af sijn volek; het geveght 
gedaen sijnde wiert die loghtals bloet. 

Item den US Julius wast soo grooten en schroome
lij eken d!'oogen windt, da~ niemant,. hoe oudt hij was, 
de~gelijckx oijts gesien of gehoort hadde; den sandt 
of mouw· vloogh op tot de woleken des hemels; men 
s3gh' niet dan dOOI' eenen duijsteren nevel; het WilS in 
het hertie van den oogst'; bet coren was overal uijtge
slaegen, dat men niet dan het Stl'ooij invoer; men liet 
de verckens op den aeker loopen om o.P t'eeten. )l1t 
Guliekx en. aen den Maescant wast iaemel'lijck met tel'w. 
gerst, spelt, haever, boeekweijt, dat al vernielt was; 
alle boomvrugbten afges1aegen, de boomen bedorven, 
w~nt de blaeders waeren verbrandt; daernaer regen met 
grooten windt. Gelooft sij Godt! wij hadden nogh 
soo groolen sebaede niet in het gewas des ackers .. 

Item in J ulij ,één broot 3 st. min één oort; negen 
eijel'- éénen st.; een pont böter 7 oort. 

Den 6 nugusty saegen hier de leijdeck.ers e.engroot le
ger comende, uyt den Noorden treckende naer den Westen. 

('1.) Steenwijk bij Meppel. 
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Item den 9 angusty quaemen de Minderbroeders 
wedel' in hael' Clooster, daer sij niet in vonden, dan 
hetgeene haer de goede lieden bl'oghten en gaeven. 

Item den 9 september quam Due d'Albe met veel 
mannen nijt Spágniën in deese landen en naem onsen 
Grave, heer Philippus van Bm'l/e gevanglien met sijn 
getrouwen dienael' Alonsiu·s, alsoock mijn heer van 

. Egrriont en sette die heeren te Brussel in 't hof. (1) 
In dit iaer 1i>67 wast nogh al veel dierder. soo 

dat tot veel ptaetsen en ooek liiet' te Weert broot 
gebaeken wiet,t van haver, gel'st, boonell, erten, 
wieken, speurij en ~oekweijt; 'twelek men niet half· 
genoegh voor geld kost kcijghen f soo datter meenigh 
mensch van honger storf. Op sommige plaetsen aeten 
siJ peertsvleeseh, en als Bij dan wat beters áeteri , 
saegen Bij des anderen daeghs uyt. gelijck doot; som
migen aeten ruepkoekell en seüt inet schotelen ;. (2) 
als sii iets beters kregen storven sij terstonds en wel 
drij geIijck. Eenen man hoorde sijn vijf kinders van 
honger crijten en hij 810egh twee d'outste door on
vel'duldigheijt doot. Eens jonckers buijsvrouw hut 
eenen armen man een half malder coren gegeven en 
den jOl1ckel' quam hem in 't gemoe.t rijden , é~ nam 
het hem weder af, mer deesen jonckel' versonek me.~ 
het peel't in d'aerde; en deesen fll'men man vel'hinck 
sieh, want hij derfde niet bij sijn kinders komen, 
doen hij haer niet te brengen hat, wapt hij wist, dat 
sij seer kreeten van hongel' en seer naer hem ver
langhden. Eenige hebben hun verhangen Ëm eenige 

(1) Alonsius is Alonso de Luloo 's gl'aven secJ'elal'is, Vgl. TREOD. JUSTF:, 

Le comte ·d'Egmont et Ie camee de HorIIe p, ~g9. 
(2) Het handSchrift van den Heel' Habcl" heeft ~llud., spoelsel, hetwelk 

men bij de branders haalt. 
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op wege geweest; maer dien bermhertighen Heere 
heeft se bewaert; dit is al aen den Maeseant gesehiet. 
Godt heb lof en danek, hoe grooten honger' en ge
breek hier te Weet't geleden wiert, niemant heeft sIjn 
selven teeort gedaen, uytgenomen eenen man op de 
buijtenije, die sieh heeft verhangen; maer hat ~ij 
sijnen noot te kennen gegeven, sij souden hem alle 
te hulp hebben gekomen; men meint dat hij sulckx 
niet gedaan hadde om eenigen nootdruft,' en ooek 
vonden sij nogh broot in sijn kastie, soo dat men 
niet wiste hoe dit gekomen was. 

Item, omtrent deesen tijt' wast ooek groote aertbe
vingh op veele plaetsen. en, alle dingen nogh veel 
dierder: één malder eoren 6. gl. brabb. ; een broot 
1. st.; één malder m~el thien hm'nsche gulden. 
Noijts was meerderen honger onder de mellsChen • 
want in 300 iaeren was desgeIijekx noijtsgehool't; 
want daer was geen broot nogh andei' .spijs voor gelt 
,te erijgen ; nogh ooek daèr was geen geIt onder het 
gemeijn volek. Hier te Weert was eenen man van 
buijten die houde Lommert op, en holp de lieden al 
aen geit; de rijckste lieden 'naemen haer cleederen 
en ander kleijnodiën en versetten se in de Lommert 
voor gelt. en hij gaf se alle geIt. D'arme al wat sij, 
konden missen en ontberen gneven sij om gelt tot 
broot te hebben. Peerden, eoeijen en alderbande 
beesten storven overal van bongel' ; de rij eken deelde 
soo ,'mede aen den armen dat sij al te aaemen arm 
wierden. Alle vrijdaeghen vergaederde opeen mael 
gelijek ses hondert arme lieden, soo kleij.n als groot, aen 
ons Cloostel', en daer was niemant of hij bat wat ; twee 
nabuermannen en Tijsken Metsers bolp.en de susteren 
in ons spreeckhuijs d'almoesen geven en uijtreijcken. 
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Een mal der coren koste 1~ . gl. -brabb. ; één broot 
elf st.; daer naer he~ malder coren iS gl., één oort 
brabb.; twee pont broot twee ,st.; één malder coren 
20 gl. brabb. ; één broot 1! stuijvers. Nogh- al dier
der: één mal der coren 22 gl. brabb. ; één broot 
18 stuijver. Veel lieden sneden het coren op 't 
velt af eer 't rijp was, en droóghdent in den oven 
en biecken broot daervan en aetent, om den bonger 
tè stoppen en het. leven te houden. Sommige s18ec
ken het oncruijt uijt d'aerde, daer maer eenigh gl'oen 
aen was, en sooden het met waeter om voor den 
honger te eeten en 't leven te behouden. Men at veel 
dingen .;dat geen menschenspijs en was; iae, de bees
ten souden . het op andere tijden niet geeten hebben, 
al hadden sij oock honger gehat. In drij bondert iaeren, 
soo als voorschreven is,. was noijts meerder dierte 
in coren en andere levensoiiddelen;. maer het was 
nu op het hoogbste gecomen ; het coreQ. koste het 
malde.' niet boven ·22 gl. en tt ·broot JÛetboven 18 
st, Kort daernaer vertrooste ons dien beimhertighen 
Heere met sijne milde bermhertigheijt; want dÇien 
men in den oogst quam, ~oght men één malder coren 
voor' 2 gl. brabb. ; één braot 2 st. één ()ort ;. één 
malder terw voor 12 gl.; één pont boter voor éénen 
braspenninck; één pont vleesch voor één blanck. In 
october één mal der terw. 2· gl.. brabb~ Desen voor
schreven dieren tijt scheen wel algemeijn te sijn, want 
men hoorde rondom en van alle kanten S8igen van 
honger en gebl'eck, dat in alle steden en dorpen 
geleden wiert. 

Item alvorens eer onsen edelen heer Philippus, 
gevanghen wiert, begonst den oorlogh· tussehen den 

ti 
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Coninek van Spagniën en den Coninek van Vl'anekrijek; 
en daer geschiede wedersijdts grooten moordt, soo 
dat ons volek veel fransehe Heeren;, Graven en Her
toghen geva~gllen tot Weert braghten. En sij vereerden· 
aen onsen Edelen heer Philippus van Home eenen 
jongen Hertógh (t) daer sij meer als. hondert vijftigh 
duijsent daelders. af hadden; sij meijnden, doen sij 
hem vongen en onsen· heer van Ho'"tfevereerden , 
ten wa er maer een pagie geweest van eenen grooten 
hertogh' of grave. 

Gelijek de mensehen in den voorgaenden dieren 
tijt door gebreck veele oneetbaere spijsen geelen 
hadden, qua~men nu Qveral veelderhande, siecktens, 
daer~veel me,nseben af storven ; op sommige daegen 
9 of thien, vijf of ses en ten 'minste drie of vier storven 
van de koorts. sommige van den brandt vim den pest; 
hier. waeren ooek de póekeil met den buijekloop cn 
grooten, quaeden, harden hoest. Hierbirinen en buijteri 
Weet·t laegender meer dan vier of vijf hondert op 
eenmael onder den H .. Olij; Binnen één iael~ issel' 
meer dan duisent binnen en buijten Weert gestorven. 

Daer nael' hebben sij 'onsen Edel~n heer van H01;ne 
en Egmont tot- Gent int Casteel gevoert, en hebben se 
aldaer gevanghen gehouden en seel' schel'p bewaart, 
desgelijekx ,mijnheer van Montendijek , heer Florus, 
ons heere van Horne broeder, (2) den weleken doen 
in S'pagniën was om met den Conil)ek ten beste te 
spreeken, en omtrent een iaer in groote eere bij den 
Coninck geweest sijnde; maer· doen deesé heel'en 
gevanghen sijn, wiert hij ooek gevanckelijck gehouden 
in. Spagniën. Hiernaer is .nue d'Albe naer Antwe"pen 

(t) De bertog van LoDiucville; Vgl. Publ. etc. dl4 LimlWurg, Vlll p. 63. 
(2) Montelldijk, lees "Montliny. 



1-93 

getrocken en men heeft. er groote Justicië gedaen, 
en 't volck seer benauwt, en. een Casteel gebouwt , 
daer sijn bOl'gers' niet veel mede te vreden waeren. 

Item de geusen sijn ten Bosch soo seer benauwt 
geweest van 's Coninckxvolck. soo men ons seijde, 
dat sij haer goet niet magtigb waeren, daer en ,boven 
veel gevanghen en gespannen; -- die ontvlièdenkonde 

'was het beste daer mede. 
Item da~r naer is ten Bosch, Antwerpen en in alle 

Conineks steden geboden: wie 'u~tgevlught was 
weder in te komen of nimmermeer in sijn, steden te 
komen. 

1568 Item alle de heet'en, die tegen den Coninck. gesegelt 
badden. die wierden in meert tot Brussel ontboden 
om bun 'bij Due d'Albe te verantwoorden; maer sij 
derfden het niet bestaen, en veel van hun onthoudde'l 
ltun in de· stad Cculen, Dcn "aere van Hoogstraetèn 
mooste Doek naer Ceulen vlughten met sijn vr.ouw 
en kinder. Bijn landt wiel't beschreven; remmeesters 
en oversten moesten, hunnen heer afpen en den 
Coninck getrouwheijt, sweeren; hat iemant van sijn 
bedienden in sijn landt gekomen, sijneijgen scholtus 
en dienders souden . se gevanghen hebben. (1) 

Item alle gevanghen van Antwerpen en aUe andere 
steden-, dif;} eerst in Js Coninkx naem. gevanghen 
waeren, sijn alle gehroght tot Brussel, da~r sij aHe 
gedoot sijn, den eenen naer den ànderen, in april. 

It~m den 21 april Js goensdaghs en witten dQ.nder
dagh, vergaederde Jan Ressen, eenen capiteijn van 
Weert en· nogh eenen capiteijn van buijten· geuse 
crijghs-cneghten te Weert, en voorts in alle steden 

(f) De graa~ van HOO@straten had ten huwelijk Eleonora van llontmorenc'J 
zuster van Phllippus, Braaf van Horne. 
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daar sausen waeren, om clen prins van Oranje, te 
dienen tegen den Coninck; 800 trocken sij uyt Weert op 
den goeden Vrijdagb en trocken naer RUt'emonde voor 
de stadt en heysten die op, Daer was seer weijnigh 
volck in die stadt, want sij, waeren uijtgestorven en 
voorts uijtgevlugbt voor den pest, die daer seer groot 
was geweest; maer noghtans verWeerde hun die 
knaghteu, die daer in waeren, soo dapperlijck~ dat 
wonder was om te seggen. Die geestelijckheijt ginck 
uyt op de mueren en verweerde hun seer dapper; 
de vrouwe-clooslers susteren, die ,uijt mosten gaen, 
dl'oeghen aerde en steenen bij. Bij schoten soa vrees
selijek uijt de stadt, .datter buijten veel geusen blev:en, 
maer van binnen bleefer ,ma~r één man. Dus weecken 
de geusen van de stadt en trocken nBer D4;len; hier 
en tusschen· quam een groote meenighte Spa'gnaerts 
de stadt te hulp, die trocken terstondt rulèr. en om
cingelden de geusen bij Dalen in 't velt, en sloegen
het al voor de voet doot, soo datter weijnigb af 
ontquaemen, en die ontloopen waeren aghterhaelden sij. 

Desen capiteijn Jan Ressen wa$ in Dazen gevlugh\, 
maer hij wiert gevonden en metdrij lanciën dee~lijck 
doorstecken . Daer waeren er nogh sommige van Weert 
wo'nderlijck ontcomen. die wederom 't huis quae.men; 
maer wat wast 'I Sij moesten uijt Weert ten ~uwighen 
daeghe. Dat gebodtwiert gedáen omdat sij tegen den 
Coninckgedient hadden maer h~t hat~ter~ geweest, 
dat sij te vooren hadden toegesien. Desen ,lan Re886n 
met siJn broeder waeren te sae~en verborgen op 
eenen solder onder voeragie der, beesten, maer Jan 
seijde tot sijnen broeder: het was ,hem daar te be
nauwt. hij· kond~ dael' niet langer blijven, hij moeste 
afgaen. Sijnen broeder bidde hem, dat hij. bij hem 
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soude blijven, opdat hij hem selve niet vel'l1l.ede; maer 
neen, hij wilde sijnen broeder niet hóoren en ginck 
of, dat hem quaelijek verginck. Hij liet hem in een 
kist sluijten, daer hij gevonden wiert en dee:relijck 
vermoOl't, als voorschreven is. En sijnen broeder 
Hermen bleef boven, 'door Godts genaede beschermt, 
maar was in duijsent vreesen, omdat hij sijnen broeder 
Jan soo deerelijek hoorde krijten eri kermen. (f.) 

Item deesen geusen' slagh geschiede bij Dalen op 
den belocken paescbdagb. 

Item doen dese geusen voor ,Ru1'emonde laegen. 
hadden sij de poort in brandt gesteecken; en sij 
gingen op een olij-molen en ,naemen den 9lij en goten 
dien in de pOOI't, opdat sij te meer soude branden ; 
nogh hadden. sij tonnen met stricken medegenomen, 
en meijnde alle de gee~telijckheid daer mede te worgen; 
en een tonne vol schabelieren, daer sij degene, die 
sijniet worghden, mede bespot soudenhebben. Dese 
stricken_' en schabelieren 'werden. aen ,Duc d'Albe 
gesonden en hij sondt die voort tot deA Coninck in 
Spagniën. - 9 eijer eenen stuijver; één broot drie 
stuijver. 

Item den 16 meij quaemen d'eerste Spagnaerts te 
Nederweert, ,300; en den 18dcn trocken sij weder op, 
sij wildèn niet eeten als wittebroot, hoender en ge
braet; geen bier wilden sij drincken ma er al claeren 
wijn. 

Anno 1568 den 5 Junius, pinxter-avont is onsen 
Genaedighen en vreedsaemighen Goedertie~en grave 
van Home, heer Philippus tot Brussel door bevel van 

(i) Over Jan Ressenen Beman als beeldstormel's. verst. hierboven: bladz. 
f7t, De slli' van Dalen ba4 plaats te balen tusseben Roermond en Gladbaeh 
en niet te DaeJhem bij Visé. zoo als vele scbrljvers dit aanpven. 
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den Coninek onthooft, desgelijeks mijnheer van 
Egmont en nogh meer andere graven enheeren en 
Edelmans en bedienders del~ onthoofde' graven. (1) 

Jtem daer na er binnen die aght daegen soo waeren 
nogh aght heel'en onthooft, - uijt genomen andere 
edellieden, - alsoo datter binnen d'oetave van Sinx
ten te Bt'Ussel aghtthien onthooft sijn. 

Item de hoofden van deese Beeren stonden wel 
drij uren op eenen ij sereil pinne, en soo langb 
fluijte en trommelden ,men daer bij. 

Item den drij en twintighsten dagh in lunius, 
broghten sij onsen goeden deughtsaemen heer 
Philippus van Bn~s8el doot tot Weert opsijn Casteel, 
en hij wiert terstondt binnen één uUfein de Hoogh 
kerck begraven; want hij hat 19 dáegen boven 
aél'de gestaan,' maer hij was twee reijsen gebalsemt. (2) 

Item gincJt 'ons~ vrouw van Horne, vertrecken met 
haer doghter en geheel haer buijsgesin, heel stillekens 
en sonder datter iemant veel van wiste. Als nu de 
bOl'gers dit '8 morgens saegen en hoorden, sijn sij 
al te saemen seer verslaegen geweest seggende: nu 
sijn wij al te saemen de dool overgelevert; want 

'8ij hadden haer betrouwen seer op dese vrouw geset, 
en meijnden datsij hun verdedight en 'voorgestaen 
soude hebben'in de saeeken, die tegen den Coninck 
gesehiet waeren .; maer neen, want' sij wist niet 
waer sij haerselven laeten soude van ~p'oóte benauwt
heijt des herren. Dese vrouw van Hm"ne was geen 
erfgenaem, nogh haer kinders ooek niet; want Bij 

(1) De rrafzerk van Phillppus van Borne ligt nog voor het hoos-altaar in 
de hoofdkerkle Weert. 

(!I) Over het lijk en de besrafenis van den graaf van Home Vil. Publ. BIc 
ftu Limbo/erg, VIII p. 8f. 
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broght die mede uijt bet landt en sij lIat die van 
een en anderen man. Sij' was de doghter van de 
vrouw van Beieren (1)· en sij betrouwden het landt, 
doen haer den Edelen Grave heer Jan van Home 
tot een huisvrouw trouwde, van den wel eken sij 
geen erfgenaemen heeft gehadt; sij regeerden 't landt 
van Borne met haeren 'soon Philippus naer heer 
Jan haers mans doot. 

Dese vrouw An.na regeei'den 't landt met" haeren 
SOOn soo in groote poItlperijen als tuijsshen en speelen, 
dat het graefschap Home met het. half Maeslandt t 

daer en bO\ten het goude- en silver-werck van dit 
Casteel te Weert al verseth was. Soo ist 't landt 
van HONle al. geregeert geweest door vremdelingen I 
sedert de dootvan onsen' Edelen .. Grave heer Jan 
van Horne, die overleden is in 't iaer' vijfthien 
hondert veel'tigh. 

Dese heer Jan was de lesten erfgenaem van den 
Hornsche bloede, uijtgenomen sijne suster in ons 
Clooster, die Edele gravinne suster Emil~á vail_ H01'ne, 
die nogh seer langh naer haeren broeder Jan van 
Horne leefde; want sij storf in' het iaer vijfthien 
hondert twee en ~estigh. Doen waeren al de erf
genaemen van den Hornsche bloede doot. 

Item in dit weghtrecken badt OI;lse stadt Weert -
wel een tonne sehats scbaede, soo men seijde; want -
het volck was soo verbaesd, verslaegen en verschriekt, 
dat niemant iets doen conde, op dien dagh, , omdat 
sij niet wisten, hoe hun de. saekenvergaen soliden 

(1) Het bandschrin van den Heer Habets heen Buren in plaats van Beije
ren. Anna van Egmont was inderdaad dochter van Florens ván Esmont, ,raaf 
van, Buren. Hare moeder )Iar,aretha van Berlhes mocht bier' dus vrouw van 
Buren ,enoemd worden. 
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die hier al geschietwaeren jen sij hadden heer nogh 
vrouw om hun te beschermen nogh raet nogh troost 
te soecken. 

Item men coght één malde.. rogge voor éénen 
daelder min éénen stuijver; één coop-brbot voor twee 
blancken; één. pont boter voor éénen stuijver~ 1. 7 
eijer. voor· éénen stuijver. 

In meert of april omtrent half vasten quam de 
pest te Wee.'t in de Hooghstraet in eenherbergh ; -
den .weert is genaemt : baltus. in den gaepert - en ginck 
soo allengxkens voort in alle !traeten , heel Weert 
.door, en buijten Weert rontom op de buijtenije; 
800 datter . alle daegen binnen en buijten wel thien 
of of i storven, en. alle daegen meer· en meer,. en op 
sommige daegen 20 a 30a 40 en bij de. vijftigh. 
800 kinders als groote lieden; II!.en luijde maer 
eens . daeghs ovel' alle de dooden. die dien dagh 
gestorven waeren. En· de gemeente. hat mannen 
gehuert, die dat deeden; en oock hat de gemeente 
vier mannen gehuert om de dooden te begraeven; 
enhadde oock een kist doen maeeken met vier 
ij~re ringen. daer sij de dooden in ha~lden, en 
die geen magt hadden kisten te doen, dan maeckten 
sij een graf en schudde het ligchaem uijt de kist 
daer in. Deese vier mannen waeren alle daegen 
vroegh en laet op den kerckhof, want &ij moesten 
alle· dooden, arm of njck. dien het van hun ver
eischte. haelen en begraeven; en alser iemant 
storf, liet men het hun we.ten, en men satte de 
dooden aen de deur, daer sij gestorven waeren; 
en daer baelden sij die dan. en settender somtiJts 
drij· of v~er in één graf met of' sonder kist, 800 

het te pas quani; en sommige neden legden 2 of 



199 

3 kinderen in. één kist, als sij in een huijs corts 
aghter een storven. 

Dit duerde van April af tot Junius; doen begon st 
al meer te sterven, soo dat de plaets te kleijn wiert 
om de dooden te' begraeven. Doen. maeckden dese 
voorschreve mannen een heelgroote cuijl neffens «;le 
school, daer sij die dooden al met groote hoopen, 
met en sonder kist, inworpen en maereen weijnigh 
aerde daer over, dat de ligchaemen maer met een 
weijnigh aerde bedeckt waeren; waerom de vrinden 
der dooden somtijts al te seer bedroeft. waeren, dat 
haer vrinden niet beter begraeven waeren. Somtijts 
quam ler oock twist uijt, omdatt de rijeke wel plaets 
in de kercke kregen en in den kerekhQf. om haer 
vr.inden te begraeven; maer . de armen moesten 
alle in de euijl' geworpen worden.. Dit begraeven 
duerden deneenen· dagh naer den anderen van 
's morgens tot. 's avonts, soo dat men Eiomtijts ten 
thien uuren de graven nogh hoorden tocclópp~n ; 
en het clockxken c:iaet men het broederschap: .mede 
bijeen hJ ij de , was op sommige daegen weij~igb 
stil sonder luijden of eleppen. En' betal<lermeest 
in Augustus. Op St. Laurentius-dagh was de clock 
nietéénen patel' noster stil; men segde. datter op 
dien dagh wel vijftigh groote . lieden , sonder de 
kinders, waere ges,torven; 'uoijts was er sbo veel 
op eenen, dagh gestorven. De buijtelieden hadden, 
ieder op hun dorp of gehught, een besonder kerre 
g'orooilDeert, die de dooden ter ke{'ck.en voeren 
om te begraeven; somtijts hadden sij twee dooden 
op de kerre, sommige in kisten sommige sonder 
kist, en daer mede voeren sij aen de euijl en sloegen 
de kerre op. of neder, - omdat het al eert- of 
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korte-kerren waeren, -. en lieten de ligchaemen 
in de cuijl afschieten of het ande)'en dreck of mest 
hadde geweest. Dit heb ik selvar met mijne oogen 
gesien. Maer S<?mmige rijcke .lieden, die van groote 
partijen en vrinden waeren, ell w·i1den haer vrinden· 
soo niet begraven hebben, maer deeden se met processie 
ot broederschap. naer oude maniere eerelijk begraeven. 

Deese sterfte was t' om en om ons Clooster; en 
onse uijtgaende susteren moesten dickwijls . haer 
'Werek doen in den acker, en neffens daer de lieden 
die er badden liggen op kerren, die hunquaelijck 
gevoeldén, en te velden waeren gei8en om hun te 
versetten en in 't velt sleck wierden, 800 dat sij 
die 80mtijts t'huis moesten haelen;. en daer moesten 
somtijts onse susteren neffeÏl· ",~aan . en doen . haer 
werck ; maar den bermhertighen HooI' bewaerdè hun, 
soo dat niemant van hun sieck wiert, soo langh 
als 't Godt beliefde. En in September begonet al 
wat te beteren; 800 dat bier en daer al iemant 
begonst te genesen : . anders storven sij allen· die 
·het cregen ; want geen oude lieden wisten te zeggen 
vaneen 800 groote sterfte te Wee,'t geweest te zijn 
als deese was; het moghte oock ,wel eene generaele 
sterfte genoemd worden, want ront om in deese 
quartiereh storfhet al evenseer, en duerd~ ses maenden 
vol u~t; eer' het iets begonst te beteren. En doen 
quam het oock in ons clooster; en dat was d'eerste 
pest die in ons' Clooster quam van dat het Çlooster 
gestaen hat. Den 26 SeptembÈH' was het kermis te 
Weert en één van onse kneghten· ginek. in een 
herbergh drincken en quam sieck ti huijs; sij 
legden hem in de bleijekeamer op de bleijek, en een 
suster met eén vrouw dienden hein jen hij storf 
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op St. Michiels-dagh. den 29 September. .Item den 
12 October s' avonts ten 10 uuren, stort suster Lijsken 
NeUs en den 8 october was het haer aangekomen; en 
mijnen beminden vaeder Jacob Luijten quam het oock 
aen in. deselve uure dat het sustel' Lijsken aenquam, 
en storf ook in deselve uure dat sij' storf; en d'een 
vl'aeghden al naer' den' anderen: .hoe het met hem 
sijn moghte .. Sr Lijskenseijde: hoe ist met Jacob 
Luijten 'I en mijn. vaede'r' seijde: hoe magh het doch 
met sr Lijsken al sijn 'I. In den selven mae,nt October, 
omtrent vierthien daegen naer de do ot van sr Lijsken. 
wiert· suster Kunne ook si eek. en stort ook. Sij met 
suster Lijsken hadden beijden onsen kneght gedient 
en opgepas~. Met dee.se. drij döoden die. van de 
pest störven, hoorde het op ip .ons Cloostel~. soo 
dauer niemllnt. meer van stcu'f of sieek wiert. -
Dell bermhertighen Heer heb dank ~n lof van alle sijne 
gaeven. - En in de stadt ,begonst het ook al ~eer 

te beteren. soo datter daegelijckx soo veel dooden 
niet meer waeren; en daer 'wierten ter ooek soo. 
veel niet sieck. en degene die sieek waeren genaesden 
het meesten deel. Den Heer sij gebenedeijt, die ons 
in .dese tl'ibulatie vërtl'ooste. en van 800 quaede 
sieekte en sterfte verlost heeft. 

Hem den 9 Julius wonnen de Spagnaerts de stadt 
Bergen <,legeuSel) wederom af, en 810eghen· al doot, 
d'at sij van de geu8en crijghen' ~onde. 

Item den 17 Julius quaemen de Ho~hbergons te 
Nede"weert en bedreven dael'·: grooten overlast, stee
lende bij den huijsman al wat sij' crijghen konde; 
sij sloeghen en' stieten de menschen ia'emerlijck. Bij 
waeren niet te vrede wat de menschc;m hun gaeven, 
sij wilden meer hebben als de goede lieden te geven 
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hadden; in sommige huijsen bedreven sij groot 
geweIt, werpende het coren met het strooij onder 
de peeFden ; in sommige. huijsen naemen siJ de kleijne 
kinderkens en legden die voor de peerden en lieten 
hun wel twee uuren liggen krijten, en -ginghen 
met blancke sweerden vPür den stal staan, omdat 
de moeder niet bij soude comen; wilde Bij haer 
kint weder hebben- soo moesta sij het los koopen. 
Deesen trocke~ den derden· dagh wegh: ma er 
s'anderen daeghs hadden sij weder anderen. 

Item den. 20 Julius quaemen d'ltaliaenders te 
J..'Vederweert en maeckten bet niet beter als d'anderen. 
Op veel hoeven laegen 12 peerden en 24 peerden 
en 40 man ter tafel· éénen dagh. 

Item den 25 Julius isser een slagb geweest. 
's Coninckx ,vQlck hat victorije; 1.2 duijsent geusen 
verslaegen ; '.' soo dat de geusen bij naer gebieven 
waeren, tè weeten degene die in den strijdt waeren. (1) 

Item de geusen-stadt Emden hebben de Spagnaerts 
ingenomen en doot geslaeghen, wat daer in was. 

Item hadden de Spagnaerts' in Vrieslandt. eenen 
swaeren slagh tegen de' geusen; daer bleven elt 
vendels van 's Coninckx volek. Sij waeren bedr.ie
ghelijk en behendigh op eenen dij ck geleijt. omdat 
siJ hun daer verslaen soude ; maer van de geusen iBser 
oock een maghtigh groot deel af geslaegen en ge
bleven. 's Prineen broed~r en veel ed~llieden sijn 
gebleven. Eenen grooten heer uijt Spagniën hebben 
de geusen schandigb gehangen. Voor deesen .grooten 
slagh sijn sij nogb eens aen een geweest, doen hadden 

(1) De slag van Jemmingen wellicht. De overi,e veldsll!Jen zijnmlj niet 
bekend. 
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de geusen de vlught, daer bleven omtrent 80 Spa
gnaens en 100 duijtsche, soo men seijde. 

Item is nogheenen slagh' in Vrieslandt geschiet 
en de geusen hadden de v1ught. 

Item is wederom eenen 81agh in Vrieslandt geschiet. 
Nogh 3 a 4 kerck-dorpen. die haer: tegen den 

Coninck hadden irestelt ~n met de geusen hadden 
aengehangen,· sijn al doot geslaegen" berooft van 
goederen 'en b~eSten en alle dingen ; en- niets, gespaed 
als de jonge kinderen van 7 en onder de 7 iaeren. 
die braghten sij met schepen over en sonden die 
Duc d'Albe, die deselve deede doopen, want sij 
waeren niet gedoopt. 

Den 13 augusty' quaemen de Spagnaerts weder te 
Nederweert, en waeren daer éénen dagh en twee nagh
ten. Den 26 augusty qua men de Spagnaerts wedei' te 
Nederweert en vertrocken den 27 dito. 

Item den les~n augnsty -quaemen 2000 hooghduijtse 
.te: Nederweert, maer laegen dael' niet; men droegh 
hun spijs endranck telen, te weeten : 20 tonnen 
bier beneffens hoender, hespeq, caes, boter en witte
broot, daer sij danckbaer voo I' waeren,- en door 
versoeek van, die van Nederweert readen 'Sij om. 

Den 4 se}>tember quaemendel' sommige bOeven van 
den heer van Megen volek, en haelde: te ,Nedet'Weert 
en op sommige buijlenijen eenen l'()Of; maer sij 
ioegen hun wegh maer den roof, voerden sij met. 

Dit volck van den heer van Megen enhertogh 
Aercken maeckten. het overal seer, quaelijc'k; ,sij 
naemen bij deh huijsman al wat Bij crijghen konden : 
peerden met de getouwen, coeijen, schapen en alle 
eetbael'e beesten; sij dorsden alle graenen uijt in 
de Bcbueren, sij naemen gelt, lijnen en wolle .clee-
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deren, hoe onnut sij waeren, sij voeren het met 
waegens wegh; maer de reghte Spagnaerts naemen 
geen dingen, maèraeten en dronckef1 gerne iets 
goets, maer ,sober" (-l). 

Item den 6 september quam een partije van den 
heer van Megen sij'n volck tot Ne(lerweert en dorsden 
coren en haever uijt de schuel'~n, en deedenhet 
volók grooten overlast en meijnden eenen grooten 
roof mede te nemen; maer de Nederweerter legde 
of, stelde hun daer tegen. Doen sij met goetheijt 
niet en winnen konde, Iuijde sij storm en ioegen 
se hun dorp uit tot· op den Mildert (2); die van Weert 
dit hOOl'ende luijden oock al storm en de mannen 
liepen al daar heenen met hun geweer en riepen: 
Wij willen onsen naesten bystaen. en aldusnièt laeten 
bed,e"ven; wij willen· die ,'oovers al 'om hals brengen 
en slaen al. doot, dat wij, crijghen konnen. Van .dit 
ramour was grooten iaémer en lamentatie in de 
stadt; de vrouw~n kreten om hunne mans en de 
kinders om hun vaedel's, vreesende of sij aen een 
komende d'een dander deerelijck vermoorden 8ouden, 
Die van Wee1't daer komende en siende' dat sij voor 
liepen, doen liepen sij alle naer tot EU ioe, el) daer 
sloegen sij hun tegen een, soo datter eenen làndt
kneght doot geschoten wiert- en nog eenen ter doot 
gewont, dien braghten Bij op een kerre tot Weert bij 
de broot-susters, daer hij vijf daegen lagh eer" hij storf. 

(t) De Spanjaard, zoo als men weet, leeft sober. Hij mengt dool'saans' den 
wijn met' water. Jenever gebruikt 'hij zelden, Veel drinken ''Wordt ,in' Spanje 'Voor 

,een zeer gl'oot euvel gehouden, ell eene uitdrukking . van de diepste verachting 
luidt: BEen, hezopen ultlander" Vgl. Spanje zoo al8 het i8.- Zwolle 1875, p. 
64, 92 cn 96. 

(t) Mildert gehuCht van Nederweert op de SI'emen der gemeenten Grathem 
en Hunsel. 
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Item sij hadden te N~e1'1Veert verscheijde huijs
lieden totter doot gewont en geslaegen en grooten 
overlast gedaen; een huijsman was soo geslaegen, 
dat hij op den thienden dagh storf. 

Item in 't selve iaer den 19 September sond 
Duc d'Albe 150 Waelen tot 'Weert en begeerde, 
dat men die ~nlaeten souden, dat sij Weért 'en het 
Casteel bewael'en sou den ; mael' de borgers vielen 
daer tegen, sonden ,wederom brieven tot Duc d'Albe, 
denwelcken de brieven wegh worp, en wilde dIe niet 
leesen ; want hiJ hat Wee,'t overgegeven om te 
plunderen te vier en te sweert, oIIidat sij soo 
langh tegen hadden gehouden en sijn volck niet 
ingelaeten. " 

Item den 21 dito 's naghts ten één uure quaemen 
de ,bo<lens wederom, die de borgemeestJer en oV61'heijt 
tot Duc d'Albe gesondeq. 'hadden" enbroghten de 
tijdingh mede, dat Weet't tot roof, vuer en sweert 
was geIievert en, niemant spaeren. ThieJl duijsent 
man, -" vijf duijsent te peert en 5000 te voet, - en 
300 piekerders of gravers met al het groot geschut, 
deese waeren op deese sijde Bree' en trocken op 
Weert aen. Doen wiert al het volck in de stadt 
opgeweckt .en de oyerheijt ginckop 't ,heere- of 
stadhuijs met de schutten en beraeden" hun; soo 
beslooten sij, dat Bij' bun tegen rijden sonden en 
draégen de ,sleutels mede. Sijhaelden "den capiteijn 
bij hun, dië buijten de 1>o0rte lagh ell bidde hem, 
dat hij met hun soude rijden "om hun te' helpen; 
dewelcke hun raede,dat sij de ~aelt~n, die buijten 
de poort laegen, eerst in souden haelen, anders 
derfden hij niet met hun treckèn. en dat sij dan 
op bun ktlijën soude vallen en, bidden om genaede, 
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eerst de buijtensten in met scholtus, schepenen en 
borgemeesters en alle schutten. Die Waelen quaemen 
seer noode binnen, want sij meenden met den grooten 
hoop te komen plunderen en daer en boven dubbel 
solde of betaelingh te ontfangen, die hun belooft 
was, al sij Weert bedorven hadden. 

Item doen de poorten nu open waeren en een 
deel kneghten in de stadt sijnde, slooten de binnenste 
kneghten den grooten hoop saemen buijten, dat 
sij niet binnen souden komen, en hielen, de stadt 
reyn van . volck en trocken selver boven op 'tslot 
of Cas teel en naemen dit ,in; maer den grooten 
hoop buijten de poorten waeren soo, boos,' dat sij 
niet binnen moghten komen, dat sij het met steel en 
en, gewelt seer quaelijck maeekten, daer, sij laagen. 
Degeene die met het geschut, - sijnde lSOOO, -
wederom moesten' keeren, die waeren soo verbitterd, 
beeten 'op hael'e tanden en schuijmden van boosheijt 
als leeuwen en beeren, omdat sij te Wu,'t niet 
hadd~n kunnen plunderen. Sij trocken' tot B,'u en 
wilden daer in; sij begon sten VOOl' de stadt te grae
ven, maer hunnen oversten was ingelaeten en die 
beschermde de stadt, dat hij nauwelijckx k~nde 
doen, Alsdoen vielen sij in 't Cloosterken van 1Jr~e 
en bedreven daar groote geweldenarijen ; 'sij sloeghen 
te stucken al waer sij aanquaemen, en stolen al 
wat sij krijgen konden, en soghten 't eeten en be
dorven dat Cloosterken sóó, dat sij niet met alle't eeten 
ot te drineken hadden ; 2 daegen drom~ken sij waeter ; 
maer de goede lieden broghten hun bij';' dit deeden 
't meestendeel de gravers, die 300 waeren. En voorts 
alle omliggende dorpen wiel'den berooft en bedorven. 
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Die het Casteel bewaerd~n was'er 170, en die 
gingen de stadt en straeten door, rond eeten daer 
sij gebletteel't wierden, naer. een ieders gel~eDtbeijt 
en naer dat sij l'ijek waeren éénen of 2, 3, 4 of 
Ö en 6 man; wani sij kregen quaelijek gelt. 800 

moest hun de stadt houden. 
Hier naer sijn de legaetenvan Du.c d'A.lbe geko

men, en hebben alle het. eoren: uijigedorsd willen 
hébben, hier te. Wee,·t, lYederweert en op alle dorpen; 
en het derde maldel' wilde . sij tot Ruremonde ge-

,vaeren hebben. opdat den Prins van Oraniën ge'en 
spijs soude vinden, want hij overquam. Wij voeren 
het oock daernaer toe, 500 veelah~ h'èt was, ~n dit 
was geheel ~t landt. doorg~boden. Die van D~t en veel 
ander dorpen voeren 1)et nael'.Thiene'l , . maer het 
wa& oock geboden, dat .nie~nt meer souden be
houden als hij behoefde. 

Item, -in deesen tijt was hetaertbevingh. Den 
lesten' septClnber~ sijn wOllderlijcke teeckenen gesien jo. 

de loght, en oock in october ,van g,'oot H.ght in 
den Noorden, dat sljn straelen uijtschoot als' gloeijende 
spissen en vel'spl'eide hun als voncken, :<lie vielen 
neder op d'ael'de, dat vl'eeselijck was om '.aen 'te sien, 
In de son is een handt g~sien J;Det een ~loedigh zweert. 

In 't lest van september 1568, dO.en den prins 
van Or.aniên over de Ma~e u'oelf. tot Duc d'Albe, 
doen was het, waeter soo kleijn als het in ,menigh 
jaer geweest was; sij l'eeden eenen, geheelen dagh 
en naghf dool' . de Maese en, sloeghen hun leger bij 
Duc . d' Albe sij ri legol' , soo da~, sij van verre in 
elkanders legel' konde sien. Sij ,hadden diokwijls 
schermutselinghen daer van, weçlel'sijde veel volek 
hleef. Dese attaequen waeren in october.·· 14 
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Den 26 october was het 's naghls groot tempeest 
van winden en sneeuw; den sneeuw was niet soo 
groot als de schaede.. die hij gedaan hadde, want 
de sehaede was. groot, besónder aen' alle boomen, 
die niet hoogh wassen; want die. waeren allemael 
gespleten en bedorven. In 'deesen selven maent was 
het op 'twaeter o~ck· groot tempeest geweest ;de 
zee had haer op geheven boven groote casteelen en 
bleef soo langheIl tijt staen; veel schepen ver
droneken met veel Spagnaerts. van 's Coninekx wege 
gesonden tot Due d'Albe; veel goets met honderde 
cooplieden quaemen aendrijven die verdroneken wae
ren; de zee verhefte ham' tot de woleken . 

Op Alderheijlighen-avont quam de. pl'insvan Ol'ahiël1 
voor· Luijek met 1-2ÓOO. peerden, en, 20000 voet
kneghten. En op St. Gelis-hergh hadden sij· dAt 

'Clooster heel bedorven ~ en leijde hUIl dacl' in op 
een hoop en voorts op ander· plaetsen tot drij troub
ben. voor de stadt. Maer Duc d'Albe was, hun ·op 
de handt; hij gebode dat hun niemant soude spij
s.ert en hij deede het. wa"eter afsluijten (1). Doen 
sij . optroeken staeeken Bij in brandt het Clooster van 
St. Laurens en St. Gelis-bel'gh, die in den grondt 
verbrande, en VOOI'ts alle Cloosters. die sij onder 
wegen vonden verbrande sijn volck; hier. naer had-

. den sij gl·oote sehermutselinghen, daer· der weder
sijdts veel bleef. 

Item Duc d'Albe benauwde deu Prins soo groo
telijckx. dnt hij geen spijs 110gb levensmiddelen con 
crijghen. Doen tl'oek den Prins Vrancktijck in bij 
den prins van Cond-é. dael' hij seer quaelijck bij 

(1) St, Glelisbcl'g, Mont salnt GtIles, is een "oOl'stad van Luik. 
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konde komen. Dim Coninck, van Vranckrijck belette 
dat, en 810egh Condé maghtigh veel volck' af. Daer
naer gaf Duc d'Albe sijn volck oorlof en legde die 
in de steden, de welcke die moesten houden. Den 
prins desgelijckx vertrock met sijn volek uijt het 
velt. want he,t was te, kout. 

Op St. Nicolaus-d3g~ begonst het te vriesen en 
vroor tot nieuwiaers-avont of-dagh soo scherp, 
datter geen kelders nogh putten onbevrosen waal'en, 
want het was onlijdelijek eoudt en scherp; doen 
ginckt aght daegen. af, maer 't en duerde niet laugh, 
het begonst weder soo te vriesen, dat op den 14 
februarij de weversen op de spincamel' quaemen, 
want sij konden niet '''leven. 

Îtem op kersavont 1. 568 won de Coninck van 
Vr'anckrijck ,eenen gl'ouwsaemen slagh tegen den prins 
Condé. denweleken hij seer veel edellieden 'afsloegh. 

1569 AnRO 1569, tusschen kersrnis en lightemis, stort 
mijnheer van Hooghstraeten, van den bruijn. in het 
prinèen. leger. &ij meijndell sijn ligchaem over te 
brengen tot Ceulen' om aldaer te b~graeven; want 
sijn huijsvrouw met haere moeder en meer, landts
vrouwen haet' doen, te Certlen hielden. (1) Doen Bij 
met dat ligehaem nu op den wegh' waeren wiel'den 
sij vel'l'aeden; en Duc d' Albe. sij 11 volck quam' en 
versloeghen al die bij het Hgchaem waeren - wel 
300. En die sij niet doodendie naemen sij gevan
ghen' en, bet ligchaem begroeven Bij in een Clooster. 

Item daeghs voor lightemis-avont trocken de Waelen 
op. die boven gelegen hadden; te weeten : hondert; 

, maer daer bleef en ter nogh ,21> om het Casteel te 

(i) Antonius dé Lalain, graaf van Hoogstraetell, was gehuwd met Eleonora 
van Montmoreney, doèbter van Anna van Egpiont, gravin van Home. 
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bewaeren. - Binnen deese tijt hat de stadt hun in 
geit gegevell 800 gulden bl'abb. 

hem omtrent deesen tijt 1ö69 was alhier ~ Weeri 
eenen pastodr mel naemen heai> Lenel't van Oette1'cn 
.die wel drij' uuren aghter een predikten maer deede 
geen misse; 500 dat het volck ingroote dwaelinghen 
.en tweedl'aght . quam. Men claegde, dat vele de 
geboden Godts, of godtsdiel1sten, of geestelijckheiit 
niet en aghten, nogh de goe.de gewoonten del' 
heij liger 'kel'cken, 110gh het ,H. Sl;lci'ament niet en . 
eerden. Deese claghten sijn gekomen tol, deli bi~schop 
van Luijek. Soo sijn den 20 meij, 's vrijdaghs voor 
pinxtel). van Luijek gekomen seven groote mannen 
van 's bisschops' wegen, ondersoéckeude den pastoor 
.o.aer naer~ Vrouw Anna, oIlze vrouw vlm Horne, die 
overste van dé ,kerck..e ,was, wilde datsij den pastoor 
moesten wegh doen. Daernaar is door gL'oot bidden den 
pastoor wederom gekomen, die te voren te Weert ge
woont hadde, dio veel schamperheijt en onweerdigheij t 
heeft geleden; maer' hij was een' seer deughdelijck 
Jonckheer en goeteJijck en gedooghsaem geweest. 

Item den 24 februal'ij quaemen de muijtel's -
400 - weder te Nederweel't en laegen dael' 2 naghten 
en 1.1./2 dagh. Dit· w~s van den heer vall Megen 
sijn volck. 

Den 13 meei't hat de Coiünck. van Vranckl'ijck 
eene groote victorije tegen den prins van Condé, 
daer hij selts hleef met 'a11e sijn . groote' edellieden 
en 30 trommel'S en 20 vendels. 

Den geheelen april issel' grooten Noordenwint ge
wee~t; -op belocken paescbén-naght wast soo scherp 
gevrosen al bat het winter geweest. - Te paeschen 8 
eijel' éénen stuijvel', 
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I Den 14 meij was het groote aertbevingh 's mor
gens ten vier uuren. 

Den bisschop ('1) quwn te Ruremonde in den 
maent van meij. 

It,em des' Coninckx Commissaris quaril, den 9 
augusty,tot.Wet'1·t en 1U\mp sijn logys bijde Paters. 
De borgers bedaghten hem seer quaelijck, besonder 
den scbolttis; en lieten hem meer als 14 daegen 
gaan en pasten daer niet veel op; hetwelcke de 
stadt deerelijckbesueren 'moest ; want dim 2 september 
quae~eQ de GascQgners ·tot 'We/wt al reysigers. (2) 
Den t)september quaemen.;de Spagnaerts door twee 
'poorten :gelijck Jn. Die eene pal'tij.hatté Nede"weel't 
. twee naghten gelegen en quaemen van den BOlWh 

en d'anderpartije quam van T1'ieght af (3), Item 
die 'Gascogners die, den 2 september inkomenwaeren 
quaemen . van D07;llick. 

Item' dit volok was mèer dan vijf 'hondert soo 
çascogners als 'Spagnaerts, die .bij :malkander omtrep.t 
ééllen maent laegen; maer ontrent kel'semis trocke'n 
de·Gascogners op, ·maer de Spagnaerts ,bleven liggen 
wel . vier hondèrt. 

Item op .d'octave van Alderheijligen 1569, soo 
voerden onsen eerw. Prior heer ,Rutgel' Van deu Bosch 
onsen ··eeI'w. pater Jan 'van Oste,'wyc~ wederom in 
~ijn Clooster, die onsen . pater hat . geweest .22 ia eren . 

Item den .3 december wiert onsen eerw; pater 
Joamies van Werd geconfirmeert tot rector. 

1570 Ànno ,1ö"70. Item den 4 meert quam den bisschop 
:van 'Ruremonde hier te Weert en namp sijn logys 

U> Lindanus. 
(i) Dat:is te IpaUd. 
(3) ,1tIRsbncbt.. 
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in ons Clooster. Hij wijde de kerck wederom op 
een nieuws, omdattel' soo veel geusen begraeven 
laegen. Hij wijde de Minderbroeders-kerck en die 
van sint Rotnbout (1) en vormde alle daegensoo langh 
als hij, te Wee,-t was. (2) 

Omtrent balf april wast soo -coudr en soo grooten 
sneeuw, al hat het kersemis geweest; dè beesten 
leeden grooten honger in den stal. 

Item den bissc~op liet sijnen caplaen, in' 't hooghtijt 
van paesch'en, hier te Weet-t, om' bieght te hooren 
en de H. Sacramenten' te geven, te predickep, dienst 
te doen. den pastoor behulpsaem te zijn. en te sien 
hoe ,alle dingen sou den toegaen (3); Maer daer 
ginck meenigh mensch tot het, H. Sacrament, die 
groote geusen hadden geweest; sommige, hadden 
d'handt voortgestecken, sommige de kercken afge
worpen en voorts die verleijt waeren van ,de quaede 
predicanten. Item de kinders, die van de predicallten 
gedoopt waeren, moesten sij in de kel'ck brengen, 
die wierden daer beleesen en ontfingen het H. Chrisma, 
dat haer de predicanten niet hadden gegeven, Aldus 
wierde daer, meenighte van kinderen gebroght om 
beleesen te worden en oock om te doopen, , die 
nogh niet gedoopt, waeren. 

Item die de H. Sacramenten niet wilden ontfangen 
moesten ten eeuwigen daeghe uijtde stadt vlughten, 
ha er huijsen en goèderen verlaeteode, datter oock 
seer veel is geweest. 

Daernaer issef een' pardon 'uijtgegeven van den 
Prins, Coninck en lieijser: dat alle degene die hun 

(1) De tegenwoordige H. Kruiskapel bulten de Molenpoort. 
('I) Vgl. HAVENSIUS De Erectione epi8copatuum p. t 1'1. 
(3) Deze kapellaan was Paulus Gerard van Waelwljek, die den !iS Julij i57'!, 

bij de verovering vlln Roermond door den prIns van Oranje vermoord werd. 
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beteren wilden, genaede kregen, hoeseel' sij gegeust 
hadden of de handen voortgesteecken, of pl'edicanten 
geherbel'ght of gehoort; het Boude al . vergeven 
sijn, bij zoo verre sij bun beteren wiJden. En daer 
wiert eenen gesetten tijt gestelt, en soo wie hem 
binnen dien tijt beterde, diehat genaede, en die, 
h~t niet en doen wilde moesten eeuwigh vlughten. 

Item den 4 augusty· US70, des. naghts -oin één 
uure, begonsten soo wonderlijeke teeekenen, die 
schriekelijek waeren om aen te sien, en het duerde 
tot bijviel' uren. lek heb die met mijneijgeil oogen 
gesien; maer het waer mij onmogeliJck te vertellen 
of te schrijven hoe het was. In den eersten soa 
stegen op uijt den Noorden witte straelen, hoogh 
in de 10ght, en tussen ijdel' witte, strael . of banck 
stondt een swarte; dit duerde tot voor drij uuren. 
D"ae.r naer wiert de g,eheele logt overtraeken met 
witte vlieghende woleken, als of sij boven gedreven 
hadden; nijt die wolcken vloogh soo groQten roock 
gelijek uijt een roer, dat af geschoten wort, sijn 
rooek uijtsehiet; en die vloogh al soo leegh, dat 
men meijnde dien met de handt te raecken, en die 
rooek. vloogb soo snel d'een naer d'ander, als men 
d'oogen koude opslaen j so'o dat dien rOÇlck langhx 
d'aerde dreef, als eenell claereri witten nevel. Daer 
naer steegh dat' wedel" op. en die witte woleken 
wierden 'iaeghende en 'vloglien ~ls pijlen over en 
door een, als hadden se gevoghten in de loght, -
soa dat het wonder en vremt was om aen te si en ; 
en is onmoghelijck iemant vroet of wijs te maeeken 
die· het niet gesien heeft: - gelijck de golven der 
zee tegen en door een slaen. Doen dit geschiet was, 
omtrent drij u Ul'en , doen wiert die logbt als een 
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vier •. iae. als eene stadt. àie in vollen brandt staet, 
soo schoten de vlammen eijsselijekèr op, als eenighen 
brandt doen kan. Die beneden tegen eenigh huijs 
stont en opwaerts s3gh, meijnde anders niet of het 
huijs brande aen d'ander sijde. Precies doen de eloek 
vier uuren sloegh wiert het light - en men 83gh het 
niet meel'. 

Item dit heb iek selve.. gesien, want iek waeehte 
op de bleijek en clopten de bleijek-sustereil op 
en ooek die in het sieckhuijs waren dat sij . hei 
ooek sien souden ; want' het waerrriij niet mogelijek 
te schrijven gelijek wij het saegen. 

Item den Coninek van ~pagniën naIIip ,de~ :keijsers 
sijn ooms doghter tot e~ne huijsvrouw; deèse ionge 
coninghinne quam _ eerstmael . te Ntmwegenert dael' 
l?eijde (1) hun Due d'Albe met veel, pl'aght en staets 
om . di'e tegen te trecken en haer 800 'voorts. tot den· 
Coniriek in Spagniën over te sen den ; daer troeken 
oock tegen veel· graven en gravinnen, deselve was 
oock onee vrouw Anna varr Egmont landtsvrouw van 
Borne, beide haere doghters, de vrouw. van Hoogh
straeten en de vrouw van Mansvelt. De .vrouw van 
Mansvelt de Coninghinne tegen treekende bleef 
haestelijck doot op den waegen, daer gl'ooten druck 
en rouw om was. Aldus is die Coninghinne ,van 
Nimwegen tot Ceulen gekomen, waer haer 'die vrouwen 
van Egmo'IJt en Horne' te gemoet sijn gekomen,. en 
te voet gevallen, ootmoedelijck biddende· om haer 
landt en voor haerÈmsoen die ilogh in Spagliiën 
gevanghen was; dit was mijn heer van Montendijck 
Anna's soon. 

(1) Beijden dàt is· wachtte. 



Op St. Matheus-dagh 1 tS70 wiert- door geheel 
Brabant geboden dien dagh 'en den volgenden Sondagh 
met processie te gnen, dat den Heere eenen goeden 
windt soude vel'Ieenen om te' reijsen -' gelijck het 
ooek geschiede. 

Item den 24 . september ginck die COI1Ï'nghinne te 
sch~ep en hat 'goeden Oosten wÎndt, ö doegen lanck, 
800 dat 'sij op ü dnegen te landt quam 'eh op den 
9deD dagh· in hnel' landt. ~ Coninghinnehad de 
vrouw van Montendijck troostelijck geweest en belooft 
aen den Coninck voor haeren heer tespreeoken, 
als of sij- daer selver tegenwoordigh- was .. Maer eilaes ! 
wat wast? Doen de Coninghinne.· in Spàgniën quam 
reefde hij nogh, mael' den Coninck deedehem ver
brèngenop eeil andel' plaets; onder wegen creegh 
hij de coorts en seh u dde wel 'S tlUrèn aen ,een. 
en . daer· bleef hij in; aldus quam 'Mer de 'tijdingh. 
Hoe hef met hem was weet Goot. '(1) 

. Op Alderheijlighen-dagh &avonts ten" thiell uuren 
isser groot lijden geschiet in . alle waeterlanden dOOl' 
grooten· vervaerelijcken windt., soo dathaer de zee 
seer :hOogh' :op .hefte eli veele hindtschappen sijn 
ondergegaen en af g~dreven. Tot lYimwegen heeft 
het ;een màns lènghcie en ~énellè .höogb:er :gestaen 
als èhet oijts gèdacnhat.· Tot AntwérpenSijn twee 
dijeken dOOl' gehroocken, soo dat llët· waeter- in onse 
Lieve Vrou~e kerck stont; hndden :die dijeken niet 
'doorgebroocikengeheer de . stadt had~é afgedreven. 
'met den doorhreuck leeghde het water ,; de voorstadt 
dre~f af en daer geschiede onheschrijfelijcken schaede 
aen alle waeren; den oHj dreef ovei' het waeter. 

(I) De tieer van Montigny. die te Segovla in Spanje in 'hechtenis kwam, 
werd den " Maart tö70 ter dood veroordeeld en ontboofd. 
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Met eeu woort, ten is niet uijt te spreecken de 
elenden, die in alle waeterlanden geweest .sijn, soo 
dat met reght de teeekenen, die in augusty gesien 
wierden in de 10ght, in qeesen waeter vloet vermeIt is. 

In december is bij of boven Roome een stadt 
versonckeIl met een kerck en 12 cloosters door 
aertbevingh; want te voren Was het 12 daegen 
seer. groote aartbevingh; ten leste verginck die stadt 
m:terhet volck was heel daer . uijt gevlught en gingen 
in 't velt, penitencie doende dat .Godt hun spaél'en 
soude. 

1587 (n ·.t ia er 1587 den 7 Junij sijn de geusen uijt 
de Langhstraet, dael' $ij uijt Hollandt komende ver
gaedert wael'en, getrocken voor het huijs van Loon 
met hun grof geschut. (1) 's Coninckx soldaten respijt 
vraegende heeft hun nietgeholpen. al bidden. sij op 
hun. knijen lijfs genaede. De capiteijns -hebben sij 
de lJalsen - afgesneden, de sbldaeten gevanghen, de 
vrouwen de cleeders aenhet. middelijf afge~neden 
en soo wegh geiaeght; deese sijn met de kinders 
aen de·' handt soo ten Bosch aengekomen, daer sij 
het al schreijenden aen de borgers v.ertelden; dit is 
door verraeders geschiet. Doen "trocken de geusen 
over 't ·landt tot Boxtel. Den heer van Boxtel dit hoo
rende liet het de landts luyden weeten ; doen (rocken 
sij over nàght met be~sten en al dat sij mede ,konden 
crijgen naer den Bosch. Doen sijnde geusen op de 
kerck gevallen en hebben die ,heel vernielt, behalve 
een beeldt van lUal'ia dat konden sij niet vernielen; 
doen hebben sij op het casteel waghten gestelt. 
Tel'stondt trocken sij ,na er Eindhoven en van daer 

(1) Loon op Zand. Zie SCHUTIE!I Kerkel, gelchiedenis va" " HOIcl}. 11, 
p, 745, 
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naer Hel-mont met al hun gl'of geschut; maer die 
borgel's verweerden hun sóó kloeckelijk, dat sij groote 
victorije hadden; daer bleven rnael~ twee borgers. De 
geusen siende, dat sij daer 800 veel volckx gelaeten had
den, waeren soo boos, datsij het in brandt schooten en 
staeeken, want Helmonl had het meeste stroije dack. 
- Dit was seer te beclaegen, want dael' was coren 
in, om de borgers van "den" Bosch mede te spijseR. 
Doen den heer van Helmont sagh dat. sijn borgers 
800 verbrandt waeren en deerelijck gevánghen, en 
de geusen tot sijn casteel quaemeri, gebood hij sijnen 
neef het niet over te g~ven, want sij souden haest 
bijstandt crijghen. Dese "neef' met al die daer gevlught 
waerell: priestel'S, geesteJijckheijt, mevrouw van Bin
deren, mevrouw van Hooghdonck en de . susteren van 
Soeterbeeck (t) met meer andere en USO soldaeten, 
die van Eindhovett daer gevlught waeren, sijn al te 
saemen seer verbaest geworden en hebben raet ge": 
houden. Het H. Sacrament van rnjl'ackel van Stippent 
was "bij hun gevlught, dat hebben sij verheven en 
hun aen Godt opgedraegen; en soo sijn sij tot den 
strijdt getrocken en den vijandt soo veel volek' af
geslaeg~n, dat sij die in het vier smeten en in 
wijnvaeten staecken en met" hun voerden J omdat 
niemant soude weeten hoeveel sij verloren hadde. 
1)oen sijn sij door Schijndel getl'ocken en deeden 
den heelen wegh langhx gl'ooten schaede met bran
den; sij naemell <len pastoor mede gevanghen en 
oock den "pastoor van E"J, en sleeptense langhx al 
die dorpen, en verbl'anden al die kercken 800 wel 
als de huijsen. Op den Dungen was 800 grooten 

(I) Binderen, Hooidonck en Zoeterbeek. waren vrouwenkloosters bij Helmond. 
Stippl'ut is StIphout , eene parochie uit de bUUI't. 
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brandt, dat het in de stadtscheen' of' d'een eijnde 
stondt te branden; geEWtelijck en werelij..ck •. rijck en 
aerm was seer benau\vt, want. daer was niet meer 
te aetèn in de stadt. Eénbroot koste twee gulden. 
Doen wiert te·' Heusden afgelesen, dat de huijslieden 
bl'oot soude komen koopen gelijck sij deeden .. Deese 
tijd!ngh· is ooek ten Bosch opkomen; die schaemele 
menschen liepen daer naer toe me.t spier s~cken om 
boonen te. coopen, gelijck sij deeden; want hadden 
sijbl'oot geooght dat souden hun de soldaeten .ont
nomen hebben op den wegh. Dit duerde van den 
7 Junius tot dtm 21 Junius. 

Doen sijndie geusen met gewelt gekofiien, want 
het Boscher .. velt was onder waetèr tegen natueJ~"; 

maer door Godts gehenckenisse tot straf onser so.nden. 
Doen quaemen de geus~n met sc}mijten voor die 
schans.và:n Engelen en hebben die opgeeischt ;maer 
's Coninokx .capiteijn en soldaetenhebbenniet ge
wilt. mMr cruijt en loqt gepresenteert. 6p St. -J3n
baptisten-dagh maeekten fje geusen een .. sehans tegen 
ovèr de 'Waelen-schans, en ;nae1' de Pompen ooek 
een, en tusschen Vlimenoock een ;" SDO dut~ij geen 
hulp uijt de stadt konden crijghen. Dat :mae~kt~ de 
borgers seer benauwt. want sij 'waeten .tewaetel' 
en te landt benauwende; . maer eenen'soldaet ·waeghde. 
sijn leven, swemmende des nagli~ door uijt de 
stadt. en hunne noot' te kennen' gevende is wederom 
dool'geswommen mettijdingh, dat -sij bij~tandt souden 
crijghen; doen hadden sij wederom moet. Doen sondt 
den prins van POl'maq.en doorlugbtighen 'Heer van 
Houteppen. (1) Deesen tot Tilborgh ·gekomen sijnde, 
vernemende dool' bode over bode: den noot del' 

<n De Barlaymont heel' van Haultepenn~. 



stadt is vreesselijek met· al sijn' heeren en volck opge~ 
seten, - niet tegenstaende dat sij moede gereijst 
waeren döor honger, dorsten hitte, sijn terstondt 
op den vijant aen getrocken die ttissQhen den Vlimsen 
dijck en d' Engëlse schans ll1gh. Dae,~ hat mijnheer van 
Houteppen groote 'victorije ; van de stadt~ mupen liepen 
de borgel's sien hoe den vijant naer de .schepen 
vlughten; daer bleeft el' veel doot en ooek gevanghen. 
Maer . eilaes, hij'bleet' soo verbittert op de geusen, 
dat hij hun naer trock op de: M:aese, dIlar sij een 
brugge op hadden.; en mijnheer van· Ho:uteppen is 
hunal veghtende op de brugge gevolght. De cavalel'ye, 
die uijt Gelder gewe~cken waeren bij mijnbeer van 
HouJ.eppen, met hun capiteijns vlughtade. Uit mijnheel' 
van Hou.teppen siende wiertseel' verstoGfd ·eo· heeft 
selfs aangevochten en meijnde den vijant o,vel' de 
Maese te volgen en soo te slael1;. maer dat heeft ·Godt 
nogh Iliet gewilt te laeten geschieden. Hij is daer 
deèrelijck door sijnen hals geschoten, - hèl. ... 100t 

bleef tegen den craege van sijnha~'nas liggen, -
. en v;el van sijn peert, so. dat hij hem· door den val 
meer innigh quetste, als hij aen den hals gequetst 
was, waer· door groote dl'oefheijt in de stlildt onder 
geestelijck en \Vel'elijek quam. Men beeft terstolidt met 
schuijten en pleij-booteI~ uijtgevaeren, om sijne Excel
lentie en al dé gequetste· vaö 's Coninckx wegen jn 
te haelen;. dat waeren 23 capiteijns en bij de twee 
hondert soldaeten van de Spagnaerts, van de cavalarije 
en van de moffei1 (1) en ooek gcvanghen geusen, 
maer die waeren daer niet medegetelt. Doen den 
doorlughtighenheer van Houteppert met een bedde 
ten Bosch inquam, 5agh hij de borgers 800 bedruck-

(t) HolTen dat is Duitschel's, 
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telijck aen met doodelijclte verwe. dat die heeren 
haer hert vol «iroefheij~ wiert, _ overmits -dat groot 
verlies van siJnen bijstandt ; want geestelijek en we
relijck had daer op betrouwt en gehoopt-; Doen hebben 
. sij hem gedraegen bij Joncker Goossen van Breeht, 
daer beeft. men hem het loot uijtgesneden, wegende 
onder half pont, dael' hij seer cranck af was. Doen 
seijde hij See,l' bedrucktelijk: Bidt .voor mij, gij hebt 
mij- eens verbeden; magh ick weder opkomen. ik zal 
u vijanden vernielen, wilt het -Godt den Heere. Doen 
sijn hem de Heeren van den Bosch te voet gevallen 
en hebben hem dat oock gebeden en of sijne Excel
lentie bij Godt voorsien waer soo voor het Catholijck 
geloof te sterfen ; wie sijne Excellentie dan daertoe 
voorsien soude; doen heeft hij· eenen genoemt naer 
het believen van den genaedighen Heer den Prins 
van Parma ert sijnder magistraet . 

... ••• Ia , 
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