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EDEL ACHTBARE HEEREN!
I'-let is mij een aangename pligt dit Overzigt van de Geschiedenis
der Kerkhervorming te

HOORN

aan U op te dragen.

Zegenen wij de gewetensvrijheid, welke allen in ons Vaderland
mogen genieten, wij zien ook met eerbiedige dankbaarheid terug op
die langdurige en hevi1re, door ons, Nederlanders , nimmer te vergeten worsteling, welke onze Vaderen hebben aanvaard en volgehouden
met kloeken moed , met vasten wil , en met eerbiedig vertrouwen
op den Àllerboo1rstc.

Bij de gewigtig·e gebeurtenissen van onzen tijd

doet het ons goed op het voorgeslacht te staren en uit de aanschouwing van het verledene nieuwen moed te putten voor de toekomst.
Zóó versterken wij ons in het verlangen om als Nederlanders onze
zelfstandigheid , onze vrijheid te bewaren , des noods in navolging der
Vaderen die vrijheid te verdedigen.
Tot het verkrijgen dier vrijheid heeft ook de Burgerij van
liet hare toegebragt.

HOORN

Zij was onder de eersten die zich krachtiglijk

verLetten tegen de dwing-elandij.

Zij heeft met geestdrift de partij

der vrijheid omhelsd.

Nevens de namen van VLISSINGE.1!

en van

ENKHUIZEN mag ook die van HOORN g·enoemd worden.
En waren in den gTOoten worstelstrijd de Kerkelijke belangen vermengd met de Staatkundige en l\1aatschappelijke -

ging de behoefte

aan vrijheid van geweten zamen met de begeerte om verkregen regten te handhaven en 's Volks alou(l.e vrijheid te bewaren, -

wij

merken ook met vreugde op, dat én de Regering én de Burgerij van
HOORN over het algemeen reeds in die veelbewogen dagen een merkwaardig en gezeg·end voorheelcl gaven van verdraagzaamheid en van
g-ematigdheid.

Der goede Stad was dit ter bevordering ook van uit-

wendigen bloei , en zeker ook tot zegen op geestelijk gebied.

Het

godsdienstig geloof toch moet, niet van dwang, maar van overtuiging
de vrucht zijn. Onverdraagzaamheid brengt schade toe aan de liefde,
het sieraad , de kroon van den ireloovig·e.

De echte vrijzinniirheid

paart aan heilige overtuiging, eerbied voor die van anderen en waardering van het goede dat bij hen 1revonden wordt.

111oge die echte vrijzinnigheid tot in lengte van dagen het Neclerlanclsche Volk versieren, door ééndragt krachtig maken en de ware
godsvrucht doen bloeijen.

~foge

de vrijheid , van 011ds in West-Fries-

land zoozeer te huis, daar en elders hare zegeningen blijven verbreiden, tot ontwikkeling des volks, en wederkeerig in die ontwikkeling
haren steun vinden.

111oge ook de Gemeente, aan uwe zorgen toe-

vertrouwd, onder den invloed van vrijheid en orde hloeijen. Daartoe
hekroone de Almagtige ook uwe pogingen met vele en goede vruchten.
Aanvaardt mijne dankzegging voor de welwillendheid, waarmede de
toegang tot het Archief Uwer Gemeente mij geopend werd, en vergunt mij met de meeste hoogachting mij te noemen ,
EDEL ACHTBARE HEEREN,

Uw dienstwillige,
.T.

A.

SNELJ, EBRAND.

VOORBERIGT.

Met ingenomenheid heb ik den arbeid ter hand genomen , waarvan dit werkje de vrucht is.

Wien 't Neêrlandsch bloed door de

aderen vloeit is het een genot zijne gedachten te bepalen bij 't geen
wij het heldentijdvak van Nederlands

geschiedenis mogen noemen.

En bij den Protestant wordt die liclangstelling niet weinig verhoogd,
omdat hij in den strijd voor de vrijheid in de eerste plaats den
strijd ziet voor de vrijheid van geweten , voor de beginselen die hem
dierbaar zijn.
Js het niet omdat ik er het eerste levenslicht aanschouwde , dat

ik geleerd heb West-Friesland lief te hebben, een verblijf toch van
ccnige jaren en mijne werkzaamheid onder de bewoners van deze
streken, doen mij in dit gedeelte van mijn dierbaar Vaderland een
levendig belang stellen , derhalve ook in het aandeel dat de WestFriczen namen aan den grooten worstelstrijd voor godsdienstige en
staatkundige vrijheid.
Na een tijdperk van voorbereiding, waarin de behoefte aan Hervorming en aan gewetensvrijheid zich al meer en meer deed gevoelen ,
traden velen onzer voorouders op , om zich te verwerven wat zij herrecrden te bezitten. 11'.lij dacht, dat het niet ongepast was, nu altans
<lc herinnering daaraan te verlevendigen , nu er drie eeuwen_ verloopen
zijn , sedert in Nederland de eerste openbare

gods~nstoefeningen

door

de Hervormden werden gehouden , met eene kloekmoedigheid, die zelfs
den andersdenkenden eerbied afdwingen mott. Ook anderen hebben
daarop de aandacht gevestigd. Dat de eerste openbare godsdienstoefening
der Hervormden in Noord-Nederland, in de onmiddellijke nabijheid van
HOORN gehouden werd, gaf mij aanleiding om te onderzoeken wat ik
kon vermeld vinden omtrent den voortgang der Hervorming in die
stad, en dit werkje te schrijven. Verschillende schrijvers van vroegeren
en van lateren tijd hebben mij daarbij inlichtingen gegeven, buitendien heb ik getracht, vooral in het Archief der Gemeente HoORN,
nieuwe bijzonderheden , of de bevestiging van reeds bekende zaken te
vinden.

Al wie de, zoowel in aangenamen , puntigen stijl geschreven ,

als uitvoerige en getrouwe Chronijk van Velius kent, zal er zich niet
over verwonderen , dat het mij niet gebeuren mogt
vinden.

VEEL

nieuws te

Toch zal, hoop ik, het een en ander wat tot mijne kennis

kwam , en elders , zoover ik weet, niet vermeld ·wordt, niet ongevallig wezen

aan

dengene die belang stelt in de Vaderlandsche

Kerkgeschiedenis:
Voorts verzoek ik den lezer te willen bedenken, dat deze arbeid
is begonnen · en voortg·ezet te midden van ambtsbezigheden, die het
grootste deel van mijnen tijd vorderen , en dat de plaats mijner woning mij niet toeliet zoo vele hulpbronnen te raadplegen , als ik
wel zou gewenscht hebben.

Dit doet mij met te meer vrijmoedigheid

des lezers toegevendheid voor deze proeve vragen.
TWISK, 16 October 1866.
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Toen .Maarten Luther op den 31 sten October 1517
zijne vijf en negentig stellingen tegen den aflaat te
Witten berg had afgekondigcl, werden dezen door geheel Duitschland verbreid, in voor die dagen ongeloofelijk korten tijd. Weldra waren ze ook verre over
de grenzen van dat land ge bragt. Hieruit blijkt genoeg,
welk eene levendige belangstelling dit koen verzet
tegen een schreeuwend misbrui:k opwekte. Met stilzwijgen ga ik voorbij wat hierna volgde, en herinner
slechts met een enkel woord aan hetgeen voorviel op
den Rijksdag te Worms, 17 en 18 April 1521. De
woorden, door Luther dáár gesproken , met echt Dnitsche, kloeke rondborstigheid, met den ernst der over1

2
tuiging, weerklonken heinde en verre en zetten het
zegel op hetgeen hij openlijk en in geschrifte had verklaard, en openbaarden zijn onverzettelijk voornemen
om, met Gods hulp , te strijden voor de Evangelische
waarheid en voor de vrijheid des gewetens.
Van dien tijd af begin ik mijn verhaal, want sedert
te Worms de rijksban over Luther werd uitgesproken,
werden ook hier te lande de eerste placcaten tegen de
ketterij uitgevaardigd.
Elders kan m en uitvoerig vinden opgeteekend, hoe
de beweging, in Duitschland ontstaan, ook in de Nederlanden weerklank vond, ja, hoe de Nederlanders
zelven reeds voorlang krachtig hadden medegewerkt
tot voorbereiding eener gebeurtenis, die zoo groote en
gezegende gevolgen had als de kerkhervorming der
16de eeuw. De brandstof lag ook hier gereed, er was.
slechts weinig noodig om die te ontsteken. Velen,
zoowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden, waren de heerschappij der geestelijkheid moede
en reeds meermalen had men zich krachtig verzet
tegen de uitbreiding van de magt en de voorregten ,
welke de geestelijkheid zich aanmatigde. Vooral de
kloosterlingen genoten veelal weinig achting bij de
menigte, terwijl nadenken en onderzoek menigeen
<leden gevoelen dat er veel in de Kerk was wat
verbetering behoef<le.
In die algemeene beweging deelde ook de burgerij.
van Hoorn. Deze stad, telde destijds, , zooveel ik kan
nagaan , eene bevolking van omstreeks negen duizend
zielen, en dreef niet alleen · reeds een' uitgebreid en

handel , vooral op de Oostzee , maar was ook toen
reeds eene belangrijke marktplaats voor de voortbrengselen der omliggende rijke landsdouwen. Beha! ve de
Groote of Parnchiekerk, aan S. Jan Baptist en S. Cyriacus gewijd, bezat Hoorn verscheidene andere geestelijke stichtingen, terwijl buiten hare muren, in de
banne van Blocker zich het Auguslijnerklooster Bethlehem verhief en daarnevens het klooster der Regulieren,
eene van de prachtigste stichtingen van dien aard in
ons land 1). Maar ook te Hoorn , gelijk elders, ontbrak het niet aan geschillen tusschen de stedelijke
overheid en de geestelijken , waarbij de eerstgenoemde
toonde, dat zij zich niet door de geestelijken wilde
laten gezeggen, als zij meende in haar .regt te zijn.
Zoo lezen wij van een hooggaand geschil in den
jare 1518 met den Heer Deken van Westfrieslan<l,
die te Hoorn was gevestigd. De oorzaak van den twist
was gelegen in het gevangennemen van zekeren misdadiger, Arent Rook geheeten. Omtrent den aard van
's mans overtreding is mij niets bekend. Maar de
Schout, Claes Gerritsz. Heemscerc, had hem doen ge-

1) Dit kloo ster is in den jare 1573 geslecht geworden, op last der
Hoornsche r egering. Deze toch vreezende, dat de Spaanschc krijgsknechten, bij een' mogelijken inval in Westfriesland, zich in de uitgestrekte gebouwen zouden nestelen, en van daar het omliggende land
bestoken, deden in het k looster dag en nacht wacht houden door hunne
schutter s. Dit was op den duur echter voor dezen te bezwaarlijk. Daarom werd er besloten het klooster af te breken en opdat over deze zaak
l ater geen verwijten mogten vallen, vond men goed dit werk der
slooping te doen verrigten door allen , zoowel Roornsch- als H ervor·
mingsg ezinden. VELrns, Chr. y, H oorn, 4e uitg. p. 362.
l~
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va11gcn nemen op het kerkhof, werwaarts hij de vlugt
had genomen. De geestelijkheid noemde dit eene
schending van hare regten , zich beroepende op oude
privilegiën, volgens welken kerken, kapellen, kloosters,
ja, zelfs kerkhoven vrijplaatsen waren, niet slechts
voor de geestelijken zelven, maar ook voor ieder di~
daar eene toev lugt zocht, voor misdadigers van allerlei aard. De Schout daarentegen beriep zich op de
placcaten door Hertog Filips van Borgondiën in 1434
en 1448 uitgevaardigd, waarbij deze voorregten eenigzins werden beperkt. Een allezins nuttige maatregel
voorwaar , want tot wat grove misbruiken konden
:1.ulke voorregten niet aanleiding geven 1).
De geestelijkheid leverde intusschen haar beklag in
bij het kapittel van Utrecht, de geestelijke overheid.
Het kapittel beval dat de justitie den gevangene moest
uitleveren , ter plaatse waar hij gegrepen was, of in
het klooster Siut Pieter ten Dal 2 .) Schout en Schepenen echter weigerden aan deze vordering te voldoen.
Om hen te dwingen sloeg het kapittel de stad ju
den ban , die echter spoedig werd opgeheven, omdat
men meende, dat de stedelijke overheid zou toegeven,
waartoe , zegt Velius, » yet hoops gegeven was." En
misschien ware die hoop niet te!eurgesteld, indien
niet juist terzelfder tijd om andere redenen, gedepu1) Men zie h ier over en over den kerkelijken toestand in ons land:
The rise of th e Dutch R epublic I. p 60.
2) In 1457 gesticht, na de verandering ingerigt tot een ge>ticht
voor oude li eden , t ot welk doel het nog gebruikt wordt . Zie V ELIUS
p . 72 ·' (>:ll .

MoTLEY ,
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teerden van sladswege naar deu Haag waren gezonden,
die daar ook deze zaak ter sprake bragten. Het gevolg
daarvan was dat het Hof van Holland de stedelijke
regering in 't gelijk stelde , waarop de geestelijkheid
dreigde, niet alleen de stad, maar ook het Hof en
geheel het Graafschap in den ban te doen. Dit geschil
bleef tot in 1520 of 1521 hangende. Ten slotte werd
de zaak bijgelegd door tusschenkomst van goede vrienden, >J mits ook eenig geld daartusschen komende."
Dit alles verhinderde echter niet, dat de regering
van Hoorn m et den Bisschop van Utrecht op een'
goeden voet bleef. Deze had trouwens behoefte aan
eene vriendschappelijke betrekking m et Westfriesland,
daar zijne eigene onderdanen, met den onrustigen
Maximiliaan Hertog van Gelre verbond en , he t deu
Bisschop vaak moe~jel~jk genoeg maakten. Het was
<laarom voor de_n Kerkvorst van groot belang , om
redenen van staatkunde, <le Hollandsche steden, met
name de Westfriesche zoogenaamde watersteden: Enkhui zen, Hooru , Medemblik, Edam en Monnickendam ,
Le vriend te houden . Was hij in oneenigheid met zijne
onderzaten in h et Oversticht, dan was de weg daarheen over land voor hem gesloten, en dus wilde hij zelf
naar Overijssel trekken, of zijne krijgsbenden daarheen zenden, dan moest dit over de Zuiderzee geschieden , waarbij hij den steun der West.friezen kwalijk
kon ontberen.
Van die goede verstandhouding bleek in J 520, toen
de Bisschop, van Kampen naar Am ersfoort willend e
reizen, van de sted elij ke regering t e Hoorn hel geki -

G

de verzocht van de Baerdze der slad, een welgcwapend schip. Dit verzoek werd toegestaan, en Hoornsc11e
schutters en bootsgezellen vergezelden den Bisschop
tot aan den mond van de Eem.
In h et volgende jaar , gedurende den nazomer van
1521, kwam de Bisschop zelf nog te Hoorn, ten einde
van daar krijgsvolk te zenden naar het Oversticht, en
wel naar Zwol , dat de poorten voor Maximiliaan's
krijgsvolk had geopend. De prelaat ,-el'toefde ongeveer drie weken in W estfrieslands hoofdstad , werd
er zeer statelijk ontvangen, en nam er deel aan eene
groote kerkelijke plegtigheid. Korten tijd t e voren was
er namelijk brand ontstaan in de Groote Kerk, die
echter nog 1ijdig gebluscht werd. Uit dankbaarheid
daar1roor, en 1evens tot afwering eener pestziekte, ook
wt>gens de overvloedige regen s, die aan l1et afgemaaide gras groote schade toehragte n , werden er verschil.lende processiën gehouden rncl statelijke pracht, en
groolen toeloop van menschen. Aan ééne dezer processiën, op St. Michielsdag - 29 Sept. - nam de Bis- ·
schop in persoon deel , hetgeen te Hoorn nog nooit
\'\'as gesch ied.
Heb ik zoo even vau geschillen gesproken tusschen
de ste<lel~jke overheid en de geestelijken , ik kan er
t evens nog bijvoegen, <lat de stad niet al leen meermalen in twist was met de conv enten , omdat dezen zeer
uoode hun aandeel wi lden dragen in de gemeene lasten , en gedurig daartegen opkwa men, terwijl toch
de overheid meende, dat ook de kloosterlingen, even
als de andere lmrgers, he lang hndcl en h~j cl c insl.aml-
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l10uding der orde en bij de weerbaarheid der stad,
en dat ook zij derhalve daartoe van het hunne bel1oorden bij 1.e dragen 1) , maar ook moet ik hier
melding maken van een geschil met den Deken van
Westfriesltind in de jaren 1524 en 1525.
Nadat Bisschop Filips in 1524 was ovededen, werd
'.!.ij i zetel ingenomen door Hendrik van Beijeren , en
gedurende diens ruun vierjarig bestuur werd de
Hoornsche regering weder in een' ernstigen twist
gewikkeld , waarin zij echter der geestelijkheid moedig het hoofd bood.
Het groot aantal heilige dagen der kerk, die als
rustdagen moesten worden gevierd , was voor de burgerij zeer schadelijk. En wat vooral het ongenoegen
moest opwekken, het was, dat, haar het schijnt, dispensatie voor het verrigten van noodwendige bezigheden kon verkregen worden door middel van giften aan
de hooge geestelijke overheid 2). Nu had de nieuwe Bisschop , om aan de bezwaren der ingezetenen te gemoet
te komen, den 29 Nov. 1524 een besluit uitgevaardigd, volgens hetwelk in geheel VVestfriesland sommige heilige dagen zouden ophouden vierdagen te zijn.
Dit was echter niet welgevallig aan den Deken van
VVestfriesland , Heer Jan Michielsz. Walderianw , die
vorderen bleef, dat men de bewuste dagen -ze waren
zestien in getal - zou blijven vieren 3), en die de burgers
1) Verschillende bewijzen daarvan heb ik gevonden in der Stede boeken.
2) VELIUS, Chr. p. 223 noot.
3) Welke dagen bedoeld waren, zie VELIUS p. 223. BRANDT , Chr.
v. Enkh. p. 65 . (Ic dr.) C. A . ADBIN.G, Gesch. v. Hoorn p. 27.
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<laartoe wild e cl w ingen. De stedelijke regering, hier·
over ontevreden, klaagde o\·er den Deken bi1' het Hof
"
I
•
van Holland, waarop het Hof den Deken beval het
bewuste Bisschoppelijke besluit in geheel Westfrieslai~d
te doen afkondigen. Daarenhoven verzocht het Hof aan
de regering van Hoorn, wanneer er meer dergelijfe
klagten mogten zijn , die niet te verzwijgen , maar
ze naauwkeurig op te geven.
Ook nog in het jaar 1534 bragten die van Hoorn,
Enkhuizen en omliggende plaatsen zeker verdrag tot
stand m et <l en Deken van \!Vestfriesland, destijds
Mr. Pieter Ruuch 1), ten overstaan van een' gedelegeerde van het Utrech tsche kapittel te 's Hage gesloten,
hetwelk ook strekken moest om de regtsbevoegdheid
van de geestelijke overheid nader te omschrijven en
misbruik van gezag te weren.
Het een en ander doet ons zien , dat gelijk elders,
zoo ook in Westfriesland, de plaatselijke regeringen
hare regten , en hare onafhankelijkheid tegenover de
geestelijkh eid wel trachtten te bewaren en met kracht
Jaaraan vasthielden.
Intusscl1en was ook in de N,ederlanden de nieuwe
leer' de J~utherije, zoo als men het noemde' al spoedig doorgedrongen en maakte er zeer snelle vorderingen. Erasmus verzekert reeds in een' brief van 18
Mei 1518, dat Luthers geschriften vrij algemeen in
Nederland ge lezen werden, al waren ze ook niet zeer
l) Zoo noemt hem BRANDT, Chr. v. Enkh., waar men p. 71 v.v.,
over deze zaak meer vindt. Elders heet hij ook Ruij sch , zie Aanh. op
rlr K erk. Oudh. Yan Ned. 427.
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gl'makkelijk le \'erkrijgen. Maar sedert in het naburige
Oostfriesland die geschriften openlijk werden verkocht,
werden zij ook in de Nederlanden hoe langer zoo meer
verspreid 1). Vlij Lig las . menigeen de schriften des 0.
en N. Verbonds, waarvan reeds vroeger Fransche en
Hollandsche uitgaven waren verspreid. En als bewijs
der belangstelling in de zaak der godsdienst, mag
vooral wel herinnerd worden aan de buitengemeen
talrijke Bijbeluitgaven , die in de eerste jaren na Luthers optreden verschenen , ondanks de zware straffen ,
waarmede de uitgevers werden bedreigd, en die somtijds zeer strengelijk werden toegepast. Ik heb ergens
gelezen, dat in het tijdvak van 1522 tot 1543 meer
dan honderd uitgaven des Bijbels het licht zagen. Ook
waren er onder de hooge overheidspersonen , die de
zaak der Hervorming begunstigden. Onder dezen mag
vooral genoemd worden de man , die van 1515 lot
1522, 's Graven, of laat mij liever zeggen, 's Keizers
Stadhouder was in Holland , Zeeland, Vlaanderen ,
Braband en Gelderland, Hendrik, Graaf van Nassau.
Deze was der nieuwe leer toegedaan en van hem
wordt berigt 2) , dat hij in 1519 aldus zich uitliet
tot de gee8telijkheid van 's Gravenhage: »Gaat gij
»henen, predikt het Evangelie van Christus met alle
» opregtheid, gelijk het door Luther gepredikt wordt,
» vermijdt alle bitsheid, weest bescheiden en zacht>> moedig, beleedigt niemand, en dan zal ook niemand

J) Yl'ElJ en DERMOUT. Gesch . v . cl. Il cr v. K. ia Ned . I. p . ó4 .

2) ll'EI J en Dl;mrnuT !. p. 67 .
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er O\'er klageu, dat gij hem moeijel~jk valt." Voorwaar, als de plaatsvervanger dc's Keizers zóó sprak, was
het geen wonder dat de nieLlwe denkbeelden steeds meer
ingang vonden. Te meer, daa r ook de destijds r·egerende
Bisschop van Utrecht, de hooge geestelijke overheidspersoon in een groot deel van Noord-Nederland , niet
onduidelijk te kennen gaf, dat de Kerk wel behoefte
had aan hervorming. Filips van Borgondie , die in
vroeger jaren als krijgsman, ja, als admiraal had gediend, derhalve volstrekt niet voor den geestelijken
stand was opgeleid, maar wien het ook niet ontbrak
aan belangstelling in wetenschap en letteren, betoonde
meer vrijzinnigheid op Kerkelijk gebied, dan men gewoonlijk van een Bisschop zou verwachten. En het is
zonder twijfel, dunkt mij, dat zijn geest invloed uit·
oefende op de lagere geestelijkheid zijner diocese 1).
Maar, hoe meer gematigd zich het wereldlijk bestuur en de geestelijke overheid betoonden, onder welker onmiddellijk toezigt het volk van Noord-Nederland
was geplaatst, hoe meer in verschillende klassen der
maatschappij de nieuwe denkbeelden waren doorgedrongen , des te pijnlijker moest ook het volk getroffen worden door de plegtige afkondiging der placcaten tegen de ketterij, die, op fast van Karel V, alom
in de Nederlanden geschiedde.
Den Sen Mei 1521 was te Worms het besluit uit1>

1) Ook de gematigde denkwij ze van Paus Adriaan VI , was misschien
niet zonder invloed op velen. Deze Kerkvorst verklaarde zelf op den
r ijksdag te N eurenberg , dat er vel e misbruiken te herstell en waren.
MOT LEIJ 1. 70.

t1

W ' ~1arJ.igJ, waanu o. a. te lezen sl.ond: »Aangezien
>> het blijkt, dat de voornoemde Martijn niet :is een
» mensch, maar een <lui vel in menschengedaante, en
»be kleed met een priesterlijk gewaad, ten einde l1et
» rnenschelijk geslacht te beter ·lot hel eu verdoemenis
>) Le brengen, daarom moeten al zijne leerlingen en
» volgelingen gestraft worden met den dood en met
» <lc verbeurd verklaring van al hunne goederen."
Voorts werd daarin Luther niet alleen op l1et strengst
veroordeeld , maar ook verboden zijne , of zijner leer! in gen en begunstigers geschriften te drukken, te verkoopen , te koopen of te lezen , of op eenigerlei wijze
iets tegen de leer en de gebruiken der Kerk, tegen
de hoogheid van Paus en geestelijken te ondernemen.
Met straffen aan lijf en goed werden de overtreders
bedreigd, zelfs was het geoorloofd op bloot vermoeden iemand te doen vatten en onderzoek te doen
uaar zijn geloof. Het placcaat eindigde met de woorden: »Indien iemand dit edict mogt overtreden, zal
» hij op staanden voet worden schuldig verklaard aan
n de misdaa d van Gebi\>-e tste Majesteit, en de straf moe» ten dragen, op die misdaad door de wetten gesteld 1).
De Keizer had dit placcaat op eigen gezag uitgevaardigd, en daardoor gehandeld in strijd met de gebruiken en privilegiën, daar toch anders zulke belangrijke
/\ak en ten overstaan van 's Lands Staten werden bel) BnA1'DT, I-list. tl. Ref. I. 69 vv. l\fo TLEI J l. 6D. YELIUS, p. 16,
verhaalt dat de burgers van Hoorn , even als clie van andere plaato;cn , volgens een privilegie in 1356 ycrkregcn , nooit m eer aan den
l.and ohccr rnrbeurcn ko nden d an. de helft hun ner goederen.
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handeld. Maar de Hooge Regering had in de l1wtste
tijden wel meer hare magt doen gevoelen en de vrijheid aan banden gelegd, en ook in dil geval durfden
de magistrateri der Nederlandsche gemeenlen zich 1egen
Karel's uitgeclrukten wil. ~iet verzellen. Ook te Hoom,
even als elders, werd het placcaat met groote plegtighei<l afgekondigd. Door trompelgeschal werd het
volk aan de kruisstraten bijeenger oepen om het besluit
des Keizers te vernemen. En welken indruk dit placcaat op de volksmenigte maakte , vooral op de hervormingsgezinden en vrijheidlievenden onder hen, laat
zich wel eenigzins begrijpen. De Westfriezen, ofschoon
gehecht aan hunne geestelijke herders·, waren, even
als de Vlamingers, niet minder op persoonlijke vrijheid
gesteld. Toch beschouwde m en de zaak in de Nederlanden algemeen meer als eene bedreiging van de
zijde des Keizers. Wel waren de Nederlandsche Lutheranen in het eerst zeer verslagen, en hielden zich
stil, zoodat de Hooge Regeriug reeds meende haar doel
te bereiken. Maar weldra herleefde de moed, en daar
het aanvankelijk bij dreigen bleef, dachten de Henormingsgezinden dat de Keizer het met de slraffon niet
ernstig meende, en staken h et hoofd weder op, hetgeen
den Keizer en de Land \"oogdes , Margaretha van Oostenrijk, zeer verdroot; waarom het placcaat den 6 Mei
J 522 weder met dezelfde plegtigheid werd afgekondigd 1).
Intusschen waren de overheidspersonen in de steden
over het geheel weinig geneigd om hunne medebur) ) YPEIJ
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gers wegens geloofszaken Le vervolgen. Zoo was het
ook te Hoorn. ·Het doet ons goed , dat zoo hier als
elders, nu en later, de Magistraat doorgaans niet dan,
schoorvoetende, soms slechts op hoog bevel , de gestrengheid der placcaten toepaste. Vooral de bewoners
der Noordelijke Nederlanden hadden daarvan het genot,
verder verwijderd als zij waren van den zetel der
Hooge Hegering. Terwijl reeds in 1523 de twee eerste
martelaren der Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden, hunne belijdenis verzegeld hadden met hun
bloed , en door meerderen gevolgd werden, bleef in
de Noordelijke Nederlanden nog meer vrijheid bestaan.
De gematigdheid der plaatselijke overheid kan aan
verschillende , zamenwerkende oorzaken worden toegeschreven. Vooreerst, waren er gewis onder de regeringspersonen zelven , die in hun hart niet afkeerig
van de nieuwe leer waren. Dan ligt het in den aard
der bewoners van het Noo1:delijk gedeelte, dat zij niet
zóó spoedig als hunne Zuidelijke broeders zich uitspreken en gereed zijn veranderingen toe te juichen.
Velen bleven zoo voor het uitwendige aan de Kerk
getrouw , ja, dit was over het algemeen het geval ,
al was men in zijn binnenste der Hervorming niet
ongenegen. Men scheidt zich zoo ligt niet af van de
Kerk , waarin men is opgevoed;
V\T anneer wij daarbij in aanmerking nemen, de
gezindheid des Stadhouders, Hendrik van Nassau, en
van zijnen opvolger in 1522, Antoni van Lalaing,
Graaf van Hoochstrate n , den geest van onafhankelijkheid, die den Nederlandschen clerus steeds had

gekenmerkt, <lan zal het ons niet verwon<lere11, <le
plaatselijke overheid doorgaans de placcaten des Keizers
zeer slapjes te zien toepassen. Tegelijk werd de Hooge
Regering door verschillende buitenlandsche oorlogen
genoodzaakt , eensdeels de burgerij zooveel mogelijk
in rust te 11:ouden , en an<lerdeels verhinderd op de
zaken der godsdienst allerwege ?.ooveel aandacht Le
geven , als .zij anders wel zou gedaan hebben.
Toch ook te Hoorn ontbrak het niet aan vervolging,
reeds in de eerste jaren na het uitvaardigen van 's
Keizers placcaat.
Uit de zaak der vierdagen , hoven vermeld, kon<len
wij reeds gedeeltelijk opmaken, dat Walderiauw, toenmaals Deken van W estfriesland , een ijveraar was
voor kerkelijke gebruiken. Wij zien hem ook spoedig
daarna optreden als een ijveraar voor de leer der Kerk.
In het jaar 1525 deed hij zekeren pater der Bagijnen
gevangen nemen als verdacht van Lutherije. De naam
van dien pater is mij onbekend gebleven, en meer
dan wat ik zeide, weet ik niet van de beschuldiging
tegen hem ingebragt. De Magistraat kon natuurlijk 's
mans gevangenneming niet beletten, dat ware regelregt tegen de placcaten. Evenwel naar ik veronderstel , in antwoord op een schrijven uit Hoorn schreef het Hof van Holland aan den Schout, Mr.
Anthonijs Sonck, dat hij wel als de Deken zijne hulp
inriep , hem allen bijstand moest verleenen en naar
behooren regt doen, maar tevens dat Schout en Schepenen , Burgemeesters en Vroedschappen moesten zorgen dat geen gevangene, die tot hnn rrgtsgebied
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liehoorde, buiten Hoorn, naar Utrecht of elders, werd
vervoerd. Hieruit blijkt alvast niet de ingenomenheid
van het Hof met kerkelijke procedures van dezen aard.
En ik verbeeld mij, dat de Hoornsche Magistraat volgaarne aan deze aanschrijving zal hebben voldaan,
want de stedelijke regeringen waren doorgaans zeer
naijverig op hare regten 1) , en ook de Hoornsche was ,
nu en later, zeer weinig geneigd tot geloofsvervolging.
Ten gevolge daarvan is welligt de zaak van dezen
pater gemakkelijker afgeloopen, althans er wordt ver~
der geen melding van gemaakt.
Maar waarschijnlijk bedriegen wij ons niet, wanneer
wij aannemen dat bedoelde pater niet zonder vrucht
<te Hoorn was werkzaam geweest. Ik verbeeld mij ,
1\:1.at menigeen ook door zijn onderrigt tot andere ge·
I
t\lachten kwam, of zich versterkt gevoelde in d0 élan''vankelijk verkregen overtuiging. Sommigen begonnen
m eer openlijk hunne gevoelens uit te spreken. Hier
werden in alle stilte, op een tijd als de gemeente
doorgaans in de rust des slaaps was gedompeld , heimelijke vergaderingen gehouden tot oefening der gezuiverde godsdienst ; elders sprak men meer in het
openbaar, tot zelfs in herbergen, over de zaken der
godsdienst , verboden boeken werden gelezen , zelfs
1) Inderdaad bezat Enkhuiz en zulk een privilegie, in 1398 gegeven.
rloor Franciscus , Cardinaal, onder den titel van St. Susanna, als
pr oost van Westfriesland, volgens 't welk geen e geestelijke noch wereldlijke personen buiten Enkhuizen voor den zeenstoel mogten g etrokken worden. BRANDT, Chr. v. Enkh. p. 18, 128. Die van Hoorn
en van Medemblik bezaten dit regt reeds vrneger. Aanh. d. K. 0 . 392.
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schimpliederen gezongen en aan anderen m edegedeeld,
waarbij het ook niet ontbrak aan opmerkingen en
ontboezemingen, die afkeer van sommige plegtigheden
en leeringen der Kerk verkondigden. Het was den
vrijen Fries zoo bezwaarlijk de gedachten zijns harten
te verbergen. Wanneer nu misschien deze of gene
als aanklager optrad, of de nieuwe deukbeelden wat
luide werden uitgesproken, kon de Magistraat niet
nalaten de stoutmoedigen te vervolgen, waarvan ik
dan ook enkele bewijzen kan mededeel en , door mij
gevonden in het Archief der stad Hoorn. Te minder
kon de Magistraat alles oogluikend laten gaan, daar
de Hooge Regering te Brussel voortging scherpe placcaten uit te geven, met name tegen de kettersche
boeken. Aan de stedelijke overheden werd bevolen
huiszoekingen te doen ; de boekdrukkers en verkoopers
moesten opgave doen van den voorraad boeken die zij
hadden , en elk verboden boek moest opge bragt , in
beslag genomen en verbrand worden, alles met bedreiging van zware straffen. Dit gebod kwam in het
laatst van October te Hoorn , en had welligt ten gevolge dat Mr. Anthonijs Sonck wat scherper begon
toe te zien, al was hemzelven dit ver van aangenaam.
Reeds in 't voorjaar van 1526 stonden vier personen teregt. voor Schout en Schepenen, omdat zij, zoo
't heette, kwalijk gesproken hadden van God Almagtig en van het Heilig Sacrament des altaars.
Als ik deze beschuldiging wel versta , dan meen ik
te moeten gelooven dat bedoelde personen hunne af-
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keuring hadden te kennen gegeven van de Kerkelijke
leer der ligchamelijke t egenwoordighe i<l van den Zaligm,1ker - volgens de Kerk leer : God de Zoon in
de hostie en in het ciborium. Waarschijulijk deelden zij in het gevoelen van Zwingli omtrent het
A l'Ond maal en hadden zij over de Mis gesproken in
denzelf<len geest, als waarin de Hei<lelbergsche Catechismus daarvan spreekt. Dil wordt in hel vonnis
>> blaspbemie" genoemd. Zij werden veroordeeld om
1des anderendaags me<le te gaan in Je processie en wel
t vóór het Sacrament des altaars, als boelenden bloot' hovfJs en barrevoets, met bran<lend e waskaarsen in
' de ha ud, welke zij na afloop der prncessie voor het
Hvogaltaar moesten offeren. Daare11boveu, om den
aarJ hunner overtrediug aan te d11i<le11, inoeslen zij,
hvveu hun opperkleed, iets dragen, waarop, zoowel
van voren als op den rng, >i<le kekk mill.en hostie"
was afgebeeld. Nog moesten zij eene boete betalen,
elk van drie gLilden en acht stuivers ').
Niet lang daarna, op den 20en April deszelf<len
jaars, werd er vonn 1s gewezen tegen zeven personen ,
die beschuldigd werden van het houden en bijwouen
van heimelijke bijeenkomsten, ten huize van een'
huuner, zekere n Hij lof Jacobsz. Deze vergaderiugen
ha<l<len plaats des avou<ls Le tien uren, derhalve voor
den loenmaligen tijd in 't holle van den nacht. D:iar
werd gepreekt en goJs<lienstoefeuing gehouden, tegen
't verbod der placcaten rn. Bovendien waren al deze
1) Zie Bijlage A.

2
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personen reeds om andere redenen verdacht van ketterij. Wanneer men echter de strengheid der placcaten in aanmerking neemt, mag het vonnis, dat tegen
hen werd uitgesproken, Zächt genoemd worden ; hetgeen den regters welligt mogelijk gemaakt werd ,
omdat <le bedoelde personen in alle stilte het gebod
hadden overtreden. Zij werden veroordeeld, ten eerste om, even als de zoo even genoemden, blootshoofds en barre\'Oets, met brandende waskaarsen in
de hand , te gaan in de processie, en ten andere om
gedurende eene maand gebannen te zijn"... binnen
hunne woningen, welke niemand hunner mogt verlaten,
of hij zou telkenreize eene boete van drie pond verbeuren 1).
Uitvoeriger wordt in een ander vonms van 13
August. 1526 melding gemaakt van hetgeen waaraan
zekere Claes Henricxz. in Bourgognie 2) zich had
schuldig gemaakt. Dezen werd te last gelegd, dat
hij zich meermalen verstout ba<l in het o.p enbaar te
redetwisten over de Heilige Schrif"len , ja zelfs vrijmoediglijk zijne gevoelens uit te spreken omtrent den
Paus en sommige gehrniken der Kerk. Ook had men
bij hem gevonden zeker boekske, zonder den naam
van den schrijver, noch van den drukker, noch van
den uitgever. Naar 't schijnt bevalle dit. boekje ook
liederen, welke.r inlioud gansch uiet strookte met de
placcaten. Zelfs had hij niet geschroomd die liederen
1) Zie Bijlage B.
2) Welligt was dit de naam van ' s mans woning.
Bijlage C.

Zie overigens
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te zingen, zoowel op straat, als te huis voor ZLJne
gaslen. De man was waarschijnlijk herbergier, immers
er wordt uitdrukkelijk vermeld, dat hij deze liederen
aan vele landlieden en aan anderen had medegedeeld.
De Schout, zich grondende op 's Keizers placcaat,
eischte eene boete van twintig gouden Karolasguldens,
en eene levenslange verhanning uit 's Keizers landen,
maar de Heeren van den Geregte matigden dien eisch,
en veroordeeldPn den beschuldigde tot eene boete van
zes Karolusguldens, en tot verba nni11g uit de stad en
het regtsgebied van Hoorn, voo1· den tijd van zes jaren.
Uit het een en ander kan men opmaken, hoezeer
de keltersche denk beelden doordrongen onder de volksmenigte, en door velen met graagte werden aangenomen. Die gevoelens spraken zich ook wel uit in
schimpdichten, die een krach Lig wapen opleverden,
omdat velen plegen daarin smaak te vinden.
Eenigen tijd later, ik kan niet juist zeggen wanneer, maar stellig vóór 1529, werd zekere vrouw
veroordeeld tot eene boete van zes Karolusguldens,
omdat ook zij heimelijke ve1·gaderingen der Lutheranen had bijgewoond 1).
Andere vonnissen uit denzelfden tijd wijzen ons
meer op baldädigheid jegens de klooslerlingen gepleegd, m e t name tegen de beide convenlen die buiten de stad gelegen war<:n, en van onverschi lligheid
en oneerbiedigheid omtrent de godsdienst en hare
bedienaren, dan van hervormingsgezindheid.
1) Zie Bijlage D.
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Uit het boven aangevoerde Mijkt genoegzaam dat de
Luth erij e r eeds bij velen te Hoorn i11gang vond, manr
ook dat Je placcaleu aldaar 11iet streng gehandhnafd
en toegepast wel'den. De stl'aff'en wan•n hell'ekkelijk
ligt 1e noemen; de zwaarsle W<ts wel die regen Claes
Henricxz. uitgesproke11, maar deze hiid ook in het
ope11 baar, waarschij11 lijk in eene he1 ·berg, ten aanl1oore van velen , liederen gezongen , <l ie niet wel
luidden in de ooren der vrie11den van de Roomsche
Kerk; van zoo iets moest de j11sti1ie wel kent1is nemen.
\!\'aren Schout en Schepeuen Ie Hoom zeer gematigd in het toepassen der ' slraffen tege11 de aanreklaagde burgers, een scherp co11ln1st <la<1rmede le vert
de behandeling van ee11' lloornschen geestelijke in
dieuzelfden lijd 'c.1001: hel D0rnkapi1 t.d van U lrechl. In
de ll ervormi11gsgescliiedcnis van 1-fooru bekleedt die
geestelijke, Jan Cornelisz. V\' i11ler, ee11e eervolle
plaats. zl,ker h ee ft hij grootelijks med egewerkt tot
het verbreiden van verlichte beg rippeu in de slad
zijner wo11i11g. Sommigen noemen hem pastoor der
Groote Kerk 1), anderen: » rice-cureijt van Hooru 2)."
Zijn sterfja<ir wordt ook zeer verschillend opgegeven.
Nu eens lezen wij dat hij in 1535 of di:111rumlrent het
leve n li et 3), dan weder dat dit in 1fi66 zou hebben
plaals gegrepen

4

).

Eeuige jaren geleden heeft echter

1) VEL1 us , 4e uitg. 246. BRANDT, Ref. I p. 300 v.
2) J. G. DE HooP Sc1IEFFE11 , in h . K erkhist. Arch ief vcrz. door N.
C . KrsT en W. MoLL lV. p. 190, 401. Misschien was Winter fungerend pastoor, terwijl de eigenlijke titularis elders woonde.
3) VELIUS ibid. 246.
4) BRANDT ibid. p. 300 v.
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Jhr. lHr. A. M. C. van Asch van Wijck, in de Berigten
van hPt Rist. Genootsch. te Ulrechl 1) , het vo nuis
me<legedeeld <l•tt Legen \.Vinler werd nitgespl'Oken,
waarnit blijkt dal <l eze geloofsgetuige ref. ds in het jaar
1533 zijne belij<l euis heeft verzegeld met zijn bloe<l .
Uit de herigt en , die tot ons zijn gekomen, blijkt,
dat Jan Cornelisz. Winler eene geleidelijk voortgaande
hervormi11g beoogde door eenvoudige onderwijz.ing ,
maar ook dat. hij een man was van groote geestkracht.
Van hem wordt verhaal<l <lal hij het Onze Vq<ler, de
twaalf Art i kt: Jen <les geloofs en ettelijke Ilij hebpreuken
in de volkstaal li~t drukken, en uil<leel<le aan de
schooljeugd, ook aan anderen, met <le verma11ing dat
men die woor<len in hel hoofd zou prenteu. Ook in
zijne openbare prediki11g beloonde hij z ich een verlicht m an . Het uitreiken der bovengenoemde Bijbelspreuken doet ons \'e rmoeden dat hij ook in zijne prediking tra chtte hel volk de Heilige Schriften te doen
kennen, terwül h e t vonnis, tegen hem geveld, ons
berigt dat hij niet schroomde de dwalingen en misbruiken der Kerk aan te lasten.
Heeds in 1;,31 had h~j ope11l~jk geleerd >> datmen
>>optie opi11ye11 van m e11sche11. als z~jn di e Conslitu>> cit~n vandet· h ey liger Kercken, nyet en helwort te
» staen, en dat. di e lege11dcn vauder h eilighen mees>' le11deel al lugh enen" waren. In z~jne passieprediking
van l532 had hij zich ook \'!'ij slei k uil gelaten, zoo
dat hij bij liet Huf van Holland aangeklaagd en ter
1) Zie Archief IV. p. 401 en gemelde Berigten IV. 2. p. 117.
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verantwoording geroepen werd. Het Hof gelastte hem
naar Hoorn terug te keeren en openlijk zijne dwalingen te herroepen, en t e vens te bewijzen dät hij
in alles met de Kerk instemde wat betreft: >>die
>> penitencie, satisfactie, vagevier, co11stitucien van
>> der heiliger Kercke11 en de religie." Winter was ech-.
ter in het geheel niet van zins den eenmaal ingeslagen weg te verlaten. Te Hoorn verhaalde hij dat men
h em gedrongen had om te herroepen, maar dat dit
geenszins zijn voornemen was, ja >>dat h~jt qua 1icker
i> maken soude dan hij gedaen haclde." He t sermoen
dat hij uitspreken wilde had hij rePds bij zich , en
wel verre dat dit sermoen eene herroeping en ootmoedige schuldbelijdenis be vatten zou, verko1 1digde
hij daarin op nieuw en sterker dan te voren zijne
denkbeelden omtrent de Kerk en hm·e geboden, en
ontzag hij zich niet een scherp oordeel uit te spreken
over de Inquisiti e, en hare <lienaren, zoowel geestelijken als werelcllij ken.
Weldra was het gerucht daarvan doorgedrongen
naar 's Gravenhage en in Augustns 1532 wer<l Winter andermaal voor het Hof van Hollaud .gedagvaard.
Hij verscheen en werd vei boord door den raadsheer
Aernt Sandelin. De·ie deed rapport aan het Hof en
het gevolg daarvan was, dat de zaak van Winter
den 2en September 1532 werd opgezonden naar den
Domdeken en het Domkapittel te Utrecht 1).
1) Men had b\j Winter gevonden ook de "Copie van een libel diffämatoer op den Deken van Hoorn.''
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Daar nu werd het proces op meuw m behandeling
genomen en men verzuimde zeker niet pogingen in
liet werk te slellen ten einde VVinter tot andere gedachten te brengen. Maar alles was te vergeefs. Hij
vol hardde bij zijne gevoelens en ten slolle verklélarde
de geestelijke regtbank hem een »ketter sonder leet» wesen ende jncoJTigibel." Nadat hij door den Suffragaanbisschop Laurens die Harloge en door de Abteu van
S. Paulus en van Oost.broek was ontwijd, werd hij aan
den wereldlijken regl.er overgeleverd. Het Hof van
Utrecht veroordeelde hem ter dood en verklaarde al
z~jne goederen verbeurd.
Den 12 Julij 1533 werd hij
op de Neude te Utrecht onthoofd. Men verhac1lt van
hem, dat hij op het schavot hel welbekende lied:
» Te Deum laudamus" aanhief, en dat het zwaard
hem trof, juist toen hij de woorden uitsprak: »laudant
»Te omnes Mart-yres 1) " Voorzeker was het uiteinde
van dezen Hervormingsgezinden geeslelijke · wel geschikt om, vooral onder zijne vrienden en leerlingen
te Hoorn , den ijver voor de Hervorming te bevestigen.
Over 't algemeen nam het getal der Hervormingsgezinden in deze landen steeds toe, ondanks de strenge
en herhaaldelijk uitgevaardigde pléiccaten . Wanueer
wij het Register raadplegen van placcaten, ocl.royen
enz. , opgenomen rn het Groot Memoriael van den
Hove van Holland 2) , dun moeten wij ons verwonde1) "U lornn wij , o God !" en " U lov en alle martelaren." Het 3e
onzer Ev. Gezangen is eene vertaling van dit lied.
2) Gedrukt in 1624
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ren over liet aanzien 1\jk getal placcaten , die in versch.illen<l opz igt tot de godsd ienst i11 he lrckking staan.
De hed1a1i11g van vero rd en in gen .op 'l een o f ander
sluk doel ons vermoeden dat di e placcalen niet de
uitwerk ing hadden, welke de Regering daarvan verwachlte. Had men het nood ig geoordeeld, den 12
April 1525 een p laccaat uit te vaa 1·digen: » datmen
»alle geestel icke persoonen uijt b euren con venten ge>> loopen ofte sonder oorlof ghell'Ocken niet en sal
»recepteren, logeren, bijstaen of ee nichsi. ns favori."e» ren, rnaer vvaer diese lve converseren. te de nunchi e>> ren." juist een j aar daarna werd dil placcaat hernieuwd, en nog eens 7 Dcc. 1528. Den 17 Fe br.
1535 werdt dit placcaat op n ieuw afgekourl igd . l\i el
miuder talrijk wc1ren de placcaten en onlo1111anlien
met betrekking tot het drukke n, verkoopen , koopen,
lezen, bewaren of verdedigen van ve rboden boeken,
licdekcns, r efereinen . pren lcn en de1·gelijke. Al wat
gedrukt werd moest eersl worden onderzocht. Ook
werd 4 Febr. 1527 verbode n » eshatemenlcu te spe le11
>T sonder consent ende dat deselve
ge visiteert zijn,"
tcnvijl aa11 den anderen kant 27 Sept. 1525 van wege
de Lrn<l voog<les cenc Missive ger igt we rd aan » de
» Cloosle rs opdal z\j nicm.:mt uij lseijuden en so u<len
» te predickeu dan <l ic ghcnen <l ie voors ich li ch, ver» sla11d ich eu<lc van goede m<rnieren zijn, w el gh e>> exerc ilcert
iude man1cre vant preecken , omme
» tgliemccn volck niel te schandl'l isereu." Uil deze
en andere ordonnanl ien ziet men duid elijk dat de
Regeriug zich genoeg beijverde om de Lulhe rije tegen
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te gaan, maar de nieuwe .denkhee lden lie>ten z.ich nu
ee nmaal niet meer Yerdrijven. Zdf's hel geweld strekte
meer om den voorlg<111g der Hervorming ~e bevordereu , dan om dien legen te gaan.

II.

1534-1555.

Zoo was er dan sedert de afkondiging der eerste
placcateu een tijdpe1·k van 12 à 13 jaren verloopen,
w·Jurende hetwelk. over het algemeen in de Nourdelijke Nededan<len nog ee11e tamelijke rnst heerschte.
Maar het jaar 1;,;).} bragt gebeurleuissen mede, die
getuigden vau <lolzi1mige dweeperij en niet weinig
slreklen om den venolgi11gs\j ver op t e wekke11. Ik
bedoel de beroerten door de \Vederdoopt' rs aangerigt,
op verschilleude plaatsen van lfoll<rnd, mel name te
Amsterdam, in F1·iesland, en vooral Le Munster. Het
zoll mij te ver heen voen ·11, wanneer ik daarover hiL'r
wilde ui 1v\"t ideu. Genoeg zij het Ie herinneren, dat
se<l erl 153.f niet al!t:en de placcalen hoe langer zoo
sche rper werden, maar ook Jat over het algemeen de
plaa lselijke l\fogislniten zich meer geneigd betoonden
om daaraan de hauJ te houden 1) .
1) VELIUS ,

p . 244.

BRANDT,

Ref. l. p. 123.
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Groot gerucht maakten in het land de dwaasheden,
wij mogen wel zeggen, de dolle aanslagen, de zedelooze h~ndeli11gen der W ederdoopers. Menigeen
meende, dat als de Overheid niet met kracht en
gestrengheid tusschen beide trad, de maatschappelijke
orde geheel verstoord zou worden.
Van die v~eeze maakten de tegenstanders der Hervormi1 1g ijverig gebruik om di e Hervorming . voor te
stellen als ten hoogste gevaar! \jk voor het gemeenebest, a ls de vijandin van godsdienst en zedelijkheid.
Met het oog op de Wt~derdoopers verkondigden zij,
dat het zoo dringend noodig was, de ééne Heilige
Kerk te beschermen en de ketterij te beteugelen.
Straffe placcalen werden dan ook destijJs door de Regering uitgevaardigd, o. a. den 24 Oct. 1529, en
l1erhaald 7 Oct. 1531, met het bevel dat deze verordeningen van zes maanden tot zes maanden zouden
worden afgekondigd. Zoo was reeds 12 Febr; 1523
een placcaat uil gevaardigd >J dat niemandt en sal mo>J gen ontfangen eenige predicanten, lee ra ers lee rende
»die herdooperije, maer dat een ijeghelick desel ve
>J mach apprehenderen ende leveren den officiers, die
>J daer af van elcke leeraer ontfangen sullen twaelf
>J gulden."
Later, vooral sedert de bewegingen door de Wederdoopers veroorzaakt, werden er herhaaldelijk maatregelen verordend tegen deze lieden en tegen degenen
die men meende met hen in betrekking te slaan.
Daarentegen werd ook den 27 Febr. 1533 een placcaat afgekondigd , dat overal moest uitgeroepen wor-
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den, inhoudende: »dat alle die gene die herdoopt zijn
» en<le van hunne faulten ende abuijsen waerachtig
» berou ende leelwesen sullen hebben, eu<le in teycken
»van dien hem. daeraf biechten sullen aen heure
» prochiaen ofle andere biechtvaeren, ende onlfongen
»die p eniteusie hem ghestelt ende mils daeraf doeude
» blijcken hiunen xxmj dagen nae de public:1Lie van
n dien, dat sijluijden in sukken ghernlle gralie eude
» perdoen van h eure voorsz. faulleu ende abuijsen voor
>> dese mael hebben sullen, waerloe men hemluij<len
>) onlfangen sal, op pene dat men teghens dengenen
>)die des onwilligh ende obsLinaet blijven procederen
)) sal nae heschreven rechten eude naevolghende den
» placcale." Den 6en Mei <leszelfd en jaars wer<l <lit
placcaat vernieuwd. Dat er waren, die van deze gelegenheid lot verzoening gebruik maakten, is waarschijnlijk en blijkt buitendien uit een placcaat van 25 Junij
1534 , waarbij den Melchiorilen -- een der namen die
men aan de We<l erdoopers gaf- die herroepen lrndden
en boete gedaan, bevolen werd een jaar lang de plaats
hunner woning niet te verlaten. Hiervan waren echter uitgezonderd degenen die ter haringvang~t, of om
lrnndelszaken buitenlands zich moesten hegeven. Mogen
wij hieruit opmaken dat men de bedoelde personen
nog weinig vertrouwde , wij zien ook uit de gemelde
uitzondering dat dergelijke personen in de zeeplaatsen waarsch~jnlijk nie t ontbraken.
De beweging , door de Wederdoopers veroorzaakt ,
werd , zoo als wij zeiden, aangewend als een wapen
tegen de Hervorming in het algemeen . .Maar vooral de
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overigens stille en vreedzame Doopsgezinden leden
veel aanstoot. Werden de LuthL·ra1ie11 w11l. meer ontzien, omdat zij digter aan de Ruumschc Kerk stonden, d'~ D<1opsgezi11de11, die zich meer en me1~r van
de Kerk afscheidden, werden door onkundigen of
kwaadwilligen verward met de VVederdoupf'rs en als
zeer gevaarlijk bes\' hou wd. Het gevolg daarvan was,
dat er in deze Lijden vele Doopsgeziuden in ons land
werden omgehragt.
Dit was ook Le Hoorn liet geval. Men liad namelijk
aldaar in M.iart 1535 vijf personen geva11ge11 genomen. Zij heetten: Syhrand Ja11sz., Hendrik Gijsberlsz.
van Cc1mpen, Steven Be1H'dictus, Femrneljen Egbei'ts
dochter, en VVelmoel Jansdochter.
Reeds hadden deze me11schen eenigen tijd in gevangenschap dourgebn1gt, en nog scheen de Magistraat
wd huiverig urn hun proces op te maken, tuen er een
schrij\·en kwam van den Hove van Holland aan den
Schont, Mr. A11 I honijs Sonck, he helzende: » hoe men
» ver.stunt dat zij een ige gevange11en hadden, die her)) duupl of kwalijk van den Sacrnrnenlen der Heiliger
» Ke1·ken gevoelen.Ie waren, zon<ler dat zij daar regt
» uf j11stitie uver dc·den naevulgens de placcaten van
)) dei· Keizffl~jke lVfojesteit. berele11 daarom en ordon>> 11Pren wel exprl"sselijk van wege dezelve l\fojesteit,
»dal zij met alle rigeu1· en zouder ee11ig vertrek regt
»en justitie zuudeu d "eu over zulke gevangens, als
»zij haddPn, en alsulke als zij nog z,ouden mogen
» ki·ijgen, besmet met deselve dingen, zonder eemge
» gratie en 1>Îmulalie."
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Na znlk eene aanscl1rijving moest de zaak haren
loop behbeu. De gevaugenen bekeu<leu d<1t zij herdoopt waren en daaro\'er geen berouw hadden. Men
t1·dcht.te hen tol andere gedachlen Le brengen . De
pastoors en andere geestelijken

gillgen

herhaaldelijk

lol hen, maal' zij bleven slall<lvaslig iu hunne overt111gmg. Zelfs moet een huuner lot deu Schout gezegd hebbeu: »als het schaapken vel is, dan moel het
>>

geslagH1 Vl'Ul'<leu."
Eiud<:l1.Jk, den 7 .J11nij 1535, werden zij gevonnisd.

Dit vonuis was,

gelijk zich verwacliteu liet, eeue
vernor<leeling ler doo<l 1). Sclionl en Schepeuen, bijgestaan dool' <l1 ie lLll'gemeeslers, geruepeu om de wet
toe te passen, muesle11, al w•1s liet lot hun groot
leedweten, het vo1111is des <loods uitspreken.
D<1ags daal'<1<111, Jeu 8 Junij, in <le11 vroegen morgenslon<l, werden de vijf veroordeelden gevoerd naar
h e l Baa<ltl<111d 2). Vrijmoedig lr<1<len zij Ier dood en
betuigden -volgens hel Martelaarsboek

3
)-

»de d ieusl-

» kuecl1L is niet meer Jan z~j11 Heer; i11<lie11 zij al:wo
» met het groene hout gedaau hebben, wat zullen zij ddn
»niet mei het <lorre doen '?'' en dergelijke woorden
meer. Op het fü-1ddtla11<l gekomen werden <laar de <lrie
man11e11 0111.hals<l, waama, volgens de placcaten, de
ligchamen op raderen gelegd, en de hoofden op slaken

1) VELIUS p . 245.
2) Destij ds eene plaats waar verschillende scheepstimmerwerven ge·
vonden werden , in 1612 met huisjes betimmerd.
3) Bekentenisse des Geloofs , enz. Hoorn 1617 , p. 38.

ten toon gesteld moesten worden. Vervolgens werden cle
vrouwen naar liet Hoofd geleid, en in zee verdronken.
Velius berigt 011s, dat zoowel de burgerij als de
Overheid deernis had met de ongelukkigen. De weer·
ziu tegen het vervolgen werd nog grooler door het
droe1 ig schouwspel waarvan men getuige was geweest;
en toen eenige dagen later de lijken der beide vrouwen boven dreven en aan kwaadwilligen tl)t spot verstrekten , liet de Magistraat ze uit deernis ophalen
en ter aarde bestellen.
Na deze treurige gebeurtenis schijnt er in de Kerkelijke zaken te Hoorn over 'L algemeen rust te hebben ge heerscht , al lans van het tegendeel is mij niet
gebleken.
Dat echter de kloosterlingen te Hoorn, ten minste
sommigen, zich niet veel moeite gaven om de achting der burgerij te winnen, moge bl~jken uil hetgeen
in 1547 of iets later gebeurde. Op :1.ekeren nacht
ver1rn men de buren van het Maria Magdalenaklooster 1) , dat d.1.1r binnen zoo groot rumoer en gekijf
was, dal zij besloten de poort van het klooster open
te luopen , en de twisteuden te scheiden, uit vreeze
van doodslag. En daar dit kijven aanhield , besloot
de Vroedschap, met vergunning van het U trech tsche
Domkapittel, en na ad vies van het Hof van Holland,
hel con vent te schiften, dal is, de Zusterschap op te
heffen. De zusters Bagijnen mogten naar verkiezing
1

1) Dit klooster werd in 1464 gesticht, aan het einde van de Oosterstraat, bij de Bagijnesteeg. Na de verandering is het geheel tot
woonhuizen vertimmerd. Vl!LIUS p. 81.
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het convent verlaten, of het tot haren <lood blijven
bewonen, maar geene nieuwelingen meer étannemen.
En dê!al' het klooster voor de o'll'rblijvenden te ruim
bevouden wer<l, liet de Overheid een gedeelte daarvan tot burgerwoningen vertimmeren, om die vervolgens te verhuren 1).
lntusschen was de Hooge Regering steeds voortgegaan met het uitvaardigen van verschillende placcalen legen de ketter~j ge1·igt. Zeer scherpe ordonna11t.ien
werden er herhaaldelijk gegeven op het drukken en
verkoopen van boeken. Geen boek, zegt een placcaat
van 18 Dec. 1544, mogl gedrukt worden zonder eerst
'gevisitee1·d te zijn , en wie zonder vergunning een
(boek drukte, ook .al bevatte het geene dwalingen ,
(
zou gestraft worden mel eene boete van drie honderd
gulden en levenslange verbanning. Als een boekverkooper boeken ontving, die buitenslands gedrukt waren, moest hij binnen drie dagen daarvan kennis geven
aan den Schout Deze was gehouden tweemaal 'sjaars,
acht dagen vóór Kersmis en acht dagen vóór St .
.Jansmis bij de boekverkoopers huiszoeking Le doen en
de boeken te inventariseren. Ten overvloede had de
Schout de bevoegdheid om de boekwinkels te visiteren; zoo dikwijls het hem goeddacht. Een dergelijk
placcaat, waarbij 1wg nadere bepalingen werden ge~
maakt - o. a. dat boekverkooper.> slechts wonen mog··
ten in besloten steden wer<l uitgevaardigd den 30
Junij 1546 en later herhaaldelijk.
1)

VELIUS

p. 261.
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Met dat al bleven de plaatselijke Overheden over
het algemeen zeer gematigd in het toepassen der placcalen. Het was anders zeker ook mi11der noodig geweest, die zoo dikwijls te herhalen. Om hierop ord e
te stellen, va rdig<le de Keizer Jen 29 April 1550
een 11ieuw zeer scherp placcaat uit, o.a . inh oudende:
» datmeu ë1lle suspecte zal muet1::11 de la leren, en Jat» men Jaerar sal genieten de hdft vau de goede
>> van <le gecondemneerden ; die ee11 ighe con ven ticulen
» ae11brengt sul hebben die helft vau de goede soo
» verre als hij <laeri1111e i1iet glieweest en is, ofte
»anders vrij sij11, soo verre hij Catholijck -is; gheene
» ~upplicatie le maecken voor eenighe set:larijsen, op
» peue van in babel verclaert te worden, enz." Het
uitloven van zulk een e premie op het aanbrengen,
mugt voorwaar wel een gruwelijk ouzedelijke m aatregel
heet en, een lokaas, dat menigetn kon verleiden als
aan klager op te treden.
Hoe weiuig vermogteu echter al <lie gestrenge wetten
om den voortga11g der Hervormiug hier te lande t e
stuiten! Zeker, zij werden uiet overal streng toegep<1st,
en de Hooge Regering had vaak haud en vol werks 1U e t
andere zaken, die haar beletten om de placcat en me t
alle gestrengheid te handhaven. l\faéiL', gelijk w ij zien
zullen, ook de wreedste vervolging was niet in staat
de Hervorming in NuPrd-Nederland te overwinnen.
Eiudelijk; na eene regeri ng van veertig jaren trad
Karel V ë1f van het slaablooneel en droeg bü de heer~
schappij dezer lamlen over aan zijnen zoon Filips.
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III.

1555-1566.

Filips II, bloediger nagedachtenis! Welk Nederlander,
ook al is bij overigens oner1raren in de geschiedenis zijns
vaderlands, heeft niet hooreu spreken van Filips, en
van diens handlanger, den Hertog van Alva?
Had Keizer Karel gestrenge wetten uitgevaardigd,
niet oneigenaardig bestempeld met den naam van
BloecJplaccaten, bad hij ook getracht die te handhaven,
de zoon deed waarlijk voor den vader niet oncJer.
Stroomen hloeds waren er oncJer Keizer Karels regering in de Ned erlanden vergoten om het geloof 1) , en
toch was de Keizer door :ájne veelvuldige bemoeijingen in Duitschland en in !talie, door zijne oorlogen met
Frankrijk en met ancJ ere volken, verhinderd geworden
alom de gestrengheid der placcaten te doen handhaven.
Filips daarentegen, niet met de Duilsche Keizerskroon
hezwaard, rustig en magtig in Spanje gezeten, beschikkende over uitgeslrekte en milde financiële hulpbronnen -die echter vergelijkenderwijze in de Nederlanden
ver het meest opleverden - Filips was beter in de
gelegenheid om de ketterij met kracht, ofschoon
vruchteloos , te keer te gaan. Aan den wil daartoe
ontbrak het hem waa1:lijk niet. Veei' meer dan zijn
vader was hij een ijverig Roomschgezinde. Karel mogt
l) De opgaven verschillen van 100,000 tot 60,000.
0

34

voor de Roomsche godsdienst ijveren, zijne staatkundige inzigten golden hem meer dan de eer der Kerk 1).
Filips was in ' vollen nadruk ee n gehoorzaam zoon <ler
Kerk, ja, een dweeper, d[e de zaligheid zijner ziel
meende te werken door het on voorwaardelijk beschermen der Roomsche godsdienst en door het te vuur en
te zwaard verdelgen der ketters.
Vandaar dan ook dat hij, aan de regering gekomen
zijnde, al spoedig er aan dacht met Frankrijk vrede
te sluiten, ten einde gezamenlijk m et Hendrik II <le
ketterij uit te roeijen, gelijk een geheim artikel van
het in 1559 gesloten tractaat inhield 2).
Het ligt natuurlijk niet in mijn plan eene beschrijving te geven van het indrukwekkend tooneel, dat
den 25 Oct. 1555 in h et Oude Hof der Hertogen van
Brabant te Brussel plaats greep, toen Ka1·el V afstand
deed van zijn gebied over de Nederlanden ten behoeve
van zijnen zoon, in tegenwoordigheid van eene talrijke
en hoogst aanzienlijke vergadering. Even min mag ik
hier uitweiden over het karakter en <le handelingen
van den Keizer en van Filips. Onze groole Geschiedschrijvers h ebben daarove r met warmte en kermis van
zaken geschreven, en vooral lezellswaard is daaromtrent de beknopte en zaakrijke \OOrstelling van Motley 3), den Brit, wien elk Nederlander dankbaar is
voor de warme belangstelling in het lot en de daden

J) MoTJ,EIJ I. p. 104.
2) YPEIJ e n DERMO UT I. p. 167,

3) MoTLEIJ I. p. 89 vv.
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onzer vaderen, welke hij in zijne Beschrijving van de
Opkomst Vém het Ne<ledamlsche Gemeeuebesl heefl be-·
Loond.
Naauwelijks had F ili ps de rege ring over deze geweslen aanvaard, of h~j deed de placcaten legen de
ketterij verni e uwen, en , vooral Ïll de Zuidelijke Nederl,111den, scherpel~j k uitvoeren. 'Reeds i11 December
1555 bev estigd e bij die placcalen en deed ze den 20
Aug. des volgenden jaars bij vern ieuwing plegt ig afkondigen. Omstreeks vier jaren lang bleef Filips in
de Nederlanden, zelf toezigt houdende op <le uitvoering zijne r be\' e]en , ofsclioon buitenlandsche oorlogen
hem verhinderden di t zoo ki-achtig te doen als hij wel
gewenscht had. In den nazomer van 1559 verliet h~j
de Nederlanden, om er nimmer weder Le keeren en
vertrok naar Spanje . Hij droeg het bestuur op aan
Ma t garetha , Hertogin van Parma , eene natuurlijke
dochter van zijnen vader, en slel<le haar een aantal
bekwame en aanzienlijke mannen ter zijde . VVillem
Pr ins van Oranje, Graaf van Nassau, enz. enz. werd
door hem benoemd to t. zijn' Stadhouder over Holland,
Zeeland, Utrecht, WesLfriesland en het land van
Voorne, Willem van Oranje, die, zoolang de gescl1iedenis van Nederland zal gekend worden, den eerbied
en de dankbaarheid der nakomelingschap moet verwerven, de Vorst, die door zijn mild bestuur in de
hem toevertrouwde provinc iën , de geslrengheid der
placcaten heeft verzacht, de Hervorming bevorderd,
en die ten slotte alles heefL gewaagd om de Nederlanders te verlossen van het hatelijk juk des Spanjaards.
3~
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Had Filips den 26 Januarij 1559 een placcaat uitgevaardigd, waarbij elke uiting van Hervormingsgezindheid , zelfs binnenskamers , werd verboden 1) , bij
zijn vertrek naar Spanje liet hij een scherp be vel
uitgaan -geregistreerd 8 Aug. 1559- waarbij hij den
Pl'Ïns van Oranje, en den leden van den Raad van
Holland beval de edicten stiptelijk te doen uitvoeren,
en scherpelijk daarop te zien , dat ook hunn e onderhebbende Officieren daarin niet vertraagden. Hij zegt
daarin, dat de Koning geene regters heeft aangesteld
om de wetten te verklaren en te verbeteren, maar
om ze » punctualijck te executeren:' Hij wil , dat regters die zich al te slap betoonen , als verdacht zullen
worden vervolgd; spreekt verder over verschillende
soorten van ketters, en beveelt dat overal Roomschgezinde schoolmeesters en , tot leden der regering , niet
suspecte personen zullen worden aangesteld.
Intusschen liet de geest zich niet aan banden leggen,
en werd ook hier de verzekering des Apostels vervuld:
ll het woord Gods is niet gebonden."
Het getal der
Hervormingsgezinden nam allerwege in ons land steeds
toe. Ondanks de scherpe placcaten tegen het drukken
en verspreiden, tegen het lezen en bezitten van ver1) "Placcaet datmen voortaen gheensins sal divulgeren , singhen,
ofte spelen, int openbaer in geselschap, ofte heijmelick, eenighe camerspelen, balladen , liedekens , commedien , batementen , refereijnen ,
•o o wel oude als nieuwe , daer innen ghemenght sijn eenighe questien,
propositien, ofte materien , beroerende onse religien ofte geestelijcke
luijden, ende belanghende die spelen van sinnen ofte Mora!iteijt, datmen die eerst den pastoor ofte den Officier sal thoonen, omme van hem
verlof te hebben."
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boden boeken , werden dezen steeds meer gelezen. Hoe
meer de geestelijken , vooral de monnikken , in het
openbaar en in het bijzonder ijverden tegen de Lutherije , hoe meer de lust tot onderzoek werd opgewekt.
Werden de zaken der godsdienst veel besproken , dan
werden ook van zelve velen gedrongen om ernstig
daarover na te denken, en zoo werd meer en meer -de
weg gebaand tot helderder begrippen en krachtiger
overtuiging.
Terwijl de Rederijkers invloed bleven uitoefenen op
de volksmenigte , werkte ook de verkeerdheid der
geestelijken, vooral der kloosterlingen, de goede zaak
in de hand. De leef wijze der monnikken, in het oog
des volks doorgaans verre van prijzenswaardig, was
tot een spreekwoord geworden, gaf stof tot menig
referein , en trok velen steeds meer naar de zijde der
Hervormden. Het Nederlandsche volk - Friezen, Hollanders, Vlamingen en Brabanters, allen evenzeer gehecht aan hunne vrijheid - verzette zich hoe langer zoo
krachtiger tegen de placcaten, die met vuur en water
dreigden, wie naar zijne overtuiging God wenschte te
dienen, die als eene gratie den dood door het zwaard
vergunden aan wie berouw toonden over hunnen afval van Rome's Kerk, die de predikers des vrijen
woords voorstelden als erger dan vagebonden en roovers 1) , die het binnenlandsch verkeer bemoeijelijkten
l) Missive van 7 Febr. 1561 , van den Hove van Holland "aen alle
Officiers datmen alle vagebunden opte Galeijen sa] bannen, ten minste
voor zes jaren , uijtgh esondert die schandeleuse feijten gedaen ofte
l eeraers van secte geweest zijn, die men exemplarlijck straffen zal."
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en den handel dreigd<::n te vernietigen. Hatelijk waren
die wetten in de oogen des volks, en toen nn de
Koning in 1560, met goedkeuring van den Roomse hen
Stoel, verordende dat verschillende nieuwe bisdommen
in . de Nederlanden zouden worden opge rigt, kon het
wel niet anders of het volk moest in zn1k een' maatregel slechls een middel zien om de ketterij met meer
kracht te beleugelen" Et1 dat all es ten behoeve van
eene Kerk, die volgens de overluiging van velen, in
hai·e leer en in hare gebruiken , zoo dringend behoefte had aan Hervorming.
In die algemeene beweging deelde ook gewis de
burgerij van Hoorn, maar door de gematigdh eid der
plaatselijke Regering heerschle daar nogtan s eene tamelijke rust. Dat ook hi er de n ieuwe begrippen door
velen met overtuiging en kloeken moed werden aangenomen, dat men 11 iet schroomde opeulijk daarvoo1·
uil te komen, moge blijken uit hetgeen ik hier vo lgen
laat , overgenomen uit de Inleid in g tot het naauwkeu rige werk van Dr. C. A. Ahbing, door hem gegeven
als een Vervolg op de zaakrijke Chronijk van Hoorn
door Velius 1). In een familiegedenkstnk wordt gesproken van zekeren Joost Jan Thaams, lid der Vroedschap te Hoorn, van wien 2) in het bedoelde Handl) Geschiedenis der Stad Hoorn , gedurende het grootste gedeelte
der 17c en 18e eeuw. Hoorn 184i, p. 33.
2) H]j was de zoon van Jan Th aamsz . en van Aagt Renets, en door
deze gedeeltelijk nn Fransche afkomst. Zij heette eigenlijk Bonna de
Mazières en was de dochter van René Baron de Mazières , van daar
haar n aam van Rcnets. Zij was met haren man om het geloof uit
Frankrijk naar Holland gevlugt.
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schrift het volgende gezegd wordt : >> Hij leefde nog
1> in April 1558, is overleden (ni fallor) 1559, . vóór
>>de vas ten, en alzoo hij het Sacrament niet wilde
>> on tvangen , wilJen hem de priesters op het dieflei>> ders-kerkho f begraven 'hebben, doch werd met . geld
>> verkregen , da t hij bij nacli t in de Vrouwe Kerk ter
>>aa rde gebragt werd. Zij h e bben h em ook gedwon•> gen uit de stad e n de regeri ng te gaan, omdat hij
>> zich tegen het k etterdooden en zekere vierdagen ge)) ze t had, dreige nde hem na al' regten te procederen.
>>Hij hedt tol spijt van de geestelijken, op processiën
)) en heilige dagen zijn huis opengesloten , en zijne
» slechte kleede!·en aange trokken, zeggende dat de
» Heiligen bes l met nederige11 gediend waren. Ook
>> spotte hij met het wijwater, latende hetze! ve op zijn
>> bonnet vallen , zeggP-n<le ; he b ik het geloof, dal het
>> door de zerk op de dood e n komt, zoo geloof ik ook
)) w el, dat het door mijn mu ts op mijn hoofd zal ko» men . Hij h ad ook een' Bijbel in huis, die somtijds
n in geheime plaatsen verborgen werd; zoodat hij een
» fo rmeel ketter is geweest, gelijk ook zijn vrouws
n ouders." Van die ouders der vrou w : Irnmetje Jans
geheeten en <loch ter van Jan Maartsz. Merens (de ollde)
en Gee rt Andries Bouli.sz., wordt aldaar gezegd: >>zij
>> waren beide k waad paapsch en daa rom van haar
>>ouders onterfd:' Deze Geert Andries Boulisz. was
<::ene Amsterdamsche , haar vader was meermalen Burgemeester van Amsterdam en heeft zijne beide docht ers Geert en Marij onterfd, omdat Geert hare zuster
Marij , d ie in het klooster van St. Lucien te Amster-
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dam tegen haren zm woonde, daaruit geholpen had 1).
Uit het medegedeelde blijkt tevens, dat te Hoorn
altans de placcaten zeer sbp toegepast werden. Nadat
in 1535 de boven verhaalde t ereg tstelling van vijf
Doopsgezinden had plaats gegrepen, was, Mowel bij
de burgerij als bij de Magistraat , de afkeer van de
vervolging om het geloof nog grooter geworden. De
Schout van Hoorn, Mr. Antlionijs .S onck, en zijn opvolger, Cornelis Gerbrnndsz . Onnoosel , hebben zeker
weinig moeite in het werk gesteld · tot hel opsporen
der ket.Lers. Waarschijnlijk deed dit evenmin de volgende Schout Mr. Ariaen VVin 2) , en de man die in
1562 in het Schoutambt hem opvolgde, Mr. Joost
Huijgesloot -in sommige stukken wordt hij ook Huijckesloot genoemd die vroeger Pensionaris der stad
w<1s, Velius zegt van h em 3 ): >>hij was een seer civijl
»beleeft man tegens di e van de Religie, dîe hier on>> der hem in groote vrijheid salen, en ook uijt veel
»ander plaatsen van Holland, Utrecht en Zeeland, daer
>>zij vervolgd werden, haer toevlucht herwaerls aen
J> namen, niet sonder merkelijke verbetering van onse
» stad." Was de Schout een zeer gem1:1 Ligd man , ook
zijne mederegenten waren zeer geneigd om hunne bur1) ABBING, t. a. p. p. 35. Vol gens de lij sten van Schout, Burgemeesters en Schepenen der Stacl H0orn , bij Velius, was Jan Thaamssen
Schepen in 1513.
2) De naam van dezen is te Hoorn l ang in gedachtenis gebleven van
wege zijnen rijkdom en zijne overmatige weelde. Ten slotte waren zijne
zaken zoo verachterd , dat hij in zijne bediening vervangen werd, en
tot armoede verviel. VELIUS p. 254.
3) p. 288.
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gers te sparen, gelijk ons meermalen bl~jkt. En had
welligt menig kloostergeestelijke gaarne gezien dat
men de placcaten wat strenger handhaafde, de pastoor
der Groote Ke rk , Maarten Pietersz" was een zeer zachtaardig en verlicht mensch. Maar niet alleen de pastoors der Groote, Antho nis en Vrouwe Kerken waren
met het geestelijke bestuur belast; Hoorn was ook de
woonpla ats van den Deken van Westfr ïeslan d, die op
het Hooge Huis 1) ., -zoo noemde het volk de Proosdijzijn verblijf hield . Ook van Jen Deken Roelof Strackmans, en vooral van zijnen opvolger Mr. Jan Grouwel
- Grueliu s wordt hij ook genoemd kan m en niet
beweren dat zij scherp waren in het: vervolgen der
ke lt ers, allans de blijken daarvan zijn n iet aa nwezig.
Slechts e nkele hij wn<lerheden heb ik vermeld gevonden, en ook dezen getuigen n iet van groolen vervolgingsijv er. Vooral was dit m e t Gronwel het geval,
en als het waar is wat ik ergens gelezen h eb, dat
deze hooggeplaatste geestelijke la ter zelf tot de Hervormden is overgegaan 2) , dan is dal niet te verwonderen.
Ontmoette derhalv e de Hervorming te Hoorn geen
zwaren tegenstand , werd zij misschien door sommige
1) Aan de Roo -Steen of kaasmarkt gelegen. Tegenwoordig ingerigt
voor de Arrondissements Regt bank. Na de veranderin g in 1572 werd
dit gebouw de vergaderplaats der Heeren Staten van Westfriesland.
D e Proosten van \Vestfriesland moesten eigenlijk ook te Hoorn wonen, maar dit sch ij nt niet lang te h ebben ged uurd . VELIUS p. 35, 66.
De Deken had cen e bijn a Bissch oppelijke magt.
2) Zoo berigten de Kerk. Oudh. van Kennemerland II. p . 330. Zie
Aanh . tot de Kerk. Oudh. v. Ned. p. 429.
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geestelijken begunstigd, het :is ook niet onwaarschijnlijk
dat de invloed door Cornelis Kooltuin, gedureude zijn
kortstondig verblijf als pastoor te Enkhuizen in 1558
uitgeoefend, zich ook tot sommige leden der Hoornscbe gemeente uitgestrekt hebbe. Zoo hebben misschien
de verlichte denkbeelden van Kooltuin's opvolger, of
ambtgenoot, Andries Dircxz. van Castricom, hunnen weg
naar Hoorn gevonden. Meer dan waarschijnlijk is het
ten minste, dat het hoekje door Koolluin geschreven
en getiteld: hel Evangelie der armen, dat te Enkhuizen veel koopers had gevonden, ook wel te Hoorn in
de handen van menigeen zal zijn geweest 1).
Zoo bleven de zaken te Hoorn in tamelijke rust,
terwijl de nieuwe denkbeelden steeds meer doordrongen onder de burgers en aanhangers wonnen.
In den jare 1561 besloot echter de Deken van Westfriesland, de straks genoemde Roelof Strackmans, zijn
gezag t e doen gelden tegenover den pastoor van St.
Pancras Kerk te Enkhuizen , Andries Dirc.xz·. van Castricom. Deze was suspect van ketterij en werd door
den Deken naar Hoorn gedagvaard. Dit was op zich
zelve strijdig m et het privilegie van Enkhuizen 2 ) ,
volgens hetwelk geen geesrelijk noch wereldlijk persoon
voor den Deken behoefde Le regt te staan dan bin nen Enkhuizen, als de Deken daar kwam om te

1) Men zie over Kooltuin en Yan Castricom, o. a. ook O. VAN
Az., Overzigt der geschied. rnn de Kerkherv . in de stad Enkhuiien. Enkh. 1849, p. 11 vv.
2) Zie boven p. 15.
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zenen 1). Dircxz. begaf zich evenwel onverschrokken
naar Hoorn, maar werd er terstond gevangen gezet.
Naauwelijks was het gerucht daaromtrent te Enkhuizen
verbreid, of eenige voor11ame burgers der stad besloten, zoo mogelijk, hunnen pastoor en vriend te verlossen. Zij begaven zich, waarschijnlijk ten getale van
minstens tien personen, naar Hoorn en wi~ten op ~ene
behendige wijze hun voornemen ten uitvoer te brengen. Andries Dirc.x.z., door hen bevrijd, vlugtte buiten
het regtsgebied van den Deken 2). Dit geschiedde 31
Julij 156 l. Maar toen het meer en meer ruchtbaar
werd op welk eene wijze de gevangene verlost was,
trok de Schout van Enkhuizen zich de zaak aan, en
daagde tien personen voor de Vierschaar, beschuldigd
van de dubbele misdaad, iemand suspect van ketterije te
hebben >> gefavoriseerd" en de gevangenis te hebben
»gevioleerd." Eene gestrenge, zeer gestrenge straf werd
door den Schout tegen hen geëischt, maar Schepenen
en Bllrgemeesteren matigden dien eisch heel wat. De
aangeklaagden kwamen met eene betrekkelijk kleine
geldboete vrij 3).
Niet lang daarna, in August. 1564, werd ook de
Hoornsche Magistraat van Hoogerhand aangespoord om
zekere ketters, of altans personen suspect van ketterije
te · vervolgen. Mr. Joost Huijghesloot ontving een' brief
van den eersten Bisschop van Haarlem, Nicolaus a
I)
2)
3)
deze

Dat is, teregtzitting te houden in geestelijke zaken .
Na de veranderipg in 1572 is hij te Enkhuizen predikant geweest.
Zie v. TR.ICHT, en BRANDT, Rist. v. Enkh. p. 121 vv., die over
zaak zeer uitvoerig is.
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Nova Terra, waarm hem berigt werd dat rn het dorp
de Beets, in .11et Schoutambacht van Hoorn ettelijke
Doopsgezinden zich ophielden. Van drie personen aldaar zeide men, dat zij hunne kinderen het doopsel
onthielden, en :i-:el ven voorgangers waren hunner sec te.
Ja, dat zelfs de onderpastoor Allard van Alkmaar 1) ,
me~ deze dwalingen was besmet , » ten minste dal hij
»zekere Houw had, als bijzit, die, onder het deksel
>> van vroêmoeder te zijn," de jonggeboren kinderen
hielp verbergen »om hen van 't Heilig doopsel, daar
>>de zaligheid aanhangt, te berooven." VVaarschijnlijk
had de Bisschop ook aan den Deken van Westfriesland, Heer Jan Grouwel, doen schrijven, om ook de
aandacht van dezen op de zaak te vestigen.
Altans de Deken schreef aan den Schout een' brief,
hem aansporende om de schuldigen op te sporen en
te straffen en aan de wanordelijkheden, zoo mogelijk,
een einde te maken 2). In den brief wordt niet alleen
gesproken van zes onmondige kinderen >>in Christo en
>>in de Kerke niet wedergeboren," maar ook vermeld
dat drie vrouwen zich voorbedachtelijk \'e rwijderd
hadden Vtlll de plaats harer woning, ten einde elders
het uur harer verlossing te gaan verbeiden en hare
1) Uit Alkmaar kwamen verscheidene Hervormde predikers voort, leerlingen van Laur ens Sas, pastoor aldaar. Kooltuin o. a" waarschijnlijk
ook Andries Dircxz., later J an Arentsz. , Pieter en Albert Gerritz.,
Nicolaas Scheltius.
2) Men kan den brief in zijn geheel lezen bij G. BRANDT, zoowel in
zijne Hist. d. Ref. I. 266, als in zijn Verhaal, v. d. Reform. , in en
omtrent de N ederl. Amst. 1663 , p. 318. De brief is gedagteekend
van 14 Oct. 1564.
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kinderen dan te beter aan den Doop te kunnen onttrekken . Met vele Scbriftuurwoorden vermaande de
Deken den' Schout, en bidt: » van harten, dat de za>> lig heit der zielen, die ons door Cbristi dood verwor» ven is, u ter harte gae."
Zulke vermaningen ontvangen l1ebbende, moest de
Schout wel eenig gevolg geven aan de zaak. Hij <laagde
Cornelis Arisz. van der Werf, Jacob Pietersz. Stierman en Cornelis de Wever van Wormerveer, Reijer
Piersjens , Geurt Hed t en de hui:; vrouw van Claas de
Kramer, allen ingezetenen van de Beets, in, om zich
in besloten gevangenis te stellen . Maar verder schijnt.
ook aan de znak geen gevolg te zijn gegever1; de gedaagden hielden zich eenigt:n tijd schuil en de Hoornsche Schout liet hen laler met rnst.
Niet lang te voren was echter te Hoorn een pastoor
aan de Groote Kerk aangesteld, die zich minder vredelievend betoonde dan zijne voorgangers en minder
verdraagzaam op het sluk der godsdienst.
Den t en Febrnarij 1564, in het midden van een
zeer strengen win Ier, overleed Heer Maarten Pielersz.,
pastoor aan de Groote Kerk. Van hem wordt verzekerd,
dat hij niet alleen een zeer gematigd man was , maar
ook door het volk hoog geacht en bemind werd. Dit
verlies dompelde de gemeente in rouw en was tevens
oorzaak van bezorgdheid. Want, terwijl de nieuwe
leer zich al meer en meer uitbreidde en de Hooge
Regering zich sleeds meer geneigd betoonde tot onderdrukkiug der ketterij, was. het natuurlijk, voor het
bewaren der rust, van het hoogste belang de openge-
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vallen plaats door een even gematigd man te doen
rnnemen. De Magistraat van Hoorn had van ouds het
regt om de bedoelde bediening te begeven. Maar in
deze troebele tijden werd dit regt niet meer onbelemmerd uitgeoefend. Op de benoeming moest niet alleen
de goedkeuring van den Hoogen Raad te Brussel worden verkregen, maar de voorgedragene moest ook
eerst worden onderzocht do0r de Inquisitie.
De Hoornsche Magistraat l1ad, tot vervulling der
openstaande betrekking, het oog laten rnll en op zekeren
priester Clement Maertsz., een gema t.igd, en zoo als
later genoeg bleek, een zeer verlicht man. Naauwelijks
was het stoffel\jk overschot van den overleden pastoor
bijgezet, of de Vroedschap besloot alle moeite ill het
werk te stellen, ten einde de benoeming van Clement
Maertsz. bekrachtigd te zien. Een der Burgemeeste1·en
werd nitgenoodigd om met een' der Secretari$sen, in
gezelschap van den Heer Clement Maerlsz. naar Brussel te reizen en de noodige stappen te doen, opdat de
zaak haar beslag rnogt erlangen 1). Aan dit besluit
werd uitvoering gegeven reeds een paar dagen daarna.
Jacob Sijm Claesz., Burgemeester en Willem Diercx,
l) "Ten dage ende presentie als voorn. (7 Febr. 1564) bij de burgemrn. ende rijckdomme eendrachtlijck gestempt, dat men met Heer
Clement Maertens sonde reijssen tot B ruij ssele , omme voer h em te solliciteren die pastorie des er stede' tot costen van de voorsz. stede."
Zoo leest men in " Tbouck van de keuren, ordenen en st emmen van
de ghemeene Vroedschap der stede van Hoorn (28 Sept. 1527 tot 25
Febr. 1595).
Dat de kosten van zulk eene reis vrij aanzienlijk waren, blijkt uit de
volgende aanteekening.
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Secret11ris, reisden in gezelsclrnp van den genoemden
ee rst nllat' de n Haag, ten einde daar in
cene andere zaak de belangen der stad te behartigen,
en vervolgens naar Brussel. Nadat . 7.ij al<l;-iar hun verzoek hadd en i 11ged ieud en daarop het advies van de
Land voogdes hadden verkregen, r eisden zij gezamenl~jk
11a1ir Leu ven. Daar m eldd en zij 7.Îch aan bij den Inquisiteur Joos L van Tielt, opda t deze d eu voorgedragen
pastoo r mogt on derzoeken. Hierna keerden ZLJ over
's Grave nhage weder naar Hoorn 1), waar zij den 6en
Maart aankwa m en, om spoedig daarna te vernemen
<lat h e t doel hunner r eize ge h eel was mislukt . Clement
Maertsz. we rd benoemd tot pastoor aan de St. Antonis
kerk - t egenwoo rdig de Ooster kerk genoemd - en
tot pastoor aan de Grnole Kerk werd aangesteld zekere
Heer Dirck Cornelisz. Ik heb niet kunnen nagaan
wat de reden hiervan mag geweest zij n . Welligt
we nsch te de Hooge Regering of de Hooge Geestelijkh eid
gees te l~ike ,

l) "Opten X<m februarij xvcr,xnrj soo zijn Jacob Sijm Claesz. burgcmr. en Willem Diercx secretaris met heer Clement Maertensz. gereijst
uijt dese stede tot inden Haghe , eerst omme te doen maecken die
rcprochen nopens die nomin atie t egens di e van Woggenum ende zijn
van daer voort.s gereij st naer Brussel, omme voor de YO orsz. h eer Clement volgen s tbelicven van de rijckdomme te solliciteren die pastorie
van de parochie Kercke ende aldaer reques t doen pr esenteren. Item van
daer met brieven van advij s van de h artoginne gereijst tot Lo ven ande
Il eerc J oost de Tileto, gnnael. inquisiteur ende eij ntlick affscheijt daer
van geobtineert. Item tot Brussel ook verrnlcht dexpeditie van de sacck
contra die van Wognum, b eroerennd .. . . " .. . .•• . ... " over den H age
thuijs gecomcn . In all twelck te doen e zijlnijden gelij ckel. uij tgeweest
hel.Jben totten vjcn martii daeranvolgende en middeler tijde verreij st
ende verteert . .•.••. . LXXII Ij gl. ij st.-" R ekening boek v. d. jare 1564.
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dat te Hoorn een persoon werd benoemd, van .w1en
men verwachten kon, dal hij met meer ijver het oog
zou hebben op de ketterij , dan het zich van Heer
Clement liet hopen. Of misschien het verblijf van
den Suffragaan Bisschop .Jan Knijf, - later Bisschop
van Groninge 1~ - en van zijnen kapellaan, die juist in
dezen tijd te Hoorn verloef<l en , ten einde daar te
confirmeren, -waarschijnlijk het Sacl'ame 11 t d es vormsels toe te diene n,- van ee11 igen iuvloed geweest zij
op den uitslag der Z(tak, kan ik niet beslissen. Hel is
evemvel mogelijk. K11ijf wordt ons anders beschrev en
als een zachtaardig man, vo lslrekt niet geneigd ketters
te vervolgen 1). Maar 't kon Wl'zen dat zijn kapellaan
zich met de zaak bemoeid had. Hoe 'l wezen moge,
het zijn sl echts gissingen, die wij in 't midden kunnen
11re11gen en Knijf werd overigens door de Hoornsche
Magistraat met veel hel eefJ heid ontva ngen. Niet alleen
dat op het Hooge Huis h~j den Deken, op kosten der
stad, te zijner eere een maaltijd werd aa ngerigt; waaraan de Burgemeesters deelnamen, maar ook de Vroeds1:bap vereerde den Suffragaan voor de genomene
moeite m et ee n niet onaanzienlijk geschenk in geld.
Ook de kapellaan en de dienaars werden niet vergeten 2).
1) BRA ND T, Hist. v. d. Ref. I. p . 682.
2) " Opten vierden martii ao LXIIIj. I s bij den burgemrn. ende ·rijckdomme eendrachtelick ges tempt ende gesloten datmen Heer J an Knijff,
die als Suffrag aan alhier binnen dez er stede gecomen was omme te
confirmeren voor 8ijn mo e~jten tot een grntuiteijt so ude g even boven die
cm;ten van die maeltijt daer die Burgemrn op genoot waren, vier en
twintich gu!d." "Tbl•uck van de keuren, enz."
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Het is mij niet gebleken, wanneer Heer Dirk Cornelisz. de be<li~ning aa1waar<lde, <lie hem werd opgedragen, maar wij zullen wel<lra gelegenheid vinden nader
over hem te spreken.
Inlusschen bego11 de gemeente van Hoorn steeds meer
de vruchten te plukken van de gemaligdbei<l, door haren Magistraat jegens <lie van de nieuwe religie betoond. Vooral se<lert het begin van Filips regering
ha<lden velen, die zich el<lers minder veilig rekenden,
met der woon zich naar Hoorn begeven 1 ). Ree<ls den
7 Februarij 1557 hadden Burgerr.eeslers en Vrnedschappen een be.sJuiL ,genomen, wel geschikt om kooplieden
uit andere plaatsen naar Hoorn Ie lokken. Het besluit,
getrokken uit het bovengenoemde ResoluLieboek, luidde aldus: 1i Dat alle vreemde personen en coepluijden
>J sullen
vrij binnen deser slede moegen rncomen om

" Den xuj Martii betaelt meestr Rol of Stracxman deken van ·w est··
vriesland ter cause dat die burgemrn. deser stede die Suffragaen van
Utregt Knijf t er maeltijt genoot hadden ten huize van deken voorsz.,
hebben te samen verteert mit die wijn daer gesconkcn , die somme
van ............ " •. xvj gl.
"Noch gesconken die cappellaen ende dienners vand voersz. biscop

st.''
Rekeningboek 1564.
1) CoMMELIN, Beschr. v. Amsterdam fol. 950 zegt "Tot Hoorn wierd
zo naauw onderzoek niet gedaan als t' Amsterdam; weshalven veel
scheepstimmerluiden , zeilemakers , varend volk en diergelijk soort ,
om de \"ervolging op het stuk Yan den Godsiienst zich van Amsterdam
naar Hoorn vervoegclen , 'twelk deze stad dapper deed floreren."
Over het geheel waren de Overheden in ·w estfriesland, met name te
Monnickendam en te Enkhuijzen zeer gematigd. Zie V ELIUS p. 281.
Het bovengenoemde placcaat was ook gerigt tegen de regering van
Texel , die zich zeer slap betoonde in het venolgen der ke tters.
•• ·• ·• ·• ·· · · · • ·· •• .. •• XXXV
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» hoir residentie ofte woonplaats alhier binnen deser
» stede te moegen houden, omme hoir cominschap int

»gros te moegen doen, sondre nochtans dat zij enige
» poirterschap sullen winnen ende sullen oick vrij moe» gen vuijtvaren sonder exu te gheven, ten waere dat
» sij enich poirtersneringe wilde doen of poirtersvri>> heijt begheren te genieten."
In de rekeningboeken der stad van 1547 tot 1565
worden de namen opgegeven van een betrekkelijk groot
aantal nieuw ingekomen poorters. Nevens dezen zullen
er zeker wel velen geweest zijn , die te Hoorn verkeerden , zonder het poorterregt te begeeren , te meer
daar onder degenen, die het getal inwoners kwamen
vergrooten , velen warE:n die met schipperij binnenslands of met de zeevaart zich geneerden, en met hunne
vaartuigen gedurende een deel des jaars in de havens
van Hoorn vertoefden. Den 18 Dec. I 557 werd dan
ook door de Vroedschap beslotei1, den volge~den
zomer de havens uit te diepen, terwijl er later gesproken werd ove1· het vergrooten der havens of het
aanleggen van nieuwe havens.
Intusscben werd ook op dit stuk een placcaat uitgevaardigd van 29 Maart 1563, waarbij bevtilen werd,
dat een ieder, die van de eene plaats naar de andere
ging verhuizen , in zijne nieuwe woonplaats een getuigschrift moest overleggen, waaruit bleek dat hij
in het kerkelijke onbesproken was en dat zijne kinderen gedoopt waren. Geschiedde het, dat een kind geboren werd elders dan in de gewone verblijfplaats der
ouders, dan moesten dezen, in hunne woonplaats te-

ti 1

ruggekeerd, een bewijs medebrengen, dat hun kind was
gedoopt. Den pasLoors werd voorgeschreven volled ige
doopregisters te houden en <lezen jactrl~jks aan de
plctalselijke overheid 1e toon en. Nog werd bij datzelfde
placcaa t bepHald, <lat niemand gedurende de godsdienstoefening in den Doelen mogt gaan sch ieten of drinken, op boete van twintig stuivers. De boete was
verdubbeld, wanneer iemand zich verstoutte hetzelfde
te doen in de taveernen.
Op denzelfden dag -dat ik 4it hierbij voeg- werd
nog een placcaat uilge,'aardigd, waarb~j aan ieder werd
voorgeschreven op Zondag en alle Heilige dagen de
Mis te booren. Iemand die gedurende eene maand
niet te kerk was geweest zou arbilralijk gecorrigeert
worden. Toonde hij zich obstinaat, dan dreigde hem
eene verbanning van vier maanden.
Ik weet niet of aan het eerstgenoemde placcaat te
Hoorn streng de hand werd gehouden ; ik vermoed
evenwel, dat men ook hier de overtreding oogluikend
toeliet. Ten minste in eeue porlefouille, beva~tende
de ingekomen stukken van 1551 tot 1577 heb ik
slechts enkele dergelijke getuigsc hriften gevonden 1).
Het zijn de volgende : Eene notariële acte gepasseerd
te Antwerpen 18 Mei 1564 in tegenwoordigheid van
drie getuigen, ten behoeve van zekeren koopman Cornelis Anthonisz. Een getuigschrift van Heer Arendt
van Hardenburch, pastoor te :Blokzijl, afgegeven 15
Mei 1564, ten behoeve van Gerrit Peterssoens, waarin
l) Een paar daarvan heb ik ïn extenso medegedeeld,
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o. a. gezegd wordt, dat hij niet vertrekt om eenige
verkeerde prakt.ijken >moch omme eijnighe ketLerie od» der sekten off omme eijnighe andere qw1de feijten."
Een certificaat door Remmel Cort, Schout en gecommill eerd regter in 't afwezen van Jan Ülterbeek, in 't
Ambt van Vollenhove, afgegeven 8 Juuij 1564, ten
behoeve Yan zekeren Gerr it Pie tersz.
E en getuigschrift 24 Aug. t :i64 afgegeven door Heer
Cornelis I-Iarinck , pastoor t e Binnewijzend , en door
Dirck Tijmansz., Burgemeester en Jan Claes Heertsz.,
Schepen van 't voornoemde dorp , ten behoeve van
Pieter T1jmansz. en Jan Pieter Tijmszoon, ingeboren
poort ers van Ilinnewijzend, waarin vermeld wordt dat
deze personen van kindsbeen opgeroed zijn in de Katholijke religie » ga ende te choere en ziugende me Lte
>>and ere volck ," dat zij geen deel hebben aan secte of
ketterij enz. Dit stuk is ten overvloede gecertificeerd dooi· den Burgemeester van Westwoud.
Een certificaat van Johan Otter beek, Schout van
Voll enhoren en Wannep0rveen, afgegeven 9 Mei 1566
ten behoeve van Jac0b Claesz., vau Blokz~jl. Nog een
van denzelfd en Schout, afgegeven 6 April 156fi ten
behoeve van Arijs Hermsz., van Blokzijl, en einde lijk
een getuigschrift 15 October 1566 door !leer Arent
Hendrixz. , pastoor van Zwaag, afgegeven ten behoeve
van Marten Jansz., »begerende van mij literas com» mentabiles ('?) olf bri even van recommentat.ien, soe
»van zijn luij<l en conversatie eude catholijcheijt."
Hoe eenvoudig en gematigd klinkt daarbij het besluit
den 7en Julij 1566 door Burgemeesteren en Vroed-
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schappen van Hoorn genomen met algemeene stemmen
>1 claimen de nieuincomende poorteren sullen ontfan» gen ende hoeren eedt sullen doen in manieren hier
» ondergescri ven voer burgemrn , te weten : lek belove
» bijder waerheijt poerter van Hoorn te weesen ende
» den C . .M. hou en trou te zijn, zoo waerlic moet
»mijn die Heer almachtich helpen. En dalse mit die» zel fde eedt sullen mogen volslaen."
Zoo <lacht, zoo handelde de .Magistraat, en dat was
in den geest van de meerderheid der burgerij. Onder
de geestelijken waren er echter, die zulk eene gematigdheid niet goedkeurden en soms heftig zich daaromtrent uillielen. Dil blijkt uit hetgeen van zekelen
Pater rnn hel Marien Convent 1) verhaald wordt. Toen
11 et getal van zeevarenden die van elders inkwamen
steeds toenam, dachten de Vroedschappen ernstig over
het verwijden der havens. GemelJe Pater, alzoo over
deze zaak in de stad veel gesproken werd - zeide
dat hij wel een middel wist om de havens groot genoeg te maken , als de Heeren zijnen raad maar wilden vragen n men zou maar al de kettersche schippers
» die van builen ingekomen waren, aan eene zijde
» 11elpen, gelijk zulks behoorde, de havens zouden dan
2
)J wijd genoeg wezen )."
Naauwelijks was dit zeggen
onder de burgerij bekend, of men gaf dien Pater den
bijnaam van Havenwijder, dien hij sedert gedragen
heeft , »en was b~j de burgers niet meer in aanzien"
1) Gesticht in 1409 , thans burgerweeshuis .
2) t. a. p. p. 293.

VELIUS

p. 30.
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voegt Velius er bij. Ook van z~n opvolger, Pater Mager, zegt genoemde geschiedschrijver, even als van
Heer Dirck Cornelisz., den pasloor der Groote Kerk,
dat zij behoorden tot de bitter verkeerde menschen ,
die gaarne gezien hadden , dat men een' anderen weg
gekozen had met betrekking tot de ketters. Maar het
getal derzulken was gewis niet groot.
Ten einde de gematigdheid van den Magistraat te
Hoorn en elders 1e beter te waarderen, herinnere men
zich dat de placcalen, -gelijk ik reeds hierboven heb
aangetoond meermalen met slrnf bedreigden de
Re~enlen, die zich niel gestreng betoonden in het
han<lhaven der wellen tegen de ketters. Ik kan er
bijvoegen, dat nog in hel jaar 15fl5, in naam des
Konings bevel werd gegeven, in de plaats van regters,
die de placcaten niet durfden uitvoeren, anderen aan
te slellen. Waarlijk, de Û\'erheidspersonen, die zich
toegevend betoonden en genrnrigd, stelden zich zelven
in groot gevaar 1). Wesrfriesland was zeker niet in
de onmiddellijke nabijheid van den zetel der Hooge
Regering, maar naar alle waarschijnlijkheid wist men
toch te Hoorn en elders wel , hoe de Koning aan de
Landvoogdes zijnen wil had te kennen gegeven, strekkende tot uitvoering der placcaten. En toen in 1565
de Graaf van Egmont uit Spanje terugkeerde met het
1) Den 15 Maart 1565 werd door het Hof van Holland eene acte van
consent gegeven aan den Schout van Hoorn , tot het overleveren van
zekeren gevangene, Jacob Jansz. Rootvelt, aan die van Utrecht, zonder
prejudicie van der stede privilegien. Het is mij tot nu toe niet gelukt, van dien gevangene iets meer te vernemen.

55
antwoord des Konings, dat h~j liever duizend levens
zou willen verliezen, als hij die bezat. dan eenigzins
de ketterij te dulden, werd er wezenlijk eene krachtige overluiging en eene niet minder krachtige vastberadenheid gevorderd om voort te gaan op den weg
der gematig<lheid. Maar a<1n den anderen kant was ook
een groot deel des volks, hoe langer zoo afkeeriger
van den onnatuurlijkeri dwang, waaraan men het in
gewetenszaken wilde onderwerpen. De maat was vol.

IV.
1566.

In de Hervormingsgeschiedenis onzes vaderlands bekleedt het jaar 1566 eene voorname plaats. Al merken wij ook hier nevens de lichtzijde eene donkere
schaduw op, en al ging de openbaring van de kracht der
overtuiging en des . geestes, vergezeld van de betreurenswaardige uitspattingen der wraakzucht en der
baldadigheid, toch mogen w~j met blijdschap dat jaar
herdenken en moeten wij eerbied gevoelen voor den
fieren moed des geloofs, die , ondanks zoo vele en
scherpe bedreigingen, - bedreigingen al te dikwijls
gepaard met vreesselijke vervulling - het volk van
Nederland drong om godsdienstvrijheid te eischen,
godsdienstvrijheid te nemen.
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Al scherper waren de placcaten geworden , en al
hefliger verklaarde zich de Laudsh eer voor de onvoorwaardelijke handha1·ing der Roomsche godsdienst. De
reeds voorlang ingestelde Inquisitie verkreeg meer en
meer een Spaansch karakter. en het :is moeijelijk te
zeggen of de geheimzinnigheid, waari11 zij zich hulde,
haar hij het volk meer gevreesd dan wel gehaat
maakte. Wist men te verhalen van een aanlal executiën, die in het verborgen waren volhragt, liepen
er allerlei geruchten rond omtrent. de wreedheid der
torture in de kerkers der Inquisil ie , het volk werd
daardoor te meer in Ollrust gehouden en tot woede
aangepord. De middelen van beslaan, zoo oYerrloe<lig
en zoo mild in de Nederlanden, werden meer dan bedreigd, en de verbeurd verklari"g der goeden:u bragt
menige familie tot bekrompen omstandigheden, of tot
den bedelstaf. Was het niet wreed »<lat. de personen
» om de religie ter doot verwesen zijnde~ gheen macht
)) en hadden teslamente te maken , of hare goederen
» wech te gheven, twelck noch tans schelmen, dieven,
>l straelschenders ghegunt en toe gelaten wort. Het is
'' dikwils geschiet dat de vaders ofte moeders over de
)\ ware religie als ketlers veroordeelt en ghedoodet,
»of ten lande uijt ghebannen wesende, om dat zij op
»een vrijdach of qualerlemperdach onwetende, of
» oock willens vleesch gegeten hadden, of om datse
»op den bestemden tijt niet en ware te biecht geco» men etc. So werden de ouders gedoot ofte mosten
»ten lande uijt, ende haer kinderen ofte erfgenamen
>) werden vervreemt van haer erfgoet, jae ghebracht

57
»tot groote armoede , ende vreemde Spaeniaerds, lta>> lianen ofte \/\'alen, quélmen i11de besittirige der goe» dPren welcke dese ende an<lere vrome luijden rnn
>> haer vooroudPren gheërft , ofle die
s~j met haren
>> arbeijt en<le sorge suijerlick hadden vergadert ende
» b\jeen gebracht 1)."
Het groot aantal dergenen die om het geloof in de
Nederlanden reeds waren ter dood gebrngt, of op
andere wijzen door de vervolging geleden hadden ,
was niet weiuig geschikt om het misnoegen op te
wekken en levendig te houden en tot verzet aan te
sporen.
Het. volk was meer dan ontevreden , en mogt het
ook nog niet afkeerig zijn van den Koning, des te
meer was het veroillerd op sommige der raadslieden,
aan wie het de gestrengheid der placcaten weet. Tegelijk werd het aan de an<lEre zijde bemoedigd, wetende dat een deel van de raadslieden der Landvoogdes
de vervolging met leede oogen aanzag en soms
krachtig zich daartegen verzette. Vooral in Holland,
Zeeland en Utrecht stelde men groot vertrouwen op

I) Zoo leest men in "Memorien ofte Kort Verhael der gedenckweerdigste Gheschiedenissen van Westvrieslant, vervaet in VII deelen"
-hier volgt de inhoudsopgave- "in alles gedaen door Claes Baerentsz.
te Hauwert 1636. Deze Claes Baerentsz. was Secretaris te Hauwert.
Zijn werk berust in H. S. , één deel fol. , op het Prov. Archief te
Haarlem. Het is voor een groot deel, soms woordelijk uit VELIUS
overgenomen, maar bevat hier en daar bijzonderheden, die ik elders
niet heb gevonden. 's Mans leeftijd en woonplaats wettigen _het vermoeden, dat hij sommige bijzonderheden uit goede berigten kap. hebben
vernomen.
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den Stadhouder des Kon ings rn die gewesten , Prins
Willem van Oranje. Toen de Landvoogdes 12 Julij
1565, op last des Koning.s, aan alle Prelaten beval,
dat de decreten van het Concilie van Trenle overal
moesten worden afgekondigd, en ook den 24 Julij
aan het Hof van Holland opdroeg te zorgen, dat elke
parochie-geestelijke daaraàn zou voldoen; toen de Landvoogdes nogmaals, den 18 Dec., aan he t Hof deed
schrijven, dat het de uitdrukkelijke wil des Konings
was, dat deze decreten stiptelijk zouden geëerbiedigd
en uitgevoerd worden, verklaarde Oranje herhaaldelijk , daaraan de hand niet te willen leenen , en zich
liever van zijn ambt te willen ontslaan 1). En met hem
waren er zoo vele Edelen en hooggeplaatsten in den
lande, die wedijverden met het volk in liefde voor de
aloude vrijheid. Het duurde ook niet lang, of er
werd een beslissende stap gewaagd.
Op den 5en April 1566 verscheen te Brussel voor
het Hof der Landvoogdes een stoet van meer dan drie
honderd Nederlandschc Edelen, vertegenwoordigers van
de oudste en voornaamste Nederlandsche geslachten.
Aan hun hoofd stond de man die den Hollandschen
Leeuw in zijn wapen voerde, als afstammeling uit het
Hollandsche Gravenhuis, Hendrik van Brederode en
nevens hem de edele manhaftige broeder van Willem
van Oranje , Lodewijk van Nassau.
Zij kwamen der Land voogdes een door hen allen

I) A. BEELOO , Noord-Holland en de Noord-Hollanders in den vr\j)ieidsoorlog tegen Spanje. Haarl. 1852 , P· 12.
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onderleekend smeekschrift aanbieden, waarin ZIJ voorstelden , dat Margaretha den Koning zou verzoeken de
placcaten te matigen en andere maatregelen te nemen
in het belang van vrede en vrijheid, en dat de Landvoogdes zelve in afwachting van Zijner Majesteits antwoord, alvast die placcaten zou schorsen.
Margaretha van Parma was niet weinig verrast door
die krachtige hou<ling der Nederlandsche Edelen, al
was zij eene zeer kloeke vrouw. Zij gevoelde zich inderdaad tot matiging gedrongen, en sommigen van
hare raadslieden , o. a. Willem van Oranje , die het
smeekschrift niet mede onderleekend had, versterkten
haar in dat gevoelen. Reeds den 9 April 1566, beval
de Hertogin aan het Hof van Holland op het stuk
der religie met moderatie en discretie te werk te gaan,
zonder evenwel vergunning te geven om nieuwigheden in te voeren of de Katho1ijke religie te veranderen.
Zoo had zich dan eene parlij gevormd , die vrijheid
vorderde , en door de krachtige houding waarmede zij
optrad, allerwege den vrienden der vrijheid nieuwen
moed inboezemde. Vooral de Hervormingsgeziuden
stelden zich daarvan veel goeds voor. Wel ging de
Hooge Regering voort dreigende placcaten uit te vaardigen. Velen, die tot verbanning veroordeeld waren,
bleven z:ch in het land ophouden , ten minste den
29en April ging er een bevel uit waarbij de gebannenen met zwaren straf bedreigd werden, indien zij niet
ten spoedigste het land ruimden. Drie dagen later,
1 Mei 1566 , verscheen een placcaat , verbiedende op
doodstraf alle pasquillen op de religie of op de poli-
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tiek betrekking hebbende, terwijl voor het aanbrengen
eene belooning van zes Carolus gul<lens werd uitgeloofd. Maar dit alles kon den eenmaal zoo ze er aangewakkerden moed niet ter nederslaan. Zelfs niet een
scherp placcaat van 3 Julij 1566, » interdicerende van
» nieus eenighe con venticulen · ende ongeoorloofde ver» gaderingen, secrete ende openbare , op pene teghens
»den leeraers van der Galge ende confiscatie van alle
>> heur goede tot
profij te van den genen die hen
» vanghen ende ter JusliLie stellen zullen, ende h eb» ben zij geen goedt, te ghenieten uijt der Majest.
» penniughen vjc pont. ; van ghelijcken te procederen
» teghens denghenen, die tot zulcke predicatien heure
>> huijzen , hoven, ofte andere plaatsen , beu toebe» hoorende leenen, ofte toelaten zullen , ende aen>> gaende dengenen die ~wlcke
predicanten logeren ,
» fa rnriseren, onderhouden , indien zij gewoon lick zijn
» zulcx te doen , sullen meiler doodt gepunieert wor» de11 ende heure goeden gecon fisqueert , ende die hen
» in zulcke vergaderingh vinden , dat zulcke arbiLrali>> eken gestraft zullen worden, mits re garde nemende
» op de qualiteijt, ende of zij hen deur curiensheijdt
» aldaer ghevonden hebben, dan of zij ghestockt ende
>> ghestaefd aldaer ghecomen zijn, die ghebannen zul>J len worden uijt alle deze landen,
op de Galg h e ,
JJ dat d'ouders ende Meesters ete. voor heure kinderen
1
>J moeten verantwoorden )."
1) Dit placcaat wordt in extenso gevonden in het 4e Memor. v. d.
Griff. Barth. Ernst, fol. 82 verso, volgens het gedrukte register.
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Men ziet hieruit dat de matiging nog weinig beteekende. Het geloofsouderzoek rnogt voor het oogenblik
geschorst zijn , de Regering was nog zeer verre van
vrijheid van godsdienst toe te staan. Maar was er reeds
eenige verademing, de Hervormingsgeziuden maaklen
ook ruimschoots gebruik van de meerdere vrijheid,
van de aarzeling welke de Regering te Brussel openbaarde.
Ondanks het verbod van convenliculen te houden, zoo dikwijls uilgevaardigd, kwamen de Hervormden hier en daar in openbare zamenkomsten
tot oefening lumner godsdienst bijeen. Gewoonlijk
werden deze zameukomslen gehouden in het open
veld, dikwijls - waarschijnlijk om niema nd noodeloos
in ongelegenheid te brengen, - op h e t er'f van kloosters of dergelijke inrigtingen. Duizenden kwamen aan
die zamenkomslen deeluemen , en zoo talrijk waren
soms de scharen , dat men genoodzaakt was ze te verdeelen, en dat verscheideue predikers te gelijk optraden. Te voet en te paard, met schuiteu en wagens
trokken mannen en vrouwen naar de aangeduide plaats,
waar uu eens een wagen, dan weder een in de haast
opgetimmerd spreekgestoelte, of wel een vou<lig een
zeil , om enkele palen gespannen , den predikers tot
spreekgestoelte diende. In onderscheidene groepen,
staande of zittende onder het geboomte, omri1~gde
hen de gemeente, en deed haar lofgezang weergalmen
over het veld, aanhelfende een der Psalmen , zeer
onlangs door Petrus Dathenus in de Nederlandsche
taal berijmd en uitgegeven, en in zeer korten tijd
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onder de Hervormden in ons land verhre1d 1). In den
ijver des geloofs tart te men daar de yervolgi YJg der
tegenstanders en versterkte men zich in het verlrouwen
op den Heer der Heirscharen. En daar de Roomschgezinde o,·erheid somtijds beproefde deze vergaderingen
met geweld uiteen te drijven, trokken velen wdgewapend daarheen , terwijl men aan alle zijden schildwachten plaatste om te waken voor de veiligheid ..
Dit noemde men Hagepree!.:en.
Deze beweging in het begin van J unij 1566 aangevangen in Vlaauderen en in Brabant, vond zeer spoedig navolging in de Noordelijke gewesten.
Wij hebben vroeger reeds gezegd dat het getal der
Hervormden te Hoorn zeer was toegenomen door degenen die van elders daar waren komen wonen, dank
zij de gematigdheid van den Hoornschen Magistraat.
Trouwens in geheel Westfriesland waren de niet1we
denkbeelden reeds zeer verbreid. De bed11elde gesteld- heid van de Hoornsche burgerij mag wel mede de ~
reden zijn geweest waarom in de nabijheid dier stad
de eerste Hagepreek in Noord-Holland werd gehouden.
Dit geschiedde omtrent S. Jan 2), en wel den 14en
Julij.
1) 23 Maart 1566 had Datheen de voorrede voor zijne psalmberijming
onderteekend. Zie BRAXDT, Ref. I. p. 30.5. Datheen was destijds
een der meest gevierde predikers.
2) St. Jan Baptist, 24 Junij. De 14e Julij, als de dag der eerste
openbare prediking, wordt opgegeven door Claes Barentsz. , aang. werk,
door BRANDT Enkh. le uitg. p. 96 , uit de aanteekeningen van Blaeuhulk , BRANDT Ref. I. p. 318. v ELIUS p. 295 , voegt er bij : " zoo
sommigen zeggen."
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Reeds den Sen dier maand waren eenige Hervormingsgezinde burgers' van Amslerdam buiten die stad
te zamen gekomen met Jan Arenlsz. , len einde te
beraadslagen over de vraag, of men niet in Holland
het voorbeeld der Zuidelijke broeders zou na volgen, en
beginnen in het openbaar te preeken. In het riet
verscholen zalen die mannen bij elkander, sprekende
met gedempte stemmen. Tegen den middag keerden zij
stadwaarts, met elkander overeenkomende des namiddags anderma<1l over de zaak te beraadslagen. Op den
Dam gekomen vernamen twee hunner dat juist het
boven aangehaalde placcaat van 3 .Julij was afgekondigd. Zij lieten zich echter door de bedreigingen ,
daarin verval:, niet afschrikken, te minder daar de
volksmenigte luide genoeg op die placcaten schimpte
en hé1ar ongenoegen te kennen gaf. Des namiddags
besloten ûj echter niet in den omtrek van Amsterdam
: aan te vangen, dewijl de Magistraat aldaar voor het
grootste deel ijverig Roomschgezind was 1), maar eerst
benoorden het Y het vrije woord vrij uit te spreken.
Of daar ook bepaald werd dat dit bij Hoorn zou
geschieden, weet ik niet met zekerheid te zeggen. De
keuze dier stad lag echter voor de hand.
Hoe gaarne zouden wij iets meer weten van des
predikers reize naar H0orn, en van de pf'rsonen die
hem behulpzaam waren in de regeling der belangrijke

1) Wie de handelingen van Burgemeesters en Vroedschappen van
Amster<lam in deze zaak door henzel ven beschreven wil leer en kennen ,
kan die vinden in Dr. P. ScHELTEMA., Aemstels Oudheid, III. p. 155-223.
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aangelegenheid. Maar wij moeten daarvan zwijgen.
Geene ber·igLen daaromlrent zijn tot ons gekomen.
De plaats, voor de zamcnkomst bestemd, was niet
ver buiten Hoorn en in de onmiddellijke nabijheid van
het Regulierskloosler. Volgen:; zijne ligging behoorde
dit klooster onder de banne van Wester Blokker, waar
nog allijd zeker stuk land den naam draagt van kloosterweid 1).
.
Het is in de nabijheid van het voetpad , dat men
volgt, als men van IJlokker naar Zwaag gaat door de
Bangert. Daar zou de ee rste openbare prediking der
Hervonnden in Noord-Holland plaats hebben op den
14cn Julij 1566.
Eene groote menigte volks was op den bestemden
tijd dáár vergaderd. Het » gliescbijede ," zegt Claes
Baerentsz. 2 ), >lmet groote toeloop van volck so uijt de
>l stadt. Hoorn , alsmede uijt de omliggende dorpen ende
>> a·n dre plaatsen m ee r, da er omtrent vier d1iijsent
>> menschen versamelt waren om
dese predicatie te
>> hooren, die uijt den 127en Psalm gedaan werde."
De prediker, die daar voor de schare optrad, was
de straks genoemde Jan .Arenlsz , aan wien men den
bijnaam gaf van JY/andemaecker, of Corfmaecker, om-

1) H et is bij mij twijfelachtig of deze kloosterweid niet de plaats is,
waar vroeger het klooster Bethlehem gekgen was. Een gedeelte van
dit klooster , tot eene boerewoni ng vertimmerd, is nu met deze woning af~ebroken. Enkele personen alhi er hebben mij verzekerd dat zij
dit huis wel gekend h ebben, en dat het, herinnerende aan zijnen oorsprong, in gedaante afweek ' 'an andere woningen.
· 2) Aangeh. werk in R. S. fol. 68.
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dat hij vroeger dit 'ambacht had uitgeoefend 1) , gelijk
het nog wordt uilgeoefencl in hetzelfde huis te Alkmaar , hetwelk hij bewoond heeft en dat nog denzelfden ouden ge vel heeft 2) .
JAN ARENTSZ., geboortig van Alkmaar, had met
eenen makker reeds de beginselen der Hervorming leeren
kennen door den mandemakersbaas in wiens dienst hij
als leerknaap was. Hij was waarschijnlijk ook een leerling van den hierboven vermelden Kooltuin , die te
Alkmaar was werkzaam geweest voor dat hij naar
Enkhuizen vertrok, en na<la t hij genoo<lzaakt werd die
sl<1<l te verlaten. Jan Arenlsz. zelf, die te Alkmaar met
enkele anderen zich een' groot en Aanhang verwierf, was
ook verpligt te vlngten. De pastoor der stad, die door
het veld winnen der Hel'l'orming aldaa1·, groote schade leed in zijne inkomsten, verhief met bitterheid
en kracht zijne stem tegen <le Hervormden, en .Jan
Arenlsz. achtte liet bete,r zich te verwijderen. Hij
vertoefde daarop eenigen tijd te Kampen, in Oostfriesland 3).
Toen nu ook in Holland het verlangen. naar de
openbare prediking des W oor<ls meer en meer werd
!) Over Jan Arentsz. zie mefl H. C. RoGGE, in den Kalender voor
de Protestant.en in Nederland, 1859 p. 79. En in het algemeen over den
aanvang der openbare prediking in de Nederlanden, het stu k van Dr. J. M.
Ass1:<K CAI.KOE'.'! in denzelfden Kalender, jaarg. 1858, p. 99.
2) Hoek rnn het Appelenstecgje en van het Luttikoudorp, bij de Kui•
persbrug. H et is ook bekend onder den naam van liet liiiis met den kogel,
door de Spanjaarden gedurende het beleg daarin geschoten, en die nog
aan den gevel hangt.
3) Altans zoo oordeelt ROGGE, a. w. p. 84.
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opgewekt, ontboden eenige Hervormde Amsterdammers
Jan Arentsz. , opdat hij in hun midden de plaats m()gt
innemen van Peter Gabriel, die in het begin van
.Junij de Ystad had verlaten, waar hij met vrucht was
werkzaam geweest , maar nu reeds al te zeer in 't
oog liep. Arentsz. voldeed aan het tot hem gerigte
verzoek, en kwam ten spoed igste naar Amsterdam ,
waar zijne zamenkomst met cenige Hervormden het
gevolg had, waarvan wij reeds gesproken lwbben 1).
Deze man was het, die in de nabijhe id van Hoorn
zou prediken' ZO~DAG DEN VEEflTlE[';DEN JULIJ 1566.
In zeer korten tijd was het berigt van dit voornemen onder de Hervormden te Hoorn en in den omtrek
verbreid. De zameukomst zou even na den middag
plaats hebben. Van alle zijden stroomde het volk naar
het aangeduide weiland. Men rekende dat daar omstreeks vier duizend personen bij elkander waren , zoo
uit de stad, als uit de omliggende dorpen, waarschijnlijk ook wel uit E11khui:r.en en Medemblik, personen
van allerle i leeftijd en stand.
Het laat zich eenigermate denken , met welk eene

l) De Amsterdamsche Regering was gan sch ni et Herrnrmingsgezind.
Toch ging zij met voorzigtigheid te werk, gel ijk blijkt uit hare Resolutien, door llr. P. SCHELTEMA uitgegeYen. Hieruit ook zien wij, dat
die Regering den aanhang der Hervormden als talrijk kende. Amsterdam
had ook niet willen instemmen met h et besluit der Staten van Holland ,
die, in navolging cler Edelen, aan de Landrnogdes een reqnest hadden
aangeboden , waarbij schorsing der placcaten verzocht werd .
Al h ad gemeld request ten Ho ve weinig invloed, h et was toch zeker
wel geschikt om den moed der Hervormden in Holland aan te wakkeren.
BEELOO a. w. p. 16. W AGENAAR, Vad. Rist. VI, p. 162 vv.
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geestdrift deze menschen, waarvan velen reeds zoo
lang hunne gevoelens slechts door vertrouwde gesprekken of in kleine heimelijke bijeenkomsten hadden
kunnen openbaren, de gelegenheid aangrepen om openlijk getuigenis te geven van hun geloof. De heldere
blik, waarmede zij elkander begroetten, de stille ernst,
·waarmede bekenden en vrienden elkander de hand
reikten, getuigden van de kracht en van de levendigheid hunner overtuiging. Terwijl de schare zich geschikt had, zoo goed als de gelegenheid het toeliet,
trad de man op, die haar zou voorgaan in het gebed,
die het vrije woord zou spreken, de » kracht Gods
» tot zaligheid;' verkondigen.
Dáár stond hij vóór hen, de eenvoudige handwerksman, die met zooveel el'nst en moed wist te getuigen
van het geloof <lat Ü1 hem was, in wiens ziele het
woord der Apostden zoo luiden weerklank vond: »oor» deelt zelven, of men Gode niet meer gehoorzaam
» moet zijn dan den menschen !"
Arentsz. was geen geleerde , hij verstond slechts ééne
taal, zijne moedertaal. Maar hij had de geschriften
van sommige He1·vormers ijverig bestudeerd, hij had
vooral zijnen Bijbel gelezen met 110ogen ernst en Ie"'
vendig gevoel van behoefte aan gemeenschap met
God. Voor jaren reeds was die Bijbel zijn handboek
geweest, de wegwijzer tot eene krachtig;e overtuiging,
het zielevoedsel waaraan hij kennis en moed ontleende, en kracht tot vaste, blijde hope. Zijne ernstige
overtuig.îng deed hem spreken , zijn geloof vervulde
hem met vast vertrouwen op God , die aan het goede

5•

68
werk Zijnen ;>:egen niet zou onthouden; zijne liefde tot
de broederen drong hem de gevaren niet te vreezen.
Hij was een man vol des Heiligen Geestes, en m~t
nadruk bevestigde zich in hem het woord des Heeren:
» Weest niet bezorgd, hoe of wal gij spreken zult;
» want het zal u in die ure gegeven worden , wat gij
>> spreken zult."
Arentsz. sprak doorgaans op eenvoudige en geregelde
wijze. Geruimen tijd aan één -soms drie , vier uren
lang- wist hij de aandacht zijner hoorders te boeijen ;
w.ant het was bij hem het gemoed dat welsprekend
maakte -uit den overvloed des harten sprak de monden de hoorders waren begeerig te vernemen de woorden dîe hij spreken zou, en die in hunne eenvoudigheid, waarheid, heiligencle en vertroostende kracht den
weg vonden tot het gemoed.
Dáár trad hij 0p, in de volle kracht des levens , in
het eenvoudig gewaad van den defligen burger, »met
>> breeden neergeslagen halskraag en wijden overman>> tel."
De uitdrukking van zijn gelaat sprak van den
heiligen ernst die hem bezielde, van het geloofsvertrouwen dat hem vervulde , en on bevreesd het gevaar
deed trotseren, ten einde den broederen en zusteren
het Woord te verkondigen 1).
Krachtig klonk weldra het Psalmgezang over de
weide, doordringende tot binnen de muren van het
nabij gelegen klooster. Na een ernstig en hartelijk
1

1) Ook op zijn hoofd was immers een prijs van 600 gulden gesteld ?
Zie boven pag. 60.
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gebed vmg de prediker zijne rede aan, zijnen tekst
kiezende uit den cxxvuen Psalm, -waarschijnlijk de
» So de Heere het huijs niet
beide eerste verzen : >> en bouwt, so arbeijden te vergeefs die daer aen bou>> wen; so de Heere de stadt niet en bewaert, soo wa» ken de wachters te vergheefs. Het is vergheefs dat
>> ghij vroech opstaet, ende daer na lange sillet, ende
» eLet uw broot met sorghen, want zijne vrienden geeft
>>bij het slapende 1)."
Zulke woorden konden niet nalaten indruk te maken
op de schare dergenen, die zich verstou lten, ondanks de
placcaten, God te dienen naar hunne overtuiging, en
die daarbij wel de behoefle moeslen gevoelen aan het
vertrouwen op den Almagtige. Zij herinnerden de
toehoorders zoo ernsLig aan hunne afhankelijkheid van
God, en moesten hen opwekken om met den regten
zin het goede werk te aanvaarden, wilden zij met
goed vertronwen Gods zegen verwachten. Het mogt
hun niet ontbreken aan het geloof des harten, dat
alleen den slrijd kon regt vaardigen, waartoe zij zich
aangordden, en in dien strijd hen steunen. Zij mogten
wel eerst. bij zich zelven overleggen of zij het levendige
bewustzijn bezaten van Gods medearbeiders te zijn,
maar , verzekerd zijnde in hun gemoed , moesten zij
dan ook niet twijfelen , niet aarzelen. Hij , die zoo
1) Ik heb hier de woorden teruggegeven, volgens de oudste Hollandsche Bijbelvertaling, die ik in mijn b ezit heb en die gedrukt is te Delft
1595.
.
Men kan ongeveer diezelfde woorden , in Latijnsch opschrift, nog lezen
aan de buitenzijde van de Oosterpoort , die in 1577 nieuw opgebouwd is.
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vaak ongedachten uitkomst schonk, zou ook de bezwaren, die zij ontmoetten, uit den weg ruimen, en, zij
het ook na hefligen strijd, de goede zaak doen zegevieren. Van den Heer zou hunne hulpe zijn. In hunne
conscientiën overtuigd, dat zij de waarbeid zochten,
en liefhadden, zouden zij niet te vergeefs hunne hope
stellen op den Allerhoogste.
Mij dunkt, in dien geest moet Jan Arentsz. 11ebben
gesproken naar aanleiding van den door hem gekozen
tekst, en als wij in aanmerking nemen de omstandigheden, ouder welke hij sprak, dan stellen wij ons de
hoorders voor, door zijne woorden ernstig op~ewekt
tot volharding en tot vertrouwen. En , wordt ons van
hem berigt, dat hij - in onderscheiding nm anderen - met groote matiging sprak van Rome's leeringen en gebruiken, dat het zijn hoof<ldoel was bij
zijne hoorders een' christelijken zin op te wekken , hij
zal toch gewis in zijn e rede niet hebben nagelaten te
wijzen op het goed regt der Hervormden om, buiten
Rom e's Kerk om, voedsel te zoeh!n voor li unne zielen,
en God te dienen naar hunne overt11iging.
Met p;espannen étandacht had de schare geluisterd ,
en na den afloop der godsdienstoefening huiswaarts
keerende, zal er gewis nog menig woord gewisseld zijn
over het gehoorde.
Daarover werd ook gesproken in het Reguliersklooster. VVant sommigen, vandaar komende, hadden de
predicatie gehoord. Het geviel dat juist op dien dag
een feestmaal gehouden werd in het klooster. Dáár
wa,r en ter maaltijd genoodigd de Burgemeesters der
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stad: Jacob Claesz. Sijms, Mr. Jan Binneblijf, Rippert
Hercksz. en Ysbrand Willemsz., de Schout Mr. .Toost
H uijgesloot, de Onde rsch ou t Hendrick Corver, benevens
twee jonge edellieden uit het Zu iden, die destijds juist
te Hoorn gelogeerd waren, waarschijnlijk bij een der
genoemde personen. Reeds had het de ·aandacht der
Hecren getrokken , dat buitengewoon veel volks dien
dag gebruik maakte van het voetpad dat langs het
klooster liep.
Er was een ongewone beweging langs den weg en,
vreemd voorwaar! pas zijn de Hee ren aan den maaltijd
gezeten, of daar vememen zij een krachtig, sla tig gezang, dat van ve rre als 'kerkm uzijk hun in de ooren
kli nkt. Wat mogt d il beleekencn? Zou d e Schout van
de zaak volstrekt uiet heb ben gevvelen? Waarschijnlijk
niet, allans een bode wor<l t uitgezonden om t e onderzoeken wat er gaande is, en deze keert spoed ig terug
met het berigt, dat de Geuzen ee ne zeer talrijke vergadering houden, en ope nlijk op hunne wijze aan God
hunne eered ie nst toebrengen. Groot was de verbazing
van Regenten en kloosterlingen.
Terstond bega ven de Schout, de Onderschout, met de
edellieden en enkele monnikken zich naar de aangeduide plaats. Zij stelden zich <ligt achter den prediker,
meenende misschien hem vrees aan te j•~gen. Maar
Jan Arentsz. ging kloekmoedig voort. Men zegt, dat
de' Schout, toen h ij u it des predikers mond eene aanhaling uit het IOde hoofdstuk. van Joannes Evangelie
vernam, uitriep: » Ja, ja, ik zal u wel leeren" ."
Joannes in het tiende!" doch Arentsz. stoorde zich
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daaraan niet. Ook verhaalt men, dat een der monnikken mel groot misbaar in eene nabij zijnd e sloot
sprong, ten einde de aandacht van de preek af te
trekken en verwarriug te stichten. Maar de gemee11le
bleef luisteren, en liet de redding van den mo unik
- als het noodig· was aan di ens medgezellen over.
Weldra gingen de Schout en de rn o1111ikken deu gestoorden maaltijd qveder voortzetten, ma a r Coi-ver en
de edelen bleven tot aan h et ei nde der go<lsclie11stoefening. En toe n de laatstgenoemd en daarna in h et
klooster wederkeerden en men h e n ondervroeg, verklaarden zij, dat zij de predicatie niet zo11<ler genoegen
gehoord hadden. Of dit <l e11 rno1111ikken wel smaaklt>,
zou ik niet durven verzekeren.
Zóó was clan in Noord-Holland <le eerste openbare
Hervormde godsdienstoefening geh ouden, tot groote
voldoening van zeer velen. Uit de nabijheid vau
Hoorn vertrokken, bleef Jan Arenlsz. onvermoeid werkzaam.
qedurende de volgende dagen predikte hij herhaaldelijk. In het reeds aan ge haalde Handschrift van Cla es
Barentsz. wordt berigL, <lat hij den 21 en 22 J ulij omtrent Enkhuizen en in de Streek, ook te Alkmaar in
het openbaar predikte, onder groolen toeloop van volk.
Volgens andere berigten moet hij den 21 en t e Alkmaar hebben gepredikt en rreds enkele dagen vroeger
te Enkhuizen 1). Volgens diezelfde berigten trad Arentsz.

1) ROGGE a. W. p . 87. VAN TRICH T a. w. p . 22 Yerh aalt dat den 25
Julij bij Enkhuiz en, te Grootebroek, gepr edikt werd door een' leerling
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den volgenden dag bij Overveen op voor eene schare
van vijf duizelld menschen, meest Amsterdammers, en
preekte hij naar aanleiding van den 118en Psalm.
Reeds weder den 2Sen .Julij was Arentsz. aan deze zijde
van het Y teruggekeerd en zag hij aan den Ilp eene
schare van menschen, wier getal op 3300 begroot werd,
om zich henen. Ditmaal sprak hij over een tekst aan
Malt, 16 ontleend. Drie dagen later, den 3ten Julij
waagde men het voor het eerst in de nabijheid van
Amsterdam openlijk godsdienstoefening te houden, op
de Hooghe-noordt, - ook Rietvinck geheeten - en ook
nu was het .Tau Arenlsz. , die de schare van ongereer
vijf duizend menschen toesprak » uijt het derde capittel der Open baringe Jolrnnnis." On vermoeid was de
ijverige predike1·; aan hetzelfde 3de hoofdstuk der
Openbaring ontleende l1ij zijnen tekst toen hij reeds den
volgenden · dag - 1 Augustus - weder optrad te Buiksloot, voor eene niet minder talrijke schare. Den
4en Augustus daaraanvolgende, · zijnde een Zondag,
was hij weder in Waterland, tusschen Edam en Monnickendam. Ook daar waren omtrent vijf duizend
menscben bijeen, ondee het gehoor van den Alkmaar-

...

van den Alkmaarschen pastoor Laurens Sas, namelijk door Nicolaas
Cornelisz. Scheltius, die voor zijn tijd een zeer geleerd man was, ervaren in de Grieksche en Hebreeuwsche talen, en pastoor te St. Maarten.
Reeds eenige jaren vroegei: was hij in stilte gehuwd en had >erscheidene
kinderen. In 't najaar van 1566 werd hij te Amsterdam als derde predikant geroepen op voordragt van Jan Arentsz. , maat reeds in 1567
moest hij naar Emden vlugten. Zie ook BooMKAMP , Beschr. v. Alkmaar p.. 136. VELIUS en BRANDT berigten, dat het Pieter Cornelisz. van
Alkmaar was , die 25 J ulij bij Grootebroek predikte.
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der prediker, ))sijn tex was Actorum 2." Naauwelijks
was deze bijeenkomst afgeloopen, of de onvermoeide
Arenlsz. spoedde zich onder het geleide van eenige
Amsterdamsche bllrgers naar de plaats waar hij den
. 3ten JLllij de schare was rnorgegaan in het gebed en
gepredikt had. Ook nu Wéls de toeloop uit Let naburige
Amsterdam ongemeen groot, en we1·d e1· besloten een
paar dagen later weder op den Rietvinck te zamen te
komen , bij welke gelegenheid Aren lsz. mede de voorganger was. Kort daarop vertrok de wakkere man
naar Utrecht, op aanzoek van somrn ige Hervormden,
en verkondigde ook daar het Erangelie, buiten de
Katharijnep1Jort, en 15Augustus op eene andere plaats
bij Utrecht 1). Maar hij toefde er niet lang. Reeds
weder den 1Sen Augustus zag hij zich geroepen na bij
Edam voor eene talr~jke schare op te treden, deze reis
sprekende naar aanleid in g van een tekst uit Lucas 19.
VVie zou bij zulke berigter:.. niet instemmen mel de
betuiging, die wij in l1et meergemelde H. S. lezen:
)) Uit t'ghene dat hier verhaelt is, kan men seer wel ver» sta en, met wat een groole ij ver die ·cJaer nae de godJJ salicheij t is, dat deze <lienslknech L God Ls, Jan Arentsz.
JJ heeft onlstocken geweest, om de menschen het woord
>>der waerheijt te vercond ighen, dat hij in een soe cor" ten tijtop soo veel verscheij<len plaelsen iut openbaer
>J onder cruis der vervolginghe heeft gepre<lickt 2)"'
1) De gastvrij e vrouwe van Diemen, die bij deze gelegenheid den
prediker in hare woniug ontving , moest later, in 1568 , dit favoriseren
van een kettersehen leeraar met den dood boeten. RoGGE, a. w. 106.
2) CLAES BAltENTSZ., a. w. fol. 68.
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Voorwaar, de eenvoudige, maar uitnemende en
ip enge man verdien t met eer e genoemd te worden
onder degenen die , in dagen van gevaar, in ons vaderland gea rbeid hebben als getrouwe diens tknechten
des Heeren in zijnen wijngaard , onder degenen aan
wie de Hervormde Kerk van Nederlaud, groote verpligting heeft. Zijn vrome zin was de grnndslag ,
waarop zijne heldere overtuiging rustte , drong hem
tot biddend vertrouwen ; maar hij was ook van dezulken, die met het oog op God de hand aan den arbeid
slaan. Ik mag niet nalaten te wijzen op een vertoog
door hem opgesteld, dat hij aan de stedelijke Regering
te Haarlem en Amsterdam aanbood , en misschien ook
aan de Over heid te Alkmaar en te Hoorn 1). Hij wilde
daarin zijne bedoelingen bekend maken en die zijner
geloofsgenoot en, in wier imam hij dit vertoog opzond:
» Wij betuigen voor God," zegt hij, »den kenner der
>>harten, dat zij, die zich dage lijks in lijfsgevaar be» vinden, verwachtende i ede r uur verworgd of ver» brand te worden, niet worden gedreven door een
>> ligtvaardigen, rnaar veeleer door een' zwaarmoedigen
» geest; welke krankheid zij door Gods beloften en de
>> versterking van Zijnen
Heiligen Ge est verwinnen
>> moeten."
Voorts verzekert hij , dat het hem niet te
doen is om eenen a~nhang, maar om zielen te winnen
voor het rijk Gods. Hij verzoekt dat men hem en
andere leeraars, die geen mannen der wetenschap zijn,
1) Bij ROGGE, a. w. p. 102, kan men dit vertoog uitvoeriger medegecl.eèld ' vin1!nden. Zie ook HOOFT , N ederl. Hist. I. p. 90.
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daarom niet verachte, maar dat men onderzoeke of de
geest der waarheid uit hen spreekt. » Wie twijfelt,"
zegt hij, »kome en hoore ; w~j zijn altijd ben~id, naar
de mate onzer ga ven, rekenschap te doen ." Hij betuigt
dat zij van den Paus zijn afgeweken, en van de Secten <lie zich niet aan de Schrift houden, ten einde
»de plagen te on tgaan , die hen beschoren zijn." Zij
willen met Paulus liever verwijten dragen, dan h~n
nen pligt verzaken; zij willen vrede en liefde bevorderen ; de eer van God en van Christus, de zaligheid
der zielen, ziedaar hun doel. Met vrij moedigen, mannelijken ernst verklaart hij zich bereid zijne gevoelens
te verdedigen, en zoo men hem overtuigt van dwaling, zich te laten onderrigten. Kort, helder en krachtig is geheel dit verloog, het ndemt den geest der
vrijheid, het getuigt van levendige overtuiging en van
onverschrokkenheid. Dit stuk lezende kunnen wij wel
begrijpen, dat men dien geloofsgetuige gaarne hoorde
spreken 1).
Te Hoorn had de prediking van Jan Arenlsz. bij
velen een diepen indruk achlergelaten, in 't bijzonder
bij den pastoor der St. Anthonis Kerk, meer genoemden Heer Clement Maertsz. Reeds vroeger had deze
zich als een verlicht en gematigd man doen kennen,
en nu, weinige dagen na <le prediking van Arentsz.,
1) In het meergemelde Handschrift van CLAES BARENTSZ . wordt ook
een gedicht van Jan Arentsz. medegedeeld, dat, zoo ver ik weet , niet
in druk is uitgegeven. ·waarschijnlijk was het in veler hand. Ik acht
het mij een genoegen , dit gedicht hierachter mede te deelen onder
Bijlage F.
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ging hij openlijk tot de Hervormden over. Het duurde
ok niet lang, of hij begon ·-- ik veronderstel op aanzoek van zijne Hervormde vrienden- in h et openbaar
te prediken, en wel den 14 Sept. 1566. Dit geschiedde
een weinig benoorden de stad op het Keeren, in de
nabijheid van het Lazarnshuis 1) , dat gelegen was bij
den weg die naar Berkhout geleidt. Aldaar op een
stuk lands, Jaeps werf genoemd - doch sedert ook
Geuzendaal geheeten - hielden de Hervormden hunne
godsdie11sloefe11i11g, onder de leiding van Heer Clement, en van zekeren Evert Gerrilsz. Gorler 2). Daar
werden kind eren gedoopt , huwelijken gesloten, aalmoe·
ze n ingezameld, gewoonlijk onder een grooten toeloop
van menschen. De belangstelli11g nam hand over hand
toe, en ook velen van de aanzienlijkste burgers namen
aan die godsdienstoefeningen deel.
Ook de Doopsgezi11den hadden destijds - gelijk elders te Hoorn eene plaats van zamenkomst in de
Dampten, niet verre van .Jaeps werve.
Terwijl alzoo op vele pla;ilsen de Hervormden zich
feitelijk de vrijheid verschaften, die hun regtens onthouden was , en het scheen alsof voor hen gunstiger
1) Dit hui s in 1445 gesticht ten dienst e der melaatschen, is later in
een proveniershuis veranderd, maar was in 1740 r eeds verdwenen, be•
hal ve de kerk, die toen echt er tot eene boerewoning was ingerigt. Nu
is ook daarvan niets meer te zien. Alleen op h et stuk lands daartegen
over, aan de Oostz ijue van den Hoornschen weg, staat nog een houten
Vrou webeeld, dat echt er door den tijd zoo geschonden is, dat h et
naauwelijks meer te herkennen is.
2) Omtrent dezen heb ik tot nu toe geene nadere berigten kunnen
\'inden.
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tijden waren aangebroken , hadden er rn den loop des
zomers gebeuetenissen plaats, die de Hooge Regering
tot vernieuwde gestrengheid moeslen aansporen. In
het midden der maand Augustus van 1566 ving de
beruchte beeldstormerij aan, waardooe binnen den tijd
van enkele weken een groot aautal kerken en kloosters in de Nederlanden werden geplundenl. Velen,
meest uit de laagste klassen der maatschappij , sloegen
over tot eene teugellooze losbandigheid. Beelden
en altaren werden met woest geweld afgenomen
en aan stukken gesm eten, en allerlei baldadighe id
werd er gepleegd. De zoo lang onderdruk.te wrevel
barstte los en openbaarde zich in zoo treurige woestheid. Het is hier de plaats niet om uit te wei-,
den over deze jammerlijke uitspattingen. Maar met
genoegen mag ik vermelden, dat te Hoorn -gelijk
schier overal in Noord-Holland- de rust niet verstoord werd. Zoowel de ernstige veemaningen van
Clemen t Maertsz., als <le voorzigtige en gematigde
handelwijze der stedelijke overheid, keerden dit onheil af.
De Regering van Hoorn , gelijk wij vroeger mededeelden, had zich steeds zeer zachtmoedig gedragen
jegens de Hervormden, en ga f spoedig na de eerste
openbare prediking op het Keeren, op nieuw, zij het
ook niet regtstreeks, de verzekering, <lat zij op den
ingeslagen weg wenschte voort te gaan, wanl: >J Opten
>> xxen Sep tembris ao lxvj is geordineert bij Burgemrn
»ende Raden datmen die ordinancie gemaect ao Ix11j
» beroerende die poerters ende tinhoud van dien sal
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» van waerden houden 1)."
Zoo bleef dan Hoorn ge lukkiglijk bevrijd van het
woest geweld der beeldstormerij , hetgeen der burgerij
later zeer ten goede kwam , gelijk wij nader zien zullen. Dat intusschen de Hooge Regering door zoo groote
losbandigheid als elders zich geopenbaard bad, gedrongen werd Lot ernstige maatrege len , kan ons waarlijk
niet verwonderen. De Land \'Oogdes , voor hel oogenhlik
uiet in staat om de bewegiug met geweld te keer te
gaan, deed openba1·e gebeden en vastendagen uitschrijven, en processiën houden; maar niet weinig vverd haar
toestand bemoeijelijkt , toen in Augustus de vreesselijke
beeldstormerij eensdee ls haar verschrikte, aan den anderen kant haai· tut krach Liger maatregelen drong.
Voor 't oogenhlik echter zwichtte zij voor den aan<lnrng van volk en E<lden, eu sloot den 25en Augustus
met de1.en ee11 verbond, waarbij zij de afscha[fing der
Inquisitie toestt1nd en vrijheid gaf 0111 overal waar de
Hervormd en reeds openbare godsdienstoefening lrndden
geho uden, daarmede voort te gaan, tot dat het den
Koning zou beha<1gd hebben nieuwe edicten uit te
vaardigen. Van hunne zijde beloofden de Edelen de
1.andvoogdes te steunen en zooveel in hun vermogell was te zorgen dat kerken en kloosters ongeschon··
den bleven. Te gel~jk gaf ook de Landvoogdes in
1J aam des Konings een placcaat uit, waarbij op het
strengste met den doodstraf bedreigd werden die zich

1) Waarschijnlijk is de Resolutie bedoeld van 7 Julij 1565, zie boven
p. 52, waar abusivelijk staat 1566. Tbouck van alle keuren, enz.
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op eenigerlei wijze aan het schenden van kerken en
kloosters, ·of van hetgeen zich daarin bernnd, zouden
schuldig maken, ja , waarbij aan ieder ingezetene de
vrijheid werd gegeven om de zoodanigen te duoden,
zonder vrees voor straf. Dit placcaa t werd den 3en
Sept. te Hoorn gepuhliceert bij monde van een' deurwaarder 's Hoofs vÉ1n Hollaml 1).
Inmiddels werden in het najaar van 1566 de voorstanders van vrij heid en zelfstandigheid rn Westfries1and. aangemoedigd en bevestigd in hunne gezindheid
door de komst v.rn Hendrik. van Brederode, die in
het laatst va11 October, of in het begin van November
Hoorn en Enkhuizen bezocht 2).
Deze magtige Edele, wien schier Vorstelijke bezittingen ten dienste stonden, die met Lodewijk van
Na.5sau aan het hoofö des Verbonds was gesteld 3) ,
verwijderde zich hoe langer zoo meer van de Hooge
Regering en trachlle zich aanhang te verwerven, met
name te Amsterdam en in Westfriesland. Hij was een
groot voorstander der Hervorming en liet 11iet alleen
de Hervormde godsdienst invoeren in de stad Vianen ,
waar hij een oppermagtÎfg gebied voerde, maar het was
ook in de nabijheid van zijn kasteel, het huis Ter Kleef,
bij Overveen , dat de eerste openbare godsdienstoefening in Noord-Holland bezuiden het Y werd gehouden.
1) Zie Bijlage G.
2) Dr. P. ScHELTEMA' Hendrik van Brederode t e Amsterdam' p. 13.
3) De Landvoogdes achtte dit Verbond als ontbonden , door de overeenkomst van 25 Aug. Maar velen der verbonden Edelen deelden deze
zienswijze niet.
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Ten einde aanhangers der vrijheirlspartij in .W estfriesland te wiuneu, trok hij zelf daarhenl'n. Het
heette een pleizierreisje; hij was dan ook niet alleen
vergezeld van den Heer van Wely en andere Edelen,
benevens een talrijk gevolg, maar ook van aanzienlijke
vrouwen. Zijne gemal in, Amelia van Nieuwenaar en twee
zusters van den Prins van Oranje maakten den togt mede.
Het verblijf van Brederode te Hoorn werd dan ook
gekenmerkt door eene reeks van feestelijkheden, waarbij de beker lustig rondging. De Magistraat onthaalde
hem statelijk, luisterrijke maaltijden werden er aangelegd , feestdronken werden er iugesteld , waarbij het :
Vive les Geulx ! niet vergeten werd, in één woord,
te midden van versch illende vermake lijkheden trachtte
Brederode zich de vriendschap van Hoorn's aanzienlijken te verwerven, en hij verstond de kunst om zich
bij de burgerij bemind te maken. Op zijne beurt onthaalde hij de voornaamste btlrgers in de herberg de
Roode molen 1), waar hij zijnen intrek had genomen
bij den waard Ellert Ellertsz.
Middelerwijl had hij ook verschillende zamenkomsten met de aanzien lijk~te ingezetenen, die hij bij zich
ontboden had , » en liet deghene die hem ghehoor
» ghav en seeker acte van verbondt met haren namen
2
>> onderteijckeut )."
Zijn toeleg w as het, de voornaamste Hoornsche burgers tot de partij der Geuzen over te halen. Dit blijkt
l) " Dij de Roode Steen nutertijt staande," %egt
2) CLAES B AREN TSZ. p. 59.

CLA ES BA R EN TSx .
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ook genoegzaam uit hetgeen l>ij een der feestmalen
gebeurde. De gasten waren vrolijk , in levendig gesprek gewikkeld over den toestand van 's Lands zaken.
En ouder hen stelde zich nog al op den voorgrond
Willem Pietersz. Enckhuijsen, lid cler Vroedschap, en
een der rijkste inwoners. Deien hing Brederode onder
den maaltijd, half in scherts, een gouden Geuzepen.ning om den hals, waardoor Enckhuijsen later in geen
geringe moeijelijkheden geraakte, gelijk hierna blijken zal.
Terwijl de prediking der Hervormden op het Keeren
werd voortgezet , en allerlei berigten uit verschillende
deelen des lands de gemoederen steeds meer verontrustten, viel het de Magistraat al moeijelijker de rust
te bewaren. Onder de burgers zelven was te veel
verdeeldheid. Zoolang de Hervormden waren vervuld
geweest met vreeze voor vervolging, hadden zij zich
stil gehouden, terwijl de overigen geene reden hadden om de rust te verstoren 1). Maar nu er meer
vrijheid was kwamen ook de geschilpunten meer aan
den dag; er werd over de godsdienst onder de burgerij
meer gesproken; men beschuldigde den een: dat hij ter
preeke ging, den ander: dat hij voor een misoffer
nederknielde, waarbij het soms aan de namen van
Geus, of papenvriend niet zal hebben ontbroken. De
spanning werd grooter , te meer welligt omdat op andere plaatsen de Hervormden reeds één of meer kerk1) Reeds vroeger echter
den eene ordonnantie uit
werd, wegens verschil van
bemoeijelijken. Zie Bijlage

in 1532 had de Overheid zich genoopt gevonte vaardigen , waarbij den burgers geboden
gevoelen in de godsdienst, elkander niet te
H.
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gebouwen in gebruik hadden, en sommigen te Hoorn
het Keeren gaarne verwisselen wilden voor eene kerk
binnen de stad. Hier en daar hoorde men daarover
mompelen.
Ik veronderstel dat daarom de Regering van Hoorn
ûch gewend heeft tot den Stadhouder, Prins Willem
van Oranje, ten einde zijn advies in deze zaken te
vragen , en dat Zijne Exc. hierop _heeft laten zenden
een afscluift van de ordonnantie door hem voor de
stad en provincie van Utrecht uitgev~ardigd 1). Altans
van deze ordonnantie heb ik eene copie gevonden onder de ingekomen stukken op het Hoornsche Archief
berustende.
In deze o~donnantie vergunt de Prins-Stadhouder
overeenkomstig het accoor<l door de Land voogdes met
de Edelen gesloten, dat <le Hervormden blijven predil..:en waar zij dit reeds vroeger gedaan hadden, ver11iedt hij het dragen van wapenen, en schrijft hij den
belijders , zoowel van de oude als van de nieuwe
.!·eligie 'voor, elkander niet in de vrije oefening hun1ner godsdienst te belemmeren, noch elkander met
woorden of daden te beleedigen. Hij vordert dat niemand op eenigerlei wijze de justitie zal bemoeijelijken
:i n het vatten en straffen van wie aan de beeldstormerij mogt hebben deelgenomen, en voorts, verbiedende oproerige liederen te zingen, eischt hij dat allen
zullen medewerken tot het bewaren van rust en vrede.
Over het geheel mag men aannemen dat deze ver1) BoR, Oorspr. d. Ned. beroerten, I. 106.

ordeningen te Hoorn vrij getrouw werden nageleefd.
Toch, was de spmming n iel weggenomen . Ten'l ijl de
Hervormden , naauwelijks tE>vreden met de h etrekkelijke vrijheid die hun gegund was, de bedoeli11gen der
Ho0ge Regering weinig ver lrouwden, waren ook de
Roomschgezinden niet zonder groote zorg.
Geruimen tijd waren de kerken geslot en geweest en
dag en nacht bewaakt geworden, uit vreeze dat eenige
roekelooze lieden een' aanslag mugten maken en bi:tldadigheiJ bedr\jven. Velius verhaalt dat dit sluiten
der kerken gedurende acht en twiutig weken J-laals
had. Voor 't minst besloot de Vrneclschap bij meerderheid van slemmen den 23en December >> datmen
»die parochie Kerck sullen openen." Ook h :icl het
Hof verordencl dal eAn geestelijke, die met het Sacrament over de straat ging, om een' ster1'ende te bedienen, door gewapenden rnoest begeleid wordrn, ten(
einde te verhoeden dat deze of gene roekeloozr
zich moedwilligen spot of aanranding veroorlooföt
en de hartstoglen nog meer opwekte 1). Hoezeer menigeen met vreeze vervuld was, moge blijken uit het
volgende voorval. Op den tweeden Kersdi1g des jaars
1566 zou een zeker monnik des namiddags pred.iken
in de Groote Kerk. Pas had de prediker zijne rede
aangevangen, of er ontstond opschuclding onder zijne
toe hoorders. De mo11nik, niet wetende wat er geschiedde , werd vervul<l met groote vreeze, want hij
1) VELIUS p. 100. Ik vermoe d dat dit sluiten der kerken alleen geschiedde ten tijde dat er r:;eene openbare g odsdienstoefening werd gehoud en.
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dacht: daar is Clement Maertsz. met de Geuzen, om
ons te verjagen , de kerk in bezit te nemen en te
prediken ! Het was intusschen ijdele vi.'ees, want de
oorzaak van het rumoer was daarin gelegen, dat zeker
burger onder de toehoorders onvoorziens in een graf
w<1s gestapt. en daarin gevallen. Zoo groot was echter de
ve rwa ning, dat de gemeente in aller ijl uit elkander ging.
Zoo spoedde het merkwaardige jaar 1566 ten einde.
Hoogst gewigtige gebeurtenissen had het met zich gebragt. Eene krachtige poging yan 's Lands Edelen,
de natuurlijke hoofden des yolks, had alom in den
lande de Hervormden tot geestdrift aangespoord, tot
hande len gedrongen. Helaas, ook de hartstogten waren opgewekt en dre1ren tot baldadigheid en geweld.
De Regering te Brussel week voor dien aandrang en
vierde den strakken teugel , maar om dien straks op
F ilips bevel, krachtiger dan ooit aan te halen. Met
blijdschap .hadden de Hervormden den -dageraad der
vrijheid begroet, met ijver van die vrijheid gebruik
gemaakt, en duizenden overwonnen hunne beschroomdheid, en verklaarden zich voor de nieuwe religie. Het
scheen dat de godsdienstvrijheid was gevestigd, dat
een schooner dag was aangebroken, maar ach, die
vreugd zou weldra in kommer en J;'OUW verkeeren. Er
moest nog een lange en felle strijd gestreden worden ,
eer Noord-Nederland vrij was van den hatelijken gew.e tensdwang.
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Toen Koning Filips in Spanje de tijding vernam van
hetgeen er in Net.Ierland was geschied, was hij zeer
verstoord. De som here dweeper, wat moet er zij11 omgegaan in zijne ziel, toen hij vernam dat het graauw
in de .Nederlanden op zoo vele plaatsen de heiligt.lommen had bestormd , de beelt.!en Jer heiligen verbroken, de altaren ontwijd, het >>heilig ligchaam" des
Heeren tegen den groud geworpen en allerlei baldadigheid gepleegd had? Wat moest hij gevoelen,
vernemende dat in Vlaanderen en in Brahm1l, in
Holland en in Zeeland , in Friesland en in Grnningen
de kellerij kracJ1Liger dan ooiL het hoofd opslak; vernemende dat afvallige geestelijken, ja zelfs ongewijde leeken zich verstoutten openlijk te prediken, te
leeren, te doopen en in één woord , eene goJsJ ienstoefen ing Le houden, buiten de Roomsche Kerk om,
tegen deze gerigt ? Hoe moest hel hem smaken , dat
zoovele voorname Edelen eene houding aannamen zóó
onafhankelijk, zijn gezag als ware 't tartende, en zit:h,
o gruwel, opwerpende tot beschermers der gewetensvrijheid, tot pleitbezorgers der ketterij!
En zijne zuster had dit alles niet onmiddellijk beteugeld ; zij had zelfs zich veroorloofd J e door hem
uitgevaardigde placcaten te schorsen , vrijheid van
7
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godsdienst toe te staan aan ketters! Naauwelijks kon
de Vorst zijne oogen gelooven. Vertoornd en geërgerd
greep hij pen en papier, en schreef -ditmaal wel niet
een' zoo langwijligen brief als hij anders gewoon was.
Hij schreef, overeenkomstig het advies van zij~1e voornaamste raadslieden , dat de Land voogdes alle middelen
moest in het werk stellen, om aan de overtreding
der placcaten een einde te maken, de beeldstormers
te tuchtigen en de oude religie overal in eere te
herstellen, want dat het zijn Koninklijke wil was,
gelijk vroeger, de godsdienst van Rome te handhaven,
wat het ook koste11 mogt. Zelf beloofd e hij herhaaldelijk dat hij in persoon naar de Nederlanden zou
overkomen , om orde op de zaken te stellen, er hij
voegende , dat li et hij hem aan de gewone goedertierenheid en genade niet zou onthreken. Over het
geheel was de hand elw ijze van Filips, zoowel als van
zijne zuster Margaretha van Parma, uiterst dubbelzinnig. Er werden vele fraaije woorden gebezigd,
eensdeels om tijd te winnen, anderdeels om de gemoederen in slaap te wiegen. Welke beteekenis die fraaije
woorden hadden, is later genoeg aan 't licht gekomen.
lntusschen h,ad ook de Land voogdes niet stil gezeten.
Reeds was zij bekomen van den schrik, door het verzoekschrift der Edelen , door de krachtige houding des
v'olks e~ later door de beeldstormerij te weeg gebragt:.
Het begon al meer te blijken dat het verbond der
Edelen magt iger scheen dan het inderdaad was. Velen
hunner waren Roomschgezind, en door de beeldstor-
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merij van de Hervormden afkeerig gemaakt , hoezeer
ook <lezen met hen instemden in de afkeuring van
zu lke geweldenarij en baldadigheid. Begeerden de
Edelen 's Lands privilegien en huune eigeue onafhankelijkheid gehandhaafd te zien, velen bu11ner wenschten toch ook 's Konings goede gunst te behouden.
Voor 't overige verzuimde de J,and voogdes niet. wam·
zij maar kon, de E<lelen van elkander af te zonderen
en somm igen hunner aan zich le verbinden , naar de
oude spreuk: 1;erdeel en lieerscli !
Buitendien wist zij zich te versterken mel soldaten
en oodog~behoeflen, zoodal: zij in het voorj aar van
1567 zich krachtig genoeg gi~voel<le om het be1'el uit
te vaardigen, dat overal de openbare pred icaticn
moesten gestaakt, uit elkander gedreven en de ketters
gestraft worden. Tevens wer<len de noodi ge maatregelen genomen om aan dit bevel uitvoering te geven,
en de meeste GouvS!rneurs der verschil lende gewesten
toonden zich maar al te zeer bereid om d<wraai1 gevolg te geven. Alleen in Holland, Zeeland en Ut rech t,
onder het bewind van Oranje, bleef de openbare
prediking buiten de sleden nog ongestoord haren gang
gaan, voor welke gematigdhe id de Slaten dier gewesten den Prins eene aanzi enlijke som gelds ten
geschenke aanboden, welke deze echter uit voorzigtigheid weigerde aan te nemen.
Te mi<lden van dit alles werden de uitzigten hoe
langer zoo donkerder. Het volk zag allerwege de naas~
te toekomst met angst te ge moet, te meer daar er
geruchten liepen , welke de uitkomst maar al te zeer
7'f
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bevestigd heeft. De Koning, zeide men, zou niet
zelf naar de Nederlonden komen, maar in :ájne plaats
zenden een' zijner krijgsoversten met een mélgLig leger,
ten einde zijnen wil door ' te zetten en het volk te
tuchtigen. Men zei, de Vorst had verklaard: dat alle
Nederlanders scbul<lig waren, dezen, omdat zij de
kerken had<len geschonden, genen, omdat z~j het niet
hadden belet.
't Is waarlijk niet vreemd , dat, waar zulke geruchten liepen, de on tst eltenis algemeen was. Met geestdrift had men gebruik gemaakt van de vrijheid, die
men gedurende eenigen tijd had genoten. Stoutmoedig
hadden de Hervormden als zoo<lanig zich doen kennen, velen hadden zich gedrongen gevoeld Lij hen
zich aan te sluiten. Men had zich aldus bloot gegeven,
en nu"". stond de vervolg ing met vern ieuwde woede
en met den steun van verdubbe ld e magt voor de deur.
Terw~jl de Landvoogdes zich hoe langer zoo magtiger gevoelde, legde zij in het voorjaar van 1567
aan alle hooge en lage Overheden en Leenmannen een'
nieuwen ambtseed op, van onbepe1·kte getrouwhe id
aan den Koning, tevens de belofte inhoudende , dat
men niet s zou verzuimen te doen tot handhaving der
Roo mse he ,godsdienst en tot uilroeijing der kei terij 1).
Ook dit was niet weinig geschikt om de onrust te
vermeerderen en scheiding te maken tusschen de hooge ambt~naren des lands. VVant sommigen der voorl)
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naarriste Edelen maakten geen bezwaar om dien eed
af te leggen; anderen, zoo als Oranje, Brederode,
Hoochs lraten, Sonoy, we igerden. Zelfs begrepe.n sommi gen der verbonden Edelen , dat h e t raadzdam ware
maa lre~~elen ter verdediging Le nem en. Terwijl velen ,
Jltans oogenschij11l~1k, zich met de Hooge Rep;ering
verzoenden, maakt en anderen zich voor het ergs te gereed en stelden zich :in staat van t egenweer, zoo als
onder anderen Graaf Willem van den Berg, Oranje's
;r,wager en Hendrik van Brederode. De laatste had
zich bij de Land voogdes zeer verdacht gemaakt, zoowel
door z~jne reize in Wesl.friesland, als door het versterken van zijne stad Vianen. Geen wonder voorwaar, dat ook r eeds ve !en in den Lande er op beda cht
waren zich buitenlands te begeven en alzoo aan het
dr(' igende onweder t e ontkom en . VVas dit met name
in de Zuidelijke Nederlanden het geval, ook de Noordelijke gew esten verloren verscheidene van hunne nij' vere ingezetenen. Zoo was de spanning allerwege zeer
groo t. Men had red en om te duchten dat gewigtige
gebeurtenissl'll op handen waren.
Als een bewijs van die algemeen heerschende onrust mogen wij ook aanvoeren wat in het laatst ván
1Waa rt 1567 te Hoorn geschiedde.
Men had daar namel~jk, ouder gewoonte, op Goeden
Vrijdag de nieuwe Burge meesters verkozen, met name :
Mr . .Jan Dircksz. Binn e bl~jf, Willem Pietersz. Enckhu ijsen, Jan Pietersz. Minnes en Gerbrand Gerbrandsz.
Ve rduijn. .M aa!', wat hoogst. zeldzaam gebeurde, geschiedde nu. Één der gekozenen weigerde het hem

92
opgedrageu ambt te aanvaarden. Het was Willem
Pietersz. Euckhui.jsen, die ten vorigen jare, gedurende
11et verblijf van Brederode te Hoorn, zich nog al op
den voorgrond had gesteld, en zich wat al te zeer
als vriend der Edelen had doen kennen 1) . Hij vreesde
dat hem dit in ongelege11lieiJ zou brengen, en dat
men in· deze troebele tijden hem, vooral in zijne betrekkiug als Burgemeesler, scherp op de vingers zou
zien.
Maar het bedanken - misschien was de man ook
wel niet gezilld om den nieuwen am hlseed af te leggen,- het bedanken ging destijds zoo ge1mikkelijk
niet als tegenwoordig. Zijne amblgenooten wilden in
dat bedanken niet berusten; met eenparige s:emmen
werd door Burgemeesters en Vroedschappen besloten 2),
dat drie personen uit hun midden zich naar den Haag
zouden begeven, en in deze zaak advies vragen van
hel Hof nm Holland. Dien ten gevolge trok Jan Binneblijf met twee andere Heeren naar 's Gravenhage
en daar verkregen zij vau den Hove brieven van bedwang, waarbij aan Willem Pielersz. werd bevolen

1) Zie boven, p. 82.
2) "Opten xx1xen Martii ao lxv1j stilo cur. Soe ist gestemt een•
drachtelick bij burgemrn ende vroetscap deser stede , datter drie
sullen trecken in den Haghe omtc consuleren ofmen Willem Pietersz.
gecoeren burgemr bij die gedeputeerden nae onse gcwonelijcke ordonnancie , die als nu onwillich is het zelfde te accepteren, s,tJ mogen
compelleren ende te dwingen om dat zelfde officie ·te bedienen als
andere gecoeren tot noch toe gedaen hebben. Presemibus omnibus
excepto uno Guilhelmo Petro electo;" 'l'bouck van de keuren , enz.
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het hem opgP.dragen ambt te aanvaarden, hetgeen hij
toen ook deed 1).
Omstreeks denzelfden tijd werden de Hervormingsgezinden zeer ter neder geslagen door het vertrek van
Prins Willem van Oranje naar zijne Duitsche Staten.
Reeds ten vorigen j<ire had de Prins gewenscht van
z~jne verschilleude bedie11ingen ontslêtgen te worden.
Beter dan iemand doorgrondde hij de raadslagen des
Konings. Het v1::i11zen van Filips, noch van Margaretha
kon hem verschalken. Bovendien, daar de Graaf van
Egmont 's Konings zijde hield, Egmont, die in het
land een' zoo belangrijken aanhang bezat, en daar de
Hervormingsgeûuden, meer en meer als Lutherschen
en Calvinisten tegen elkander verdeeld, de kracht
misten welke de een<lragt geeft, begreep de Prins ,
dat er voor 't oogenb!ik geeue mogelijkheid bestond
urn de magt van .Filips met goed gevolg te weerstaan.
Veel had hij gedaan, vooral in het maglige en gewigtige Antwerpen, om het bela ng der l<1ndzaten met
de dienst des Konings t e vereen igen, maar eindel~jk
den 11 en April 1567 verliet hij Antwerpen, vertoefde
een paar dagen te Breda en vertrok daarop naar het
Nassausche. » Toen ging de kreet op: Wee Neder» Landt! niet anders dan oft het gemeene welvaaren
>> van de behoudenis van zijn en eenighen persoon ge» hangen had<l e, en met zijne verwijdering alles ornge» koomen waar. Duizenden meuschen van allerleij staat
» verijl<len de vlucht, en maakten zich ten Land' uit,
1) VELIU S, p. 303.
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»op ZIJn voorgang en waarschuwing. Naamelijk tot die
>> hooghte van achtbaarheit, was . zijn oovervliegend
»oordeel gesteeghen, Udt men allen raadt uit hield,
>) als hij e1· geenen wist.
Zeeker, men hoorde nu,
)) hoe de Koning een rnagLig!1 h eir Loeruste, en tot
)) Velt heer had gekooren den Hartogh van Alva, de
)) welke, bekent voor den wrij ter, dien hij was, den
)> Prinse
niet geloo\·en liet, dat er bloet óft bitter)) beidt gespaarl zouw worden 1)."
Bedrieg ik mij niet, dan had dit vertrek van den
Prins gruolen invloed op de plaatselijke regeringen in
Holland. Daar hadden de Hervormden ongeveer acht
maanden in eene betrekkelijke godsdienstvrijheid zich
mogen verheugen , en de Pi ins had naar zijn vermogen hen daarin gehandhaafd. Maar al spoedig na
zijne afreize was het met die vrijheid gedaan. Ouk
de Hoornsche Magistraat begreep dat het zaak ware
der Landvoogdesse in dit stuk te wille te zijn en
verbood het openbare prediken op bet Keeren. Den
27en Ap1·il 1567 deed Cleme nt Maerlsz. daar zijne
laatste predicatie. ~iet lang daarna werden ook de
open hare zarnenkomslen bij Enkhuizen verboden, en
het is 1nij nÎ<'t bekend of, ge lijk daar, ook te Hoorn
nog eenigen lijd in stilte gepredikt werd 2).
G<1arne willen wij erkennen, dat de leden der plaatselijke r1>geringen in eenen hoogst moeijelijken toesland verkeerden. 't Mogt wel gevaarlijk heeten, met

1) HooFT, Ned. Rist. I. p. 14-5.
2) VELlUS, p. 303.
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de partij cl.er vrijheid het te houden ; deze toch was
nog zoo we inig mag tig, en sc hier geh eel zonder zam enwerki11g. Maar aan den and e ren kant was het
steunen der Spaansche part~j vooral ouk niet naar den
smaak der West.friezen , al behoefJ en zij toen nog
niet te ueezen dat dit h en later mogt blootstellen aan
de w cerw~·aak der vrijhei<lsgezi11d en. In éé n woord ,
het was destijds geene benijdenswaardige zaak R egent
te zijn. Men hoorde van de toerustingen der Landvoogdesse, maar ouk van de maatregelen van sommige
Edelen. Reeds in het laatst van Februarij had Hendrik van Brederod e zich binn en Amst erdam begeven,
waar eene magtige partij h em aanhing en va n h e m
heil verwacl1lle. De Amsterdamsch e Magistraa t durfde
zelfs niet verder te gaan, dan Bredcrode belee fd elijk
te verzoeken, uit die stad te vertrekken. JHaar toch
ongeveer twee maanden lang vertoefd e hij aldaar on' der de toejuiching der talrijke Herv ormingsgezind en,
doch besloot toen te vertrekken , omstreeks het laa tst
van April 1). Naar allen schijn handelde hij in over-·
leg met Oranje en was het zijn toel eg Amst erdam te
bezetten, en alzoo een vast punt rnn verdediging te
< erlangen.
Dergelijke p0gingen werden omstreeks den-

l) P. Vo ET . Oorspronck, voortganck en daeden der door!. He eren
van Brederode, Utrecht 1656 , p . 132. I ,-, Dr. P. ScnEI.T EMA'S Hendrik van Brederode te Amste rdam in 1567 , Amst. 1846, kan men eene
zeer nit,·oerige en naanwkenrige beschrijving vinden van B rederode's
,·er blij f te Amsterdam, en daarin tevens eene levendige en aanschouwelijk e voorstelling van den onzek eren , onrnstigen t oestand van spanning
waarin de Nederlanders destij ds verkeerden.
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zelfden tijd elders in ons land door anderen ondernomen, - op last van Brede rode zelven was dit kort te
voren te 's Hertogenbosch beproefd, - maar de tijd
van ope11 lijken tegenstand was nog niet aangebroken,
en al deze pogiugen li epen vruchteloos af. Toen
eindelijk zelfs Oranje liet land verliet, en ook aan
Brederode den raad gaf bedacht te zijn op eigen veiligheid, vertrok deze m et zijne gemalin uit Amsterdam en begaf hij zich den 27en April Le scheep naar
het VJie, echter niet zonder dat nog eene poging
gewaagd werd , om de stad door zijn vast aanrukke nd
krijgsvolk te beze tten, ten einde, àf haar in zijn bezit
te krijgen, àf altans zijnen krijgslieden daar eene veilige wijkplaats t e verschaffen 1). Daar d1~ze toeleg mislukte, wendde Brederode den steven naar het Vlie en
verder naar Emden, even als Oranje voornemens om
betere tijden af te wachten. Dezen braken echter voor ·
hem niet aan, want reeds den J 5en Februarij des
volgenden jaars stierf hij op den huize Harnhof te
Rekelinghuizen. Algemeen liet hij in h et land den
naam na van een edel, grootmoedig Heer, die ten
dienste van h et vaderland veel had gewaagd.
Intusschen bleven zijne aanhangers in en bij Amsterdam in een' hacbelijken toestand achter. Gedurende
Brederode's verbl~jf in die stad waren verscheidene·
Edelen uit allerlei deelen des lands daarheen gekomen
om zich bij hem aan te sluiten, en tijdens zijn vertrek
was het gfootst.e deel der door hem aangewo rven
1) Zie

8c1rnL'l'EM A.

a w. p. 106 v\ .
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krijgsknechten uit Vianen naar Amsterdam gekomen
en vertoonde zich daar voor de Haarlemmerpoort,
ten getale van wel 2400 à 2500 man , meest· Waalsche troepen, di e overigens van oorlogsbehoeften niet
al te best voorzien waren. Voor al deze li eden was
op dat pas goede raad duur. Natuurlijk wilde men
hen niet in de stad faten, en het was te verwachten,
dat de Graaf van Megen weld ra met zijn krijgsvolk
in de nabijheid van Amsterdam zou aankomen.
De Brederoodsche k.J11~c hten vertoonden zich voor de
Haarlemmerpoort en begeerden levensmiddelen en schepen , ten einde zich te verwijde;ren. Het laatste werd
hun geweigerd , maar e nkele begunstigers voorzagen
hen van mondbehoeften. Trouwens buiten de stad wisten zij zich eenige vaartuigen te ve1·werven' waarmede
zij naar de overzijde staken. Eerst verwoestlen zij het
Karthuizerklooster, dat buiten Amstenlam was gelegen,
en trokken toen langs den Sparendammer <lijk , waar
zij waar~chijnlijk ergens de gelegenheid vonden om de
gewenschte vaartuigen te verkrijgen. Na de Abdij van
Egmond te hebben aangedaan, trokken zij Wat7rland
in en plunderdF)n kerken en kloosters, daar en \ langs
den vVestwal. Eerlang verschenen zij ook voor de Westerpoort te Hoorn. Omtrent hun wedervaren aldaar
kunnen wij meer uitvoerige berigten mededeelen.
Het was Donderdag 1 Mei 1567. Mr. E llert Ellertsz.
in den Rooden Molen had hel met -i~jne onderhoorigen zeer volhandig. Geen wonder, geheel on verwacht
zag hij zijne herberg bezocht door weinig minder dan
dertig Edellieden, die hij hem den maaltijd wenschten
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te g('bruiken. Dáár waren de beide broeders Gijsbrecht
en Diederik va n I3alenbnrg, de IIeeren van Andelot,
van Wely, en van J_.ewei1 d<1al, de F ri esche Edelen,
Hartman Gala mil, Sjourt Beijma en VVillem Biuga,
Melcbior van Cuijlenburch Gerritsz. , de Noord -1-J olfondsche Edelman Jacob va n Ilpendam en auderen .
Dezen waren van de bev elhebbers der Brederoodsche
knechten , en hadden zich te Am ste rdam aan h e l
hoofd <lier krijgers gesteld, die den 2Sen Apr il m e t
vliegeude vaaudels van Vianen voo r de genoemde stad
waren aangekomen. Het schijnt dat deze bevelhebbers
hunne soldalen een weinig vooruit gere isd waren, ten
einde vóór hen t.e Hoorn aan le komen, misschien wel
met het oogmerk om deze stad aan hunne zijde te
krijgen en te beze t len. In den vroegen morgen van
den t en Mei waren zij, met behulp nm een ige roei. sc huitjes, va n de n dijk. naa r Hoorn gevaren en da<:1r op
Kuil e11burch aan wal gezet. Hierop hadd en zij zich
begeven naar de h erberg.
\'Veldra was het gerucht daarvan den Burgemeesters
ter ooren gekomen, die zich al spoedig naar den Rooden Molen bega ve n om te vernemen wat de Heeren
voornemens waren. Te meer gevoelden de Regenten
zich tot w aab:aa mh eicl aa ngespoord, <laa1· de Landvoogdes den 2ïen Maart een schrijven had gerigt aan
de steden van Holland , waarin zij de O verheden vermaand e >> wel op hunn e hoede te zijn, gelastende h nn
>> uit<lrukhlijk, dat, indien Drederode of een z~jn er
>> me<lepligtigen meL kwade oogmerken in hunne stad
>> kwam , zij h en aanstonds tot vertrek zonden pogen
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>>te bewegen, en bijaldien zij niet gehoorzaamden,
mogt men hen behandelen als muitelingen en op>> roermakers.
Bovendien werd aan de Ov erheden be>> vol en, goede wacht te houden en te zorgen, dat
>> Brede rode, of een ander, hunne ste<len niet over·>> weldigde, op<lat zij getrouw aan hunnen eed, ten
>> allen tijde bereid en gereed mogten zijn, om den
>> Koning, a1s hurmen wettigen Heer en Vorst, reken1
>> schap van hunne hand elingen te geven )."
Ten antwoor<l op de vraag der Burgemeesters, verzeker.Jen de Edelen belee fd elijk, dat zij geen kwaad
in den zin hadden, dat zij slechts vnzochten door de
Stad te wonlen bijgestaan m e t buskruid, waaraan zij
behoefte hadden en voor ts met ee nige schepen , opdat
zij me t hun volk vertrekken moglen. De lluri:?;emeesters verk laard en hierop, dat er geen genoegzame voorraad buskruid in de stad aanwezig was, maar dat
zij het dubbel verzoek aan de Vroedschap zouden
voor<lragen.
Spoedig daarna vergaderden Bnrgemeesters en Vroedschappen , waarbij enkelen der Edelén tegemzórdig
waren, in wier naam de Heer van Lewendaal 2) , >>een
))bekwaam en welbespraakt man," het woord v erde.
Voor de Regenten van Hoorn was het eene moeijelijke, laslige zaak. Wat zou men doen? Mogten ook
al sommigen de partij der vrijheid zijn toegedaan, het
>>

1) P .

SCIIRLTEMA,

aanteekeningen van

Hendrik van Brederode, p. 79. Uit de geschreven

.ÎAN BE'l'~zoo~ RoonENBUR G .

2) Hij wordt ook wel Leefdaal genoemd.
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was toch hoogst gevaarlijk zich het ongenoegen der
Hooge Regering op den hals te halen; maar van den
anderen kant, de Edelen voor het hoofd te stoolen ,
terwijl de krijgsknechten van dezen in aantogl waren,
dat was ook bedenkelijk. Die krijgers mogten al Hoorn
zelf met rust laten, het omliggende land lag toch
voor hen open.
Ten laatste besloot men het dubbele verzoek niet op
eigen gezag toe te staan , noch af te slaan , maar de
naburige steden en dorpen le raadplegen. Evenwel
wil<le men den Kapiteinen 'Tai1 Brederode's volk niet
toestaan in de stad te vertoeven. Met dezen werd de
volgende overeenkomst gesloten; » Dat de Capiteijnen
>>en Edelen desselven daaghs buiten zouden trekken,
>>en haar Logement tot de Reguliers nemen, eerst
» een eedt doen<le, dat zij 't selve Clooster, ah ook
>> het andere daarbij ende de kerken van d'omliggende
>>dorpen geen schade zouden doen. De Stadt daartegens
>> zoude hen zenden eenigen voorraad van victualie,
»zijnde ook al bescheijden hoeveel , en zouden metten
»eersten naar Amsterdam schrijven om kruit. Souden
» ook tegen 's anderendaaghs de steden en dorpen van
» Westfriesland bijeenroepen, om te sien, ofmen haar
» de schepen zoude gunnen, die zij versochten, of niet,
» waarin de Stad haar beloofde te dienen met een fa» vorn bel ad vijs 1)."
Men ziet hieruit duidelijk genoeg dat de Hoornsche
regering dezen lieden niet geheel ongenegen was.
1) VELIUS , p. 306.
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Nadat deze overeenkomst tot genoegen van beide
partijen gesloten was, trokken de Edelen na den middag met twee wagens, duor de Stacl hun verstrekt,
naa r h et genoemde Reguliersklooster om er hunnen
i ntrek te nemen. Herhaaldelijk evenwel keerden en ~
kelen hunner tot voor de stad terug, ten einde de
onderhandelingen voort te zetten. De Burgemeesters
hadden vooraf <le kloosterlingen doen, waai·schuwen'
en dezen uitgenoodig<l, gedurende het verblijf der Edelen, in de stad te komen en hunne kostbaarheden
met zich te nemen.
Terwijl de zamenkomst op het Stadhuis plaats greep,
werden de burgers van Huorn niet weinig verbaasd
en verschrikt do1>r ellelijke gewapende ruiters, , die
onve rhoeds de Weslerpoort inrenden, lan gs het Breed
en het Kleine Noord reden, en de Nuorderpoort weder
uittrokken. Den Burgemeesters was het berigt daaromtrent· verre van aangenaa m. Zij waren er dan ook
aanstonds op bedacht zich in slaat van verdediging te
stellen. De poorten werden gesloten , en de Weslerpoort van binnen met aarde bevestigd; het geschut
werd op de _wallen gehragt. en de schutters kwamen
in 't geweer. Deze maatregelen waren ook niet overbodig. Tegen den avond toch kwamen drie vendelen
voel\ olk langs den dijk tot voor de Westerpoort, en
begeerden toegelaten te worden, 't geen hun echter
gewe igerd werd.
l\;len wilde deze krijgers niet door de stacl laten
trekken, maar buitei1 de stad om naar de Noorder~
poort, opdat zij in de omliggende dorpen kwartier
7

1
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mogten vinden. En dewijl daar geen pad gevonden
werd , moesten ee rst de vaart en de sloten met losse
bruggen worden voorzien , om hun zoo eenen weg te
verschaffen. Natuurlijk moesten zij wachten ·tot dat
dil alles gereed was. En daar zij h et wachten weldra
moede waren en begonnen te morren, lie t de Regerrng een stnk geschut over hunne hoofJen losbranden, ten einde hun wat ontzag in te boezemen. Den
2en Mei, vroeg in den morgen, kwamen er nog vijf
vendelen voor de Westerpoort, die op dezelfde wijze
naar de Noorderpoort, en zoo naar het Keeren gevoerd
werden , en verder zich daar, te Zwaag , te Wognum
en in de Bangerl legerden.
Heel rustig gedroeg dit volk zich evenwel niet. De
landlieden niet alleen hadden van hen te lijden, maar
ook de plegt ige overeenkomst met de Edel en gesloten,
werd schandelijk geschomlen. Naauwelijks waren de
krijgers in den omtrek van het Reguliersklooster,
of zij vingen aan dit pra chtige geslicht te vernielen.
Beelden, altaren, schilderijen en geschilderde gfozen
werden baldadiglijk vernield, meubelen verbroken
en verbrand, zelfs werden daar de uit het klooster en
van de landlieden geroofJe goederen door de krijgers
openlijk bij trommelslag verkocht. Zoo altans luidt de
beschuldiging tegen Cuijlenburch iugebragt 1) . En niet
1) Sententien van Alm, p. 129. " Et le dit Cuelembourch, aussy
exerce hostilite et faict vcndre a son de Tambourin, devant la Porte
du Cloistr e aupres la ville de Hoirnes, div ers meubles , par ses soldats
prins et desrobb es sur les C!oistres povres Paysans et aultres subj ect s
de sa Majeste."

103
alleen de soldaten bedreven zulke baldadigheid. Zij
werden daaán b~jgestaan door enkele van die lieden,
die gewoon waren te rooven en allerlei misdrijven te
plegen 1).
lntussch en toonden de Burgemeesters vau Hoorn ,
dat zij de afgelegde belofte wilden houden. Des andere ndaags, Vrijdag 2 Mei, kwamen de Overheden der
naburige steden en der voornaamste dorpen te Hoorn
bijeen om over het verzoek der Edelen te raad1J!egen.
Met eenparigheid werd besloten de schepen hun te
verschäffen en ook hen van buskruid te voorzien, uit
vrees dat zij anders het plalle land mogten afloopeu
en plunderen.
Ook beloofde de Regering van Hoorn, in navolging
van die van Enkhuizen, aän de krijgsknechten bij hun
vertrek de noodige levensmiddelen te verst.rek.ken.
Immers rn 't Resolutieboek wordt vermeld: 1) Opten
)) anderdage Maij anno lxv1j is ges'temt bijt meerdeel
n van die Vroetscap dat.men sullen geven tol: eenen
~

1) Sententien van Alva, p. 340. Aldaar komt, : onder de vonnissen door particuliere ste den, plaatsen enz. gewezen , eene sententie
voor tegen zekeren Jan Lubbertsz. alias Cranckhooft , geboren binnen
der Stede van Hoorn, die bekende dat hij, in den jare 1566[6?] lestlcdcn omtrent ~1eijdac h, als zeeckere hoop knechten, genaempt die Gheusen, gecommen waren in 't Clooster van de Regulieren te Blocker ,
ende ook in een Vrouwen ConYent dae ro1ntrent geleegen, n1et vier
andere zijne complicen hen gevonden hebben binnen tvoorsz. Vrouwen
Clooster alwaer zij hen vervordert hebben, Bancken , Taeffolen ende
a nderen Houdtwerck aldaer staende in 't vuur te worpen , maeckende
een dangereux groot vier , in zulcker voegen, dattet sel ve Convent in
brande gesteecken was , teerende voorts mette voornoemde Gheusse•
0

8

104
scinck 1) van victualie in die scepen , die de gemeen
»dorpen sullen gehuijrt hebben om so van die kllech» ten ontslagen te moghen worden, alsoe veel als die
»van Enchuijsen doen sullen 2)." Uit deze woorden
zou men haast mogen opmaken , dat het huren der
schepen .op naam der dorpen geschiedde; ook heb ik
in Je Rekeningen der Stad geen post van u irgaven
voor de bedoelde schepen gevonden, wel worden daar
vermeld de uitgaven voor de schutters en de verdediging d~r stad in 't algemeen vereischt 3) .
Een genoegzaam aantal schepen werd door tusschenkomst der Regrring gehuurd, en reeds dienzelfden
2en Mei vertrok een der voornaamste Hoornsche burgers, .Jan S~jmensz. Rol, naar Arnsl e rd am, ten einde
het noodige buskruid te koopen , zoo voor de Stad
zelve, als t en behoe ve dei· Brederoodsche knechten.
Hij keerde weldra weder en bragt 878 pond buskruid
mede.
Zoo werd alles in gereedheid gebragt om aan de
afgelegde belofle te vo ldoen. Ht>t was bepaald dat
Zaturdag, den 3en Mei, de gehuurde schepen de haven van Hoorn zouden verlaten, ten einde builen de
>>

knechten aldaer 'tgundt sij aldaer vonden." Van denzelfden persoon,
dien :ve ook bij eene later e gelegenheid ontmoeten zullen , worden Yervolgens verschillende andere , meer gewone misdrijven aangevoerd.
l) Geschenk.
2) Tbouck van all e Keuren, enz.
3) 'l'ot bevestiging van het verhaal , en tevens ter wille dergenen di~
be lang stellen in den prijs welken sommige waren destijds golden , heb b
ik de uitgaven door de Geuzeknechten veroorzaakt, bij elkander opge,.egeven in Bijlage I.
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stad , aan den dijk, het krijgsvolk m te nemen en
naar Emden of elders te vervoeren. Met onged 11l<l.
verbeidden, én de Geuzeknechten, én de ingezetenen
het bepaalde unr, Maar die goede verwachting werd
bitter teleurgesteld. Denzelfd en Zaturdag, die voor
het vertrek was bestemd, 1> smorgens omtrent drye
>> uuren soo quamen voor Hoorn elf waterschepen toe» gerust met volc ende geschut, hebbende brie ve n van
>>den Grave van Megen met speciale last van de Har>> tog inne om te vervolgen die Geuseknech ten liggende
» bij Hoorn,. welcke voorsz. scepe versochten aen de
» stadt van Hoorn haer proviande te hebben 1~.''
Megen had zijne schepen di~t bij het Hoofd ten anker gebragt, zoodat er geen schip de haven uit of in
kon varen zonder zijnen w il. In di en stand van zaken
lieten de Burgemeesters van Hoorn terstonJ aan de
milnnen van Bredernde -zóó blijv en wij hen gemakshalve noemen weten w at er was geschied, en d<1t
het hun nu bepaald onmogel\jk was hunne belofte na
te komen. Groot was de te leurste lling der Brederoodscl1en, die van hunne zijde bleven aandringen op het
le\ eren der schepen. Zij eischten , dat men hen in de
stad zon la len, dan wil<l en ze in de ba ven scheep
gaan en uit.zeilende aan Megen sbg leveren: Maar de
Hoornsch e regering sloeg dit voorstel onmiddellijk en
stellig af, bewee rde , dat dit niet volgens de ove~·een
komsl was, en dat z\j ook hunne burgers aan zulke
roekeloosheid nie t mogten wagen.
7

l ) Rekeningboek van ]567.
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Wij kunnen ons den spijt en den toorn der aldus
teleurgestelden wel eenigermale denken. Woedend verwijderden zij zich van de stad en schenen aaustalten
te maken om met geweld te verkrijgen wat men hun
niet gunnen wilde. Maar ook de Regering te Hoorn
was op hare hoede. Men had nie t alleen het geschut
naar de wallen gebragt, terwijl de burgers op den
Roosteen steeds in het gewee r waren, om zich ïe
begeven waar de nood bet mogt eischen, maar ook
werden de poorten van binnen met versperringen
voorzien en hier en daar aar<len wallen en schanskorven opgèworpen. Die buiten waren zagen dan ook wel
in dat het dwaasheid zou zijn de stad te bestorm en.
Dewijl in tusschen de Stedelijke Regering de krijgers
zich gaarne van den hals wilde schuiven, en deze en
gene, die hen genegen waren, beg l'epen dat de eenige
kans voor het behoud dier krijgers daarin gelegen was,
dat ze niet voor Hoorn bleve n, ma ar Noordwaa1 ts een
goed heenkomen zochten , te m ee r daar men vern:un
- een stadsbode was o. a. naar Heilo geweest - dat
langs den duinkant nog ander krijgsvolk aanrukte om
de Brederoodschen te vervolgen , besloot de Hoornsclie
Regering de ongenoode gasten tot ver trek te dwingen.
Zij gaf bevel dat de spuigaten der zeesluizen zouden
worden opengezet, ten einde het zeewater te l<iten
inlo0pen. Om echter niet al te groo te schade aan te
rigten, was er last gegeven eerst de pijpen aan de
Groenewijzend, en aan de Watermolens af te dammen, opdat het zeewater niet verder mogt gaan dan
in de banne van Hoorn.
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Toen nu de Brederoodschen alras het water zagen
komen, vroegen zij - meest W a] en , die van onze
watersc happen geen begrip hadd en aan de boeren,
wat di t beduidde? Dezen, die gaarne hunne gasten
zagen vertrekken , ver teld en hun, dat weldra geheel
het land zou onder water staan, en dat dan al wat op
het platte land was moest verdrinken. Buitendien
zorgden waarschijnlij k de vr ienden in de stad, dat zij
den raad ontvingen om zoo ~poedig mogelijk te vertrekken, en <lat de beste weg hun werd aangewezen.
Ein delijk, bevreesd voor het water, en ziende dat te
Huorn voor hen toch niets te winnen was, hesloten
de Ge uzeknechten te vertrekken en zich naar Medemhlik te begeven. Dit was destijds een open vlek,
slechts aan de Oostzijde verdedigd door het toenmaals
sterke Slot 1). Dáár konden de Brederoodschen dan gemakkelijk binnendringen en zich van de noodige schepen voorzien.
Derhalve bra.ken zij den 3en Mei, des Zaturdags
avonds laat, op en begaven zich Noordwaarts, waarschijnlijk over Wognum , Midwoud en Twisk naar
Medemblik, terwij l de Heeren van Hoorn zekeren
Cornelis Hermans te paard h un achterna zonden, om
te weten wat er van hen zon worden.
Nilauwelijks had de Graaf van Megen vernomen dat
zij aftrokken, of hij haastte zich om. hen te achterhalen. Te Wijdenes , of te Schellinkhout zette hij zijn
1) Dit Slot is voor een groot deel nog aanwezig.
oudtijds het verbl ijf was der :Friesehe I\: oningen,

:Men zegt dat )\et .
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volk aau wal, en deed h en insgel~jks op Medemblik
aanrukken. In het holle van den nacht, tot vernieuwde ontsteltenis zeker der huislièclen, trok dit krijgsvolk
dezelfd e dorpen door en kwam Zondag 4 Mei in
den vroegen morgen a;m de Westz~j d e van Medemblik aan. Zoo grooleu spoed hadden echter de anderen
gemaakt, dat Megeu's volk slechts de helft der Brederoodschen te Medemblik vo 11d. De andere helft was
reeds scheep gegaan . Nu had er een hevig gevecht
p1aa Is, · waarin de Geuzrn tot Lweemalen toe hunne
tegenpartij uit de stad dreven. '.Waar terwijl zij inmiddels zich bleven inschepen, werd hun getal eindel~jk
te k lein en moesten zij voor de overmélgt bukken.
Sommigen vielen met het rapier in de vuist, en kelen
werden gevangen genomen en zonder vorm van proces opgehangen, de overigen verslrouiden zich en
zochten een goed heenkomen, hetgee n hun meestal
door de burgers en huislieden verschaft werd.
Toen Megen zijn doel zag mislukken, zet.te hij de
vhigtelingen onverwijld achterna m e t de schepen, die
voor dezen hadden gereed gelegen ; die schepen werden door Megen gehuurd om de vluglelingen na te
zetten , cl ie de Zuiderzee in ge varen waren , doch na
eene kleinl:.' schermutseling gelukkig ontkwamen en
behoud en te Ypesloot, hij Amsterdam aan den Muiderdijk, aanlandden. Vandaar trokken zij door de Veluwe en de Betuwe naar Huissen, gingen daar den
Rijn · over, scheurden <le vaandels en verliep~n ').
l) Dr. P.

ScHELTEMA,

Hendrik v,an Brederode, p. 117.
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Met de bevelhebbers liep het evenwel zoo gunstig
niet af. Dezen waren op een afzonderlijk vaartuig
scheep gegaan, en zetten koers . naar het Vlie, waarschijlllijk om naar Emden te ontkomen. Maar in de
nabijheid van Hadingen ontmoetten zij een gewapend
schip onder het bevel van Ernst Mulart, Kapitein van
den Stadhouder van Friesland, den Graaf van Aremberg. W elligt hadden zij ook dit gevaar kunnen ontkomen, indien niet de schipper die hen overvoerde,
zijn vaartuig aanstonds aan den vijand had overgegeven. Zoo vielen omtrent honderd Edelen der Regering
in handen, waarvan slechts een gedeelte aan den dood
door het zwaard des beuls ontkwam. Te Harlingen
werden er ters tond eenigen opgehangen, terwijl de
voornaa msten naar Brussel eu naar Vil voorden werden
gevoerd, en later, op bevel van Al va, te Brussel onthalsd 1). Dit gesch iedde in Junij 1568, derhalve nadat de ongelukkigen reeds geruimen tijd in den kerker
gezuch1 hadden. Hunne hoofden w erden buiten de
Scharen burgerpoort te Brussel op staken gesteld , en
slechts enkelen der voornaamsten, ofschoon zonder
ee n igen zweem van plegl igheid , ter aarde besteld.
Ook dezen vermeerderden dus het getal dergenen, die
hunne lie.fde voor vaderland en vrijhe id met een' bloedigen dood boel ten , maar wier treurig uiteinde medewerkte om het volk van Nederland meer en meer
tot algemeen verzet aan te sporen. Van de beide
1) VAK VLOTEK, Neder!. opstand t egen Spanje 1567-1572.
1858' p. 39 vv .
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Bat:enbargen zong de dichter ;
Wij banderheeren, twee van 't moedich Duijtsche bloet ,
Van Batoo's oudt geslacht in

Geld~rlar.t

gego<·t,

Z~jn door des Schippers list gclevert in den macht
Van Alba, di e ons hast l) om goet en ]event bracht . 2)

Zoo liep ook deze zaak. af, even 011gel11kki g als
andere ondern emingen om lrent denzelfden tijd elders
beproefd.
Wc1s het der Land voogdes gelukt sch ier allerwege
de rust te herslellen, altans oproe ri ge beweg ingen te
onderdrukken, ook deze beweg ing in Westfriesland
liep spoedig te niet. Het was daar eigenlijk oo k nie t
and•: rs aan de a:l-loop eener reeds verloren zaak.
Maar wat wij vooral n iet ver-gele n moge n in h erinnering t e brengen, het is het groote bewijs van verdraagzaamheid in de godsd ienst bij deze gelegenheid
door de Hoornsche Regering gege ven. Tuen namelijk
de schutters in het geweer geroepen werden, om des
n ood ig de stad tegen de Geuzeknech ten te verded igen,
werden de als Doopsgez ind bekende bu rgers da~1 r van
verschoond. .Men stond hun toe hunne geloofsover' tnigillg te volgen en gcene ·wapenen te dragen. All een
werd hun gelast aa n de opgeworpen aa rd en werkeu en
het aanbrengen van versperringen te arbeiden, »hetgeen zij," zegt Vel ius , »met grooten ijver deden ."
W el een slerk bewijs voorwaar van de goede gezindh eid der Hoornsche Mag istraat.
l ) haast.

2) CL. BAEREN'l'~z . a. w . fol. 7~.
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Het voorgevallene schijnt echter de aandacht meer
op Weslfriesland te hebben gevesligd. Altans den
l4en Mei kwam Jan van Ligne , Graaf van Aremberg
en 's Konings Stadhouder in Friesland, te Hoorn , ten
einde aldaar den staat va n zaken nader te onderzoeken.
Hij werd door de .Magistraat plegtig ontvangen en luisterrijk onthaald, al nam we lligt menigeen h et hem
kwalijk déit hij, die eertijds zelf behoord had tol de
partij der vrijh eidsvrienden , wed<;r mel ijver 's Konings
zijde had gekozen. Toch schijnt Arem berg w einig
Spaa nschgezind te zijn geweest. VVant hij bragt t e Hoorn
ee n aa11tal zilv eren voorwerpen , door de Brederoodsche11 uit ve rschill end e kerken in Waterland, aan den
Wes twal geroofd, en bij hunne aanvoerders gevonden;
deze kostbaarheden nu stelde hij aan de Huorsche Burgemeesters Ler hand, m e t ve rzoe k ze aan de regtmatige
eige naren terug t e bezorgen , daarbij zeggende : n wat
de Spaansch en in hunne klaauwen krijgen, dat is voor
' t vaderland verloren."
Ook verhaal t Velius, dat, toen een der Schepenen
in zijn bijzijn zich veroorloof<le op sm ade lijke wijze
over den Prins van Oranje te spreken, Aremberg dezen toe voegde : >> Heeren zull en wel Heeren blijven."
Uit het Rekeningboek over 1567 blijkt ook dat
destijds é1~n of meer Raadsheeren uit het Hof van
Holland Westfrieslan<l bezochten, ten einde ond erzoek
t e doen naar h e tgee n daar was voorgevall<·n; ten minste ik vind vermeld dat zes leden der Hoornsch e Regering zich des wegens bega ven naar Medern blik, tot
den Commissaris Carel de Smijter. Welligt had dit
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ten gevolge dat den 22en Mei de Landdrost Jan Spelle
-laler een ijv erig di enaa r van Alva- <le stad Hoorn
bezoch t, m et 40 of 50 gereglsdienaars. Nu bleek hel
reeds. hoe gezege nd het voor de burgerij was , dat te
Hoorn de kerken en klooste rs ougeschond en bewaard
gebleven waren. De Magistraat, die den Landdrosl met
veel beleefdheid ontving, zorgde dat hij de sta<l werd
rondgele id en opmerkzaam gemaakt op den goeden
staat, waarin de kerken zich bevonden, zood at hij dan
ook geene aanleiding had om verder onder zof' k Le doen 1).
Hi eraan , en aan de bemoeij i ngen der Reger ing had
men het te danken, dat Hoorn bevrijd bleef van garnizoen. In het laatst . van Mei waren de Burgemeesters
Gerbrant Verduijn en Willem Pietersz. naar Amste1·dam gereisd, om er hunne opwachting te maken bij
den Graaf van Megen en te vernemen of men ook
voornemens was binnen Hoorn knechten te legeren ,
en zeker ook met her doel om den Stadl-":mder te bewegen van dit voornemen , indien het bestond , af te
zien 2) .
lnt ósschen was het gevolg der gebeurtenissen, dat
niet alleen, gelijk ik reeds verhaald heb, de prediking
der Hervormden was geslaakt, maar ook dat Clement
11'Iaertsz. en Evert Gorter, den 26en Mei den las!

.

1) Deze Spelle, Opperste Provoost in criminele zaken , gemeenlijk de
Roode-Roê geheeten, werd later, in Febr. 1569, op last "an Alva opgehangen, van wege verschillende ongeregtigheden in de uitoefening van
zijn ambt gepleegd. VELIUS , p . 310.
2) Den 7 Mei ló67 was, in Oranje's plaats, de Gr"a af van Bossu aanges teld tot Stadhouder over Holland.
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ontvingen om de stad Hoorn t e verlaten. Te gelijk
werd aldaar door het Gerecht gezocht de Heer Lancelot van Brederode , een bastaardbroeder van Heer
Hendrik, die zich destijds te Hoorn moet hebben opgehouden , en <lie een van de voornaamste en meest
gesqhikte hoofdeu der Verbondenen was. Hij wist echter met een schip van Harderwijk te ontkomen en
week naar Duitschland.
Clement Maertsz. ,en Gorter gehoorzaamden aan den
ontvétngen last eu vertrokken hoogstwaarschijnlijk naar
Em<len, waar wij altans den laatstgenoemde later terugv i o<len.
Emden, 'eene der voornaamste steden van het Graafschap .Oostfriesland, dat reeds in 1529 de Hervormde
godsd ienst had aangenomen op voorgang zijner Vorsten , Emden ,
" Als een moeder in h aar schoot,
Borg zij ballingen in nood,"

bood , even als Londen en VV ezel, aan de Nederlandse he ballingen een ve ilig toevlugtsoord. Daar, in
de o.n middellijke nahijheid van hun vaderland, konden
dezen gemakkelijk het oog houden op h~lgeen in Nederland voorviel, en, bleek hét noodig en raadzaélm.
dan konden zij vandaar spoedig naar het land hunner
gebo9rte terugkeeren. Aan Ovslf~·iesland en vooral
aan Ernden heeft ons vad erland groote verp ligting, van
wege de daar genoten veilighefd en gastvrijheid 1).

'

1) VAN VLOTEN a. W. p. 69 vv.
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VI.

1567-1572.

Zóó s"heen het dan , omstreeks het midden van
1567, met de Hervorming in ons Vad erland gedaan.
Allerwege heersdll.e eene tamelijke ru st. De Her vormde godsdi enst werd niet meer open lijk uitgeoefend.
Het verbond der Edelen, waarvan men zooveel verwachling had gekoesterd, was verbrok en. De voor. naamste Hoofden der vrijheidspartij h adden , of, ontmoedigd, m e t de Regering zich verzoend, of waren ,
tevens met een zeer aanzienlijk gel.al der ingezetenen,
ten lande uitgeweken. Filips had, naar allen sch~jn,
gezegevierd; Valenciennes was hernomen, alle steden
des lands onderw ie r·pen zich, en ruim veertien <lagen
na Oranj e's vertrek, den 2Sen April, hield <le Landvoogdes haren inlogt t e Antwerpen, dat zoolang het
mid<l enpunt van den t egenstand was geweest.
Hadde Filips zich tev reden gesteld m et de verkregen
uitkomst, de rijke erflanden waren dan missch ien voor
h em en voor zijne nazaten nog bew aard . gebleven.
Maar gedreven door zijnen dw eepzieken ij ·1er, e n ook
door het verlängen om aan het streven zijner voorgangers uit h et Borgondische en uit h e t Ooste nrijksche
Huis de kroon op te zellen, en als onbeperkt All èenheerscher ov er de Nede rlanden te beschikken, bedierf
hij zelf ·wat zijne zuster, Margaretha, met zoo veel
moeite had tot stand gebragt. Door het uiterste der
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dwingelandij, door het verscheuren van 's Lands privilegien , door de hardnekkige weigering om eemge
godsdienstvrijheid Loe te staan, door de meest gestrt:nge vervolging van al wie aan de onlusten ook maar
ee nigzins van verre had deelgt:nomen, door verregaande onderdrukking, - in één woord .. """ door het
zenden van den Herlog van Alva met ee ne aanzienl~jk.e
legermagt, deed hij zelf h et haast gedoofde ruur
weder opleven en uitbarsten tot eene vernielende
vlam , die én van zijne Ne<lerlandsche onderdanen , én
van zijne Spaansche dienaren zoovelen verteerde, maar
ten slotte het heldere licht der vrijheid onlslak.
De geruchten, die ree ds vroeger waren vernomen,
werden maar al te zeer bewaarheid. Ferdinand Aharez de Toledo, Hertog van Al va, Markies van Coria,
en z. enz., was door den Koning benoemd tot Kapitein-Generaal van het leger dat naar de Nederlan<len
zo u worden gezonden. Het is niet te ontkennen, dat
Alva een der bekwaamste legerhoofden van zij11' tijd
was, een man tegelijk stout en voorzigt ig in het veld,
en welberaden in de rai:1dzaal , aan zijnen Koning geheclit ·met onwrikbare trouw, maar daarnevens hoogmoedig en wreed van inborst. Hem had Filips bestemd
om in de Nederl.mden zijne plannen ten uil1 óer te
brengen.
Der Landvoogdes wns het gerucht van Alva's aanslaan<le overkomst in het geheel niet welkom, Zij had
het waarl~jk aan haren broeder niet ver<lien<l, dat zij
dus . uit hare Land voogdij als gedrongen werd. De
Landzaten en den toestand kennende, voorzag zij wel1

116
ken keer de zaken onder Alva's beheer stonden te
nemen. Zij schreef ook in dien zin aan Filips, be weerde dat meer dan Al va's komst, al bragt hij ook
een l eger van 50,000 man mede , de overkomst van
den Koning zelven zou kunnen strekken tot het stillen der onlusten , die buitendien reeds grootendeels
waren bedwongen. Maar de Koning sloeg den raad
zijner zuster in <len wind.
Al va verliet Spanje , vergezeld van zune zonen ,
Don Frederik, en Don F erdinand, en van Spaansche
troepen, die in !talie en Sicilie zouden vervangen de
oude, geoefende Spaansche en Italiaansche soldaten ,
welke Alva met zich naar de Nederlanden zou voeren.
Met dezen te Genua aangekomen, trok de bekwam6
bevelhebber, niet zonder veel moeite, maar met groot.
beleid, de Alpen over, geleidde zijne troepen in goede
orde door Sa voye, Borgonrlie en Lol ha ringen, en versterkte zich onderweg nog met 1500 à 1600 mau
Duitsche soldaten - zoodat zijne legermagt bestond uil
ruim l 1000 man en kwam in de eerste helft van
Augustus l 5G? in het Luxemburgsche aan. Reeds den
Hen Augustus w erd Antwerpen door een gedeelte zijner troepen bezet, terwijl hij zelf zich mrnr Brussel
begaf. Alva betoonde zich zeer eerbiedig jegens de
Land voogdes, al lans voor het uiterlijke , mil ar was onverzellel~ik in het volvoeren van zijne voornemens ,
zich daarbij om hare raadgevingen weinig bekommerende. Hij nam, zeid e hij, alle verantwoordelijkheid
op zich. _ jegens de voornaamste Edelen wendde hij
eene groote vriendelijkheid voor , maar het 'was ten
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einde sommigen hunner daarmede te verschalken en
enkele uitgewekenen nadr Brussel te lokken, gelijk het
werkelijk ruet den Graaf van Huorne gelukte, die het
slagloffor werd van zijn goed vertrouwen. Anderen
echter, en daaron<ler Oranje, lieleu zich uiet mi~lei<len.
Alva deelde al spoedig aan de Landvoogdes mede,
dat hij geheime iuslrnclien had, die hij laler zou
openbaren. Margaretha van Parma, die reeds terstond
begrepen bad, dat men haar slechts eene ·schaduw van
g0zag wilde laten, vroeg herhaaldelijk en d1·iugend
haar ontslag, 't welk haar eindelijk vei leend werd,
waarop zij den 1Qen December de Nederlanden verliet
en naar hare Ilaliaausche St0:tlen terugkeerde.
Reeds spoedig na _zijne vestiging te Brussel had Alva
geopenbaard welke de bedoelingen zijns meesters wareu. Z~jne vrieudelijkbêid jegem sommige voorname
Edelen bleek alras geveinsd te zijn. Den gen September deed hij den Burgemees.ter van Antwerpen, van
Stralen , de Secretari><sen van Egmont en Hoorne , en,
wat door geheel hel Land een' kreet van verbazing en
ergernis deed opgaan, bei<le genoemde Graven on verhoeds gevangen nemen en in gestrenge bewaring opsluilen. Algemeene onlslellenis werd daardoor te weeg
gebragt, zoodat niet alleen Antonie van Lalr1ing,
Graaf van Hoochslraten, en een groot vriend van
Oranje, die ook naar Brnssel wilde tcrugkeeren, zich
ijlings weder verwijderde, maar ook nogmaals een
groot aa.n lal ingezetenen het land verlieten 1). Dit
1)

VAN VLOTEN

a.

W.

p. 52 vv.
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had ten gevolge, dat den tSen Sept. een placcaat werd
uitgevaardigd, waarbij het den inwoners verboden werd
zich naar het buitenland te begeven. Alleen zij die
om noodige zaken moes ten vertrekken, konden daartoe verlof bekomen, maar moesten dan ook eene
maand te voren van hun voornemen , met opgave der
redenen, aan de Overh eid keu nis geven.
Niet dan met groole schade konden de uitgewekenen
hunne goederen , of een gedeelte daarvan te gelde ma ken, maar men zeide :
De b est e raad om te b etrachten
Is: loop en en niet langer wachten;
Veel liever beedlen b'1iten 't land ,
Il an hier gehangen of verbrand.

En niet minder groot was natuurl ~jk de schade voo1
degenen die achterbleven. Want waar zoovelen , vooral van de m eergegoeden, bet land ve rlieten, leden
handel en nijverh eid zeer gevoelige verlieze n.
Dat men evenwel reden h ad om niet te zuimen ,
maar zich vrijwillig in ballingschap te bege ven, bleek
spoedig gen oeg uit Alva's han delwijze. Nog ee r de
maand September 1en einde spoedde , had de Hertog
een nieuw Geregtshof ingest eld, dat te Brussel zittin g
hield, ond er den naam van Raad van Eeroerte. Hel
hee lle, dat de gewone r egthanken te veel bezigh eden
hadden , dan dat zij de talrijke r eg tsgedingen hadden
kunnen behandelen , die ge voerd moesten worden tegen al wie aan de voorgaande onlusten had deel genomen, of zich eenigûns had schuldig gemaakt aan
0
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oYertreding der placcaten. Alva zelf benoemde de leden der nieuwe regtbank, waarvan sommigen maar al
te berucht zij 11 gewol'<len, terwijl het bekrachtigen der
vonnissen, of liever het uitsluitend regt van uitspraak
den Hertog in pel'soon was voorbehouden. Het volk
gaf Clan den Raad van Beroerte den .eigenaar<ligen en
duidelijken naam van Bloed1·aad, uil hoofde van de
vele vonuissen e n teregtstelliugen, welke hij verordeude. Tevens zond Alva naar de verschillende gewesten Comrni~sarisse11, die -overal moesten 011derzoeken
en opsporen, wie zich op eenigerlei .wijze had schuldi6 gemaakt en wat door de pLiatselijke Overheden
was verrigt 1). Daarb~j sprak me:n nog van een vonnis
der Spaansche luquisilie, welke, door den Kouing om
rnad gevraagd, oordedde, et-tl aLle Nederlanders als
schuldig rnoeslen worden beschouwd' omdat zij' of in
de onlusten mede werkzaam waren geweest, of deze
niet ge11oegzaam hadden belet, welk vonnis Filips
zelf den 2üen Februarij 1568 bekrach Ligde.
Algerm·eu was de verslctge11 heid in het Land. Nat uurlijk deelde ook daarin de burgerij van Hoorn. In
den zomer en in den herfst van 15ü7 heersch Le daar,
gelijk waarschijnlijk ook elders, eene pestziekte ' die velen wegnam en wailrdoor de stemmi11g <ler inwoners nog
meer gedrukt werd. Velius verhaalt dat deze ziekte
ook aan ee n' van de voornaamste en meest geachte
burgers het. le\·en koslle , namelük aan Jacob Cfoesz.
Sijms, die den 28en Aug. overleed en die, voorziende
I)

VAN VLOTEN

a. w. p. 18.
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de benáauwdheid welke voor de deur stond , op ZlJn 1
stt·rfbed zeide : »dat het geen tijt was om naer ~Je
» mants leven te bidden 1)."
Ook te Hoorn ontbrak het destijds niet aan pogingen tot vervolging. Niet altijd ec hter hadden dezen
den uitslag, dien de vervo lgern daarvan verwé:lchtlen.
Dit bleek ook hier.
Wij hebben vroeger verhaald, hoe in 1564, tegen
den zin der Hoornsche l\fogislraa t , tot: pastoor aan de
Groote Kerk was benoemd, zekere Heer Dirck Cornefoz. 2) . Deze betoonde zich niet zoo gematigd étls zijne
voorgangers. Toen nu de vrijhl:'id, in 1566 aétn de Hervormden toegestaan, in den <rnn vang van 1567 weder
geheel was ingetrokken, schijnt deze geestelijke zich
krachtiger te hebben gevoe ld om tegen de ketterij te
velde te trekken. Hij wenschte dat er gestrenge maatregelen werden genomen om haar te beteugelen. Maar
de Hoornsche Overheid was en bleef <laarvan alkee1·ig.
Wel trachtte de Stedelijke Regering met den Pastoor
op een' goeden voet te bl\jven, dit blijkt ten mi11ste,
dunkt mij, uit de volgende ResolLttie: » Opt<"n xxv11jen
>> Maij anno Jxvj is bij Burgemrn ende Raden hier
>>onder gespecificeert gestemt datmen Mr. Dirck Cor>> nelisz. onse tegenwoerdige pastoer jaerli x te baet
>> sullen coemen voor zijn dienst die hij gedaen heeft

1) VF.LIUS, p. 31I. Sijms was destijds Schepen, en vroeger meer
dan eenmaal Burp;emeester geweest; hij werd opgevolgd door Cornelis
Cornelisz Laekeman.
2) Zie boven p. 47.
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» dîe stede ende burgerie van Hoorn ende so Godt wil
»noch doe n sal. . . . xxv guld P. n, e nde dat soo langh
»d ie p~st.o rie gheen hondert nobelen op sal mogen
» brenghen, ten Wétere dat die self<le paslol'Ïe naer>> n;aels zoe verbelerde dat zij dese
ho11d crt nobelen
>> mochte ophrenghen, ende dat bij conscie11tie vallden
>> selfd e pasloer soe sal <li e sladt daer af gevrijl zijn,
>1 wa 11t hem voer deze tijt
wt gracie gegu 11 t is; pre1
>> se11 1ibus, enz. )." Dat de pa,forie minder i11komsten
had dan gewoo11 lijk , m ag wel worden toegeschreven
aan de toenma lige sleclite tijden en ook aan het toenemend ge l<tl der Hervormden . In elk geval blijkt uit
het aan ge haa !d e beslui L dat de SIede lijke Regering den
Pastoor een blijk van welwillendheid wenschte te geven.
Het was misschien ee n jaar nadat het gemelde besluit genomen werd, dat Heer Di rck goed vond de
SLede l~jk e Regel'ing Mill te klagen bij den Btssclwp,
hewere~de dat zij verzuimde de placcaten tegen de
ket terij gerigt, behoorlijk te handhaven en toe te
passen .
De Hoornsche Regenten zochten en vonden steun
tegen deze besch u l<l igi ng hij den vroeger genoemden
Deken van VVes tfries laud, Hee 1· Jan Grouwel. Deze
legde op hun verzoek bij het KapitLel een gunstig getuigen is af aangaande den stand van zaken te Hoorn,
en het gevolg daarvan was dat de aanklagt werd afgewezen.
1) Tbouck v an de keuren enz.
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Maar Heer Dirck was l1iermede niet tevreden. Hij
vem ieuw<le zijn e bescliulJiging, ditmaal bij het Hof
van Hullaud. Het Huf zu11d daarnp twee Cuinmissarissen, H('er Care! de Smijter - of Srniler -- en Heer
Jan van lLtlle naar Hourit, ten ei11Je Je zaak op de
pla<1t.s zelve te onderzoeken. Deze Commissarissen
kwameu iu he l laatst van Mei, den 25en of daaromtrent, t e Hoorn, en verloefde11er tot den 3en J,mij,
wanneer zij voor sta<ls4ekening tr.r scheep naar Muijden
terugkee1·de11 1). BeiJ e Commissarissen hehbeu zich gedurend e de11 t~jd Véln hnn verblijf te llourn ook begeven, de Smijter naar Me<lemblik, en van Halle uaar
E11khuizen. Voor het overige wer<len zij door het
Stedelijk Bl~stunr vau Houru zeer feestelijk onthaald .
Men had hun -gelijk dit reel"l hij dergelijke gelegenl1e den gebeurde - een ges1·ltikt ' logies b0rei<l in he t
Cecilieukloustt·r, op de Gouwe 2) , en zorgde dal de
Heeren over het onthaal i11 geenen deele te klagen
ha dd en. Er werd Jag aan dag zeer overvloediglijk
opgedischt, gelijk uit de rekeningen van onkosten. duidelijk genoeg lilijkt , te1-w~jl Burgemeesters en Vroedsch appen zorgden dat steeds ten minste enkelen hun1) Ook omtrent deze zaken is h et rekeninrrboek der Stad vrij uitvo c•
r ig . H et een en ander daarvan vindt men vermeld onder Bijlage J.
2) In den jare 1383 werd te Hoorn hPt eers te klooster ~estîcht, onder de orde van de H îeronymi t ers of Broeders van den goeden wille.
Daarn0Yens werd in 1402 het Cecilien klooster gebouwd, aan hetwelk
de rlieronymiters , in 1129 uit H oorn vertrekkende, hun kloost er afstonden. Een gedeelte van het eer stgenoemde h ee ft later gediend tot
logeme nt 1•an Gecommitteerde Raden van Westfriesland. Een deel van
St. Cecilien dient nog voor Latijnsche school.
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ner de Commissarissen gezelschap 11ielden. Het gevolg
van dit onophoudelijk gaslereren was, dal, als er
i emand kwam, zegl Vel ins, om de Hec ren te sp rekPn,
het anlwoord van den bode all ijd luidd e : de Heeren
zijn aan tafel, of de Heeren zijn te bedd e, zoudat
meu onverrigter zake kou henengaan. Waana.: li\j111ljk
zorgden ook de Regenlen dat de Commissarissen zich
vergewissen kond e n va11 den goeden sladt der kerken
en kloosters. Allans de Heere11 \'ernamen gee 11e klagten omlre11l ketll'rij, en keerden wd \'oldaau naar
'sGraveuhiige terug. Bij huu 1•e rlrek ve reenJe 111111 de Burgemeesler Gerbrand Verduijn, rn1ml·11s de S1ad, met een
gescheuk van 19 go11de11 Angelull eu 1). Een der Hce ren
kon uiel 1rnlalen te vragen: waarom geen twi1it ig?
waarop Verd11ijn, zeer gevat, a11twoordde met den versregel' uit Virgilius: »J.Vttmero Deus impnre gauclet 2)."
De Ct>mmissarissen vertrokken welgemoed eu welLevreden naar den Haag, en rapporleerJe11 omlrent den
toestand van Hoorn -<llles goeds. Z\i lrndd en niets van
ketterij vernomen, en aan de hes"hu ldi g i11g door Heer
Dirck ingehragt, werd verder geen gevolg gegeven.
Deze was hiermede echter 11og niet tevredl'n gesteld, en hernienwde zijne aanklagt, Le Rrussel voor
den Hoogen Raad. Hierop werd de Sledelijke Regering
ingedaagd om zich te kom en verantwoorden. E1 Lel\jke
leden dier Regering , en onder <lezen de kloeke Ver-

I) Dezen hadden destijds eeni: waarde van 63 stuivers het stuk.
2) " Dm· Godheid behaagt een oneven getal," of, "een oneven getat

brengt geluk aan."
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duijn, reisden naar Brussel. Hartelijk gaarne, gelijk
zich denk en laat, wenscbten zij ook nu de zaak tot
een goed einde te breugen, en beraamden daarloe een
plan, waarvan zij zich veel goeds voorstelden. T e
Brussel aangekomen, bestelden zij namelijk in hunn e
herberg een' luisterrijken maaltijd tegen den volgenden
dag en noodig<len hunnen Pastoor, die zich ook te
Brussel opl1ield, en daarnevens eltelijke Bn1sselsche
Heeren; onder der.en, degenen voor wie zij daags daaraan moesten versc hijn e11, ten einde zich op de ingediende aanklagt 1e verdedigen.
Bij dien maaliijd werd er goed opgediscbt en vooral
het drinken werd ni et vergeten. Toen de gasten van
het noodige ruimschoots voorzien waren, en hel gesprek ov er tafel levendiger werd, nam Burgen:etster
Verduijn h et woord, en we idde uil over »Je n droe>> ven tijd daer men toen in was, als soo veel nieuwig» heden oreral deur h et land iukropen, soo veel secten
» over al in swauk gingen, dat m e n selfs met droef» lieijd hadd e moe ten sieu, dal de Bee ldt' n der Heiligen
n geslë1gen, de Outaers gebroken, de kerken gescheut
n en onthcijligt waren, en Jat niet op een plaets,
» maer h eele landen deur. Viel uijt dit propoost ten
» lesten op onse Stad, en verhaelJe roemens wijse hoe
n stil en gerust al Ie ding lot onsent was, hoe devoot
»en ijverig dal de Burgers tot het oude Katholijke ge» loove waren, dat m en de Beelden daer noijt gesla» gen, de Kerken noijl berooft hadde, dat men van
»geen seclen noch nieuwigheden in de Stad hoorde."
Tussc hen al deie redeneringen door, vroeg Verduijn
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gedurig aan Heer Dirck, die zeker rn Z\)De nabijheid
zat., of dit . alles niet alzoo was, en <leze »zijne hit ter>> heijd deu1· den wijn wat vermil<let s~j11de , seijde niet
>>als ja en Amen op 't gene <lat hem afgevergt wenl 1)."
Nadat de maaltijd was afgeloopen, vertrokken de
gasten weltevreden. M<1ar Heer Dirck was den volgenden morgen niet zoo welgemoed. Want !Jij herinnerde
zich wal daar was gesproken, hoe hij alles wat Verduijn had gezegd, beiiamd had, en hoe bij nu onmogel~jk zijne besclrnldigiug zou kunnen volhouden. Hij
had dan immers voor diezelfde Heeren, met wie hij te
gast was geweest, moelen ontkennen wat hij daags te
voren bevestigd had. Zóó liep de zaak zeer stil af.
En wie zou h et den wakkeren Hoornscbe n Burgemeester euvel dui<le11, dat hij der waarheid ee 11igzi11s had
te kort gedaan, altans de volle waarheid niet had gezegd? Immers geschiedde het om veel kwaads Le voorkomen, en zijnen m edelnirgers den strop ,·a 11 de n hals
te houden, zoo als Velius het eigenaardig en krachtig
uitdrukt.
Heer Dirck schaamde zich echter zoo zeer over h et
voorgevallen e, dat hij niet weder binnen Hoorn komen
wilde. En daardoor gaf hij tevens der Stedelijke Rege-

1) V:inrus p. 284 , die verhaalt , dat hij deze bijzonderheden heeft
vernomen van een' van de "princip aelste Regenten zelfs , die in al
"desen dingen om en bij is geweest.'' Men zie over V erduijn ook
Mr. JAC. SCHF.LTEMA, "3taatkundig Neder!. Amst. i806, II. p. 394.
V ercluijn moest bij de ver an dering in 1572 Hoorn verlaten en ging te
Amsterdam wonen, vanwaar hij nog eene poging aanwendde , om de
Stedelijke Regering van Hoorn met den Koning te verzoenen.
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ring de gelegenheid om zich van den lastigen man te
bevrijden. Zij daagden hem namelt.)k in om zijne bediening weder Le komen waarnemen , op straffe van
die anders te zullen verliezen , zij noemden hem een'
on trouwen herder, die de kudde verliet nu de wolf
dreigde, enz. Heer Dirck kwam evenwel niet terug~
Deze zaak bleef nog geruimen tijd hangende. De Pas~
toor bleef te Leuven vertoeven, en de Stedelijke Regering trachtte met hem in scliikkiug te komeó; men
wilde hem een gedeelte van de iukomsten der pastorie
lalen eu de bediening van het ambt aan 1.;en' Vicaris
opdragen, gelijk blijkt uit eene Resolutie van 20 Nov.
157i, »Ten daghe ende presen tie als voiren is mede
>> ghestempt, da !men Meester Dirck Cornelisz. pastor
>) van Huirn souden ontbieden van Loven ende met hem
)) veraccol deren tot hondert gulden jaerlix ' tsij met
» viccarien, beneficien ofte anJersins, so het tot Stadts
>> prouffite best te vinden w.ire 1)."
Het schijnt ec hter dat de Stad met Heer Dirck geen
voldoend accoord kon treffen, want »den xxen Jctnuarij
» a11110 xvc lxx1j is mede ghestempt dat men gheen
>> brieven meer e n zoude schrij ven aeu 011se pastor tot
»Leuven uochte gheuen beluflen meer ducn, maer die
» saecke voor deseu tijt gautschelijck laten rusten 2) . "
Ten einde echter in de bestaande vacr1tnre te voorzien, werd een ander Pastoor aangesteld, gelijk blijkt
uit de volgende Resolutie: 1> Opten xen l\fartii xvc lxx1j
l) Tbouck van de Keuren , enz.
2) Ibid.
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» Stilo coi. soe

is gheslempt bij die ghemeene Vroeischa ppe datmen Heer Ma1·ten Flurissz. van Haerlem,
» die hier eerlijls 1'.appellaen gheweest is, so udeu ac» cepteren tut onsse pastoer ende hem zoude vulghen
» alzulcke Emoliunenten, Rente11 ende vruchten, als
>l die vuirgaende pasloeren ghehadL bebhen ende <lie
>l zelve pastorie bij de vo irsz. heer Maerlen hedient
>l zijude ee u jaer ofte twee ' eu hij hem •tiet eu mocbte
>l ghcueeren metten vruchten ende emulumenten van
>l die11, zalmeu hem alsdan ee n ee rlicke compele11cie toe
» viudeu tzij bij vicarijen, ex: aerario puhliw 1) , ofle
» anderssins, behoudelick dal hij ee u eerl ick kristelick
>l vreedsamich ende trauquil leven zal leijden, ende
>l dat zijn vader ende broeder bij hem 11och hier in
» desen sladt zullen woneu 2)." Wie denkt 11iet bij die
woorden >l vreedzaam en rustig" aan de onrust, door
den voorgaan<leu Pastoor veroorzaakt, en waarmede de
Magis traat zoo siecht gediend was geweest'?
Wij keeren tol. hel jaar I 568 terug.
Terwijl hel geschil tusschen Heer Dirck en de Slt:de.
'
lijke Overheid aanhangig bleef voor verschillende regtbauken, en waarschijulijk niet vóór Sepl. 1568 geëindigd werd, had Alva met zijnen Raad van Beroerte het
werk der vervolging a ll erwege in den Lande voortgezet. Maar niet overal werd hij door zijne Commissarissen, noch door de plaatselijke Regeriugen naar zijnen
we11sch ondersteund in het vangen en teregtstdlen van
allen, die aan de onlusten eenigzius hadden deelgeno>>

·l) Openbare geldmiddelen.

2) Tbouck van de Keuren, enz.
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men. Hij beraamde daarom een ander plan, dat ook
ten uitvoer werd gelegd, al lans op somm ige plaatseu .
Hc1dd e men h em Ol'eral ee 11 e slipte ge hoorzaamheid betoond, dan mude11 m et ééu' slag alle nog overgebleve n ve1dachte perso11 en zijn gevangen genomen').
In het jaar 1568, in de11 nawinter, göf Alva aan
al zijne Commiss<Hisscn i11 de verschillende geweste n
last, om in éé11 en nacht een groot aantal personen op
te 1igten en naar Brussel op te ze ud en . Dit zon geschieden in de11 Vasleirn vondsnac ht. Da n h ee rsc hl e er
gewoonlijk onder de burgerij eene ta melijk luidrLlchtige
vrolijkheid, ieder was onbezorgd, verm oeid \'a n het
feestvieren, en te gemakkelijker, meende de d\vingeland , zou hij dan zijnen slétg kunnen slaan. Deze commiss ie te Hoorn te volbrengen, was opgedragen aan
den Castelein van het Slot te Medembl ik, Junk.er
Corn elis van Rijswijc, uit het oud-adellijk geslacht
van di•m naam, dat zijn e bezill in ge n had in het land
van Allena. De Vastenavond viel in h et jaar 1568
op de n 3en Ma art.
Van Rijswijc, aan den hem opgedragen last voldoende , kwa 111 dien dag te Hoorn , en toen in h et
mi<ldernach tel\jk uur de burgerij lot rust was gekomen, begaf hij zich met den Ouderschout Corver,
beneve ns eenige di euaren, en in gezelsclrnp van tw ee
of drie der Burgemeesters, naar de wou in gen derge-,
nen die hij moest gevangen nemen. Maar hij voncL
niemand hunner; allen waren zij afwezig. Wij kuni)

VAN VLOTEN

a.

W.

p. 29,
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nen niet nalaten te deelen in het vermoeden dat de bedoel,de personen i.n tijds waren gewaarschuwd, vooral daar
dil ook elders het geval was. De Schout van Munnickendam, en die van Leijden, ]\fr. J<1n van Berend regt,
haddell niet geschroomd zich zeh·en in grnot gevaar
te stellen, om een aantal hunner medeburgers te
redden 1) . Well igt hadden de hese hu l<ligden te Hoorn
hun behoud te danken aan den Schonl; l\fr. Joost
Huijgesloot. Hunne namr.n worden gedeeltelijk opg1•geven door Velius 2) , die negen personen noemt , en
verder spreekt. van eenige lieden VdU geringer qnaliteil; in de Sententien van Alva 3) worden met name
vijfLien personen genoemd. Er waren er echter in het
geheel zeventien, waut twee der door Velius aangeduidi::n komen in de Senteu Lien niet voor. Een van
dezen 'Nist zich met de Regering te verzoenen. Deze
was niemand anders d<1n de reeds meermalen vermelde
.Bnrgernees1er, Willem Pielersz. Euckhuijsen. Hij hield
zich sclauil binnen Hoorn en wendde, door middel van
goede vrienden, pogingen aan om vergiffenis van Alva
te verwerven. Dit gelukte, eene goede ronde gddsom
bewoog den Hertog en Euckhuijsen kwam vrij, maar
hel kostte item , die zeer rijk was 4 ) , schier de helft
van zijn vermogen. Den 2Qen Apnl mogt hij zijne
woning weder betrekken. Sedert verkeerde hij echt.er
1) YELIUS p. 312. Y AN VLOTEN a. w. p. 102.
2) p. 312.
3) p. 142.
4) Onder de burgerij droeg hij een' bijnaam, die duidelijk genoeg ge.
tuigt, hoe hij algemeen voor schatrijk werd gehouden.
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rn een dubbelzinnigen toestand. Te voren had hij zich
als een vriend der vrijheid doen kenuen, maar eenmaal in verJeuki11g bij de Regering, wer.l hij als van
zelve gedrongen zich bet Legennvergestel<le te betoonen van hetgeen hij vroeger geweest was, hetwelk
velen ergerde. Nogtans wenl hij iu Li70 en in 1572
weder tot Burgemeester verkozen. Nog één a ud er,
door Vt!ius opgegeven, Comau Gerrit Jansz. in de ·
Papegaai, wordt in J e Senleutien vau Alva eveurnin1
genoemd. Missch ieu was hij reeds overleden, of zijue ·
onschuld gehleken.
De overigen begaYen zich in vrijwillige balli11gsch.ip
en vertoefden waarsd1ijnlijk meest allen iu Ooslfriesland, het gewone toevluglsoor<l der Noord-Nederlau<lsche uitgewekenen. "\i\lij laten hier hunne namen
volgen.
Pieter Plorisz. , bekend als >> groot begunstiger en
» aenllétnger van die van de Niewe Godsdienst geweest te
1> zijn, en de Ael moessen onder de Predicalien vergaeclert.''
Hij was een der vool'Ouders, misschien wel de grootvader van den beroemden Hooruschen Vice-Admiraal,
die denzelföen naam droeg, en wiens nageslacht nog
te Hoorn woonachtig is 1) .
Jan Maertensz. Hel geslacht, waaruit deze grspro1en is, droeg den naam van Merens, die nog Le Hoorn

l) Dr. C. A. Amn1<G, Bekn. Gesch. tl. Stad Hoorn en van de Groote
Kerk, Hoorn 1839, p. 33. De naam van Florisz. is door de familie al•
geslachtsnaam aangenomen; · men schreef Floor, doch die naam il;
later veranderd in dien van Bloem.
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en elders voortleeft. In een H.S., waarvan WIJ vroeger 1) reeds gesproken hebben, wordt omtrent hem
gemeld: >> Hij is, omdat hij op 'L Kccreu (nn genaamd
»de Geusendaal) ter predicaLie geweest was, e.n uiet
>> ter mis of biegt gi11g, a 0 l 5fi9 door last van Duc
» d'Alva gezocht, <loch, gewaarschuwd zij11de, ont>> kwam hij ter naanwernood zijnen schelmschen arm,
»op een huis, vanwaar hij naar oogzigt, de stad uit
»gevoerd is. Als hij 't. onlkwam, heeft h~j 2 jaar in
>l Engeland, Il.Ub een Italiaa11, zich ontbonden, is 3
>>jaar heimelijk op zolder geweest; zijnè onroerende
»goederen, tot zijns vrouws luurmand i11cluis zijn ge» confiskeerd e n ve rkocht, hoewel <le Priesters hem,
»om zijne jo11khei<l, gepresenteerd hadden te verschoo>> nen, indien hij maat' bloolshoofJs over den Rooden
»S teen had willen gaan."
H~j was in 1544 geboren en m 1562 m 't huwelijk
getreden 2).
l:) Zie boven , p. 38.
2) Zi~ over hem Dr. C. A. ABBING-, Gesch. d. Stad Hoorn, Vervolg
op VeJiug I. p. 31. II. p. 106, 110 n ·. Omtrent de genealogie van
dezen persoon bestaat eenige onzekerheid. Immers de geschiedeni s van
lateren tijd maakt gewag van een' Jan Maertsz. Merens, meermalen
Burgemeester van Hoorn . en de zoon van den boYengenoemde. Maar
nn acht men het onwaarschijnlijk , dat vader en zoon dezelfde namen
gedragen hebben. Daarom meent Ahbing, dat de hier genoemde moet
gehouden worden voor den Maerten Merens, die mede cl en Briel innam.
In de Sententien van Alv a wordt hij echter cluidcl\jk Jan Maertsz.
p:enoemd, terwijl de chronologie en de bei igten van h et boYenaangehaalde H.S. ons hem niet doen zoeken onder de Wate rgeu zen. Het
bezwaar, in het voeren van dezelfde namen door Yader en zoon,
sc hijnt mij niet gro ot toe. A. P. VAN GRONINGR N, de Watergeuzen,
Leijden I840 , p. 2i9.
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~1lbert Jansse, lakenkooper, bij Ve1ius Albert Jansz.
Groot genélam<l , Jan Cornelisz. Spranger, koopman
en Dirck Heijnsz. Hoogerbeels, die met den zoo
eve n genoemden .fon Maèrlensz. in <le Se11tentien- van
Al va worden besclml<ligd van » mede geweest te zijn
>J groote beguustigers en éle11lrnngers van de gesegde
»Nieuwe Godsdienst en haer bemoeijt met de voorle>> dene oproeren."
Deze Hoogerbeets - wiens grootvader, die denze1fden naam d roeg, het dorp de Heets had verlaten , om
zich Le Hoorn Ie vestigen - was Doctor in de Medicijnen en herhaaldelijk lid der Stedelijke Regering. In
1562 was hij lid der Vroedschap geworden, en na de
veranderi ng in 15 72 naar zijne vaderstad teruggekeerd,
werd bij in 1582 gekozen tot Burgemeesler, in 1585 tot
Schepen , in 1588, en andernlélé1l in 1590 en in 1592
tot Burgemeester. Hij was de vader van den beroemden Pensionaris der Stad Leijden, Rombout Hooger·

beet"s 1).
Ouk de straks genoemden : Pieter Florissz. en Jan
Cor11elisz. Sprdnger bekleedden meermalen dergelijke
bet1 ekki ngen 2).
Trijn Rei; ers doek ter, weduwe van .Albert Tki/sz.,
» hehbeu<le in haer huijs laeten prediken," zeggen de
Senten tien, die ook haren overleden ech tgenoot be-

1) VELIUS p. 648. ABBING. Verv. op Velius' p. 50.
2) Pieter Florissz. werd ook met Rippert Hercx in Aug. 1572 afge·
vaardigd om Hoorn te vertegenwoordigen op de dagvaart der Staten te
Haarlem. Tbouck van de Keuren enz.
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schuldigen, dat hij wilde , »door gewelt, met seeker
»Instrument de kel'k openen."
Abralwm de Jorzge, »d e gesegde Albert Thijsse bij
>>het geseg<le gewelt bijgestaen ," t erwijl daa1· ouk aan
Spranger wordt te last gelegd, <lat hij zou hebben
»oproer in de gesegde kerk vau Hoorn verweekt ten
>l tijde van het hreeken."
Zijvert Luijtkensz" of, zoo als Velius hem noemt,
Sijverl Luijtsz., beschu ldigd <lat hij >l de Aelmuessen
>l onde1· de Pred ikatien versaemeld had."
Coen Gerrijtsz., >> begunstiger en geleijder van see>l ker Sectilris Pre<likallt en a ll'vallige ," waarmede zeker Clement Maerlsz. hedueld wordt.
Mr. Jrzn, Sehoolmeester, n srg zeer hemoeijt met
» de Niewe Predika tien, en uij L de geseg<l e Pred ica>l tien de eijgen woorden van de Predikant aengetee1
>> kent )."
Jan Stevensz., Schipper op Danswijck -Dantzigen zijne vrouw, heschul<l igd om<la t zij » de gesegde
> n Predikantell i11 haer Huijs toegelaeten, en de gesegde
»Instrumenten geleent tot het Beeldeubreken en ver>l nielen der Kercken."
1) In de Sententien van Alva k"men verscheidene Schoolmeesters
voor. Onder de uit Medemblik voortvlugtige personen, voor den Bloedraad ingedaagd, maar niet verschenen, vin<len wij (p. 202 dt•r Senten.
tien) Marije Siverts, Schoolmeesteres, en Mr. Barent Henricxsz. ,
weggeloopen monnik uit het klooster der Barnarditen te ·w armond , die
zich t e Me demblik als Schoolmeester had nederg ezet. Het ligt voor de
hand, dat door den invloed, welken de onderwijzers op de jeugd uitoefenden , de verbreiding der Hervormde leeringen niet weinig moest
begunstigd worden.
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Pieter. de Wevere, wien te last gelegd wordt da1
hij had )) oproeren en beroe1·tens in de gemelde Kerck
)> verweekt."
Jan lYiaertsz. Pissc!ier, en Jan Marcsse, die wel
in de Senlenlien genoemd, en in het vouuis begrepen
werden, maar omtrent wier overtredingen daar niets
wordt vermeld.
Visscher werd in 1573 tot Btfrgemeesler gekozen.
Tegen al deze uilgewekenen lllidde het von111s
» Banuen de gesegde lugedaegdens en een ieder van
» haer altijdt eu voor altoos, op straffe van de galg ,
» uit alle de Landen en Hee rlijkheden van Sijn Ma» jesteil en verclaeren alle haere goederen, geeue uit» gesondert , verbeurd ten voordeele van Zijne Maje» steit."
» Gedaen te Antwerpen , den 6en October 1568 , en» de gheteeckent: de Hertog van Al va. En Jaeger wali
)) geschreeven , deu Qen Oct. 1568. Dit vonnis is uit>> gesproken door Zijn Excellent ie in Legenwoordigheij1
>> van de bij weesende Raedsheeren en geleezen door
»mij Secretaris. Onderleeckent:
Praets."
Wat aangaat de hesch uld iging, tegen enkelen van
de genoemde persoueu inge bragt_, als zouden zij zich
aan beel<lslorme1·~j, of iets dergelijks, hebben schuldig
gemaakt, vermoed ik, dat die aanklagt, of op eene
dwali11g steuu<le' of alta11s dat de zaak weinig beteekenis eu gee11 gevolg had.
Zoo werd Hvor11 beroofd van verscheidene voorname
burgers, die jaren !aug in ballingschap omzwierven ,
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tot dat de verandering in 1572 hun, voor zoo verre
zij inmiddels niet overleden waren, vergunde zich weder in hunne voormalige woonplaats te vestigen.
Volgens het vonnis van den Bloedraad waren al
hunne goederen verbeurd verklaard. en uit hetgeen
omtrent Jan Maertsz. verhaald is, blijkt dat men dit
ook toepaste op al wat zij bezaten , zonder uitzondering. Reeds den 26en Junij 1568 was er een placcaat
uitgevaardigd, waarbij bevolen werd, dat de goederen
der veroordeelden binnen veertien dagen moesten aangegeven worden , en dat wie eenige vordering had
te hunnen laste , die binnen drie maanden behoorde
in te leveren. Uit een placcaat van Julij 1569, waarbij het verhod1m werd pretentien ten laste der gecondemneer<len te koopen , zou men haast opmaken , dat
sommigen m,i sbrnik maakten van de vrees der schuldeischers, dat . deze vorderingen niet zouden voldaan
worden , ten einde die vorderingen voor een' geringen
prijs op te koopen.
Al va meende door het verbeurd verklaren van de
goederen der teregtgestelden en dl'r voortvlugtigen het
middel te hebben gevonden om voor een groot deel
in de behoeften der schatkist te voorzien. Dit viel evenwel, uit verschillende oorzaken, niet mede.
Met het beheer over, en het te gelde maken van
die goederen werden door hem in de verschillende ge-·
westen zekere Commissarissen belast. » In de Steden
»van Haerlem, Beverw~jck, Alcmaer, Schaegen, Me» demblijck. , Enchuijsen en Hoorn , ende de Dorpen in
>> 't Nortlandt" werd die commissie opgedragen aan Ja10
(
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rich van Tjepma, Rentmeester van Zijne Majesteits
Vroonlanden builen Alkmaar, die den J 9en Mei 1568
den » hehourlijcken eedt heeft ge<laen." Zijn burg was
Jacob .Muijs 1).
Was hd pro6j t voor de scha1kist niet groot, gelijk
ik aanstonds zei<le, dit was met name Le Hoorn het
geval. In hel late najaar van 1568 zouden <le verbeurd verklaarde woningen der uitgewekenen bij klokgelui op het Raadhuis worden veFhuurd 2), ten profijte
van Zijne MajestEit, >:>maar," zegt Velius 3), »alsoo de
»Burgers haer uijlgeweken medeburgers niet wilden
»hinderlijk wesen, voud Ill'~n niemanl, die daer geld
» voor wilde hie<len, en werden <lierhal veu van d'eij» genaers wegen om wat of om niet gehuijrt. Welke
>> getrouwiglieijd van onse Burgers in sulken grooten
» verscheijdenheid van gevoelens sonderling gedenk» weerdig is." Diezelf<le getrouwheid beloonden ook de
burgers eenigen tijd later, in September 1570. Toen
zouden , ten overstaan van den Schout, Mr. .Toost
H11ijgesloot. en van de Schepenen. Cornelis Laekeman
en Jacob Hans, de roeren<le goederen van de uitgewe·kenen in het openbaa1· worden verkocht - voor zoo

I) Sententien van Alva, p. 31. Men vindt daar ook eene instructie
omtrent den verkoop, uit welke wij enkele artikelen mededeelen. BuLAGB

K.

2) Met het verkoopen van zulke onroerende goederen had men reeds
vroeger te Amsterdam de proef genomen, maar de Schout vroeg uitstel ,
omdat hij begreep dat de huizen zeer weinig zouden opbrengen, en
verzocht verlof ze te verhuren.

3)

\>·

si3.
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verre dezen ten minste niet naar Brussei waren ovei'gebragt, 't welk met de kostbaarh eden moest geschieden - maar ook toen was er niemand die een hod
wilde doen, zoodat deze goederen ten behoeve der
oorspronkelijke eigenaars door de bloed verwanten en
vrien<len van dezen voor zeer weinig geld werden ingekocht. Wie zou niet met Velius inst emmen, wanneer hij in zijne korte en krach lige taal die
handel wijze prijst ?
Intusschen ga ven deze verbeurd verklaringen den Burgemeesleren vrij wat te doen. Men had wel , blijkens
een~ Missive van den Sta<lhouder Bossu, van Januarij
1568 1) copie van alle scliul<lbrieven niet alleen, maar
ook de oorsprnnkelijke stukken moel.en opze11den naar
de Commissari7sen in den Haäg , die benoemd waren
om dergelijke zake11 Le onderzoeken, en daarbij moest
men opgeven de getuigen, die men kon aan voeren ,
maar vooral dit laatste leverde zeker groote moeijelijkheden op. Altans in het begin van Nlaärt 1569 reisden twee Burgemeesters, Gerbrand Ver<luijn en Jan
Sijmonsz. Rol naar den Haag, ten einde te verzoeken,
dal de Commissarissen '?:elven te Hoorn wilden komen
om die zaken te regelen. Aan dit verzoek werd voldaan; in het laatst van Maart kwamen daartoe twee
Commissarissen, de Hee ren de la Marche en Witte
Willensz. naar Hoorn 2).

1) T e vinden in eene portefeuille met ingekomen stukken.

2) " In Martio anno lxrx Stilo coi. , soc h ebben Gerbrant Verduij1t
en Jan Sijmsz. Rol burgemrn in den Rage geweest omme die Commis-

10•
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Zoo mpgten dan toch de ingezetenen van Hoorn benijd blijven van de treurige ervaring, een aantal onbesproken burgers, om het geloof vervolgd , te zien
wegvoeren naar eene plaats, waar haast ongetwijfeld
galg of brandstapel hen wachtte. Want, helaas, deze
bladzijden onzer geschiedenis zijn met bloed geschreven.
Op sommige plaatsen werd het volk schier wanhopig. In VVestv laanderen verborgen velen zich in de
bosschen en veree11igden zich om, niet de vreedzame
reizigers en landlieden, maar de handlangers der Regering te overvallen en te dooden. Men n0emde hen :
Wilde. of Ruschgeuzen , maar weldra werden zij door
Alva's soldaten uit elkander gedreven en meerendeels
gedood. En zij waren niet de eenigen, die tot gewapend verzet overgingen. Hel is algemeen bekend, hoe
in hetzelfde Jaar 1568, Prins VVillem van Oranje ,
met i nspanning van al zijne krachten en ten koste van

sarien te versoucken tot Hoorn te comen, nopende de verreijckeninge
van alle rentebrieven ende andere sculden spreeckende op die fugitiven ,
mitsgaders noch ar.dere affairen, en hebben verreijst , verteert . en van
consuleren ende scrij,·en ende andere diverse oncosten ter somme van
XXIX gulden en vxj stuivers "
" Opten xxvnj Martii betaelt de la Marche en Witte vVittensz.
Commissarien vanden Hove gecommitteert inder saecke >an den verreijckeninge van alle brieven en sculd en spreeckende op die fugitiven
voer ha~r vacatien ende dach!:(elden blijckende bij haer quitancie hiervan sijnde liggende inden burgemrs comptoir , ter somme van xxrx
gulden xvj stuivers."
"Ten sel ven dage betaelt Claes Reijntges wagenaer, over dat hij
dese voorsz. Commissarien tot Edam gebracht heeft met zijn wagen ,
ter somme van twee gulden" RF.KF.NlNGBOEK 1568/69.
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een deel van zijn vermogen , verschillende ondernemingen beraamde en ten uitvoer bragt. Fransche benden, onder Coqueville , zouden in h et Zuiden des
Lands een' inval wagen, die echt e r verraden werd,
en op niets uitliep, dan op het verderf van den aanvoerder en van sommigen der zijn en. Lodewijk van
Nassau, 's Prinsen ridderlijke b1·ueder , viel omstreeks
half Mei m e t een niet zeer talrijk leger in Groningerland 1), maar nadat hij eerst zegevierend was voortgetrokken en de Spanjaarden had verslagen, werd hij zelf
overwonnen door een tal rijk leger onder aan voering
van Alva in persoon, en genoodzaakt naar Duitschland
de wijk t e n emen. Prins Wille m zelf rukte met zijne
hoofdrnagt in den herfst bet Land binn en door Luikerl1md, maar (lpgehouden door de beh endige tactiek
van Alva, die steeds den strijd ontweek, was ook hij ,
ten gevolge van geldgehrek, genoodzaakt het Land weder te verlaten en zijn leger op te breken. Aéln m oed
en beleid had het niet ontbroken, maar wel aan gereede penningen om de huurbenden te betalen.
Zoo liepen al deze ondernemingen , Wilarvan menigeen zoo veel verwach Ue , te niet ; toch drongen zij
den Hertog van AI va op zijne hoed e te zijn.
Te verwonderen is h et ec hter dat Alva, bekwaam
Veldheer en welberaden man als h ij 11eeten mogt, over
h et geheel niet m ee r doo1drongen is geweest van h et
ffi roole belang der Westfriesche, Hollandsche en Zeeuwssche havensteden. Hoe ligt kon het den uitgewekenen

l

1)

VAN VLOTEN ,

a. w. p. 75.
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rn den zm komen, zich van deze of gene belangrijke
plaats in Westfriesland meester te maken, gelijk ook
·. verkelijk Graaf Lodewijk van Nassau het plan overwoog om met zijne troepen door Friesland te trekken
en zich van daar in te schepen naar Eukhuizen, tèn
einde in die btlangrijke stad zich te vestigeu 1). Wel
had ook Alva het oog op <lie streken, maar hij plaatste daat· geene Spaanscl1e gal'llizoenen. Hij schijnt te
hebben gebouwd op de trouw der ingezetenen, e n
liet aan dezen het bewaren der kusten over.
Reeds den 28en April 1568 deed hij sclirijven aan
de besturen der Nuor<l-Hollaudsche zeesteden, dat zij op
hunne boede moesten zijn tegen mogelijke overvallen, en daartoe niet alleen de poorten v. d laten
bewaken en het oog houden op de schepen die af- en
aanvoeren, maar ook dat iedere Stad een welgewapend
carveelschip met vertrouwd volk moest uitzenden om
wacht te houden op zee. Deze last werd nader aangedrongen door een schrijven van den Stadhouder
Bossu, van 6 Mei 1568, waarin deze berigt dat ook
de Dorpen in Waterland eene dergelijke aanschrijving
hadden ontvangen 2).
De Regt>ring van Hoorn had reeds den 7en .Januarij
besloten de poorten der stad te versterken, en resolveerde den 2Sen Mei om een schip van Claes Block te
huren voor de dienst des Konings; ja den 19en Julij
1

1) VAN VLOTEN,

a. w. p.

~l.

:l) B eide brieven heb ik gevonden op het Archief t e Medemblik.

BlnAoE L .

Zie
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daar11anvolgende nam de Regering het besluit om nog
een boeijerschip toe te rusten en te wapenen tot 's Konings dienst, en wel de S11mpson, toebehoorende aan
Willem Pietersz. (Ellckhuijsen)' en anderen; Behalve
dit deden de Burgemeesters, ingevolge de aanschrijving·
van Bossu, van den 5en (6cn ?) tot den l [jen Mei , dag
en nacht de poorten bewaken, door arbeidsliedeu die
daarvoor drie stui ve1·s daags ontvillgen. Grooter evenwel waren de onkosten door deze bei<le schepen veroorzaakt, en die 1e zamen beliepen, van Mei tot Julij,
de som van J :.!754,- 1).
Terwijl in den loop van 1568 ons vaderland op
verschil lende plaatsen het Looneel was van bloedigen
strijd en pogingen tot bevr\jd i11g, werd ook in Westfriesland eene, hoewel zwakke poging met hetzelfde
doel gewaagd. Reeds in het. voorjaar bad<len verschillende personen uit Alkmaar en de omliggende dorpen
zich, naar het schijnt, in betrekking gesteld met Prins
Willem , ten einde dezen niet alleen van geld te
voorzien, maar ook. hem Alkmaar in handen te spelen , als de omstandigheden het mogten toelaten 2).
Deze allen werden ingedaagd en den 3ten Aug. 1568

l) De Stad schijnt dan ook niet bij magte te zijn geweest om de nood1ge gelden terstond te verstrekken. Dit blijkt uit de YO]g ende Resolutie: "Ten selven dage (19 J ulij 1568) ende ter presentie als vooren , is
mede gestempt datmen alsoo veele gelts zullen op renten haelen alsmen
in d!'zen trouble tijden van doen mach hebben "
Ook de gebeurtenissen waarvan wij nu gaan melding maken, veroorzaakten, blijkens het REKENINGBOEK , aan de Stad groote onkosten.
2) BEELOO , a. w. p. 24.
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door den Bloedraad, bij verstek veroordeeld tot levens- ·
lange verbanning 1).
Onder <lezen vinden wij ook genoemd zekeren Dirck
Maertsz. van Schaegen, poorter of altans inwoner van
Alkmaar. Uit de nog voorhanden stukken blijkt, dat
deze in Januarij 1568 reeds in betrekking stond tot
den Graaf van Hoochstraten en tot Graaf Lodewijk van
Nassau , en niet alleen op zich had genomen penningen te verzamelen en op te zenden, maar ook ee n'
of anderen aanslag in Noord-Holland t e ondernemen.
Werkelijk had hij in den herfst van 1568 ook ettelijke personen gewonnen, hun beloovende goede commissie in de dienst van een voornaam Heer. Het is
bekend , dat al deze aanslagen ondernomen werJen als
in den naam des Konings, als wiens wettige Stadhouder de Prins van Oranje werd beschouwd, tegen over
den indringer en dwingefond, Duc d'Alva 2). Bedoelde
peri;onen waren meest Noord-Hollanders; er waren onder hen ook eenige Friezen en een Deen , vroeger
arbeider te Opmeer. Zij waren ten getale van 26 of
28. Dirck Maertensz. zelf was hun K11pitein, en had
tot zijn' Vaandrig gekozen zekeren Gerbrand Pietersz.
van Nijenga in de Noordwolden in Friesland.
Reeds hadden de voornaamste hoofden van den
aanslag verschillende zamenkomsten gehad in de bosch1) SENTENT. v. ALVA, p . ll8.
2) Weiligt om die reden was er 2.5 April 1568 een Koninkl.ijk bev el
uitgevaardigd, waarbij scher]!elijk verboden werd aan ieder, wie ook ,
krijgsvolk aan te werven , te voet of te paard , onder den schijn van de
dienst des Konings.
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rijke duinstreken onder Schoorl, en ten huize van
dezen en gene, en toen nu de aangeworvenen aldaar verzameld waren in hel laatst van October, lrokken zij,
meer of minder welgewapend , over Schoorldar,n naar
Schagen, vertoefden daár een' dag en nachl, verschaften
er zich een vaandel en trokken vervolgens verder in
de rigting van Hoorn , onderweg sommigen en vooral
ambtenaren en geestelijken lastig vallende. In den
omtrek van Hoorn gekomen meldden zij zich aan bij
de kloosterlingen van Zwaag en van Blokker en eischten
geld. Maar de monn ikken wisten tijding te zenden
naar Blokker, waarop de landlieden van daar het
klooster ter hulpe snP.lden.
Në1auwelijks had men te Hoorn berigt omtrent het
een en ander ontvangen, of het volgende besluit werd
genomen : » Opten xx1jen Üclobris anno 1568 soe is
» geslempt bijden burgemrn ende vroetscappe dat
>J men souden vuijl trecken met een deel van den scutJJ terije omme te attrapperen ende apprehenderen die
>J vagabunden knechten clair Dirck Më1ertsz. van Scagen
>J capteijn aff was , die alhier waeren rumoerende soe
ii tot Wadtweijde, v'Voggenum, Swaech ende voor het
>J Reguliers convent, e:\}de wes daer vuijt soude mogen
» coomen soude die Stadt voor responderen."
Aan dil besluit werd terstond gevolg gegeven. Een
gedeelte der schutterij, onder het bevel der Burgemeesters Verduijn en Jan Sijmonsz. Rol, vergezeW van
den Schout, trok de stad uit en had weldra Dirck
Maertensz. met zijn handvol volks op de vlugt gedreven.
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Men vervolgde de vluglelingen en op den Zwaagdijk
reeds werden enkelen hunner gevangen genomen, anderen werden door de landlieden te Hauwert en in
den omtrek gegrepen. Slechls een tiental 0111kw11m
door de vlugt. Een der gevangenen werd naar Medemblik gevoerd, en later daar teregtgesleld, de overigen werden op wagens naar Huorn vervoerd. Ondanks
het verzoek der Vroedschap, dat allen aldaar zouden
verhoord en gevonuisd worden, waartoe twee leden
der Regering tot tweern.a len toe naar Alkmaar reisden
om er met den S1ad houder te spreken , wer:den "Vijf
der· gevangenen naar den Haag gevoerd , om voor het
Hof van Holland tereg t te slaan. Guillaume Ie Grandt ,
Baljuw van 's Gravenhage, was in p1orsoo11 naar Hoorn
gels.omen om de gevangenen, altans de papieren bij
Dirck Maerlensz. gevonden , in ontvang te nemen .
Dirck. Maerten·sz. en zijn Vaandrig , benevens drie anderen, Jacob Jacobsz., van Groede, Holle Hannes, van
Backhuijse n bij Sta veren , en de vroeger reeds genoemde Jan Lubberlse, van Hoorn, die op zijne omzwervingen den 21en des avonds te Wognum met het
volk van Maertensz. in aanraking was gekomen, en
plunderziek als hij wa<>, zich aan hen had aangesloten,
werden bij vonnis \ an den Hove den 13en November
ter dood veroordeeld 1). De overigen bleven te Hoorn
en werden daal' gevonnisd door, of ten overstaan van
Commissarissen door het Hof van Holland daartoe ge-:zonden , den meergemelden Heer Carel Smijter en
1

1)

SEN"rEN'l'.

v.

ALVA. ,

335, 338 1 340.
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François \'an Valckesteijn. Den 22en November werd
het V(.!nnis volvoerd, en ei11digden de ongelukkigen
hun leven aan de galg,' die op de markt wa~ opgerigt.
Velius berigt, dat <le burgerij niet weinig <leernis betoonde bij dit droevig schouwspel, d<:1ar <le veroor<leelden meest onbezonnen jonge lieden waren van goeden
huize 1).
Zoo liep ook deze onderneming te niet. Als Dirck
Maertensz. er op gei ekend had, dat velen zich aan
zijn e zijde schare n zouden , dan werd hij zekér bitter
teleurgesteld. Nog was de tijd van openlijk verzet niet
aangebroken.
Zelfs toont ons de handelwijze der plaatselijke Regeringen , dat zij meer dan ooi l., zich ged ro11ge11 gevoelden gehoorzaamheid aan 's Kuni11gs bevelen te
betoon en.
Immers vrij verschill end van de milde bepalingen
in 1566 genomen 2) , luidt de Resolutie van 23 Nov.
1568. >> Ten daege en presentie · als vooren es mede ge>> ordineert bij burgemm ende vroetschappe dat men
>> nijemant vanbuijlen binnen dese stede comeude zal
>> tot poorters ontfangen, ten waer saecke dat zij ver>> loonden certificaten onder tsegel van de stede oft
>> vlecke daer sij laestmael hoir residentie gehouden
»hebben en vertoonden den handt van den pasloer

1) Onder de papieren van den aanvoerder werden niet alleen Geuzeliederen en . zek er verboden boek gevonden , m aar ook een p apier m et
" diversch e gebedekens" daarop geschreven.
2) Zie boven p. 62 , 78.
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» aldaer, volgende de placcaten 1) vande Co. Mat .
» daervan zijnde. Ende zullen daaromme de notaris
» brieven hierinne nijemant behulpich moegen we» zen 2) ." Gewis, de drang der tijden bewoog de anders zoo gematigde Regering van Hoorn om zulk een
besluit te nemen.
Zoo was de winter genaderd, en het scheen wel da t
het den Hertog van Al va zon gelukken de Nederlanden
geheel te onderwerpen. De ondernemingen door Oranj e
beraamd, en tot een begin van uitvoering gebragt met
zoo veel moeite en opoffering, waren door den Spanjaard verijdeld. Toen de Land voogd in December des
jaars 1568 zijnen zegevierenden inlogt te Brussel deed,
kon hij zijn' Koninklijken Meester schrijven , dat de
zaken naar wensch gingen , en dat het hem nie1
moeijelijk vallen zou de landzaten geheel te bedwingen. Deze schreef den Hertog vleijende brieven, en ook
Pius V zond in het begin van Mei 1569 aan den
Hertog een bewijs zijner goedkeuring door den Legaal
Carolus de Ebuli, namelijk »een seer costelijck gouden
>> sweerl ende gouden boet met veel gesteenten besedt."
Den 6en Mei, nadat de Bisschop van Mechelen zelf de
Hoogmis bediend had in de Kathedraal te Brussel ,
werd dit geschenk overgegeven in de kerk » waer in
» ook groole teijckenen van blijschap van<le Spangi» aerden binnen Brussel gemaekt werdt." De Brusselsche burgerij was daarover echter niet zoo opgetogen ;
l) Zie boven p. 60.
2) Tbouck van de Keuren , enz.
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op verschillende plaatsen werd een Lat~jnsch pasquil
aangeplakt , welks inhoud was als volgt :
Den paus seijnt duc d' Alff een gulden sweert ,
Om de Geusen te maecken verveert,
Ja, omdat dees bloedgierige Tiran
Daermede ombrenge wijff en man ,
Die Godt vreesen en dienen van herten ffijn
Ende om de Religie dolen en in smerte zijn.
Deze benedictie is tot Brussel gecomen
Al van den paus van Roomen. Enz.

1) .

Ontzettend groot was ook het getal dergenen die in
1568 waren omgebragt, en vooral had het volk van
Brussel, van Nederland , den 5en J unij niet vergeten ,
op welken dag de beide Graven van Egmont en van
Hoorne door beulshanden waren omgebr11gt.
Alva had nu het toppunt zijner m11gt bereikt en
meende zijne plannen tot het uiterste te kunnen doorzetten. Maar hij ondervond, dat de boog, altijd sterker
gespannen, eindelijk breekt. Het Nederlandsche volk
had reeds veel gedragen , morrend en onwillig, maar
tot onderwerping gedwongen. Te zwaar drukte de
ijzeren vuist des krachtigen Veldheers op de landzaten.
Nog één maatregel van dwingelandij , en het v0lk zou
opstaan om den tiran te bestrijden tot den laatsten druppel bloeds 2). In zijnen ijver om de ingezetenen te

1) CLAES BAERENTSZ. a. w. fol. 80 V~l'RO . Bor. a. w. p. 271.
2) Men heeft den Nederlanders wel verweten, dat zij alles verdroegen,
en slechts tot verzet werden gedrongen , toen Alva hun te diep in de
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tuchtigen, en tevens 's Konings schatkist te ontheffen
van de onlziiggelijke uilgaven die in de Nederlanden
gevorderd wenJen, besloot de Hertog een' maatregel
te nemen , die geheel btt volk tegen hem in het harnas riep.
Den 21 en Maart 1569 had hij de Staten des Lands
bijeengeroepen, niet om op dien maatregel hunne
goedkeuring te vragen, maar om hun kennis te geven
van zijn besluit om de tiende, twintigste en honderdste pe1111ing te heffen. Van alle bl'zitt ingen zou
men voor eenmaal en terstond één ten honderd moeten opbrengen. Bij elken verkoop van onroerende
goederen moest vijf ten honderd worden opgebragt,
en wat hel. moeijelijkst uit te voeren was, wat onder
den naam van tiende penning den inger,etenen vooral
zoo hatelijk was, van alle roerende goederen moest
bij eiken verkoop tien ten honderd aan den Koning
worden afgestaan.
De Slalen poogden zich wel tegen deze ongehoorde'
maatregelen te verzetten, maar' het baatte niet; met
geweld werd hun het slilzwijgen opgelegd. Zij beriepen zich op 's Lands privilegien, maar de dwingeland
achtte de pri v ilegie.n verbeurd tot straf der voorgaande onlusten; 't was alsof hij <lie voor de oow·n van
;s Volks vertegenwoordigers aan stukken scheurde. Hij
haq.ddde als Souverein Vorst.
beurs tastte. Dit verwijt is krachtig afgewezen door VAN VLOTEN a. w.
p. 116 vv. Men denke hierbij ook aan de onbaatzuchtigheid der Hoornsche burgerij , waarvan ik boven p. 136 , gesproken heb .
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A.llerwege in het land verwekten deze besluiten des
Hertogs eene groote ontevredenheid. Klein en groot
zou daaronder lijden, eri willen wij gaarne gelooven
dal ook. vele Roomschgezinden een' afkeer hadden
van het bloedige vervolgen der ketters, nu toch zeker
moeste.n Roomse h en 011roomsch zich vereenigen in
verzet tegen de dwingelandij. Het was, zoo als het
Geuze liedje zegt:
Hij eischt den tienden met geweld ,
Die 't geeft zal niet behouwen.
·want geeft men vaak van tienen één,
Daar blijft ten lesten een of geen; Wol kan den herder stillen ,
Dees is met wol noch melk tevreên ,
Hij wil de schaapjens villen.

n geen wonder, dat men elkaàr in dezer voege opwekte:
0 Nederland, gij zijt belall.n;
Dood ende leven voor u staan :
Dient den tiran van Spanje ,
Of helpt, om hem te wederstaan ,
Den Prince van Oranje!
Helpt den herder, die voor u strijdt,
Of helpt den wolf , die u verbijt : Weest niet meer Neutralisten !
Verdrijft den tiran , 't is nu de tijt,
Met al zijn tirannisten

l).

Zelfs velen der raadslieden van Al va waren tegen
1) V /\.N VLOTEN , a. W. p. 126.
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deze nieuwe , drukkende belastingen ingenomen en
voorspelden daarvan de treurigste gevolgen. SLalen en
Steden drongen op matiging aan, en eindelijk liet
Alva zich bewegen om voor twee jaren de tiende en
twintigste penning af te koopen voor eene jaarlijkscbe
som van twee millioen , nogtans met het voornemen
om later den gebaten maatregel . door te zetten. Deze
overeenkomst, in h et laatst van 1569 gesloten, werd
geacht te duren tot 31 Augustus 1571 1).
Intusschen werd het besluit omtrent de opbrengst
van de honderdste penning ten üitvoer gebragt. Den
23en 0Gtober 1569 was dil placcaat te Hoorn afgekondigd en eene maand later begon men aldaar de huizen
te schatten , aan vangende op het Oost, van de Poort
af. Commissarissen werden benoemd om <le belasting
te ontvangen. Burgemeesters hadden daartoe gekozen :
Jan Berckhout, Dirck Edam en Andries Bas ; den 11 en
Februarij 1570 werd deze belasLing het eerst opgebragt.
Inmiddels had Prins Willem niet stil gezeten. Ziende, dat zijne ondernemingen voor het oogenblik weinig kans van slagen zouden hebben, had hij zich te
Dillenburg, in het Nassausche, gevestigd, en bleef hü
van daar den loop der gebeurtenissen gadeslaan en
maatregelen beramen tot bevrijding der Nederlanden.
Onder deze maatregelen was er één, waarvan de Prins
zelf zich niet veel gevolg voorstelde , altans toen hij
ondervond waartoe de zaak aanvankel~jk leidde, maar
1) VAN VLOTEN,

a. w. p. 126.
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die loch in het vervolg bleek het middel te ZIJil tot
redding des Vaderlands. Waren de uilgeweken Nederlanders niet bij milgte ' om te lande iets van belang te
ondernemen, op zee zouden zij hunne krachten kunnen beproeven. De Prins spoorde hiertoe aan, en gaf
commissie aan Jonker Adriaan van Bergen , Heer van
Dolhain, om als zijn Admiraal zich te stellen aan het
hoofd dergenen , die lust en gelegenheid hadden om
den vijand op zee afbreuk te doen. Een aantal wakkere mannen , schippers die gewoon waren de zee te
bevaren, soldaten, gewoon de wapenen te hanteren,
maar ook kooplieden, ambachtslieden en anderen vereenigden zich met elkander. Mannen van naam slelden
zich aan het hoofd: Lancelot van Bredero<le, Ilarlhout
Entes van Mentheda, Imbize, Ruijchaver, van der
Marck, de Rijk en zoo vele anderen , w.i er namen in
de vaderlandsche geschiedenis wel bekend zijn. Zichzelven - naar alle waarschijnlijkheid- gaven zij den
naam van Watergeuzen, en maakten dien naam tot
een' schrik voor den vijand , ook maar al te dikwijls
voor de vreedzame i!1gezetenen. Toch, zij hebben den
grondslag geleg<l van Nederlands bevrijding en Alva
gaven ze voortdurend handen vol werks. Vooral onze
Noord-Hollandsche sleden en dorpen hadden veel te
lijden van deze wakkere, maar vaak ruwe gasten.
Reeds in den zomer van l569 vertoonden zif zich met
hunne kleine, maar welbemande schepen op de Noordzee, en door storm genoodzaakt zich bin11engaats te
begeven , roofden zij in weinige dagen bij het Vlie
meer dan 100 koopvaardijschepen , die in W estfries11
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land, in Waterland en te Amsterdam te huis behoorden.
Dit was tot groote schade voor de ingezetenen, wier
oorlogsvloot niet bij magte was om de vrijbuiters te
vervolgen , al had men vroeger reeds eenige maatregelen ter verdediging genomen. Immers vermeldt het
Rekeningboek van Hoorn: » Ten dage voorsz. (7 April
>l 1569) betaelt Jan Sijmsz. Rol, burgemeester, vuer
»dat hij tot Amsterdam geweest is doer bescrivinge
>> nopende eenige equippaige van schuijten ofte schepen
Jl tegen de piraten opt W adt en elders , ende heeft
>l verreijst, verteert die somme van drie gulden ende
>l xuj stuivers."
Men was in het Noorderquartier, vernemende dat
de Geuzen met hunne schepen bij het Vlie lagen, beducht voor een' inval. En het is waarlijk te verwonderen, dat Alva er niet meer op bedacht was, deze
streken te versterken.
In het begin van April waren - blijkens het Rekeningboek - nog Spaansche soldaten Hoorn doorgetrokken , waarschijnlijk uit Friesland komende , en voor
Stadsrekening van Hoorn naar Edam vervoerd met
tien wagens. Zeker achtte men die krijgers elders meer
noodig. Maar nu toch beval de Lmdvoogd, dat 400
Spaansche knechten zich naar W estfriesland zouden
begeven , ten einde te waken tegen een' inval der
Geuzen. Deze soldaten kwamen den 24en September
des avonds laat te Hoorn en 'werden daar ingekwartierd. De burgers waren hiermede gansch niet ingenomen , en hadden genoeg te doen om het hunnen
gasten naar den zin te maken. Tot vreugde der bur-
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gerij vertrokken de Spanjaarden den volgenden morgen
naar Medemblik. Maar dewijl de Geuzen met het ein'
. met
de van September vertrokken
waren, hunnen bmt
zich naar Emden voerende , ontvingen de Spaansche
soldaten bevel naar Alkmaar te vertrekken , waar zij
geruimen tijd garnizoen hielden. Ook de Stadhouder
Bossu kwam in persoon den 25en Sept. te Hoorn en
vertrok van daar naar Enkhuizen , om op alle zaken
orde te stellen. Bij vernieuwing was men te Hoorn
bevreesd dat die stad met Spaansche · bezetting zou
worden bezwaard , daarom werden den 14en October
twee der Burgemeesters, Ysbrant Willemsz. en Pieter
Wiggertsz. naar Amsterdam afgevaardigd , die , geholpen door de voorspraak van goede vrienden, van Bossu
de belofte verkregen, dat Hoorn van garnizoen zou
verschoond blijven.
1
Nog was de winter niet voorbij gegaan, of de Stad•
houder Bossu had reeds op last van Alva, maatregelen
genomen , ten einde , zoo mogelijk, niet alleen de
koopvaardijschepen te verdedigen tegen de » piraeten"
- gelijk men de Watergeuzen noemde maar ook
tegen dezen aanvallenderwijze te werk te gaan. Te
Amsterdam waren een tiental schepen ten oorlog toegerust , waarover het bevel als Admiraal werd opgedragen aan den Schout van Texel, Frans van Boshuijzen. Deze schepen lagen omstreeks half Februarij 1570
te Enkhuizen gereed. Den J Sen dier maand verlieten
twee schepen van oorlog de haven van Hoorn, ·ten
einde zich bij de vloot te voegen. Op deze schepen
werd het bevel gevoerd door .Jan Sijmonsz. Rol , oud•
1 t 'f
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Burgemeester en door Jan Vest 1). Weldra stevende •
Boshnijzen met zijne vloot zeewaarts en vernemende,
dat de Watergeuzen nog in de Eems lagen , zeilde hij
daarheen , besloten hen aan te vallen. De Geuzen,
hierop weinig bedacht, en door hunne vijanden met
groote kracht van geschut aangevallen, moesten de
wijk nem en , twee hunner schepen werden genomen ,
benevens een aanlal gevangenen. De Hoornsche. Kapitein Rol had zich bij dit gevecht 'zoo goed gekweten,
dat de Hertog van Al va hem benoemde tot Vice-Admiraal op de vloot 2). De tijding der overwinning
was den Land voogd zeer welkom. Hij hoople dat nu
de Geuzen den moed zouden lalen zakken. Maar hierin
bedroog hij zich. Want niet lang daarna . vertoonden
de on versaagde vrijbuiters zich weder op de Noordzee,
sterker dan te voren, en maaklen het vaarwater onve ilig. Beducht voor eene landing, besloot de Hoornsche Regering omstreeks half April een vendel. soldaten aan te nemen, ondel' het hevel van den Kapitein
Jan Cornan Gerrits 3) , die in de omliggende dorpen
werden gelegerd , ten einde dezen te beschermen.
Te midden van al die oorl1Jgsmaatregelen toonde
Alva intusschen, dat het geenszins zijn voornemen
was de zaken der godsdienst te laten rusten. Reeds

1) Ik vermoed dat h et schip, waarop Vest bevel voerde , te E nkhuizen te huis .b ehoorde. Ten minste in de geschiedenis van die Stad
komt de famili e Vesterman , -bij verkorting Vest genoemd- meermalen v·oor.
2) V ELIUS , p. 318. VAN GRONINGEN a. w. p. 46.
3) In 1567 was hij tot Schepen verkozen.
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vroeger had hij door de Leuvensche godgeleerden eene
lijst laten zamenslellen van verboden boeken, welke
lijst bij placcaat vdn 15' Febr. 1569 werd uilgevaardig<l.
Ook den Slen Julij 1571 werd op nieuw ee n plaecaat
uitgegeven, betreffende verboden en gepurgeerde werken 1).
't Eerste placcaat, zegt Velius , werd den 3en April
1570 te Hoorn afgekondigd, en gevolgd door een
placcaat van 19 Mei 1570, inhoudende verschillende
en scherpe bepalingen op het drukken en uitgeven van
geschriften. Al wie in het bezit was van verboden
boeken, moest die binnen zekeren tijd stellen .in handen van het Geregt. Ook beva tte het placeaat van 19
Mei de bepaling, dat de huizen waarin, hetzij heimelijke vergaderingen waren gehouden , of verboden
hoeken gedrukt, moesten afgebroken worden. Dat de
Land voogd zich met kracht bleef verzelten tegen de
verspreiding van kettersche leeringen , en daarbij de
vrijheid der ingezetenen niet onlzag, blijkt ook uit
een placcaat van 4 Maart 1569, waarbij aan de ouders
verboden werd, hunne zonen buitenslands te laten studeren, be halve t e Home; de jongelingen, die aan de
buitenlandsche universiteiten hunne studien voortzet-

1) Deze laatst e lij st is in druk verschenen onder den titel; Index
expurgatorius librorum qui hoc seculo prodierunt, vel doctrinae non
sanae erroribus inspersis , vel inutilis et offensivae maledicentiac fellibu s permixtis, juxta Sacri Concilii Tridentini Decretum, P hilippi Il.
Regis Catholici juss u et auctoritate, atque Albani Ducis consilio ac
Ministerio in B elgia cor..cinnatus , anno Mor.xx r. Autw ~rpiac , Ex.
officina Christophori .Phmtini Prototypog raphi , Uegii 1571.
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ten, moesten, op straffe van levenslange verbanning ,
binnen vier of zes maanden terugkeeren.
»Wanneer men al deze maat regelen en voorschrif» ten van hflt midden des jaars nagaat," - het was
niet bij het opgenoemde gebleven - »zou men wei» nig gissen , dat er ten zelfden tijd , te Madrid en
>> Brussel , over 't uitvaardigen eener algemeene ver» giffenis onderhandeld werd , door den vergevensge» zinden Koning aan zijne misdadige onderdanen te
»schenken 1)." En toch, reeds in het begin van 1569
was de briefwisseling van Filips met Alva over deze
zaak aangevangen. Van vier ontwerpen, Al va overgelegd, koos hij er een, door hem het' zach-t:ste genoemd.
Zelfs te Madrid vroeg men, hoe dan wel het meest
gestrenge moest zijn? Na dit stuk een halfjaar te hebben opgehouden, kondigde Alva het den 16en Julij
1570 te Antwerpen af met groote staatsie, in den
naam des Konings. Den 30en J ulij , des namiddags om
twee uren, werd het ook te Hoorn afgelezen , maar
het volk was er zeer weinig m ede ingenomen. Men
zeide , dit pardon bragt vergiffenis aan ieder die niets
had misdreven. En inderdaad het had z00 vele beperkingen en clausulen , dat dit oordeel des volks maar
al te juist mogt heeten 2). Met eene kleine woordspeling noemde men het Spaansche pardona met den
naam van Pandora, gedenkende aan de oude Grieksche fabelleer, volgens welke Pandora allerlei rampen
l) VAN VLOTEN, a. w. p. 128.
2) Bon, a. w. p. 319- 321.
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en kwalen op aarde bragt.

Het volk zeide :

Op uw Pardon wij niet en achten '·
Want het is al verraderij :
Een ander wij van God verwachten,
Christus heeft ons gemaakt al vrij ; Op Hem alleen betrouwen wij.

Te minder moest deze maatregel bijval vinden , daar
den tOen Augustus daaraanvolgende de bloedige placcaten tegen de ketterij op nieuw werden afgkondigd,
als eene voortdurende bedreiging tegen alle Hervormingsgezinden 1).
Intusschen bleven de Watergeuzen, geheel het voorjaar en den zomer .door, de zee onveilig maken; ja ,
zij deden zelfs invallen, niet alleen op Texel en
Wieringen, maar in Maart 1570 vermeesterden en
plunderden zij zelfs Monnickendam, om het echter
spoedig weder te verlaten. Alva verordende dan ook,
laat genoeg, in September dezes jaars, nieuwe krijgstoerustingen. Boshuijzen stak andermaal in zee, maar
rigtte niets uit. Wel dra keerde hij naar Amsterdam
terug, vooral omdat bij op de trouw zijner bevelhebbers niet durfde rekenen. Immers waren reeds enkele
schepen tot de Geuzen overgegaan, o. a. bad Segher
Fransz. van Medemblik met zijn schip de Cloecke ,
groot 150 last, zich van de vloot verwijderd en bij
de vrijbuiters zich gevoegd. Deze Segher Fransz. had
welligt deelgenomen aan een' aanslag op Dordrech l: ,

1) VELlUS ' p. 319.
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reeds vroeger beraamd , maar geheel mislukt. Dit kan
hem te meer bewogen hehben om, zoo als de indaging te gen hem 1uid t , zich te vbegen Il onder de rovers
» ende piraten van der zee, stelende ende rovende da>> gelicx de goede coopluijden ende ondersaten van Sijne
» Mt. 1) "
Het moet er destijds in het Noorderquartier treurig
hebben uitgezien. Handel , zeevaart en visscherij waren hoofdzakelijk de miJdelen van bestaan der stedelingen, en dezen leden geweldige verliezen . Ook den
plattelandbewoners ging het niet voordeelig. Den
Spanjaarden w erd al die schade vooral toegeschreven,
zoodat de haat tegen den vreemdeling al feller werd.
Prins Willem beijverde zich inmiddeb om de bedrijvigheid der Wat ergeuzen tot beter doel aàn te
wenden, dan tot vrijbuiterij . Hij had het oog geslagen
op de Westfriesche zeesteden , voornamelijk op Enkhuizen en Hoorn. Kuuden de Geu:ten daar vasten voet
krijgen , dan zou men den v\iand met beter gevolg
afbreuk kunnen doen. De Prins was dan ook in verstandhouding m et enkele buq/;ers van Enkhuizen en
van elders , en er werd werkelijk ee n aanslag tegen
de genoemde sleden beraamd, welks volvoering echter
door de omstandigheden werd verhinderd 2).
W a11t in h et najaar van 1570 werd ons Vaderland
vreesselijk geteisterd door hevige stormen 3) en door
1) Zie deze indaging onder BIJLAGE M.
2) Men vindt h et een en ander daaromtrent uitvoeriger bij BoR ,
BRAN DT, VEL!US en andere schrijvers.
3) Deze stormen verhinderden de Geuzen hunnen aan slag te volbren-

159

eenen ontzetfenden watervloed , zoo als er bij menschengeheugenis niet was geweest. Dit. geschiedde op
Allerheiligendag. Op 'een aantal plaatsen bezweken
de dijken voor de kracht des waters; geheel de Zijpe
liep onder; duizenden menschen verloren het leven ,
en eene groote menigte vee verdronk. » Te Hoorn,"
zegt Velius, » stond het water 's morgens te 4 uren
»op 't hoogste en was toen twee heele voeten hooger
» als in den vloed voor twee jaren, zoodat het over
» de Roosteen heen stroomde, en liep het. Noord langs,
>> niet zonder vreeze van eenige huizen met zich te
>> nemen."
Groot was de ontsteltenis bij zóó hoogen vloed. Bezorgdheid en angst stonden op ieders gelaat te lezen.
Buiten de stad was alles als één gla~de zee, daar
slechts enkele binnendijken boven water bleven. Van
alle zijden kwam het landvolk vlugten. Te midden
van die algemeene bekommering , verliet de Pastoor
der Groote Kerk 1) het h eiligdom , dragende in processie het Sacrament , ten einde het hooger klimmen
van den nood af te weren. >>Maar," zegt Velius, »het
» was te min of te meer." Deze handeling ergerde
velen , men noemde het bijgeloof, sommigen zelfs
ontzagen zich niet daarmede den spot te drijven. Ja,
kort daarna hadden eenige Hervormingsgezinden de
stoutheid , aan roekeloosheid grenzende , om, terwijl
g en . Terwijl in den loop van 1571 een e vernieuwde overwinning door
Boshuijzen b ehaald , eene dergelijke ondern eming t egenhield.
l ) Waarschijnlijk was h et een k apellaan. Immers men wns n og in
onderhandelin g met H eer Dirck. Zie bov en p . 126.
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zeker Monnik gereed was in de Groote Kerk zijne
predicatie aan te vangen, met krachtige stem een
' . veroorzaakte groote
psalmgezang aan te heffen. Dit
stoornis en niet geringe opspraak , en de Magistraat
had moeite genoeg om de opgewondenheid te bedaren,
opdat men aan hèt ~of te Brussel daarvan niet mogt
hooren en de Stad in zwarigheid komen.
Door dien vreesselijken vloed waren de omstandigheden voor landbewoners en stedelingen nog ongunstiger geworden; vermogende landlieden leden groote
schade, en zij die slechts weinig bezeten l)adden , waren tot armoede ge bragt 1). In Augustus 15 71 beschreef
de Amsterdamsche Magistraat den toestand met deze
woorden : het land van Holland » is in eenen zeer
)> quaeden ende
soheren staet gecomen, overmits die
» groote inundatie van die drie deelen van Hollant ,
» die · zulcx mettet water overloopen zijn, datter voor
1> dit jaer weijnigen vruchten aff zijn gecomen. Ende
» dat · oick die eijgenaers meer op dit loopende jaer
» cos ten aen tvermaecken van die dijcken gedaen heb» ben ende noch doen z~llen , dan zij in die zes eerste
» jaeren van de geïnundeerde landen genieten zullen.
>i Ende noch ter tijt eene grote menichte van lande
» on.bedijckt leggen metten water gemeen 2)."
Rekent men nu daarbij de vrees voor invallen der

1) Een aantal jaren moesten de Ingelanden dubbele polderlasten opbrengen.
2) Resolutieboek van Burgemeesters en Vroedschappen. Mei 1565 tot
.Jan. 1575 , fol. 180 verso.
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Watergeuzen , die sommige dorpsgemeenten bewoog
heimelijk zekere maandelijksche schatting op te brengen, ten einde die ongènoode gasten als ware het hun
bezoek af te koopen, _dan kan men zich eenig denkbeeld maken van de algemeene ellende. Handel en
zeevaart waren grootelijks belemmerd. Ten einde de
schade af te keeren gaf het Hof wel een algemeen
bevel om de vaartuigen in de havens te houden , maar
dit geneesmiddel was sohier erger dan de kwaal. w·ant
nu was er, niet alleen Yoor den koopman , maar ook
voor den zeeman en voor den arbeider geene verdienste. Dit arrest werd dan ook in Mei 1571 opgehe:ven.
Bitter treurig was het met de algemeene welvaart
gesteld, 't geen natuurlijk voor de schamele burgerklassen meest nadeelig was. De verdiensten waren
schaarsch en vele levensmiddelen duur . De Hoornsche
Regering zag zich genoodzaakt in de behoefte van velen eenigermate te voorzien. Den Sen Nov. 1571 werd
de uitvoer van granen door haar verboden, en besloot
zij, ten behoeve der nooddruftigen, bij provisie twin~
tig last rogge aan te koopen.
Men kan zich dan ook wel voorstellen met welke
gewaarwordingen het volk vernam , dat ondanks den
treurigen toestand, het placcaat omtrent de tiende
en twintigste penning bij vernie'uwing zou worden
afgekondigd. Gelijk wij vroeger mededeelden, . den
3ten Aug. 1571 was de termijn verstreken, gedurende
welken de I~and voogd den afkoop ·dier belasting had
toegestaan. Algemeen verwachtte men . dat die vergun-
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ning zou vedengd worden en de tiende penning achterwege blijven. Maar neen, de plaatselijke Regeringen
<
ontvingen aanschrijving om nu de zaak door te zetten.
't Was alsof Al va met blindheid was geslagen, dat
hij zoo onverstandig, zoo onstaatkundig handeld'e. In
een' tijd van algemeenen geldelijken nood een' maatregel door te zetten , die allen zonder onderscheid
zwaar drukte, 't mogt waarlijk wel heeten de menschen tot het uiterste te drijven. 't Bleek dan ook de
druppel te zijn , die de maat deed overvloeijen. .Algemeen was de verontwaardiging.
De Regering van Hoorn zond een' harer Secretarissen, Hermanus Contractus, » een beslepen en wetig
»man," zegt Velius, naar Amsterdam, ten einqe daar
te weten te komen welke maatregelen de Amsterdamsche Regering dacht in het werk te stellen, en
met wat gevolg , opdat men te Hoorn daarmede zijn
profijt mogt doen. Nu, Con tractus zal wel gewaar
geworden zijn, dat Burgemeesteren en Raden van
Amsterdam alle krachten inspanden, ten einde de invoeri11g der belasting te keeren. Reeds vroeger had die
Regering geen genoegen genomen met het accoord
tot afkoop , en nu beraadslaagde zij er ernstig over
of- zij den Deurwaarder 's Hoofs van Holland zoude
vergunnen het placcaat af te kondigen, al of niet.
Eindelijk werd den 3Ien Aug. besloten de afkondig ing
te laten geschieden, maar onder . protest. Krachtig,
ernstig en waardig luidde dit protest, waarin gewezen
wordt op de onwettigheid en onbill~jkbeitl van den
maatregel , en op de onuitvoerbaarheid, aangezien de
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» extreme miserie" des lands 1)."
Ook te Hoorn geschiedde de afkondiging onder protest van de Magislraat op den 4en Sept. 1571. Daarbij
betoonde zich de Stedelijke Regering dan ook volstrekt
niet geneigd om de noodige maatregelen te nemen tot
het ten uil voer leggen van het placcaat. Want wij
lezen : >> Ten daghe voirscreven (6 Sept. 1571) is mede
» gestempt datmen zal surcheren met het kiesen van
» den Collecteurs vant placcaet vande xe en twintichste
>> penuingh, ter tijt toe die grote steden van Hollant
>> tsel ve volbracht hebben," en andermaal nam men
hetzelfde besluit den Sen Nov. daaraan volgende 2).
Ja, toen in het begin van 1572 het Hof van Holland den Secretaris SLienlsen naar Hoorn zond om
den maatregel te doen uitvoeren , bleef de Magistraat
zich verzetten. >> Opten xxen Januarij anno xvc lxx1j
>> SLilo coi. is gl1estempt bij de ghemeene vroetschappe:
)) Dat alsoe hier ghecomen was een Secret<1rius vanden
>>Hove . van Hollant ghenaempt Stienlsen ghecommit>> teert zijnde totten inqueste ende executie van den
>> thienden ende xxen penninck, da tmen die zelve voir
>> antwoirt zoude geven bij gheschrifte tgundt hier naer
>> volcht."
In het bedoelde geschrift geven Burgemeesters en
Vroedschappen de redenen op , waarom zij nog niet
waren overgegaan tot uitvoering van den voorgeschre-

1) Amsterdam werd deswege in eene boete van
p . 323.
2) Tbouck van de Keuren , enz.

VELIUS ,

f

25,000,- beslagen.
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ven maatregel. Zij beweren dat dit nog nergens geschiedde , dat zij nog niet officiëel verwittigd waren
van de goedkeuring der Staten "9'an Holland, dat Hoorn
te zwaar gedrukt zou worden door de belasting , en
verzekeren dat zij getrouwe onderdanen des Konings
mogten heeten en den maatregel zullen uitvoeren als
de groote steden het voorbeeld zullen geven 1). Zoo
hield zich de een aan den ander vast , en van het
innen der belasting kwam niet.
Eindelijk toch, den 11 en Maart 15 7 2 , liet de Hertog ,
ofschoon met eenige modetatie, het placc~at weder
afkondigen. Hij gelastte den neringdoenden hunne
winkels weder te openen en den kleinhandel voort te
zetten, daarenboven de belasting te betalen van al
wat sedert de eerste publicatie was verkocht » zijnde
>> 't zelve een zaek niet wel mogelijk om te doen."
Gelijk elders , bleef dan ook te Hoorn het verzet niet
uit.
De Burgemeesters hadden eenige burgers benoemd
om als Collecteurs de belasting te innen.· Het waren:
de vroeger reeds genoemde Andries Bas, die aan het
hoofd der zaak zou staan, Jan van Neck 2) , Cornelis
Coeck , Clement Remmentsz. 3) , Meijnert Cornelisz. ,
Jan Jeroensz. , Mattheus de Klere, en Evert Jansz.
Houtkooper 4). Maar alle dezen weigerden de bediening
aan te nemen, verklarende, dat de maatregel niet uit1)
2)
3)
4)

Zie BIJLAGE N.
In 1566 Schepen , evenzoo in 1573, en in 1574 Burgemeester.
Werd in 1587 lid der Vroedschap.
Zijn broeder was Schepen in 1571.
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voerbaar was , dat er gewis oproer. zou ontstaan , en
dat zij daarvan niet mede oorzaak wilden wezen 1).
De Burgemeesters wilden hen dwingen , begonnen te .
dreigen, maar zij bleven manmoedig weigeren.
Dit geschiedde in het laatst van Maart, of in het
begin van April 1572. De Regering, bevreesd 's Hertogen misnoegen over' de Stad te brengen., wilde ,
ofschoon tegen haren zin , den maatregel doorzetten ,
maar de burgerij' vertegenwoordigd door de aangestelde
Collecteurs, verzette zich daartegen. Niet 7.eer lang
daarna kregen echter de zaken eene geheel andere
wending. Want ter,wijl men alzoo te Hoor~ twistte ,
had er eene gebeurtenis plaats, die zeer gewigtige
gevolgen had, en waarmede wij ons laatste hoofdstuk
gereedelijk kunnen aan vangen.

VII.

1572.

Niet minder dan 1566 mag het jaar 1572 gedenkwaardig genoemd worden in de geschiedenis onzes
Vaderlands. Waren de Nederlanders in 1566 begonnen zich te verzetten en de vrijheid te hernemen, die
hun wede~regtelijk was ontnomen , die handelwijze
1) Ook elders weigerden velen; met name te Delft, was dit het geval.
V A-X VLOTEN , a. w . p. 13S.
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had al spoedig een' heftigen strijd v.e roorzaakt , im
welken de pas hernomen vrijheid scheen ondergegaan
in bloed en tranen. Men had 'gehoopt de morgenschemering te begroeten, en zie, het was alsof een duistere nacht was ingevallen eer de dag aanbrak. Maar
neen, die worstelingen waren niet te vergeefs geweest.
De tegenspoed had velen het leven gekost, maar anderen, en steeds meerderen, sto~den gereed om te
strijden , hun Va<lt>rland te verlossen en, kon het zijn,
zich weder te vestigen in de oorden die zij als balling.e n hadden moeten verlaten. Zij leerden hunne
krachten beter kennen, vooral beter gebruiken, en de
overmaat der dwingelandij deed hen in de onderdrukte Landzaten allerwege trouwe bondgenooten vinden.
Eer het jaar 1572 zon zijn voorbijgegaan , zou een
groot deel der Noordelijke Nederlanden het ondragelijke juk hebben afgeschud en Holland en Zeeland
den beminden Stadhouder zien teruggekeerd, om aan
het hoofd van de zonen des Lands den strijd voort te
zetten, ja, met afwisselenden kans, maar toch ten
slotte met den schoonsten uitslag.
Wij hebben ons herinnerd, hoe treurig de toestand
was aan het einde van 1571 en bij den aanvang van
1572. De nood was hoog gerezen. En steeds bleven
de Watergeuzen stroopen.
Gedurende den winter vertoonden zij zich natuurlijk
minder, toch als het eenigzins vaarbaar ':l'ater was,
kruisten de stoute kapers' en namen zij weg wat zij
magtig konden worden. Dat zij daarbij soms op eene
alles behalve zachtzinnige wijze te werk gingen, en
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hunne dapperheid door daden van wreedheid ontsierden , dat zij maar al te dikwijls zich tot weerwraak
voelden aangespoord, ~s bekend, en moge ook blijken
uit het volgende voorval. Den 29en Jan. 1572, dus
in het felst van den winter, verstoutte zich Gerrit
Bastiaansz. 1) , va17 Gorcum, om met zijn schip de
Zuiderzee te doorkruisen. Op de hoogte van Marken
ontmoette hij 'het veerschip van Jan Clomp, die van
Hoorn op Amsterdam voer. De W ater11;eus maakte dadelijk jagt op dit schip en noodzaakte weldra den
beurtman om bij te leggen. Daarop verscheen hij met
eenige manschappen aan boord. Bastiaansz. vond er
goeden buit, namelijk de passagiers , die hij met zich
nam naar het Vlie. Daar beloofde men, hun de vrijheid weder te geven, mits eerst een goed rantsoen
werd uitbetaald. De betrekkingen der gevangenen,
hiervan kennis bekomende, bragten met veel moeite
de gevorderde gelden bijeen, waarop de gevangenen
aan wal werden gezet. Maar één hunner werd op
schandelijke wijze door de Geuzen behandeld. Het was
de Schout van Schellinkhout , Jan Adriaansz. Luit.
Deze was bekend als een vijand en vervolger der Hervormden, vooral der Doopsgezinden, die in zijn gebied
vrij talrijk waren. Toen nu van hem een zwaar losgeld werd geëischt, de som van J 1400 :-, en hij niet
l) Hij w\'s een van de eerste Watergeuzen, die, vooral bij den overhaasten terugtogt van Graaf Lod ew\jk uit Groningerland , belangrijke
diensten bewees. Niet lang r.a het -roorval dat wij hier .verhalen kwam
hij zelf in den strijd om het leven. VAN GRONINGEN , a. w. p. 305.
VA-N VLO'l'EN , a.w. l'· 196.
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in staat was uit eigen middelen die bijeen te brengen,
riep hij de hulp in der Doopsgezinden, die hij zoo
vaak geplaagd had , ûch beroépende op de mildheid
die hij hun steeds had betoond ! Dezen lieten de gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan, om te toonen
dat zij het Evangelische voorschrift der vergevensgezindheid niet vruchteloos hadden ontvangen, en hragten het grootste deel van het losgeld bijeen. Sommigen
droegen daartoe ieder j 50 : - bij. Een geacht inwoner
van Hoorn, Paulns Bast, zou de gelden overbrengen.
De Schout was zeker -weltevreden , maar zijne vreugde
was van korten duur. VVant tuen de Geuzen het losgeld hadden ontvangen, smeten zij den ongelukkige
over boord, zoodat hij verdronk 1) . Voorwaar, een
treurig voorbeeld van trouweloosheid !
Niet lang daarna, gedurende denzelfden winter •
trokken de Hoornschen t en strijde tegen de Watergeuzen.
Een van de edelste en bekwaamste aanvoerders van
dezen, Heer Willem van Blois, van Treslongh, was
met zijn schip onder Wieringen in het ijs bezet geraakt. Verscheidene schepen der Watergeuzen bleven
zich namelijk gedurende den winter in het Noordelijk
deel der Zuiderzee ophouden. Zoo waren drie hunner
in de nabijheid van Wieringen gekomen. Sijmen
Meijns, belust op roof, had niet alleen eenige landlieden van Schoorl gevangen genomen, van welken hij
een buitensporig hoog rantsoen vorderde , ~aar ging
l)

VELIUS ,

p, 324.
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ook met eenige gewapenden op de Wieringer huislieden los, die ten gelale van 400 of 500 den dijk bezet
hielden. Treslongh frachll.e hem vergeefs tegen te
houden, Sijmen wilde niet naar raad ] ui sleren, noch
naar de vermaning der VVieringers om niel te schieten.
Het gevolg was, dat hij met de meesten 11;ijner medgezellen werd doodges lagen. Terwijl de derde Geuzenkapitein zich met zijn _schip verwijderd had, was
Treslongh aan groot gevaar blootgesteld , want de
landlieden wilden ook hem te lijf, maar hij wist hen
door goede woorden tol bedaren te brengen en beloofde van zijne zijde, dat zijn volk den VVieringers
geen den minsten overlast zou doen 1).
Weldra dreigde hem en z~jne medgezellen echter
nog grooter gevaar. Bossu, vernomen hebbende dat
ettel~jke Geuzen waren ingevroren, zond bevel aan
die van Hoorn om met vier ''endelen krijgsvolk en
eene menigte boo tslieden de Geuzen aan te tasten. Het
bevel over die krijgsmagt werd aan den Vice-Admiraal Jan Sijmonsz. Rol opgedragen.
Rol vertrok met zijn volk den 3en Maart van Hoorn.
Met 19 sleden giug <le togt over het ijs. Onverwacht
kwam hij op VVie1·ingen aan en het scheelde weinig,
of hij had er Treslongh met het grootste deel zijner
schepeliugen gevonden ; zij hadden pas h e t eiland verlaten.
Nu ving er eeu strijd aan zoo als er zeker zelden is
gestrede~1. Rol deed het sch ip door een' trompe tter
l;

VAN VLOTEN ,

a.

W.

p. 198.
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opeischen, maar het anLwoord luidde: »Wij hebben
»voor u slechts kruid en lood." Hierop deed de ViceAdminrnl zijn volk aantreden, 'e n beval het schip te
bestormen van alle. zijden. Treslongh hield echter
woord en, wachtende tot de vijand nabij genoeg wns,
begroette hij h \:!m zoodanig met geschut en geweer,
dat Rol genoodzaakt was met verlies van vrij wat
volk terug te keeren. IJlings. zond deze hierop boden
naar Hoorn, en verzocht dat men hem met geschut
en ammunitie zou bijstaan, hetgeen ook weldra aangevoerd werd , onder geleide van den Burgemeester
Dirck Gerbrantsz. Rol had zich intusschen op Wieringen, achter den dijk, gelegerd en maakte zich nu
gere ed tot ee n' nieuwen aan val. Hij deed zijne sleden
en ettelijke pramen met aarde vullen en alzoo herscheppen tot kleine schansen, waarop het geschut
geplant werd, en die tevens tot bescherming der busschieters dienden. Deze sleden liet hij over het ijs
vervoeren naar den kant van het schip, en begon daarop
Treslongh te beschieten. Ma11r, ofschoon hij wel 500
scholen deed, bragt hij zijnen tegenstander weinig
schade toe, hetzij omdat zijne stukken niet goed gerigt
werden, of omdat hij niet digt genoeg bij het schip
genaderd was.
Terwijl Treslongh het geschut des vijands niet onbeantwoord liet, gebruikte hij een deel van zijn volk
om het schip van het ijs los te maken, en, door te
bijten. Dit mogt hem gelukken, en het open vaarwater bereikt hebbende, stevende hij naar de Noordzee.
Rol oogstte met dezen togt schralen lof. Op Wie-
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rmgen aankomende had h~j met al te groot zelfvertrouwen naar Hoorn geschreven, dat men de gevangenis
'
.
maar moest gereed houden
om de
gevangenen op te
sluiten ; maar weinige dagen da.irna moest hij verzoeken, dat men toch gasthuizeu mogt gereed houden
voor zijne gekwetsten.
Intusschen was het voornamelijk de haat tegen den
Hertog en dien~ aanhang, die sommigen drong om met
Rol den spot te drijven van wege den ongunstigen
uitslag zijner onderneming , want hij was anders bekend als een dapper man en niet ongeschikt om het
bevel te voeren 1).
Treslongh begaf zich met zijn schip naar Engeland,
om zich daar met zijn e krijgsmakkers te vereenigen,
en wel mogen wij erkennen dat zijne gelukkige bevrijding uit den neteligen toestand, waarin hij zich bij
Wieringen had bevonden, van grooten en gezegenden
invloed is geweest op den loop der gebeurtenissen.
Imm ers, pas had de wakkere aanvoerder, well igt den
?en of Sen Maart, zich met de vloot onder het bevel
van Lumey vereenigd, of een gebod van Koningin
Elisabeth drong de Geuzen om de Engelsche havens
te verlaten, en bekend genoeg is het, dat meest van
allen Treslongh de aanlegger is geweest van eene stoutmoedige onderneming, die zulke gewigtige gevolgen
had.
In de ,e erste dagen van April 1572 verspreidde zich
een gerucht door het Land, dat weldra werd bevesl) VEI,IUS, p. 325 .
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tigd , vriend en vijand verbaasde , en dezen ergerde ,
genen verblijdde.
De Watergeuzen hadden den Briel ingenomen. Het
doel van hunnen togt was geweest , de Zuiderzee in
te zeilen en zich meester te makeu van Enkhuizen,
of van Hoorn, naar dat de gelegen heid het mede bragt,
of wel van beide die Steden. Tegenwind dreef hen
echter terug tot voor de monden van de Maas. Zij
ankerden voor de Stad Brielle in het land van Voorne.
Al spoedig werd het besluit genomen om zich van die
belangrijke havenstad meester te maken, maar slechts
ten einde er buit te behalen. Evenwel, toen zij den
Briel in hunne magt hadd en, besloten zij, op voorstel
van Treslongh, gesteund door amleren, zich ditmaal
niet tevreden te stelle11 met een' strooptogt, maar te
beproeven de Stad te houden voor den Prins.
Dit was een zeer gewigtig feit. Dáár begon de dageraad van Nederlands bevrijding aan te breken, en
gelijk men later plagt te zeggen: >Jvan Alkmaar begint
» de victorie ," zeide ook het volk, zinspelend op de
verovering van den Briel :
Op

den eersten April,

Verloor Alba zijn bril.

Zeer velen in den Lande verheugden zich over deze
gebeurtenis, vooral toen de Geuzen met kloeken moed
den Stadhouder Bossu hadden afgeslagen , die , beproefde de Stad te hernemen 1).
1) Zie over een en ander, VAN Vv:JTEN a. w. p. 199.
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Het voorbeeld van den Briel werd al spoedig elders
nagevolgd. Den ?en April verklaarde de zoo belangrijke zeehaven Vlissidgen zich voor den Prins. Den
3en Mei volgde Veere. En, wat niet minder van groot
gewigt was, den 23en Mei kreeg ook te Enkhuizen,
waar gedurende twee of drie weken de gemeente in
steeds toenemende spanning had verkeerd, de omkeering haar besiag 1). Te laat had Alva ingezien dat
het verkeerd was de havens van Holland, Westfriesland en Zeelaml niet van krijgsvolk te voorzien. Hij
wilde nog den misslag herstellen, eene vloot werd te
Amsterdam toegerust , en men trachtte garnizoenen in
de Westft;iesche Steden te leggen. Mailr het was reeds
te laat, en deze maatregelen de<l en de burgers der
beide voornaamste W estfriesche Steden te eer de zijde van Oranje kiezen.
Op zichzelve was h et winnen van Enkhuizen eene
belangrijke zaak, maar het werd ook de aanleidende
oorzaak tot het omslaan van geheel het Noorderquartier ten gunste van den Prins. Slechts weinige dagen
nadat de Geuzen in Enkhuizen waren binnengerukt,
beproefden zij het ook, Medemblik te winnen. Ruijcbaver en Cabiljau eischen Stad en Kasteel op, den 28
Mei, maar worden afgewezen. Weldra keeren zij
terug met eenige versterking, . overvallen de Stad onverhoeds van twee zijden en nemen haar, terwijl de
gewapen,de burgers vluchten naar het Slot >) daer uijt
1) Bm: LOO' a. w. p. 33 . VAN TRICHT' a . W. p. 32.
p. 215. BRANDT, Enkhuizen, I c uitg. p. 107.
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» sij dapper flanckeercle op d' inneemers, die d' ge» vlnchle mannen haer vrouwen ende kinderen namen
» en steldense voor aen, en drongen haer alsoo het
» Casteel opt geven ; twelck zij terstond deden , heb··
>J bende d' Stad alsoo in v1j uijren onder de gehoor1
>l saemheijt des Princen gebracht )."
Wel had Bossu reeds den 4en Oct. bij eene Missive
belast aan die van Medemblik om eenige kleine versterkingen aan te brengen , hen nogtans vergunnende
de havens open te houden »ten behoeve van ende
>l geriefe van de scamele visschers ," maar daarbij was
het ge bleven en het krijgsvolk, dat al te spade uit
Friesland kwam aanrukken, werd afgewezen 2).
Zien wij wat inmiddels te Hoorn voorviel. Was het
te Enkhuizen de burgerij geweest, die zich voor den
Prins verklaard bad , ook te Hoorn was het grootste
deel der burgers alles behalve Spaanscbgezind. Onder
de bewoners van ons Vaderland zijn waarlijk de Westfriezen nooit onverschillig geweest voor het bezit der
vrijheid, noch achterlijk in het handhaven hunner
regten. Het was in den aanvang geen lust tot opstand

1) Beschrijvinghe van Medenblicq, haer fondatien, privilegien , giften,
Octroyen, Regeringhe en 't gunt daer meerder is gepassePrt, sedert
het jaar ao 300 tot desen huij~igen dage toe. Te zamen getrocken en
gesteldt door een liefhebber der selver stede. H. $. berustende op de
Secretarie van Medemblik, gr. 4o , 71 bladz. Als schrijver wordt op h et
titelblad, door eene andere hand opgegeven: Cornelis Jansz. Opperdo es,
beëedight Clerq ter Secretarye aldaer. Het verhaal loopt t~t 1671.
2) BEELOO , a. w. p. 63. VAN VLOTEN' Ned. opst. tegen Spanj e
1572-1575 , Haarl. 1858, p. 26. Het briefje, waarbij Ru*haver de Stad
opeischte , deelen wij mede : BIJJ,AGF. 0.
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tegen den Koning, welke de burgerij aandreef, maa.t
het verlangen om van Al va· s dwingeland ij ontslagen
te worden. Hem wildê men verdrijven om weder den
Prins van Oranje , als Stadhouder des Konings, te bezitten, ))Wiens beleefde regiering ," zegt Velius, )) nog
)) meest allen luijden in aangename gedachtenis was."
Had de Prins reeds vroeger verstandhouding aangeknoopt met ee~ige bewoners van het Noorderq uartier;
was reeds meer dan één aanslag, op de W estfriesche
Steden beraamd , door zamenloop van omstandigheden
miAlukt, ook in het begin van Mei 1572 ontving de
Magistraat van Hoorn een schrijven van den Prins,
reeds 20 April verzonden en overgebragt door den
Edelman Gerrit van Berkenrode. In dit schrijven herinnerde de Prins aan hetg.e en hij reeds ter wille van
de bevrijding des Lands had ondernomen, verzekert
dat hij nog bereid is goed en bloed te wagen om den
Tiran te verdr~j ven , belooft alle regt.en en pri vilegien
te handhaven, maar roept 1lan ook de ingezetenen op
om hem daarin behulpzaam te wezen. Ten slotte
noodigt hij de Hoornsche burgerij uit om het krijgs~
volk in te nemen dat hij zenden wil 1).
Deze brief, aan de Vroedschap medegedeeld , was
ook aan sommigen van 's Prinsen vrienden bekend
geworden. Dat de spanning, die . te Enk huizen heerschte, ook te Hoorn de gemoederen in onrust hield, dat
men hier, den loop der zaken in die Stad met belang...
l) VELIUS, p. 332 , die verzekert , dat bij de autentieke copie beeft
gelezen .
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stelling gadesloeg, laat zich ligt denken. lntusschem
begrepen de Prinsgezinden te Hoorn, dat men eerst,
moest afwachten wat in de Z~sterstad geschieden zou.
Te midden van dit alles was de Stedelijke Regering
in een' moeijelijken toestand. Hoe ingenomen ook
tegen Alva's dwingelandij, begrepen Burgemeesters en
Vroedschappen toch ook hoe hachelijk. hel wezen zou
's Prinsen zijde te kiezen. Zij besloten dus, zoo mogelijk, de zaken in den ouden toestand te houden,
maar, de stemm ing der burgerij kennende, gevoelden zij ook, dat het noodig zou zijn eenig krijgsvolk in te nemen, wilden zij bij magte z1Jn het
genomen besluit te handhaven.
Daarom dan ook : » Op den neghenden Mei anno
» xvc lxx1j is geslempt bij de burghemeesteren ende
>> ghemeene vroetschappe dat die burghemeesteren zul>> len laten aennernen bij de capiteijns, die daer toe
» gheordineerl zijn , twee of drie hondert souldaten tot
» stadts costen 1)."
Het is moeijelijk te beslissen, of wij ouder de bedoelde Kapileinen burgers van Hoorn hebben te verstaan, dan wel krijgsoversten door den Stadhouder
aan te wijzen. Het algemeen gevoelen is, dat de Burgemeesters schreven aan Bossu om krijgsvolk. Misschien
bedoelde de eerste ma atregel, waartoe besloten werd ,
in,landsch krijgsvolk aan te nemen ouder bevel van
Hoornsche burgers, maar leed dit voornerp.en schipbreuk, zoodat men vervolgens ZlJne toevlugt nam tot
1

1) Tbouck van de Keuren , enz .
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den Stadhouder. Ten minste , even als men het er op
toelegde soldaten binnen Enkhuizen te brengen, scheen
men ook Hoorn te willen oezetten. De Burgemeesters
namen de noodige maatregelen om , tegen den tijd der
aankomst van die troepen, meesters te zijn van den
Roösteen en van het Stadhuis. Dit alles was overlegd
met den meergenoemden Jan Sijmonsz. Rol, 's Konings
Vice-Admiraal , en aan dezen was de vol voering opgedragen,
Het was op den 22en Mei 1572, Donderdags vóór
Pinkster, derhalve markldag 1). Gewoonlijk werd Hoorn
dien dag door de landlieden druk bezocht.
Dienzelfden dag leverde de Roósteen - zoo ver ik
weet reeds voorlang de voorname marktplaats - die
des morgens het vreedzame schouwspel vertoonde van
boeren en kooplieden , die met elkander de voortbrengselen des lands verhandelde~1 2) , tegen de.n avond
een geheel ander gezigt op. Tegen vijf uren deed Rol
het geschut van de poorten en wallen daarheen rijden,
met scherp laden en rigten naar den kant der voornaamste stralen:
Dit wekte verwondering en onrust. Sommigen vraagden aan Rol, waartoe die maatregelen werden genomen, maar ontviugen een on vriendelijk antwoord. Dit
werd natuurlijk zeer kwalijk genomen. In korten tijd
was het geheele voorkomen der stad veranderd. De

1) De Pinkstermarkt was destijds nog een jaarmarkt.
2) Die voortbrengselen hadden in dat jaar echter weinig waarde.
1572 werd de kaas verkocht voor f l ,40 de 50 Ned. ponden.
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schutters, verraad vreezende , liepen naa1· . hunne woningen, om zich te wapenen, winkels en burgerhuizen
1
werden gesloten, en menig buitenman, die om de
gelegenheid der jaarmarkt zich wat verlaat had, verliet ijlings de stad.
Weldra verscheen er vrij wat volk op den Roosteen
en in de naburige straten , zoodat Rol voor een oproer vreesde , met zijne onderhebbende manschappen
de stukken verliet en de wijk nam zoo goed hij kon.
Te midden van dit alles was het · acht uren geworden , toen men op eens den torenwachter hoorde
blazen. Dit was een geheel. on verwacht verschijnsel,
waarvan men geene andere \'erklaring vond, dan dat
het een afgesproken teeken moest zijn, tot waarschuwing van die buiten konden zijn. lVIen sprak van ver- raad , en eene menigte volks bestormde het Stadhuis ;
om inlichting te vragen van de Burgemeesters, die ~
daar aanwezig waren. Dezen toonden zich zeer ver- baasd, trachtten het volk tot bedaren te brengen , maar ,'
terwijl elk hunner met een deel der burgers sprak , ,
waren zij in hunne berigten verre van eenstemmig. .
Hierdoor werd de menigte nog meer in verwarring en 1
opgewondenheid gebragt, zoodat het den Burgemeesters "
vrij wat moeite kostte met goede woorden veilig te
ontkomen. De schutt .rs, àie zich op den Roosteen
verzameld hadden, bragten hierop het geschut met
den meesten spoed weder op de wallen en ~e ammunitie in de kruidhuizen.
En hoewel het reeds laat geworden was, doorzochten ze met allen ~jver de kloosters en geestelijke ge-
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stichten, om te onderzoeken of daar ook Spaansch
krijgsvolk werd verborgen gehouden, maar zij vonden
niemand. Inmiddels r~kte een hoop volks naar de
woning van Rol, om de deur open te loopen en hemzel ven aan te tasten. Sommigen dreigden hem te zullen vermoorden , maar gelukkiglijk waren er anderen,
die , zegt Velius , wijzer waren en dit nog wisten te
keeren. Zoo li ep de zaak, ofschoon niet zonder moeite,
dan toch zonder bloedstorling af. Rol wist den volgenden dag zich heimelijk uit de stad weg te maken en vlugtte naar Amsterdam, waar hij sedert
bleef 1).
Algemeen vermoedde de burgerij , dat het de toeleg
der Stedelijke Regering was geweest, Spaansch krijgsvolk in te nemen. 'intusschen met zekerheid is daarvan niets te zeggen. Behalve de Resolutie die wij
boven medegedeeld hebben , en welker beteekenis niet
zeer duidelijk is, vindt men in het Resolutie boek niets
opgeteekend tot op den 7en Julij.
Wanneer wij echter overwegen, welke maatregelen
tot bedwang door Rol waren genomen, zeker niet
alleen op eigen gezag, en hoe weinig bevredigend of
overeenstemmend de verklaringen der Burgemeesters
waren , dan zouden wij geneigd z\jn in het vermoeden der burgerij te deelen. In dit vermoeden werd
deze nog versterkt, daar m en had opgemerkt, dat

1) Hij di ende onk onder Bossu in den gedenkwaardigen strijd op de
Zuiderz ee, waarin de 'Vestfriezen eene zoo ro emr.ijk e oyerwinnin g b ehaalden en den Vlo0tvoogd Bossu gevangen namen.
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dienzelfden 22en Mei eei:uge schepen geankerd lagen
aan den West wal, niet verre van de stad, en dat
dezen na het blazen van den 1' torenwachter het anker
hadden geligt en vertrokken waren. Men zei, die
schepen hadden Spaansche soldaten in, voor wie het
blazen van den torenwachter het teeken was dat de
toeleg was mislukt. Veel volk zal Bossu echter niet
hebben kunnen zenden, want hij had ~destijds in ZuidHolland de handen vol.
lntusschen verkeerde de Hoornsche burgerij na het
voorgevallene in een' toestand van groote opgewondenheid. In herbergen en in gezelschappen werd meer
dan ooit over de open bare zaken gesproken ; het vertrouwen op de Stedelijke Regering was geschokt, en
de burgers openbaarden grqote neiging om zich in het
bestuur te mengen. Zaturdags, den 24en Mei waren
zeer vele burgers te zamen in de herberg , de Zwaan,
regt over de Vischmarkt , en bespraken de belangen
der Stad. De Burgemeesters hadden hun wel reeds
beloofd , dat zij niets zouden ondernemen , zonder de
Hoofdlieden en Rotmeesters der Schutterijen te raadplegen , maar ook in die Hoofdlieden stelde de burgerij
niet veel vertrouwen.
Ten minste den 24en begaf zich eene bezending
burgers naar h.e t Staqhuis. om voor te stellen dat nog
acht Kapiteinen uit de schutters zouden worden gekozen, en wel door de burgers. Al was dil voorstel ligt
.
i
niet naar den smaak der Burgemeesters , zoo moesten
dezen toch goedschiks kwaadschiks daarin toestemmen ,
ten gevolge waarvan acht personen , door de burgers
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gekozen, nevens de anderen aan het hoofd der Schutterijen werden gesteld.
Met dat al waren de gemoederen noch gansch niet
in rust. Er viel nog menig krakeel voor t.usschen de
Prinsgezinden en hen die de Spaëtnsche zijde hielden.
Wij willen daarover echter niet uitweiden. Die spanning maakte het noodzakel~jk dat overal in de Stad
goede wacht w'erd gehouden , hetgeen op den duur
den schutters al te moeijelijk viel ; daarom werd er,
verhaalt Velius, in het begin van Jun ij besloten, met
gemeen overleg van Regering en Schutterijen, uit de
schamele gemeente drie vaandelen knechten aan te
werven, elk van 150 man, die den J3en Junij in dienst
traden. Van weerszijde beloofde men de Stad in rust
te houden , en volk ; noch ,van de eene , noch van de
andere partij daarbinnen te laten.
Het was evenwel gemakkelijk vooruit te zien , dat
zulk een stand van Zétken in de toenmalige omstandigheden niet houdbaar was. Niet alleen dat het overgaan van Enkhuizen op de Hoornsche burgerij een'
diepen indruk moest maken en de partij der Prinsgezinden versterken, maar ook stelden die van Enkhuizen herhaaldelijk pogingen in het werk om de gemeente van Hoorn te bewegen hun voorbeeld te volgen.
Dáár was den Zen J unij, niet ,zonder groot gevaar,
Jonker Diederik Sonoy aangekomen en vertoonde den
last door Oranje hem opgedragen , waaruit bleek dat
'
de Prins Sonoy
had aangesteld tot zijnen Stedehouder
in het Noorderquartier. Als zoodanig was h~j dan ook
door Enkhuizen erkend.

182

De meuwe Stadhouder beproefde al spoedig Hoorn
aan des Prinsen zijde te brengen. In het begin van
Junij zond hij eenige Afgevaardigden naar Hoorn, onder dezen de beide Geuzenhoplieden , Jaques Cabiliau
en Kapitein Stelt (Steltman) 1), met een' voorslag in dien
geest. Zij werden echter niet binnen de stad gelaten,
maar moesten de reden hunner komst buiten de poort
bekend maken. Men beloofde hun v~orstel den Breeden Raad voor te leggen 2).
Dit geschiedde. De leden van den Raad waren over
het algemeen niet geneigd den voorslag aan te nemen,
al bragten ook welligt de Afgevaardigden een schrijven
mede van Oranje, waarbij deze de zaak ondersteunde.
Altans zulk een schrijven, na het overgaan van Enkhuizen , Vlissingen en andere Steden , door den Prins
aan die van Hoorn gerigt, heb ik gevonden onder de
ingekomen stukken. Hij noodigt hen daarin uit om
het voorbeeld van Enkhuizen te volgen, belooft hun
alle mogelijke hulp en verzoekt dat men erkennen zal
en aannemen Graaf Lodewijk van Nassau , of dengene
» die hij seijnden sal van onsenwegen ," en den zoodanige »gehoor ende geloove gheeft als ons zelven."
Maar de burgers, wetende dat de Raad vergaderd was
en beraadslaagde over het voorstel van Enkhuizen,
verzamelden zich in groot getal op den Roosteen voor
het Stadhuis , en bespraken met groote levendigheid
l) Ettelijke vendelen Geuzen waren reeds den 22 Mei te Enkhuizen
aangekomen en ingenomen.
2) Sedert 22 Mei werden ook de Hoofdlieden der Schutterijen met
de Vroedschappen in de Stadszaken geraadpleegd.
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het v66r en tegen der zaak. Ja , zij stelden zich hiermede niet te vrede , maar drongen naar binnen , en
ondersteunden den voÓrslag van Sonoy's a fgevaardigden met blijken van goedkeuring. Dit alles bewoog
echter de meerderheid van de Raadsleden niet om de
voorslagen dier Afgevaardigden aan te nemen. De
Magistraat gevoelde het bezwaarlijke van den toestand,
en wist voorsbánds niet bet~r te doen dan tijd te winnen. Met zachtheid werd den burgers onder het oog
gebragt, dat de zaak van te groot belang was, om
daarin op eens eene beslissing te nemen. 't Was beter
zich daarop nog te beraden, men zou later nog even
vrij zijn om het voorstel aan te nemen.
Hierdoor werden , vo9r het oogenhlik altans, de
gemoederen wat tot bedar.en gebragt.
Maar Sonoy liet het hij deze eerste poging niet
blijven. Des anderendaags zond hij een schrijven aan
de Regering van Hoorn , met goede beloften in geval
van toestemming, en met bedreiging, als de Regering
mogt weigeren. Toch wist deze nog weder tijd te winnen, zeggende, dat zij eerst het advies wilde inwin~
nen van Edam, van Monnickendam en- andere plaatsen.
Hierop werd Borrit Sijmonsz., een van de acht nieuw
benoemde Schutter-Kapiteinen , naar de genoemde Steden afgevaardigd. Maar hij keerde terug met het
berigt, dat men ook daar besluiteloos was, en den
loop der ,zaken wilde afwachten.
Goede raad was duur , de toestand gewis moeijelijk.
De leden der Hoornsche Regering zagen er zeer tegen
op , Al va openlijk af te vallen, en wie zou zich daar-.
13
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over verwonderen? Maar aan den anderen kant was
de burgerij meerendeels gestemd ten gunste van den
Prins. Reeds had die burgerij' zeker overwigt verkregen, en zocht zich steeds meer te doen gelden , terwijl
het gezag der Magistraat al meer begon te wankelen.
Enkelen zelfs sloten met die van Enkhuizen eene
overeenkomst. Jan Ottsz. Schaft, en Hertogh, twee Hoplieden van de aangenomen knechten 6·ustbewaardersr,
namen op zicq, enkele, als Prinsgezind bekende Kapiteins
der Schutterijen over fe halen tot medewerking aan het
ontworpen plan. Zij zouden des nachts de poort openen en heimelijk het volk van den Prins in de stad
laten. Maar de bedoelde Kapiteins sloegen dit voorstel
af. Toch wilden de meer voorbarigen hun voornemen
niet opgeven. In vrij groot getal verzamelden zij zich
daags daaraan weder in de Zwaan en vrij heftig ging
het daar toe. Men wilde de Stedelijke Hegering dwingen en met geweld verkrijgen wat men begeerde. De
een vuurdè des anderen geestdrift aan , maar toch
wisten enkelen de gemoedeeen weêr tot rust te brengen.
intusschen nam de spanning toe, zoodat zelfs een
der Burgemeesters, de meermalen genoemde Willem
Pietersz. Enckhuijzen , die als meest Spaanschgezind
bekend stond , besloot zich heimel~jk uit Hoorn t e
verwijderen en het onweder te ontwijken dat al nader
trok. Hij volbragt zijn voornemen en vestig~e zich te
Amsterdam.
Terwijl de Regering de zaak nog verder op de lange
baan trachtte te schuiven en afgevaardigden zond naar
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Enkhuizen tot Sonoy , ten einde nadere informatien
en meerdere. zekerheid te bekomen , zon<l 's Prinsen
Stadhouder den lSen '.Tunij weder Afgezanten naar
Hoorn, die een beslissend antwoord moesten eischen.
Hierop werd de Breede Raad belegd. Burgemeesters
en Vroedschappen, de Hoofdlieden en Rotmeesl"crs der
Schutterijen , de Overlieden der Gilden vergaderden te
zamen op het Stadhuis, om te beslissen over de vraag,
welke partij men zou kiezen. Van des morgens negen
uren tot den middag werd de zaak besproken , van
alle zijden beschouwd, maar de gevoelens waren verdeeld, en ieder bleef bij het zijne. Terwijl er alzoo
beraadslaagd werd, bleef het volk Óok niet rustig stilzitten. Sedert den morgen waren zeker velen op de
been, wier gelal 01~lrenl ~let middaguur nog door menig' ambachtsman werd vergroot. Een deel des volks
was in den omtrek van het Stadhuis, een ander deel
vertoefde bij de Koepoort. Daar buiten wachtten de
Afgevaardigden van Enkhuizen. En dezen waren vergezeld van verscheiden personen , die men te Hoorn
zeer wel kende. vVant waren de Enkhuizer ballingen,
na de verandering in die Stad, al spoedig teruggekeerd,
ook de Hoornsche uitgewekenen hadden zich meestal
naar Enkhuizen begeven en vandaar verstandhouding
met hunne vrienden en vroege.re medeburgers onderhouden. Vooral van Jan Maertensz. Merens wordt ons
verhaald 1) , dat hij heeft » nevens zijnen Neef, Jan
~

1) In het bovenaangehaalde H.S., door Dr. ABJJING gebezigd, VERp. 32, waar verder van dezen uitgewekene wordt ge-

VOLG OP VELIUS,
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» Thaamsz. Schaft, Kapitein ten Oorlog , de Stad hel» pen Geusch maken." Van deze Hoornsche ballingen
nu waren er, die de Enkhuizh Afgevaardigden vergezelden en door hunne medeburgers herkend, stemden
zij dezen zeker te meer tot het kiezen van 's Prinsen
zijde. Vrienden en bloedverwanten, vernemende wie
daar buiten waren , spoedden zich naar de wallen, om
hen te zien en van verre te begroeten , die ruim vier
jaren in den vreemde hadden gezworven. Hierdoor
werd de geestdrift des volks nog meer opgewekt, en
terwijl op het Stadhuis nog werd beraadslaagd en gestemd , was de menigte niet langer te bedwingen.
Ondanks het verbod der Overheid, opende het volk de
poort en voerde de ballingen in zegepraal naar binnen ,
verwelkomde en onthaalde en met vreugde, en algemeen verklaarde men zich bereid om den tiran af te
zweren en den Prins als 's Konings Stadhouder te erkennen.
Inmiddels was het op het Stadhuis tot eene stem- ming gekomen, waarbij de Gilden en de Schutterijen, ,
gesteund door eenige leden der Vroedschap, de meer- derheid verkregen boven de Burgemeesters en de ove- rige Vroedschappen. Die meerderheid besloot: het volk
van den Prins in te laten.
zegd : " is ook ten tijde van den slag op de Zuiderzee als een der
voornaamste vrijwillige~s geweest. De Prins van Oranj e heeft hem ook
de hand gegeven en zijne constantheid geprezen. Hij was ,o ok bij den
Graaf van Bossu zeer wel gezien en dikwijls zijn gast. " Heeft eene
obligatie op den Prins , uit liefde , gescheurd, en werd geloofd ongelukkig geweest te zijn, omdat hij in zijn' jongen tijd eei;i öoijevaar had
geschoten.''
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Toen nu de Afgevaardigden van den Raad zich naar
de Koepoort bega ven, om het genomen besluit aan die
;,I l
van Enkhuizen bekena te maken , w erden zij daar
gewis door de menigte met een blij gejuich begroet ,
en als een loopend vuur verspreidde zich de tijding
door de stad : Hoorn is Geus geworden l
Niet allen echter verblijdden zich daarin. Vooral de
drie overgeblev'~ n Burgemeesters: Jan Pietersz. Minnes, Mr. .Jan Binneblijf en Jan Pietersz. Ben:khout,
konden zich m et het genomen besluit niet vereenigen en vel'Zoch ten uit hunne bediening ontslagen
te worden. Dit werd hun ec hter niet toegestaan. De
burgerij wenschte die mann en aan het hoofd der Regering te zien bl~jven , hetgeen ons geen klein bewijs
is van de achting die zij g.enoten. Toch , weinig geneigd om hun ambt te blijven waarnemen, verlieten
zij dienzelfden dag heimelijk de stad, welk voorbeeld
door verscheiden ander e aanzienlijke burgers gevolgd
werd. Maar twee der fülrgemeesters, l:linneblijf en
Berckhout werden op deri dijk achterhaald en lieten
zich door de woorden en ge beden der burgers bewegen om terug te keeren.
Den volgenden dag, 19 .Tunij, kwam een vendel van
's Prinsen volk, onder bevel van Jaques Hennebert 1) ,
in de stad, en werd bij de burgers ingekwartierd,
niet zonder overlast dezen daardoor aangedaan, ))maar,"

1) Een der Watergeuzen • die den Briel hadden helpen veroveren.
Later was 4ij onder de verdedigers van Alkmaar. VAN GRONINGEN,
a. w. p. 246.
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zegt Velius, >Jde haat tegen Alva deed 't al in 't zoet
>> nemen." Met deze krijgslieden kwamen nog verscheidene Hoornsche ballingen in 'de stad , onder dezen
Jan Maertsz. Visscher.
Den 2ten Junij deed Jozua van Al veringen , Heer
van Hofwegen 1) zijnen inlogt te Hoorn. Hij was door
Oranje benoemd tot Gouverneur der stad , en nam zijnen intrek in den Rooden .Molen. Al aánstonds trachtt e hij, zooveel doen l~jk, orde te stellen op de zaken.
Zoo had dan ook te Hoorn de groote zaak haar beslag gekregen. Even als le Enkhuizen was het ook
hier het werk der burgerij . Groot was <Ie aanwinst
der beide belangrijke plaatsen, d ie men met regt de
sleutels der Zuiderzee kon noemen,_even als Bridle en
Vlissingen van Maas en Schelde. En eer weinige
maanden waren ten einde " gespoed , hadden geheel
Noord- en Zuid-Holland, met uitzondering van Amsterdam en van Schoonhoven, zich vóór den Prins
verklaard. Schoonhoven echter werd spoedig gewonnen ; Amsterdam bleef tot · den 24en Mei 157 8 de
Spaansche zijde houden , hetgeen der goede zaak veel
schade toe bragt.
Intctsschen was ook de tegenpartij niet werkeloos
gebleven. De Admiraal Boshuijzen lag met eene vloot
bij Tex el, wachtende , op gunstigen wind, ten einde
1) Hij behoorde tot de Verbonden Edelen, was een vriepd van Brederode, en beij verde zich om leden voor het Verbond te winnen. Tot
het bijeenbrengen van drie millioencn schats , waarmede rnen voorhad
vrijheid van godsdienst van den Koning te koopen, teekende hij voor
500 kroonen. SENTENT. v. ALVA' p . 53.
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naar den Briel te zeilen en die stad aan Lumey te
ontwringen 1). Toen hij nu vernam wat te Enkhuizen
was geschied , en hoe "ook te Hoorn de onrust groot
was , besloot hij de Zuiderzee weder binnen te zeilen
en liet voor het Zuidergat het anker vallen , hopende
daardoor den Prinsgezinden wat ontzag in te boezemen.
Maar het baatte niet. Ook Hoorn koos de partij der
vrijheid, en zeîfs gingen enkele van Boshuijzen's schepen tot de Geuzen over 2). De Admiraal . verzeilde
hierop naiir A1mterdam, doch keerde weldra met versterking weder en ankerde voor de Ven, zoodat de
beide W estfriesche Steden ter zee niets konden uitrigten. Eenigen tijd daarna dwongen echter dezen 's
Konings Vlootvoogd de zee te .ruimen en sloten zij op
hare beurt de vaart naar. de Noordzee voor de Amsterdammers.
Gedurende de eerste weken na de groote verandering van zaken te Hoorn, had men, naar het schijnt,
in het godsdienslige, alles nog bij het oude gelaten.
Het was echter niet te verwachten dat dit zoo blijven
1) BRANDT, Gesch. v. Enkh. l• uitg. p. 105. Boshuijzen was met
zijne schep en te Enkhuizen gew eest om te provianderen , maar de burgerij vermoedde, dat het eigenlijke doel was, krijgsrnlk binnen de stad
te br engen , h ad den Admiraal cenigen tijd gevangen gehouden, en
maatregelen genomen om alle vreemde krij gsbenden uit de st ad te keer en. Boshuijwn was 1n a eenc korte gevai{g enschap ontslagen, door tusschenkmnst van ccni ge Yricnden.
2) Dit gesch iedde terstond na den overgang van Hoorn. 't Waren
drie schep e~ , waar van de Kapiteinen door hunne vrouwen van Stadsen L andsweg e waren uitgenoodigd 's Prinsen zijde t e kiezen , met belofte , dat men hen en hunne kinderen zou in dienst houden. VELIUS,
p. 341.
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zou. Het getal der Hervormden was groot, en het
spreekt van zelve dat dezen, zoo lang van de vrije uitoefening hunner godsdienst ve~rstuken, verlangden in
bet genot dier vrij heid gesteld te worden. Zeker zullen
zij wel aanstonds hebben gebruik gemaakt van den
veranderden toestand, om te zamen te komen in bijzondere woningen of elders. Wij verbeelden ons hen,
Zondags, 21 Junij, vergaderd in eene o'f andere schuur
of ruime werkplaats, e n dáár God dankende voor het
licht der vrijheid over hen opgegaan. Maar niet onnatuurlijk was het, dat zij eene meer voegzame plaats
van iamenkomst begeerden, en het oog geslagen hadden op een of meèr Kerkgebouwen.
Toen dan ook, den 3en Julij 1572 de Schuttu s , de
leden der Gilden, nevens an1ere burgers ontboden waren, om den eed te doen aan den Prins van Oranje als
Stadhouder van wege den Koning 1) , maakten de Hervormden van deze gelegenheid gebruik, om aan de
Magistraat een verzoekschrift te overhandigen , waarbij
zij verzochten , dat hun de Groote Kerk mogt worden
afgestaan. Dáár wenschten zij hunne godsdienstoefeningen te houden. De Vroedschap maakte echter zwarigheid.
In beleefde woorden werd den Hervormden voorgesteld , dat men hun aqntal nog te klein vond, en dat
derhalve de Vrouwe Kerk wel voldoei'ide zou ZlJn om
in hunne behoefte te voorzien.
Met dit voorstel waren zij echter niet tevreden.
1) Sommigen , die dezen eed niet wilden afleggen, verlieten de stad.
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Bij vernieuwing drongen zij aan op de inwilliging van
hun verzoek. Ja, één hunner, een Hopman der krijgsknechten, een oploopJnd man, verstout.te zich zelfs
om te zeggen: Gij beweert dat ons getal klein is; ik
ga de trom laten roeren en zal u toonen, dat wij zeer
velen zijn!
De Regering , hierdoor vreesachtig geworden, stemde
eindelijk het verzoek toe ' maar onder beding ' dat
alle sieraden , heelden en altaren met voorzigtigheid
moesten worden afgenomen en bewaard 1).
Vroeg in den morgen van den 4en Julij deed de
Magistraat het Zuid er kruiswerk in de Groote Kerk
afschutten, terwijl de Kerkme es ters der verschillende
kerken en kapellen het daar voorhanden zilverwerk
hergden 2 ).
"
Nadat des voormiddags die voorbereidende maatregelen genomen waren , on tbood de Gouverneur, Jozua
van Al veringen, na den middag alle ambachtslieden,
die den bijl hanteerden , in den Rooden Molen , en ,
na hen aldaar onthaald ·te h ehben, gelastte hij hun
zich naar de Groote Kerk te begeven , ten einde de
1) In de eerste uitgave van VELIUS Chr onijk, Hoorn 1604, wordt
verhaald , dat het de Gouverneur was ,j die met de Stedelijke R egering
overeenkwam , de beelden enz. uit de kerk weg t e nemen , en te bergen , totdat men zag waar·:de' zaken heel) wilden. Daarna eerst wordt
gesproken over h et afleggen::van:'. den eed op den 3en J nl\j , en nog verh aald: " oock werden :in deze , tijt cle Bagijnen uijtgeleijt, die geen poort erssen ·, war ~n, niet sonder groote moedwil van de:isoldaten, en werden
te sceep wech ghevoert." p. 161 v.
2) Den 7 Augustus werd dit •zilver , te zamen !59 pond , naar Dordrecht gezonden om daar ten: behoeve van h et Ge~eene Land gemunt te
worclen. VELIUS , p. 34.5.

192

beelden en altaren af te nemen en die te bergen in
het afgeschutte deel der kerk. Hij had daartoe zoo' ontboden , opdat er
wel Roomschen als Onroomschen
later over de zaak geen verwijten zouden vallen.
»Als zij nu in 't werk waren ," zegt Velius , » zijnde
»meest niet al te beeldig gesint en sommige nu half
»beschonken, namense die soo gansch onsacht af, da.t
» weinige der zei ver heel ble ven , en die al in 't af» nemen niet braken , kloofdense voort met de bijl in
» stukken. Eenige die gant:sch groot en swaer waren ,
» lichtense met bootshaken uit de krammen, en lietense
» van boven neer vallen, namelijk het groote Crucefix,
» dat boven 't Ch~or hing. Ook d' Outaers , van wel» ken meest aen elke pijlaer een w.as , zijnde zeer fraij
» gewrocht, en boven seer cilerlijk voorhemelt, werden
» met gewelt afgescheurt, en met haken omgehaelt ,
>> soo datter niet heels aen bleef 1). Gaarne willen wij
gelooven wa.t hij er op laat volgen: ))dienende 't selve
tot groot ongenoegen van vele Burgers, ook van de
gene , die de saken toegedaen waren."
En wij ook betreuren het, niet alleen dat zoo ruwe
baldadigheid een aantal kunstwerken deed verloren
gaan, maar ook en vooral omdat zij de aanhangers der
Hervorming ontsierde . . Zij voorwaar hadden wel het
voorbeeld mogen geven van eerbied · voor de gevoelens
1
'
van anderen, zij, die er zich zoo zeer over beklaagden,
dat vrijheid van geweten hun niet was gegung geweest.
Zij hadden wel mogen bedenken , dat het baldadig
1) p. 342.
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verbreken van beelden en altaren niet het meest geschikte middel kon heeten om de Roomschgezinden te
overtuigen van de mee/dere voortrefielijkheid der beginselen door de Hervormden voorgestaan. Maar het begrip van verdraagzaamheid was deslijds nog slechts bij
weinigen ontwikkeld 1) , terwijl anderen bezield waren
met heftigen ijver om hetgeen in hunne schatting naar
afgoderij zweemde met geweld uit den weg te ruimen.
Terwijl in de Groote Kerk te Hoorn dit werk zijnen
gang ging, kwam ook een der Burgemeesters, lVIr.
Jan Binneblijf, in de kerk, om den arbeid gade te
slaan en te onder:.-1oekcn , hoe de bevelen der Stedelijke
Overheid werden volvoerd. Ziende wat er geschiedde,
was hij zoo veront';aardigd , dat hij zijne muts ter
aarde wierp, en uitriep* Waartoe is het gekomen,
dat van eene resolutie der Vroedschap zoo wem1g
werks wordt gemaakt 2). Over het algemeen was Binneblijf met de uieuwe orde van zaken niet zeer ingenomen; welligl maakte hij daarvan ook geen geheim,
altans wij lezen , dat bij 'nog al wat overlast leed van
de krijgslieden, die bij hem ingekwartierd waren. Hij
besloot dan ook, niet langer te Hoorn te blijven; hei-

..

1) Oranj e was in dit opzigt de meesten zijner tijdgenooten ver vooruit. Zijne instructien schr even zoo herh~•ldelijk en nadrukkelijk voor,
ieder in zijne godsdielnstige gevoelens te eerbiedigen. Deed hij dit alleen uit staatkunde ? Ik kan 't niet gelooven , dat deze de eenige
drijfveer w a~,
2) Bedrieg ik mij , of spreekt uit dat woord meer ergernis over ongehoorzaamh eid aan de Regering , ' da'n wel over de schending va~ voorwerpen, die in de schatting van velen eene zekere mate van heiligheid
bezaten?
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melijk verliet hij de stad , maar het was tot droefheid van velen , want over het algemeen had de
burgerij hem lief en schatte hêm hoog.
Deelen wij in 's mans ergernis over het vernielen
der kerkelijke sieraden , wij merken toch met blijdschap op , dat de verandering van zaken te Hoorn en dit zegt nog al iets voor die tijden ·- aan geen'
mensch het leven kostte. De regelmatigh eid in den
gang der zaken was bijna niet gestoord. De burgerij
had door hare wettige organen gesproken en beslist.
Voorwaar, dit beantwoordde wel aan de wijze gematigdheid, wa1frmede de Stedelijke Overheid van den
aan~ang af had ge"handeld. Daardoor was veel leeds
voorkomen , de bloei der Stad toegenomen , de vrede
daar binnen schier onafgebrpken b'ewaard.
En blijft er duisternis verspreid over de handelingen
dier Overheid , kort vóór de verandering van zaken ,
doet vooral het gebeurde op de Pinkstermarkt vermoeden dat de Regenten geweld te baat dachten te nemen,
wij willen ook niet voorbijziê'n, hoe uiterst moeijelijk
het is , in tijden als waarvan wij spreken , met het
beleid der zaken belast te zijn.
Zóó was dan de Groote Kerk ontruimd, en werd zij
den Hervormden overgegeven , opdat dezen haar tot
hunne godsdienstoefeniugen zouden gebruiken.
Reeds den volgenden dag, Zondag d~n 5en J ulij 1572
kwamen de Hervormden dáár te zamen onder de le i1
ding van zekeren Leonardus, bijgenaamd de Roogans,
van wien mij niets is bekend geworden , dan dat hij
daar de eerste Hervormde predikatie hjeld.
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Ons , die gewoon zijn in vrijheid en 111 vrede onze
onderlinge bijeenkomsten Le houden, is hel niet wel
;.
mogelijk eene voorslelling ons te m aken van de gewaarwordingen, die de Hoornsche Hervormden bezielden , toen zij voor het eerst de Paroch ie kerk hunner
vaderstad mogten gebruiken voor eene ceredienst aan
God opgedragen, zoo als het met hunne ove rtuigi.ng
overeenkwam. ~laar gewis , waren ook die gewaarwordingen niet in elk opzigt rein van menschelijke zwakheid, dankbaarh eid aan den Allerhoogste zal toch wel
boven aJlen krach tig zich hebben doen gevoelen. Wij
weten niet, welken t ekst gemelde Leonardus bij deze
gelegenheid had gekozen, maar wij verbeelden ons dat
menigeen aan die ~laats, op dien dag, de woorden des
Psalmdichters voor den geest zullen geweest zijn, de
woorden, waarover Jan Arentsz. vóór ongeveer vier
jaren op het veld bij de Regulieren had gesproken:
» Te vergeefs arbeiden de bouwlieden , als de Heer
>>het huis niet bouwt.. Zijn en beminden geeft Hij het
>> als in den slaap." Niet' te vergeefs hadden de Hervormden vertrouwd op den bijstand des Almagtigen;
de onderdrukten waren tot vrijheid gekomen, de verdrevenen wedergekeerd, de Heer had het wél gemaakt; - krachtig en ernstig weerklonk het danklied
tusschen de bogen van h et kcrkïgebouw, zooveel slati'
ger, zooveel schoon.er
nu , in zijne onopgesmukte eenvoudigheij;l.
De Hervormden te Hoorn hadden den voorganger
niet vergeten, die in 1566 van zijne pastorie had afstand gedaan, om naar zijn1:: veranderde overtuiging
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God te dienen , en die gedurende een achttal maanden met getrouwen ijver op het Keeren had gepredikt.
Clement Maertsz. , die reeds ' voorlang de achting en
de genegenheid der burgerij zich had verworven , bevond zich, tijdens de verandering van zaken te Hoorn,
nog te Emden , werwaarts hij waarschijnlijk reeds in
1567 de wijk had genomen. Hem begeerden zijne vroegere Hervormde medeburgers tot hunn'.en leeraar. En
niet lang duurde het, of die wensch werd vervuld,
en de geroepene aarzelde niet. Reeds den 25en Julij
1572 werd hij aangenomen als predikant, op eene
jaarwedde van twee honderd en vijftig gulden 1).
Clement Maertsz. heeft nog geruimen tijd de Hoornsche gemeente gediend. Reeds spoedig nadat hij h et
Pausdom verlaten had, wa11 hij t~ Amsterdam i~ het
huwelijk getreden 2 ). Als godgeleerde was hij een
voorstander van milde beginselen. Te Emden had hij
veel omgang gehad met Albert Hardenbergh, leeraar
der gemeente aldaar en een discipel van .Melé\nchthon.
Door den omgang met Hardenbergh was Clement
Maertsz. meer en meer voor de denkbeelden van den
genoemden Hervormer gewonnen. Dit bragt hem later
nog in verdenking, toen de Calvinistische rigting in
onze Vaderlandsche Kerk de heerschende was geworden.
1
In Junij 1590 was hij tegenwoordig bij de Proviriciale

1) De inkomsten van den Pastoor der Groote Kerk beliepen vroegerr
f 300.- VELIUS p. 290.
2) REAAL, Memorien fol. 39.

ruim
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Synode die te Hoorn werd gehouden. Dáár werkte hij
mede tot eene beslissing in ruilden zin , in de zaak
van Andries Volckaerts~oon, predikant Le Valkoog, die
van onregtzinnigheid werd beschuldigd op 't stuk der
prae<lestinalie. Maertsz. werd zelf later van zulk eene
onregtzinnigheid verdacht gehouden, altans in 1593
gaf hij, in vereeniging met een' zijner Hoornsche ambt1
genooten, eene verantwoording in het licht 1).
Voor .het overige is mij van zijn leven en werken
weinig meer bekend geworden. Hij stierf in 1599 2).
In het jaar 1573 werd te Hoorn een tweede predikant
beroepen .
Intusschen was slechts één der Vier Burgemeesters
binnen de stad gebleven, narnel~jk Jan Pietersz. Berckhout. Ter vervulling der l~dige plaatsen werden op de
gebruikelijke wijze drie nieuwe Burgemeesters verkozen, en - zóó kan 't verkeeren ,! - van de drie benoemden behoorden er twee tot degenen die vroeger
uitgeweken en voor altijd uit 's Konings landen ver~
bannen waren, maar· dié thans in eere en bezitting
waren hersteld, Het waren Allert .Tansz. Groot en
Sij vert Luijtsz. , en toen deze reeds in den herfst van
1572 was overleden, werd in zijne plaats weder een
der uitgewekenen verkozen , namelijk Pieter Florisz.
In 1572 hadden verscheidene. burgers de Stad verlaten, niet tevr~den als zij waren met de meuwe
orde van zaken. Maar in 1576, krachtens het verdrag
~

1) . BRANDT' Hist. d. 'R ef. r. p. 550' 770' 793.
2) ABBING' Gesch. tl. Stad Hoorn ' Bijl. p
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daaromtrent gemaakt bij de Pacificatie van Gend, keerden zeer velen hunner naar de plaats hunnèr geboorte
terug. Daartoe werd van hen 'ge'v orderd , dat zij een'
eed aflegden voor Schout en Burgemeesteren , in tegenwoordigheid der Schepenen. Op die wijze , he1·kregen zij hunne poorterregten en werden zij hersteld in
het bezit hunner huizen en andere go·: deren 1).
Tot in Januarij 1578 zijn aldus zeer vele uitgeweken Hoornsche burgers teruggekeerd , ten get ale van
150 , terwijl nog 32 anderen van verschillende plaatsen, dqch meest Amsterdammers, op denzelfden eed
als burgers werden aangenomen. Onder de teruggekeerden komen ook enkelen van de in ons verhaal
genoemden voor. Den 2Sen Dec. ~1576 legden, tegelijk met verscheidene ander<i' personen , Gerbrand Verduijn, Jan Sijmonsz. Rol, Willem Pietersz. Enckhuijsen
en Hermanus Contr~ctus den gevorderden eed af 2 ).
Hier eindig ik mijn overzigt. Hoorn was bevrijd van
de Spaansche dwingelandij , en het bleef in het genot
dier vrijheid , want, bij de ~isseling der krijgskansen,
is het Noorderquartier steeds in het bezit zijner onafhankelijkheid gebleven. Tot de handhaving dier zelf1) Men vindt het formulier van dien eed, en de lij sten met de namen
der teruggekeerde burgers, Jl.Chter den 3•n druk van Velius. Waarom
h et een en ander in den 4en druk werd achterwege gelaten , is mij niet
bekend.
2) Ook Mr. Ellert Ellertsz. uit den Rooden Molen , d~e nevens 17
andere personen , ten gevolge van onaangenaamheden met Sonoy , de
stad was uitgezet.
Den 26en April 1577 teekende o. a . ook zekere Frans J ansz. , zich
noemende: presbiter.
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standigheid, tot bevrijding van geheel het Vaderland,
heeft Westfriesland ni;t weinig bijgedragen. En door
die bevrijding waren ook de Hervormden te Hoorn
gekomen tot die godsdienstige vrijheid , waarnaar zij
zoo lang reikhalzend hadden uitgezien. De vrije Fries,
onder het bestuur van eigen burgers , mogt ook God
dienen naar zijne eigene overtuiging.
\
Groot was de vreugde over deze verandering , en
toen in het laatst va n October 1572, Prins Willem
van Oranj e zijnen inlogt deed te Enkhuizen en daarna te Hoorn , verkondigden de openbare vreugdebedrijven, niet alleen hoe bemind deze , Vorst was bij het
volk, m aar ook welk eene blijdschap de burgerij bezielde, en welk een moed om, onder Gods zegen , met
volharding, voort te gaan -<>p den ingeslagen weg. En
de Almagtige bekroonde dat vertrouwen, die volharding met Zijnen zegen !

i4
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NASCHRIFT.

Aangaande Jacob Jansz. Rootvelt, over wien gesproken wordt, pag. 54, in de noot, is mij nader gebleken,
uit een extract uit het 4,de Memoriael bouck, gehouden bij Mr. Bartholt Ernst, Griffier van Hollandt enz.,
dat deze persoon een misdadiger was, beschuldigd van
vier moorden te Utrecht en te Loenen gepleegd, wiens
uitlevering aan het Hof van Utrecht dus niet in verband staat met kerkelijke zaken.

Op verschillende plaatsen m het Eerste Stukje
wordt, bij de aanhaling van ·bescheiden, gelc~en : )) stilo
cur. ," dit moet ZIJn : )) stilo coi."

Op pag. 122 wordt gemeld daL één der Commissarissen zich ook naar Medemblik begaf. Dit is eene
verg1ssmg. Beiden begaven zich naar Enkhuizen.

BIJ'LAGEN.

l4~

1'..
1526.
"Alsoe die scout ende heren vanden gerechte bij deuchdelijke infor·
m atie te vollen geinformeert zijn , dat Volcert Ellert , Grijt Hans wijff,
Remmet Gerbrantsz. die glaesmaker ende Jan Mourisz ., deur quade ingevinge vand!n basen gheest, hem vervordert ende nijet ontsien hebben
tot diverschen stonden te blasphemieren ende ontamelijcken te spreecken tegens Godt almachtich ende theilige Sacrament des altaers, daer
deur (soe te ~erduchten 1) is) die mogentheit ende goeth eit Goids
grootilijcken in vertoornt is, ende veel simpele ha~,ten verleijt mogen wesen, ende noch meer doen soude, indien hierinne nij et geremedieert ende
correctie gedaen warde ter exemple van all en overtr eders. Ende die
scout ende heren vanden ,,Gerechte dese sacckc ripelijcken overgeleijt
ende deurgesien all tgunt totten ma~rien dienende was , mitsgaders hier
op gehadt tadvijs van sommige geleerden , hebben den voorsz. blasphematores voir correctie ende amende 2) arbitrale , overgenomen dat ziluijden op morgen sullen gaen inde processie, o1nmedaer voir theijlige eer·
weerdige Sacrament blootshoefts ende bloets voets, te weten: Jan Mourisz.
ende Volcert voorsz. hebbende een barnente 3) waskeers wegende een
half pont in hoeren hande , ende Il.emmet Gerbrantsz. voorsz. een bar·
nende toertse , gaende int middel , ende sullen elcx h ebben een figuer
van een kelcke mitten hostie voir ende achter op hoer overste cleet.
ende nae tneemen vande processie die voorsz. barnende lichten in hoir
selfs personen offerende vair theilige Sacrament inde·:~prochie Kercke,
ende sullen el cx daer en~ boven gehouden wezen den heer te gheven
drie gulden ende acht stuivers current en bij gebreke van dese te verwachten grooter en zwaerder correctie arbitrale.
Gebiedende alle perwnen ende enen ij~gelicken datzij den voorsz.
personen nij et en misdoen in woerden noch in wercken, want men sal
tselve zwarelijckcn corriger en."
Aai~ dit stuk ontbreekt de datum , 't d.-aagt slechts het jaartal
1526 , en gaat onmiddellijk vooraf aan het stuk dat wij Mei·
volgen laten.
Genomen ~'it het : E erste outste Register van Resolutien, keuren en-
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de ordonnantien van vroetschappen , burgemeesteren, schout ende schepenen, alsmede criminele vonnissen bij deselv e gedecerneert, mitsgaders
diversche privi:legien, octroijen ende accorden de Stad van Hoorn concernerende , van anno 1381 tot anno 15Û.
1) vreezen.
2) boete.
3) brandende.

D.
1526.
Alsoe die ~coute ende gerechte deser stede deuchdelijck wel ende te
vollen geinformeert en onderrecht zijn, hoe zeker personen, bij namen
Claes van Midwoud, Rijlof Jacobsz., Jannijtj e Schoemakers met heur
zoon, Neel Jan van Meellîs, Cornelis Allertsz. met di" la=e hand
uit Zwaech, Neeltgen R\ie temster te zamen geweest zijn des avonts
te thien uijren ten hu\jse van Rijlof Jacobsz., aldaer sij luijden heur
heijmelijck vergaderinge gehouden hebben om t e preken ende anders ,
contrarie placcate der K. Mt, ende die personen suspect zijn vande
secte lutherian. Soe ist dat die heren vanden gerechte den voorsz. personen tot eene correctie van tgeen vsz. is gestelt hebben: omme sulcx
nijet meer te doen en dat een ijege!ijck hen van sulcke heijmelijcke vergaderinge wachte, dat zijfuijden om tgene vsz. sullen op Sondach
naestcomende gaen voirde cruijcen in de processie met bloten hoefden
en bloten voeten, paer aan paer , hebbende elcx een barnende waskers
' 'an een half pont in huer hand, ende1 die zelve kerse te offeren, nae die
processie gedaen is, voir theijlige eerweerdige sacrament aldaer laten.
Ende daer en boven noch elcx een maent lanck iu te leggen in huer
huijs ende daer nijet uijt te gaen binnen den tijt vsz., op peijne van
drie pont, soe dick alst der contrarie gedaen wprdt. Actum den ·xxen
Aprilis ao xxvj.
Genomen uit: hetzelfde Resolutieboek.

'

c.
1526.
Alsoe meester Anthonijs Sonck , sd\,l.out deser otede, op een gemeene
rechtdach gecauseert ende voir recht angesproken heelt eenen Claes
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Henricxz. in Bourgongnien, hoe dat hij tot vele ende diverse stonden
openbaerlicken gedisputeert ende gesproken h eeft vande ewangelien ende
die epistolen van Sinte Pouwels;>' ende op die interpretacie ende verstande
van dien gelet , ende dat arger is , h eeft wt zijn s zelfs temerite l) , in
despexie ende versmadenisse van den macht ende constitutie van den paeus,
ende tot illusie ende .b e spottinge van de ecremonij en ende loeflijcke gewoenten vander h eijlighen Kerek e , bij h em gehouden een seanduloes bo eexken
beginnende: wij willen, enz. , zonder eenige t itel vanden gen en diet
gemaeet of geprent 2) h eeft, ende tselve openbaerlijeken gesongen bijder
straten ende binn en .zijn huij s voirden gasten , en als oe tselve scanduloes liedeken di versche simpel menschen, so'o wel landtluijden als ander,
verbreit efde voortgeleert , twelck on getwifelt wel te persecuteren is.
Ende , want dit saecken zijn comende directelijcken jegens die wil
ende bevel der K. Mts, ons aller G. H., tenderende ende nopende
diverse odiose consequentien, sonderlinge seductie ende verleijdinge der
simpeler mensoh en, conclurlerende dat hij ter cause voorsz., achtervolgende tvoorsz . placaet, verbeurt heeft xx goud® Karolusguldens ende
daer enboven op verbuernisse van z\jn lijf ende goed gebannen te
wesen wttet bedrijve ende jurisdictie vande lan~len der K. Mts ten
ewigen dagen , of dat hij gecondemnecrd soude wesen, in exempel van
allen anderen , tot sulke arbitra!ij! meerder of mijnder correctie , tot
discretie van scepenen ende die h eren vanden gerechte deser Stede ;
gehoert hebbende tverweer ende antwoert van den voorsz. Claes Hen·
ricxz in Borgongnien, wt eracht vant placaclt der K. M t. , in exemp el
van allen anderen , ge condemneert en condemneren mits desen in die
poene van ses goud.en Karolusguldens , die ende van stonden aen te
betalen voirden Officier , ende dai!rover geb annen ende bannen mits
desen den tijt van ses j aer en nu eerstvolgende wtter bailu schap van
Medenblic , wtte die stede van Hoorn ende die jurisdictie van dien
te vertrecken bij dese dage sonneschijn, sonder claer weder in te mogen comen binnen den 1'sz. zes j aeren.
Actum den xujen Augusti , ao xvc xxvj. "
Genomen uit : h et bovengemelde Resólutieboek.
1) roekeloo2lijk.
2) gedrukt.

D.
" Opt eijsch ende conèlusie bij cl.en Schout gedaen, op en tegens N eel
van Mullen dat zij contrarie tplacaet der K. Mt heeft geweest in
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heijmelijcke conventiculen en vergaderen van lutheraene , wij scepenen
die saecke ripelijcken onrgeleijt ende n ae zeker getugenisse gehoott ,
condemneren de zelve Neel van Mullen in zes Carolus guldens ."
Genomen uit:· Tbouck van alle ériminele executien, banningen
ende andere ei vile correctien van de malefa.cteurs ende overtreders
binnen der stede van Hoorn, Ende der geenen die onabel 1)
zijn hoir selfs goeden te regieren. (1527-1692) fol. 2.
1) onbekwaam.

E.
"Inden Jaere vander geboirten ons Heeren Salichmakers JQsu Christi
duijsent vijfhondert ende vierentsestich , den achttiensten dach der maendt
van Meij, compareerden voir mij Jan van Cotthem, openbaer notaris bij
den Raede van Brabant geadmitteert , Tantwerpen residerende, ende den
ghetuijghen naegenaempt: deersame persoonen, Willem Hendricxsz out
zijnde omtrent vierendlfttich jaeren, Mattheus Wens oick out zijnde omtrent vierendertich jaeren , ende Joos Calaber out zijnde negenendertich jaeren, alle drie poorters der voirsz. , stede van Antwerpen ,
hebl:Jen ten versuecke van Cornelis A{'thonis , coopman , nu ter t\jt residerende binnen Antwerpen voirsc, in gerechter waerheijt, in plaetse
ende stede van eede, in handen mijns notaris voirgen. tselve stipulerende
ende ontfangende tot behoef~ van die gene diet aengaet oft aengaen sal
mogen, bekendt ende verclaert, geseght ende geaffirmeert warachtich
te sijne , hoe dat sij deponenten over veel j aren ende langen tijt geleden, zeer wel gekent hebben ende noch kennen , den producent voer
\.
een goet, oprecht, getrouw ende deuchdelijck jonckman, die altijts
van alle menschen geacht ende geestimeert is geweest, ende noch is ,
voir een man met eeren staende ter goede fame ende name. Oick
geweest hebbende ende noch is : Een man van goede levene ende regimente ende oick van goeder eonditien, hanter[nghen ende conversatien , in alles gelijck een oprecht Cristen mensch na vermogen sculdich
is te levene , verclerende oick noijt gehoort thebben dat de voirsz.
producent is besmet geweest m'et eenighe heresie 9f ketterije, noch oick
daeraff besocht oft achterhaelt is geweest. De redene van· henlieder
wetendheijt allegerende, is dat zij deponenten metten voirsz. producent
in de coopmanschappen ende anders langhen tijt gehandelt ~ nde getracteert ende l anghe te vooren wel ~ekent hebben. Ende dat oick de
voirsz. producent geweest is binnen Ap,twerpen voirsc. gebuerman vanden voirsz. Willem Hendrixsz. ende Mattheus Wens, ontrent twee jaeren
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lanck, verclarende dat alle tghene zij deponenten gedeponeert hebben
nijet en is geschiet vaijt vrientsch appen noch vuijt J onsten 1), nóch
om giften oft gaven , dan om ghetuijgcnisse van der waerheijt t e gevene, soe sij er toe ·1ersocht ,/cii·ddcn. Ende gemerct men schuldich is
vander waerheijt getuijgenissc te gevcnc ende te segghene van ende in
alle saken versocht zijnde , soc ist dat de voirsz. deponenten alle tgene
hierboven gescrevén is bekennen ende certifficeren te zijn e heur e warachtige kennelijckheijt , wetentheijt ende depositie. Gelovende 2) dese jegen·
woirdighe depositie , altijts als sij daertoe · behoirlijck versocht sullen
wordden , andere macl te gestane ; van alle welcke voirscrcven de
voirsz. producent begeerde gemaect ende h~m gelevert te wordden een of
meer acten iu forme. Aldus gedaen Tantwerpen voirsc. bij die nijeuwen
borsse, t~n daege, maende ende jaere voirscreven, daerbij waeren Jacob
Mahieu woenachtieh tantwerpen ende Claes de Hane woenachtich tot
Cortrijck in Vlaendren als getuijgen hiertoe geroepen "
(w. g.)
Jan Cotthem, not. public. imp.

"Ic Johan Otter beek, van wegen Co. Mat. onnsem aller gen. Heeren
in der tijt Schullts tot V oll $nhovc enndc vann W anncpcrveene, doe konnde
ennde certificere vermits dcscnr>,, hoc dnt thoon er vann deszenn ,
J ncob Claesz. , gebuertich van Blocz\jll, sich ein tijt vnnn j aeren ontholdenn )1efft onnder mijnn bevoelen ampt ennde gcbij ede , des Kerspells
ennde gerichte vann Vollenhove , opder vo~rgenanter plaetzen Bloxzijll.
Ennde hefft zich allt\jt eerlickcnn ennde duechtlickenn gehalldenn, zich
erneerende 3) mit kerveclscijpperen , ennde dat meijstendeijll op Hollandt, E nnde zoo hij bevindt dat,, hij , vermits de mennichfaldicheijt der
scepenn ennde schijppcrcn, die tegcnwordich aenn Bloxzijll zijnn , ennde
meer uijt oersaeckcncn vann ein nije verdrach die vurs. schijppers
opgericht h ebbenn , quellicken 4) zijnn cost kann gewijnnen, mo et hij
uijt noetsaekenn zich ein ander wech mitter woenijng ergevenn , Weshalvenn hij aenn mij , t als Schulltz. versocht hefft , behoerlicke certificacie , die ick hem vnnn Rechts weg1m nijet hebbe k unnenn weijgerenn. Inn oerconde vann desenn hebbe ick Johan Otter beek, Schultz
dijt gerichtsschijnn n(it mijnn gewoontelicke handt endd naeme onderteijckent, ennde mit mijnn eijgenn segell bezegellt opdenn ncgendenn
dach vann Maij anno vijftijenhonndert tsesenndetsestich."
'l'
(w. g.)
Johan Otterbeek, Schultz.
Genomen uit: eene portefeuille met Ingekomen Stukken van 1551-1577.
l) gunst.
2) btiloovenue. "
3) onderhoudende.
4) kwalijk.

"
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F.
"Een Schriftuerlijk Vermaen Lijedt des Godtsaligen en Eerweerdigen,
voertreffelijcken ende oprechten Jan Aernt,sz. , die de eerste openbare
predicatie der Gereformeerde , onder de vervolginghe des Coninck
van Hispangie ende den Paus hier in Noor-Hollant gedaen heeft int
openbaer.
Op de wijse: Broeders en Susters vreest doch niet.
Broeders en Susters in dit crij t 1) ,
Die uijt den Geest herboren sijt ,
Al nae een beter aert ;
Siet dat ghij wel neemt waer u tijt ,
Soo de Schriftuer verclaert.
Treek uijt den ouden mensche mismaeckt ,
Dat vleesche met alle zijn quade lusten versaeckt ,
Al vallet u wat suer ;
'
Alleen dat hemels is dat smaeckt,
Wort een nieuw creatuur.
Ghij sijt Chris to in liefden vertrout,
Siet dat ghij alle vreemd\~ boelen schout ,
Als een reijne maecht ;
En u alleen bij uwei.i Bruijdegom houdt ,
In deugden 1 hem behaecht.
Met vruchten des Geest u verciert ,
Siet dat ghij alle boose \"ercken viert 2) ,
Staet daer af stil;
Bidt Godt dat Hij met zijn Geest regiert
Hert en wil.
En treedt doch altijt vromelijck voort,
En dringht in door den enghe poort ,
Al na de schoone Stadt;
En wandelt na dlli3 Heeren woort ,
Ik vermane u dat.
Verduldich in des lijdens pijn,
God schenckt somwijlen droevigh wijn
Den zijnen hier,
Een Christen moet beproefet sijn
Als gout doort vier.
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Broederlijck teghens elck anderen ghesint,
Dat quaet al door dat goed verwint,
Niemant el}- h aet ;
Siet dat ghij ~ vijant bemint,
Die .u doen q uaet.
N eeînt in danck dit c!cijn bericht ,
lek heb u dit ten besten ghedicht,
Wt lijfden 3) bestaen;
Och oft ghij moch worden ghesticht
Door dit cleijne ''ermaen !"

(jfenomen uit: Claes Baerentsz. Memorien enz. fol. 68.
l) strijdperk.
2) vermijdt.
3) der liefde.

G.
CoPIE.

" Bij dien Coninck.
Onsen lieven en de getrouwen den Stadthouder, president ende
luijdeu van onsen Raede in Ilollant. Saluijt ende dilectie.

Alsoe eenighe oproerighe en de seditieus~ mJnschen, wedderspannighe ende
sectarijsen, met groote stouticheijt ende verwaentheijt hemluijden vervoucht
hebben veel en verscheijdcn kereken , cloosteren en Godtshuijsen in
onsen lande van hcrwaertsovere-; mitsgaderR die boucken aldaer sijnde
te verbarnen, bederven , beroiven ende plunderen, ende, dat arger is,
het hoochwaerdich hcijlich sacrament des autaers zeer onweerdichlick en
handelen en tractercn ende occk die beelden ende representatien van
den H. Christo , san~.ten ende sanctinnen ende andere gewijden ende
gesacreerde dinghen off te brecckcn, schueren ende vernijelen tot grote
versmadenisse ende offensie van ons'se He. Godt en oeek tot geheele
confusie ende gcneraele bederffenisse ~ande gemeene staet van herwaf>rtsovre , soe ven'e daerinne bij alle gevouchlicke middelen in t\jts
nijet versien en wcrde. Soe eest: dat wij tselve aengemerct ende begerende daerinne promptelicken remedie provisioneel te stellen , hebben met
rijpe delibe~atie van raede ende bij advijse van onssen seer lieven ende
zeer beminde suster die hertoghin:il.c van Parma ende van Plaisance, voer
f
,
ons regente ende gouvernante il\. onsen voersc. landen van herwaertsover, en van onsen seer lieven ende getrouwen ridders van onssen orden I)
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ende luijden van onssen raede van Staeten ende seereten neffens haer
wesende , verboden ende geinterdiceert , verbieden ende interdiceren wel
ernstelicken allen ende eenen flegel. int besU'/cj.der, eenighe kercken , cloosterren off andere godshuizen in onssen voorn. landen van herwaertsovm· te
beroeffen , plunderen , pilieren 2) , bed•rven oft vt.>rbranden , directelick
off indirectelick , off daertoe eenighe hulpe ojf' bijstan/ te doen bij hem
zelven off anderen met keuren weeten , ofte ijet van daer te draegen ofte
neemen., op peene vander galge ende van confiscatie van goeden , daer confis·
catie stadt grijpt. Verclaerende "zulcke luijden voor kerckschenders ojf'roevers openbaer, diefven, vianden v~n Godt, van ons ende randen lande, desulcken wij eenen v·egelicken .belasten doet te slaen nijet alleen lick vrfj'elick
ende sonder punitie , maer oock met loff prfj's en eer , gelijck men1doet in
verseet tegens den ghemeen vijanden vanden lande ende openbaere grassateurs 3). Voorts meer ordonneren ende statueren wij bij deesen , dat
allen ende eenen ijegel. , van wat conditie off qualiteijt zij wesen mooghen ,
nijet alleenlick officiers ende 'Vethouders , maer oeck eedellflans , poorters , borgers ende ingese1renen, mitsgaders alle andere particuliere persoenen, die vande voerz. eracht , gewelt en overlast zullen weeten t e
spreecken , off derzelve zullen zien doen ende committeren, gehouden
'
zullen worden terstondt ter hulpe ende were te' loopen
ende mit alle
heure macht beletten die plunderinghe ~nde pillerije vande voorsz. kercken , cloesters ende godtshuijsen , op arbitrale pene 3) tegens de officiers
ende wethouders soe wel int g;nera el als int particulier, welcke pene
insgelicx stadt grijpen sal tegens alle dandere die daarbij ende tegen-

woordich zfj'n en gheene devoir doen en zullen om de voorsz. eracht, gewelt ende overlast te beletten ende verhoeden . oock op peene voorsc. , ende
aengaende den steden aldaer de Wethoudeh hen hierinne nfl'et quijten en
zullen , ende het lichaem off die gemeente van dien daerinne consenteert ,
van hun previlegien te verliezen ende verbueren. ·willende dat van gelijcken gedaen ende geobserveert worde indien men particuliere persoenen oock eenighe overlast oft gewelt dede daerenl\oven , om het volck
alomme zoo oproerich wesende heure waepenen affte doen leggen. Oock
verbieden en interdiceren wij insgeticx allen persoenen , hoedanich die
wesen moegen, in eenighe verill aderinghen met eenighe invasibile 1)
wapenen te commen off die zelve te dragen, tsij biimen off buiten der
stede , dan alleenlick die gheene die dezelve bij publijcque auctorite\jt,
als wesende officiers off örlochsvolck, ende ter saeken van heufe officien
moeten dragen , op peene daervan gestraft ende gepunieert te worden
als wederspannighe rebellen , oproerich ~ seditieus ep perturbateurs vaude gemeijne ruste , tsij metter doot oft rÎiit andere extraordinarise peene
naden eijsch, gelegentheijt ende circonstantie van de saecke. Twekk wij

'
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bij de auctoriteij t vande gouverneurs volgende den last , die wij
hem dierhalven gegeven hebben, mitsgaders vande officiers, wethou·
ders , capeteijnen, oorlochsv;(llck ende alle moegelicke middelen wil len geeffectueert; volcoemen ende rcgcrcuselick geexecuteert te worden,
· op peene van tselve ii;igevalle van negligentie op hen te verhalen. Ende ten eijnde dat van onsse- tcgenwocrdich verbot , interdictie ende ordonnantie nijem11~dt ingnorantic en soude moegen pretenderen, soe
ontbieden en bevelen wij u wel sch erpelick dat ghij dezelven terston.dt
en sonder vertreck doet cundighen, vuijtro ~'pen ende publiceren alomme
binnen den stede'\ en vlecken van onssen lande ende graeffschepe van
Hollant, daer van noedc weesen zal endé waer gewoenlick es vuijtroupinghe cpde publicatie te doen , ende tot onderhoudenisse ende observantie van 1dien procedeert end0 doet procederen tegens den overtreders
ende onghehoorsaemen bij executie vande peene boven verclaert, sonder
eenighe gratie , gunste , clissimulatie ofte verdrach , des te doene met
deesser aenc!.<left geven wij u , mitsgaders den voor~z. officiers en wethouders , volcomcn macht, auctoritcijt ende scmderling bevel , ontbieden
en beveelen voorts ccncn ij cgcl. dat hij u ende hem zulcx doende ernstelick verstaen ende obedier en, want ons alsoe gelieft. Gegeven in
onsser stadt van Bl·us$elc cHde onssc contrnzegclc hierop gedruct in
placcaet , den xxven dach van august. xvc zcscudetsestich. Ouclcr stondt :
gescreven bij ;den Coninck ende bij zijnen Raede, onderteickent :
,
_
Doverloep.
Out.Ier stondt noch gcscrevcn : GecollatiÖneert tegens zijnen principael
hebbende Co. Mts roodt opgedruct zegel en accordeert daer meede bij
mij onderteickent:
(w. get.)
Bemp.
Die behoorlickc publicatie van dezen placcate heb ick, Hcndrick
Lambrechs de Munter, deurwaerder sHoofs van Hollant, gedaen
na zijne inhouden optcn nj•n September xv• lxvj binnen der stadt
van Hoorn ter "plaetsc daermen gewoene es publicatie te doen.
In kennisse der waerheijt mijn gewoenlicke singnature er onder
gestelt bij mij ,
H. de Munter.
(w. get.)"

Buiten op fJtaat :
" Ontfangen voer trecht van dese copie acht stuivers bij mij"
(w. get.)
H. de Munter.
Ui~ eene portefeuille met Ingekomen stukken.
1

1) plunderen.

2) :ianranders.,

3) straffe.

·O

tot aanval geschikt.
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D.
"Alzoe mijn heeren die Scout, Burgemeesteren ende gerecht deser
stede dagelicx soe meer in zeker verstae'ri ende verneemen , dat onder
tgemeen volck binnen dese stede groot onwille,. verstueringe ende gescelen 1) zijn ende gebueren duer heijmelicke vergaringe, ende oick inde herberge ende opte straten onder malcander verwijt doen, zeggende:
ghij zijt luters, van tnijeuwe licht ende dergelijcke , ende dander van
contrarie: ghij sijt vant ouW19 licht ende vanden duvel, met meer ander
blasphemie elcx ander soe tot toornicheijt ende het~n van bloede verweckende , daer wt te bedtlchten is commotie , opstal , twiedracht,
dootslagen ende ander inconveniente te mogen gebueren tot groote onverwinnelijcke scade , verdriet ende verderfenisse deser stede, ihdien intijts hierinne nijet geremedieert ende voirsien in worde alst behoert ,
zoe ist , dat mijn heeren vanden gherechte deser stede , anmerckende
die grote periculen die hier wt spruten sullen mogen ende die ghemeente
gheerne tot alle eendrac~ticheit te verwecken ende te houden alst behoert , Ende willende extirperen ende wtroeden 2) die wortelen ende
oirsaeken van desen, hebben geordonneert , gestatueert ende verboden ,
ordonneren , statueren ende verbieden mits desèn ,' dat van nu voort an
nijemant, wie hij zij, hem vervordere' enige vergaringe te houden bij
dage of bij nachte , int heijme!ijck of int openbaer , aldaer onder malcander sprekende ende ophalende, oft elcx ander injuriose ende scandulose woorden verwijtende over' strate ende in de herberge seggende: ghij
zijt vant oude ofte nieuwe licht ende dier gelijck als boven breder verh aelt is . Ende soe wie wt saeke van desen geachterhaelt worde salmen strengelijcken corrigeren nae ge}ègentheijt van de saecke , sulcx
als mijn voorsz. Heeren vanden gerechte bevijndcn sullen daer toe te
behoeren, tot een spiegel ende exempel van allen anderen , onvermindert nochtans die placcaten des K. Mts.
Ende verstaen oick mijn voorsz. Heeren da\ e nige hem nijet en
schamen sommige personen te diffameren ende grote valsche loegenen
achtterrugge nae te seggen , sonder tzelfdc J).ochtans in ghene wijs
metter waerheijt te mogen be)'fijsen, dan naecthelic wt rechter boosheijt ende quaetwimche~jt, soekende bij sulcke middelen ende wegen
nijet dan twist , tweedracht ende commotie te maken. Soe ist dat mijn
Heeren voorn. eenen ijegelijcken adverteren ende waerschuw~n bij desen
dat van nu voort an elcx wel voor hem zie wat hij van ijemant soude
willen seggen, of wt ijemants mont willen naeseg{jen , dat hij tzelfde
gehouden sal wesen te toenen ende sijn segger weten te noemen ende
te betuijgen met geloeflijcke ende wettichtigc tugen 3), of sal selven
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die logenaer ende man moeten blijven ende daernae arbitralijcken corrigeert te worden , in een exempel ende spiegel van allen logenaeren,
nae gelegentheijt vander sae,llke. Actum bij Mr. Anthonis Sonck,
Scout, Henrick Dircxz. 4) , Mr. Pieter de Jonge, Simon Pietersz. 5)
ende Dirck Claesz. Edzun , Burgemr6 , J acob Walravensz., Jan Pouwelsz., Jacob Jan:;:_z. W en ckes , Rolof Maertsz. ende Mr. Jacob Gerbrantsz., Scepenen, den vrjcn Septembr. ao xvc xxx1j ende ten zelven
dage gepubliceert."
Uit het Crimineelboek -zie Bijlage ll..'... fol. 20 verso en 21.
1) geschillen.
2) uit roeijen.
3), getuigen.
4) Hoogerbeets.
5) Berckhout.

I.

-

" Opten eersten en 'anderden Maij , als die geuse knechten laagen in
tquartier van Hoorn, zoo zijn dier diversche oncosten gemaect met
rijden en jaegen met paerden ende waegenen , bij de burgemrn deser
stede betaelt :
f
Inden eersten: Pauwels Jacobs Bast, vuer diversche reijzen te Purmereijnde, Sloterdijc, Heijllo , Medenblie en Widenes te paerde bij de
Grave van Megen en eens met tgerecht met de wagen, in als ..••••.•
• • • . • • • . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . ".. • • . • . • . . . . . . . . zeven guld. acht st.
Joost den backer, meede divcrsche reijzen te paerde gedaen""" •.
• . " " " . " .. ". "" ..... ....•... " " " " " " " " . drije guld. xnrj st.
llfaerten Stijn Aernts met een brieft" van de Graeff van Megen aende
waterscepen leggende tr,uchuijsen bijzuijden tgat en aen boorde te setten en vuer sijn arbeijtsloon.". "." •. " " . " " . " " ". drije gulden.
Die burgemrs van Hoorn ende l\fodeînblic Talcmaer met die waege
geweest hebbende aende comm)ssarissen, tomcost gedaen .. vijfendertig st.
Twee waegens te cl&oster t~ riclen • • . • . . • . . • . . . . • • • • • • • • • • zestien st.
Cornelis Hermens met een pacrt te Wervershove omme te weten
waer die Gefzeknechten belanden ...••• •.......• ••.......•• viertien st.
Pieter Mijersz. vuer een reijze
paerde tot Widenes als die grave
van Megen ofseeepte", •. " "".""..... zeven stuivers en een halve.
Ten (tijde) van dese commotie ~an de Geuze knechten en anderen,
soe is alle die stadts geschut te muijr , te wal , te poorten en vesten ge-
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brocht daer 't nodich waere en op ordinantie gestelt; hiervan heeft
Pieter Dircxz. connestable geweest ende heeft onder hem gchadt vrj
metaelen ijseren ' cleijn ende groot g es9.' lt met zijn toebehoren te regieren , ende is bij de burgemrs betaelt :
In den eersten: den voorsz. Pieter voir zijn ' moeijten , arbeijt ende
toesien ••••••••.•..••.•••..••...•.•••• "... . • . • zeven guld. twaelff st.
(Nog aan 14 and~re busschieters werd er uitbetaald eene som van
f 35 en twee stuivers.)
Ende bij deze busschietel·s en die huerder besoigne aen bier verdroncken en bij den burgemrn ~etaelt .•.• zeven gulden ' elff st. en een halff.
(Opten xrjcn Februarij -1569- betaelt Pieter Femmesz. ende Claes
Pauwels van dat zij mede busschieters gewee~t waren, ten ~tijden als
die Gheusse knechten hier voor Hoorn passeerden, tsamen ter somme
van.......................................... drie guld. en vrj stuiv.
Deze twee per sonen hebben sedert dien tijt uijtlandsch geweest,
zulcx dat zij luij den nooijt betaelt en zijn geweest als dfo andere busschieters betaelt zijn geweest - Rekeningboek v. 1568.)
Opten tweeden Maij betaelt vuer acht hondert achtenseventich pont
bussecruijts bij Jan Sijmensz. Rol tot Amsterdf m voor de stede vair
Hoorn , die somme van. ... . • . . • • . . twee hondert een en veertigh guld.
'
acht st. acht penn.
Op den derden Maij , in tvertrecken van de Geuse knechten , soe
waeren beijde de scbutteri,ien in harnas op der stedes plaatse, omme
te wachten wat de stadt va; ijemant mochte overcomen, zoo zijn deez
costen int stadthuij s gedaen en bij de burgemrn betaelt:
In den eersten : een kinneken boter voor ••.••• drie guld. viertien st.
Item Fop in de Gouwe aen wittebrÖot •••••••• twee guld. veertien st.
Item Cornelis J acobsz . bij texcijs aen wittebroot.......... nrj stuiv.
Meijnert Heijnsz. aen roggenbroot.... een en twintich st. vier penn.
Item voor drie manden ...•••......•..••• • ...•..•..•. " anderhalve st.
1tem Frans Sonck , vier ton peuselaars.. • • • • • • acht gulden zestien st.
Item op de hoefslage aen bier gedronken :
Heeft Jan J ansz. twee tonnen biers.. . • • . • • • • • • twee guld. acht st.
Item Pieter Aris vijf tonnei1, de ton een en dertich stuivers •..•.•.•
z~ven gulden vijftien st.
Frans Sonck vier tonnen , de ton een en dertich stuivers , samen ••
zes g,uld. vier st.
Die trompetblazers , trommelslager ende pijpers :
Heeft Jan Stracker tot diversche reijze ge~lazen die schutters in
harnas op der stede plaetse te comen , de gebuijren op hoir houfslachen te comen , hiervan bij de burgemrn betaelt........ dertich stuiv.
0

1
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Trommelslagers en pijpers voor de schutterijen :
(6 man, zamen" .. " .• acht guld.)
Aan victualie , door Megen voor zijne schepen verzocht, (zie boven
pag. 105) is door de Stad het Yvolgende verstrekt:
H eeft een ton engels ,bier betaelt . . vier guld. twaelf st. en een halve.
Noch xnrj tonnen biers, de ton voor vierentwintigh st.
f· ••· •· ••· · · •· · · · •· ~ · · · .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvj guld. xvr st.
Te wal te brengen.. • . . • . . . . . . . . • . . • • . • . • • . . . . • • . . • . . . • . . . • • . . elf st.
Item negen en vijftiéh roggenbrodcn ts,tuc twee st. acht penn. ,
f. •· •... •... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeven guld. zeven st. en een halve.
Te wal te brenge'n .......... •• ....•..•. .••.....•.....•• anderhalve st.
Noch voor den cappiteijn aen wittebroodt ........•...••.• één guld.
Noch e~'n kinneken boters. • . . . . . . . . . . vier guld. één st. vier penn.
Noch aen soete melcx ende koeij en kees ......•• " ..•••••.•.•...••.•
zes guld. vijft. stuiv. twaleff penn.
Noch aen [Vedroogde visch .. ..•. ....• . ......••..•. vijf en twintich st.
Noch van den Grave van Megen te land een brieve ontfangen, beroerende de commotien, betaelt ............... ~-............... zes st.
Een bode voor de biertonnen te beleijen.................... vier st.
Ten dage als boven I d(;len de Geuse knechten buijten Hoorn laegen
is bij de burgemrn doen stoppeii die sluijzen inde ban van Hoorn
om tlandt met der ze waeter te laeten overvloeden, en is dese stoppinge toncost gemaect als hier nae volcht:
Eerst Jan Aris en Claes Aris en dror1htn Elrert Jan Vi sser hebben
zekere materialen als sparren en delen buijten do stadt gebrocht tot
die voorsz. stoppinge en gedaen voir haer arbeijtsloon •• twee guld. x st.
Cornelis Jacobsz. op Keeren V>J;.U mis en ander rnijch •..• dertich st.
Jan Hermensz. , van ruijch.................. •. •• •• . . •• • • • . acht st.
Antonis op Keeren, voer een voer hoijs ..•.•...•..• vijfendertich st.
Darbeijts luijden die de stoppinge hebben gedaen hebben tot Jan Suur (?)
op roosteen (?) verdroncken en is betaelt .. twee guld. drije st. vijf penn.
Toen opten vierden M.'hij voor den Grave van Megen met zijn volc ,
door tversoeek van Jan Vest , burgeJllr van Enchuijsen zijn gehuijrt
zeven schepen tot Hoorn om Megen met zijn knechten aen die Widenesser dijc in te nee~en omi ,die Geuse 1knechten te volgen , die nae
het getijde inwaerts gevaeren waeren, die scepen bij de laste, elcke
last tot zeven stuivers .. (de sch epen waren van 43, 40, 32, 30, 34, 40,
32 last) , h~'ioben voorsz. soepen gehadt elx xrj roggenbroden , brood
x st. x penn. , zoete melcks kees ;:i.u st. v penn. 1 gr. ; scheep brengen vijf penn.
1
Opten vrj Novembris gegeven Janna Mijers , waerdinne in de Wil-
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deman, uut saecke van xnrj Engelsche tonnen gebesicht in den Geuse
loop".·"""""""" "" "".". """ " " " twee guld. negen st."
Genomen uit het Rekeningboek v~ 1667.
" U utgift van alle den incoemstcn hie;Öoven bij den burgemrn des er
stede van Hoorn ontfangen, beginnendo op pa~ sschen anno xvc zeven
ende tsestich ende expirerende dominica exaudi , ,anno xvc acht ende
tsestich."

".

"Opten xxvj Maij gegeven Arent Maertsz. ter cause dat hij met heer
Care! Smijter tot Enchuijsen gereden heeft .. , ..........•.. ,/j,: stuivers.
Item gegeven Pauwel Jacobsz. Bast, omme dat hij metten Commissaris Jan van Halle geredrn heeft met zijn wage tot Enchuijsen opten
xxvj Maij ....••• . ...••.........•...........••............ xx stuivers.
1
Gegeven schipper Lubbert, ter cause dat hij opten njen Junij met zijn
schepe gebracht heeft t dt Muijden Heer Care! Smijter ende Jan van
Halle met zijn familie, t er somme van.. ...... drie guld. en thien st.
Opten xxj•n Junij betaelt Jan Coomen Gerrits V\\er anderhalf aem ende
seeckere quaerters rijnsche wijn , die ., die Commissaris met zijn familie
gedroncken hebben in Sinte Cecilien convent, te weten Here Care! Smijter en Jan van Halle , ter somme van.. . . . • xxx guld. ende thien st.
Opten xxj en Junij bl?taelt·i· H ~ ijndrick Wijnverlater van wijn, die van
hem gehaelt is voer de Commissarissen in Sin t e Cecilien convent, ter
somme van""" .•• """ .• " " " " . " " dertich guld. en vijfthien st.
Opten xxj•n Junij betaelt Dirck Jansz. Maekal, van bruijt suijcker
ende andere dingen tot zijnen huijze gehaelt in Sinte Cecilien voor die
Commissarissen, ter somme van ..••.....• .•.. acht gulden en tbien st.
Opten zelfden dage betaelt in Sinte Ceci!ien convent voer verteerde
casten van butter , brat , vleijs, hammen , spek, visch en andere wat
die Commissarissen met hare familien aldaen verteert hebben, ter
somme van .. " .•.. "" •••• " .• ".. • • . . • • • . • . . • xv1j guld. achttien st.
Opten zelfden dage gegeven die susteren in Sinte Cecilien convent ,
voor belle chier van der Com1nissarissen ,tvegen , ter somme van .•...•
1
drie gulden en twaleff st.
Opten xxrjen Junij betaelt Dirck Matthijsz. vuer varsch vleijs ende
hoenderen in Sinte Cecilien convent van hem gehaelt voçr die Com·
missarissen , ter somme van .....••• , .• .•.•• • ••• , , , , vijf guld. xnj st.
Uit het Rekeningboek van 15~_8 / 69.
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K.
" Memoire .iti! fte Instructie , aengaende 1l' ordene ende
Regie van den roerende ende onroereuden goeden ,
die c\J.lpabel zijn, van den beroerten ende torbelen.
Art. V.
Ende de voorsz. ont,fangers van al 't selve (de noodige inventarissen namelijk) versien zijnde , sullen eerst rsrocedeeren tot vercoepinge
van de roerende ~~·t haeffelicke goeden , vuijtgesondert die costelijck
ende van grooten weerde zijn, daer van zij dien van Zijne Majesteijts
Financien ,de declaratie overseijnden ::uilen , om bij hen geordineert te
worden, .iat men desehe binnen deser stadt van Bruessele voeren oft
brengen soude , om beter ende meer vercocht ende gepennewaert te
worden oft elders , zoe zij allerprouffijtelijcxter bevinden sullen.
Art. VI.
Ende in beijde gevallen , sull en de voorsz., haeffelijke goeden vercocht ende gepennewaert worden, bij openbaeren uproup ende verhooginge t er gewocnlicker plaetsen , ende soe men in elcke stadt ende
quarti er gecostumeert "es tte doene : Ende die penningen comende van
deselve vercochte goeden, zullc r~ terstont gesondcn ende geschickt
worden , in handen van den voornoemde Tresorier van der Espargne ,
son der dat men die elders sa! moegen besteden ofte employeeren , ten
waere deur bevel ende ordinantie v~~ !Zijn e " Excellentie ende van
voirnoemde van de Financien : Ordineerende insgelijcx dat in de vercoepinge van de voirsz. goeden, de coepers van dien nijet en sullen
moegen in betaling e geven 't gen,e dat men hen schuldich sonde mo egen zijn, noch oick toegelaeten werden in deselve vercoeping eenig
letsel oft oppositie te do ene , maer sullen alle de voirsz. goeden mit
gereeden gelde vercocht worden: Behalven dat men daer van ordinarysen tijt ende dach van betaelinge geven sal , soe men in elcke plaetze
ende quartier gewoenlfjck is van doene in de op;oepen ende verhoo.
gingen die aldaer geschieden.
Art. VII.
Ende alhoewel dat óen llu~svrouwen eride Weduwen geaccordeert is,
nae de costume ende u santie van elcken Lande ende quartier, te mogen
gebruijcken, 't paert en de deel dat op haer vervallen ende gedevolveert soude"' zijn, bij de n overlijden ende ban van haeren Man, des
nochtans nijet jegenss tacnde , is zijlilre Excellentie meijninge ende intentie , dat zoe verre di!er enige Qlaeffelijcke goeden waeren van gelijcke
nature , sxene ende qualiteijt, ende dat men die sonder schaede conste
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gedeelen oft scheeden , sal in sulken gevalle , soe wel den Ontfanger
als de Weduwe elck zijn part ende deel daer van nemen; ende indien
zoedanige verdeijlinge ofte verlijckinge niiJ'lt doenlijck en waei:e , sullen
a~sdan deselve goeden gepriseert oft gescl).at worden, daer van de voirsz.
Ontfanger in naem van Zijne Majesteijt de keuzè hebben zal, des neen,
sa! men die vercoepen ten hoogsten verdieren.
In verschillende volgende Artt. wordt bepaald, dat men met de
vaste goederen hand~len zal als met Domeinen.

Sententien van Alva, p. 2 vv.

L.
" Onsen lieven besunderen den Schout Burgemrn, Scepenen
ende Raedt der stede van Medemblick.
Don Fernand ~ Alvarez van Toledo, Hertoch van Alva en
Lieutenant Gouverneur ende Capitein Genera!.
Lieve besundere. Alzoe dieghene 1ie in verleden jaer die beroerten
in desen lande verweekt hebben, en nijet moegcnde verdraegen de vrede , ruste en welvaert derselver, wederomme aenvangen en beghinnen
allerleij voir te nemen om fes e>landen te troubleren en overvallen en
alreede in Westwoldingerlandt (quartier van Vrieslandt) met enige
crijchsluijden (soe wij verstaen) gecomen souden zijn , ende dat men
noch nijet en weet wat gevolch van meerdere sterckte , wat verstandt
binnenlants ende wat voirnemen oft" aenslach zij ' 'oerhanden hebben
moegen, heeft ons noodich ghedacht, u daeraff tadverteren, ten eijnde
dat ghij goede hoede doet nemen aen uwe poorten ende op de schepen
ancomende ende affvaerende ende oijck op uwe luijden binnen de stadt
daer eenich achterdencken op vallen mocht. Ende dat ghij van stonden
aen dÓet toerusten een carveelschip , wel gemant ende versien met
geschut , om te ondekken die ·• Suijderzee tot onder Vrieslandt ende
Overijssel , om t e verhoeden 111:1Ie verrassin~he , houdende goede correspondentie met uwe nabuer seesteden, ae~ welcke~ wij tegenwoordelijck
van ghelijcken schrijven ende belasten , waerinne wij ons verlaeten dat
ghij gheen ghebreck en sult voirnemen, maer met alle vlie~ ende n eersticheijt voirtvaeren , alzoo sulcx st~eckt tot uwe eij gen bewaernisse
ende welvaert, ende onsenthalven, so; verre u {1et aenquaemt, sullen
u alle moeghelijcke ende vlietighe hulpe ende bijstandt doen en gheven, daerop ghij u moegt verlaeten , waeromme en . sijt des nijet ge.v

"
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breckelijk. Lieve besundere, Godt sije met u, Geschreven te Brusselle,
den xxvujen dach Aprilis xvc lxvuj.
(w. g.)
F. A. T. duc dalve.
(

" Ee;·same onse besundere, die Casteleijn , Burgemrn ,
Schepenen ende Raedt der stadt van Medenblicq.
Die Grave van Boussu, Heere van...... Stadthouder ende capiteijn Generael over Hoilandt, Westfrieslant, etc. , '
bij pro,\isie.
Eersaeme lieve besundere, Wij hebben verstaen hoe dat die crijchsluijden di·~ omtrent Emden en de Wadden vergadert zijn, ettelijcke
schepenen equipperen ende toerusten, ende omme te versien dat die
selve gheene invasie en doen op eenighe van Zijn Mat. steden, hebben goet gev~nden en van wegen derselve u wel ernstelijcken bevelen
ende ordineren alle diligentie en naerstichheijt te doene , omme een
carveelschip toe te rusten ende cquippercn ihct getrouwe volck ende
goede munitie volgenclt tbevel ende brieft' van Sijn Exc. aen u geschreven , ten einde cl.\e 1cchte stroome wel bewncrt warde: hebbende
tot dijen eijnde gescreven ncn uw\l nabucr see steden en ettelijcke dorpen in Waterlant tselve oick te doene. Ende hebben gestelt eenen onsen lieutenant die over alle die scepen , officieren ende knechten bevel
hebben zal, sult daermede weldoen hen (d.aerrnn te adverteren, ende
des te doene en sijt in gheene gebrecke. Onse Heer God zij met u.
Gescreven tot Amsterdam, den vr•n Mei 1568.
(~_. g,)
Maximilian de Bossu.
Uit het Archief te Medemblik.

!ll.
CoPIE.
Gesien hebbende in den R r et van Sijn~ Mt die confessie ende examiminatie van Jan Ghij~brechtsz. Coninck, geboren van de Stadt Dordrecht nu tegenwoordeliJk binnen Bruxel gevanghen wesende , bij de
welcke is &~accuseert: Seger Fransz. van der Stadt van Medenblick,
sijnde een capiteijn onder de rovers ende piraeten van der see, stelende
ende rovende dagelicx ,de goede co~pluijden ende ondersaten van Sijne
<
Mt , dunct daerom denselven Raet datmen lettren seijnden sal anden
Bailliu ende over!cheijt van Medenblick om denselven bij den hals te
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grijpen ende tapprehenderen, gevanckelijck stellende. Ende bij faulte
van dien te verdagen ende te verschijnen in persoon voor Sijne Excellentie oft voor den raet daertoe geset bi~nen XXIX dage bij drie edicten peremptoirelijck , te weten van x daech tot thien daech en dit
sonder dilaij ende vertreck op den eeuwigen baa ende confiscatie van
de goeden, om te comen tantwoorden tot sulcken ,fijnen, vrage ende
conclusien als den procureur generael van den se l v~n raet willende te
dag he dienende op den selven Seger nemen en,de exhiberen sal. N emende oick int besit alle sij11e goeden en tselve stellende bij Inventaris
overleverende in handen vanden Ontfanger vanden g;econfisqueerde goeden daer of zij hier twee ov'ersenden sullen alhij er. Gedaen tot Brussel den xrj Februarij stilo Romano. Beneden was geschrer en: oick
geadviseert bij den selven raet , mij tegenwoordich , geteeckent, Praes.
Noch stout onder in francoys :
Gecollationneert metter originael bevonden accorderende
van woort tot woort.
Uit het Archief ('e Medemblik.

" Redenen van excuse bij forme van Antwoil't gh edaen
bij die vän H1torn" opten inqueste van der executie vanden xen en xxcn penninck.
Segghen die van Hoorn onder correctie ende met alder reverentie van
spreecken, dat zij noeijt geroepen oft , ghemoeijt en zijn gheweest over
tconsent van de voirscreven xe en xxe penninck , noch voir dat van
<.::onincklijcke Mats placaten daer van noeijt gead verteert zijn oft gheweten hebben. Dat oick naede publicatie van de voirscreven placaten
ende ghevolghe van dien tselfde daer die tweedrachtighe en versceijd~n
'
forme en spraecke bij de ses grote steclen van Hollandt,
die met enighe edelen des lants die Staten gbenaempt worden, ende over sulcx als
nu die Staten representeren , flOCh nerghel}s elders in Hollandt niet ter
executie ghedirigeert en worde : waren àaeromrhe vander voirtganck
vander voirsz. saecke gheheel onseecker ende dubiterende gheweest ;
maer de zelve van Hoorn als gheseten zijnde in een van, Zijne Mts
cleijnste ende minste neringlose stedeken, met veele meóichvuldighe
ende insupportabile lasten zoo te wat\;r als te lande beswaert ende bei
l aden zijnde , h ebben altijts het ooch, vegardt ende aenschou ghenomen,
ghelijck zij alsnoch doen, op die van den Staten van Hollandt die al·
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sulcken consent zouden meughen ghedragen hebben : daer Yan nochtans
bij niemande van henluijden eenighe executie ghedaen en worde. Als
voiren hadden verhoopt ghe)ijck zij alsnoch verhopen ende oick de
1
ghemeene fame gheweest es, dat die Staten de goedertierene ghenade
van Zijne Mat ende <letl'cellencie van den Hertoghe van Alva, gouverneur ende capiteij']- generael van deze Nederlanden , zouden imploreren
en induceren tot eenighe ander goede weghen ende middelen ende dat
zulcx de executie van ~en voorsz. xc en xxc penninck ghecesseert zoude
h ebb en. Hebben daeromme metten voirtga!fck van dien ghesuspendeert.
Ende , want die se~ve van Hoorn tgheensins en begeeren ofte dencken,
rebel ofte onwillich te wesen den Co. M'át. heuren natuerlijken Heere
Coninck f nde gheboren prince , maer de selve met alder ghehoorsaemheijt , goetwillichheijt ende ghetrouwicheijt in allen te obedieren als goede ghetrouwe en obessante ondersaten haeren Heere ende Vader schuldich zijn , zo zijn zij bereijt totter executie vande voirscreven xe en
xx c penninck.< te procederen , zo gheringhe ende metter daet als die
h oofdsteden ende van den Staten van Hollanqt als voiren gheseijt es,
die tottet consent van dien gh eroepen zijn gheweest ende oick ghedraghcn zouden hebb en voortgaen ende totter collectatie procederen zonder
t welk die van Hoorn 'an d•ers niet wel moghelick is tsclve en doene,
hopende mitsdese verexcuseert te ó<ijn.
Actum als voren, presentibus die vier Burgemeesteren 1) ende
Pieter Wiggersz . , Willem PietefSZ. f Clalïs Heijndricxz. , Simon
Fransz., Matthijs Jansz., Ysbrant Willemsz., Claes Cornelisz.
Backer, Gerrit Claesz. Avenhorn, Simon Cornelisz., Pieter Reijnersz. , Gerbrant Heij.nsz. Roll, Jan Pietersz. Berckhout , a!tsamen rijckdommen deser stelle.",
Uit : Tbouck van de keuren, ordenen ende stemmen van
de ghemeene Vroedschap der stede van Hoorn.- 28 Sept.
1529 - 25 Febr. 1595.1) Gerbrant Verduijn, ' Cornelis Verlaen, Jan Pietersz. Minnes, Dirck

Gerbrantsz.
•

~

1

o.
" Aen alle de gemeenten der stede van Memelick.
r

Eersame , lieve, Ti~ ui. wel •kennelick hoe dat ick met sommige
crijsluijden op gisteren avonds voer de stadt geweest hebben , naerdat
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ick onbeeden 1) geweest ben ende gerequireert van burghcmeesteren en•
de :· gemeijnten der ·: stede van Enchuijzen, ende dat om dat ick op
u. 1. ghetrouwicheijt vertroude, meijnende u. 1. te beschutten voor den
tijrannijser vijanden van die goede Neder 'anden en der Spaanscher geweldt ende tienste _Penninck ; ende soe uijtgele ~ en hebbende die beste
van mijn soldaten tot ten besten (?) , om die be'warenisse van mijn lijf,
ben ick tot u gecoemen omme te sien hoe dat ick rfuet u. 1. verdragen
soude , soo ist van u. 1. mij gans afgeslagen en~e gene knechten in te
willen hebben , waer door.·1·ik dochte 2) dat ghijlieden verraden ende
bedrogen sult worden en verleit door sommige van ,der uwen, ende om
dat ick compassij hebbe met' sommige oprechte ende getrouwe die noch
binnen uwer stadt zijn, ende om het comfuis , dat daerdoor soude comen , ist dat ick dus weder binnen Enchuijsen come, zoo '"/presenteer
ick u andermael mijne dienst , omme met dese knechten ende noch ,
ist dat ghij se noodichtet, noch bij te coemen , ende in weigeringe van
dese·.sult geen vrientschap meer van ons hebben te verwachten, wel
verstaende dat ick Co.stf 1 in mijn gewelt hebben wil.
Wilt bij den brenger van desen terstont antwoort schrijven,
want ick solder hier nae wachten. Aldus gedaen tot Wervershooft, ade , den 28 (Mei) 1572}
\

Die altijt tot u dienst vrienschappe te doen bereit ben.
(w. g.)
Nicolaes Ruijchaver.
Uit' hetirArchief te Medemblik.
1) ontboden.
2) vreeze.
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