
Op 1 december 1572 werden de in het raadhuis verzamelde burgers op
gruwelijke wijze door de Spanjaarden vermoord. (Naar een detail van een prent
uit de tweede helft der zeventiende eeuw door ]an Luyken).
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LAMBERTVS HORTENSIVS.

.Ze ldzame v o n d s t  v a n  D.FRANZEN ( N a a r d e n )  !

H e t  p o r t r e t  s t a a t  i n  OPUS CRONOCHRAVICUM
v a n  Opmeer  en  B e i j e r l i n c k ,  u i t g e g e v e n  i n  ' t
j a a r  l 6 0 1  t e  A n t w e r p e n  bij Lodewijk V e r d i j s e l



De uitmoording van Naarden m  1572
Inleiding

Op 1 december van dit jaar zal het vierhonderd jaar
geleden zijn dat Naarden door de in de titel genoemde
ramp getroffen werd. Door de eeuwen heen is aan deze
gebeurtenis, die niet alleen afschrikwekkend is geweest,
maar tevens een keerpunt in het verzet tegen Spanje
betekent veel aandacht besteed. Niettemin zijn er
slechts weinigen, die de oorspronkelijke verhalen ooit
onder ogen kregen. Wij laten er hierna vier volgen, die
opgetekend zijn door ooggetuigen ofwel berusten op
rechtstreekse inlichtingen uit de tijd zelf.
Het betreft hier respectievelijk een gedeelte van
Lambertus Hortensius geschrift "De origine et interitu
oppidi Nerdae" (Over de opkomst en den ondergang van
Naarden); een brief uit 1596 van Theodorus Thesschen aan
een Amsterdamse notaris; een ongesigneerd "Cort Verhael"
ter zake in het oudste privilegeboek van Naarden en een
begin-achttiende-eeuws handschrift van de Huizer
historicus Lambert Rijksz Lustigh. Geen van de eerste
drie van deze geschriften is in de eerste eeuw na hun
ontstaan in druk verschenen. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat slechts enkele van de geschiedschrijvers
uit die tijd van de inhoud ervan gebruik gemaakt hebben;
en dat dan nog alleen voor bepaalde gedeelten.

In het algemeen mag ons inziens gesteld worden, dat
genoemde geschiedschrijvers - in het byzonder de Neder
landse - niet geheel ontkomen zijn aan de begrijpelijke
neiging om de Spanjaarden ongunstig en de Geuzen en
de prinsgezinde Nederlanders gunstig voor te stellen.
De hier volgende teksten zijn op dit punt minder
bevooroordeeld, vooral de eerste twee. In zoverre kun
nen zij bijdragen tot betere kennis van de gang van
zaken en beter inzicht in de drijfveren en het gedrag
van de daarbij betrokken personen.
Voor dit inzicht is uiteraard ook kennis van de aan de
ramp voorafgegane toestanden en gebeurtenissen van
belang. Hortensius, en in mindere mate ook Thesschen,
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heeft daaraan veel aandacht besteed. De omvang van het
desbetreffende deel van zijn geschrift heeft echter
verhinderd dit hier mede op te nemen. In de plaats
daarvan volgt hier eerst een eigen hoofdstuk over
deze voorgeschiedenis, waarin behalve de gegevens van
Hortensius ook die uit andere bronnen zijn verwerkt.
Gaarne betuigen wij hier onze warme dank aan allen,
die ons op een of andere wijze bij het tot stand
brengen van deze publicatie behulpzaam zijn geweest;
meer in het byzonder aan de Heren Dr.A.C.J. de
Vrankrijker en Dr.A .J .Kölker.

P.W. de Lange - Hilversum

De voorgeschiedenis

Naarden is - na de verwoesting van de eerste stad
van die naam - in 1350 gesticht op de plaats, waar
toen de zeedijk beoosten Muiden aansloot bij de hoge
gronden van het Gooi. Dit punt was destijds (en ook
nog in 1572) strategisch van belang, want deze dijk
werd gebruikt voor het doorgaand verkeer te land van
Amsterdam en omgeving, zowel naar Amersfoort en het
verdere oosten als naar Utrecht. De heerwegen in deze
twee richtingen (niet meer dan zandwegen over de
heide) gingen van hier af uiteen. In de zestiende
eeuw beschikte de stad ook over verbindingen te
water. Haar haven stelde in staat tot verkeer met
alle Zuiderzeesteden. Via de Karnemelksloot en het
water langs de Loodijk en de Broekdijk konden de
Vecht en de verdere binnenwateren bereikt worden.
Het voornaamste middel van bestaan was de lakenweverij
die grotendeels voor export werkte (tot achter in de
Oostzee toe). Zo'n bedrijf is uiteraard erg kwets
baar. De produktie moet aan grote schommelingen onder
hevig zijn geweest. Over het algemeen echter heeft de
stad in de vijtiende eeuw een tijdperk van grote
bloei gekend. Daarop is in de zestiende eeuw vrij
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spoedig een tijd van aanhoudende en sterke achteruit
gang gevolgd. Vermoedelijk was de productie kort
voor 1572 tot weinig meer dan een fractie van de oude
teruggevallen. Ongetwijfeld telde de stad toen niette
min nog vele welgestelden, maar er heerste ook veel
armoede, vooral onder de arbeiders.
De weverij was overigens niet het enige middel van
bestaan. Evenals vrijwel alle andere steden zal
Naarden in die tijd een betrekkelijk sterke
agrarische inslag gehad hebben. De belastingenquêtes
van 1494 en 1514 spreken dan ook van een zeker land
bezit. Volgens de gaderboeken van de koptienden
telde Naarden omstreeks 1572 tussen 90 en 100 perso
nen, die bouwland in eigendom hadden. Daarentegen
vindt men in genoemde enquêtes niets vermeld omtrent
scheepvaart en handel, meer speciaal omtrent visserij
en vishandel, die men in een zeehavenstad, die
bovendien het recht van visstapel bezat, toch wel zou
mogen verwachten. Het vermoeden ligt voor de hand, dat
Naarden op dit gebied al lang niet meer de concurrentie
met andere Zuiderzeesteden had kunnen volhouden.
Wat er nog misschien aan bedrijvigheid op deze
gebieden voorkwam, zal wel niet meer voor rekening
van de eigen inwoners gebeurd zijn. Wél fungeerde
de stad als marktplaats voor de Gooise dorpen.
Het stadsbestuur bestond uit drie burgemeesters,
zeven schepenen en een aantal raden die met elkaar een
vroedschap van 31 leden vormden. Uit de mededelingen
van Hortensius blijkt, dat Naarden in zijn tijd al een
uitgesproken regenten-regering had. De leden daarvan
werden gekozen uit een betrekkelijk kleine kring van
welgestelden, die meest onderling verwant waren.
Binnen deze kring schijnen er echter twee of meer,
elkaar bestrijdende, groepen bestaan te hebben. Het
feit, dat deze vooraanstaande personen hun krachten
grotendeels verspilden in onderlinge strijd om de
macht, terwijl zij machteloos bleken tegen de aanhou
dende economische achteruitgang, moet hun gezag bij de
burgerij geen goed gedaan hebben.
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Op cultureel gebied was Naarden destijds niet onbe
langrijk. Daarop wijst reeds alles wat er van de
toenmalige aankleding van de kerk tot ons gekomen is.
Verder had de stad een latijnse school, waarvan
Hortensius sinds 1544 rector is geweest, maar die ver
moedelijk ouder was. Verschillende leerlingen van deze
school hebben later hoge posities in het land bekleed.
Meer in het byzonder prijst Hortensius sommige
Naardense magistraten om hun vaardigheid in het
latijn. Zelf is hij een geschiedschrijver van naam
geweest. Aan deze reputatie zal hij het te danken
gehad hebben, dat Bossu op de ddg van de ramp opdracht
heeft gegeven voor zijn veiligheid zorg te dragen.
De onrust op godsdienstig gebied schijnt de stad niet
of nauwelijks beroerd te hebben. De beeldenstorm is
aan de stad voorbij gegaan. In 1572 echter hebben de
Geuzen op dit punt hun schade ingehaald.
Na de val van Den Briel is Naarden weldra in een moei
lijke positie geraakt. In betrekkelijk korte tijd waren
namelijk de meeste Hollandse steden, en wat later ook
vele Gelderse, naar de Prins overgegaan. Hieronder
bevonden zich bijna alle Zuiderzeesteden - behalve
Amsterdam echter - met welke plaatsen de stad handels
relaties onderhield, terwijl er waarschijnlijk ook
wel familierelaties bestaan zullen hebben. Op de
Zuiderzee waren de Watergeuzen vrijwel heer en meester.
Daarentegen waren te land alle naburige steden (Muiden,
Weesp, Utrecht en Amersfoort) Spaans gebleven. De stad
zelf had geen militaire bezetting en haar vesting
werken waren niet op krachtige aanvallen berekend. Ze
lag dus vrijwel open voor de Watergeuzen, die de
kusten afstroopten. Voor de Spaanse bevelhebbers was
ze echter van belang als het knooppunt, waar de wegen
van Utrecht en Amersfoort naar Amsterdam samenkwamen.
De vraag: bezetting innemen of niet? deed zich hier
voor en werd allengs dringender. Hierdoor werd de ver
deeldheid in de stad verscherpt. In het algemeen was
iedereen van bezetting afkerig, maar als deze niet te
vermijden zou zijn, wilde het stadsbestuur - als vrij-
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Zestiende-eeuwse plattegrond van Naarden door Jacob van Deventer (1510-1575).
Deze Nederlandse, te Mechelen wonende cartograaf vervaardigde op last van Filips
II  ongeveer 250 plattegronden van Noord- en Zuidnederlandse steden, ten behoeve
van het Spaanse leger. (Jp speciale kaarten tekende hij kerken en kloosters, die bij
beschieting gespaard moesten blijven. De op een schaal van 1 : 7500 gemaakte te
keningen waren echter te laat klaar om nog van belang voor de Spaanse krijgsver
richtingen te zijn. Deze plattegrond toont duidelijk de ligging der stad ten opzichte
van de voormalige Zuiderzee en de Naardermeer, de oude zeehaven en de vroegere
loop van de Karnemelksloot.
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wel overal elders - Spanjaarden, maar de meerderheid
van de burgerij Geuzen innemen. Van beide kanten pro
beerde men in het geheim een oplossing naar eigen wens
voor te bereiden en zinde men op het dwarsbomen van
de plannen van de andere partij. Als noodoplossing stel
de de raad een soort van burgerwacht in. Deze bewaakte
overdag de poorten en 's nachts de wallen, maar trok
op de duur partij voor de burgerij tegen het stadsbe
stuur. Bij dit alles schijnt dit bestuur het laatste
restje gezag verloren te hebben.
Een eerste incident deed zich voor, toen Bossu met
"eenige overdekte wagens" (dus waarschijnlijk zonder
troepenmacht van enige betekenis) de stad naderde. Het
volk sloot toen, zonder last van de overheid, de
poorten. Later bood de raad Bossu hiervoor zijn ver
ontschuldigingen aan. Als antwoord vermaande deze het
stadsbestuur ook geen Geuzen binnen te laten.
Intussen gaf het plunderen van de kusten door de
Watergeuzen verschillende daar wonende personen (o.a.
de monniken van het klooster Oud-Naarden) aanleiding
hun toevlucht te zoeken in de stad.
Een andere keer trok een afdeling Spanjaarden, op weg
van Utrecht naar Muiden, langs Naarden. Weer sloot
het volk, bevreesd voor een list van het stadsbestuur
de poorten en hield deze - tegen het bevel van
burgemeesters - gesloten. Enige dagen later werden
de leiders van deze actie door de raad gedagvaard
wegens hoogverraad, maar zij werden door het volk
met geweld bevrijd.
Intussen hadden de Geuzen Amersfoort bezet. Daarin
vond Bossu aanleiding bij het stadsbestuur aan te
dringen op het innemen van Spaanse bezetting. Toen
dit in de stad bekend werd, liep de burgerij te hoop
en bedreigde enkele vooraanstaande magistraten.
Sommige van deze, waaronder de schout, een burgemees
ter en een invloedrijk oud-burgemeester, zijn daarop
in het geheim uit de stad gevlucht. Vermoedelijk
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echter waren zij niet de enigen. In ieder geval was
hiermede het hek van de dam. In de stad heerste een
ware chaos. Ieder deed wat hij goed vond. Het kon
echter nog erger worden.
Bossu liet door de baljuw aankondigen, dat hij met
enkele vendels voetknechten op 20 augustus (dit is
volgens Hortensius; Thesschen■zegt: in juli) langs
Naarden zou marcheren naar Amsterdam. Volgens
Hortensius was een deel van deze troepen bestemd
voor Naarden en was aan burgemeesters en raad bevolen
dan bij de poort te zijn. Volgens Thesschen zouden
allen buiten langs de stad trekken en was alleen ver
zocht voor hen enige vaten bier buiten de poort
klaar te leggen. Dit bericht was ook ter ore gekomen
van het volk, dat per ijlbode Amersfoort verzocht
om een afdeling Geuzen. Deze vertrokken terstond
vandaar in wagens naar Naarden en kwamen daar zo
doende aan voor de Spanjaarden. De burgemeesters, die
hen bij de poort te woord stonden, aarzelden hen
binnen te laten. In de verwarring die daarop volgde
werden de burgemeesters door het volk overmand en de
Geuzen binnen gelaten. Kort daarop naderde Bossu met
zijn troepen de stad. De Geuzen trokken naar de
wallen en schoten vandaar op de Spanjaarden. Deze
konden daardoor niet langs de singel naar de zeedijk
trekken, maar waren gedwongen op een afstand van de
wallen te blijven, wat hen noodzaakte tot het door
waden van een hoek van het Naardermeer. De stemming
van Bossu daarbij kan men zich denken.

Met deze Geuzen was Naarden bij de duivel te biecht
gegaan. Zij bleken weinig gedisciplineerd te zijn en
hebben, zowel in de stad als op het omringende platte
land, veel geplunderd en vernield. Weliswaar was er
een nieuw stadsbestuur gekozen (stellig zonder in-
acht-nemen van de voorgeschreven procedure), maar dit
kon de Geuzen niet de baas blijven.

Enige tijd later - volgens Thesschen op 30 oktober -
verscheen ̂ een afdeling ruiterij voor de stad. De aan
voerder liet uit naam van Bossu de stad opeisen.
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Volgens Hortensius werd deze eis hooghartig afgewezen.
Volgens Thesschen is tijdens deze onderhandelingen door
enkele onverantwoordelijke personen vanaf de wallen
een kanon afgeschoten en zou deze daad het lot van de
stad bezegeld hebben.
Intussen had Alva in het zuiden een grote legermacht
bijeengebracht. Onder leiding van don Frederik was
deze naar het noorden getrokken om de opstand te
breken. Zutphen was al gevallen en uitgemoord en don
Frederik maakte zich nu gereed om vandaar naar het
westen op te rukken. Daarop gaven de Geuzen Amersfoort
prijs. Zij trokken naar Naarden, waar men echter slech
slechts enkele tientallen ruiters wilde opnemen. Het
stadsbestuur - nu terecht bevreesd geworden - probeer
de links en rechts (zowel per brief als door afgevaar
digden) militaire versterking te krijgen, maar op
een enkele uitzondering van weinig belang na steeds te
vergeefs. Tegelijk bleef de baljuw er schriftelijk op
aandringen, dat men zich vrijwillig zou overgeven en
vergiffenis vragen voor het te laat zou zijn.
In uiterste nood, toen don Frederik al bij Amersfoort
gekomen was, werd deze raad toen opgevolgd. Het was
intussen eind november geworden en de winter was
vroeg ingevallen. Zo vertrokken een burgemeester en
een schepen per slede naar don Frederik met opdracht
om de stad over te geven en om gunstige voorwaarden te
verzoeken. Tijdens hun vertrek uit Naarden was het
daar de bedoeling, dat de bezetting de stad zou ver
laten. Dit is echter belet door de burgerij, die de
poorten barricadeerde met mest en vuil. Toen de afge
zanten bij het Spaanse leger aankwamen, weigerde don
Frederik hen te woord te staan, en ontbood hij hen de
volgende morgen te Bussum. Op de terugreis daarheen
heeft één van beiden, onder de indruk van de grote
krijgsmacht van de Spanjaarden, zich onder een voor
wendsel uit de voeten gemaakt. De overgebleven gezant
had de volgende morgen te Bussum een gesprek met don
Frederik en Bossu, maar wist daarbij niets te bereiken.
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Hem werd bevol en de volgende morgen met meer
afgezanten terug te komen. Intussen hadden de Spaanse
troepen de stad bereikt en omsingeld en werd er van
weerskanten geschoten. Eerst nadat de Spanjaarden
zich tegen de avond in hun legerplaats bij Bussum
teruggetrokken hadden, kon deze afgezant, begeleid
door de baljuw en Spaanse wachten, van zijn vergeefse
tocht bij de stad terug komen, waar hij met behulp
van een touw over de muur naar binnen gehaald is. Zijn
bevindingen brachten stadsbestuur en burgerij in grote
verwarring.
Tot zover deze voorgeschiedenis. Hier is wél van
toepassing: Wien de góden verderven willen, benemen
zij eerst het verstand.

Hortensius' De origine et interitu oppidi Nerdae
(fragment)

Lambertus Hortensius Montfortius (ca. 1500-2574),
onder meer opgeleid tot priester, heeft verschillende
geschiedkundige werken geschreven, waarin hij blijk
gegeven heeft van een onpartijdig oordeel. Hij
spaarde kerk en staat en hun leiders zijn kritiek
niet. Zo verwierf hij de bijnaam: De Lutherse Paap.
(Men zie over hem o.a.: G.A.Mees Az., Lambertus
Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver,
1836). Van 1544 tot de ramp was hij rector van de
latijnse school te Naarden. Daarna heeft hij de ge
schiedenis van Naarden, en in het byzonder die van
de ramp, te boek gesteld in het hier (ten dele)
gepubliceerde geschrift, dat - afgezien van enkele
fragmenten in publicaties van anderen - eerst in 1866
het licht gezien heeft. De Hilversumse notaris en
historicus Albertus Perk had een (helaas weinig
accuraat) afschrift er van op een veiling gekocht.
Dit is door prof. Hofman Peerlkamp leesbaar gemaakt
en vertaald en vervolgens uitgegeven, voorzien van
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uitvoerige toelichtingen, zowel van Peerlkamp als
van Perk. (Werken Hist.Gen., N.R. no. 5 j het hand
schrift berust in het Rijksarchief te Haarlem,^
collectie Perk, onder no. 312). Dit werk is blijk
baar slechts door betrekkelijk weinig personen ge
gelezen. In ieder geval zijn tal van byzonderheden
daaruit, die afwijken van de gebruikelijke geschied
schrijving ter zake, niet algemeen bekend geworden.
Omtrent de lotgevallen van het handschrift vonden
wij het volgende. Uit de brief van Thesschen blijkt,
dat het na de dood van de schrijver door iemand, die
later stadssecretaris van Naarden zou worden, ver
brand zou zijn, omdat het "nyet favorabel genouch"
voor de Geuzen was. Of deze mededeling op waarheid
berust, is van minder belang. Mocht dit zo zijn, dan
moet er destijds als een afschrift van bestaan
hebben. Belangrijker is, dat deze persoon- die
later gelegenheid heeft gehad, invloed op de
geschiedschrijving uit te oefenen - tot zo'n daad
in staat geacht werd. - In de zeventiende eeuw is
(volgens het Biografisch Woordenboek van Van der
Aa, sub voce L.Hortensius) een exemplaar van dit
geschrift in het bezit geweest van Ds.Hermannus
Antonides van der Linden, die van 1612 tot 1646 te
Naarden gewoond heeft. - Wagenaar heeft er in De
Tegenwoordige Staat uit geciteerd. - Perk tenslotte
heeft zijn afschrift gekocht op de veiling van de
nalatenschap van oud-minister Van Maanen (overleden
in 1849) •
Hier volgt de tekst van Peerlkamp's vertaling, van
bladzijde 129 tot en met bladzijde 167, maar zonder
de noten en toelichtingen.

"Voor het overige was het dien nacht binnen en buiten
de stad rustig, en er werd niet van de muren geschoten.
Daar de poorten en singels zo naauw door de Spanjaar
den ingesloten waren, dat niemand zonder hun weten,
de stad kon uitkomen, nam de Raad, die nog vergaderd

TVE 2-144



was, een besluit, om in den vroegen morgen zeven af
gevaardigden met de sleutels naar den opperbevelheb
ber te zenden; want zij begrepen, dat, werd de stad
stormenderhand ingenomen, niemand verschoond zou wor
den. Het voorbeeld van zutphen had ieder schrik aange
jaagd. Tot afgevaardigden werden benoemd: Rutger
Klaasz., Jacob Anthoniszoon, Jan Post Lubbertszoon,
oud Burgemeesters, Hendrik Wouw, van Amsterdam, omdat
hij in_vriendschapsbetrekking stond met Paulus van
Loo, bij wien zijn schoonzoon Marten Bitter zich toen
bevond. Men hoopte, door voorspraak van die lieden,
dragelijke voorwaarden te zullen verkrijgen. Verder
waren benoemd Rijkhout Adriaansz., Gerrit Pieter
Aertsz. Men vond goed mij daar bij te voegen. De be
zetting, ruiters en soldaten, drongen er met drift op
aan, dat zij, zoo men eenig billijk verdrag mogt
bedingen, daar niet buiten gesloten zouden worden,
daar zij goed en leven voor 't heil der stad veil
gehad hadden. De Raad verklaarde zoo te zullen doen,
en gaf last dat de Luitenant der ruiterij, die goed
ter taal was, en Fransch verstond, het gezantschap
zou vergezellen. De vrijwilligers hielden den geheelen
nacht op straat de wacht. Toen de afgevaardigden
vroeg in den morgen, midden door de Spaansche wachten,
tot Bussum genaderd waren, komt Juliaan Romero,
Edelman, Spaansch overste, hun te paard te gernoet, en
vraagt, waar wij heen gingen, en wat wij wilden. Ons
antwoord was, de Raad heeft ons naar Don Frederik en
den Graaf van Bossu afgevaardigd, om aan hem over te
brengen, wat men verlangt. Keert dan maar weer huis
waarts, zeide hij. Alle magt over vrede en oorlog is
aan mij opgedragen. Daar vielen wij hem voor zijn
paard te voet; bieden hem eerbiedig de sleutels der
poorten aan, en smeeken om vergiffenis en genade voor
de stedelingen; dat hij, wegens de goddeloosheid van
weinigen, de onschuldigen toch niet mogt straffen, die
niets begaan hadden, wat naar hoogverraad geleek.
Welnu, sprak hij, geeft mij de sleutels bij de poort.
Daar kunt ge vernemen, hoe wij over vergiffenis en
genade denken. De Luitenant der ruiterij, boven
vermeld, begon de zijnen te verontschuldigen, en toen
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men hem gedurig tegenwierp, dat zij niet voor de aan
komst van het koninklijke leger uit de stad getrokken
waren, bleef hem niets anders overman de schuld te
werpen op de Regering en de burgerij, die dat belet
hadden. Toen Romero dacht, dat deze genoeg gezegd
had om zich'en de zijnen te verschoonen, was het
hem na een kleine woordenwisseling niet meer de moeite
waard, hem (den Luitenant) langer aan te hooren; het
was daarenboven ruw weder en geweldig koud. "Volgt
mij", zeide hij, "naar de poort". Daar zult_gij lieden
verder vernemen hoe ik over uw bede om vergiffenis en
genade denk". Zoodra men bij de poort gekomen was,
werden hem de sleutels met allen ootmoed en smeeking
overgegeven. Hij liet zich eerst bedaard, maar niet
heel duidelijk uit. Toen de afgevaardigden eindelijk
aanhielden op de belofte, dat de stedelingen aan lijf
en goed niet zouden gedeerd worden, beloofde hij dat
en gaf mij daarop driemaal de hand, nadat we hem onder
't oog gebragt hadden, dat plundering alleen plaats
had in steden, die stormenderhand ingenomen ', niet in
die, die overgegeven werden. Onder die belofte was ook
de bezetting begrepen. Hij deed dezelfde belofte aan
Wouw, en gaf ook hem driemaal de hand op, en voegde er
bij, dat hij dit verdrag kon sluiten, volgens de vol-
magt, hem door den Graaf van Bossu en Don Frederik ver
strekt, en dat noch burger, noch bezetteling, aan lijf
en goed zou gedeerd worden. Het ware goed geweest dat
men woord gehouden had. Want vele steden zouden nader
hand door die zachtmoedigheid gewonnen zijn. Maar de
Spanjaarden hielden woord, gelijk in oude tijden de
Karthagers.
De soldaten, die daar stonden, terwijl men onderhandel
de, begonnen te morren en mompelden onder elkander, dat
ze zich zoo lang verbonden rekenden, als ze niet binnen
de stad waren. Zij dachten dat onder de afgevaardigden
niemand was die Fransch of Spaansch verstond. Van de
brug was een dwarsbalk, de naaste aan de poort, afge
broken, om den toegang te beletten. Aan alle poorten
waren de valdeuren van buiten zoo bevestigd, dat
sterke palen, van onder met ijzeren punten voorzien,
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(onder) De Naar der s die zich aan de bijeenkomst in de Gasthuisstraat
hadden onttrokken werden u it hun schuilhoeken gejaagd en meedogenloos om
gebracht, terw ijl op buit beluste soldeniers hun huizen leegroofden. (Eveneens
een fragment van de hierboven genoemde gravure van Hogenberg. Deze was
met op de hoogte van de situatie ter plaatse, hetgeen onder meer b lijk t u it de
weergegeven gebouwen).
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er voor stonden en in den grond staken. Om nu in en uit
de stad te kunnen komen, legde men twee breede en
sterke eiken planken tot op den naasten balk van de
brug. Uit de vele palen kon men niet dan met groote
moeite twee zoo ver van elkander krijgen, dat er niet
meer dan een man tegelijk ruimte had om door te
schuiven. Op die wijs kwamen er acht en twintig Span
jaarden binnen; kort daarop werden er vier honderd in
gelaten, op de voorwaarden, die wij met Juliaan gemaakt
hadden. De Naarders waren in grooten angst, toen ze
zagen, dat zoovele Spanjaarden, de een na de ander, in
de stad kwamen. Dobberende tusschen hoop en vrees,
hield ieder zich in huis. Die 't naast aan de poort
woonden, heetten de gasten welkom. De Spanjaarden be
dankten wederzijds door 11 geven van de hand, of van
teekenen, dat ze bedankten.
Aldus werden de Spanjaarden als vrienden in de stad
ontvangen. Zij waren er nooit te voren geweest, namen
de ligging van alle kanten in oogenschouw, en vestig
den hun aandacht voornamelijk op de aanzienlijkste
huizen. Zeker iemand vroeg mij, waar de rijkste
burgers woonden. Ik bedacht een eerlijke leugen, en
antwoordde, dat ik nog niet lang in de stad gewoond
had en de burgers niet kende. Een Spanjaard, wiens rok
boven met een rood kruis geteekend was, bleef mij on
ophoudelijk op zijde, en ik merkte spoedig dat hij
alle gelegenheid zocht om bij mij in te keeren. Ik kon
niet van hem afkomen, zoodat ik mij eindelijk naar huis
begaf. De man had honger en verlangde slechts een
ontbijt. Hij zeide gedurig: blijf maar bij mij, dan
hebt gij geen gevaar, en herhaalde dat zelfde liedje
zoo dikwijls, dat ik achterdocht begon te krijgen, en
mijn best deed om van hem verlost te worden.
Terwijl ze intusschen overleggen, of ze ons op straat,
zoo als ieder hen tegenkwam, of gezamenlijk ergens
heengelokt, zouden vermoorden, gaat' een tromslager met
de trom rond, en verkondigt met luider stem, dat de
burgerij en de bezetting zonder geweer en wapens in
het stadhuis moesten komen, om de vredesvoorwaarden aan
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te hooren. Naderhand verhaalde mij iemand, die het ont
komen was, dat de tamboer verkondigd had, dat Don
Frederik oogenblikkelijk daar zou zijn, aan wiens
voeten zij de voorwaarden moesten vernemen en op nieuw
den eed afleggen. Sommigen die zich in de woning van
den Schout verscholen hadden, kregen door die gunstige
afkondiging hoop en gingen naar het stadhuis, opdat
hun wegblijven geen nadeelig gevolg mogt hebben.
Niemand bleef alzoo achter. Men was enigszins geruster,
maar niet volkomen, daar men soldaten met velerlei
wapentuig bij het stadhuis heen en weer zag stappen.
Inmiddels klommen de Spanjaarden over de muren, en
stroomden in grooten getale de stad in. Die reeds in de
stad waren, hadden zich bijna een uur lang rijkelijk
te goed gedaan aan het ontbijt, en, wel gevoed, hun
gastheeren, die nog al aarzelden om naar 't stadhuis
te gaan, vriendelijk en als welmeenend er toe overge
haald .
De trompet gaf het sein om te moorden. Er werd ge
blazen, gelijk men gewoon was bij een aanval in 't
gevecht te doen. Op dat sein stortten ze onder een
ijsselijk geschrei met zwaard, knods, ponjaard en
schietgeweer op den ineengedrongen hoop van min of
meer zevenhonderd burgeren in. Bij de vier honderd wa
ren er in het stadhuis. Het geschreeuw van die
moordden en gemoord werden, steeg ten hemel. De
Stedelingen hieven een luid geschrei aan; de Span
jaarden brulden er tegen in. Aan het eind van het
stadhuis stond een altaar. Die achteraan stonden namen
hun toevlugt daarheen; die voor aan stonden drongen
hen er af, om de slagen die gegeven werden te ontwij
ken. Het gekerm klonk de hele stad door. Enkelen die
uit kwaad vermoeden niet naar 't stadhuis gegaan
waren, stoven het huis uit, en stortten zich van de
muren neer. De Spanjaarden schudden de vermoorden
terstond uit en lieten hen naakt liggen; en de half-
doden, en zij, die zuchtende naar den laatsten adem
hijgden, sloegen zij met kleine bijlen en ruitermalies
dood, en ze stapelden lijken op lijken.
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Toen die slagting volbracht was en allen het stadhuis
verlaten hadden, gingen toevallig drie Spanjaarden, die
te laat gekomen waren, er in, om te zien of er aan de
lijken der verslagenen nog iets te rooven viel. Jan
Kruysbergen, die, zoo als ik boven verhaalde, zijn
priesterambt verlaten had, tot de Geuzen was overge
gaan en zeerooverij deed, lag daar ongedeerd onder de
van bloed druipende lijken der verslagenen. Toen hij
in stilte zag, dat de drie Spanjaarden het eene lijk
voor, het andere na omkeerden en op hem aankwamen,
rigtte hij zich op, viel hun te voet en smeekte met
gevouwen handen, dat zij zich over zijn deerlijk lot
wilden ontfermen en hem, die onschuldig was, sparen.
"Ik ben," sprak hij, "een Priester Gods, des barmhar-
tigen Opperwezens. De rampzalige toestand, waarin ik
geraakt ben, was mij beschoren. Voor eenige maanden
ben ik uit mijn kerk verjaagd, hier heen gesleurd en
wordt tegen wil en dank gevangen gehouden. Hebt medelij
den met een ongelukkigen en rampzaligen priester. Ik
zal zoo lang ik leef, driemaal in de week een mis
lezen voor uw heil en behoud." Een van hen scheen
door die vrome belofte min of meer getroffen. Maar de
beide anderen sloegen hem dood. Sommigen meenden, dat
dit met een ander gebeurd was, en Kruysbergen op
straat, voor de deur van zijn gastheer, was doorstoken.
Toorn, verontwaardiging en roofzucht, die de sterve
lingen verblinden, waren hier sterker dan godsdienst
of mededoogen. Jacob Anthonisz., oud-Burgemeester, lag
niet ver van daar verscholen onder de uitgeschudde
lijken en wolzakken. Toen hij zag dat alles veilig was
en er zich niemand meer bevond dan een Spanjaard, die
daar wat laat gekomen was om te rooven rigtte hij zich
op, viel hem te voet, en smeekte hem met gevouwen
handen om genade. Hij bood hem twee honderd daalders
aan. Toen de Spanjaard het beloofde geld ontvangen
had, en bij de Utrechtse poort was gekomen, liet hij
Jacob daar alleen staan en zette het op een loopen. De
poort was niet alleen gesloten, maar ook van binnen
tegen den vijand met mest versterkt. Jacob, door twee
anderen onderschept, moest zijn leven nog eens voor
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eene som gelds loopen. Toen geenen 't geld ontvangen
hadden, werd hij deerlijk door hen mishandeld en half
dood in^een schuur achtergelaten. Toen hij merkte, dat
zijn huis en hooi in brand stonden, kwam hij tot zich
zelf. Zijn huis was nabij den wal gelegen; hij liet
zich van den muur neer en ontkwam het langs ongebaandewegen.

Na^het volvoeren van bovengemelden moord in het stad
huis, verstrooiden de Spanjaarden zich door de geheele
stad, stormden in de huizen, woedden tegen al wat
van 't mannelijk geslacht was. Jeugd, gevorderden in
jaren, zij die met den eenen voet in 't graf stonden,
priesters, zieken die te bed lagen, lammen in 't gast
huis, die op krukken gingen, kreupelen, stommen,
niemand werd gespaard. Ze ontzagen eene gewijde plaats
evenmin als een ongewijde. Klaas Reyniersz., een
priester_van zeventig jaar bevond zich destijds in de
stad. Hij had zijn kerk in Waterland verlaten, om de
razernij der Geuzen te ontkomen. Hij had zich eenige
maanden te voren te Naarden geborgen, toen daar alles
nog rustig was, en meende op zijn geboortegrond een
veilige schuilplaats te zullen vinden. Nadat hij den
dood door het geven van meer dan twee honderd daalders
afgekocht had, werd hij op staanden voet vermoord.
Willem Willemsz., wolverver, zag hen met het bloote
zwaard in zijn huis vallen en begreep dat het op zijn
leven gemunt was. Hij had dan ook naauwelijks tijd
om uit te roepen: Is dat nu de ons toegezegde vergif
fenis! Menigeen werd met afgehouwen hoofd en handen
op straat geworpen; in mijn huis een onmondig jonge
ling^ om hals gebragt. Wat anderen is overkomen, weet
ik niet te zeggen. Ook vrouwen, doch niet velen, kwa
men om het leven. Men vond er naderhand eene in een
put verdronken, haar echtgenoot was vermoord, en men
poogde haar geld af te persen. Eene zwangere vrouw
werd door vier soldaten verkracht. Ze sneden haar de
onvoldragen vrucht_uit den buik, stopten die in den
zak, die haar op zijde hing. Zoo verscheurd en ge
marteld ̂ gaf zij den geest. Jan Clement, een wijs en in
de Latijnsche letteren bedreven grijsaard van negen en
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zestig jaar, oud-Burgemeester, werd van al zijn geld
beroofd en omgebragt. Men drong vrouwen en dochters de
kleederen van hun onthalsde echtgenoten en vaders
buiten de stad te brengen. Er was een smid, Hubert
Hendriksz. Toen zij in zijn huis kwamen en goed ge
smuld hadden, kapten zij hem met zijn eigen bijlen de
beenen af. Dus verminkt en gefolterd, werd hij gedood.
In het gasthuis mishandelden zij op een afschuwelijke
wijs twee stommen, stokoude mannen van honderd, andere
van negentig jaar. Toen ging het op een plunderen.
Zij lieten niets in de woningen over, dan houten huis
raad, dat nergens toe dienen noch koopers vinden kon.
Eenigen, van al hun goud en zilver beroofd, en er was
veel naar evenredigheid van de grootte der stad,
werden wreedaardig ontzield. Cornells Gijsbertsz.,
oud-Burgemeester en Schout, werd op twee en zeventig
jarigen leeftijd, terwijl hij ziek te bed lag, door
stoken; Gijsbert Boudewijnsz., ook een man van hoogen
leeftijd, van achter in den rug met een ponjaard
doorboord. De moordenaars vingen het bloed in de
handen en slurpten het op. Ook anderen viel dat lot te
beurt. Menigeen moest zich naakt uitkleden en onderging
dan den dood. Aan weinigen, die zich afgekocht hadden,
hield men woord en spaarde hen. Hendrik Andriesz. Wouw,
een zeer geleerd man, bij uitstek verstandig en be
schaafd, die eenige vreemde talen verstond, woonde
toen te Naarden. Meester Marten van Naarden, voorheen
raadsheer in 't Hof van den Haag, was zijn oom. Hij had
zich herwaards ter woon begeven, voor den inval der
Geuzen, toen alles nog in rust was. Zijne vrouw, hoog
zwanger, zou hier haar kind ter wereld brengen, en
tegen elders heerschende onlusten beveiligd zijn. Toen
de Geuzen zich van Naarden hadden meester gemaakt,
beklaagde hij zijn lot, dat hij zoo tegen hoop en ver
wachting, in dien ellendigen toestand geraakt was. Nu
was zijn echtgenoote bevallen en lag te bed. De Span
jaarden, afgaande op het uiterlijk fraaije huis, dat
hij gehuurd had, braken er in. Zij eischen van Wouw
een groote som gelds. Toen hij hun een aanmerkelijke
som gegeven of beloofd had, vorderden ze bovendien nog
vier duizend kroonen. Reeds maakten zij aanstalten om
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ze moorden, toen zijn schoonzoon, Marten Bitter, van
Amsterdam, een vermaard regtsgeleerde, er op toe kwam.
Deze had reeds enige maanden bij den Baljuw op net
Muiderslot doorgebragt, en was daar tegen alle gevaar
beveiligd. Hij kwam juist van pas, en de verwantschap
ging hem na ter harte. Hij nam op zich de gevorderde
som gelds te zullen betalen, en gaf den Spanjaarden,
die dat begeerden, eene schuldbekentenis. Hij laat
Wouw door een jongen naar elders geleiden, waar hij
veilig mogt zijn. De vrouw volgt haren man. Zij was
bij 't plunderen van haar woning van alles beroofd.
Men had haar niets overgelaten, dan eenige oude
kleederen waarmede zij zich ter naauwernood kon dek
ken. Zelfs hadden zij haar de luijers van ’t kind
ontnomen, dat zij nu naakt in haar schoot meedroeg.
Zij was nog niet hersteld, en kon niet dan bijna
voortkruipende, op een afstand volgen. Bitter gaat
Hendrik spoedig na, vreezende dat hem op weg iets
kwaads mogt wedervaren. En nabij Bergen viel hij in
handen van Engelsche soldaten. Bergen is een dorp,
en ligt duizend schreden van Naarden. Daar eischt
men weer geld van hem. Hij zeide, dat hij niets had
en door de Spanjaarden van alles beroofd was. Toen
zijn vrouw met haar naakt kind daarbij kwam, zond
zij den jongen naar Marten Bitter, opdat hij hun ter
hulp mogt snellen, daar haar echtgenoot onder de
Engelschen vervallen was, die den weg bezetten.
Bitter haastte zich, en vond hem aan een boom gebon
den. Zij zouden hem doodschieten. Nu werd hij ander
maal voor geld vrijgekocht. Vele menschen, waar
onder ook Amersfoorder vlugtelingen, die als ballin
gen omzwierven, hadden zich geborgen in 't Maagden
klooster, meenende aldaar een veilige schuilplaats
te zullen vinden. Zij werden deels vermoord, deels
elk voor honderd daalders vrijgegeven. Sommigen
poogden zich te verdedigen. Men sneed hun neus en
ooren, of kapte hun handen en voeten af, en wierp
hen, dus verminkt, halfdood op straat. In alle
hoeken en stegen zag men misvormde lijken op den rug
liggen.
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Kort daarop stond de stad aan vier hoeken in vlam.
Brandstichters, daartoe gelast, liepen overal rond.
Na de slagting op het stadhuis waren er velen naar
den kerktoren gevlugt, denkende, dat zij daar veilig
zouden zijn. Toen zij den brand zagen, meenden zij,
dat die bij toeval was ontstaan, zij wisten niet dat
de stad niet alleen aan plundering en moord, maar
ook aan het vuur prijs gegeven was. Daar is een zeer
naauwe steenen wenteltrap, steil en afgesleten. Men
komt langs dien trap niet dan met veel moeite naar
boven in den toren, en met niet meer dan een te gelijk
Een van hen, die boven stonden, kon den eerste die er
op klom, met een steen op het hoofd werpen, en de hem
volgenden alzoo gemakkelijk naar beneden doen tuimelen
al waren ze duizend in getal. Maar ieder was in dien
rampzaligen toestand verbijsterd, en alle moed en
overleg waren verloren. Langs dien trap waren vele
burgers naar den top van den toren gevlugt. Ze luidden
de brandklok, onkundig als zij waren, dat de vlam
moedwillig was aangestoken. Eenige Spanjaarden, vooral
die na de slagting veel gedronken hadden, dreven er
den spot mede. "Zie", schreeuwden ze, "dat is het
sein voor den Prins van Oranje, om de in nood ver
keerenden te hulp te komen. "Zij bragten groote
hoopen hooi bijeen, en staken er den brand in, om
allen, die boven waren, te verstikken. Doch te ver
geefs. Intusschen wierpen de vrouwen een treurigen
blik op elkander, en stonden verstomd van angst,
alsof ze aan den grond genageld waren. Het gekraak
der instortende daken, waar het vuur de overhand
had, werd niet slechts aan alle hoeken der stad,
maar ook ver buiten de muren gehoord. Het stof der
neervallende gevels steeg in de lucht, en verduis
terde het daglicht. Wijven uit de naburige dorpen
kwamen in digte drommen aansnellen, om den buit op
te koopen, en vulden de straten. De echtgenooten
en kinderen der vermoorde mannen en vaders moesten
dat aanzien. Een felle samrt griefde op nieuw de
geschokte gemoederen; zij barsten op nieuw in tranen
uit, te meer daar ze die naakte lijken voor hun
oogen zagen liggen, Zij kermden niet, maar huilden
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en sloegen met de armen. Ik spreek niet van de in
leeg geplunderde huizen onteerde maagden en vrouwen.
De Spanjaard vierde zijn brooddronkenheid den
vollen teugel. Eenigen werden, naakt, bij de voeten;
anderen, hoogzwanger, bij de borsten opgehangen;
genen verworgd of op andere wijs vermoord. Eindelijk,
wat ik liever had moeten verzwijgen, dan melden, ze
schonden de maagden in 't klooster. Kort daarop
werden de vesten omvergehaald, de poorten neêrge-
worpen, en de grachten met de aarde der wallen
gedempt. Men telde naderhand achthonderd lijken,
behalve degenen, die door het instorten der huizen
onder 't puin of in kelders verstikt lagen.
Onder die gebeurtenissen kwamen de Graaf van Bossu
en Don Frederik te twee uren des middags de stad te
paard inrijden. Noch zij zelf, noch iemand in hun
gevolg, toonden eenige vrees voor gevaar, niettegen
staande de muren der brandende huizen aan beide
kanten van de straat instortten. Ook zag men op hun
gelaat geen de minste ontroering bij het aanschouwen
van dat ijsselijk tooneel, waarvan ieder sterveling
de oogen zou afwenden. Het staat geboekt, dat de
Keizers Claudius en Domitianus de doodstraf der aan
geklaagden willen zien voltrekken, en zij deswegen
voor wreedaardiger dwingelanden, dan Nero zelf
gehouden werden. Hoe ook Bossu en Don Frederik hun
hardvochtigheid zelf mogen verklaard hebben, den
hoon van anderen ontgingen ze niet, noch bedachten
zij, wat hun in de toekomst kon beschoren zijn.
Toen werd er van hunnentwege afgekondigd, dat men
de lijken niet eerder mogt begraven, dan wanneer
daar verlof toe gegeven was. Negen dagen daarna
lagen er nog verscheidenen onder den blooten hemel
op straat, eer men verlof kreeg, om ze onder de
grond te brengen. Honden en vogels hadden er reeds
aan geknaagd.
Vijf dagen na dezen werd Hendrik Lamfertsz., op last
van den Baljuw en den Schout Lambert Lap gevat, in
zijn woning gehangen en gevierendeeld. Men zeide, dat
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hij 't met de Geuzen had gehouden. Hij was een zeer
braaf man, en bekleedde steeds aanzienlijke ambten
in de stad, zoo als dat van regter in de bank van
Zevenen, en nam het kerkmeesters chap met vrome nauw
gezetheid waar. Hij had pas den dood afgekocht, en
daarvoor aan de Spanjaarden honderd kroonen betaald.
De Baljuw en de Schout waren de bewerkers van dit
treurig schandstuk, gelijk ze ook de aanhitsers waren
geweest van de kort verleden slagting.
Den volgenden dag roofden de Mulders, Weespers en
naburige dorpsbewoners, wat er nog in de stad over
was. De Baljuw liet het nog niet verbrande koorn
van weduwen en kinderen naar Muiden voeren en in 't
slot bewaren. Hetzelfde deed hij omtrent het koorn
in 't gasthuis. De Spaansche bevelhebber liet het in
haast door zijn volk uitdorschen, en ook naar Muiden
brengen. Het werd in 't slot tot nader gebruik weg-
geborgen.
Wat mij nu zelven aangaat, ik zou mijn eigen lot met
stilzwijgen voorbijgaan, zoo ik niet wist, dat er
waren die verlangden te weten, wat mij is overkomen,
en tevens wie mij, als een godheid, op het onver
wachtst, gered heeft in die bittere, algemeene ramp,
die ik door geen menschelijk beleid noch overleg had
kunnen ontkomen, daar zoo vele gewapende soldaten bij
de poorten stonden, en alle uitgangen versperd waren
en angstvallig bewaakt werden.

Nadat ik met de andere afgevaardigden bovengemelden
last vervuld had, keerde ik naar huis terug. De
kanunniken van Oud-Naarden woonden reeds sedert drie
maanden bij mij in huis. Geschikter plaats was er
voor hen in de gansche stad niet. Het huis werd door
een heg geheel ingesloten, was naast het kerkhof
gelegen, eenzaam en van alle rumoer en gerucht ver
wijderd. Zij begaven zich nu naar de bovenvertrekken,
en kleedden zich in hun ordegewaad, om in die dolle
razernij aan geen geweld blootgesteld te worden. Toen
de Spanjaarden, na volbragten moord in het stadhuis,
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zich door de stad verstrooiden, en overal rondzagen,
trapten ze mijn deur in, en vier stortten zich, met
bloote zwaarden, naar binnen. Allereerst braken ze
de kasten open. Wat zij ook schreeuwden, 't was steeds
zonder ophouden 1t zelfde liedje: "Geld!" Zij eischten
van mij duizend kroonen, als of ik een Drost was, en
scheurden mij gordel en beurs van het lijf. Daar er
geen geld in was, onderzoeken ze lid voor lid aan
mijn ligchaam, de een geeft mij een slag in den nek
met een malie, zoo als de ruiters gebruiken; een
ander steekt met de punt van zijn zijdgeweer door
mijn tabbaard, een derde door mijn kamizool. Toen
greep mij een om het midden, en wierp mij in den
kelder. Zoo als ik daar ruggelings op den grond lag,
zette hij mij een mes op de keel, en dreigde die te
zullen afsnijden, altijd onder het geroep van geld.
Terwijl hij hiermede bezig is, hoort hij op de
bovenvertrekken een beweging, als van voetstappen.
Drie zijner makkers, namelijk, hadden zich derwaarts
begeven om de kanunniken te berooven. Hij,_dat be
grijpende, vliegt ook naar boven, opdat zijn aandeel
van den buit hem niet ontgaan mogt, en laat^mij
alleen, als onder 't mes, liggen. Toen had ik gelegen
heid om te ontvlugten, en ziende dat alles om mij
heen veilig was, spoedde ik mij naar het plein voor
mijn huis. De deur, die naar 't kerkhof leidde, was
met palen en stukken van balken verzekerd, om mij
eiken uitgang te beletten, ofschoon ik het langs een
andere kant, doch niet zonder gevaar, had kunnen ont
komen. Hier kwam mij de hulp te stade van eene
sterke vrouw uit de buurt, die met haar kleine^kinde
ren naar mij gevlugt was, om zich te redden. Wij span
den alle krachten in, zij van buiten, ik van binnen,
om de deur open te krijgen. Alleen kon ik het onmoge
lijk doen. Het gelukte. Ik liep naar de kerk. Daar zag
ik geen sterveling, behalve drie soldaten, die de
sacristij bestormden, denkende er een grooten schat te
vinden.
Terwijl ik daar, aan de noordzijde, in eenzaamheid en
treurige gedachten heen en weer wandel, komen van de
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zuidzijde der kerk vijf mannen in krijgsgewaad op
mij af. Ze zagen aan alle kanten rond. Nauwelijks
hadden zij mij, zoo alleen en vol gepeins, opgemerkt,
of zij wezen met den vinger op mij, en zeiden: "Ha!
daar is de man, die wij zoeken!" Toen ik hen regt op
mij aan zag komen, ontviel mij alle moed. Ik vreesde
dat het nieuwe op mij afgezonden moordenaars waren.
Intusschen bestond het gezelschap uit een priester,
kapellaan van den Graaf van Bossu, die zeer goed
Latijn verstond; Pieter van Cats, Maarschalk van
Montfoort, gelijk zij genoemd worden, die daar het
bevel voeren; Lewijn Weldam, met zijn kracht, en Jan
de^Castilla, moedig en dapper Overste eener Napelsche
krijgsbende. Hij werd zeer geacht, niet alleen in den
oorlog, maar ook in de tijden van vrede, en muntte
boven velen uit door zachtmoedigheid, een deugd,
voortreffelijker dan alles wat in een krijgsman hoog
geschat wordt. ̂ In hulpvaardigheid om brave lieden te
redden, had_hij schier zijns gelijken niet. Toen
Mechelen, bij voorbeeld, na de vlugt der Geuzen,
hernomen was, woedden de Spanjaarden op een vreeselijke
wijs in die stad. Zij ontzagen in het plunderen en
moorden niemand_van welken rang of stand hij mogt zijn.
Jan Verborch, dit is de Neêrduitsche toenaam van het
vermaarde geslacht der Verborchen, lid van den
Hoogen Raad zijner Koninklijke Majesteit, een voortref
felijk man, werd door hem in zijn woning tegen alle
geweld beschermd, en hield hij alzoo dat geslacht in
wezen; wat hem altijd tot grooten roem zal verstrekken.
Deze mannen nu gaven mij onder het groeten vriendelijk
de hand, en vroegen, hoe het met mijne zaken stond.
Ik^verhaal wat mij achtervolgens was overkomen. Zij
zeiden daarop: "De Graaf heeft ons hier gezonden, om
daarnaar te onderzoeken, u in onze hoede te nemen, en
naar Bussum^te brengen. Het is ons lief, dat wij u in
levenden lijve vinden. Zoo gij in uw huis nog iets
hebt, dat ge in haast op een wagen wilt medenemen",
sprak Weldam, "zal ik u helpen". Wij gaan naar mijn
huis, vinden de deur gesloten en gegrendeld, en
schoppen er tegen aan. Eindelijk liet Jan de Castilla
zich tegen 't volk, dat binnen was, luid en hevig
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hooren, en gaf op scherpen toon kennis van den last,
hun door de opperbevelhebbers gegeven. Wat hij eigen
lijk zeide, kon ik niet weten, omdat ik noch Spaansch,
noch Fransch verstond. Toen allen henen gingen, bleef
Weldam, alsof hij mijn lijfwachter was, bij mij in
huis, om mij tegen alle geweld te beschermen. Hij had
zijn knecht gezonden om twee wagens te halen. Deze
komt er mede terug, terwijl ik bezig ben om mijne boe
ken in te pakken. Weldam, gedienstiglijk door mijne
huishoudster en die andere, boven vermelde vrouw geholpen, bragt er de boeken heen, Intusschen_werd ik
verrast door de komst van Baljuw van Loo. Hij vroeg
mij terstond, hoe het mij ging. Ik kon mijn tranen
naauwelijks weêrhouden, noch iets antwoorden, dan:
Ja, deze verandering in mijn lot geschiedt door de hand
des Allerhoogsten.
Inmiddels sloegen mijn onaangename Spaansche gasten,
moede van 't moorden, al mijn spijs en drank gretig,
als hongerige honden, naar binnen. En mijn kelder was
wel voorzien. Tusschen beide stonden zij van tafel op,
gingen op straat en bragten dan een of anderenstedeling om hals. Teruggekeerd, vulden ze met nieuwevraatzucht den onverzakelijken krop. Vijf menschen
werden er in mijn huis en op het erf voor mijn oogen
om het leven gebragt, en onder dezen een, die mij, als
bloedverwant, niet vreemd was. En dit is reeds meer dan
genoeg over hetgeen mij in persoon bij den ondergang
van Naarden wedervaren is.
De rook uit de nabuurschap kwam reeds in mijn huis, dat
evenwel ongeschonden bleef. Ik liet alles ter plunde
ring over, en ging onder het geleide van Weldam er
uit, en vertrok naar Bussum. Er viel onderweg veelsneeuw; het was een harde winter. De Graaf noodigde mij
des avonds vriendelijk ten eten. Na het gastmaal zeide
ik hem hartelijk dank, dat hij mij behouden en bij ’t
leven bewaard had, en voegde er bij, dat ik dien dag,
waarop ik door hem gered was, nimmer zou vergeten en
zoo lang ik leefde met eerbied aan hem, als mijnverlosser, zou denken, en hem eeren zoo als eens
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L.Terentius Culleo, Romeinsch Raadsheer, Scipio den
Africaner eerde, die hem in den tweeden Punischen oor
log uit zijn gevangenschap verlost en de vrijheid her
geven had. Evenmin als den vorigen, kon ik deze nacht
slapen. Het was donker en de maan scheen niet. Het
heldere licht der vlam, die in de verte nog uit de stad
opsteeg, deed mij sidderen van angst en perste mij
tranen af.
Dit was de rampzalige ondergang van Naarden, zoo
wereldberoemd door hare lakenweverijen. Zulk een loon
ontving ze voor trouw en liefde, steeds in vrede en
oorlog den Vorst betoond, en dat wel om de schuld van
weinige ellendelingen, waarvoor de gansche burgerij _
moest boeten. Zoo verwoestte één dag het werk van bijna
twee honderd zes en dertig jaren, en die zoo oude
stad was vernield. Evenwel had de brand haar loop niet
onafgebroken vervolgd. Er waren eenige gebouwen ligt
beschadigd en andere, in 't geheel niet beschadigd,
staande gebleven".

Thesschen's brief van 8-11-1596

De schrijver, Theodorus Thesschen, is een leerling
van Hortensius geweest. Een half jaar na de^ramp
woonde zijn moeder (en waarschijnlijk ook hij zelf)
te Naarden. In 1596 hield hij zich onder meer bezig
met het maken van afschriften van stukken voor
notaris Jacob Ghijsbertsz. te Amsterdam, aan wie de
brief gericht is. Behalve deze gegevens, die uit de
brief zijn af te leiden, is het ons niet gelukt, ook
maar iets omtrent zijn persoon te vinden.
De brief bevat een beschrijving van het gebeurde te
Naarden in 1572; te boek gesteld op verzoek van
genoemde notaris. Volgens eigen mededeling is de inhoud
gebaseerd op inlichtingen van betrouwbare personen,
maar daarnaast kennelijk ook op eigen ervaringen.
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Het verhaal begint met het gelijktijdig optrekken van
Spanjaarden en Geuzen naar Naarden en eindigt met de
dood van Hortensius. Het beperkt zich dus niet tot
het verslag van de uitmoording. Het is niettemin in
zijn geheel opgenomen, omdat het nog niet eerder gepu
bliceerd werd.
Omtrent de lotgevallen van het origineel (dat berust
bij de gemeente Hilversum, dienst voor kunstzaken,
collectie Perk onder no. I, B, 2) kan worden opge
merkt, dat notaris Jacob Ghijsbertsz. er vermoedelijk
om verzocht heeft ten behoeve van de bekende
geschiedschrijver Pieter Bor. Deze heeft er in zijn
zesde boek (d.i. het derde boek van deel II van de
eerste editie van 1601) kennelijk het een en ander
aan ontleend. Sommige passages (zoals die inzake het
gebeurde in de gasthuiskerk) komen zelfs letterlijk
overeen. Later is het handschrift - blijkens een
notitie daarop - in het bezit geweest van de
geschiedschrijver Petrus Scriverius. Of deze er voor
één van zijn werk gebruik van gemaakt heeft, is tot
nogtoe niet gebleken. Tenslotte heeft notaris Perk
het op een veiling gekocht; wanneer is niet duidelijk.
Dat hij er in de publicatie van het werk van
Hortensius niet naar verwezen heeft behoeft daarvoor
geen aanwijzing te zijn. Het stuk is n.1. moeilijk
leesbaar (mede door de vele afkortingen) en het is
niet zeker, dat Perk de inhoud ervan geheel gekend
heeft.

Eersame, zeer discrete, byzondere vrundt,
Alsoo ick indachtich ben geworden mijne beloften
t'anderen tijden ende noch laestmael t'uwer instantie
gedaen belangende den moordadigen overval der stede
van Naerden, heb nyet moegen naelaten ter gelegentheyt
van desen boode uwer E. door mijnen schrijven die
waerheyt van der saecke te verhalen, voor sooveel door
het vertellen van sommige gelooffwaerdige overgeblevene
burgeren ende burgerinnen tot mijnder kennisse is
gecomen.& TVE 2-163



Coemende dan tot onser propooste, soo is't gebeurt in
julio 1572, dat Pauwels van Loo, dier tijde bailliu
van Goylandt ende casteleyn tot Muyden, is gecomen
binnen Hilversum, passerende voorts op Naerden, aldaer
te kennen gevende, datter drie vaendelen knechten op
handen waren, die souden marcheren over Goylandt op
Amsterdam, begerende dat men dien passaigie soude
willen gunnen buyten de stede, het cingel om nae de
zeedijck, ende een vat biers oft twee voor de poort
leggen tot der soldaten behouff.
Maer die van Naerden, verstaen hebbende, dat die
Guessen alrede waren gecomen binnen Amersfoort, hadden
deselve Guessen alrede ontboden door eenen wever
genaempt Lambert Doovejans, diewelcke (overmits hij
in sijn joncheyt van de aelmis leeffde ende binnen
Hilversum opgevoedt ende van de straten opgenomen was)
genaempt worde capiteyn Luys) is gecomen van
Amersfoort met tien wagens, geladen met tsestich
Walsche soldaten ende passeren van Amersfoort voorbij
het dorp van Hilversum aen d'ene sijde ten selven
stonde, als de voorss. drie vaendelen knechten van
Utrecht op Neerden voorbij als de voorss. dorp aen
d'ander sijde marcheerden, hebbende vooruuyt gesonden
omtrent 60 ruyteren te paerde, wesende van de smale
adel van Utrecht, diewelcke siende de Guessen van
verre passeren ('t welck wij 1) meynden te wesen eenen
Dirck Jaspersz, dier tijde maerschalk van de Eem),
seyden sij tegen den anderen: non sunt de nostris.
Zulcx hadden sijluyden haren verstant gehadt vooruut
te rijden soo verde dat sij in 't ooch van de Guessen
hadden gecomen, ongetwijffeit sij souden cap. Luys
metten sijnen (sulcx hij naemaels liet verluyden) in
de Zuyderzee wel hebben gejaecht.
Zoodat de Guessen noch niet geaccomodeert en waren
van logys, doe d'voorss. drie vendelen voor de stede
quamen, off sij moeten aen de vesten omme den vijandt
aff te weren. Zulcx dat d'voorss.vendelen mosten
worden geleyt door de hoeck van de Naerder meer, omdat
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de Guessen-Walen uyt Naerden soo starck schoten, dat
hun de passaagie worde verhindert.
Alsulckx hebben de Guessen de stede van Naerden inge
houden omtrent vierd'alff maenden, hebbende interim
sulcke moetwille bedreven met ruyteren, rooven op de
Stichse dorpen, oick vangen en de spannen van eenige
geestelijeken ende andere treffliche persoonen, dat
het vreempt soude schijnen te verhalen. Gemerct datter
gants geen ordre oft disciplyn gehouden en worde alsoo
dat onder andere eenen Jan Peter Aertsz, den oom van
den tegenwoordigen secretaris, hem van 't stedehuys
heeft bij publicatie laten uuytroepen voor bailliu van
Goylandt ende casteleyn tot Muyden. Alsulcx dat
sijluyden bij dese haere verharde boosheyt soo obsti-
naet zijn gebleven, dat sij niemanden wilden gehoor
oft gelooff geven, die soo bij monde als brieven hen
waerschouden uuyt Amersfoort, Utrecht ende andere
plaatsen, hebbende eenigen buyten haeren gesonden an
Bartolens, in Suydthollandt dier tijde wesende, die-
welcke hen verantwoordende dat hij se nyet en wist te
helpen. Hebben eevenwel den anderen gepersuadeert, dat
hij soude coemen met groot gewelt om hen t'ontsetten,
zijnde sulex in hunne obstinate vertwijffeltheyt
verherdt gebleven.

%

Ter tijt toe dat 's conincx armade omtrent Amersfoort
gecomen wesende, twee van de nieuws gecooren burgemees-
teren sijn gesonden naer Amersfoort, mr. Martijn,
chirurgijn, diwelcke 's Conincx volck siende, is van
de sleede getreden als willende zijn behouff doen,
seggende mitsdien tot sijnen collega voorn.: Adieu, ick
coeme op dit pas niet meer binnen Naerden. Maer zijn
collega, willende wijff en kinderen niet verlaten, is
gerepasseert, seer desperaet wesende, ende heeft zijne
burgeren eenen drovigen maere vercondicht.
Dies all nyet jegenstaende is mijne E.heere van
Noortcarmer op saterdagh den voorlesten octobris voor
Naerden gecomen omme de stede op te eysschen. Maer
overmits eenen vrijbuyter, genaempt Jacob Bell, met
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eenen cranchoofdich mensch, wesende stedestimmerman3
genaempt Adrian Cranchooft, uuyt heur eygen motyff
tegens wil ende believen van de burgeren, quorum
melior sententia menti, met een halve slange los te
schieden den voorss.heer Nortcarmer hebben welcoem
geheten, heeft 't selve wij ff en kint moeten beschrey-
en. Zulcx dat den voorss. heere zijn rapport gedaen
hebbende, de stede van Naerden alrede te vuyr ende
zwaarde was opgegeven aleer de belegering viel. Ende
dat d ’voorss.geschut, contra ius militare gedaen,
oirsake is geweest, dat d'expeditie is gevallen over
Naerden op Haerlem, die anders op Buern ende voorts
op Zuydthollandt soude gevallen hebben.

Zulcx dat 't leger op eenen sondach in profesto
D.Andree Apostole gecomen wesende voor de stede, is
goetgevonden, dat men drie ofte vier van de soldaten
binnen Naerden garnison houdende met ses oft seven
van de voornaempste burgeren soude uutsenden om de
sloetelen te presenteren ende genade te verwerven,
onder welcke zijn geweest D.Lambertus Hortensius met
eenen Heynrick Wouw (wiens achtergelaten wees alsnoch
binnen Amsterdam woenachtich is), die in de Spaensche
tale ervaren was, met meer anderen van de affgesette
wet. Diewelcke coemende omtrent bij de galge is
hemluyden jegengecomen Conronnel Juliano, lieutenant,
soo ick meyne, van don Fredrico met veel
Spaengiaerden vergeselschapt, die sijluyden te
wesen don Fredrico. Zulcx hem houdende als of hij de
macht hadde, om te doen ende handelen als overste
veldheer. Dien sijluyden te voete vallende den
sleutelen geoffereert hebben, versouckende genade.
Diewelcke verantwoordende dat hen genade soude
geschien midts datter een oft 200 Spaengaerden met
hem in de stede souden moegen coemen, die zoo veel
goets souden moegen plonderen, als sijluyden souden
moegen uuytdragen ende dat alle de burgeren ende
soldaten souden den coninck eedt doen.

Alsoo is de voorn. Conronell Juliano in de stede
gepasseert mette voorss.burgers, maer overmits de
TVE 2-166
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Turffpoort toegebolwerckt was met mest ende dat men
de Koepoort in most gaen over een plancke, soo was
terstondt (terwijlen met een duytsche trom worde
omgeslaegen, dat alle de burgers in de gasthuyskercke,
wesende ’ t stedehuys3 sonder geweer souden coemen
omrae den coninck te zweeren) de stede vervult met
Spaengiaerden, die over het ijs over de gracht met
leeren ende anders over de muyren waren gevallen.
Zulcx datter veele van de burgertje (uuytgesondert
eenige die 't spel nyet wel aen en stondt ende hem
op het welffsel van de kercke ende andere secrete
plaatsen gingen verbergen) zijn vergadert in 't
gasthuys voorss. omrae te hooren nae de
ordonnantiën ende eedt, die men hem luyden (soo sij
meynden) souden voordragen. Interim haer huysvrouwen
beesich wesende met coocken ende stoocken, anders
nyet wetende dan dat men 's conincx soldaten eerlijck
soude tracteren ende met vruntschap heerlijck ont-
fangen. Door sulcx een goet getal van de burgertje
in de voorss.gasthuyskercke vergadert wesende ginck
eenen priester met sommige Spaengiaerden eenen tijt
lang aldaer spaceren ende eyntlijck hem totte
burgerije keerende, heeft geseyt, dat sij hem souden
bereyden te sterven. Mitsdien worden de groote dueren
oopen gedaen, daer een groot getal Spaengiaerden
haer roers gevelt hebbende bereyt stonden en hebben
(quis talia fando temperet alacrrimus) zeer
moordadelicken onder d'voorss. burgeren (die een
affgrijselick geschrey ende gecrijsch maecten) van
achteren geschooten ende seyn voorts daertoe ingeval
len ende de burgerije aldaer wesende, als oick deur
de geheele stede zeer jammerlicken vermoort gemassa-
creert ende de stede verbrandt, 't Welck noch veelen,
die onder hoy en koorn lagen verborgen het leven
gecost heeft, als syluyden soo door den roock en
smoock, als door 't geweldt van den brandt hen mosten
begeven op ter straten.
Dit alle zonder eenich onderscheyt ('t welck mij
altijt zeer heeft mishaecht ende zeer affgrijselijck
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isj te maecken tusschen den goeden (die men behoort
hadde te beschermen ende exempteren) ende den
quaden. Alsulcx dat Hortensius selven is om sijn
periculen gestelt wesende door den grave van Boussu
naulicx soude moegen gesalveert hebben geworden, ten
ware door Gods voorsienicheyt den Spaengiaerden
geadverteert ware geweest, dat hij een priester was,
die nochtans zijn eygen zoons Augustini organists
van Naerden moordt heeft moeten zyen voor oogen ende
denselven nyet heeft connen verschoonen.

Jae oick veele burgeren, die op 't welffsel van de
kerck ende den thoorn gevlucht waren ende den
Spaenschen moordadigen handel voor oogen saegen,
hebben desselffs straffe nyet moegen ontgaen. Die
nochtans lichtelijck henselven mochten hebben
gedefendeert, hadden sij met manlijck gemoet sooveel
resistentie gedaen gehadt, dat se een cleyn deurcken
(daerdeur men van de trappen des kercktoorns moste
treden op 't welffsel, daer nauwlicx een mensch
mocht deurdringen, daer 't oock zeer duyster was)
hadden bewaert, soodat duysent mannen nyet mochten
hebben beschadicht, off sij mosten den kerck ver
brandt hebben. Maer hunne harten al besturven wesende,
lieten sij bij eenen tseffens (?) hun als schaepkens
ter slachtbanck leyden.

Ick laet staen vorder te verhalen, hoe sij met
vrouwen, jonge dochteren ende kinderen hebben gehan-
delt, 't welck U.E.ende alle verstandigen lichtelijck
hebben te conjunctureren.

Ick heb naderhandt ex ipso Hortensio preceptore meo
Charissimo wel verstaen, dat hij binnen Utrecht worde
gebracht voor den hartoge van Alve, die hem eenen
jaerlicxe pensie hadde toegeseyt, maer daer en is nyet
nae gevolcht. Doch Hoogelandus, deecken van Sint-
Mariën, zijn mecenas heeft hem binnen zijn huys onder
hout gedaen eenen tijt lang.
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Maer Hortensius wesende van sulcker aert, dat hij
liever hadde mensam philosophican ende liever metten
alderminsten te doen hadde dan met groote meesters,
heeft hem in julio sequentis anni 73 eens getranspor-
teert binnen Naerden omme te sien, hoe dattet aldaer
gestelt was. Is in 't repasseren bij mij ten huyse
van mijn moeder een nacht oft twee gelogeert geweest
ende des derden daechs, 't welck was in Vigilia
D.Jacobi als men t'Utrecht met het groove geschut van
Vreeburg geweldelijck triumpheerde door 't veroeveren
der stadt van Haerlem, heb ick hem geconvoyeert tot
Utrecht toe. Maer soo hij, zoo door 't verlies van
sijn soon als de veranderinge van sijn staet, zoo
zeer declineerende was, dat hij qualick te voet mocht
passeren, alsoo dickwils rustende, dat wij in de
lancste soemersche dagen van 's morgens sonnenopganck
totten sonnenonderganck toe moesten passeren, alleer
wij binnen 't stadt quamen. Onderwegen metten anderen
diviserende heeft onder andere geseyt, liever binnen
de desolate stede van Naerden te willen in groote
armoede de reste sijns levens deurbrengen dan binnen
Utrecht in groote weelden. Waer deur den prior van
't reguliers convent van Oudenaerden beweecht is ge
worden hem te bestellen bij eenen van den overgebleven
burgeren oft burgerinnen van Naerden, daer hij naer
een jaer oft anderhalff, doch hoe lang is mij onbe-
kent, in des Heeren salicheyt gerust is.
't Welck tot kennisse gecomen zijnde van den tegen-
woordigen secretaris van Naerden, die in des princen
van Oranigen dienst lach onder den oversten Sonoy, is
binnen de oopen stede van Naerden gecomen met
competent getal van soldaten ende heeft sijne boecken
ende geschriften ende onder desen oick de destructie
van de stede van Naerden bij Hortensio heroico carmine,
soo ick heb verstaen, geconcipieert met hem genomen.
Doch soo 't selve nyet en was favorabel genouch gedicht
voor de Geussen, heeft 't selve Vulcano te bewaren
gegeven.
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Dit is^cortelijck 't gundt mij van gelooffwaerdigen es
aengedient, 't welck ick ter gelegentheyt nyet heb
moegen naelaten U.E., des eernstelijck versocht sijnde,
mede te deylen, verhopende ten laesten mijne beloften
hiermede gequeten te hebben.
Waer 't dat het stuck wercx nu ware ad colophonem
gecomen, 't welck u.L. mij soude ter handt stellen omme
te describeren, soude wel begeren mij 't selve te
willen door brenger deses oversenden. Ick vertrouwe dat
hij 't selve wel getrouwelijck sal overbrengen. Oft soe
daer yet anders voorhanden ware, ick soude mij zeer
wel beledigen om te schrijven.
Ick en behoeve U.E.nyet te commanderen, dat dit
geschrift secreet mach blijven om mij in geen verhaechen
te brengen. Betrouwende sulcx alle discretie, dat 't
selve nyemand sal worden gecommuniceert dan dien sulcx
wel vertrouwt wordt.
Vorders heb ick Uwe E. sonders voor dit mael nyet te
schrijven dan den almachtigen Heere te bidden, ons als
ledekens sijns geestelijeken lichaems onder den
schaduwe zijner vloegelkens te willen conserveeren.
Aldus den 8sten november 96 salutabis meo nomine authore
libri nuper a me descripti quam poteris officiosis.
Ick U.E.D.
Theodorus Thesschen.
Tuus quem intime nostro ex anemo amicus

Eersamen, wijsen,
voirsienigen ende zeer discreten,
mijnen besonderen vrundt
Jacob Ghijsbertsz,
notarius, woenende achter
d'Oude Kerck naest aen de tot
brouwerije van de Witte Roos Aemsterdam."
in de Schrijvende Handt
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Het "Cort Verhael" uit Naarden's oudste privilegeboek.
Dit boek (Gem.Archief Naarden, C, III, 5) begint met
een lange, in 1512 beginnende, lijst van stadsbestuur
ders, die bij 1522 onderbroken wordt door het hier
bedoelde verhaal. Uit het schrift menen wij te mogen
opmaken, dat deze lijst in l6l7 uit een andere bron
is overgeschreven en daarna van jaar tot jaar bij ge
houden. Destijds was secretaris van de stad Pieter
Gerritsz. alias Pieter Aertsz., die ook wel Backer
genoemd wordt. Volgens, de registers van de verpachting
van (onder meer) dit ambt (Alg.Rijksarch., arch.^
besturen van'domeinen, nos. 511 t/m 515) heeft hij het
tenminste van 1586 tot 1624 bekleed. In 1621 is
iemand (die hem later zou opvolgen) naast hem als zijn
substituut aangesteld. Hij moet toen al een man op
leeftijd geweest zijn, want volgens het verhaal van
Bor is hij in 1572, evenals zijn vrouw met twee zeer
jonge kinderen, aan de ramp ontkomen.

In hém menen wij de copiist van bedoelde lijst en van
het Cort Verhael te mogen zien. Of hij dat verhaal
zelf geschreven heeft is onbekend, maar ongetwijfeld
heeft de inhoud zijn instemming gehad. Merkwaardig is
nu, dat hij enerzijds de persoon is, die er door
Thesschen van beticht wordt het handschrift van
Hortensius over de moord verbrand te hebben en ander
zijds de auteur van het - vrij wat langere - "Cort
Historisch Verhael" over dit onderwerp, dat als afzon
derlijk hoofdstuk opgenomen is in het geschiedwerk
van J.Gijsius, getiteld: Oorspronck ende voortgang
der Nederlandtscher beroerten en ellendicheden (l6l6),
waarin aan de, in de inleiding genoemde, neiging in
ruime mate is toegegeven, Van dit verhaal heeft Hooft
onder meer gebruik gemaakt voor dit onderdeel van zijn
Historiën.
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Cort Verhael van de Tyranische Moort
en de massacre deeser stede Naerden.

"Alsoo het Godt den Heere nimmermeer aen middelen
gebreckt omme sijne godlijcke voornemen uuyt te
rechten.
Die van Naerden 't Hollantsche spiegel van Godt daer-
toe uuytvercoeren naevolgende 't exempel van de noort
en de Suythollantsche steden om 't voornemen van den
hartoge van Alva te beletten, hebben op ten XX August!
XV LXXII ingelaeten omtrent XLVIII Walsche soldaten
des heeren pryncen van Oraingen volck, de welcke tegen
de Stadt besloeten waeren van vier vaendelen des
graven van Bossu volck ende tegen de stadt besedt
sijnde, verslagen souden hebben geweest ten waer de
selve niet bynnen gelaeten hadden geweest. Maer
weynich daegen daer nae sijn de voorsz. XLVIII soldaten
doer 't incoemen van enige Duytsche ruyteren ende
vootknechten, weder uuytgetogen.
Die regenten, vresende 't beleg, hebben overal gesonden
ende geschreven om hulpe, waer niet dan grote beloften
naegevolcht sijn.
Op ten XIXen Novembris is de stadt door enige ruyteren
van wegen den coninck ende sijn goveneurs generael den
hartoge van Alva opgeeyst, den welcken voor antwoort
gegeven worde, dat se voor den coninck ende den prince
van Orangen behouden werde.
Burgemesteren kennende haer stedeken swack ende
onversien ende dat van de vorige beloften niet ende
quam, ooc dat de omleggende steden den heere princen
van Oraingen gernisoen niet innamen, daer en boven ver-
witticht door brieven van sommige burgeren van
Amersfoort van des hartogen groten macht, hebben twee
uuyten haeren gedeputeert om met Frederico aen te gaen
een goet accoert tot presentatie van de burgeren,
toelaetende alle burgeren ende soldaten, die 't
beliefde te vertrecken, 't welck evenwel door eenige
droncken soldaten ende burgeren beledt worde.
Ende alsoo een van de gedeputeerde thuys comende,
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verclaerde noch niet gevoerdert te hebben, is deselve
smorgens vroch met meerder getal nae Lage Bussem
getrocken, alwaer hij, gelijck hem belooft was, sijn
Excellentie don Frederico soude sprecken ende is
hunluden don Juliano de Romero ontmoet, die welcke
affirmeerde volcomen last van sijn Excellentie ontfang
ontfangen te hebben omme 't acoort met hun luden aen
te gaen ende worden in vougen als volcht getroffen:
Dat men sijne Excellentie don Frederico de poerten
tsijnen welgevalle soude openen, sijn leger daer inneende doer laten trecken, 't welck geschiedende alle deburgeren ende soldaten haer lijf ende goet behouden
souden, sonder dat ymant in 't alderminste daeraen
beschadicht soude worden. Welcke accoert in worden
ende forma D.Rectori Lamberty Hortensio, een van de
gesanten, tot driemael toe iterative aen sijn handtdoor don Juliano beloeft ende vernywet sijn geweest.Alsoo is Julianus Romerus vergeselscapt met acht ende
twintich soldaten nevens die gesanten in de stadt ge-
toegen ende heeft terstont door een Duytschen tromsla
ger alle die burgers in 't stadthuys bijeen doen
roepen omme aldaer den coninck den edt te verniwen.Alwaer omtrent vijffhondert burgeren, behalve desoldaten, den Spaniaert gelooff gevende gecomen sijn,
de welcke van de Spaniaers als scapen boven alle
beloeften ende accoert terstoent geheelt verbrant ende
doot gescooten sijn geworden. Daer bleff ooc die
gesant, die welcke tot Amersfoert geweest ende't accoert met don Juliano gemaeckt hadde, onthaelendehem door last van magistraet seer feestelijck in sijn
huys. Van sulcken moort ende woort niet veel gelesen.
't Gansche leger dat voort daer inquam hebben de
overgebleven burgers, die hier ende daer haer
verbercht hadden (den Spaniaers niet vertrouwende)
vermoort, de vrouwen en de maechden geschendt, de stadtverbrandt ende alls gedaen, dat de Turck, den
chrystenen overvallende, nauwelycx soude cunnen
dencken, noch plaetse noch ouderdom aansiende.
Jae noch in de omleggende steden ende dorpen doen
uuytroepen: men soude alle de burgers van Naerden te
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voorschijn brengen, op lijffstraffe expreselijck
verbiedende 't begraven van de doede lichamen, soe
datter veel van de honden en de voegelen verscuert
sijn geworden, want se meer als acht dagen boven
d'aerde bleven leggen.
De burgemester van de stadt een slecht eenvoudich man
is nae de generale massacre doer enige datives (vermoe
delijk bedoeld: catives) creaturen in syn eygen huys
gehangen, naer gequaertiert ende die quaertieren ter
poerten uuyt gestecken.
Ende ' t gene dat noch in de fuerie gebleven was, is
door enige quade menschen, onse eygen naegebueren,
vervoert niet met allen laetende noch ongedorst coren,
noch hoy, te waer dat de weduwen en de wesen sulcx van
haer weder coften, dreygende de half verbrande huysen
voorts neder te worpen ende coeren te saeyen daer de
stadt stondt.
Heeft noch don Frederic die mueren, toornen, poerten
ter aerden doen slechten ende in de gracht te werpen
door eenige soldaten, die welck te wyllen van de arme
desolate weduwen en de wesen onderhouden mosten worden.
Den 6 Novembris XVCLXXIII is binnen de stadt Grave,
alwaer doen ter tijt de hertoge van Alva was,
gesententiceert, dat die burgeren van Naerden om saken
vooren verhaelt, verbuert hadden alle hare previlegien,
rechten, vrijheden, costumen ende usantien, cracht van
previlegio hebbende, jurisdictie ende auctoriteyt."

Lustigh's verhaal van anderhalve eeuw later
Dit is geen verhaal van een tijdgenoot en het is dan
als geheel ook alleen nog van belang in zoverre daar
uit blijkt, hoezeer de overlevering de inhoud ervan
kan doen veranderen. Niettemin is het hier op zijn
plaats, omdat het op één punt (n.1. de ervaringen van
Lustigh's overgrootvader) stof bevat, die op het
verslag van een ooggetuige teruggaat en voorzover
bekend nergens gepubliceerd is.
De schrijver, Lambert Rijksz. Lustigh, geboren te
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Huizen in 1656, heeft kennelijk veel belang gesteld
in de geschiedenis van zijn geboortestreek en daarin
aanleiding gevonden tot het vormen van een omvangrijke
verzameling van afschriften, zowel van authentieke
stukken als van verhalende bronnen. Eén bundel daar
van met het opschrift "Privilegiën van Naarden en
Gooiland benevens eenige historische berigten" is nu
eigendom van de gemeente Hilversum en berust bij de
dienst voor kunstzaken. Dit boek eindigt met een soort
van kroniek van de gebeurtenissen in de Nederlanden
sinds de aanbieding van het smeekschrift der edelen
in 1566 tot en met de uitmoording van Naarden. Wij
danken het hieronder volgende afschrift van het gedeel
te, dat op deze laatste episode betrekking heeft, aan
de heer J.Koeman te Zaandam.

In dit verband moge worden opgemerkt, dat er nog
nimmer getracht is een volledig overzicht te krijgen
van alle, nog bewaard gebleven, geschriften van
Lustigh. Zo'n overzicht lijkt van belang, zowel met
het oog op de mogelijkheid, dat daaronder afschriften
voorkomen van stukken, die nu niet meer bestaan, als
wel vanwege Lustigh's mededelingen uit eigen ervaring,
die er hier en daar - zoals ook in het hier weerge
geven fragment - tussen voorkomen.

"In 't jaar 1572, den 1 december oude stijl, doen
1 vermoort due de Alva de burgers en besettelingen tot
Naarden, ende dat tot 486 toe, en steeckt den brant
alomme in den stadt. In welcke distructie veele
micirabele eelendigheden voorvielen, waarvan ik maar
eenige sal ophalen, die gruwelijk sijn geweest.
Don Ffrederico, bastertsoon van due de Alva, die liet
den trommel slaan. Alle burgers moesten in de gasthuys
capelle koemen. Men soude haar een nieuwen eedt ten be
hoeve van den koninek van Sphangien laten doen. Eenige
burgers gingen niet, dogh de meesten al. Pater Joseph
wiert belast, hij moeste op de roomshe manier het
vergaderde volck de laatste benedictie seggen en geven
En soo als hij dat begon te seggen, soo vloegen een
ygelijk na de dueren en vensters ommer uyt te raken.

TVE 2-177



Maar, eylays, de Sphanjaarden die stonden met hare roers
en piecken aen wedersijden van de dueren en schoeten en
stoeken al doot, watter uyt quam, totdat die alle
vermoort waren. Vorder soo reden de moordadige ruyteren
met haare paarden langes de straten en op de wallen en
wien noch uyt hare huysen quamen, dien sij sagen, die
vermoorden sij. Dogh noch eenige burgerknegjes, die
raakten in die ffurie noch over de graft; den eenen na
Loosdregt, Weesp en den anderen na andere plaatsen soo
best ontkoemen konnen.
Ja een borgerssoon van Naarden, de moort tot Naarden op
de wijse ontkoemen sijnde, die quam seer verbaasdelijk
tot Huysen in een huys loopen en seyde tegen de vrouwe
van 't huys: Moeder, moeder, bergh mij! En liep voort
soo door 't voorhuys in 't agterhuys en kroep in 't
stroo. Doch daar saten Sphaanse ruyteren bij 't vier,
die vraagden die vrouwe off dat haar soon was. Die
vrouwe segt neen. Die ruyteren loopen na agteren en
steeken met haar rapieren den jongeling in 't stroo doot
Dit is waar gebuert.
Ende noch is waarheyt, dat mijn vaders grootvader
Lambert Rijks Lustigh, na welcke ik genoemt ben, op dien
voorz. moortdagh mede in groot gevaar sijns levens
raakte. Want daar waren op die tijt en dagh in ons dorp
Sphaanse ruyters gelegen, die daar oppassen moesten, dat
soo ras sij sagen, dat den roock en brant tot Naarden
opgingen, sij haar moesten posteren op de bergen en
wegen nabij Naarden om den vlugtigen burgers van Naarden
te dooden. Ende soo ras sij den brant sagen, soo 4
wouden sij van mijn overgrootvader hebben, dat hij een
van sijne dogters aen haar mede gaf om haar den wegh te
wijsen tot aen de duynbergen toe. 't Welck hij niet
consenteerde, sorgende voor schenden. Waarom sij hem
toen drongen om dat selven te doen, doch sij consen- •
teerden, als hij haar tot op de duynbergen gebragt
hadde, sij dan aen mijn overgrootvader souden overgeven |
een scherp haar Spaans veltteyken om daar mede in
vrijheyt wederom thuys te koemen. Ende die ruyteren op !
die duynbergen gebragt hebbende, soo gaven sij aen mijn
overgrootvader haar Sphaans veltteyken wel, maar onder
wegen tusschen ons dorp en die duynbergen soo ontmoe-
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tede mijn overgrootvader eenige partijen Sphaanse
ruyteren, die hem wouden doorschieten, meynend dat hij
uyt de moort van Naarden ontkoemen was. Doch mijn over
grootvader die quam telckens met woorden wijsen en met
het Sphaans veltteeken te toonen, dat hij het ter
nauwernoot niet doot raakte. Welck perykel mijn over
grootvader noyt quam te vergeten.
Ja, het is ook de waarheyt, dat drie burgers tot
Naarden van eenige soldaten sware packen van Naarden
tot Bussum droegen, alwaar het hooftquartier was. En
haar aldaar de packen affgenoemen hebbende soo meenden
sij daarmede perdon te hebben. Maar, helays, twee van
deselve wierden tot Bussum op een bouwkamp seer
jammerlijk met rappiren doorstoecken ende het soude den
derden ook soo gegaan hebben, indien hij het niet intijts
in een paardestal onder de messe ontkroepen hadde,
alwaar hij hem drie dagen in verbergde. En doen op een
nagt daaruyt gaande, quam hij in ons dorp Huysen.
Item een borger tot Naarden genaamt Hubert Willems van
Eeyken, een smit, die en woude aen de Sphanjaars geen
eedt doen, waarom sij hem op 't lijf vielen en gaven
hem 15 wonden met hare rapieren. En terwijl sij hem die
wonden gaven, soo houde hij met sijne handen de bloote
rapieren soodaanigh vast, dat alle de vingeren van sijne
handen affsneden. Voorts sneden sij moordenaars hem het
hooft af, en wierpen handen vol bloots in sijn dogters
aengesigten, die o'p hare knien lagen en baden om 't
fleven van haaren vader.
Ook is het waarheyt, dat wel 20 mannen op den toorn
gevlugt waren en meenden haar daar te verbergen. Maar
onder belofte van perdon soo kregen sij die van toorn
aff. En omlaagh hebbende doodende sij deselve. Alle
moordadige stucken te beschrijven is mij onmoegelijck,
want sij spaarden van de manluij, jonck of out, niemant
niet, als Lambertus Hortensius, rector, en pater Joseph.
Dogh de vrouwen die schoffeerden sij wel, maar van deze
deselve niet veel gedoot. Een vrouw, een dagh out
kraams, en op hare blote voeten gaande met haar jongh-
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geboeren kint, die.wiert noch van een Duytse ruyter een
stuck geconvoyeert na ons dorp Huysen, alwaar sij in dit
kout, sneewigh en vriesent weer noch behouden aen quam.
Alle hare moorden en branden gedaan sijnde soo lieten
sij door de omleggende boeren de wallen in de graften
smijten. En lieten alle de vermoorde menschen drie dagen
onbegraven leggen. En doen moesten die omleggende boeren
deselve mede begraven. Voorts verklaarden sij de stadt
van alle hare previlegien en vrijheden berooft te sijn
en waren al soo verre heen, dat sij de meenten rontom
Naarden al hadden laten affmeten om deselve voor eygen
geconquetseerde landen te verkopen.Doch de tijtsveranderinge van de oorlogen die belette
hetselve, dat die nog niet verkogt wierden, gelijk ik
sulckx in een gedrukt boeckxken tot Naarden ten huyse
van D° Johannes Pinockius hebbe gelesen. 128 Jaren heb
ben die van Naarden alle jaar dien moortdagh laten
preecken. Godt geve, dat noyt die stadt diergelijken
overkoeme, want dat waren dagen van moort, brant en
benautheyt."

TUSSEN VECHT EN EEM

Centrale Organisatie van Vrienden van de Historie
van het Gooi en Omstreken
Jaargang 2, afl.10, dec.1972
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