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Woord vooraf

De bewogen geschiedenis van de wederdopers heeft in de afgelopen eeuwen al vele 
pennen in beweging gezet. Daarbij ging de aandacht natuurlijk in de eerste plaats uit 
naar hun optreden in Munster in 1534-1535, maar ook de gelijktijdige wederwaar-
digheden in Amsterdam zijn vanaf het begin onderwerp van studie geweest, zeker in 
de Nederlandse historiografie. Wanneer we ons tot die laatste beperken, moeten we 
constateren dat tot op heden de editie en de kritische bestudering van de bronnen er-
van geen gelijke tred hebben gehouden. De ambtelijke stukken – plakkaten, verorde-
ningen, brieven, verslagen van verhoren en andere processtukken – zijn min of meer 
adequaat uitgegeven. De verhalende teksten moeten het echter doen met verouderde 
edities of zijn zelfs helemaal nog niet ontsloten. Dat laatste geldt voor de anonieme 
Amsterdamse kroniek, die in mei 1534 afbreekt. Met de beschikbaarheid van de an-
dere bronnen is het niet veel beter gesteld. Het verhaal dat Lambertus Hortensius 
in 1548 publiceerde, getiteld Tumultuum anabaptisticarum liber unus, is niet verder ge-
komen dan enkele nadrukken in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij komt 
dat de moderne auteurs vooral gebruik maken van de Nederlandse vertaling die in 
het begin van de zeventiende eeuw verscheen onder de titel Van den oproer der Weder-
dooperen. Ook deze laatste tekst heeft nog geen moderne bezorger gevonden. Voor 
de tekst die bekend staat als de Nieuwe maren moeten we het nog doen met de uitga-
ve door P.  Scheltema uit 1856, op basis van één handschrift en met een inleiding van 
één pagina druks. Aan de bronnenkritische aspecten van deze werken, aangaande 
auteurschap, ontstaan en onderlinge afhankelijkheid, is vrijwel geen aandacht be-
steed. Tekenend voor de situatie is de publicatie van Amsterdamse bronnen door 
A.F. Mellink in Documenta Anabaptistica Neerlandica (1985), waarin fragmenten van 
de genoemde teksten kritiekloos bij elkaar zijn gezet, in stukken gehakt, en overge-
schreven uit de voorhanden oudere edities. Voor Hortensius excerpeerde Mellink de 
zeventiende-eeuwse vertaling, met veronachtzaming van het Latijnse origineel, en 
voor de Nieuwe maren de editie van Scheltema. Alleen de gebruikte fragmenten van de 
Amsterdamse kroniek moest hij zelf transcriberen naar het enige handschrift.

Met dit boek wordt gepoogd de onbevredigende situatie wat betreft de bron-
teksten van het Amsterdamse wederdopersoproer te verbeteren, althans voor één 
daarvan, de Nieuwe maren. Voor onze kennis van de dramatische gebeurtenissen in 
1534-1535 is deze tekst van groot belang. De anonieme auteur is blijkbaar een goed 
ingevoerde waarnemer, die gezien de door hem verstrekte informatie in kringen 
van het Amsterdamse stadsbestuur moet worden gezocht. De traditioneel als au-
teur genoemde magistraat Joost Buyck komt in het onderzoek opnieuw naar voren 
als de meest waarschijnlijke kandidaat. Voorts zal blijken dat de Nieuwe maren vrij-
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8  Nieuwe maren

wel gelijktijdig met het beschrevene zijn opgetekend, dat zij snel wijd zijn verspreid 
in Amsterdamse kringen, en dat zij op hun beurt hebben gediend als bron voor 
Hortensius en latere historiografen. Op basis van het onderzoek naar de tekstover-
levering is een nieuwe editie bezorgd, die ook de latere tekstversies en de daar inge-
voegde informatie weergeeft.

Aan de basis van deze editie stond een werkcollege voor masterstudenten 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam dat in het najaar van 2011 onder lei-
ding van ondergetekenden is gehouden. De deelnemers waren Emma de Boer, Huub 
Giesbers, Tim Swart en Joris van der Tol. In de voorliggende editie tekende de eerste 
auteur voor de tekstuitgave en de studie naar de handschriften en de tekstoverleve-
ring, terwijl de tweede de historische achtergronden en het leven van Joost Buyck be-
schreef. Wij bedanken Tom Knevel voor zijn adviezen. De ondergetekenden zijn ten-
slotte het Fonds Oosterbaan, de Doopsgezinde Historische Kring en de redactie van 
de Manuscripta Mennonitica zeer erkentelijk voor de mogelijkheid dit werk in de ge-
noemde reeks te mogen publiceren.

J.W.J. Burgers & P. Knevel
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Inleiding

De historische achtergrond: Amsterdam en de wederdopers

Het ontbrak de Amsterdammers bepaald niet aan zelfvertrouwen in de eerste de-
cennia van de zestiende eeuw. De stad, die formeel slechts de vijfde stad van het ge-
west Holland was, na oudere en daardoor meer gerespecteerde steden als Dordrecht, 
Haarlem, Delft en Leiden, was in de loop van de vijftiende eeuw uitgegroeid tot het 
economische en zelfs voor even het politieke middelpunt van het gewest. De anony-
mus, die omstreeks 1500 een eerste poging deed een beschrijving van Amsterdam te 
geven, schuwde de grote woorden dan ook niet:

Amstelredam, hoe wel by nae de Joncxte, is nochtans de vermaerste van alle de steden van Hol-
landt, ende gaet alle andere te boven in menichte ende verscheydenheydt van Coophandel ende 
van Schepen bequaem totter Zeevaert, mitsgaeders in vermaertheyt ende lof van vroome ende 
cloecke daden begaen in oorloge te water.1 

De stadhouder van Holland, Anton van Lalaing, had in 1526 minder woorden nodig 
om hetzelfde te zeggen: ‘Amsterdam is jong Venetië van koopmanschap en wordt da-
gelijks beter’.2 Ook in fysiek opzicht kon Amsterdam die vergelijking met het mach-
tige Venetië inmiddels voorzichtig aan. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw was 
de stad eindelijk voorzien van een volwaardige stadsmuur met verdedigingstorens 
en imposante stadspoorten en had Amsterdam het aangezicht gekregen dat paste 
bij zijn nieuwe aanzien. Vol trots bestelde het stadsbestuur in 1538 een stadsgezicht 
bij de schilder, cartograaf en prentmaker Cornelis Anthonisz. Zes jaar later bracht 
Cornelis Anthonisz zijn schilderij, een kruising tussen een stadsgezicht en een stads-
plattegrond, in iets gewijzigde vorm in prent uit, zodat het als relatiegeschenk kon 
dienen en aan de muur kon hangen bij fiere Amsterdammers thuis.3 Wie naar het 
schilderij en de latere houtsnede kijkt, ziet Amsterdam inderdaad opdoemen als het 
Venetië van het Noorden, een door water doorsneden samenstel van gebouwen, stra-
ten en grachten in een Hollands weide- en waterlandschap. Rond en in de stad gonst 
het van de economische activiteiten, met het havenfront als de natuurlijke spil en de 
net buiten de stadsmuur gelegen Lastage als het kwartier van loodsen, scheepswer-
ven, lijnbanen, houtzagerijen en ankersmederijen. Tegelijkertijd straalt de gebouwde 
omgeving rust en stabiliteit uit. Beschermd door eigen verdedigingswerken presen-
teert Amsterdam zich als een ‘goede Vredelicke stede’, een zichzelf besturende com-

1 Anonymus, ‘Een Corte beschrijvinghe van Amsterdam, ghedaen over hondert Jaer’, in: Pontanus, 
Historische Beschrijvinghe, p. 355.  
2 Geciteerd naar Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam V, p. 11.
3 Vgl. Colijn, ‘Amsterdamse graanhandel, “sincere” katholieken en keizer Karel V’.
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10 Inleiding

munitas, waar rust en orde heersen, gegarandeerd door eigen wetten, privileges en ge-
bruiken.4 Die rust is echter schijn. Amsterdam maakte in die eerste decennia van de 
zestiende eeuw stormachtige ontwikkelingen door die grote gevolgen hadden voor 
de verhoudingen binnen de stad. De gebeurtenissen die in de Nieuwe maren uit eer-
ste hand worden beschreven, veranderden het geestelijke en politieke klimaat van de 
stad ingrijpend.

Amsterdam was een betrekkelijk jonge stad, die weliswaar sinds het beroemde tolpri-
vilege van 1275 over enkele belangrijke rechten beschikte, maar verder lange tijd niet 
meer was geweest dan een bescheiden gemeenschap van boeren, vissers, ambachts-
lieden en kleine kooplieden aan de Amstel. Dat verleden hadden de Amsterdammers 
in de eerste helft van de zestiende eeuw ver achter zich gelaten. Dankzij uitstekende 
handels- en scheepvaartbetrekkingen met het Oostzeegebied was de stad langzaam 
maar zeker uitgegroeid tot de belangrijkste toegangspoort tot Holland, wat weer een 
belangrijke stimulerende uitwerking had op de lokale economie. Door dit economi-
sche succesverhaal – zo overduidelijk zichtbaar op de vogelvluchtkaart van Cornelis 
Anthonisz – was de bevolking van Amsterdam razendsnel gegroeid, van zo’n 3.000 
inwoners rond 1400, via 10.000 omstreeks 1500 naar 30.000 in 1565. Het liet daar-
mee uiteindelijk alle andere Hollandse steden in bevolkingsomvang en ook rijkdom 
achter zich.5 Vergeleken met de pracht en praal van Brabantse en Vlaamse steden als 
Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge had Amsterdam in het begin van de zestiende 
eeuw weliswaar nog altijd een wat provinciaals uiterlijk en een bescheiden cultureel 
leven, maar ook dat veranderde snel. Vanuit de vele kerken en kloosters die de stad 
rijk was kwamen meer en meer opdrachten voor religieuze kunstwerken, terwijl wel-
varend geworden kooplieden steeds vaker behoefte voelden zich ook cultureel te ma-
nifesteren en hun geestelijke horizon te verbreden. Zij konden zich daarbij spiegelen 
aan iemand als Pompeius Occo, die zich in 1511 in de stad had gevestigd als verte-
genwoordiger van het handelshuis Fugger. Occo was duidelijk van een ander kaliber 
dan de meeste autochtone Amsterdammers. Opgegroeid in een humanistisch mi-
lieu, was hij een groot kunstkenner en liefhebber van letteren en wetenschappen, en 
had hij een internationaal netwerk van kunstenaars en humanisten.6 Zijn aanwezig-
heid in de stad betekende een belangrijke impuls voor het culturele leven. Schilders 
als Jacob Cornelisz van Oostsanen en Dirck Jacobsz wisten in de eerste decennia van 
de zestiende eeuw met hun kunstwerken een grote reputatie op te bouwen, ook bui-
ten Amsterdam.7 Zilversmeden en orgelbouwers zagen eveneens nieuwe kansen in 
de stad, terwijl drukker en uitgever Doen Pietersz in 1523 vanuit Amsterdam het eer-
ste Nederlandstalige Nieuwe Testament op de markt bracht. Rond de beide Latijnse 
scholen van de stad vormde zich een kring van humanistische geleerden die veelal in 
Leuven hadden gestudeerd.8 Geïnspireerd door de erfenis van de klassieke Oudheid, 

4  Knevel, ‘Een “vredelicke stede”’.
5 Kaptein, ‘Poort van Holland’, p. 155-170.
6 Carasso-Kok, ‘Ter ere van God en tot het aanzien van de stad’, p. 409-415. 
7  Meeuwissen, Jacob Cornelisz van Oostsanen.
8 Carasso-Kok, ‘Ter ere van God en tot het aanzien van de stad’, p. 426-431. Zie ook Kölker, Alardus 
Aemstelredamus en Cornelius Crocus.
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 De historische achtergrond: Amsterdam en de wederdopersInleiding 11

verdiepten zij zich in klassieke talen en letteren, welsprekendheid, filosofie en ge-
schiedenis, bestudeerden de door Occo beheerde schriftelijke nalatenschap van de 
beroemde humanist Rudolf Agricola en onderwezen de kinderen van de stedelijke 
elite in het werk van Romeinse schrijvers als Livius, Seneca en Cicero. Hieruit konden 
de jongelingen de burgerlijke deugden leren die zij later als bestuurders nodig zou-
den hebben: gematigdheid, eerbaarheid en wijsheid. De koopmansstad Amsterdam 
werd zo ook een stad van kunstenaars, drukkers en humanistische geleerden. 

De keerzijde van die snelle economische en demografische groei was wel dat de 
sociale tegenstellingen snel toenamen en dat de aan het einde van de vijftiende eeuw 
ommuurde stad overvol raakte met veel kleine woningen die slechts via stegen en 
trappen bereikbaar waren. De stad had daardoor te kampen met grootstedelijke pro-
blemen als geluidsoverlast, woningtekort, armoede, criminaliteit, bedelarij en pros-
titutie.9 Gemiddeld kwamen er zo’n tien mensen per jaar door geweld om het leven.10 
Besturen en ordehandhaving werden zo steeds meer een dagtaak voor de leden van 
het stadsbestuur. Onder invloed van het optreden van Maarten Luther en andere her-
vormers kwam daar in de jaren na 1520 een nieuw probleem bij: de religieuze eenheid 
van de stedelijke gemeenschap dreigde verbroken te worden. 

9 Speet, ‘Een stad raakt verstopt’.
10  Hell, ‘De vrede verstoord’, p. 68-69.

Afb. 1  Dirck Jacobsz, Portret 
van Pompeius Occo, 1531. 
Olieverf op paneel, 66 x 54 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.
nr. 3924. 
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12 Inleiding

Afb. 2  Cornelis Anthonisz, 
Die vermaarde coopstadt van 
Amstelredam, 1544, kaart op 
12 bladen in houtsnede, 109 x 
107,5 cm, Amsterdam, 1544. 
Detail, met daarop de diverse 
locaties aangegeven die in de 
tekst worden genoemd.

A de Oude zijde
B de Nieuwe zijde
1 Jan Rodenpoort
2 de Plaets (de Dam)
3 de Zoutsteeg
4 de Blauwe Engel

Inzet:

1 de Plaets
2  het stadhuis (het 

Elisabethgasthuis 
bevindt zich erachter)

3  de Retoryckerskamer 
boven de stadswaag

4 de sluis/Damsluis A

2

3

1

2

3

4
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B

1

4
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14 Inleiding

De kerk was lang een stevig fundament van de stedelijke communitas geweest.11 Het 
kerkelijke en stedelijke leven vielen grotendeels samen: belangrijke rites de passage in 
het persoonlijke leven als geboorte, huwelijk en dood werden door religieuze rituelen 
begeleid, terwijl de kerk als hoedster van de enige waarheid de belangrijke gebeurte-
nissen in de stad opluisterde of van commentaar voorzag. Als het om religieus leven 
ging had Amsterdam bovendien een reputatie te verliezen. De koopmansstad telde 
in het begin van de zestiende eeuw negentien kloosters en conventen, die vooral aan 
de Oude Zijde een groot deel van de stedelijke ruimte in beslag namen, zoals goed te 
zien is op de vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. Gilden, broederschappen en 
rijke particulieren onderhielden rijk versierde kapellen in de vele kerken in de stad. 
Daarnaast trok de Kapel der Heilige Stede in de Kalverstraat, waar in 1345 een sacra-
mentswonder had plaatsgevonden, jaarlijks duizenden pelgrims aan. Op die plek 
hoopten zij met hun gebeden vergeving van hun zonden en genezing van hun kwa-
len te kunnen verdienen. Traditiegetrouw trok ieder jaar op de woensdag na 12 maart 
vanuit de Kapel der Heilige Stede een processie door de stad ter herinnering aan dit 
Mirakel. Op de tweede donderdag na Pinksteren volgde jaarlijks een tweede proces-
sie, ditmaal ter gelegenheid van Corpus Christi, het hoogfeest van het Heilig Lichaam 
en Bloed van Christus. 

Die processies waren meer dan religieuze manifestaties. Zij onderstreepten tevens 
het ideaal van stedelijke eendracht en harmonie. Verenigd rond het Heilig Sacrament 
trokken namelijk de belangrijkste groepen en corporaties ‘devotelijck en solemneel’ 
door de stad, in een duidelijke hiërarchische ordening en via een vaste route. De pro-
cessies toonden zo voor eenieder de samenhang van de stedelijke samenleving.12 
Maar vanaf 1520 verstoorden gewone toeschouwers steeds vaker de traditionele gang 
van zaken. Zij weigerden nog langer de gevraagde eerbied op te brengen, of maakten 
spottende opmerkingen over de hostie en de betekenis van het altaarsacrament. Het 
waren duidelijke signalen dat het reformatorische gedachtegoed ook Amsterdam had 
bereikt en dat de vraag wat en hoe men moest geloven niet meer door iedereen het-
zelfde werd beantwoord. Wat eenheid en harmonie moest uitstralen en versterken 
bleek opeens een uitgelezen gelegenheid tot het geven van kritiek en het uiten van 
ontevredenheid.

Die doorwerking van ‘ketterse’ geluiden is amper verrassend te noemen. Als koop-
mansstad was Amsterdam een open stad, met intensieve contacten met de Duitse 
landen en de lutherse streken rond het Oostzeegebied. Nieuwe informatie over het 
optreden van Luther en andere hervormers vond zo snel haar weg naar Amsterdam, 
evenals pamfletten en traktaatjes over misstanden in de kerk, twijfel over katholieke 
dogma’s en de noodzaak de bijbel zelf te lezen. Dankzij de goede onderwijsvoorzie-
ningen in de stad had een groot deel van de bevolking bovendien voldoende scholing 
genoten om die geschriften te kunnen lezen en met elkaar te bespreken. Aanvankelijk 
hadden dissidente priesters daarbij het voortouw genomen. Zij organiseerden eigen 
huiskamerbijeenkomsten, zogenaamde conventikels, om met anderen over de bijbel 
en de rol van de kerk en de geestelijkheid te discussiëren en de gelovigen een actievere 

11 Vgl. voor het volgende: De Melker, ‘Burgers en devotie’.
12 Carasso-Kok, ‘Ter ere van God en tot het aanzien van de stad’, p. 419-421.

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   14 22-06-16   17:45



 De historische achtergrond: Amsterdam en de wederdopers 15

rol in de kerk te geven. Hun interesse werd al snel opgepakt door leden van de rede-
rijkerskamers. Zij gebruikten hun toneelstukken om maatschappelijke problemen te 
becommentariëren en nieuwe religieuze denkbeelden te toetsen. 

Openlijk breken met de kerk wilden de meesten echter niet. Zij waren vooral kri-
tisch (soms op het spottende af) over de tradities van de kerk en de rol van de geeste-
lijkheid, en geloofden met hervormers als Huldrych Zwingli en andere Zwitserse en 
Zuid-Duitse reformatoren niet dat het brood en de wijn tijdens de eucharistie daad-
werkelijk veranderen in het lichaam van Christus. Zij worden daarom ook wel ‘sacra-
mentariërs’ genoemd. In plaats van te geloven in de traditie van de kerk legden zij de 
nadruk op een evangelische boodschap van zondeval, genade en verlossing. Zij hoop-
ten de katholieke kerk van binnenuit te kunnen hervormen.13  

Dat alles was niet zonder gevaar. Landsheer Karel V was vast van zins ketterij geen 
kans van slagen te geven in de Nederlanden. Vanaf 1521 vaardigde hij met regelmaat 
plakkaten uit waarin hard werd uitgehaald naar religieuze nieuwlichterij en deze als 
ketterij werd gelijkgesteld aan majesteitsschennis. Er stonden dan ook zware straf-
fen (vanaf 1529 zelfs de doodstraf) op het lezen en bezitten van dissidente religieuze 
teksten, het bezoeken van conventikels, het verstoren van de rooms-katholieke ere-
dienst, het bespotten van het heilig sacrament en het onderbrengen van weggelopen 
kloostergeestelijken. Gezien de ernst van deze overtredingen (een schending van de 
goddelijke majesteit) meende de landsoverheid dat deze zaken in eerste aanleg be-
recht moesten worden door de provinciale gerechtshoven, met voorbijgaan van de 
plaatselijke rechtbanken en lokale privileges. 

De meeste Amsterdamse stedelijke bestuurders zagen dat anders en voelden er wei-
nig voor deze plakkaten naar de letter te handhaven. Zij stonden daarin niet alleen. In 
geen enkele Hollandse stad waren de stadsbestuurders bereid ketters met overgave te 
vervolgen, maar het Amsterdamse bestuur was wel heel terughoudend.14 Deels kwam 
dat door nieuwlichterij in eigen kring. Van de schout mr. Jan Hubrechtz, die tussen 
1518 en 1534 verantwoordelijk was voor de uitvoering van het vervolgingsbeleid, was 
algemeen bekend dat hij een bijzondere interesse voor de nieuwe denkbeelden had. 
Hij ontving van ketterij verdachte priesters en personen thuis, las werken van Luthers 
rechterhand Philippus Melanchton en waarschuwde verdachten voor op handen zijn-
de vervolgingen.15 Ook van andere stadsbestuurders werd gefluisterd dat zij ‘niet sin-
cheer’ waren.16 Dat gold zelfs voor iemand als Jan Benninck, sinds 1524 de sterke 
man achter de schermen van het zittende stadsbestuur. Hij zorgde er voor dat zijn 
politieke vrienden jaar in jaar uit tot burgemeester werden herkozen. De kring rond 
Benninck deinsde er volgens tegenstanders niet voor terug verdachte en soms zelfs 
al eerder wegens ketterij veroordeelde geestelijken in de stad te benoemen en uit de 
stadskas te betalen. Zij kregen zo alle gelegenheid hun ‘quade sermoenen’ te houden. 

13 Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 315-317, 321-324. Uitvoeriger over de eerste refor ma to-
rische groepen in de Hollandse steden: Duke, Reformation and revolt, p. 71-90.
14 Tracy, Holland under Habsburg rule, p. 150-160.
15 Duke, Reformation and revolt, p. 85.
16 Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p.317-318
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16 Inleiding16 Inleiding

De stadhouder meende dan ook dat ‘alle die Benninghen mit hueren vrinden, magen 
ende zwagers suspect sijn’.17

Voor de meesten binnen het stadsbestuur golden andere overwegingen. Hun te-
rughoudendheid kwam niet voort uit religieuze overwegingen of een vanzelfspre-
kende Amsterdamse tolerantie, maar uit een scherp oog voor stedelijk eigenbelang 
en zelfstandigheid. Zij voelden er niets voor dat de centrale overheid zich met de 
gang van zaken in hun stad bemoeide en hielden hardnekkig vast aan hun in het ver-
leden verkregen privileges, waaronder het ius de non evocando (het recht om als bur-
ger alleen voor een rechtbank van medeburgers terecht te staan). In de praktijk bleek 
het stadsbestuur alleen bereid actief tegen ‘ketters’ op te treden als zij de openbare 
orde dreigden te verstoren. In de eerste keur tegen de godsdienstige vernieuwin-
gen die de Amsterdamse magistraat in november 1523 publiceerde stond dan ook 
niet de uitroeiing van ketterij centraal, maar het herstel van de eensgezindheid on-
der de Amsterdammers. Goede steden, zo stond in de considerans van de keur te le-
zen, worden gesterkt door eendracht, maar beschadigd door ‘twydracht ende twis-
te’.18 Geen wonder dus dat de president van het Hof van Holland in maart 1527 ‘met 
schreyenden ooghen’ meende te moeten vaststellen dat Amsterdam ‘meer dan eenige 
andere stede in Holland besmet was mit de secte Lutherane’.19 Veel viel er echter niet 
aan te doen. Anders dan in de meeste andere steden had de landsoverheid geen in-
vloed op de jaarlijkse benoeming van de burgemeesters, terwijl het schoutambt aan 
de stad was verpacht. Pas in februari 1534 zou schout Jan Hubrechtsz worden opge-
volgd door de oud-burgemeester Heyman Jacobsz van Ouderamstel.20

Het terughoudende beleid van de Amsterdamse magistraat zorgde geregeld voor 
conflicten met de landsoverheid, maar de werkelijke gevolgen van de terughou-
dendheid werden pas echt duidelijk vanaf 1530, toen Amsterdam mede door de lak-
se houding van het stadsbestuur uitgroeide tot het centrum van de radicale doperse 
beweging in de Nederlanden.21 De dopers verwierpen met de sacramentariërs de ka-
tholieke sacramenten en tradities, zoals de verering van beelden en van Maria en de 
heiligen. Maar anders dan de eerdere brede evangelische stromingen braken de we-
derdopers bewust met de in hun ogen door en door verdorven katholieke kerk en 
stichtten zij een alternatieve geloofsgemeenschap, met de volwassendoop als be-
langrijkste uiterlijke kenmerk. Door dit sacrament van de ‘wederdoop’ braken zij als 
het ware met de zondige wereld om zich heen en de ‘oude Adam’ in zichzelf. Ervan 
overtuigd dat het einde der tijden en het Laatste Oordeel aanstaande waren, meenden 
zij niet passief te moeten afwachten op wat komen zou, maar de plicht te hebben de 
wederkomst van Christus actief te helpen versnellen door op aarde alvast het Nieuwe 
Jeruzalem te stichten, de gemeenschap van heiligen die aan de verdoemenis zou ont-
snappen. Onder hun aanhangers bevonden zich opvallend veel lieden die afkomstig 
waren uit het ambachtsmilieu. In sociaal opzicht onderscheidden de wederdopers 

17 Documenta anabaptistica Neerlandica V, p. 53.
18 Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 314.
19 Geciteerd naar Ibidem, p. 315.
20 Hell, ‘De vrede verstoord’, p. 89.
21 Vgl. uitvoeriger Mellink, Amsterdam en de Wederdopers. 
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zich zo van de sacramentariërs, onder welke laatsten zich ook een grote groep be-
vond die tot de intelligentsia kon worden gerekend of in de handel werkzaam was.22  

Het was Jan Volckertsz, een trippenmaker (trippen zijn muiltjes met houten zolen) 
die omstreeks 1530 het doperdom in Amsterdam introduceerde. Hij was een leer-
ling van Melchior Hoffman, een bontwerker, die in 1530 vanuit Zuid-Duitsland naar 
Emden was getrokken en daar meer dan driehonderd personen had gedoopt, onder 
wie Jan Volckertsz. Deze had succes in Amsterdam; in 1531 doopte hij meer dan vijf-
tig personen. Zij kwamen samen in vergaderingen, waar zij plachten ‘te lesen ende 
te disputeren vanden evangilie, twelck gedaen zijnde een van hemluyden brack een 
broot daeraff hij eenen yegelycken distribueerde, wetende nochtans dat dat geen sa-
crament en was, maer alleenlyck in de commemoratie van de passie ons Heeren’.23 

Het stadsbestuur wachtte opnieuw af. Schout Jan Hubrechtsz ontving Jan 
Volckertsz nieuwsgierig bij zich thuis en weigerde zelfs tegen de groep op te treden 
toen het Hof van Holland in Den Haag aandrong op actie en Jan Volckertsz zelf hem 
vroeg om in hechtenis te worden genomen. Mogelijk geïnspireerd door het voor-
beeld van Johannes de Doper, wiens dood in de gevangenis het offer van Christus 
als het ware had aangekondigd, meldde Jan Volckertsz zich vervolgens vrijwillig in 
Den Haag. Daar noemde hij tijdens zijn verhoor de namen van vele tientallen volge-
lingen in Amsterdam. Slechts negen van hen werden uiteindelijk gearresteerd en ver-
oordeeld door het Hof van Holland; de rest was tijdig gewaarschuwd. Samen met Jan 
Volckertsz werden deze Amsterdammers op 5 december 1531 onthoofd. Een ambte-
naar van het Hof van Holland leverde daarna hun hoofden bij het Amsterdamse stads-
bestuur af met het verzoek die op de Volewijk, het galgenveld ten noorden van het IJ, 
tentoon te stellen.24

De dood van deze wederdopers verlamde de beweging voor enige tijd, maar vanaf 
het najaar van 1533 kreeg zij nieuwe impulsen met de komst van de Haarlemse bak-
ker Jan Matthijsz naar Amsterdam. Hij moet een charismatisch, energiek en daad-
krachtig man zijn geweest, die zich presenteerde als een profeet aan wie God grote 
dingen had geopenbaard en die eenieder die aan zijn gezag twijfelde met hel en ver-
doemenis dreigde. Hij noemde zich Henoch, de door Melchior Hoffman aangekon-
digde laatste getuige vóór het Laatste Oordeel. Met harde hand bouwde hij een or-
ganisatie op: hij stelde een tiental apostelen aan die mochten dopen en met elkaar 
konden overleggen over leerstellige kwesties. Vanuit Amsterdam trokken zij Holland 
door om de beweging verder uit te bouwen, en met succes. Het aantal wederdopers 
liep al snel in de vele duizenden. Als we sommige berichten mogen geloven, hadden 
zich in Amsterdam op een dag zelfs honderd personen laten dopen, net buiten de Jan 
Rodenpoort ten westen in de stad of in een huis in de huidige Spuistraat, dat als een 
soort hoofdkwartier diende.25 

De Amsterdamse en Hollandse doperse beweging raakte in deze jaren ook on-
losmakelijk verbonden met het lot van Munster, de Westfaalse bisschopsstad die 

22 Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 330.
23 Ibidem, p. 331.
24 Ibidem, p. 332; Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, p. 20-21. 
25 Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 333-335.
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in februari 1534 in handen was gevallen van de wederdopers.26 Eindelijk hadden de 
wederdopers hun Nieuw Jeruzalem, maar de bisschop had zich niet bij de zaak neer-
gelegd en was met zijn troepen aan een tegenoffensief begonnen. Die gebeurtenissen 
versterkten de apocalyptische sfeer en de verwachtingen die door het optreden van 
Jan Matthijsz en zijn apostelen toch al nieuwe impulsen hadden gekregen. De eind-
strijd leek begonnen en eiste van iedereen keuzes. Moesten de broeders in Munster 
niet worden geholpen in hun strijd? Lag het niet voor de hand in Holland, waar de 
beweging zo’n sterke groei had doorgemaakt, een tweede Jeruzalem te stichten? En 
welke stad leende zich daar beter toe dan Amsterdam?

Wat volgde laat zich nalezen in de Nieuwe maren. De gebeurtenissen die daarin 
worden beschreven behoren ongetwijfeld tot de bekendste uit de geschiedenis van 
Amsterdam in de eerste helft van de zestiende eeuw: het steeds openlijker handelen 
van de wederdopers en de onrust die dat veroorzaakt, de actie van de zwaardlopers, 
de wonderlijke rondgang van een groepje naakte wederdopers op een ijskoude dag in 
februari 1535, en uiteindelijk, als een dramatische wanhoopsactie, de mislukte aan-
val op het stadhuis van 10 en 11 mei 1535. Het bijzondere aan de Nieuwe maren is dat 
wij die gebeurtenissen bezien en beleven vanuit het gezichtspunt van een lid van een 
stadsbestuur dat telkens lijkt te worden verrast door het gedrag van de wederdopers. 
Opeens verschijnen deze ‘opinioesen menschen, ghenaempt Verdoepers’ in de tekst 
om vervolgens niet meer te verdwijnen. We zien de gebeurtenissen niet als een drama 
dat zich volgens een vast plan ontvouwd, als een afgerond verhaal, maar als een reeks 
moeilijk te duiden incidenten en ordeverstoringen waarvan de afloop onzeker is. 

De Nieuwe maren documenteren tevens op bijna zakelijke wijze de harde repres-
sie na de aanslag op het stadhuis, die aan 28 wederdopers en zo’n 30 Amsterdamse 
burgers het leven had gekost. Van een terughoudend beleid was geen sprake meer. 
In de dagen en maanden na de aanslag werden tientallen personen opgepakt en te-
rechtgesteld.27 Bovendien ging Munster op 25 juni 1535 verloren voor de doperse 
zaak. Het betekende het einde van de radicale wederdopersbeweging. Onder leiding 
van Menno Simonsz vormden de wederdopers zich om tot de principieel geweld-
loze stroming van doopsgezinden. Maar ook voor Amsterdam hadden de gebeurte-
nissen grote gevolgen; zij betekenden het definitieve failliet van het gedoogbeleid. 
Bovendien had de landsoverheid ieder vertrouwen in de Amsterdamse stadsbestuur-
ders verloren en in 1536 wist de landvoogdes zeven nieuwe schepenen te benoemen 
die geen enkele band hadden met het zittende stadsbestuur. Twee jaar later, op de 
traditionele verkiezingsdag van de nieuwe burgemeesters, werd de zittende factie 
rond Jan Benninck vervangen door een nieuwe groep rond Hendrik Dirksz.28 Tot 
1578 zou Amsterdam worden bestuurd door deze ‘sincere katholieke partij’. Als blij-
vende herinnering aan de onderdrukking van het wederdopersoproer vervaardigde 
Barend Dircksz een reeks schilderingen voor het stadhuis. Als een visueel ‘dat nooit 
meer’ toonde de reeks de stadsbestuurders de ongewenste gevolgen van religieuze 

26 Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 111-118; Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, p.27-32.
27 Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, p. 63-74; Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 344.
28 Speet, ‘Vast op het pluche’, p. 17, 22-23; Dudok van Heel, ‘Oligarchieën in Amsterdam’, p. 49-52.
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hartstochten en vernieuwing en de noodzaak die in te tomen.29 In de Nieuwe maren, 
die verschillende stadsbestuurders in hun particuliere keurboeken opnamen, konden 
zij nog eens rustig nalezen wat er in 1534 en 1535 precies was gebeurd in de stad die 
zij bestuurden.

De bronnen: de handschriften met de Nieuwe maren

In het Amsterdamse stadsarchief wordt een flink aantal handschriften bewaard, zo’n 
twintig stuks, geschreven vanaf het eind van de vijftiende tot het eind van de zestiende 
eeuw, die alle een vergelijkbare vorm en inhoud hebben. Het betreft tamelijk volumi-
neuze boeken in folioformaat, die zijn gevuld met een reeks teksten van diverse aard, 
met als gezamenlijke kenmerk dat zij veelal betrekking hebben op het bestuur en de 
geschiedenis van de stad Amsterdam. Meestal openen de boeken met de tekst van de 
handvesten en keuren die de stad van de opeenvolgende landsheren heeft ontvangen, 
te beginnen met het tolprivilege van graaf Floris V uit 1275. Daarna volgen andere 
bestuurlijke teksten, zoals door de Amsterdamse magistraat uitgevaardigde wille-
keuren, ordonnanties van weesmeesters, van schippers en kooplieden en ordonnan-
ties op het schouwen van doden. Vaak zijn ook internationale verdragen, scheeps- en 
waterrechten (ook de Vlaamse), en de door stadsbestuurders bij hun installatie afge-
legde eden opgenomen. Een vast onderdeel is een lijst van schouten, burgemeesters 
en schepenen, en soms ook van andere bestuurders (rentmeesters en weesmeesters), 
beginnend in 1413 en per jaar geordend. Een praktische afdeling wordt gevormd 
door de muntvaluaties, vergelijkende tabellen met de waarde van de verschillende in 
omloop zijnde munten. Bovendien vinden we in deze manuscripten vaak – korte – 
kroniekachtige teksten over de Amsterdamse geschiedenis.30 Die historiografische 
teksten, waaronder de Nieuwe maren, vormen een minder vast onderdeel van het reper-
toire, want zij ontbreken in sommige boeken. Soms staan de wetsteksten en histori-
sche teksten door elkaar, maar het komt ook voor dat ze in een handschrift in twee 
duidelijke afdelingen zijn gesplitst.31 Deze magistraatsboeken, om die term maar te 
gebruiken, waren in Amsterdam wijd verbreid, zoals blijkt uit het forse aantal dat is 
overgeleverd; vanaf de jaren 1590 werden ze bovendien gedrukt.32

Gezien het grote aantal manuscripten is wel duidelijk dat deze boeken niet alle 
zijn vervaardigd door of voor de stedelijke overheid; bovendien zijn ze niet in het 

29 Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, p. 74-75.
30 Naast de Nieuwe maren betreft het onder andere een tekst in rijmproza over de zeeoorlog tegen de 
Oosterse steden (‘O gij Hollantsche steden’); korte aantekeningen, per jaar geordend, over 1417-1534 
(1541); een kroniekachtige tekst over 1342-1581 getiteld ‘Dagelijcksche geschiedenissen’; en teksten 
over het begin van de Opstand: de ‘Andere nieuwe maren’, over de gebeurtenissen vanaf 1566, 
toegeschreven aan Hendrik van Biesten, en volgend op de Nieuwe maren als een soort vervolg, het vonnis 
van Egmont en Horne, en een lijst van in 1568 geëxecuteerde edelen.
31 Zie hierna de beschrijving van de handschriften met de siglen G, H en J voor voorbeelden van 
boeken waarin de afdelingen gescheiden zijn.
32 Handt-vesten ende privilegien van Amstelredam … [Amsterdam] 1597, een tweede druk [ibidem] 1613. 
In dat laatste jaar verscheen ook Hantvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Aemstelredam, 
[Amsterdam] 1613. Vergelijkbare uitgaven verschenen ook nog in 1624, 1639 en 1662.
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oud-stedelijk archief bewaard. De handschriften zullen, gezien hun inhoud, dan zijn 
ontstaan in het milieu van aanzienlijke Amsterdamse kooplieden en bestuurders.33 
Inderdaad blijkt uit de eigendomsaantekeningen in sommige boeken dat ze afkom-
stig zijn uit deze kringen. Genoemd worden de families Buyck, Marcus, Valckenburg, 
Pauw en Opsy. Ook juridische professionals bezaten dergelijke boeken: één exemplaar 
was in het bezit van Harper Jansz, taalman (advocaat) van Amsterdam. In de loop van 
de tijd zijn de meeste van deze manuscripten door schenking en aankoop in de bi-
bliotheek van het stadsarchief terechtgekomen, waar ze natuurlijk ook het best op 
hun plaats zijn.34 Vier zijn er verder afgedwaald en bevinden zich nu in Den Haag en 
Brussel.

Deze magistraatsboeken waren dus naslagwerken waarin leden van de Amsterdamse 
elite alle praktische informatie vonden die ze nodig hadden in de dagelijkse praktijk 
van hun (mercantiele en juridische) beroepsuitoefening en van het bestuur van de 
stad. Omdat die bestuurlijke teksten de vorm hebben van jurisprudentie, namelijk in 
het verleden door de stad of de stadsheer uitgevaardigde keuren, privileges en ordon-
nanties, vallen ook de teksten die louter de geschiedenis van Amsterdam betreffen 
hierin niet uit de toon. Toch zijn deze historiografische teksten waarschijnlijk min-
der utilistisch gelezen dan de strikt juridische en monetaire teksten; zij zullen juist 
zijn opgenomen omdat zij uitdrukking gaven aan de band die de patriciër voelde met 
zijn stad met haar rijke verleden. Daarmee zijn deze boeken een getuige van de patri-
ottische gevoelens van de Amsterdamse elite in deze periode, en hier vinden wij een 
eerste aanzet voor de beschrijving van de lokale geschiedenis, zoals die in het begin 
van de zeventiende eeuw van de grond zou komen. 

Ook in andere Hollandse steden zijn dergelijke magistraatsboeken voor privé-
gebruik in omloop geweest.35 Net als in Amsterdam zijn deze ‘privilegeboeken’ en 
‘keurboeken’, zoals ze in de archiefinventarissen meestal worden genoemd, niet of 
nauwelijks onderwerp van studie geweest. Een eerste verkennend onderzoek geeft 
aan dat ze in ieder geval in Haarlem, Dordrecht, Leiden, Delft en Gouda wijd ver-
breid zijn geweest van de veertiende tot de achttiende eeuw. Huizinga beschrijft 23 
van dergelijke privilegeboeken voor Haarlem, die volgens hem op twee na moeten 
worden beschouwd als ‘handboekjes, tot particulier gebruik van schepenen aange-
legd’.36 In de inventaris van het oud archief van de stad Dordrecht vinden we 35 van 
dergelijke ‘keurboeken’ en in het archief  van Leiden worden liefst 24 ‘privilegeboe-
ken’ en 42 ‘keurboeken’ bewaard;37 bovendien zijn dergelijke Leidse handschriften 

33 Tot dezelfde slotsom komt Oldewelt, ‘De poging tot “codificatie” van het Amsterdams recht’, p. 
64, die deze handschriften in het voorbijgaan noemt. Hij kent er achttien, uit de jaren 1496 tot 1601, die 
naar zijn mening ooit in het bezit waren van ‘regeringspersonen, secretarieambtenaren en advocaten’.
34 SAA, Bibliotheek, toegangsnr. 15030.
35 En ook buiten Holland waren dergelijke boeken bekend. In Gent kennen we al vanaf de veertiende 
eeuw een groot aantal keurboeken in particulier bezit (Van Gassen, ‘City cartularies in late medieval 
Ghent’).
36 Huizinga, Rechtsbronnen Haarlem, p. XXVI-L, het citaat op p. XXVI. Zie NHA, Stadsarchief Haarlem, 
nrs. 531, 922-933; een aantal van deze Haarlemse privilegeboeken bevindt zich elders. De meeste 
dateren uit de vijftiende eeuw.
37 Van Dalen, Inventaris Dordrecht, p. 250-271, afd. X: ‘Keur- en handvestboeken’, nrs. 1 t/m 35; 
Overvoorde en Verburgt, Inventaris Leiden, nrs. 80-14 en 338-369. In de inventaris van het stadsarchief 
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ook nog aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de British Library te 
Londen.38 Op andere wijze, namelijk door telling van het aantal afschriften van een 
dertiende-eeuwse grafelijke oorkonde voor Delft, wordt het bestaan zichtbaar in die 
stad van minstens 37 van dergelijke magistraatsboeken uit de zestiende en zeventien-
de eeuw.39 Op dezelfde manier blijkt dat er in Gouda minstens 26 magistraatsboeken 
in omloop zijn geweest van de zestiende tot de achttiende eeuw.40 Ook in deze geval-
len is het aannemelijk dat een flink deel van die boeken niet hebben behoord tot het 
archief van de stad, maar in het bezit was van particulieren. 41 Een enkele keer is ook 
aan te tonen dat een handschrift door een particuliere burger is vervaardigd. Maar er 
is een duidelijk verschil tussen de Amsterdamse reeks en die in de andere Hollandse 
steden. De handschriften elders lijken vrijwel volledig gevuld met landsheerlijke pri-
vileges, stedelijke keuren en ordonnanties en andere juridische teksten, maar histo-
riografische teksten of aantekeningen over lokale gebeurtenissen worden er vrijwel 
niet in gevonden. Voor zover de genoemde inventarissen er zicht op geven staan er 
slechts in drie Dordtse boeken een of twee van dergelijke teksten.42 Ook magistraats-
lijsten en muntvaluaties vormen buiten Amsterdam blijkbaar geen vast onderdeel van 
de privilege- en keurboeken.43

Keren wij terug naar de Amsterdamse magistraatsboeken. Inhoudelijk zijn zij in hoge 
mate uniform en lijken zij steeds op vergelijkbare wijze te zijn ontstaan. Meestal zijn 
de boeken in korte tijd door één hand geschreven, terwijl er later op een of meer tijd-
stippen nog het een en ander aan is toegevoegd, vaak door andere handen. Die eerste 
kopiist schrijft soms een zeer geroutineerde en nette cursief, terwijl in andere geval-
len sprake is van een veel minder professioneel schrift, dat er zelfs nogal ordeloos uit 
kan zien. Blijkbaar hebben we bij het professionele schrift te maken met een beroeps-
kopiist die het boek in opdracht vervaardigde, terwijl in de andere gevallen het de ma-
gistraten zelf zijn, of een van hun familieleden, die zich aan het schrijfwerk zetten. 
Zo’n beroepskopiist zien we ongetwijfeld in de hand die in 1568 en 1569 twee magis-
traatsboeken schreef, overigens niet naar dezelfde legger.44 In twee andere gevallen 

van Rotterdam (Ten Boom en Woelderink, Inventaris Rotterdam), is de enige mogelijke kandidaat nr. 
494, een handschrift uit het midden van de zestiende eeuw met stedelijke keuren en enkele andere 
teksten; de nrs. 690-693 betreffen aantekenboeken van Rotterdamse stadssecretarissen, semi-officiële 
registers dus, met vergelijkbare inhoud als de Amsterdamse magistraatsboeken.
38 Vriendelijke mededeling van Ed van der Vlist.
39 Kruisheer, OHZ III, nr. 1439, een oorkonde van graaf Floris V voor de stad Delft uit 1267, met een 
volledig overzicht van de tekstuele overlevering.
40 Kruisheer, OHZ III, nr. 1603, p. 685; zie ook Geselschap, Inventaris Gouda, inventarisnrs. 384-394.
41 Zulks blijkt uit incidentele notities omtrent ontstaan of eigendom. Ook het feit dat veel boeken pas 
later door aankoop of schenking in het stedelijke archief zijn geraakt is een aanwijzing voor hun 
ontstaan en bezit in de privésfeer.
42 Van Dalen, Inventaris Dordrecht, p. 256, nr. 12 (geschreven in 1564 door Cornelis Cloott: histo-
rische aantekeningen en een Duitse kroniek 1175-1562), p. 262, nr. 18 (geschreven 1610 door Jacob 
Wijcken: twee kroniekteksten) en p. 262, nr. 19 (een kroniek van Dordrecht 1404-1435). In NHA, 
Stads archief Haarlem 928, bevinden zich een kroniekje van de graven van Holland (f. 7-19) en een 
kroniekje over de geschiedenis van Haarlem tot 1428 (f. 20-27).
43 Muntvaluaties vinden we in NHA, Stadsarchief Haarlem, nrs. 928 en 932.
44 Hierna in Tabel 2 de handschriften met de siglen G en H. In H staan meer historiografische 
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is de vervaardiging door de gebruiker zelf gedocumenteerd: een van de boeken is gro-
tendeels geschreven door de magistraat Joost Buyck (hierna meer daarover), een an-
der werd blijkens een aantekening voorin in 1598-99 geschreven door Lambert Opsy, 
de toen vijftienjarige zoon van de Amsterdamse stadssecretaris Lambert Cornelisz.45 

Het feit dat de boeken over het algemeen in één keer werden afgeschreven, wekt 
de suggestie dat dit zal zijn gebeurd naar een kant-en-klare legger. Men zou dan ver-
wachten dat ze alle direct of indirect zouden afstammen van een officieel stedelijk 
privilegeboek, dat zo via afschriften verspreid is geraakt.46 De ‘officiële’ stukken zo-
als privileges, keuren en ordonnanties zullen wel teruggaan op registers uit het ste-
delijk archief, maar de magistraatsboeken vertonen onderling zoveel verschillen dat 
het niet aannemelijk is dat zij op één boek zijn gebaseerd. De verschillende hand-
schriften hebben globaal weliswaar dezelfde inhoud, maar de precieze samenstel-
ling is nooit gelijk. Bovendien vertonen de diverse onderdelen van de boeken – pri-
vileges, ordonnanties, muntvaluaties, regeringslijsten, historische teksten – vaak in 
hoge mate dezelfde teksten, maar is de volgorde van die afdelingen telkens anders. 
Nauwkeurige bestudering van de reeks kan mogelijk leiden tot een stemma van de 
handschriften, maar dit viel buiten het bestek van deze studie.47 Het lijkt er al met 
al eerder op dat de verschillende afdelingen in de magistraatsboeken zijn samenge-
steld uit losse afschriften, die blijkbaar gemakkelijk voorhanden waren in de hoge-
re Amsterdamse kringen. Deze praktijk van afschrijven van ‘losbladige’ teksten ver-
klaart in ieder geval de verschillende verschijningsvormen van de Nieuwe maren, die 
hierna nog uitgebreid aan de orde zullen komen. 

De Amsterdamse magistraatsboeken zijn over het algemeen goed te dateren. In 
sommige gevallen levert een kopiist zelf de nodige gegevens. In het zojuist genoem-
de handschrift van Lambert Opsy noteert hij aan het begin het jaartal 1598, waarna hij 
een reeks familie-aantekeningen optekent die, in één trek geschreven, lopen tot 20 
januari 1599. Later vult hij die notities tot in 1629 periodiek aan met nieuwe gegevens 
over geboorte, huwelijk en overlijden van zijn verwanten. Opsy zal zijn boek derhalve 
in 1598-begin 1599 hebben gekopieerd, waarna hij in de jaren daarna er af en toe aan-
vullingen in schreef.

In de codices waarin een dergelijke eigendomsaantekening met datering ont-
breekt, bieden de magistraatslijsten een uitstekende gelegenheid de tijd van vervaar-
diging vast te stellen. Die lijsten werden immers in één keer ingeschreven, zodat het 

teksten dan in G, zoals het verslag van de gebeurtenissen in 1566, Tbeclach ders guessen 1567 en andere 
gedichten, vonissen van Egmond en Horne 1568 en de namen van de andere in dat jaar geëxecuteerde 
edelen. Voorts ontbreken in G de privileges van Maximiliaan en Karel V, die wel in H worden gevonden 
(in G ontbreken op de plaats van die lacune f. 142-170; misschien stonden daarop oorspronkelijk die 
ontbrekende privileges). Bovendien staan sommige afdelingen in beide codices op verschillende 
plaatsen.
45 Hierna in Tabel 2 de handschriften met de siglen A en K.
46 Voor de Haarlemse privilegeboeken kwam Huizinga, Rechtsbronnen Haarlem, p. XXVI, tot dezelfde 
conclusie.
47 Zo zou nr. 1746 volgens Scheltema, Inventaris Amsterdamsche archief III, p. 121, nr. 10, waarschijnlijk 
een kopie zijn van nr. 1744. Ze lijken inderdaad gelijkluidend, alleen ontbreekt in de kopie de tekst van 
de Nieuwe maren. Voor de Haarlemse privilegeboeken is de onderlinge samenhang in kaart gebracht 
door Huizinga, a.w.
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laatste jaar waarvoor de regerende functionarissen worden genoemd ook het jaar zal 
zijn waarop het betreffende boek zal zijn aangelegd. In het geval van Opsy bijvoor-
beeld loopt de lijst van 1413 tot 1614, maar is het duidelijk dat het eerste gedeelte, tot 
en met 1599, als één tekst is ingeschreven.48 Daarna zien we in het vervolg van de lijst 
verscheidene schriftbreuken, die laten zien dat Opsy de namen van tijd tot tijd aan-
vulde.

Voor zover nu bekend zijn 23 van dergelijke Amsterdamse magistraatsboeken over-
geleverd, die volgens de dateringen aan de hand van de regeringslijsten zijn ontstaan 
tussen 1489 en 1599. Zoals gemeld worden de meeste bewaard in de bibliotheek van 
het Amsterdamse stadsarchief (aangeduid als SAA bibl.); één exemplaar (het oudste) 
bevindt zich in de handschriftenafdeling van het archief (SAA hss),49 vier andere wor-
den elders bewaard: drie in Den Haag in het Nationaal Archief, Handschriften van 
de Derde Afdeling (NAH), het Koninklijk Huisarchief (KHH), en in de handschrif-
tenafdelingen van de Koninklijke Bibliotheek (KBH); één exemplaar bevindt zich in 
de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel (KBB). In Tabel 1 worden deze codices 
opgesomd in chronologisch volgorde met het archief- of bibliotheeksignatuur; het 
eventuele oude signatuur; de tijd van eerste aanleg van het boek; indien bekend de 
naam van de familie of persoon die het boek in bezit had en het al dan niet voorkomen 
van de Nieuwe maren (NM) in het boek.

Richten we ons nu op de handschriften waarin de Nieuwe maren worden gevonden. 
Naast de elf magistraatsboeken uit bovenstaande lijst is de tekst ook overgeleverd in 
vier bronnen uit de zeventiende tot het begin van de negentiende eeuw. Twee daarvan 
bevinden zich in het Amsterdamse Stadsarchief, in respectievelijk de handschriften-
afdeling en in het archief van de familie De Graeff, de andere twee in de Haarlemse 
Stadsbibliotheek (SBH) respectievelijk de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.50

In totaal hebben we derhalve vijftien afschriften van de Nieuwe maren. Een overzicht 
ervan staat in Tabel 2, waar de bronnen worden voorafgegaan door de hoofdletters 
A-O, welke siglen in het vervolg zullen worden gebruikt om het betreffende hand-
schrift aan te duiden. Voor wat betreft de magistraatsboeken wordt per handschrift 
zo precies mogelijk gespecificeerd, meestal op basis van de hierboven genoemde da-
tering van het kopiëren van de regeringslijsten, wanneer een boek is aangelegd en 
gedurende welke periode(n) het is gecontinueerd. Die continuaties kunnen door de 
hoofdhand zijn bijgehouden, in een andere schriftductus (dat is de wijze waarop de 
letters worden gevormd) of met andere inkt, maar ook zien we wel dat een andere 

48 In feite vertoont de lijst al vóór 1599 een opvallende schriftbreuk, namelijk in het jaar 1521, wan-
neer Opsy overgaat op een andere kleur inkt en kleiner gaat schrijven. Blijkbaar heeft hij in 1598-99 de 
(langdurige) werkzaamheden aan zijn volumineuze codex voor enige tijd onderbroken.
49 SAA, Handschriften, toegangsnr. 5059.
50 Scheltema, Inventaris Amsterdamsche archief III, p. 121-122, nr. 16, noemt nog een afschrift door 
Jacobus Koning, maar dit is tot op heden niet gelokaliseerd. Twee tot op heden niet gelokaliseerde 
handschriften worden ook nog genoemd in de veilingcatalogus uit 1833 van de collectie van dezelfde 
Koning (Catalogus nalatenschap Jacobus Koning): aldaar nr. 27 (p. 5), mogelijk een afschrift door Koning 
zelf (identiek met het door Scheltema genoemde? Maar zie hierna, noot 57); en nr. 229 (p. 31), in een 
portefeuille van stukken afkomstig uit de verzamelingen van Gerard Brandt en Jan Wagenaar.
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scribent een boek voortzet. Op basis van deze gegevens worden vervolgens, voor zo-
ver mogelijk, voor de magistraatsboeken A-K de termina aangegeven waarbinnen het 
afschrift van de Nieuwe maren is vervaardigd. Dat gebeurt op paleografische gronden: 
is het afschrift van de tekst vervaardigd door de hoofdhand die het boek aanlegde, of 
door dezelfde hand in een ander (later) schrift, of door een andere hand?

We laten de verschillende bronnen wat uitgebreider de revue passeren. Het is hier 
niet de plaats om van alle een uitputtende codicologische beschrijving te geven. We 
beperken ons tot een globale karakteristiek, met de nadruk op ontstaan en achter-
gronden van het manuscript en met name van het daarin gevonden afschrift van de 
Nieuwe maren. Alleen bij het – voor de Nieuwe maren zeer belangrijke – handschrift A 
wordt wat uitvoeriger stilgestaan.

A – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, toegangsnummer 15030, inv.nr. 1744 
(olim H 3 C). 
Magistraatsboek, bestaande uit 119 folia, waaraan 9 gepagineerde bladzijden voor-
afgaan en waarop 23 dito bladzijden volgen. In het gefolieerde middendeel schreef 
een geroutineerde hand A de handvesten, keuren en ordonnanties, waarbij hij tussen 
de afdelingen steeds een flink aantal bladen onbeschreven liet. Op f. 51r-66v noteer-
de hij de magistraatslijsten over 1413-1523 in één trek. Deze lijsten worden voortge-

Tabel 1   Overzicht van Amsterdamse magistraatsboeken

SAA hss 333A 333 1489
SAA bibl. 1742 H 1 A 1497
SAA bibl. 1743 H 2 B 1510
SAA bibl. 1744 H 3 C 1523 Buyck NM
SAA bibl. 1746 H 4 D 1530
SAA bibl. 1747 H 5 E 1533 Marcus
KHH verz. Van Beverningh C I 9 1535 Harper Jansz. e.a.
SAA bibl. 1748 H 6 F 1537 Valckenburg NM
SAA bibl. 1749 H 7 G1 1538
SAA bibl. 1750 H 8 G2 1539
SAA bibl. 1751 H 9 H 1540
SAA bibl. 1752 H 10 I 1542
SAA bibl. 1754 H 12 L 1554 Pauw NM
SAA bibl. 1753 H 11 K 1558  NM
NAH hss 99  1561  NM
SAA bibl. 1755 H 13 M 1566
SAA bibl. 1756 H 14 N 1567  NM
SAA bibl. 1757 H 15 O 1568  NM
KBH 128 E 24  1569 Coeck NM
KBB 17917-18  1569  NM
SAA bibl. 1758 H 16 P1 1586
SAA bibl. 1760 H 18 P2 1595  NM
SAA bibl. 1759 H 17 P2 1599 Opsy NM
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zet door een tweede, amateuristisch ogende hand B, die eerst de lijsten over 1524-33 
in één keer toevoegde, maar gezien de wisselingen in inktkleur en schriftductus in 
1534-36 de namen per jaar inschreef. Daarna worden de toevoegingen wat onregel-
matiger (zo zijn 1537-38 in één keer geschreven, later 1542-43 eveneens). De lijst ein-
digt met het jaar 1550; op f. 67 begint een volgende afdeling wetsteksten door hand 
A, waardoor B gedwongen was op de volgende serie lege bladen, namelijk f. 101r-
105v de magistraatslijsten te voltooien met de jaren 1551-78. Deze toevoegingen gaan 
weer per jaar of per enkele jaren. Het laatste jaar, 1578, is in opvallend onvast schrift. 
Dezelfde hand B schreef op veel plaatsen glossen bij de teksten van A, alsmede een 
aantal teksten op het ongefolieerde voor- en nawerk van het manuscript. Daaronder 
zijn ook de Nieuwe maren, geschreven op p. 1-23, direct volgend op het laatste gefo-
lieerde blad f. 119. Deze hand B wordt geïdentificeerd door een derde hand, C, die 
op p. 4 van het voorwerk naast het handschrift van B noteerde: ‘Dit ist hantschrift 
van de Burgermeester Joost Buyk Sybrantsoon tAmsterdam in de Papegay’ (afb. 3). 
Deze toeschrijving aan Joost Buyck is des te betrouwbaarder omdat het manuscript 
aan het eind van de zestiende eeuw blijkbaar nog steeds in familiebezit was: hand 
C schreef voorin lijsten van ambtsvervullingen van Joost Buyck, Cornelis Buyck en 
Sybrant Occo, alsmede een notitie over het huwelijk van Gerbrant Buyck en Reyntje 
Hoogerbeets van Hoorn in september 1600. Er staat ook een verwijzing naar een ge-
dicht van Albertus Eufrenius ter gelegenheid van het huwelijk van Sybrant Buyck, zoon 
van Joost Buyck. Een ingeplakt ex-libris vermeldt tenslotte Nicolaas Buyck als eige-
naar van het manuscript. Later was het in het bezit van de Amsterdamse verzamelaar 
Jacob Marcus (1704-1750), waarna het terechtkwam in de verzameling van Jacobus 
Koning (1770-1832), een Amsterdamse ambtenaar, oudheidkundige en verzame-
laar van boeken en handschriften. Na zijn dood werd zijn collectie in 1833 geveild.51

51 Catalogus nalatenschap Jacobus Koning, nr. 89 (p. 15).

Tabel 2   Overzicht van de bronnen van de Nieuwe maren

A SAA bibl. 1744 1523, cont. 1533-51, 51-78 NM 1534-53, wrs. 1534-36
B SAA bibl. 1748 1537, cont. 1538-54 NM 1537-wrs. 1554
C SAA bibl. 1754 1554, cont. 1570, 1578, 1579, 1603 NM 1553-54
D SAA bibl. 1753 1558, cont. 1559-62 NM 1558
E NAH Hss 99 1561, toevoeging na 1567 NM 1561
F SAA bibl. 1756 1567 NM 1567
G SAA bibl. 1757 1568, cont. 1570 NM 1568
H KBB 17917-18 1569 NM 1569
I KBH 128 E 24 1569, cont. 1570-74 NM 1570-74 of korte tijd later
J SAA bibl. 1760 1595, cont. 1596-1601 NM 1595
K SAA bibl. 1759 1598-99, cont. 1599-1621 NM 1598
L SAA hss 59 1664 NM 1664
M SAA Graeff 685 17e eeuw NM 17e eeuw
N KBB 17907-8 18e eeuw NM 18e eeuw
O SBH 187 E 4 begin 19e eeuw NM begin 19e eeuw
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Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat een professionele scribent in 1523 dit 
magistraatsboek kopieerde, waarna het later, waarschijnlijk in of kort vóór 1533 in 
handen van Joost Buyck kwam. Deze schreef glossen bij de teksten en enkele nieuwe 
teksten, waaronder de Nieuwe maren, en vulde gedurende de jaren 1534-1578 de lijsten 
van regeerders aan. De Nieuwe maren zijn daarmee formeel te dateren tussen 1534 en 
1578, maar hierna zullen we zien dat die datering zeer waarschijnlijk wel wat scher-
per kan worden gesteld. 

B – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1748 (olim H 6 F). 
Magistraatsboek, door verschillende (geroutineerde) kopiisten. Een eerste scribent 
schreef op de eerste 71 folia de tekst van diverse handvesten en keuren, inclusief, 
aan het begin, een index daarop. Die index heeft geen betrekking op de volgende 
folia, die ook geen contemporaine foliëring dragen. Als eerste vinden we daar op-
nieuw de hoofdhand, die de magistraatslijsten (f. 72-85) schreef tot en met 1537 en 
het opschrift van het jaar 1538. Deze scribent zal derhalve het boek in 1537 hebben 
aangelegd en het eerste gedeelte misschien korte tijd daarvoor. Een tweede hand ver-
volgde de magistraatslijsten over 1538-53, waarbij het schrift in 1546 een breuk ver-
toont. Een derde hand schreef ten slotte de lijst van 1554. Vervolgens vinden we op 
f. 87r-93v (moderne potloodfoliëring) de Nieuwe maren door een vierde hand in één 
trek neergeschreven. Deze tekst staat in een eigen katern op papier met een ander 
watermerk dan het gefolieerde hoofdgedeelte van het manuscript. Vooraan dit ka-
tern is een blad ingevoegd met op de rectozijde een zeventiende-eeuws ‘titelblad’ (zie 
hierna) en op de versozijde de naam ‘Cornelya van Woortelanen’ in een ongeoefende 
zestiende-eeuwse hand.52 

Dit afschrift van de Nieuwe maren is dus in tweede instantie aan de codex toegevoegd 
en daarmee in feite niet nader te dateren dan na 1537, toen het manuscript werd aan-
gelegd en mogelijk vóór 1554, toen het werk eraan werd gestaakt. Het schrift maakt 

52 Een Cornelia Croock, weduwe van van Hendrick van Wortelanen, wordt in 1613 genoemd als 
eigenares van zeven morgen land onder Heicop (Het Utrechts Archief, inv. 707-19, Zuylens-kameren te 
Utrecht, nr. 2469). Op 18 maart 1635 werden de klokken van de Utrechtse dom geluid voor haar 
overlijden en begrafenis (De Navorscher 41 (1891), p. 458).

Afb. 3  Amsterdam, SA, Bibliotheek (toegangsnr. 15030), inv.nr. 1744, p. 4. Handschrift van Joost 
Buyck, met ernaast de latere aantekening: ‘Dit ist hantschrift van [d]e Burgermeester Joost Buijk 
Sybrantsoon tAmsterdam in de Papegay’.
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inderdaad de indruk te stammen uit het tweede kwart van de zestiende eeuw. Een har-
de datum ante quem is er wel: de Nieuwe maren zijn gekopieerd vóór 1583, want direct na 
dit afschrift volgt, door een andere hand, nog een bericht over de terechtstelling van 
Lubbert Torck in genoemd jaar. 

In 1638 was het boek in het bezit van Joan Valckenburgh, die het toen opnieuw liet 
binden, blijkens een (eigenhandige?) aantekening op f. 93v. Dezelfde hand kalligra-
feerde een titelpagina en een aantal opschriften en afsluitende teksten. 

C – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1754 (olim H 12 L).
Magistraatsboek, grotendeels van de hand van één (geroutineerde) scribent. Vóór f. 
1, waarop de teksten beginnen, staan nog 34 ongenummerde folia, alwaar op f. [9]r-
[33]r de magistraatslijsten over 1413-1578. De hoofdhand schreef die in één trek 
tot in 1554, welk jaar hij evenwel niet afmaakte: hij noteerde alleen de naam van de 
schout en van één burgemeester. Een andere hand continueerde het werk tot en met 
1570, eveneens in één trek, waarna een derde hand een vervolg tot 1578 schreef. De 
magistraatslijsten worden gecontinueerd vooraan in de codex, op f. [2]r-[4]v, waar 
de derde hand de namen van de jaren 1578-79 noteerde, waarna een vervolg over 
1580-1603 werd ingeschreven door een vierde hand. De Nieuwe maren, f. 222r-225r, 
zijn geschreven door de hoofdhand, waarmee dit afschrift is te dateren in 1553-54.

D – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1753 (olim H 11 K).
Magistraatsboek, grotendeels van de hand van een en dezelfde scribent, die geen pro-
fessionele indruk maakt en in de loop van het boek steeds nonchalanter gaat schrij-
ven. Het boek is blijkens de magistraatslijsten (f. 263r-282v) in 1558 aangelegd (met 
enkele correcties in het laatste jaar), waarna het jaar 1559 door een ander is toege-
voegd. Direct hierna volgen twee ongefolieerde bladen met daarop een lijst van wees-
meesters en rentmeesters over de jaren 1500-1562, door nog weer een andere hand; 
dit is duidelijk een latere toevoeging. De Nieuwe maren, f. 211r-221v, zijn geschreven 
door de hoofdhand, dus in 1558.

E – Den Haag, Nationaal Archief, Handschriften Derde Afdeling, toegangsnummer 
3.22.01.01., inv.nr. 99.
Magistraatsboek, geschreven door een enkele hand in korte tijd, die ook de rege-
ringslijsten van 1413 tot en met 1561 in één trek schreef (f. 123r-135v). In dat laatste 
jaar zal de codex dus zijn aangelegd. Deze lijsten sluiten qua schrift direct aan op de 
Nieuwe maren (f. 117r-123r), welke tekst dus in 1561 zal zijn ingeschreven. Aan het ein-
de van het boek bevindt zich een aantal lege (en ongefolieerde) bladen, waarin een 
andere hand enkele notities heeft geschreven over de gebeurtenissen in Amsterdam 
in 1566 en 1567. Blijkens een aantekening op f. 1r is het handschrift in 1844 aange-
kocht uit de collectie-Scheurleer te Den Haag.

F – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1756 (olim H 14 N).
Magistraatsboek waarin verschillende handen werkzaam zijn geweest, maar zo te 
zien is het boek wel als eenheid geconcipieerd, getuige bijvoorbeeld de overgang van 
kopiist op f. 24v-25r, midden in een tekst. Het handschrift heeft een fraaie titelpagi-
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na: Previlegie boeck Der stede van Aemstelredam. Het laatste gedeelte, vanaf f. 116, is door 
één hand geschreven met op f. 154r de tekst O ghy Hollantsche steden, waarna op f. 154v-
164v de Nieuwe maren direct daarop aansluiten. Deze kopiist schreef ook in één trek de 
magistraatslijsten over 1413-1567. Dit afschrift is derhalve op 1567 te dateren, en ook 
de Nieuwe maren zijn in dat jaar gekopieerd.

G – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek 1757 (olim H 15 O). 
Magistraatsboek, geschreven door één hand, afgezien van enkele toevoegingen. Het 
schrift wordt gaandeweg wat losser en ruimer, maar het geheel lijkt toch in korte tijd 
door hem te zijn geschreven. Dezelfde hand schreef ook codex H. We hebben hier 
te maken met een beroepskopiist. Op f. 1-198 staan privileges, keuren en dergelijke 
wetsteksten; vóór f. 1 bevinden zich 53 ongefolieerde bladen met, in het losse schrift, 
de Nieuwe maren, f. [1]r-[17]r, gevolgd door muntvaluaties en magistraatslijsten. Aan 
het einde van de codex staat een inhoudsopgave, waarin ook de teksten op het onge-
folieerde voorwerk worden opgesomd. De kopiist schreef derhalve eerst de teksten 
op de gefolieerde bladen, voegde vervolgens de daaraan voorafgaande teksten op de 
ongefolieerde katernen toe, en vervaardigde tenslotte de index. Op  f. [20]r-[23]v 
staat een lijst van raadsleden over 1449-1564, op f. [24]r-[53]r de lijst van schouten, 
burgemeesters, schepenen, rentmeesters en weesmeesters over 1413-1568, met daar-
in enkele correcties vanaf 1563. Een andere hand schreef een vervolg over 1569, waar-
na hij voor 1570 alleen de naam van de schout noteerde. Het manuscript zal derhalve 
in 1568 zijn aangelegd en ook de Nieuwe maren zijn toen ingeschreven.

H – Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 17917-18 (Catalogue 7268). 
Magistraatsboek, geschreven door één geroutineerde hand. Dezelfde hand schreef 
ook codex G. We hebben hier wel te maken met een beroepskopiist. Blijkens het uni-
forme schrift is de codex in korte tijd vervaardigd, alleen zijn op sommige plaatsen 
verschillen in inktkleur waarneembaar. Een moderne hand heeft het gehele manus-
cript gefolieerd, maar in de oorspronkelijke foliëring zijn de eerste 77 bladen zonder 
nummer. Op het moderne nummer f. 78 begint de oorspronkelijke foliëring met f. 1. 
Hier beginnen de privileges, keuren en dergelijke teksten. In het ongefolieerde eer-
ste gedeelte vinden we de Nieuwe maren, modern f. 1r-16r, gevolgd door verhalende 
teksten over het begin van de Opstand, enkele privileges en, op f. 41r-70r, de magis-
traatslijsten. Aan het einde van de codex staat een inhoudsopgave, waarin ook de tek-
sten op het ongefolieerde voorwerk worden opgesomd. De kopiist schreef vermoede-
lijk eerst de legislatieve teksten op de gefolieerde bladen, voegde vervolgens daarvóór 
de historiografische teksten op de ongefolieerde katernen toe, en vervaardigde ten-
slotte de index. Het eerste gedeelte, met de Nieuwe maren, is te dateren aan de hand 
van de lijsten van regeerders. Deze lopen door tot en met 1569 alsmede het opschrift 
van 1570. Het vervolg is geschreven met lichtere inkt: de kopiist heeft de bestuurders 
van 1570 later toegevoegd. Die toevoeging is overigens niet compleet: van de negen 
schepenen zijn er slechts vier genoemd (met tussen de namen een lege ruimte, blijk-
baar bestemd om de ontbrekende aan te vullen); van de weesmeesters is er geen een 
ingevuld. Het handschrift is derhalve in 1569 aangelegd.
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I – Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 128 E 24.
Magistraatsboek, geschreven door één hand, naar het schrift te oordelen een niet-
professionele scribent. Het boek is blijkens de schriftbreuken in de magistraats-
lijsten (f. 101v-118v) in 1569 aangelegd, waarna de jaren 1570 en 1571 nog zijn toe-
gevoegd. Op f. 209v-241v staat een tekst die nog wat later moet zijn ingeschreven, 
namelijk het verslag door Hendrik van Biesten van de gebeurtenissen te Amsterdam 
van 1566 tot 1574.53 De Nieuwe maren, f. 204r-208v, lijken qua inktkleur en schriftstijl 
aan te sluiten bij de invoegingen en zijn dus mogelijk ingeschreven tussen 1570 en 
1574, of iets later.

J – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1760 (olim H 18 P2). 
Magistraatsboek, geschreven door één hand, toebehorend aan een geroutineerd scri-
bent. Het boek heeft dezelfde opzet als manuscripten G en H. Op f. 1 beginnen de 
keuren en privileges, maar daarvóór bevinden zich ongefolieerde katernen met his-
toriografische teksten en de magistraatslijsten. Een index aan het eind vermeldt alle 
teksten. De kopiist schreef derhalve eerst de legislatieve teksten op de gefolieerde 
bladen, voegde vervolgens daarvóór de historiografische teksten op de ongefolieerde 
katernen toe en vervaardigde tenslotte de index. Het boek is blijkens de schriftbreu-
ken in de magistraatslijsten (f. [20]r-[43]r) in 1595 aangelegd, waarna de jaren 1596-
1601 zijn toegevoegd in lichtere inkt en met een andere schriftductus. De Nieuwe ma-
ren, waarmee het boek opent op f. [1]r-[4]v, zijn gezien inktkleur en ductus in 1595 
ingeschreven.

K – Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, 1759 (olim H 17 P2). 
Magistraatsboek, geschreven in de hand van Lambert Opsy (1583-1637) in twee delen 
die elk met f. 1 beginnen. Zoals hij zelf in het begin schrijft, begon hij in 1598 aan het 
eerste deel. Hij rondde de werkzaamheden daaraan in januari 1599 af, waarna hij tot 
1629 met tussenpozen aantekeningen bleef toevoegen. Na f. 159 begint een nieuwe 
foliëring. Dit tweede deel van het handschrift eindigt op f. 108v met de woorden Einde. 
Finis. Daarna volgen op f. 109r-121v toch nog wat teksten, waaronder afschriften uit 
de werken van Pieter Bor (gepubliceerd in 1617 en 1621) en de Chronijck van de stadt van 
Hoorn van Theodorus Velius (gepubliceerd in 1604); deze toevoeging zal van na 1629 
zijn. Ook dit deel is geschreven door Opsy, zij het in een wat kleiner schrift dan het 
hoofdwerk. De Nieuwe maren staan op f. 92r-97v van het eerste deel en zijn derhalve in 
het eerste stadium gekopieerd. Zij worden voorafgegaan door een inleidend gedicht-
je, dat is ondertekend met Lambert L. C. Opsij. aetat. 15. ao 1598. In dat jaar zijn derhalve 
de Nieuwe maren ingeschreven. Overigens vervaardigde Lambert Opsy in 1610 nog een 
vergelijkbaar handschrift over Amsterdam: Sommige costuymen, oock die namen der ma-
gistraten van Amstelredam, mitsgaders de beschrivinge en etlike geschiedenissen int corte derselver 

53 Editie: A.Th., ‘Antekeningen, gedaen van Broer Hendrik van Biesten, Orateur van de Minne-
broeders binnen Amsterdam, op de nijeuwe mare en geschiedenis, dat geschiet is binnen en omtrent 
Amsterdam, sedert den jaere 1534 tot den jaere 1567; getrouwelijc gecomponiert’, in: Dietsche Warande 
VII (1866-1868), p. 519-546 (op p. 521-529 De Nieuwe maren, op p. 530-546 de gebeurtenissen uit 1566-
67, alles naar het handschrift M); Dietsche Warande VIII (1869), p. 417-463 (de gebeurtenissen uit 1567-
74, naar N).
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stede ... (Londen, British Library, Add MS 14310). Het handschrift is afkomstig uit de 
verzameling van Jacobus Koning, die in 1833 werd geveild.54

L – Amsterdam, Stadsarchief, Handschriften, toegangsnr. 5059, inv.nr. 59. 
Manuscript met teksten over de geschiedenis van Amsterdam, met een titelblad: 
Historische beschrijvinge der Stadt van Amstelredamme. Het eerste deel van het boek, tot f. 
229v, is in korte tijd geschreven door één hand, die blijkens notities op f. 104v, 221r 
en 229v toebehoorde aan A. Six, die op 2 augustus 1664 zijn werkzaamheden eraan 
afsloot. De bundel opent met enkele privileges van Bourgondische hertogen voor de 
stad en een notitie over de prijs van levensmiddelen in 1492, gevolgd door de Nieuwe 
maren op f. 2r-7r. Dit afschrift is dus in 1664 te plaatsen. Daarna volgen nog veel pri-
vileges, extracten uit willekeuren en historiografische teksten, met name over de ge-
beurtenissen in 1566 en later. Volgens moderne potloodnotities in de marge is daar-
van veel overgenomen uit de geschiedwerken van Pieter Bor. Op f. 231r-280v heeft 
een tweede hand een afschrift van de notities van Stoffel Jansz beroerende de beroerten 
van de jaren 1566 tot den jare 1575 binnen Amsterdamme geschreven.

M – Amsterdam, Stadsarchief, Archief van de familie De Graeff, toegangsnr. 76, inv.
nr. 685. 
Katern van 20 ongepagineerde bladen, blijkens het schrift uit de zeventiende eeuw, 
met alleen de tekst van de Nieuwe maren. Het is niet bekend of de tekst binnen de voor-
aanstaande regentenfamilie De Graeff is ontstaan of later in de familiepapieren te-
recht is gekomen.55

N – Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 17907-8 (Catalogue 7267). 
Manuscript van 2 + 160 folia, blijkens het schrift uit de achttiende eeuw, met aan de 
binnenkant van het vooromslag het ex-libris van Antoine Joseph Nuewens (1747-
1813) en van de Comte de Cuypers de Rymenam en achterin het ex-libris van de be-
kende verzamelaar Karel van Hulthem. Op f. 2r-12r bevindt zich het afschrift van de 
Nieuwe maren, die worden gevolgd met de aantekeningen van Hendrik van Biesten 
over de gebeurtenissen uit de jaren 1566-1567 (f. 13r-30r). Op f. 139r-142v staat dan 
nog het door dezelfde auteur gemaakte Liedeke op het jaer 1572, als Hollant afviel alleen-
lijk van de vorsten, van den coningh gesonden, uitgenomen Amsterdam alleen.56

O – Haarlem, Stadsbibliotheek, Hs. 187 E 4 (gedeponeerd in het Noord-Hollands 
Archief).
Manuscript van 80 bladen, geschreven door één hand, begin negentiende eeuw; een 
moderne hand voegde met potlood enkele correcties toe. Na de Nieuwe maren (f. 1r-

54 Catalogus nalatenschap Jacobus Koning, nr. 47 (p. 8).
55 In hetzelfde archief, inv.nr. 686, bevindt zich een wat jonger afschrift (achttiende eeuw) van een 
tekst die verslag doet van latere gebeurtenissen in Amsterdam, met als opschrift: Andere nieuwe mare, 
begonnen in ’t jaar ons Heere 1566 t’ Amsterdam. Het handschrift is afkomstig uit de verzameling van 
Jacobus Koning, die in 1833 werd geveild; Koning had het uit de collectie van de advocaat en (amateur) 
bouwkundige Nicolaas Listing (1630-1705). Catalogus nalatenschap Jacobus Koning, nr. 46 (p. 8).
56 Gepubliceerd door A.Th. in Dietsche Warande (zie noot 53).
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12v) volgen nog gebeurtenissen in Amsterdam en elders in Holland in de jaren 1566-
1574, per jaar geordend. Vóór f. 1 is een gevouwen dubbelblad ingebonden van wat 
kleiner formaat dan het boek zelf, waarin op de eerste bladzij een andere hand een 
optelling heeft genoteerd van de in 1534 gevangen en terechtgestelde personen, blijk-
baar op basis van de Nieuwe maren. Dit handschrift is pas na het midden van de negen-
tiende eeuw in de bibliotheek opgenomen. Het wordt nog niet vermeld in de Catalogus 
Bibliothecae Publicae Harlemensis van 1848 en het Supplement daarop van 1852.57

De verschillende versies van de Nieuwe maren

In de vijftien genoemde bronnen van de Nieuwe maren zijn er nogal wat verschillen tus-
sen de daarin gevonden teksten. Opvallend zijn met name de talrijke gevallen dat hele 
tekstgedeelten zijn weggevallen. Bij nadere beschouwing blijkt het om vijf afzonder-
lijke tekstgroepen te gaan, die in een aantal opzichten van elkaar afwijken. 

De vijf groepen bestaan uit de volgende handschriften, opgesomd in de volgorde 
waarin steeds meer tekstverlies optreedt:

i A
ii B C D E F
iii G H J K M
iv I N O
v L

Vaak gaat het om kleine verschillen tussen de groepen, waarbij de redactie van een 
zin of passage wat is gewijzigd, maar er zijn ook belangrijker inhoudelijke ingrepen 
te constateren. In veel gevallen zijn de groepen al op basis van genoemde kleine re-
dactionele verschillen te onderscheiden. Het allereerste bericht bijvoorbeeld begint 
met ‘Int eijnde januarij’ in i en ii, maar met ‘Int leste januarij’ in iii en v; het bericht 
ontbreekt geheel in iv. Een regel verder is sprake van ‘ambassaten van keyserlijcken 
majesteyt ende den landen van Hollandt’ in i, waar de handschriften in groep ii heb-
ben ‘ambassaten vander keijserlicker majesteit in58 den landen van Hollant’, terwijl 
in die van iii en v staat ‘ambassaten vander keijserlicker majesteit ende van Hollant’. 

De meest opvallende verschillen, waaraan de afzonderlijke versies direct zijn te 
identificeren, betreft de weglating van complete passages, zowel hele berichten als 
delen ervan; we noemden al het ontbreken van het eerste bericht in iv. Aan dergelijke 
omissies ligt soms duidelijk een vergissing van een kopiist ten grondslag – zo ont-
breekt in ii het hele bericht 13 en in iii een zin in het bericht 18, welke gevallen beide 
terug zijn te voeren op een saut du même au même59 – maar meestal lijkt met opzet een 

57 Misschien is dit hetzelfde handschrift als dat wordt beschreven in de Catalogus nalatenschap Jacobus 
Koning, nr. 27 (p. 5), dat dat in 1833 werd geveild. Dit manuscript, in folio-formaat, schijnt een afschrift 
door Koning zelf te zijn (‘zeer net overgeschreven naar een handschrift van dien tijd’).
58 Alleen B van groep ii heeft hier ‘ende’, zoals A in groep i.
59 In ii is na de opening ‘Opten tweden dach van mey’ de rest van bericht 13 weggelaten, waarna de 
tekst vervolgt met bericht 14, zonder evenwel de opening daarvan (‘Opten 8 dach van may’ in i en iii). 
In bericht 19 van iii is in de zin ‘Den achthienden mey is die grave van Hoochstraten metten schutteryen 
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Tabel  3    schematisch  overzicht  van  de  belangrijkste  verschillen  tussen  de  vijf  groepen 
handschriften van de Nieuwe maren

Bij de vergelijking is uitgegaan van de meest volledige versie: groep i, die wordt gevormd 
door enkel het handschrift A. Per bericht staat aangegeven in hoeverre dit in de andere groe-
pen overeenkomt met of verschilt van A. De daarbij gebruikte codering:

= bericht geheel gelijk aan A (spellingsverschillen niet meegerekend)
– bericht gelijk aan A, met enkele redactionele wijzigingen
… bericht inhoudelijk gelijk aan A, met veel redactionele wijzigingen
≈ bericht bevat dezelfde tekst, maar met inhoudelijke wijzigingen
≠ bericht bevat in principe dezelfde tekst, maar geheel omgewerkt
x bericht ontbreekt
* bericht gesplitst of berichten samengevoegd
> bericht verplaatst

i ii iii iv v
–––––––––––––––––––––––––––––––––
1 = – x –>
2 – – – ≈
3 – … … …
4 – … … …
5 – – ≈ –
6 – … … –
7 = – x …
8 = = – –
9 = – x …>
10 = – x ≈>
11 = = x =
12 – ≈ ≈ ≈
13 x … … …
14 = – – –
15 = = – –
16 =* =* … –*
17 = – ≠* –
18 = = –* –
19 = x x x
20 = x x x
21 = = – –
22 =* =* –* ≈*
23 =* –* – –*
24 –* ≈ ≈ ≈*
25 = –* –* …*
26 = ≠ ≠ ≠
27 = …* … ≠
28 – … … ≠
29 = x x x
30 = x x x
31 = x x x
32 = ≈ ≈ ≈
33 = ≈ ≈* ≈*
34 …* x x x
35 = x x x

 i ii iii iv v
––––––––––––––––––––––––––––––––
36 = – – –
37 =* =* …* …*
38 =* =* –* –*
39 –* –* –* –*
40 –* …* …* …*
41 …* …* ≈ …*
42 …* …* ≈* …*
43 …* …* ≈ …*
44 –* …* …* …*
45 – – … –
46 = ≈ ≈ ≈
47 = – … ≠*
48 = x x x
49 = x x x
50 = ≈ ≈* ≈
51 –* ≈* ≠* ≈*
52 –* –* …* –*
53 =* x x x
54 – ≈ ≈ ≈
55 = – … –
56 = – …> ≈
57 = … … …
58 = = – –
59 – … … …
60 = … … …*
61 x x x x
62 – ≈ ≈ ≈
63 x x x x
64 = … ≈ …
65 = ≈ ≈ ≈
66 –* x x x
67 =* x x x
68 = x x x
69 – x x x
70 = x x x
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passage te zijn geschrapt. Ook komt het voor dat berichten zijn herschreven, waar-
bij soms informatie opduikt die in andere versies ontbreekt. In Tabel 3 is een sche-
matisch overzicht opgenomen van de belangrijkste verschillen tussen de vijf groe-
pen. Voor het gemak zijn de berichten genummerd, waarbij we onder een bericht 
een afzonderlijke mededeling verstaan, die in versie i begint met een nieuwe alinea. 
Langere verhalen zijn daar op die manier wel in paragrafen onderverdeeld, in welk 
geval zo’n verhaal dus uit meer nummers bestaat. Overigens is in de andere versies 
die alinea-indeling hier en daar gewijzigd door splitsing of samenvoeging van be-
richten.

Wanneer we het geheel van de varianten in ogenschouw nemen, kunnen we enkele 
duidelijke conclusies trekken.

1. Versie i is de oudste, waarop de andere direct of indirect teruggaan, waarbij de 
tekst in elke versie op eigen wijze werd ingekort en bewerkt.

2. Versies ii en iii zijn onafhankelijk van elkaar van i afgeleid. Dat iii niet is afgeleid 
van ii wordt bewezen door het zojuist genoemde ontbreken in ii van bericht 13, dat in 
iii evenwel gewoon aanwezig is. Dat omgekeerd ii niet is afgeleid van iii wordt bewe-
zen door de frequente gevallen dat in iii een bericht ontbreekt dat in ii aanwezig is; 
zie de berichten 19-20, 29-31, 35, 49, 53, 61 en 66-70 alsmede de genoemde wegge-
vallen zin in bericht 18 en een dito geval van overspringen van een zin in bericht 40. 

3. In sommige gevallen hebben ii en iii een gemeenschappelijke lezing die afwijkt 
van i; zie bijvoorbeeld in bericht 6 de frase ‘sonder dat sij ijemant quetsten’ in i, waar 
ii en iii beiden de lezing ‘sonder ijemant te quetsen’ hebben. Hieruit volgt dat ii en 
iii gezamenlijk afstammen van een verloren archetype α, dat van i was afgeleid maar 
daar al wat van verschilde.

4. Versie iv lijkt een verdere bewerking van iii. Alles wat in iii ontbreekt is ook afwe-
zig in iv, terwijl in die laatste nog wat meer is geschrapt en veranderd. Beide versies 
hebben aan het eind wel dezelfde toevoeging, in de vorm van een conclusie met daar-
in de optelling van het aantal gedode en terechtgestelde wederdopers, uitgesplitst 
naar mannen en vrouwen. 

5. Versie iv lijkt evenwel niet direct afgeleid van iii. Dat kan bijvoorbeeld worden af-
geleid uit het bericht 59, dat in beide versies sterk is ingekort ten opzichte van i en ii 
en waarin in iii de werkwoordsvorm ‘openbaarde’ is veranderd in ‘geopenbaard had’. 
In iv staat daarentegen nog steeds ‘openbaarde’, maar ter verduidelijking is daar toe-
gevoegd ‘aan de Raad van de stad’. Men zie voorts in bericht 50 de zin ‘Men clopte ter-
stont die burgeren op’, zoals in i, ii, iv en v, terwijl in iii ‘burgeren’ is vervangen (wel 
bij vergissing) door ‘burgemeesteren’. Ook iii en iv zullen derhalve afstammen van 
een gemeenschappelijk archetype, dat we γ noemen.

6. Versie v, alleen gevonden in de late codex L, de Historische beschrijvinge der Stadt van 
Amstelredamme, is de sterkst bewerkte variant van de tekst. Meer dan in de andere ver-
sies is hierin de tekst redactioneel omgewerkt, zodat hetzelfde wordt gezegd maar 
dan met andere woorden.60 Deze versie heeft door de vele inkortingen veel weg van iii 

van Monickendam hier van daen ghereijst na Monickendam ende zo voort tot Eedam …’ de on der-
streepte passage weggevallen.
60 Bijvoorbeeld in bericht 44 de wending ‘sommighe tot haer schult, ende sommighe tot haer 
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en iv, maar op sommige plaatsen blijken nog restanten van een eerdere versie door te 
schemeren. In bericht 45 bijvoorbeeld hebben iii en iv het over honderd mannen uit 
Henegouwen, terwijl v net als i en ii het – wel correcte – ‘duizend’ leest, en in bericht 
5 zijn in iii en iv de Oude en de Nieuwe Zijde omgewisseld in verhouding tot de tekst 
in i en ii, maar in v staan ze nog in die oorspronkelijke volgorde. Voorts vinden we 
in bericht 26 een laatste zin die ontleend is aan i en ii, maar die in iii en iv afwezig is. 
Gezien de vele gevallen waarin iii en iv authentieke tekst hebben die in v ontbreekt, is 
het uitgesloten dat zij direct zijn afgeleid van v, zoals die in L is overgeleverd. Versie 
v gaat derhalve terug op een tekstversie lijkend op iii, maar waarin nog elementen 
van ii bewaard zijn. We noemen dit hypothetische archetype β. Overigens is uit een 
aantal gevallen van slordig kopiëren ‘op de automatische piloot’ (bijvoorbeeld in 
het sterk uitgebreide bericht 47 de woorden ‘vergeestet’ en ‘wat’ voor ‘vergeeftet’ en 
‘want’) af te leiden dat L is afgeschreven uit een al bestaande (en nu verloren) legger 
met dezelfde versie v, en dus niet speciaal is vervaardigd voor opname in deze histo-
riografische bundel L. Een bijzonderheid van deze versie v is dat erin een – in de an-
dere versies ontbrekende – passage wordt gevonden die is ontleend aan de anonieme 
Amsterdamse kroniek van 1534.61

Een en ander leidt tot het volgende stemma:

Stemma van handschriften
    A (i)
 
                      α

     β
  BCDEF (ii)
    L (v)  γ
   
     GHJKM (iii)   INO (iv)

Binnen de afzonderlijke groepen ii, iii en iv zijn er natuurlijk vele verschillen, van-
wege kleine ingrepen door kopiisten of door hen gemaakte afschrijffouten. In groep 
ii vertoont met name afschrift F veel afwijkende individuele lezingen. Voorts staat in 
een paar gevallen handschrift B tegenover de andere afschriften, waarbij B de tekst 
van A (en waarschijnlijk dus ook van α) vertoont. In bericht 12 bijvoorbeeld heeft B, 
net als A en de groepen iii, iv en v, de woordvolgorde ‘sterven ende leven’, terwijl de 
andere afschriften CDEF in groep ii de lezing ‘leven ende sterven’ hebben. In bericht 

onschult, ende die liet men gaen’, die in v luidt ‘jae, sommige tot schult en de oock mede eenige sonder 
schult, ende die liet men voort wederom los laten’.
61 Over die kroniek zie hierna n. 138. In v is de ontlening aan deze tekst toegevoegd aan bericht 2. 
Overigens is een wat meer afwijkende variant van dit bericht ook opgenomen in Pontanus, Rerum et 
urbis Amstelodamensium historia (1611), p. 32, waaruit blijkt dat die tekst in Amsterdam een zekere 
verspreiding kende. Zie p. 61-62.
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9 heeft B, net als A, de vorm ‘scrijft’, terwijl de andere ‘screef’ vertonen. Ook is op te 
merken dat binnen groep ii de afschriften C en E nogal vaak samen tegenover de an-
dere staan; zij stammen blijkbaar af van een gezamenlijk voorbeeld.

In groep iii is vergeleken met i en ii veel geschrapt wat niet direct te maken had 
met de Amsterdamse gebeurtenissen rond de wederdopers. De tekst is duidelijk op 
die troebelen toegespitst. Daarnaast is hij sterk ingekort, waarbij niet zozeer korte 
berichten zijn geschrapt als wel de langere zijn besnoeid. De bewerker is soms ook 
als echte redacteur opgetreden. In bericht 24 waar de punten worden opgesomd die 
de stadhouder en Raad van Holland met het Amsterdamse stadsbestuur bespraken, 
heeft hij mogelijk de als eerste genoemde opvolging van schout Heyman Jacobsz 
geschrapt, omdat die kwestie in bericht 28 opnieuw, en breder, aan de orde komt. 
Binnen deze groep iii staan de handschriften G, H en J soms tegenover K en M; die 
laatste hebben dan een oudere lezing. Het betreft slechts details, zoals het behou-
den blijven van de woorden ‘geleert ende gebeden’ in bericht 39 en ‘brantoffer’ in 40.

In groep iii speelt het handschrift K een opmerkelijke rol. Een aantal van de ge-
schrapte berichten is daar in tweede instantie toch weer ingevoegd, maar dan als 
marginalia. Het betreft de berichten 29-31, een deel van 32, een deel van 46, een zin 
in 54 en de complete berichten 66 en 67. De kopiist, Lambert Opsy, had naast zijn leg-
ger met de tekst van iii blijkbaar ook toegang tot een oudere en langere versie van de 
Nieuwe maren. Deze versie blijkt gezien de aard van de marginalia overeen te komen 
met groep ii en niet met i.62 Opmerkelijk zijn ook enkele extra berichten in K, die in 
geen enkel ander handschrift worden gevonden. Zij staan tussen berichten 28 en 32 
(29-31 ontbreken in deze versie), tussen 47 en 50 en aan het einde van de Nieuwe ma-
ren. Voorts zijn de berichten 51 en 52 in K sterk uitgebreid. Al deze toevoegingen, 
deels mogelijk afkomstig uit Hortensius’ Tumultuum anabaptistarum, maar deels ook 
uit (onbekende) Amsterdamse bron, stonden blijkbaar wel degelijk in Opsy’s legger, 
want zij zijn gewoon in zijn hoofdtekst opgenomen. Daarmee vormen K en zijn ver-
dwenen voorbeeld een subgroep binnen groep iii.

Groep iv lijkt in veel opzichten op iii, behalve dat er nog meer tekst is verwijderd. De 
drie handschriften vertonen afgezien van de obligate vergissingen onderling weinig 
verschillen. Alleen N heeft hier en daar een afwijkende lezing. 

De auteur van de Nieuwe maren

Het handschrift A en het archetype α staan derhalve aan het begin van de Nieuwe ma-
ren en het is dus zaak hun ontstaan en aard zo goed mogelijk vast te stellen. Dat is 
voor A, dat we nog steeds kunnen inzien, natuurlijk gemakkelijker dan voor het ver-
loren α, maar we zullen zien dat het laatste goeddeels is te reconstrueren uit de daar-
uit voortgekomen versies in de afschriften B tot en met O. Bovendien leidt de analy-

62 In het bericht 66 bijvoorbeeld is de laatste zin gelijk aan die in ii, en niet aan de versie in i; idem in 
de marginale toevoegingen bij berichten 46 en 62. Opmerkelijk is voorts dat in K op een paar plaatsen 
een correctie is uitgevoerd, door de kopiist Opsy zelf, waarbij een wending van versie iii weer werd 
teruggebracht tot ii; zo bijvoorbeeld de eerste zin van bericht 32, waar Opsy de woorden ‘isser een 
burger’ (versie iii) corrigeerde tot ‘is de voers. burger’ (versie i-ii).
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se van handschrift A tot conclusies omtrent de auteur van de Nieuwe maren en diens 
werkwijze.

Hierboven wezen we al op de omstandigheid dat de Amsterdamse regentenfami-
lie Buyck de bezitter van de codex was, waarin ene Sybrant Buyck met gepast trots 
noteerde dat een specifiek deel van het handschrift het eigenhandige product was 
van schepen en burgemeester Joost Sybrantsz Buyck.63 Hierdoor staat vast dat Joost 
Buyck de Nieuwe maren heeft ingeschreven in het boek gedurende de periode dat hij 
blijkens zijn aanvullingen van de magistraatslijsten daarin werkzaam was; te weten 
de jaren 1534-1578. De datum post quem van zijn optekening van de troebelen staat 
natuurlijk vast, niet alleen vanwege de gereconstrueerde schrijfactiviteit van Buyck, 
maar ook vanwege de in de Nieuwe maren beschreven gebeurtenissen, die zich immers 
in 1534-1536 afspelen. De datum ante quem is ook nader af te bakenen. Uit het stemma 
blijkt dat deze versie A anterieur is aan alle andere, zodat we moeten concluderen dat 
A zal zijn geschreven vóórdat de chronologisch volgende magistraatsboeken B en C 
werden vervaardigd. Daarbij moeten we ook de tussenschakel α verdisconteren. Nu 
is het afschrift van de Nieuwe maren in B jammer genoeg niet met zekerheid te dateren 
–  ergens tussen 1538 en 1586 –, maar dat in C is zeker in 1553 vervaardigd en toen was 
de omgewerkte tekst α dus al beschikbaar. Toch kunnen we de terminus ante quem nog 
iets vervroegen, en wel tot 1548. Dat jaar verscheen het boek Tumultuum anabaptistica-
rum liber unus van Lambertus Hortensius, waarin passages staan die rechtstreeks aan 
de Nieuwe maren zijn ontleend.64 

Maar over de datering van de Nieuwe maren in A valt meer te zeggen. Al op het eerste 
gezicht valt op dat deze versie er anders uitziet dan de andere afschriften. Die laat-
ste zijn steeds in één trek gekopieerd, maar A blijkt een aantal schriftbreuken te ver-
tonen, plaatsen dus waar Buyck gedurende korte of langere tijd het werk onderbrak. 
Deze plaatsen zijn te herkennen aan een wisseling van inktkleur en/of een verande-
ring in schriftductus. In Tabel 4 zijn die onderbrekingen opgesomd, waarbij tevens 
staat aangegeven over welke periode de berichten handelen binnen elk in één keer 
geschreven blok. 

De meest voor de hand liggende verklaring voor het feit dat Joost Buyck de relatief 
korte Nieuwe maren niet in één keer kopieerde, maar daarbij de werkzaamheden vijf-
tien keer onderbrak, is dat hij niet de voorbeeldtekst van een kant-en-klare legger 
overschreef, maar zelf aantekening bijhield van de ingrijpende gebeurtenissen die 
in de jaren 1534-36 in Amsterdam en elders plaatsvonden. Met andere woorden, in 
A vinden we een gelijktijdig verslag door de Amsterdamse regent Buyck opgetekend 
in zijn persoonlijke magistraatsboek. Joost Buyck is dus hoogstwaarschijnlijk niet 
slechts een kopiist, maar ook de auteur van de anonieme Nieuwe maren. 

Het werk was al eerder op zijn naam gesteld, het eerste door de eerste uitgever er-
van, Scheltema;65 daarna is dat door de weinige auteurs die zich nog met de tekst heb-
ben bezig gehouden zonder commentaar overgenomen.66 Scheltema licht zijn hypo-

63 Bevestiging hiervan vinden we op f. 104v, waar in een aantekening over 1572 de scribent het heeft 
over ‘ick Joost Buyck’.
64 Zie hierna, p. 58-60.
65 Scheltema, ‘Nieuwe Maren’, p. vi-vii.
66 Zo bijvoorbeeld A.F. Mellink in DAN V.
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these niet toe, anders dan dat hij daartoe is gekomen na nauwkeurige inzage van het 
‘oudste handschrift’ (zijnde A), maar de redenen waarom hij tot zijn conclusie kwam 
liggen voor de hand. Hij wist dat de tekst door Buyck eigenhandig was ingeschreven 
in zijn eigen magistraatsboek. Voorts is het onmiskenbaar dat de persoon van Joost 
Buyck in de tekst op een bijzondere manier wordt genoemd. Over hem wordt welis-
waar in de derde persoon geschreven, en ook op een zakelijke toon, maar feit is dat de 
rol van Buyck in het opstootje van de avond van 10 oktober op de Dam, toen de zaak 
geheel dreigde te escaleren, met verve wordt neergezet (bericht 26). Het was zijn rus-
tige en doortastende optreden dat ervoor zorgde dat de opgewonden burgers weer 
rustig naar huis gingen. In de latere, ingekorte versies van de Nieuwe maren (iii, iv en 
v) is ook deze passage niet ontsnapt aan de snoeischaar van een bewerker, die blijk-
baar van oordeel was dat dit uitvoerige relaas over de onrust en Buycks optreden best 
een heel stuk korter kon. Het auteurschap van Buyck wordt voorts bevestigd op een 
andere plaats in de tekst (in bericht 22), waar zijn naam, wel beleefdheidshalve, als 
laatste wordt genoemd in de lijst van magistraten die bij de stadhouder op het matje 
werden geroepen.

Tabel 4   schriftbreuken in A
een witregel markeert een extra opvallende schriftbreuk

berichten pag. over periode geschreven
1-6 1-2 1534 eind januari-22 maart kort na 22 maart 1534
7 2 26 maart kort na 26 maart
8-10 3 30 maart-7 april kort na 7 april
11 3 24 april kort na 24 april

12-18 3-5 29 april-18 mei kort na 18 mei
19-20 5 september (26) kort na september
21-28 6-9 september-10 oktober kort na 10 oktober

29-32 9-10 november-31 december kort na 31 december 
35 11 1535 januari 23 kort na 23 januari 1535

36-44 11-14 8-11 februari kort na 11 februari
45-47 14 20 februari-6 maart kort na 6 maart

48-49 15-16 30 maart na 30 maart

50-54 17-19 10-14 mei kort na 14 mei
55-60 19-20 15 mei-1 juni kort na 1 juni

61 20 25 juni na 25 juni

62-67 21-22 10-28 juli kort na 28 juli

68 22 1536 mei 3 na 3 mei 1536

69-70 23 16 april-17 juni na 17 juni
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Het is bovendien duidelijk dat het profiel van de auteur precies past bij de persoon 
Joost Buyck. De auteur is een Amsterdammer, getuige uitlatingen als ‘onze burge-
meester’ en ‘onze burgers’.67 Bovendien was hij een vooraanstaand stedeling, want 
hij had toegang tot de binnenste kring van de Amsterdamse regeerders: hij wist van 
brieven die naar de stad waren gezonden, van beraadslagingen binnen het stadsbe-
stuur en van de onderhandelingen van de leden van de magistraat met de stadhouder. 
Bij zijn beschrijvingen heeft hij oog voor de juridische zelfstandigheid van de stad te-
genover de centrale overheid. Kortom, de auteur beziet de gebeurtenissen met de blik 
van een Amsterdamse magistraat.

De magistraat Joost Buyck was bepaald geen professionele schrijver, blijkens zijn 
typische handschrift, dat met eigenaardige lettervormen en in zijn onregelmatigheid 
niet erg aansluit bij het gangbare ambtelijke schrift van de periode. Ook opvallend 
is zijn eigenzinnige orthografie: zelfs voor zestiende-eeuwse begrippen vertoont 
Buycks verslag een nogal onorthodoxe spelling.68 Eigenaardigheden van de auteur 
zijn ook aanwijsbaar op redactioneel niveau, bijvoorbeeld in het veelvuldig weglaten 

67 Berichten 9, 10, 51.
68 Ook Scheltema, l.c., signaleert de ‘gebrekkige’ spelling van de tekst in A.

Afb. 4  Onbekend, Portret van 
Joost Sybrantsz Buyck, 
omstreeks 1590-1600. Olieverf 
op doek, 45 x 36 cm. 
Amsterdam, Amsterdam 
Museum, inv.nr. SA 3005. 

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   38 22-06-16   17:45



 De auteur van de Nieuwe maren 39

van lidwoorden en persoonlijke voornaamwoorden en in de vele zinnen die gramma-
ticale onregelmatigheden vertonen.

Wanneer we de tekst in zijn geheel bezien, lijkt het erop dat Buyck de Nieuwe maren in 
het begin van 1534 opzette als een kort verslag van de voornaamste gebeurtenissen 
met betrekking tot de stad Amsterdam. Het opent met vredesonderhandelingen met 
Lübeck, maar al snel krijgen de dramatische voorvallen rond de wederdopers zijn on-
verkorte aandacht – hoewel Buyck het in september 1534 ook weer de moeite waard 
vindt om melding te maken van de overvloed aan graan. Het zou goed kunnen zijn 
dat Buyck eind maart besloot om een samenhangend dagboekachtig verslag te gaan 
bijhouden, want pas vanaf dan, met bericht 4 van 21 maart, openen de aantekeningen 
meestal met een precieze datum; de berichten 1-3, blijkbaar gebaseerd op eerdere no-
tities zonder dagtekening, zijn dan mogelijk toen door hem aan het begin van de tekst 
geplaatst. Vervolgens tekende Buyck in de jaren 1534 en 1535 met tussenpozen de be-
langrijkste gebeurtenissen op, maar toen er in juli van het laatste jaar met de executie 
van de doperse aanslagplegers een einde was gekomen aan de troebelen, staakte hij 
zijn werkzaamheden aan het verslag. In het voorjaar van 1536 deed hij nog een poging 
het werk te hervatten, maar hij kwam niet verder dan drie losse berichten.

Deze hypothese over het ontstaan van A – een contemporain verslag door Joost 
Buyck van Amsterdamse gebeurtenissen van maart 1534 tot juli 1536 – wordt ge-
schraagd door het zojuist geconstateerde gegeven dat Buyck juist in die genoemde 
jaren de vroedschapslijsten in zijn magistraatsboek per jaar bijhield, en toen dus 
regelmatig daarin heeft geschreven. Maar belangrijker is in dit verband een aan-
tal inwendige kenmerken van de tekst van de Nieuwe maren. In de eerste plaats blijkt 
soms uit de tekst dat deze vrijwel gelijktijdig met de beschreven gebeurtenissen is 
genoteerd. Zo wordt in bericht 49 de beschrijving van de bezetting van het Friese 
Oldeklooster door de wederdopers afgesloten met de mededeling dat ‘men zegt dat 
een deel van de gevangen genomen dopers terechtgesteld zal worden’; zoiets zal 
Buyck niet achteraf hebben opgeschreven. Zo zijn er wel meer berichten waarin het 
gebruik van een tegenwoordige tijd aangeeft dat de auteur over gelijktijdige of zeer 
recente gebeurtenissen schrijft.69 In bericht 3 wordt gemeld dat wanneer dopers niet 
willen biechten en schuld bekennen, zoals afgekondigd in een plakkaat, men hen 
ter berechting naar Den Haag moet sturen.70 Een treffend voorbeeld vinden we in 
bericht 42, waar bij het geschreeuw van de naaktlopers wordt aangetekend ‘dat heel 
Amsterdam nooit een vreselijker lawaai had gehoord of meende te zullen horen, en 
dat het in sommige harten wel 50 jaar niet vergeten zal worden’.71 Voorts kunnen we 
er op wijzen dat de manier waarop de wederdopers worden betiteld in de loop van 

69 Enkele voorbeelden: in bericht 5 staat dat een secretaris uit Den Haag in Amsterdam is gekomen 
met de opdracht dat de stad enkele schepen moet aanhouden (‘belastende die stede dat sij sullen 
arresteren’); in bericht 9 is sprake van een brief waarin Cornelis Benninck iets schrijft; in bericht 20 
heeft de auteur het blijkbaar over de actualiteit wanneer hij schrijft ‘Het is nu zo ...’.
70 ‘Ende indien sy haer scult niet kennen en willen, zo zal men ze overleveren in den Hach ...’.
71 De auteur, wiens stijl en orthografie naar wij zagen toch al niet al te sterk overkomen, komt in deze 
passage enigszins in de knoop met de werkwoordsvormen, hetgeen in andere versies tot tekstuele 
aanpassingen heeft geleid.
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de tekst aan verandering onderhevig is, hetgeen wijst op een zeker tijdsverloop tij-
dens het schrijven: eerst heten ze ‘verdopers’, terwijl pas vanaf half mei 1534 de term 
‘anabaptisten’ in gebruik komt, die daarna het meest wordt gehanteerd, hoewel inci-
denteel ook ‘herdopers’ of ‘wederdopers’ wordt gebezigd.72 Het zal geen toeval zijn 
dat in andere contemporaine documenten, zoals bijeengebracht in het vijfde deel 
van Documenta Anabaptistica Neerlandica, dat handelt over Amsterdam in de periode 
1531-36, de term ‘anabaptisten’ eveneens voor het eerst opduikt op 8 mei 1534 in een 
Amsterdams vonnis, en daarna meteen ingeburgerd is.73 Ervóór heeft men het in die 
documenten over ‘haerdoopten’, ‘verdoopte ketters’, ‘verdopers’, of men gebruikt 
een woord dat de handeling van de herdoop aanduidt: ‘herdopen’, ‘verdopen’, ‘ver-
dopinge’.74

Het dagboekachtige karakter van de tekst blijkt ook uit het feit dat de berichten 
gewoonlijk beginnen met een datum, en uit enkele terzijdes, waarbij God wordt ge-
dankt of  Zijn hulp wordt ingeroepen. Een sprekend voorbeeld vinden we aan het ein-
de van de berichten 29-32, opgetekend kort na de jaarwisseling van 1534-35, waar 
de auteur als een slotgebed aan het einde van het jaar de goddelijke genade afsmeekt 
voor de Amsterdamse regenten, ‘die nu in het bijzonder en altijd van node is’. Ook de 
smeekbede om een overwinning van keizer Karel in zijn strijd met de Franse koning 
in Italië, aan het slot van bericht 69, zal tijdens die oorlog zijn opgeschreven.75 Ten 
slotte zij erop gewezen dat de Nieuwe maren verslag doen van de gebeurtenissen zo-
als die in Amsterdam werden rondverteld onder het – geïnformeerde – publiek, maar 
geen informatie bieden die pas na enige tijd bekend werd. In het door Lambertus 
Hortensius in 1548 gepubliceerde verhaal over het oproer vinden we veel aanvullende 
gegevens, bijvoorbeeld over Jacob van Campen, Jan van Geel en Hendrik Goedbeleid, 
de leidende figuren van de aanslag in mei 1535, met name over de manier waarop zij 
in de voorafgaande periode vanuit Munster naar Amsterdam waren gekomen en daar 
in het geheim volgelingen hadden geworven. Overigens weet Hortensius ook over de 
aanslag zelf meer te vertellen dan in de Nieuwe maren staat.76

De Nieuwe maren in A hebben derhalve het karakter van een dagboek, maar lijken 
toch niet onmiddellijk heet van de naald in het handschrift geschreven. Gezien de 
inhoud van en chronologische ruimte tussen de afzonderlijke tekstblokken, en het 
feit dat de tekst vrijwel zonder correcties en/of toevoegingen is opgetekend,77 lijkt 
het erop dat Buyck wanneer er zich opmerkelijke zaken voordeden aantekeningen 
bijhield, mogelijk op losse vellen papier, die hij vervolgens met onregelmatige tus-

72 ‘Verdopers’ in berichten 2, 4, 5, 12; ‘dopers’ in 8; ‘anabaptisten’ in 14, 21, 24, 35, 45, 47-49, 58; 
‘herdopers’ in 36, ‘wederdopers’ in 50-52.
73 In Amsterdamse bronnen zien we de term voor het eerst in DAN V nr. 28; ‘anabaptisten’ daarna 
onder meer in nrs. 30, 31, 33, 34, 41, 50, etc. Alleen in in nr. 16, een document dat op 17 februari 1534 
is opgesteld in het Hof van Holland vinden we ‘melchioriten off anabaptisten’ al eerder.
74 De termen ‘wederdopen’, ‘verdoopte ketters’ en ‘verdopers’ worden gevonden in de kroniek van 
een Amsterdam te lokaliseren anonymus, die zijn relaas op 16 mei 1534 afbreekt (DAN V nrs. 17, 23, 
24).
75 Dus in ieder geval vóór juli 1538, toen beide vorsten een wapenstilstand sloten.
76 Over het werk van Hortensius zie hierna, p. 57-60.
77 Er is één toevoeging zichtbaar: aan het einde van bericht 52 is in tweede instantie nog een zin 
tussengeschreven. 
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senpozen in zijn boek inschreef, waarbij hij de nodige redactionele aanpassingen 
aanbracht om zo een min of meer lopend verhaal te produceren. Dat de tekst van een 
legger is afgeschreven blijkt ook uit enkele typische kopiistenfouten.78 Ook de ‘run-
ning head’ die Buyck bovenaan de bladzijden schreef – op de eerste bladzijden zo te 
zien in tweede instantie toegevoegd – duidt erop dat hij het plan had een samenhan-
gende tekst te maken. Wanneer dit klopt, zijn de opgetekende gebeurtenissen dus 
steeds na een zeker tijdsinterval in het boek terechtgekomen. Dat tijdsinterval was 
wat groter bij gebeurtenissen van buiten Amsterdam, omdat de verslagen van die 
externe zaken enige tijd nodig hadden om Buyck te bereiken. In Tabel 4 staan in de 
meest rechtse kolom die gereconstrueerde data van optekening, die natuurlijk vallen 
(kort) na de dag van het laatste bericht in het betreffende blok.

Kortom, Buyck maakte vrijwel direct aantekening van gebeurtenissen in Amsterdam 
en elders, waarna hij die na enkele dagen of weken in licht geredigeerde vorm in zijn 
boek inschreef.79 Die vertraging blijkt ook uit een incidentele doorbreking van de 
chronologie. Nadat in berichten 21-27 is verhaald over de Amsterdamse wederwaar-
digheden van de stadhouder van Holland, de graaf van Hoogstraten, en diens enigs-
zins overhaaste vertrek op de tiende oktober,80 meldt het daaraan vastgeknoopte 
bericht 28 dat hij eerder, toen hij nog in de stad was, met de magistraat een nieuwe 
schout had aangesteld.

Dat A een nog niet afgeronde tekst is, blijkt voorts uit het regelmatige voorkomen 
van blijkbaar nog onvoltooide berichten. In die gevallen schrijft Buyck aan het slot 
ervan het woord ‘etcetera’, wel als herinnering aan zichzelf dat hij later nog nadere 
informatie moest toevoegen.81 Soms was die informatie op het moment van schrij-
ven blijkbaar nog niet beschikbaar. Het duidelijkste voorbeeld is wel bericht 61, waar 
onder de kop ‘Hoe de stad Munster veroverd is’ alleen wordt gemeld dat dit doperse 
bolwerk op 25 juni 1535 was gevallen, waarna geen verdere informatie volgt. Toen 
Buyck hoorde van de gebeurtenis, wel enkele dagen of zelfs weken nadien, heeft hij 
het alvast opgeschreven, waarbij hij waarschijnlijk verwachtte te zijner tijd nadere de-
tails te kunnen toevoegen.

Zo was eind juni 1536 de oorspronkelijke versie A van de Nieuwe maren ontstaan. Voor 
zover we kunnen zien is deze tekst A niet in kopie in omloop gekomen. Dit lijkt ook 
logisch: die tekst bevond zich in Buycks persoonlijke magistraatsboek. Het is waar-
schijnlijk dat Buyck, geconfronteerd met verzoeken om zijn verslag te mogen kopi-
eren, van A een gestroomlijnd afschrift heeft gemaakt of – wel meer waarschijnlijk, 
gezien de correcties in het taalgebruik – door een ander heeft laten maken. Daarmee 
was dan α ontstaan, en deze tekst is vervolgens talloze malen gekopieerd. Daarbij 
werd door afschrijvers onbewust en bewust in de tekst ingegrepen, en in een aantal 

78 Bijvoorbeeld de dittografie ‘ende in roepen’ in bericht 42.
79 Die vertraging is mogelijk zichtbaar op p. 15, waar bij het begin van het verslag van de gebeur te-
nissen in Friesland, de datum is gecorrigeerd: Buyck schreef eerst ‘30 april’, en verbeterde dat 
vervolgens to ’30 maert’. De notitie zal dus wel in april zijn ingeschreven. 
80 Overigens zit er in deze berichten ergens een fout in de datering; zie het commentaar bij bericht 
nr. 27.
81 Althans, wanneer hij hiermee niet bedoelde: ‘verder van geen belang’.
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gevallen zelfs zeer rigoureus gesnoeid, en die aangepaste versies zijn op hun beurt 
weer gekopieerd; uiteindelijk zijn zo de tekstgroepen ii tot en met v ontstaan.

Versie α is verloren gegaan, maar is niet moeilijk te reconstrueren uit de andere af-
schriften. Om te beginnen is duidelijk dat afschriftengroep ii sterk op A lijkt, en der-
halve ook zeer dicht bij de tussenschakel α moet staan. In een beperkt aantal gevallen 
vinden we in een van de andere groepen een variant die afwijkt van ii maar identiek is 
aan A, en dat zullen dan varianten zijn uit α die in het archetype van groep ii juist wa-
ren gewijzigd ten opzichte van α.

De versie α, zoals die valt te reconstrueren, blijkt een lichte omwerking van A. De 
enige grote ingreep is de verwijdering van bericht 61, de losse en onvoltooid gebleven 
mededeling over Munster. Ook bericht 63, dat handelt over gebeurtenissen in Leiden, 
stond mogelijk al niet meer in α; het ontbreekt in alle groepen.82

De bewerker die verantwoordelijk is voor α heeft de meeste aandacht besteed aan 
het fatsoeneren van het grammaticaal nogal idiosyncratische taalgebruik van Buyck 
in het origineel A. Zo zijn de meeste daar ontbrekende lidwoorden toegevoegd, en is 
een aantal slecht lopende zinnen verbeterd. Zie bijvoorbeeld in bericht 20 de zin in A 
‘Dit savonts ghedaen sijnden, hebben des anderen dachs doen vergaederen ...’, die is 
genormaliseerd tot ‘Dit tsavonts ghedaen sijnde, soe hebben zij des anderen daghes 
doen vergaederen ...’. Tijdens die bewerking was er blijkbaar al enige afstand in tijd 
met de beschreven gebeurtenissen, want nu en dan zijn zinnen die Buyck in de tegen-
woordige tijd schreef in de verleden tijd gezet. Zo is in bericht 5 in de zin ‘… is ghe-
comen binnen deser stede een secretarius uuijt den Hach, belastende die stede dat sij 
zullen arresteren ende resisteren noch sekere scepen’ het woord ‘zullen’ vervangen 
door ‘souden’.

Joost Sybrantsz Buyck: een levensschets

Joost Sybrantsz Buyck is de geschiedenis in gegaan als een van de centrale figuren van 
de ‘sincere katholieken’, de clan rond mr. Hendrick Dircksz die in de jaren na het ge-
welddadige wederdoperoproer aan de macht was gekomen en tot aan de Alteratie van 
26 mei 1578 het Amsterdamse politieke leven beheerste. Dat heeft zijn reputatie in 
sommige kringen bepaald geen goed gedaan. Hij vervulde tussen 1549 en 1578 maar 
liefst 17 maal het burgemeestersambt en kon dus gemakkelijk worden gezien als de 
verzinnebeelding van een regime dat na de overgang tot het kamp van Willem van 
Oranje in 1578 met terugwerkende kracht als ‘fout’ kon worden bestempeld.83 In het 
lange voorspel tot en het eerste decennium van de Opstand hadden Buyck en de an-
dere Amsterdamse bestuurders zich immers krachtig gekeerd tegen iedere vorm van 
religieuze vernieuwing en zich loyaal getoond aan Filips II als de wettige landsheer. 
Vooral dat laatste is ze in de Amsterdamse geschiedschrijving lang nagedragen, van 
P.C. Hooft tot H. Brugmans. De negentiende-eeuwse romantische geschiedschrij-

82 Het is niet onmogelijk dat het wegvallen van 63 een gevolg is van een saut du même au même: zowel 
het korte bericht 63 als het volgende 64 openen met ‘Opten selfden dach’.
83 Van Nierop, Het foute Amsterdam.
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ver J. ter Gouw noemde in zijn Nacht en Morgenrood (1877) de jaren tussen 1572 en 
1578 zelfs een ‘Spaansche middernacht’, waarin Amsterdam werd beheerst door een 
‘Spaansche factie’ die ‘alle vaderlandsliefde had uitgeschud, om den tiran te dienen, 
die aan de andere zijde der Bergen troonde’.84 Buyck, met zijn ‘ouden grijns’, was als 
de onbetwiste leider van deze ‘schijnheilige’ factie Ter Gouws belangrijkste bête noire: 
‘door heerschzucht vervoerd en door partijzucht verblind’ meende hij ‘aan ketters 
en geuzen woord noch eed’ te hoeven houden.85 Slechts een enkeling nam het voor 
hem op, zoals de Amsterdamse wijnhandelaar, verzamelaar en oudheidkundige D.C. 
Meijer Jr. In een recensie van Nacht en Morgenrood beschreef hij Buyck eerder als een 
tragische dan als een op macht beluste figuur: 

Onwrikbaar en onverzettelijk hield hij stand, tot dat hij eindelijk viel zonder een duimbreed van 
zijn overtuiging te zijn afgeweken. Maar met zich zelven zag hij zijn stelsel vallen, zonder hoop 
op wederopstanding. Er is iets tragisch in het lot dat zulk een man trof en dat hem niet gespaard 
kon blijven in een tijdsgewricht als het zijne, bij de geweldige botsing tusschen de vijandige 
godsdienstrichtingen.86

In de kringen rond Joost Buyck zelf sprak men liever van onrechtvaardigheid. In 
Buycks particuliere magistraatsboek, waarin nazaten nog enkele aantekeningen toe-
voegden, werd de Alteratie afgedaan als een trouweloze actie van de opstandelingen 
en het onterechte einde van een imposante bestuurlijke carrière: ‘1578. 26 meij heb-
ben de opkomende Geusen tegen accoort, trou en eerlijkheid de Oude Amsterdamse 
Magistraat, Joost Buijk en d’anderen, in een schip weg gevoert, en ’t Raethuijs, ker-
ken ingenomen’.87 Voor de familie Buyck was voortaan geen plek meer in bestuurlijk 
Amsterdam.

De slagschaduw van 1578 lag echter nog ver voor Joost Buyck toen hij als schepen 
in 1534 de eerste aantekeningen begon te maken van wat uiteindelijk de Nieuwe maren 
zou worden. Hij was in 1532 voor het eerst als schepen benoemd en stond dus nog 
aan het begin van zijn bestuurlijke loopbaan. Die carrière laat zich, net als in de la-
tere opsomming in zijn magistraatsboek, het makkelijkst samenvatten aan de hand 
van de indrukwekkende lijst van bestuurlijke ambten die hij vanaf 1532 vervulde: acht 
maal schepen (1532, 1534, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547), waaronder drie maal 
presiderend schepen, zeventien maal burgemeester (1549, 1550, 1552, 1554, 1556, 
1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1570, 1572, 1574, 1576, 1577), waaronder 
verscheidene malen presiderend, en tweemaal waarnemend schout (in 1551 en 1572). 
Tussen 1558 en 1568 diende hij bovendien zesmaal als thesaurier en in 1561 werd hij 
in de vroedschap verkozen. Deze lijst laat zich nog verder aanvullen met andere be-
stuurlijke functies als overman van de Handboogschutterij, waardijn van de Draperie, 
kwartiermeester, regent van het Sint Pietersgasthuis en weesmeester. Joost Buyck 
stond, zo bezien, onbetwist aan de top van de zestiende-eeuwse Amsterdamse be-

84 Ter Gouw, Nacht en morgenrood, p. 121.
85 Ibidem, p. 2, 35, 236.
86 Meijer, ‘De zegepraal der hervorming’, p. 108.
87 Amsterdam, Stadsarchief, Bibliotheek, toegangsnummer 15030, inv.nr. 1744 (hierboven: 
handschrift A), p. 2.
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stuurders met de meeste ambtsjaren als burgemeester, nog voor Andries Boelensz 
en Hendrick Dircksz, de naamgevers van de twee oligarchieën die Amsterdam tot 
1578 hebben bestuurd.88 Maar zo’n opsomming van functies suggereert een mate van 
voorspelbaarheid en continuïteit die bepaald niet vanzelfsprekend was in het woelige 
Amsterdam van de zestiende eeuw. Niemand kon dan ook in 1534 voorzien dat Joost 
Buyck uiteindelijk zou uitgroeien tot een van de belangrijkste en meest besproken 
Amsterdamse burgemeesters van de zestiende eeuw. 

Joost Sybrantsz Buyck werd in 1505 geboren als enige zoon van de korenkoopman 
en bierbrouwer Sybrant Sybrantsz Buyck en diens tweede vrouw Alijdt Jacobsdr 
Meijster, de dochter van een bierbrouwer.89 Hij groeide zo op in een milieu dat steeds 
meer de toon in Amsterdam zette. De internationale graanhandel was de kurk waar-
op de stad economisch dreef, de hefboom van alle door Cornelis Anthonisz met zo-
veel details op zijn beroemde vogelvluchtkaart afgebeelde haven- en handelsactivitei-
ten. In de handel en de daaraan gerelateerde exportindustrieën werd het grote geld in 
Amsterdam verdiend, en geld betekende macht. De stedelijke bestuurlijke elite was 
in het begin van de zestiende eeuw dan ook nauw verweven met het economische le-
ven. Nogal wat leden van de zogenaamde Heijnen-Boelen clan, die het bestuurlijke 
leven vanaf het einde van de vijftiende eeuw domineerde, waren actief als graan- of 
lakenhandelaar, bierbrouwer of zeepzieder.90 De Buycks stonden buiten deze fa-
milieregering en wisten aanvankelijk dan ook niet door te dringen tot het stadhuis. 
Maar zij waren wel verzwagerd met mr. Hendrick Dircksz (een neef van Joost Buyck), 
een ambitieuze nieuwkomer die in 1525 in de vroedschap was verkozen en er ver-
volgens geleidelijk in slaagde steeds meer verwanten in de schepenbank benoemd 
te krijgen.91 Het paste in de veranderende verhoudingen op het stadhuis dat ook een 
halfbroer van Joost Buyck, Cornelis Buyck (oudste zoon uit het eerste huwelijk van 
Sybrant Sybrantsz Buyck met Clementia van den Berge), in 1525 wist door te dringen 
tot de vroedschap en de schepenbank. In 1529 en 1531 bekleedde Cornelis opnieuw 
het schepenambt, waarna Joost Buyck in 1532 het stokje overnam.92 Als schepen was 
Buyck samen met zijn zes collega’s verantwoordelijk voor de stedelijke rechtspraak. 
Maar minstens zo belangrijk was de rol die hij als oud-schepen kon spelen in de be-
noemingsprocedure van de vier burgemeesters. Samen met de andere oud-schepe-
nen en oud-burgemeesters had hij namelijk zitting in de zogenaamde Oud-Raad die 
jaarlijks op 1 februari zonder inmenging door de landsheer of zijn stadhouder een 
nieuw college van burgemeesters koos, de belangrijkste bestuurders van de stad. 
Die uitzonderlijke zelfstandigheid had Amsterdam te danken aan een in 1400 van 
de toenmalige graaf van Holland, Albrecht van Beieren verkregen privilege.93 Mede 

88 Dudok van Heel, ‘Oligarchieën in Amsterdam’.
89 De familie Buyck kwam oorspronkelijk uit Waterland, zie: Dudok van Heel, Van Amsterdamse 
burgers tot Europese aristocraten I, p. 70.
90 Tracy, ‘Habsburg grain policy’, p. 304-305.
91 Brouwer Ancher en Breen, ‘De doleantie’, p. 80-81; Dudok van Heel, ‘Oligarchieën in Amsterdam’, 
p. 49.
92 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 13-14. 
93 Verkerk, ‘De goede lieden van het gerecht’, p. 195-196.
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dankzij dat privilege kon Joost Buyck als betrekkelijke nieuwkomer dromen van be-
stuurlijke invloed en macht.

Een andere belangrijke stap was zijn huwelijk in mei 1530 met Ballichje Occo, een 
dochter van Pompeius Occo, diplomaat, vertegenwoordiger van de Fuggers en groot 
kunstliefhebber en -kenner.94 Buycks goede contacten met Occo moeten van ruim 
voor het huwelijk dateren. Dat zou in ieder geval verklaren waarom de Deense koning 
Christiaan II in oktober 1521, tijdens zijn verblijf in Amsterdam bij Occo thuis, de 
zestienjarige Joost Buyck in de adelstand verhief ‘wegens zijn wilskracht en zijn grote 
voorzichtigheid in menselijke aangelegenheden … [en] zijn trouw en eerbied jegens 
zijn natuurlijke overheden en jegens hen die door bloed en door vriendschap aan deze 
verbonden zijn’.95 Het was een duidelijke poging van de koning om Occo aan zich te 
binden en financiële steun te vinden in zijn strijd tegen opstandelingen in eigen land. 
De contacten met Occo leverden Buyck echter niet alleen maatschappelijke status op. 
Bij Occo thuis hoorde hij allerlei internationale nieuwtjes en moet hij kennis hebben 
genomen van de laatste ontwikkelingen in de kunsten en wetenschappen. Buyck had 
ongetwijfeld de Latijnse school bezocht en bezat dus de rudimentaire kennis van de 
klassieken die in elitekringen als noodzakelijk werd gezien. Maar dankzij Occo’s in-
ternationale netwerk en optreden als mecenas was hij van nabij getuige van de vitali-
teit van de nieuwe, op de klassieken geïnspireerde cultuur die in de eerste decennia 
van de zestiende eeuw ook in Amsterdam tot bloei kwam. Hij kreeg er de kans huma-
nistische geleerden te ontmoeten, zag er nieuw verschenen boeken, en kon met zijn 
(aanstaande) schoonvader de laatste vernieuwingen in de kunsten bespreken, welke 
laatste hij ook met eigen ogen kon aanschouwen door een bezoek te brengen aan het 
schuin tegenover het huis van Occo gelegen atelier van de veelzijdige Jacob Cornelisz 
van Oostsanen en diens leerlingen. Het blijft gissen welke invloed dit alles op Buycks 
eigen smaak en levensstijl heeft gehad. Tijdens zijn leven moet hij portretten van 
zichzelf en zijn vrouw bij Dirck Jacobsz hebben besteld, een schilder die in Venetië 
bij Titiaan in de leer was geweest en in de jaren 1560 een duidelijke Italiaanse wijze 
van portretteren introduceerde. Eerder, in 1557, haalde Buyck persoonlijk de schil-
der Pieter Aertsz vanuit Antwerpen naar Amsterdam om voor het hoogaltaar van de 
Nieuwe Kerk een ‘Kerstnacht’ te schilderen.96 Maar een echte voorloper op cultureel 
gebied lijkt hij nooit te zijn geworden. Zijn wat hoekige handschrift en idiosyncra-
tische schrijfstijl en spelling zijn in ieder geval mijlenver verwijderd van Occo’s hu-
manistische en renaissancistische inspiratie, zoals gesymboliseerd door het zelfbe-
wuste portret dat deze in 1531 door Dirck Jacobsz, de zoon van Jacob Cornelisz, liet 
vervaardigen (afb. 1).

Ook in religieus opzicht lijkt Joost Buyck eerder een conservatief te zijn geweest. 
Hij groeide op in een katholiek milieu dat de traditionele vormen van devotie omarm-
de. In februari 1514 fundeerden zijn vader en moeder bijvoorbeeld drie missen per 
week in het Sint Ursulaconvent ‘ter eeren Goidts, sijnre Moeder [ende] alle Goidts 

94 Nübel, Pompejus Occo; Sterck, ‘Occo’. Zie ook hierboven, p. 10-11.
95 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 23 (de originele Latijnse tekst, p. 21-22).
96 Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I, p. 59-61, 85.
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heijlighe sancten en sanctinnen’.97 Veelzeggend was in dit verband ook het verhaal 
dat in de familie de ronde deed over Buycks naamgeving. Zijn moeder Alijdt had vol-
gens zeggen vóór haar zwangerschap veelvuldig tot de heilige Jodocus (Josse) gebe-
den om een kind. Zij had de heilige daarbij beloofd het kind naar hem te vernoemen 
en hem een zilveren wieg te schenken. Na de moeizaam en pijnlijk verlopen bevalling 
zou zij opnieuw tot de heilige hebben gebeden: ditmaal beloofde ze hem een gouden 
wieg als zij nooit meer een kind hoefde te baren.98 Niets wijst erop dat Joost Buyck 
van dit traditionele katholicisme afstand wilde nemen of interesse had in de reforma-
torische vernieuwingsideeën die in de jaren 1520 en 1530 druk werden besproken in 
de Amsterdamse elite. Tekenend is mogelijk ook wel dat zijn kinderen de rest van hun 
leven het katholicisme trouw bleven.

Een religieuze scherpslijper lijkt Buyck omstreeks 1534 echter evenmin te zijn ge-
weest. Hij beschrijft de wederdopers in zijn Nieuwe maren weliswaar negatief als ‘opi-
nioesen menschen’, maar lijkt zich vooral te verbazen over hun ijver en fanatisme. Als 
traditioneel katholiek maakt hij zich wél oprecht kwaad over de blasfemische han-
delingen die de wederdopers bedrijven als zij in maart 1535 het Friese Oldeklooster 
aanvallen:  

Ende sij hebben van stonden an die bruederen uutten convente verdreven, ende hebben tot haer 
genoemen haer gelt, kelcken, monstrantie; ende alle haer goet sij hebben genomen, dat waerdi-
ghe heilighe sacrament uutter monstrantie mit groeter versmaetheijt werpende onder haer voe-
ten. Blasfemerende seiden sij totten broederen vant convent: ‘Daer leijt den godloosen haer God’, 
ende dierghelijcken overdaet.99 

Maar net als het merendeel van zijn medebestuurders ziet hij het optreden van de we-
derdopers toch vooral als een bedreiging van de openbare orde en heeft hij veel oog 
voor de Amsterdamse privileges en onafhankelijkheid. Nergens legt hij de schuld 
voor de onrust bij een te tolerante houding van het zittende stadsbestuur. Als Buyck 
ergens in de Nieuwe maren door opvalt, is het dadendrang en natuurlijke autoriteit. 
In de derde persoon verhaalt Buyck hoe hij een menigte die zich op de Dam had ver-
zameld gerust wist te stellen. Kennelijk beschikte hij over voldoende overtuigings-
kracht en retorische gaven om een woedende groep burgers toe te kunnen spreken. 
Het was een kwaliteit die hij gedurende zijn bestuurlijke loopbaan vaker zou moeten 
aanwenden.

Anders dan zijn vrijzinnige medebestuurders ‘overleefde’ Joost Buyck de regime-
wisseling na het neerslaan van het wederdoperoproer.100 Zijn verwantschap met de 
nieuwe leider Hendrick Dircksz en zijn ‘sincere katholieke’ achtergrond speelden 
daarbij natuurlijk een essentiële rol. Buyck paste goed in het nieuwe bestuurlijke kli-
maat.101 Het was voortaan in de Amsterdamse bestuurlijke kring gedaan met toegeef-

97 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 11.
98 Ibidem, p. 21.
99 Nieuwe maren, bericht 48.
100 Dat gold niet voor zijn halfbroer Cornelis die als ‘suspect’ gold en na 1536 geen bestuurlijke amb-
ten meer vervulde. De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 14.
101  Van Nierop, ‘De eenheid verbroken’, p. 350-355.
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lijkheid jegens, en al te opvallende belangstelling voor andersdenkenden; de tradi-
tionele vormen van katholieke devotie zoals Buyck die uit zijn jeugd zo goed kende 
kregen weer alle ruimte in de stad. Van klachten over dissidente priesters of school-
meesters was geen sprake meer. 

Ook de sociale achtergrond van de stadsbestuurders veranderde. Voor het weder-
doperoproer hadden internationaal georiënteerde kooplieden de dienst op het stad-
huis uitgemaakt, maar de meeste ‘Dirckisten’ hadden geen direct belang in de inter-
nationale (graan)handel. Zij hadden hun geld verdiend door te investeren in grond 
en Hollandse staatsleningen. Buyck paste uitstekend binnen dit nieuwe sociaal-eco-
nomische profiel. Hij stamde weliswaar uit een milieu van graanhandelaren en bier-
brouwers, maar zijn vader en grootvader waren tevens landeigenaren geweest.102 
Joost Buyck belegde zijn kapitaal vooral in grond, onder andere in de omgeving van 
Egmond aan de Hoef.103

Na 1535 stokte Buycks bestuurlijke loopbaan dus niet. Nieuwe benoemingen als 
schepen volgden bijna automatisch, en in februari 1549 kwam de logische volgende 
stap: Buycks eerste verkiezing tot burgemeester. Dat was precies op tijd om nauw be-
trokken te kunnen zijn bij de organisatie van de blijde inkomst van kroonprins Filips, 
de zoon van landsheer Karel V, die in de zomer van 1549 begon aan een rondreis door 
de gewesten en steden in de Nederlanden waarover hij in de toekomst zou regeren.104 
In hun voorbereidingen op Filips’ komst lieten Buyck en zijn medebestuurders niets 
aan het toeval over: de schepen waarmee de prins en diens gevolg van Haarlem naar 
Amsterdam zouden worden vervoerd werden opgeknapt, het geschut nagekeken, de 
stadstrommels gerepareerd en stoffen aangekocht om de straten te kunnen versie-
ren. Overal op de route in de stad waren door een legertje kunstenaars en ambachts-
lieden decoraties aangebracht en poorten die herinnerden aan Amsterdams nauwe 
band met de haven en handel. Filips logeerde tijdens zijn verblijf in de stad bij Nel 
Sybrantsdr in de Warmoesstraat, een halfzus van Joost Buyck. Als jongste burge-
meester speelde hij zelf een centrale rol: hij nam Filips de eed af waarin de kroonprins 
beloofde de privileges en belangen van de stad Amsterdam te respecteren.105

Joost Buycks werkelijke grote jaren als burgemeester moesten echter nog vol-
gen. Zij kwamen toen de onbetwiste leider van de nieuwe oligarchie, mr. Hendrick 
Dircksz, in de jaren 1550 in een ernstig conflict verzeild raakte met schout Willem 
Dircksz Baerdesen, een man die nauwe contacten onderhield met de na 1538 be-
stuurlijk buitengesloten families van de oude Heinen-Boelen clan en die op de bres 
stond voor de belangen van de graanhandel.106 Het zich jarenlang voortslepende con-
flict verziekte het Amsterdamse politieke klimaat en deed de reputatie van Hendrick 
Dircksz geen goed. Tussen 1558 en 1562 zat hij zelfs gevangen op beschuldiging van 
subordinatie van getuigen. Buyck nam samen met enkele anderen Hendricks rol als 
leider van het zittende stadsbestuur over.107 En met succes: net als Hendrick wis-

102 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 5, 10-11.
103 Tracy, Holland under Habsburg rule, p. 143; dez., A financial revolution, p. 181-184.
104 Carasso-Kok, ‘Ter ere van God en tot het aanzien van de stad’, p. 440-442.
105 Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, p. 44 (noot 45). 
106 Woltjer, ‘Het conflict’.
107 Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I , p. 27.
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ten zij de gelederen gesloten te houden, tot grote ontzetting van de buitengesloten 
groep. Dwars door de Amsterdamse elite bleef zo een breuklijn lopen tussen de ver-
wanten en aanhangers van Joost Buyck en mr. Hendrick Dircksz, en de politiek bui-
tengesloten groep van internationale graanhandelaren. Die breuklijn werd voor ie-
dereen zichtbaar toen in oktober 1564 een groep ontevreden Amsterdammers in een 
doleantie bij de landvoogdes klaagden over het zittende stadsbestuur. In niet mis te 
verstane bewoordingen beschuldigden zij het zittende stadsbestuur van nepotisme, 
machtsmisbruik, corruptie en economisch wanbeheer. De naam van Joost Buyck 
viel geregeld in het document, als een voorbeeld van stadsbestuurders ‘die hem nyet 
ontsien en hebben heur voix ende suffragie op hen eyghen vrunden ende maeghen 
ende swaegers te gheven’.108 Samen met mr. Hendrick Dircksz, Pieter Cantert, Dirck 
Hillebrantsz en Sybrant Occo rekenden de doleanten Joost Buyck tot de lieden ‘die 
onder hen vyven hoofden principalick d’administracie hebben ende over meenige ja-
ren gehadt hebben’.109 Een voor Buyck pijnlijk kwestie was ongetwijfeld het feit dat 
een van zijn schoonzoons, Pieter Boelen, gehuwd met zijn dochter Cornelia, tot de 
doleanten behoorden. Pieter was het zwarte schaap van de familie: hij had als koop-
man forse verliezen geleden en had nooit een plek in het stadsbestuur weten te ver-
werven. Hij voelde zich dan ook meer verbonden met de oude oligarchie dan met de 
politieke vrienden van zijn schoonvader.110

Joost Buyck en de zijnen waren door de doleantie duidelijk in het defensief gedron-
gen. In mei 1565 kwam Willem van Oranje als stadhouder naar de stad om de klach-
ten te onderzoeken. Als een van de aangevallen personen en zittend burgemeester 
moet Buyck in deze weken veelvuldig met de prins hebben gesproken en een belang-
rijke stem hebben gehad in het bepalen van de reactie op de beschuldigingen. Buyck 
en zijn medestanders verdedigden zich door te schermen met de eigen aard van de 
Amsterdamse privileges en er fijntjes op te wijzen dat alleen zo gegarandeerd kon 
worden dat ‘sincere ende Catholycke personen’ werden benoemd, ‘ten eynde die 
quade pestilentie van der ketterye gheen plaetse en grype in den regimente van der 
stede’.111 Maar de langdvoogdes Margaretha van Parma en haar raadgevers lieten zich 
er niet helemaal door overtuigen. Geschrokken door de berichten van Willem van 

108 Brouwer Ancher en Breen, ‘De doleantie’, p. 79-80.
109 Ibidem, p. 85-86.
110 Uiteindelijk zou Pieter Boelen Amsterdam in 1567 ontvluchten en in 1568 sterven als banneling 
in Rouen. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I, p. 84; De Bont, Genealogische 
en biographische mededeelingen, p. 51-52.
111 Brouwer Ancher en Breen, ‘De doleantie’, p. 76-77.

Afb. 5  Handtekening van 
Joost Sybrantsz. Buyck onder 
een schepenakte met het 
testament van Cornelis 
Anthonisz, 1539. Amsterdam, 
SA, Archief van de gasthuizen 
(toegangsnr. 342), inv.nr. 
122. 
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Oranje over de ernst van de situatie, drong de landvoogdes aan op een verdere be-
perking van de toegestane verwantschapsrelaties binnen het bestuur en koos zij in 
februa ri 1566 voor eenmaal zelf de burgemeesters. 

De verdere afhandeling van de kwestie werd echter verstoord door de gebeurtenis-
sen in het ‘wonderjaar’ 1566. In april 1566 bood het Verbond der Edelen Magaretha 
van Parma in Brussel het Smeekschrift aan en stortte het centrale bestuur daarmee 
in een gezagscrisis. Die liet zich ook al snel in Amsterdam gelden.112 Opeens werden 
de ‘sincere katholieken’ geconfronteerd met druk bezochte hagepreken die steeds 
dichterbij de stad werden georganiseerd, veelal uit de kringen van de doleanten af-
komstige calvinistische leiders die eisen stelden; onwillige schutters die er niets voor 
voelden medeburgers te verhinderen aan calvinistische godsdienstoefeningen deel te 
nemen; en geruchten en nieuwtjes over de bestorming en plundering van kerken en 
kloosters en de vernieling van altaarstukken, heiligenbeelden en andere kerkschat-
ten. Op 23 augustus was de Oude Kerk in Amsterdam aan de beurt, ruim een maand 
later gevolgd door het Minderbroedersklooster en het net buiten de stad gelegen 
Kartuizerklooster. 

Joost Buyck behoorde in 1566 niet tot het college van burgemeesters, maar we mo-
gen aannemen dat hij tijdens deze crisis veelvuldig gevraagd is om advies. Het ligt 
eveneens voor de hand dat de herinnering aan het wederdoperoproer in deze maan-
den herhaaldelijk naar boven kwam, al was het maar door de reeks schilderijen van 
Barend Dircksz die de wanden van het stadhuis sierde. Zal Buyck in deze maanden 
zijn eigen kroniek nog eens hebben nagelezen? En welke lessen zal hij daaruit heb-
ben getrokken? Duidelijk was in ieder geval dat de politieke situatie een geheel an-
dere was dan dertig jaar daarvoor. Toen had het centrale gezag telkens op actief han-
delen van het Amsterdamse stadsbestuur aangedrongen, nu was dat centrale gezag 
verlamd en moesten de stadsbestuurders zelf een nieuwe kerkelijke en politieke orde 
vaststellen in samenspraak met de calvinistische leiders en de schutters, onder drei-
ging van een nieuwe beeldenstorm. Voor een generatie bestuurders die was gevormd 
door het traumatisch ervaren wederdoperoproer en die ervan overtuigd was dat toe-
schietelijkheid jegens andersdenkenden slechts onrust en wanorde kon veroorzaken, 
moet dat een weinig aantrekkelijke uitdaging zijn geweest.

Niettemin zijn er tussen 26 augustus 1566 en 18 januari 1567 verschillende pogin-
gen ondernomen om in Amsterdam tot een religievrede te komen.113 Echt lang duur-
den die overeenstemmingen overigens niet, aanvankelijk omdat de calvinisten onte-
vreden waren en nieuwe eisen stelden, later, in het begin van 1567, omdat het zich 
herstellende centrale gezag in Brussel vond dat de concessies aan de calvinisten te 
ver gingen. De ‘sincere katholieken’, die jarenlang heer en meesters van de stad wa-
ren geweest, hadden de regie daarbij duidelijk uit handen moeten geven. In de steek 
gelaten door de schutters die weigerden tegen medeburgers op te treden, waren zij 
in hun omgang met de leiders van de calvinistische beweging afhankelijk geworden 
van uit de schutterijen aangestelde bemiddelaars, zogenaamde ‘opperkapiteins’, en 
van stadhouder Willem van Oranje die namens het centrale gezag de orde probeer-

112 Van Nierop, ‘Van wonderjaar tot Alteratie’, p. 453-456.
113 Ibidem, p. 458-465.
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de te herstellen. Pas toen zij in februari 1567 het recht kregen eigen stadssoldaten te 
werven en dus weer over een eigen betrouwbare militaire macht konden beschikken, 
herwonnen zij iets van het eigen initiatief. Buyck, die sinds 1 februari 1567 weer als 
burgemeester fungeerde, toonde net als in 1534 zijn strijdlust en autoriteit. Hij verde-
digde tegenover een groep woedende burgers de noodzaak extra stadssoldaten aan te 
stellen en spoorde katholieke burgers actief aan het stadsbestuur te steunen. Hij zou 
daarbij volgens P.C. Hooft ‘vuile woorden’ hebben gebruikt ‘die naar smaadt der ge-
meente, en geen’ burghermeesterlycke deftigheit, smaakten’.114 Tegelijkertijd moest 
hij echter ook vaststellen dat hij samen met de andere zittende stadsbestuurders het 
vertrouwen van een groot deel van de burgerij kwijt was. En het was niet aan hem, zo-
als in 1534, maar aan Adriaan Pauw, een van de leiders van de calvinistische elite, te 
danken dat een gewapend treffen tussen burgers op het nippertje werd voorkomen.115 

Uiteindelijk zorgden de militaire successen van het centrale bestuur tegen de opstan-
dige calvinisten en edelen elders in de Nederlanden voor nieuwe verhoudingen bin-
nen Amsterdam. Begin mei 1567 lieten de stadsbestuurders de heer van Noircarmes 
binnen met vier compagnieën Duitsers. Het betekende het begin van het herstel van 
het bewind van de ‘sincere katholieken’ en het voorlopige einde van de calvinistische 
beweging in Amsterdam. De concessies aan de calvinisten werden stuk voor stuk 
ongedaan gemaakt, terwijl tal van calvinisten en leden van de oppositie vluchtten. 
Anderen werden in de maanden daarna bestraft door de door de hertog van Alva inge-
stelde Raad van Beroerte, in de volksmond al snel Bloedraad genoemd. Ongeveer 25 
Amsterdammers werden wegens betrokkenheid bij de ‘beroerten’ gehangen of ont-
hoofd. Onder hen bevond zich Egbert Meynertsz, de factor van de rederijkerskamer 
De Eglentier, die op aanraden van Buyck in de stad was gebleven.116 Het leverde Joost 
Buyck een openlijke aanklacht in rijm op van Laurens Jacobs Reael, een uit Amsterdam 
gevluchte zwager van de factor, die de burgemeester rekende tot de ‘verraeders der 
steede’ die Egbert Meynertsz ‘dit spel’ hadden gespeeld. In een ander lied kenschetste 
Reael Buyck en zijn medebestuurders als een gezelschap bloeddorstige honden:

O Amsterdam Moorddadich/ vol bloetgierige Honden
Schout, schepenen, Burgemeesters en Raden van desen
Bloetdorstighe Papisten, zijt ghy noch niet sadt bevonden?
In uwen Kop noch niet vol van Weduwen en Weesen?117

Het bestuurlijke voortleven van Joost Buyck was zo onlosmakelijk verbonden geraakt 
met het herstel van het centrale gezag en de daarop volgende harde repressie onder 
de hertog van Alva, die in augustus als nieuwe landvoogd in de Nederlanden arri-
veerde. Met de steun van Alva herstelde de kring rond Buyck de stadsvrede die vanaf 

114 Hooft, Nederlandsche Historien IV, p. 135-136. In Hoofts beschrijving van de gebeurtenissen is Joost 
Buyck duidelijk de bad guy: een leugenaar die met list en bedrog probeert de positie van de ‘sincere 
katholieken’ te redden. Vgl. Meijer,’De zegepraal der hervorming’, p. 111-114, voor de vertekening van 
de oorspronkelijke bronnen in Hoofts weergave.
115 Van Nierop, ‘Van beeldenstorm tot Alteratie’, p. 464.
116 Ibidem, p. 465-469.
117 Deen, Publiek debat en propaganda, p. 132.
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1564 constant was bedreigd, eerst door de ruzie met schout Willem Baerdesen, toen 
door het optreden van de doleanten en vervolgens door de gebeurtenissen in het 
‘wonderjaar’. Het verbaast op het eerste gezicht dan ook niet dat Buyck en de ande-
re Amsterdamse bestuurders loyaal waren en bleven aan Alva, zelfs nadat de meeste 
Hollandse en Zeeuwse steden in het voorjaar en de zomer van 1572 over waren ge-
gaan tot het opstandige kamp van Willem van Oranje. Ordinair eigenbelang, noem-
de Jacob Buyck, sinds 1573 de pastoor van de Oude Kerk, dat achteraf. Hij vond de 
Amsterdamse stadsbestuurders helemaal geen ‘sincere’ maar op z’n best ‘lauwe ka-
tholieken’, die hoopten door hun regeringsgezinde houding ‘mackelijck op het kus-
sen [te] blijven zitten’.118 Jacob was een neef van Joost Buyck, en had zijn ambt als 
pastoor aan hem te danken, maar was uit duidelijk ander hout gesneden dan zijn 
oom. Tijdens zijn studiejaren in Leuven in de jaren 1560 was hij onder de invloed van 
de contrareformatie gekomen en sindsdien had hij een strijdbare houding aangeno-
men die weinig geduld had met de houding van traditionele katholieken.119 Zou hij 
zijn oom in deze jaren op diens gedrag hebben aangesproken? Duidelijk is wel dat de 
jaren tussen 1572 en 1578 voor de familie Buyck een consolidatie van haar bestuurlij-
ke macht betekenden: zijn zoon Sybrant en verschillende van zijn schoonzoons ver-
vulden in deze periode bestuursambten binnen Amsterdam. 

Toch was Jacob Buycks oordeel over zijn oom en diens medestanders wat eenzijdig. 
Geloof moet wel degelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in hun keuze. De ge-
beurtenissen van 1566 en 1567 hadden, net als het wederdoperoproer van ruim dertig 
jaar eerder, immers laten zien dat toegeven aan protestanten uiteindelijk slechts tot 
geweld en wanorde leidde en een wezenlijke bedreiging van de katholieke kerk, gees-
telijkheid en gebruiken betekende. In de ogen van Buyck en de zijnen kon de traditio-
nele katholieke orde alleen worden gegarandeerd door de oppositie uit te schakelen. 
Daartoe voerde het stadsbestuur een strikt veiligheids- en vreemdelingenbeleid, dat 
gevaarlijke elementen buiten de stad moest houden. Amsterdam werd een thuishaven 
voor eenieder die om geloofsredenen de door geuzen beheerste gebieden ontvlucht-
te.120 De nieuwe omstandigheden, waardoor Amsterdam uiteindelijk als een eenza-
me, door een handelsblokkade grotendeels van de buitenwereld afgesloten katho-
lieke enclave in een verder rebels protestants gebied kwam te liggen, zorgden zelfs 
voor een verdere herleving van traditionele katholieke vroomheid. Later, in 1651, zou 
de toen 91-jarige schoonmoeder van een van Buycks kleinkinderen met weemoed te-
rugdenken aan dat katholieke Amsterdamse leven. Nog levendig herinnerde zij zich

... hoe dat  sy in persoen voor de veranderinghe van dese stadt met haer moeder, suster, broeder 
sal[iger] alle woensdagen ’s morgens ten vyff uren barrevoets winter en somer, in hagel, sneeu en 
reegen gewoon was (gelyck oock veel andere devote en goede persoenen) ten h. Steede haere devo-
tie te houden, in de HH. Sacrificien der missen te presenteeren, ende het H. Sacrament van Mi-
rakel ter selve plaetse te besoecken.121

118 Geciteerd naar Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam VII, p. 44.
119 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 75-99.
120 Van Nierop, Het foute Amsterdam, p. 16-17.
121 Geciteerd naar De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 64.

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   51 22-06-16   17:45



52 Inleiding

Maar ook vanuit het belang van de stad geredeneerd was het optreden van Joost 
Buyck en zijn medebestuurders minder egoïstisch dan vaak is verondersteld. Met de 
kennis van achteraf zijn de eerste jaren van de Opstand gepresenteerd als leidend tot 
een zekere en voorspelbare uitkomst: ooit immers moest de Nederlandse natie wak-
ker worden gekust, en de gebeurtenissen van 1572 en daarna – de overgang van de 
meeste Hollandse en Zeeuwse steden tot het kamp van Willem van Oranje, de zo-
genaamde eerste vrije Statenvergadering in Dordrecht en de heroïsch verlopen be-
legeringen van Haarlem, Alkmaar en Leiden – konden later inderdaad gemakkelijk 
worden beschouwd als het geboorteuur van een nieuwe Nederlandse staat. Maar zo 
hebben mannen als Joost Buyck de gebeurtenissen niet ervaren. Net als de meeste 
bestuurders van de andere Hollandse steden hadden zij het optreden van de Geuzen 
vooral als een bedreiging van de bestaande orde en de stadsvrede beschouwd en voel-
den zij niets voor onvoorspelbare avonturen door vreemde garnizoenen binnen te 
laten, of die nu door de geuzen of de regering waren gestuurd. Maar anders dan in 
de andere Hollandse steden hadden Buyck en de Amsterdamse stadsbestuurders in 
1572 niet te maken met onbetrouwbare schutterijen (die waren in 1567 ontbonden en 
vervangen door zelf aangestelde stadssoldaten) of teruggekeerde bannelingen (die 
werden door het stadsbestuur bedreigd met de doodstraf). Zij konden mede daar-
door kiezen voor het voortbestaan van de status quo.122 Het leverde de stad onder de 
opstandelingen de bijnaam van ‘Moorddam’ op.123 Maar de meerderheid van de in 
Amsterdam gebleven bevolking was lange tijd minder negatief. Buyck en de zijnen 
bleven ook in de nieuwe omstandigheden opkomen voor de stedelijke privileges en 
belangen, zelfs als daarvoor een onwrikbare houding of grote woorden tegen de her-
tog van Alva of zijn opvolgers nodig waren. Zij verzetten zich fel tegen de invoering 
van de tiende penning, wisten de bouw van een dwangburcht af te wenden en hielden 
een permanente legering van een troepenmacht van regeringswege af. Van een ‘pro-
Spaanse’ houding was dan ook geen sprake. In de burgeroorlog die in Holland woed-
de, hadden Buyck en de zijnen gekozen voor orde en gezag, en dat betekende vanuit 
hun oogpunt een vanzelfsprekende keuze voor de wettige regering van Filips  II en 
het katholicisme.124

Aan de wonderbaarlijke Amsterdamse Sonderweg (die overigens overeenkwam 
met alle andere steden buiten het door de rebellen beheerste gebied) kwam in 1578 
een einde, en dat had opnieuw meer met externe ontwikkelingen dan met typisch 
Amsterdams gedrag te maken. De bestuurlijke loopbaan van Buyck en de andere ‘sin-
cere katholieken’ was altijd al nauw verbonden geweest met ‘Brussel’, met de po-
sitie van het centrale gezag. Die lotsverbodenheid was na 1572 alleen maar sterker 
geworden. De toekomst van het zittende stadsbestuur was vanaf dat moment mede 
afhankelijk van de militaire successen die Brussel behaalde in de strijd tegen de op-
standelingen. Een overwinning van Willem van Oranje zou immers grote gevolgen 
hebben voor het aan Filips II loyaal gebleven Amsterdamse stadsbestuur. Geen won-

122 Van Nierop, Het foute Amsterdam, p. 10-15.
123 Deen, Publiek debat en propaganda, p. 148-150.
124 Van Nierop, Het foute Amsterdam, p. 16-18; idem, ‘Van wonderjaar tot Alteratie’, p. 477.
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der dus dat het verloop van de oorlog in de stad nauwlettend werd gevolgd en becom-
mentarieerd. Dat gebeurde natuurlijk door Buyck en de zijnen op het stadhuis, maar 
ook in herbergen en kloosters, op markten en straathoeken wisselde men de laat-
ste nieuwtjes en geruchten uit en besprak men de mogelijke gevolgen van de telkens 
wisselende militaire situatie.125 Buyck moet de militaire ontwikkelingen met steeds 
minder vertrouwen hebben gevolgd. Naarmate de oorlog langer duurde en de econo-
mische toestand in Amsterdam door de handelsblokkade ernstiger werd, groeide de 
wens naar vrede onder de stadsbevolking en nam de kritiek op de burgemeesters toe. 
Steeds vaker moet hij op straat kritische geluiden hebben opgevangen over het beleid 
van het stadsbestuur. Volgens steeds meer lieden stonden de zittende bestuurders 
een terugkeer van vrede, handel en welvaart in de stad in de weg.126

De in november 1576 gesloten Pacificatie van Gent vergrootte die onvrede slechts. 
In dit vredesverdrag tussen de rebellen in Holland en Zeeland en de overige, in de 
Staten-Generaal verenigde gewesten, erkenden beide partijen de gegroeide situ-
atie, spraken zij zich uit tegen geloofsvervolgingen en beloofden zij gezamenlijk 
de Spaanse troepen uit de Nederlanden te verdrijven. Buyck en de andere zittende 
Amsterdamse magistraten kondigden dit verdrag weliswaar publiekelijk in de stad 
af, maar zij lieten die aflezing gepaard gaan met een eigenhandig opgestelde protest-
verklaring.127 Zij keerden zich daarmee openlijk tegen de erkenning van de opstande-
lingen en voelden er weinig voor met hen te moeten onderhandelen over een satisfac-
tie, de voorwaarden waaronder Amsterdam zich bij Willem van Oranje en de Staten 
van Holland zou aansluiten. Buyck zal als geen ander hebben beseft dat zo’n satisfac-
tieverdrag een automatische terugkeer zou betekenen van de talloze ballingen, waar-
onder zich nogal wat van zijn politieke tegenstanders bevonden. Naar buiten toe pro-
beerden hij en zijn medebestuurders dan ook in te spelen op de algemener gevoelde 
angst dat zo’n overgang naar het kamp van de Geuzen begeleid zou worden door 
wraakacties tegen katholieken.128 Tijd winnen leek de enige optie, in de hoop dat het 
centrale gezag zich opnieuw zou herstellen, net als in 1567. Die tijd bleek Buyck en de 
zijnen niet gegeven. Onder druk van de voor de stad steeds rampzaliger uitwerkende 
economische blokkade, sloot het stadsbestuur op 8 februari 1578 een satisfactiever-
drag met de Staten van Holland. De oudste zoon van Joost Buyck, Sybrant Buyck, was 
als onderhandelaar nauw betrokken geweest bij het eindresultaat. Het kwam hem op 
een zware uitbrander van Garbrant Allertsz te staan: deze kapelaan vond dat Sybrant 
met ‘een mande over die stadtmuyer geworpen [diende] te worden’.129

Op het eerste gezicht leek het verdrag een werkbaar compromis. Aan de economi-
sche blokkade door de opstandelingen kwam een einde, waardoor de vrije handel en 
scheepvaart eindelijk konden worden hersteld. Eveneens garandeerde het verdrag 
de beoefening van de katholieke eredienst in het openbaar en bleef de protestantse 
preek verboden. Wel sprak men af een einde te maken aan de geloofsvervolgingen. 

125 Deen, Publiek debat en propaganda, p. 138-143.
126 Ibidem, p. 150-154.
127 Ibidem, p. 151.
128 Ibidem, p. 157-160.
129 Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I, p. 86.
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Tot zover was het verdrag vanuit het perspectief van de ‘sincere katholieken’ goed te 
verdedigen. De pijn voor de regerende kring rond Buyck zat hem echter in de bepa-
ling dat de ballingen en uitgewekenen konden terugkeren en in het voornemen de 
twee bestaande vendels stadssoldaten te vervangen door de heropgerichte schutterij-
en. Daarmee belandden zij in een situatie die deed denken aan die waarin nogal wat 
Hollandse steden in 1572 hadden verkeerd. Toen immers was de overgang naar het 
kamp van Willem van Oranje veelal onder druk van schutters en teruggekeerde pro-
testantse ballingen tot stand gekomen.130

De Satisfactie werkte dan ook niet. Binnen de kortste keren ontstonden er ruzies en 
spanningen tussen de betrokkenen over de precieze invulling en uitwerking van de 
verschillende bepalingen. Van enige afstand zag Buyck, die sinds 1 februari niet lan-
ger als burgemeester diende, hoe, net als in 1566 en 1567, het stadsbestuur de greep 
op de gebeurtenissen kwijtraakte. Op 26 mei 1578 volgde de ontknoping. Onder 
toeziend oog van de rond de Dam verzamelde bevolking voerden de officieren van 
de nieuw opgerichte schutterijen Buyck en de andere ‘sincere katholieken’ in op-
tocht naar het Damrak, waar enige schuitjes klaar lagen. Daarmee werden zij naar de 
Diemerzeedijk gevaren waar zij aan land werden gezet met de boodschap nooit meer 
in Amsterdam terug te keren. De kern van het nieuwe stadsbestuur bestond uit terug-
gekeerde ballingen die in de jaren 1560 de oppositie tegen Buyck en de ‘sincere ka-
tholieken’ hadden aangevoerd.131

Joost Buyck bracht de tien laatste jaren van zijn leven in Leiden door, aan het Steen-
schuur, waar hij, net als tijdens zijn laatste jaren in Amsterdam, samenwoonde met 
zijn ongehuwde jongste dochter Vroutgen, ongetwijfeld vol rancune over het hem 
aangedane en vol verontwaardiging over de ontwikkelingen in Amsterdam, waar de 
politieke en religieuze tegenstanders die hij een groot deel van zijn bestuurlijke le-
ven had bestreden het nu voor het zeggen hadden. Hij bleef zich in Leiden een ‘eer-
lijck burgemeester in Amsterdam’ noemen,132 maar moest van een afstand toezien 
hoe het nieuwe Amsterdamse regime het katholieke leven in de stad zoals hij dat zijn 
hele leven had gekend vernietigde. Op 10 februari 1588 overleed Joost Buyck, op twee-
entachtigjarige leeftijd. Hij werd onder het luiden van de kerkklokken begraven in het 
familiegraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ‘sijnde een dubbel graeff onder twe[e] 
steenen, d’een grau, d’ander blau, [in de] noorderommeganck, gemerckt I.B.’133 

Van een terugkeer van de familie op het Amsterdamse stadhuis kon echter geen 
sprake zijn. De Alteratie was meer dan een tijdelijke wisseling van de wacht, zoals 
Amsterdam die wel vaker had gezien: zij bleek het begin van de politieke en bestuur-
lijke uitsluiting van de katholieke elite die uiteindelijk ruim twee eeuwen zou duren. 
Maar dat konden de verwanten van Joost Buyck natuurlijk niet weten. Zij hielden de 
herinnering aan hun ‘politieke’ stamvader levend door snel na zijn dood een door Jan 
Harmensz Muller ontworpen prent te laten vervaardigen naar het portret dat Buyck 

130 Van Nierop, Het foute Amsterdam, p. 10-13; idem, ‘Van wonderjaar tot Alteratie’, p. 478.
131 Van Nierop, ‘Van wonderjaar tot Alteratie’, p. 478-481.
132 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 28; Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers 
tot Europese aristocraten I, p. 91.
133 De Bont, Genealogische en biographische mededeelingen, p. 27.
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Afb. 6  Jan Harmensz Muller, Portret van Joost Buyck, 1588-1590, met Latijns lofdicht door Vopiscus 
Plempius en Nederlandse vertaling door A. Bogaert, gedrukt door Claes Braau, Haarlem, omstreeks 
1670. Gravure, en tekst in boekdruk, 173 x 114 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-32.123.
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tijdens zijn leven had laten schilderen (afb. 4). Daarnaast bestelden zij enkele kopie-
en van datzelfde portret en lieten zij een epitaaf ontwerpen dat later bij zijn graf moest 
worden geplaatst.134 Portret en epitaaf dienden, net als enkele persoonlijke bezittin-
gen van Joost Buyck,135 als relieken die herinnerden aan betere tijden en het onrecht 
dat hun stamvader was aangedaan. Mede door deze herinneringspraktijken bleef 
Joost Buyck ook na zijn dood fungeren als een katholiek alternatief voor het nieu-
we Amsterdamse regime en een baken van hoop voor de leden van zijn maagschap: 
Buycks portret dat ooit bestuurlijk en maatschappelijk succes had uitgestraald, dien-
de in de nieuwe omstandigheden als een ondermijning van het gezag van de nieuwe 
machthebbers. Helpen zou het niet, maar de herinnering aan burgemeester Joost 
Buyck bleef opvallend lang levend. Nog in de jaren 1670 drukte de Haarlemse ka-
tholieke drukker en uitgever Claes Braau een nieuwe uitgave van de prent van Jan 
Harmensz Muller, met het oorspronkelijke Latijnse grafschrift en een Nederlandse 
vertaling (afb. 6).136 Eerder al, omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, had 
Joost van den Vondel datzelfde Latijnse epitaaf vertaald:

Hier ziet ghy ’t grijze hooft van Burgemeester BUICK,
Den Solon dezer stede, en Aemstels roem en puick,
Het nutste lidt des Raets, dat, zonder wedergade,
Getrouw aen Godt en ’t Recht, zijn’ burgren quam te stade:
Noch dreef ’t oproerigh graeuw, al t’eerloos opgeruit,
Dien trouwen helt des lants en vader entlijck uit,
Op dat zijn deught, door ramp ten hemel toe gesteigert,
By Godt ontfing het loon, het welck heur d’aerde weigert.137

De man die vanaf de jaren 1530 onder invloed van het optreden van de wederdopers 
mede vorm had gegeven aan het uitzonderlijke katholieke Amsterdam van vóór 1578 
kon zo blijven hopen op een beter lot. 

De receptie van de Nieuwe maren in de latere historiografie

Eerder zagen we dat de Nieuwe maren in eerste aanleg blijkbaar niet meer waren dan 
de particuliere notities van de Amsterdamse magistraat Joost Buyck. Tegelijk met 
hem was een andere Amsterdammer doende aantekening te maken van de gebeur-
tenissen, in het handschrift dat bekend staat als de Amsterdamse kroniek, en dat 
in het jaar 1477 begint en in mei 1534 afbreekt.138 Beide auteurs lijken geen weet te 

134 Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I, p. 91-92.
135 Janssen, The Dutch Revolt and Catholic exile, p. 176-177.
136 Zie over Claes Braau: Dorren en Verhoeven, ‘De twee gezichten van Claes Braau’.
137 Vondel, Werken V, p. 498. De tekst verscheen voor het eerst in Vondels Poëzy (1650).
138 Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Hs. 76 H 42: Dit is die historie van Hollant, wat dat hier int lant 
geschiet is sint dat hartoch Karel van Bourgongen voer Nanzy int lant Lotringen verslagen worde int jaer MCCCC ende 
LXXVII op dertienen avont tot nu toe. De tekst van deze kroniek is aan het begin grotendeels gelijk aan Aure-
lius, Divisiekroniek (Leiden 1517), terwijl mogelijk ook is ontleend aan Willem Hermansz van Gouda, 
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hebben gehad van elkaars pennevruchten; voor 1534 zijn de beschreven gebeurte-
nissen natuurlijk vaak dezelfde (waarbij de anonymus meestal breder van stof en in-
formatiever is dan Buyck), maar er is geen sprake van tekstuele overeenkomsten. De 
Amsterdamse kroniek is naar het schijnt niet verder verspreid, maar dat geldt bepaald 
niet voor de Nieuwe maren. De snelle verbreiding van die laatste tekst kan worden afge-
lezen aan de eerder beschreven handschriftelijke overlevering. Nadat Buyck zijn eer-
ste redactie in handschrift A had vervaardigd (versie i), is er al snel een herziene – en 
nu verloren – redactie α vervaardigd, waarop een nogmaals aangepaste versie ii is ge-
baseerd. Vanaf de jaren 1560 is er nog een variante versie bekend, iii, eveneens afge-
leid van α, via verloren versies β en γ. Van dat laatste archetype stamt ongeveer tegelij-
kertijd ook nog versie iv af. Een (latere) versie v is slechts uit één handschrift bekend, 
en moet afstammen van β.

Uit een en ander blijkt de brede overlevering van de Nieuwe maren. We vonden liefst 
elf afschriften die uit de zestiende eeuw stammen, en ook nog vier uit de zeventiende 
tot het begin van de negentiende eeuw. Uit het feit dat de tekst zich in korte tijd heeft 
vertakt in vijf versies, waarbij ook nog de verloren ‘tussenversies’ α, β en γ moeten 
worden opgeteld, mag worden afgeleid dat er oorspronkelijk veel meer afschriften 
zijn geweest, en dat de nog bestaande slechts het topje van de ijsberg vormen. 

Het is natuurlijk geen verrassing dat al die afschriften, voor zover we kunnen zien, 
in Amsterdam zijn vervaardigd. De vroegste exemplaren, van vóór 1600, worden aan-
getroffen in lokale magistraatsboeken, en daaruit blijkt dat de tekst ruim heeft gecir-
culeerd in het milieu van aanzienlijke kooplieden en professionals die deel uitmaakten 
van het stadsbestuur. En ook de latere afschriften blijken, voor zover nog uit te ma-
ken valt, in diezelfde kringen te situeren. Dit betreffen dan niet meer teksten in ma-
gistraatsboeken maar losse afschriften, die duiden op een gerichte historische be-
langstelling van leden van de Amsterdamse elite. Een dergelijke preoccupatie is al 
helemaal duidelijk in het geval van afschrift L, opgenomen in de in 1664 door A. Six 
samengestelde Historische beschrijvinge der Stadt van Amstelredamme. 

Vanwege die ruime Amsterdamse verspreiding van de Nieuwe maren is het niet ver-
wonderlijk dat de tekst is gebruikt door Lambertus Hortensius bij het schrijven 
van zijn boek over de wederdopers in Munster en Holland. Hortensius (Montfoort 
1500/1-Naarden 1574)139 had in Utrecht en aan de Leuvense universiteit een degelijke 
humanistische opleiding genoten, waarna hij vanaf 1527 als praeceptor in de geschie-
denis verbonden was aan de Utrechtse Hiëronymusschool; in die tijd werd hij ook 

Hollan diae Gelriaeque bellum (Amsterdam, [1517?]). De anonieme auteur is blijk baar een Amsterdammer, 
gezien zijn expertise en belangstelling vermoedelijk een geestelijke, die goed op de hoogte was van de 
lokale toestanden (Tracy, Holland under Habsburg rule, p. 70). Het grootste deel van de Amsterdamse ge-
beurtenissen is uitgegeven door Mellink in DAN V, maar niet alles: daar ont breken de paragrafen over 
het bestand met Lübeck en over de Rode roe (f. 331v-333v), over de ‘articulen van dese ketters daer sy 
om gedoot sijn’ (f. 344-347) en over ‘Waerom dat die eene ketter verbrant worde ende die ander 
onthoeft’ (f. 347-348). Het Amsterdamse verslag eindigt op 18 mei 1534; daarna volgen nog teksten 
over onderhandelingen van de Amsterdamse regulieren, wier klooster in 1532 was verbrand, met het 
stadsbestuur (f. 348-348v) en over de Rijksdag in Augsburg in 1530 (f. 348v-363).
139 Zie over hem Brugmans, ‘Hortensius’, en Haitsma Mulier e.a, Repertorium geschiedschrijvers Neder-
land, p. 200-201, nr. 241.
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tot priester gewijd. In 1534 ging hij naar Deventer, waar hij dus verbleef ten tijde van 
de anabaptistische woelingen. Het is niet bekend hoe lang hij in Deventer is geble-
ven, maar in 1544 aanvaardde hij een aanstelling tot rector van de Latijnse school van 
Naarden. Daar woonde hij de rest van zijn leven, dat in zijn oude dag overschaduwd 
werd door het in december 1572 door de Spanjaarden aangerichte bloedbad van 
Naarden. Een van zijn beide zoons werd toen voor zijn ogen vermoord, en zelf ont-
snapte hij maar ternauwernood aan hetzelfde lot. Hij week daarna uit naar Utrecht, 
maar na enige tijd ging hij terug naar Naarden, waar hij in het voorjaar van 1574 
overleed. Hortensius genoot enige bekendheid als dichter van Latijnse verzen,140 en 
maakte vooral naam als geleerde kenner van de Klassieke literatuur. Hij vertaalde vier 
blijspelen van Aristophanes in het Latijn en gaf ze met aantekeningen uit,141 en pu-
bliceerde commentaren op de Aeneis van Virgilius en op de Pharsalia van Lucanus.142 
Voorts was hij productief als geschiedschrijver, eveneens in de Neolatijnse hu-
manistische trant.143 Zijn eerste publicatie, in 1546, was de Secessionum civilium 
Ultraiectinarum, een uitvoerige geschiedenis van Utrecht in de jaren 1524-28,144 welk 
boek twee jaar later werd gevolgd door het werk over de wederdopers. In 1560 publi-
ceerde hij nog een volumineus boek over de Schmalkaldische oorlog van 1546-47,145 
terwijl een tekst over de geschiedenis van Naarden, geschreven in 1573-74, onge-
drukt is gebleven.146 

In 1548 verscheen bij Oporinus te Bazel Hortensius’ beschrijving van de wederdo-
persoproeren te Munster en in Holland en Friesland, met name in Amsterdam, geti-
teld Tumultuum anabaptisticarum liber unus. In dit populaire boek, dat herhaaldelijk is 
herdrukt,147 neemt Hortensius fel stelling tegen de wederdopers, dit niettegenstaan-
de het feit dat hijzelf de naam had een aanhanger van de reformatie te zijn, getuige 
zijn bijnaam ‘de Lutherse paap’. Het boek is opgedragen aan de Amsterdamse magis-
traat, die in het voorwoord door de auteur wordt geprezen om de doortastende wijze 
waarop zij het gevaar van de opstand der wederdopers hebben bezworen. Voor de ge-
beurtenissen in Amsterdam blijkt Hortensius veel te hebben ontleend aan de Nieuwe 
maren, die hij grotendeels in een letterlijke vertaling overneemt.148 Daarnaast geeft hij 

140 In 1552 verscheen bij de Utrechtse uitgever Herman van Borculo zijn Satyrae VIII ... Eiusdem 
epithalamiorum liber, in de stijl van Horatius.
141 Verschenen in Utrecht bij Borculo, 1551-1561.
142 Enarrationes in sex priores libros Aeneidos Virgilianae. Hic accesserunt illustres annotationes in sex eiusdem 
poetae posteriores libros (Bazel, Oporinus 1559, Fol.); M. Annaei Lucani Cordubensis ... Pharsalia libri X cum 
Lamberti Hortensii … explanationibus eruditissimis (Bazel, Petri 1578, Fol.)
143 Zie Mees, Lambertus Hortensius als geschiedschrijver.
144 Secessionum civilium Ultraiectinarum, et bellorum ab anno 1524 usque ad translationem episcopatus ad 
Burgundos, libri septem (Bazel, Oporinus 1546, Fol.). 
145 De bello Germanico libri septem (Bazel, waarsch. Oporinus, 1560, 4o); herhaaldelijk herdrukt.
146 De origine et interitu oppidi Nerdae liber, uitgegeven met vertaling en aantekeningen door Peerlkamp, 
Werken van het Historisch Genootschap, nieuwe serie 5 (Utrecht, 1866); achter deze kroniek drukte 
Peerlkamp nog de Chorographia Goiolandiae, een dichterlijke beschrijving van Gooiland.
147 Amsterdam 1636, gebonden achter C. Heresbach, Historia Anabaptistica … (Amsterdam, 1637), en 
in S. Schardius, Historicum opus …, dl. II (Bazel, [1574]), p. 1306-1331, herdr. Giessen, 1674.
148 Niet in Hortensius’ boek worden gevonden de berichten 1, 9, 10, 18-20, 28-30, 34, 53, 61, 63 en 
66-70. Sommige berichten heeft Hortensius wat ingekort, enkele zijn uitgebreid (zie hierna), maar de 
meeste worden vrij letterlijk vertaald, soms met wat toevoegingen van zijn hand, meestal van niet-
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veel belangrijke aanvullende feiten, met name over de oploop van mei 1535; blijkbaar 
had hij goede informanten in de stad.149 

Omdat Hortensius de Nieuwe maren zo grondig heeft geëxcerpeerd, is te zien wel-
ke versie hij daarbij heeft gebruikt. De tekst die hij voor zich had liggen blijkt het 
meest overeen te komen met versie ii, of mogelijk met het verdwenen archetype 
α. Alleen al de aanwezigheid in Hortensius’ boek van de berichten 48 en 49 over 
de troebelen rond het Friese Oldeklooster, van bericht 35 over gebeurtenissen in 
Leiden en van de uitvoerige versie van bericht 26, het optreden van Joost Buyck bij 
de ongeregeldheden met de onrustige burgers op de Dam, bewijst dat de auteur 
niet de versies iii, iv en v heeft gebruikt, want daarin ontbreken deze teksten. Deze 
conclusie wordt een aantal malen bevestigd door kleinere voorbeelden, zoals in 
bericht 26 waar Hortensius versies α/ii volgt met de vermelding van de vervanging 
van teruggetreden schout, of de zin in bericht 42 over het ijselijk geschreeuw van de 
naaktlopers, iets dat in Amsterdam wel nooit meer zou worden gehoord; ook deze 
mededelingen worden in de versies iii, iv en v niet gevonden.150 Of Hortensius nu de 

feitelijke aard.
149 Sterk uitgebreid met feitelijke gegevens zijn de berichten 50-52; voorts wordt elders in de 
Tumultuum (p. 44, 47-50, 64-68, 77-78) uitvoerig stil gestaan bij Amsterdamse zaken die niet uit de 
Nieuwe maren afkomstig zijn.
150 Er is één contra-indicatie die wijst op het gebruik door Hortensius van versie iii, iv of v: in de 
Tumul tuum, p. 17, staat dat in het keizerlijke plakkaat van begin maart 1534 een termijn van 14 dagen 
wordt genoemd, welk – foutief – getal eveneens in iii-v wordt gevonden; in i en ii is sprake van de cor-
rec te termijn van 24 dagen (bericht 3). Maar Hortensius kan in dit geval dezelfde fout hebben gemaakt 
die later via β in de tekstoverlevering van de Nieuwe maren is geslopen. Hij en de vervaardiger van β 
waren overigens niet de enigen: in het originele plakkaat stond ‘XXIIII dagen’, althans volgens het 
gelijktijdige afschrift in een Memoriaalboek van het Hof van Holland (Den Haag, Nationaal Archief, 
Hof van Holland (3.03.01.01), inv.nr. 29, f. 209r-210v), terwijl in twee latere Tafels op die Memo riaal-
boeken dat getal de ene keer luidt ‘vier en twintigh daegen’ (hetzelfde archief, inv.nr. 267, onge-

Tabel 5   concordantie Nieuwe maren – Tumultuum anabaptisticarum – Oproer der  
Weder-dooperen

Nieuwe maren  Tumultuum, Oproer der Weder-dooperen,
berichtnummers paginanummers folionummers
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2-8, 11 17-18 4v-5v
12-17 22-23 6v
– 44* 12v
21-27, 31-33 44-47 12v-13v
– 47-50* 13v-14
35-49 58-64 16v-19
– 64-68* 19-20
50-52, 54-60, 62, 64 68-77 20-24v
–  77-78* 24v
65 83 26-26v
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Amsterdamse berichten in de Tumultuum die niet worden gevonden in de Nieuwe maren
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versie ii heeft gebruikt of de verloren versie α is moeilijk uit te maken; de schaarse 
aanwijzingen voor het een of het ander lijken eerder in de richting van ii te wijzen.151 
Vanwege de nauwe relatie tussen versies α/ii enerzijds en versie i anderzijds, de eer-
ste redactie van Buyck zoals gevonden in handschrift A, is zelfs niet met zekerheid 
uit te sluiten dat Hortensius die laatstgenoemde ‘oertekst’ heeft gezien. Het enige 
dat daartegen spreekt is het ontbreken in de Tumultuum van bericht 63, dat ook in 
alle latere versies van de Nieuwe maren ontbreekt – maar Hortensius heeft wel meer 
berichten overgeslagen.

In 1614 kwam te Enkhuizen een Nederlandse vertaling van Hortensius’ boek van de 
pers, onder de titel Van den oproer der Weder-dooperen. De vertaler staat niet vermeld 
op de titelpagina, maar maakt zichzelf in zijn opdracht aan de Enkhuizer stadsbe-
stuurders bekend met de initialen I.M.P. Het boek was blijkbaar een verkoopsucces, 
want het werd in de zeventiende eeuw herhaaldelijk herdrukt.152 Bij vergelijking van 
de oorspronkelijke Latijnse tekst met deze Nederlandse versie blijkt dat de vertaler 
Hortensius’ tekst vaak getrouw overzet, zij het wat omslachtig, maar dat hij op een 
flink aantal punten daarvan in meer of mindere mate afwijkt.153 In een aantal gevallen 

folieerd), maar de andere keer ‘XIIII dagen’ (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 76 A 3, p. 33-34).
151 Een aanwijzing dat Hortensius versie ii voor zich had vinden we in bericht 37, waar in de groepen 
i, iii, iv en v (en dus ook in α) wordt gemeld dat de naaktlopers twee of drie dagen tevoren al eens eerder 
wa ren samengekomen, terwijl in ii – wel foutief – staat ‘twee of drie uren eerder’; Hortensius las blijk-
baar ‘uren’ in zijn legger, raakte mogelijk wat in de war vanwege de onlogische gang van zaken, en 
maakte ervan dat deze personen ‘kort na het derde uur’ samenkwamen (Tumultuum, p. 59: ‘paulo post 
tertiam horam’). Ook ontbreekt zowel in Hortensius als in versie ii in bericht 40, waar wordt gemeld 
dat de profeet Hendrik de snijder zijn wapens in het vuur wierp, de volgende zin in A (en mogelijk ook 
in α) ‘daer na sijn clederen int vier gheleijt’, waardoor Hendriks naaktheid in de volgende zin on ver-
klaard blijft. In de richting van het gebruik van α wijst daarentegen de aanwezigheid in de Tumultuum 
van bericht 13, terwijl dat in alle handschriften met versie ii ontbreekt, vanwege een kopiistenfout die 
moet zijn gemaakt toen die versie ontstond (zie hierboven, noot 59).
152 Eerste druk te Enkhuizen: Jacob Lenaertsz Meyn, 1614, herdrukt door dezelfde in 1624; voorts 
druk ken te Hoorn: Gillis Claesz Coster, 1624, en te Amsterdam: Jan Bramsz, 1643; Jan Jacobsz Schip-
per, 1659; Samuel Imbrechts, 1660; Adriaan Schoonebeek, 1694; Pieter Wittebol, 1699. Al deze uit-
gaven zijn gebaseerd op de vertaling van 1614, inclusief die van 1694 en 1699, die een iets veranderde 
titel hebben (Verhaal van de oproeren der wederdoopers), en waarvan de tekst op veel plaatsen lichtjes is 
gere digeerd. In sommige exemplaren van de uitgaven van 1659 en 1660 is een korte tekst bijgebonden 
(met eigen paginering) getiteld Oproer in Groeningerlandt; in de editie van 1660 wordt de tekst van 
Horten sius gevolgd door Der Herdooperen anslach op Amsterdam, anno 1552 in’t Latijn beschreven door mr. Jan 
van Nieueveen, nu in Nederduytschen rijm gesteld door C.G.P, ter bede van sijn vriend M.C. In 1695 verscheen, 
onder het fictieve impressum Paris: chez Charles Clouzier, een Franse vertaling door François Catrou, 
onder de titel Histoire des Anabatistes, ou relation curieuse de leur doctrine, regne & revolutions ..., waarbij een 
deel van de oplage abusievelijk met het jaartal 1615 op de markt werd gebracht; in 1699 verscheen in 
Amsterdam bij Jacques Desbordes de Histoire des Anabaptistes ... depuis l’an 1521 jusques à présent, een 
Franstalige bewerking en uitbreiding van Hortensius’ tekst, die ook met het jaartal 1700 is uitgegeven 
en herdrukt werd door Desbordes in 1702.
153 Het is daarom bedenkelijk dat recente studies die gebruik maken van Hortensius’ tekst, zoals 
Mellink, De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, zich daarbij steeds baseren op de Nederlandse ver-
ta ling en niet op het Latijnse origineel van 1548. Ook in zijn editie van teksten met betrekking tot de 
Amster damse wederdopers, DAN V, baseert Mellink zich op de Nederlandse vertaling van Hortensius; 
in zijn teksteditie met Gronings-Friese bronnen, DAN I, citeert hij Hortensius opmerkelijk genoeg naar 
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lijkt hij bij het vertalen de Nieuwe maren erbij te hebben genomen, omdat zijn woord-
keus meer daarbij aansluit dan bij het Latijnse origineel. Om een voorbeeld te noe-
men: wanneer de ‘profeet’ Hendrik de snijder zich ten overstaan van zijn volgelin-
gen heeft uitgekleed, stond hij volgens Hortensius geheel naakt, ‘zodat er niets was 
waarmee die zaken verborgen werden die voor mensenogen weggehouden moeten 
worden en die de natuur gebiedt te bedekken en geheim te houden’,154 wat de vertaler 
simpel weergeeft met ‘sonder eenichsins sijne schamelheydt te bedecken’,155 hetgeen 
vrijwel woordelijk overeenkomt met de tekst in bericht 40 van de Nieuwe maren. Een 
ander voorbeeld vinden we in het vervolg, in de tekst die beschrijft hoe de waardin 
van het huis wakker wordt van de stank van smeulende kleren en uit bed springt om 
op onderzoek uit te gaan; ook hier volgt de Nederlandse tekst veel nauwer de Nieuwe 
maren (bericht 41) dan het Latijnse origineel.156

In de Amsterdamse historiografie van de zeventiende en achttiende eeuw lijken de 
Nieuwe maren verder geen grote rol te hebben gespeeld, afgezien van de eerder gesig-
naleerde afschriften uit die tijd, waaronder in een manuscript van A. Six uit 1664 dat 
blijkens de titel de geschiedenis van Amsterdam wil behandelen. Wanneer Johannes 
Isacus Pontanus in 1611 zijn Rerum et urbis Amstelodamensium historia uitbrengt, be-
steedt hij daarin natuurlijk uitgebreid aandacht aan de perikelen met de wederdo-
pers, maar daarbij steunt hij volledig op Hortensius, zoals hij overigens zelf ook 
zegt: die auteur is als tijdgenoot van de gebeurtenissen in zijn ogen betrouwbaar.157 
Hortensius’ tekst wordt door hem vrijwel steeds simpelweg overgeschreven, waarbij 
hij slechts incidenteel kleine veranderingen aanbrengt: wijziging in de woordvolgor-
de, vervanging van een woord door een (bijna-)synoniem, soms een andere bewoor-
ding van een zin.158 Pontanus’ afhankelijkheid van Hortensius, en zijn onbekendheid 
met de Nieuwe maren, blijkt ook uit het overnemen van fouten uit de Tumultuum: de be-
wering dat de zwaardlopers van 22 maart 1534 naakt door de stad renden, en de on-
juiste weergave van de duizend man uit Henegouwen die op de Nieuwendijk kwamen 
als aanhangers van de wederdopers in plaats van te Monnickendam als regerings-

het Latijnse origineel (aldaar nr. 30; inclusief de signalering van een foute datum in de Nederlandse 
vertaling). 
154 Hortensius, Tumultuum, p. 60: ‘ut non esset quo ea quæ ab oculis hominum sunt removenda, et 
natura tegi haberique occulta voluit, conderentur’.
155 Hortensius, Van den oproer, f. 17.
156 Hortensius, Tumultuum, p. 60-61: ‘Gravis dirusque fœtor vestium igne correptarum, totam iam 
domum ita oppleverat, ut mulier domus hospita, quæ harum rerum ignara omnium erat, eo experrecta, 
lecto exiliret, focos exploratura, ecquod incendium usquam esset’ (De doordringende en vieze stank 
van de kleren die door het vuur werden verteerd vulde zodanig het hele huis, dat de vrouw des huizes, 
de waardin, die van die zaken geheel onkundig was, daardoor wakker werd en uit het bed sprong om 
de haard te zoeken vanwaar die brand zijn oorsprong vond’); Hortensius, Van den oproer, f. 17: ‘Als nu 
de cleederen in het vyer begonden te smoocken ende te stincken, is de vrouwe van den huyse (die dit al 
onbekent was, daar door wacker gheworden zijnde) nae boven toe gheloopen’.
157 Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia, p. 36: ‘Lambertus Hortensius, quem, ut ævi 
istius scriptorem ideoque & fide dignissimum, hic potissimum sequimur’.
158 Soms vinden we in Pontanus een overschrijffout: op p. 33 bijvoorbeeld staat de datum ‘15 
Kalendas Iunii’, (te herleiden tot 18 mei) waar Hortensius ‘17 kalendas Iunii’ geeft (dus 16 mei, in 
overeenstemming met de datum gegeven in de Nieuwe maren, waaruit Hortensius had geput).
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troepen ter bestraffing van de dopers.159 Een detail dat hij niet aan Hortensius heeft 
ontleend betreft de onthoofding van negen Amsterdamse wederdopers in Den Haag, 
waarna hun hoofden in tonnen naar Amsterdam werden vervoerd en op de Volewijk 
op staken zijn gezet. Juist dit gegeven vinden we ook, in enigszins andere vorm, in 
versie v van de Nieuwe maren, die het evenwel niet uit Pontanus heeft, getuige de in v 
genoemde details die in Pontanus ontbreken: de datum van de executie op 5 decem-
ber 1533, en het feit dat de hoofden in haringtonnen zaten. Beide berichten lijken on-
afhankelijk van elkaar terug te gaan op het verhaal in de Amsterdamse kroniek; dat 
werk circuleerde waarschijnlijk in (al dan niet partieel) afschrift in Amsterdam.

Drie jaar na publicatie van Pontanus’ boek verscheen er een Nederlandse ver ta-
ling,160 en ook hierin is geen spoor te bekennen van een gebruik van de Nieuwe maren; 
de vertaler, Petrus Montanus, heeft Pontanus’ Latijnse origineel meestal zeer letter-
lijk gevolgd.

Ook andere geschiedschrijvers volgen Hortensius wanneer zij het Amsterdamse 
oproer van de wederdopers beschrijven. Dat geldt voor Gerard Brandt in het eerste 
deel van zijn geschiedenis van de Hervorming (1663),161 en ook voor Jan Wagenaar in 
het eerste deel van zijn grote geschiedenis van Amsterdam (1770).162 Wanneer zij al 
kennis hadden van de Nieuwe maren, zullen zij hebben gezien dat Hortensius dezelf-
de informatie gaf, maar dan met aanvullingen. Iets anders ligt het bij Olfert Dapper 
in zijn Amsterdamse geschiedenis (1663). Ook hij verwijst naar Hortensius als zijn 
hoofdbron,163 maar uit de door hem gegeven details en gebruikte bewoordingen lijkt 
hij daarnaast geput te hebben uit een tekst die leek op versie v van de Nieuwe maren. 
Dat blijkt uit de opname van het bericht over de in 1533 in Den Haag geëexecuteerde 
wederdopers, wier hoofden in haringtonnen naar Amsterdam werden vervoerd en 
daar op staken gezet.164 Dapper combineert vaker bronnen, zoals in het bericht over 
de zwaardlopers: in navolging van Hortensius (of Pontanus) vemeldt hij ten onrech-
te dat die naakt liepen, maar veel woorden en zinswendingen lijken ontleend aan de 
Nieuwe maren.165 Dapper heeft trouwens ook archivalia geraadpleegd; hij citeert enke-
le schepenvonnissen uit de processen tegen de wederdopers.

159 Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia, p. 32 resp. 34. Bij de Nieuwendijk wordt door 
Pontanus, in aanvulling op Hortensius, uitgelegd dat dat in Amsterdam de voornaamste straat van de 
Nieuwe Zijde is.
160 Pontanus, Historische beschrijvinghe.
161  Brandt, Verhaal van de Reformatie. Brandt verwijst in de noten naar de paginanummers uit 
Hortensius’ oorspronkelijke Latijnse werk, maar in zijn tekst lijkt hij voornamelijk te baseren op de 
Nederlandse vertaling van 1614, gezien de vele citaten en parafrases daaruit.
162 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst I. Hij verwijst in zijn noten naar een Latijnse editie van 
Hortensius (gezien de paginanummers de heruitgave van Schardius), maar lijkt de Nederlandse 
vertaling ook bij de hand te hebben gehad: op p. 241 figureren in het verhaal over de duizend mannen 
uit Henegouwen ook Friezen, en die staan wel in de vertaling, maar niet in Hortensius’ origineel. 
Wagenaar raadpleegde voor de gebeurtenissen rond de wederdopers ook Amsterdamse archivalia, 
zoals het Sententieboek en de Keurboeken D en E.
163 Dapper, Historische beschryving, p. 143. Het is niet onmogelijk dat Dapper Hortensius’ tekst via 
Pontanus kende. 
164 Dapper, o.c., p. 144. Dit bericht staat, zoals we zojuist zagen, ook in Pontanus, maar Dappers 
tekst sluit nauwer aan bij die in versie v van de Nieuwe maren. 
165 Dapper, o.c., p. 144-145. In Hortensius, Tumultuum, p. 17, staat: ‘Postridie quinque ex gente 
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De editie van de Nieuwe maren

Gezien de bijzondere overlevering van de Nieuwe maren is een bijzondere presentatie 
van deze relatief korte tekst gerechtvaardigd, in de vorm van zowel een facsimile van 
het autograaf van de hoogstwaarschijnlijke auteur al een editie van de herziene tekst-
versie die aan de basis heeft gestaan van de verdere verspreiding ervan. 

Op p. 74-119 vindt men een facsimile van het autograaf van Joost Buyck in zijn ma-
gistraatsboek, dat de eerste nette versie van de tekst vertegenwoordigt. Vanwege de 
slechte leesbaarheid van Buycks handschrift gaat dit facsimile vergezeld van een (di-
plomatische) transcriptie.

Dan volgt op p. 122-157 de editie van de tekst zoals die in het archetype α zal heb-
ben geluid. Deze is gereconstrueerd op basis van handschrift B, dat nog het meest 
dicht bij α bleek te staan; de in de tekst gegeven folionummering is dan ook die van 
B. In dit geval is de transcriptie kritisch-normaliserend, hetgeen inhoudt dat de in-
terpunctie en de hoofdletters aan het hedendaags gebruik zijn aangepast, evenals de 
lettervormen i-j en u-v. Op een handvol plaatsen wijkt B af van de andere afschriften 
in groep ii alsmede van de tekst in tenminste één andere groep, waaruit mag wor-
den geconcludeerd dat B daar is afgeweken van de tekst van α, zoals die in de andere 
tekstgetuigen wordt weergeven; hier wordt die variante tekst gevolgd, met natuurlijk 
de tekst van B in een noot. 

Het was niet doenlijk om in de editie alle tekstvarianten in de groepen iii, iv en v te 
geven,166 laat staan in de afzonderlijke handschriften; we hebben ons beperkt tot de 
voornaamste verschillen. Daaronder verstaan we rigoureuze ingrepen zoals verwij-
dering van zinnen, passages of zelfs hele berichten, alsmede natuurlijk toevoegingen 
die feitelijke informatie bevatten die in B ontbreekt. Niet vermeld worden in het alge-
meen loutere kopiistenvarianten zoals een gewijzigde woordvolgorde, vervanging 
van een woord door een synoniem, of varianten die duidelijk berusten op een lees- of 
schrijffout, met name wanneer die slechts in één of in enkele handschriften worden 
gevonden, en niet binnen een gehele groep. Tekstuele varianten zijn behandeld per 
tekstgroep. Citaten komen uit het oudste handschrift van iedere groep: B voor groep 
ii, G voor iii, I voor iv, terwijl groep v slechts bestaat uit handschrift L. Bij individuele 
varianten binnen een groep wordt uiteraard verwezen naar het betreffende handschrift 
of de betreffende handschriften.

Daarnaast gaat de editie vergezeld van een verklarend notenapparaat. Bij referen-
tie aan algemene encyclopedische kennis en begrippen uit de Amsterdamse geschie-

Anabaptistica nudi in publicum, (erat diei meridies) singulos strictos gladios dextra vibrantes, 
prosiluerunt. Hi velut lymphati homines ...’. Deze passage luidt in handschrift L (versie v) van de 
Nieuwe maren (bericht 6): ‘Op den XXII Meert hebben hun vercloeckt vijff mannen vanden voors. zecte 
ende die welcken op de middagh liepen als ontsinnige menschen langs de strate met blooden 
swaerden en bussen ...’. Dapper, o.c., p. 144, schrijft: ‘Des anderen daeghs, den eenentwintighsten van 
Lentemaent, verstouteden zich vijf mannen op de klaren middagh, naekt, met zwaerden en roers in de 
hant, langs der straten te loopen, en als uitzinnige menschen ...’. De gestippeld onderstreepte delen in 
Dappers tekst gaan terug op Hortensius, die met een ononderbroken onderstreping lijken direct 
geciteerd uit de Nieuwe maren (zij het met een vergissing in de datum).
166 Voor de groepen i t/m v zie p. 31-35.
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denis, de laatste vaak gevonden in Carasso-Kok, Geschiedenis van Amsterdam I, zijn de 
vindplaatsten niet geannoteerd. Dat geldt ook voor gegevens over Amsterdamse ma-
gistraten, die merendeels afkomstig zijn uit Elias, Vroedschap, en uit de diverse lijs-
ten van regeerders, onder andere gepubliceerd in Pontanus, Historische beschrijvinghe, 
en Wagenaar, Amsterdam VII.167 Informatie over Hollandse bestuurders komt uit Ter 
Braake, Met recht en rekenschap. Voor aanvullende informatie uit contemporaine do-
cumenten wordt verwezen naar Mellinks editie daarvan in DAN I en DAN V. Namen 
of begrippen die toelichting behoeven maar die enkel als variante lezing in een noot 
worden gevonden, worden aangeduid met (n).

167 De door hen gegeven lijsten lijken grotendeels terug te gaan op die gevonden in de hierboven 
beschreven magistraatsboeken (p. 19-31).

p. 65-72 serie gravures met scènes uit het wederdopersoproer. De gravures, gedrukt in Hortensius, Van den 
oproer der Weder-dooperen (1624), zijn vervaardigd naar oudere schilderijen; zij zijn na 1660 door 
Dirk Jansz van Santen ingekleurd. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, sign: Band 2 C 18.
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Nieuwe maren: facsimile en transcriptie van 
het handschrift van Joost Buyck

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   73 22-06-16   17:45



74 Edities

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   74 22-06-16   17:45



 Facsimile en transcriptie 75

[p. 1]  Nieuwe maren beghonnen mit dat iaer van | Anno – 1534 –

[1]  Jnt eynt Januarij is Cornelis Banninck vuyt | Amstelredamme ghetochgen na 
bruessel ende mit hem van | brueszel syn ghetogen den biscop van prix | ende 
mester Gherret muyllert als ambassaten | van keyserlijcken majesteyt ende den 
landen van Hollandt | om dach te houden mit die Rebelle van | luybeck tot 
hamborch waer toe mede quaemmen | veel oestersche steeden

[2]  Omtrent lichtmis syn opgeresen sekere opinioesen | menschen ghenaemt ver-
doepers waer off by den | schout van Amsterdamme sommyge van desen ghe-
vangen | syn ende inden hach ghebrocht ende sij luyden | quammen by malcan-
der buyten ian Roeden poert

[3]  Jnt beginzel van martio is ghepupliceert | een placaet waer in keyserlijcke ma-
jesteyt alle dese verdoepers | gratij verleent mits sy luyden binnen .24. daghen | 
gaen voer haeren bichtuaeder ende bekennen haer | dwalinghen mits ontfan-
gende oetmoedijge | penitentie Ende indien sy haer scult niet | kennen en wil-
len zo zalmenze overleueren inden | hach om aldaer te hoeren zulcx als Recht 
| wesen zal
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[p. 2] # Loff god Anno – 1534 – Jn Amstelredamme

[4]  Opten .21. martij zo hebben hem versaemlet van | allen landen hier omtrent 
die secte van den verdoepers | mit wijff ende kint te Reijsen mit .10. ofte .12. 
cogge | scepen na landt van overijsel om voert te trecken | daer hem den heer 
god wijsen wil / achterlaetende | huys. hoff. lant. zant. vrinden ende magen. et-
cetera

[5]  Ten daghen als bouen is ghecomen binnen deser stede | een secretarius vuijt 
den hach belastende die stede | dat sij zullen arresteren ende Resisteren noch 
sekere | scepen gheladen mit verdoepers ende dier secte waer | offmen ghehou-
den heeft .5. scepen

[6]  Opten .22. martij hebben hem vercloeckt .5. mannen | vanden1 voers. secte die 
welcke op middachs liepen | als ontsinnegen menschen langes der straeten 
mit | bloete swaerde ende bussen sonder dat sij ijemants | quetsten Roepende 
in den naem des heeren die | ghebenedijinghe is an die nieuwe zijde ende die 
| vermaledijinghe an douwe zijde ende dier ghelijcke | woerden waer om die 
burgers te samen | scoten an die plaets ende2 die scutterie hem vergaderde | 
elcx in sijn dolen

[7]  Opten .26. martij sijnder van dese secten .7. mannen | gherecht binnen har-
lem ende op Raden ghestelt ende | dat by den Raet van hollandt die daer present 
waeren | waer onder waeren .3. mannen van den ghenen die | den op loep bin-
nen Amsterdamme maecte –

1  v door een d heengeschreven.
2  ende boven de regel toegevoegd.
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[p. 3]  # Loff God Anno .1534. in Amstelredamme

[8]  Opten .30. martij syn hier binnen Amsterdamme gheexecuteert | mit die swaer-
de3 ende op Raden ghestelt .2. doepers | ende dit bij sentetij4 van den Raet van 
hollandt die doe | ter tijt present waeren

[9]  Opten .2. Aprilis syn hier ghecomen sekere brieuen an | onsen burgermeijste-
ren van cornelis banninck waer in | hij scrijft datmen mit die luybecxze gheen 
pays en | hebben cunnen maecken alzo dat der oerlochnoch ongesoent | bleeff

[10]  Opten .7. Aprilis heeft Cornelis banninck onsen burgermeijster | ghescreven 
an die stede van Amsterdamme ho datter mit luybeckze | .4. iaere bestant ghe-
maect is op alzulcke manieren | als van datum den .26. martij binnen ham-
burch | ghemaect waeren dese pays is ghemaect tot delmerhorst | ende aldaer 
syn die luybeckze gheuolcht ende onsen | ambassatuers van keyserlijcke majes-
teyt al daer na ghereden | god gheeff dattet zalich wesen moet

[11]  Opten .24. Aprilis zo synder binnen harlem by thoff | van hollant ter presentie 
van myn heere van hochstraten ende | die Roe Roede vuijt brabant ofte vlaende-
ren ghe- | excuteert .4. mannen mitten vier verbrant ende | .2. vrouwen ver-
droncken

[12]  Opten .29. Aprilis zijnder ghecomen sekere brieuen vuijt Vriszelant | van den 
Raedt an die burgermeijsteren van Amsterdamme waer mede sij | ghewaerscuut 
waerden als dat die verdoepers hem luyden | binnen der voers. steede vergae-
deren wilden vuijt welcker | oersaecken men vergaedert hebben die .3. scut-
teryen ende dat Frouwe 

3  r boven de regel toegevoegd.
4  lees sententij (de afkortingsstreep ontbreekt).
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[p. 4]  # Laus deo Anno .1534. in Amstelredamme

  gild mit dat cruijs gild des sachternoens opter stede huys is mit | hem luyden 
Raedt ghehouden waer op sij luyden antwoerdden | dat sy dien Raet ghaven 
die burgermeijstere ende die van die gherechte | mit zampt den .36. deser ste-
den ende sij luyden wilden daer | by sterfuen ende leuen Ende als doe isser een 
verbot | mitter clocke off gheluyt datmen nyemant die verdoept sijn | dat gheen 
borgers en sijn en sout moeten huysen ofte berchgen | op die peyne5 van den 
hals ofte sy souden moeten die | gherechten dat an bringhen Ende dat alle die 
gheen | die verdoept waeren ende gheen porters sijnde vuijt der stede | souden 
gaen voer .5. vuijren op haeren hals te verbueren | Ende als die clock .5. vren 
waes gheslaghen zijn weder omme | vergadert die scutteryen an die plats mit 
haer gheweer ende hebben | alsdoe veel huijssen besocht ende daer syn omtrent 
.20. persoenen | gheuanghen etcetera

[13]  Opten .2. dach maij is ghecomen binnen Amsterdamme die graeue | van 
Hochstraete stadthouder6 general mit die Roede Roe ende alle den | Raet van 
thoff van hollandt

[14]  Opten .8. dach van maij zo zijnder bij die wet van Amsterdamme | ghecondem-
nert te quartieren twe mannen van der secte van | die anabaptisten om sekere 
confescie by haer gheleden tot dier | intentie vander ver derffenisse derstede 
van Amsterdamme etcetera |

[15]  Opten .10. maij zo synder binnen Amsterdamme voer die processij ghegaen | 
bloets hooffts beruoets in witte linne clederen .36. manne de | welcke weder 
om Riepen ofte Resuleerde mit karssen in haer handen

[16]  Opten .11. may synder binnen Amsterdamme by thoff van hollandt | .4. manne 
ghebrant ende .4. onthoeft opten .12. may noch een gherecht

5  boven de eerste e een overtollige afkortingsstreep.
6  houder boven de regel toegevoegd.
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[p. 5]  # Laus deo Anno domini .1534. in Amsterdamme

[17]  Opten .16. may synder noch .4. mannen gherecht ende op Raderen ghestelt | 
Ende sanderen dachs daer na zo zijn die Raetheeren weder om | na den hach 
ghetoghen |

[18]  Opten .18. may is die graff van hochstraten mit die scutterye | van monnicke-
dam hier van daen ghereijst na Monckedam ende zo | voert tot Edam. horn. 
enc huysen. ende anders om te besichtigen | die stercte der seluer stede

[19]  Jtem in die maent van September is alzo veel Rogge in Amsterdamme | ghe-
weest datmenze op die paueyzelen hebben moeten leggen | ende daer solders 
ghebreck waeren gans waterlandt. Horn. Enchuysen. harlem. leyden waes vol 
dat pruyse zaet | gout 11 gout gulden ende die Reveler 13½ gout gulden god7 | 
danck den almachtyghen god |

[20]  Jtem opten – 26 – dach Septembris is mit vonnisse van scepenen een | vrou 
ghecondemneert te weder roepen van tscauoet haer plasphemie | die sij vant 
heijlich sacrament ghesproecken hadde8 ende bouen dat noch | haer tonge 
opghesplit ende .3. iaeren vuijt der steede gebannen9 van | welcke voersz. saec-
ke scepenen groette swaricheyt maecte ouermits | dat de keyserlijcke majesteyt 
an hem alleen hout die saecke van | sacramentarij ende scepenen gheen ken-
nisse mogen neemmen | dan alleen van anabaptiste ende dat duerrende de tijt | 
van een iaer achtervolchgende placaten Soist nu zo dat | den schout ende ghe-
rechte belast is dese vrouwe ter iustitie | te setten voer scepenen ende dit ach-
teruolchgende beuel van | den stadthoudere ende Raden in hollant by monden 
ghedaen | van een secretarius vuyt dat hoff ghenaemt vuytwijck | dese vrouwe 
waes by die wet van Amsterdamme inden hach | ghesonde ende den Raet heeft-
ze weder om ghesonden bydie | voernoemde secretarius. etcetera. – – –

7  sic; uiteindelijk wel bedoeld als zoe.
8  hadde boven de regel toegevoegd.
9  ghebannen boven de regel toegevoegd.
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[p. 6]  # Laus deo Anno domini .1534. in Amsterdamme

[21]  Jnde maent van Septembris is in hollandt ghecomen de | graeff van hochstrae-
ten als stadthouder van hollant | ende is ghecomen binnen harlem delft ende 
leijden om | mit den gherechten ende vroetscappen der seluer steden | te com-
municeeren ende Raeden mit waet manieren men | soude exturperen ende vuijt 
Roeyen die secten vander | anabapstisten ende sacramentiste ende mede toe-
sicht tot bewaringe | der seluer steeden etcetera |

[22]  Ende is alzo opten .1. octobris ghecomen binnen der stede | van Amstelredamme 
mit hem brenghen myn heere van assendelft | mester vincent 10 tresorier mes-
ter ioest zasbout mester | Reynier procruer general als Raeden vuijt hollant. 
ende | sy hebben opten .2. octobris ontboeden by hem luijden te | comen int 
conuent vander betanien aldaer myn heere ghelogeert | waes. heijman iacops z. 
schout Cornelis banninck ende allert | boelen z. burgermeysteren Claes hille-
brant z. Cornelis dobbe11 z. | mester Clais heyn ende ioest buyck scepenen al-
daer hem luyden | voer ghehouden is .25. articulen noepende de slapheyt van | 
der Justicie waer op by den gherechten der steden | van den Amsterdamme ghe-
antwoerdt is die waerafticheyt van | tgeen dat sy wisten ende op veel articulen 
seyden | sy vanden seluen niet ghehoert te hebben |

[23]   Dit savonts ghedaen sijnden hebben des anderen dachs | doen vergaederen 
opter stede huys al dat gherecht mit | den .36. deser steden ende daer is by ghe-
comen den 

10  hier mester, doorgestreept.
11  ob onduidelijk.
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[p. 7]  # Laus deo Anno domini .1534. in Amsterdamme

  stadthouder mit den anderen heeren ende Raden vuijt Hollant | als voers. is 
ende aldaer mit malcanderen Raet ghehouden |

[24]   Opten .4. ende .5. dach als bouen syn ontboeden ghewest | allen den .36. 
Raden ende die vande gherechten deser steden | apaert by myn heere ende den 
Raet als bouen in zijn logijs | ende 12 men hilter voer dese nabescreven puncten 
als | wie eenne ijgelijcken guet duchte schout te wesen deser | stede na dien 
heijman iacops dat niet langer bediende | en wilde Jtem oft daer niemant int 
gherecht ofte | .36. en waeren die suspect ghehouden weerdden vander | luyt-
terye. anabaptisterie ende sacramentarie Jtem oftmen | goede waecht hielt in-
der stede hielt Jtem oftmen oeck | alle iaer goede Rekeninge deede vander stede 
goeden etcetera |

[25]  Omtrent den .7. ende .8. dach vanden october zo zijnder | by scoennen dach13 
gheuanghen .2. porters vander secte by de procuruer | general waer duer een 
faem ghecomen is onder de | ghemeente datmen noch wel .200. burgeren by 
nacht | 14 soude vangen ende vuijt der stede voeren om | welcke oersaecken se-
kere meennichten hem ghehouden hebben15 bij | avont ende nacht opter plaet-
ze deser steede sonder weete | ende concent vanden burgermeysteren |

[26]  Tis ghebuert opten .10. dach als bouen dat ian holesloet | ende ioest buyck 
waechte als hoeffden vander stede mit | drie Rotten vander scutterie waerom 
de scutterie | niet wel en naemmen dat zo veel luyden ande | plaets by avondt 
soude vergaeren na dien sij ghen wacht16 

12  hier mit, doorgestreept.
13  schoennen dach gecorr. uit naecht.
14  hier vuyt, doorgestreept.
15  hebben bovengeschreven.
16  ghen wacht gecorr. uit ghewacht.
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[p. 8]  # Laus deo Anno domini .1534. in Amsterdamme17

  en hadden waeren wel in meenninge die te bestocken | ende an te veerdden 
niettemin woerdden dat belet | by Raedt van ian holeslaet ende ioest buyck 
maer | eyntlyck ging ioest buyck mit .3. ofte .4. scutters | hem luyden vraghen-
de 18 mit goede manieren ende | vrintlycke woerdden tot waet propoest ende 
meenninge | sij luyden hem aldaer verzaemdle ende onthielden | twelck sceen 
te wesen meer tot commotie dan tot vrede | welcke luyden hem ter antwoerdde 
gauen dat sij | niet en gingen om eennijge commotie te maecken | dan waere 
mede porters alzo wel als die de | wacht beuolen waes die oersaeck waer om 
sij daer | waeren waes dat sij luyden niet bij nacht sonder | Rede ende Justitie 
vanden bedde ghehaelt willden wesen | Doch woerdden zo veel bij ioest buyck 
gheseyt | ende ghebeden dat sij luyden thuijs wilde slaepen hij | wordden daer 
borch voer datmen haer vanden | bedden niet en souden haelen ingevallen daer 
ijemant | van dier nacht na hemluyden persoennen ende | huysen taelden hij 
wilde hem seluen daer voer | stellen mit die gantze scutterie die op dien nacht 
| mit hem waecte ende omtrent .11. ende .12. vuren inden | nacht sijn dese luy-
den altemet vanden plaetze | ghetogen etcetera

[p. 8v  onbeschreven]

17  op deze bladzijde is, wel vanwege de kwaliteit van het papier, de inkt sterk uitgevloeid, met deels slechte leesbaar-
heid tot gevolg. Wel om deze reden is de versozijde van het blad onbeschreven gelaten.
18  hier de aanzet van een letter, doorgestreept.
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[p. 9]  Laus deo Anno domini .1534. in Amsterdamme

[27]  Na dien myn heere de stadthouder ghehoert heeft de | murmuratie ende ver-
gaderinge vander ghemeente by | nacht heeft 2. ofte .3. nachte mit vreze syn 
volck ende | dinneren doen waecken 19 ende by hem in syn logijs | blyven maer 
hij is opten .10. octobris van heen ghereijst

[28]  Middeler tyt als myn heere stadthouder hier binnen Amsterdamme | waes heb-
ben de burgermeysteren moeten noemen ende | proponeren een burger om 
schout ambocht te bediennen | 20 na dien heijman iacops dat niet langer en 
wilde | bediennen waer om den .36. vergadert is opten | .3. octobris ende heb-
ben daer toe ghebeden mitt hem allen | Claes gerit matheus z. om ter liefte 
vander steede | die welcke dat selffde gheheel Refuseerden doch | int eynt an 
naem ende woerdden by den stadt | houder gheeet ende crech acte by prouisij 
om van | stonden aen dat te mogen bediennen ende quam | op sinte vechters 
dach21 als schout van Amsterdamme | ende sceyden partien etcetera – – –

[29]  Jtem novembris is een beroerten binnen Amsterdamme gheweest overmits | een-
ne ian van Reene ghenaemt by den schout gheapprehendeert | woerdden om 
sekere seditiose woerdden die hij ghesproecken | soud hebben twelck hem bij 
.4. ofte .5. tuijchgen overtuijcht | waes mits hij niet lijden en wilde is daer om 
vuijter stede | ghebanne ten ewijgen daghen op sijn lijff etcetera –

19  hier de aanzet van een letter, doorgestreept.
20  hier da, doorgestreept.
21  dacht met de t doorgestreept.

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   91 22-06-16   17:45



92 Edities

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   92 22-06-16   17:45



 Facsimile en transcriptie 93

[p. 10]  + Laus deo Anno .1534. In Amsterdamme –

[30]  Duer welcke beroerten die burgermeysteren Raedt ghehouden hebben | mit den 
.36. deser stede ende mede die oersaecke van den beroerten | te kennen ghege-
uen hebben die drie scutterie welcke scutterie | hem ghelijckelijcken gauen tot 
subiectie ende onderdanicheyt | van hueren burgermeysteren ende wethouden-
deren

[31]  Nae dat dit ghesciet waes hebben die vander wet ontboeden | twe burgeren 
waer off den eennen quam ende den ander | hem fugitijff stelden ende overmits 
hij niet en copareerden22 | ende die vander wet ghenoech wisten van sijnder 
seditiese stee | ende woerdden dien hij voer der burgermeysteren ghesproecken 
had | is daer om ten ewijgen daghen vuijtter stede ghebanneI op | syn lijff mit 
confiscatie van 100. gulden current vuijt zijn goet

[32]  Opten laesten 23 dach decembris is de voers. burger | die compareerden mit 
den swaerde 24 ende op eennen Rat ghestelt | mits hij verdoept waes qualicken 
ghevoellende vanden sacramente | ende ordonnantie der heijlijgher kercke ende 
mede 25 om dat |hij 26 tot versceijde tijde ghegeuen had onder den gheennen | 
die beroerten inder stadt maecten ende sekere woerdden van | seditij by hem 
ghesproecken |

[33]  Opten selfden dach is een vrou verdroncken mits sij verdoept27 | waes ende 
vander selffder opinie waes als desen voers. burger | god wes die zielen barm-
hertich |

[34]  Ende verleent de Regenten van der stadt wijsheyt ende sijn | godlijcke gratie die 
nu bijsonderling ende tot allen tijden | van noede is etcetera – – –

22  lees compareerden (de afkortingsstreep is vergeten).
23  hier tijt, doorgestreept.
24  hier ontbreekt wel het woord gherecht.
25  hier op, doorgestreept.
26  hier ontbreekt wel het woord hem.
27  de p onduidelijk.
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[p. 11]  Laus deo Anno .1535 in leijden

[35]  Opten .23. ianuarij is een beruerten binnen leijden gheweest vanden | ana-
baptisten die in meenning waeren des snachs die stadt in | brant te steecken 
twelck den heeren vander stadt te kennen ghegeuen | waerdden bij een boden 
ghesonden vanden casteleijn van Woerdden | diet hem luyden verboetscap-
ten savonts na de port toe waes alset | snachs ghescieden soude duer welcke 
boetscap de burgermeysteren | ende Regenten van leijden hebben doen ver-
gaederen haer ghemeenten | ende hebben een huijs gheuonden twelck sij de 
nacht belaghen | ende des smorgen gauen hem de anabaptisten op ende daer | 
woerdden gheuangen omtrent .15. mannen ende .5. vrouwen

[36]  Jn Amstelredam 

  Opten – 11 – dach februarij des smorgens een weijnich tijts na drie vren | syn 
vergaedert gheweest ten huijsen van ian zijuerts z. laeckencoper | inde sout-
stech die welcke ian selff absent ende in oestelant waes | sekere herdoepers als 
.7. mannen ende .5. vrouwen onder welcke | mannen een van hem allen voer 
een prophet sij hem hielden ende hij | hem vuijtgaff genaemt heijnrick een snij-
der van syn ambocht

[37]  Een weynich tijts te voeren te weeten .2. oft .3. dagen geleeden | zo zijn dese 
selue personen vergadert gheweest ende die propheet | heeft hem gheleijt op 
sijn buijck om te bidden in presentie van | allen ende heeft alzo ghebeeden dat-
tet al scudden ende befden | dat op de camer waes zo sij luijden hem lieten 
duncken

[38]  Ende na hij sijn ghebet geeijnt hadde zo heeft hij ghesproecken tot | eenne man 
van sijn iongere ick heb ghesien gods mogentheyt | gods persoen ende mit hem 
ghesproecken ick heb gheweest inden | hemel ende inder helle dat oerdel gods 
is naeckende ende | gij dienner sijt inder ewicheyt vermaledijt die hel en is | iou 
niet goet ghenoech dan duer die onderste diepte so
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[p. 12]  # Laus deo Anno .1535. in Amsterdamme #

  sul gij sincken de dienner dit hoerende heeft gheroepen28 heer god vader | al-
machtich west mijn barmhertich ende goedertieren. ende alsdoe | seijde de 
propheet nu ben gij een kint gods ende iou sonden sijn | iou vergeuen

[39]  Ende opten voernoemde dach smorgens vroch sijn sij luijden vergadert | ge-
weest ten voers. plaetzen ende somijge vanden voers. .5. vrouwen | heijmelyc-
ke van hueren mans sijden ontwrect ende bij hem luijden | ghecomen ende na 
sij mit malcander omtrent .3. ofte .4. vren bij malcander ghepreect geleert ofte 
ghebeeden hadden ende die waerdiennen | anders niet wanct29 sij in slaepe 
lach

[40]  So heeft de propheet van sijn hoeft ghenoemen sijn backeniel ende | sijn har-
nasch syn mes ende andere bellicuesen instrumenten ende | heeftet in vier 
gheleijt daer na sijn clederen int vier gheleijt | alzo dat hij puer naect stonden 
niet hebbende waer mede | hij sijn scamelheyt decten ende ter stont beual hij 
de zes andere | mans 30 personen dat sij so mede soude doen ende haer naect | 
maecken ghelijck sijt dede ende oeck mede de vier vrou | personen die haer so 
naect maecten dat sij niet een vlucht snoer | in haeren haer hielden maer alle 
dat vander aerde ghemaect | waes most int vier ghewoerppen waerdden ghe-
lijck sij deede | meennende god daer mede een brant oyffer te doen

[41]  Na dien nu de clederen veruaerlijcken ende vreselijcken begonnen | te smuelen 
ende te stincken so is de .5. vrou persoen twelck de | waerdinne waes ontwaec-
ken ghewoerdden ende is bouen gecomen | om te sien waetter doens waes 
ende als sij sach dat sij mit haer | elfuen nact stonden te weten .7. mans ende 
.4. vrouwen so heeft | de profeet van stonden an haer mede gheboeden dat sij 
sulcx doen | mosten als sij luijden ghedaen hadden twelck sij ter stont dede | 
haer naect maecten ende haer clederen int tfuer woerp

28  gheroepen boven de regel toegevoegd.
29  wel te lezen als wanet.
30  hier ver, doorgestreept.
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[p. 13]  # Laus deo Anno .1535. in Amsterdamme31

[42]  Ende als sij nu mit haer .12. aldus naect stonden en wisten | sij niet waet sij 
beginnen souden doe beual hem de profeet | dat sij hem altesamen volchgen 
souden in loepen ende in Roepen | ende in Roepen. also sij deede ende sijn een 
weijnich na drie vuren | vuijt den huijssen gheloepen maeckende alsulcken 
vreselijcken | gheluijt ende ghescreij dat gans Amsterdamme noijt vreselijcker 
| geluijt ghehoert en hebben noch meenne te hoeren twelck in | somijge her-
ten in .50. iaeren niet vergeeten waerdden | ende et Roep waes32 we. we. we. 
hemelsche vaeder wraeck. wraeck | wraeck ende sij liepen aldus naect langes 
der straeten | maer in een halff vuijr tijts als die buergers duer dit Ropen | mit 
haer gheweer opter straete waeren so sijnder gheuangen | alde manne ende .4. 
vrouwen ende die .5. vrouw en weetmen | niet waer sij ghebleuen is. ende als sij 
luijden opter stede | huijs gheuangen saten so hebben sij hem luijden niet ghe-
scamt | noch ghedect ofte willen decken segghende dat sij de naecte | waerheyt 
waeren |

[43]  Ende als sij luijden dus vuytten huijssen ghelopen waeren | so33 is de duere 
vanden huijssen gesloten gheweest alzo | dat de bueren daer niet in en conde 
comen om de | brant te vuijten doch mit .2. hackboessen waerdde de | duer op 
ghestoeten ende de brant woerdde gheuonden onder | de clederen ende in stroe 
vander bedsteede doch is dat selue | brant flux34 ghevuijt ende alsdoen vond-
men daer .2. scoenen | scotelen35 mit vleijs clederen ende gheweer opt fuer leg-
gen

[p. 13v  onbeschreven]

31  op deze bladzijde is, wel vanwege de kwaliteit van het papier, de inkt sterk uitgevloeid, met deels slechte leesbaar-
heid tot gevolg. Wel om deze reden is de versozijde van het blad onbeschreven gelaten.
32  waes boven de regel toegevoegd.
33  onduidelijk, mogelijk gecorrigeerd.
34  de f gecorrigeerd.
35  de s gecorrigeerd uit de aanzet van v.
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[p. 14]  # Laus deo Anno .1535. in Amsterdamme –

[44]  Ende ter stont sijn alde scutterie mit haer gheweer an de | plaets vergadert ende 
men besochten somijge huijssen also | datter oeck ander luijden gheuangen 
waerdden somijge tot | haer scult ende somijge tot haer onscult ende die liet-
men gaen | ende alle den dach waerdden die vuijr clocken op ghehouden | ende 
de kercken ghesloten de poerten waerdde .2. mael op dien | dach op ende to 
ghedaen

[45]  Adij36 .20. februarij synder in Monckedam ghecomen .1000. mannen vuijt | 
henegouwen om te straffen den gheennen die adheresseerden den | anabap-
tisten ende bij hem luijden sijn ghecomen myn heere van assendelff | ende de 
procruer general Raden vuijt thoff van hollant ende | op die tijt sijnder somige 
huijssen die suspect waeren onder | de voet ghehaelt ende verwoest tot ewijger 
memorie

[46]  Adij .25. februarij so zijn de .7. mannen die naect liepen ende dat | Rumoer bin-
nen Amsterdamme maecten opten .11. deser voers. maent | als bouen verhaelt 
by scepenen van Amsterdamme inde Raetcamer | verwesen ende perseuereden 
in haer boesheyt tot dat swaert | duer haer hals ginck den eenne spronck ende 
Riep loeft den | heer altoes meer den anderen doet op v oegen den derde we 
den vierden wraeck ende diergelycke onstuericheyt | ende sij werdden mit lin-
nen clederen op Raden gestelt

[47]  Adij .6. martij synder by de wet van Amsterdamme op de oude | Raedtcamer 
verwesen – 9 – anabaptisten ende sacramentisten | mit den swaerdde gherecht 
ende op Raderen ghestelt

  

36  sic; Buyck bedoelde mogelijk A die of, beter, Ad diem ('Op de dag').
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[p. 15]  Laus deo Anno domini – 1535 – Jn Amstelredamme

[48]  Vrieszelant

  Opten .30. maert37 sijn vergadert gheweest in Vrieszelant omtrent | boelsz-
waert omtrent .300. mannen ende 38 vrouwen tsamen39 vanden anabaptisten | 
ende hebben ingenomen een conuent vander barnaerdiste oerdenen genaemt | 
oldecloester om haer leger aldaer intestellen contrarij wille vanden | ouerste 
der landen / ende sij hebben van stonden an die broderen | vuijt den conuen-
te verdreuen tot haer ghenomen haer gelt. kelcken | monstrantie ende al haer 
goet sij hebben ghenoemmen dat | waerdighe heijlige sacrament vuijte40 mont-
strantie mit groeter | versmaetheyt werppenden onder haeren voeten blasphe-
merende | seyden sij tot den broeder vant conuent daer leijt den | godtlosen 
haeren godt ende dier ghelycke ouerdaet

[49]  Nae dat myn heere George scenck stadthouder der landen voers. | dese mae-
ren vernoemmen heeft Js dem stadthalder mit | macht van lantsaten burgeren 
ende boeren des sanderen dachs | voert conuent ghecomen ende der anabap-
tisten belegert Ende | voer al mit hem luijden spraeck ghehouden hem luyden 
| presenterende dat eenne ijgelick gheboeren lantsaet ende inwoenneren | soud 
mogen thuijstrecken sonder verbuernnisse van lyff ende | goet41 ende alle vuijt-
landigen personen gaff dem stadthouder voers. | vrij vast gheleyde vuijt dem 
landen te trecken vuijtghenoemmen | .9 ofte .10. personen wilden hij hebben 
tot sijnen belieften | waer op sij antwoerdden seggende wij willen mit malcan-
deren | leuen ende sterfuen / twelck den stadthalder hem luijden toe | seijden 
het zal alzo ghescien als ghij mijn antwoerdt na | dien ghij myn presentatij niet 
wilt ontfangen zo zult ghij mit

37  maert gecorr. uit Aprilis.
38  hier .200., doorgestreept.
39  tsamen boven de regel toegevoegd.
40  de e bovengeschreven.
41  de e bovengeschreven.
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[p. 16]  # Laus deo Anno domini – 1535 – Jn Amstelredamme

  mit malcander sterfuen Ende sonder breeder woerdden dem stadthouder | zijnen 
trauant an zijnen sijde doot ghescoten. om welcke | verradelycke oersaecke sij 
luyden vanden burgeren ende lantsaten | zeer sterckelycke belegert werdden 
ende men brochter voer | conuent .6. slangen ende .2. cortouwen men scoet 
scarpelick | op hem luijden ende werdden zeer benaut die lantsaten | verloeren 
.4. ofte .5. stormen dan opten .7. aprilis syn die | anabaptisten mit gods hulp 
ouerwonnen al doot ghescoten | ende duersteecken ende somijghe gheuangen 
omte examineren | alzo datter vanden anabaptisten sijn ghehanghen ende ghe-
recht .62. | personen ende noch .70. frouwen ende kinder gheuangen binnen 
lieuwerdden | ghebroecht alzomen seijt daer off een deel gherecht zal werdden 
| vanden doeperen sijn inde stormmen ghebleuen .200. doeden ende | vanden 
lantsaten sijnder ghebleuen omtrent .150. mannen
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[p. 17]  # Laus deo Anno domini .1535. Jn Amstelredamme #

[50]  Jn Amstelredam

  Opten .10. mey Jnden avontstont alsmen dat cruijs gild aeten | soe is gheco-
men eenne ionge tot eenne burger ghenaemt Peter honich | seggende dat die 
wederdoepers waeren sterck wel .600 oft | .700. persoinen in meenning syn-
den die stadt te becrachtichge | welcke peter honinch dit tekennen gaeff claes 
doede z. ende dierck | hillebrant z. scepen ende sij sijn mit hoer drien van ston-
den | an ghegaen andeplaets tot den burgermeysteren hem luyden | dit te ken-
nen gheuenden / welcke anslaech den burgermeysteren | in haeren siin docht 
onmogelick te wesen / waer omme | die drie burgeren voers. den ionge in 
haer presentie broechten | ende den ionge seijden als te voeren presenteerden 
hem | in gheuanckenisse te stellen indient sulcx niet en waer | Ende tot meer-
der versekerheyt zoe soudemen vinden | .6. hackboessen al42 gheuult op die 
Retoryckers camer | ghelyckmen vont ende waerdden van daen ghebrocht | op-
ter staet huys als die burgermeysteren dit saghen hilden | sij luyden Raedt ho-
men die burgeren souden vergaderen | Maer al eer sij conden accorderen soe 
syn der wederdoepers | ghecomen mit een vuijtgestrect vaentgen zeer viante-
lycke | vanden sluys na de plaets wel versien van Raembossen | ende anderen 
waepenen als slachswaerdden. partesaennen ende | hellebaerdden ende heb-
ben mit ghewelt den plaets ende der stadt | huijs inghenoemmen doot slaen-
den somyghe wachteren | ende mede somijghe gheuangen ghenoemmen alzo 
die burgermeysteren 

42  als, de s doorgestreept.
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[p. 18]  # Laus deo Anno domini .1535. in Amstelredamme

   nauwelick ontcomen costen Men cloepten terstont die burgeren | op ende in 
haer gheweer opterstraeten besettenden terstont | die passagie vander plaets 
ende stadthuijs dat sij niet stercker | conden werdden ende sloetten datmen 
gheen anslach doen | souden voerden dach quam ghelyck men deeden maer | 
mester peter colyn burgermeyster mit die van doudesijde43 | vielen an mitt hie-
ter daet ende int aencomen naemmen | die burgeren die vlucht ouertmits dat 
vreselick | scieten ende alsdoe werdden gheslaeghe zeer deerlick die | burger-
meyster voers. ende veel vanden burgeren gequest

[51]  Als nu den burgeren hem luyden die plaets lieten houden | ende altemet on-
der haen scanze quaemmen die sij opter hoeckstraeten | ghemaect hadden van 
hoppesaecken zo saechgen sij luyden wel | datsij niet stercker conden werd-
den wanct sij meende ende hoepten | meer anvals te crijgene wanct sij doeter-
tijt twijsschen44 .40. ofte | .50. mannen (waeren45 alzomen seijt) ende sij alte-
met ghescoten werdden | van donsen burgeren zo naemmen sij die vlucht ende 
weecken | optstadthuijs onse luyden dit sienden waeren cloeck | ende creghen 
in die Retoryckers camer ouer die stadt waech | ende scoeten zoe vreesselycke 
mit hackboessen duer die vensteren | vant stadthuijs langes die groete zael dat 
sij haer ouer al | dat stadthuijs stroijen mosten Ende men stelden .2. slangen 
| ende een cortou omtrent den damsluys ende men scoet op die | duer van sin-
te lysbeths gasthuijs datmer duer moecht | mit ghewalt ende omtrent .5. vren 
smorgens vielen ons burgeren 

43  boven de eerste e de aanzet van een afkortingsteken.
44  de eerste s onduidelijk.
45  het haakje hoort blijkbaar voor het volgende woord te staan.
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[p. 19]  # Laus deo Anno domini .1535. in Amsterdamme46 #

  zeer dapperlycke an ende sij cregen in aldat gheheele stadthuijs | vuijt genoem-
men die nieuwe Raedcamer waer inne die weder- | doepers omtrent .23. in 
weecken ende weynich tijts waerdij sij | vanden burgeren duer veijnsteren glae-
sen ende dueren angeuochten | alzo dat sij daer al duerscoeten ende duersteec-
ken werdden | ende men vont vant der verraders an dooden opter stadthuijs | 
omtrent .27. ofte .28. mannen ende men crechger .12. mannen | gheuangen 
van onsen burgeren bleuen doot in als ouer .20. mannen47 |

[52]  Die doode vanden weder doepers als bouen sijn des sachternoens | ouer ande 
voelwyck ghevoert ende daer is ghemaect een galch | twe hoch daer sijnze an-
ghebonden mit die voeten opwerts |

[53]  Van dier tyt off sijnder veel gheuangen waer offmen ghetal | niet en weet een 
paert mit scult ende een paert sonder scult |

[54]  Dan opten .14 mey zoe sijnder vanden .12. gheuangen die opt | stadthuijs wae-
ren .11. ghedoot te weten men leydeze op een | banck ende men sneed haer le-
uendich haer hart vuijt ende | die boel woerppet haer leuendich int aensicht tot 
hem | luyden seggende freet nu dijn verradelycke herte! ende | woerpze mits 
dien vant scauoet dat voert tstadt huijs | ghemaect waes opter aerden needer 
ende dan weder om | een ander ende daer na werdden sij ghequartiert ende | die 
quartieren an galchgen voerder poerten ghehanghen ende | die hoeffden tot 
allen poerten vuijt ghesteecken

[55]  Opten .15. mey twelck waes pijnster avont synder noch .3 mannen | gherecht 
ende op Raden ghestelt ende .7. vrouwen verdroncken int | ye

[56]  Op vrydach na pynxster den .21. may synder by die wet | van Amsterdamme ghe-
condempneert twe vrouwen woennende indie 

 

46  het eerste afkortingsteken is weggelaten.
47  van onsen burgeren … 20 mannen later tussengeschreven.
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[p. 20]  # Laus deo Anno .1535. in Amsterdamme #48

  pylsteghe om ghehanghen te werdden an een galghe neffens haer | doere al-
zoet ghebuerdden ende dat om dat sij die verraderie wisten | ende die verra-
ders49 vuijt haer huijsen lieten gaen |

[57]  Opten seluen dach voers. zijnder byden voernoemden heeren verwesen .9. vrou-
wen | om te verdrincken om dies willen dat sij verdoept waeren

[58]  Opten .22. mey synder noch .3. mannen vander anabaptisten secten | by die ba-
liu van waterlant gherecht mitten swaerden ende | op Raden ghestelt

[59]  Opten .25. mey isser by die wet van Amsterdamme een man gherecht | die mee-
de van den opset wisten als sij luyden stadthuijs | in hadden maer hij en waes 
daer niet by ende om dies willen | dat hij niet openbaerden wardden hij gequar-
tiert ende die | quartieren an een Radt ghehanghen ende thoeft op een stack

[60]  Opten .1en Iunij. sijnder .2. mannen gherecht ende ghequartiert om dat | sy vant 
verraet wisten ende die vrou uuyt wiens huys die naecte | herdoepers liepen is 
voer haer duer ghehanghen ende des auonts | opt kerckhoff begrauen ende die 
moeder mit haer zoen inde | blauwen engel opte nieuwe dyck 50 syn mede ghe-
hanghen | voer haer dueren om dat sij luyden den biscop Iacop van | campen 
ghehuyst hadden mer sij sijn beyden mede begrauen | opt kerckhoff

[61]  Hoe der stadt monster ghewonnen is

  Opten .25. iunij twelck is sinte lebuyns dach is munster ghewonnen | in deser 
manieren 

[p. 20v  onbeschreven]

48  op deze bladzijde is, wel vanwege de kwaliteit van het papier, de inkt sterk uitgevloeid, met deels slechte leesbaar-
heid tot gevolg. Wel om deze reden is de versozijde van het blad onbeschreven gelaten.
49  de v gecorr. uit w.
50  hier is me, doorgestreept.
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[p. 21]  # Laus deo Anno .1535. in Amsterdamme – –

[62]  Opten .10. Iuly So is iacop van campen die hem toescreff te | wesen biscop 
van Amsterdamme na dat hijer in groeter meennichten die | luyden zo binnen 
Amsterdamme ende zoe buyten verdoept hadden ende na | dat hij mit somige 
gheuangenen zeer nerstelycke gheexamineert waeren | by myn heere van assen 
delff. mester Arnt Sandelyn ende den procuruer general | 51 al Raden van hollandt 
als mede by den gherechten der | voers. stede Ende na dat die voers. zielmoe-
der ende biscop | zeer opstinaet bleff ten eynden toe hem niet liet wesende dat 
| hij den scamellen verdoept hadden ende zeer qualicken gheuoellen van52 | dat 
heylich sacrament ende alle ghemeenre Cristelycke ordonantie So | is die voers. 
biscop opten voernoemde 53 by scepenen te sitten in | een stoel optscauot voer-
den stadthuys mit een blicken mijter op sijn | hoeft op welcke mijter ghescildert 
stont dat wapen van Amsterdamme | om dat hij van allen menschen ghesien 
soude werdden ende daer | na is hem sijn tong affghesneden om dat hij daer 
mede god | gheblasphemeert hadde ende sijne quade leringe ghesayt onder 
den | scamellen ghemeente Ende daer na is hem sijn Rechterhant mit | een byl 
offghehouwen daer mede hij ghedoept hadden ende daer | na bonde hem die 
buel op een vleys banck ende hieu hem mit | een vleyshouwers byl dat hoeft off 
/ ende dat lichaem werdde | ghebrant opte plaets sijn hoeft ende hant werdden 
op die harlemmer | poert vuijt gesteecken mit die mijter opt hoeft |

[63]  Opten selffden dach waerdder een van leyden mit den swerdde54 | gherecht 
ende daer na ghequartiert om dat hij vanden verraderie | wisten diemen binnen 
leyden gheplecht souden inden gheuange55 winter | ende hij persisteerde in sijn 
boesheyt |

[64]  Opten selfden dach sijnder inder stede vierscaer .ij. vrouwen | ghehanghen om 
haer dwalinge ende doeperie daer sij in sturven

51  hier van, doorgestreept.
52  v gecorr. uit de aanzet van d.
53  hier ontbreekt wel iet als dach verwesen.
54  s gecorr. uit de aanzet van v of w.
55  is vergangen bedoeld?
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[p. 22]  # Laus deo Anno domini .1535. in Amsterdamme

[65]  Opten .28. Iuly synder noch by die wet van Amsterdamme verwesen .4. | man-
nen onder welck bernt backer van swol als cueckenmester vanden | coning van 
munster een waes ende syn mit den swerdden gherecht | ende daer na ghequar-
tiert ende haer hoeffden opt blockhuijs dat | op die palen 56 staet ghestelt

[66]  Alsmen int excuteren van desen voers. personen waeren Soe isser | een groete 
oploep ghesciet sonder bloetstortinghe ende dat om datter | een vanden misda-
digen hem niet gheuouchgelycken en wilde knelen | ende veel boetssen ende 
vuyt weghen maecten Soe hebben die | burgers staende onder scauot gheseyt 
ende gheroepen tot den mester | hout hem duer ende slaet hem doot die dieff-
hals ende verrader | ende diergelycke woerdden / alzo dat die afterste vanden 
ghemeente | en verstonden niet die meenninge vanden voersten die aldus | tot 
den buel riepen / aldus quemmer een groete turbatij mit | onuerstandt den een-
ne liet sijn bonet dander syn mantel etcetera

[67]  Waer om terstont gheboden is van stadthuijs dat gheenne vrouwe | hem ver-
vorderen eennijghe iustie57 te sien op verbuerte van haer | clederen ende allen 
den gheenne die yet goets int Rumoer ghecreghen | heeft ende dat heymelicken 
hout op verbuerten daer off ghestraft | te waerdden als een dyeff

[68]  Anno 1536.

  Opten heylich cruijs dach in meij des achternoens is | god betert verbrant ge-
nouch aldie stede van delff

56  hier een d, doorgestreept.
57  lees iustitie.
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[p. 23]  Anno – 1536 –

[69]  Omtrent Pascken zijn opgestaen in Jtalien twijsschen keyserlijcke majesteyt ende 
| den koning van vranckrijck een sware crijch ende oerloech ende dat | princi-
palijck om dien dominantiae ende hertochdoem van melanen | al wast zulcx 
dat keyserlijcke majesteyt gaern dat tractaet tot camerick | gesloten anno .1529. 
onderhouden wilden Ende mede den koning | liet weeten dat hij meende sijn 
armee te seynde tegen den turckzen | keyser So en heeftet hem nochtaens niet 
mogen gebueren maer | tegen den koning van vrancrijck ende niet tegen den 58 
turck | oerloch moeten an neemen god geeff keyserlijcker majesteyt altijt victorie 
| ende prijs tot gods eer ende welvaert vanden landen etcetera –

   [marge] Roeren59 oerloch van | keyserlijcker majesteyt ende den | coning van 
vranckrijck

[70]   Opten – 16 – ofte – 17 – Iunij is heern george sceynck frijheer | tot tautenborch 
stadthouder general der landen van vrieszelandt | ende overijssel gecomen bin-
nen der stadt groenningen mit sekere knechten | ende aldaer ghehuult vander 
stadt inden naem van keyserlijcker majesteyt | als hertoch van brabant graeff 
van hollandt zeelandt eerff | heer van vrieszelandt ende overijsel ende heer 
van groenningen | ende groninger landt mit twent ende drent alzo myn geseyt 
| heeft den griffier van vrieszelandt die den eedt ende | huldinge hem luyden 
voer gelesen hadde

 [marge] Groenninge

58  hier tuck, doorgestreept.
59  lees Roerende; het afkortingsteken voor de is weggelaten.
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	 	|87r|	Nyeuwe	maren,	begonnen	int	jaire	van	duyssent	vyff	hondert	vier	ende	
dertich.	Merct	wel.

	
[1]	 	Int	 eijnde	 januarij	 is	 Cornelis	 Banninck	 uut	 Amstelredamme	 ghetogen	 nae	

Bruessel,	ende	mit	hem	van	Bruessel	zijn	ghetogen	den	bisschop	van	Prix	ende	
meester	Gherit	Muijllert,	als	ambassaten	van	der	keijserlicker	majesteit	ende1	
den	landen	van	Hollant,	omme	dach	te	houden	mit	die	rebelle	van	Lubeeck	tot	
Hamborch,	waer	toe	mede	quamen	vele	Oistersche	steden.

[2]	 	Omtrent	 Lichtmisse	 in	 den	 zelfden	 jare	 zijn	 opgheresen	 zekere	 opiniouse	
menschen,	ghenaemt	verdoopers,	waer	off	bij	den	schout	van	Amstelredamme	
sommighe	van	desen	ghevanghen	zijn	ende	in	den	Haghe	ghebrocht,	ende	zij	
luden	quamen	bij	malcander	buten	Jan	Rooden	poirt.

[3]	 	Int	beghinsel	van	martio	daeran	is	ghepubliceert	een	placaet,	waer	in	die	keij
serlicke	majesteijt	alle	dese	verdoopers	gracij	verleent,	mits	dat	sij	luden	bin
nen	24	daghen	gaen	sullen	voir	haren	biechtvader	ende	bekennen	haer	dwa
linghe,	mits	ontfangende	oetmoedighe	penitentie.	Ende	indien	zij	haer	schult	
niet	kennen	en	willen,	zoe	sal	men	se	overleveren	in	den	Haghe,	om	aldaer	te	
horen	sulcx2	alst	recht	wesen	zall.

[4]	 	Opten	21ten	martij	in	den	zelfden	jare	zoe	hebben	hem	versamelt	van	allen	lan
den	hier	omtrent	die	secten	van	den	verdoopers	mit	wijff	ende	kint,	om	te	reij
sen	mit	10	ofte	12	cogghe	schepen	nae	tlant	van	Overijsele,	om	voert	te	tre	cken	
daer	 hem	 den	 Here	 God	 wijsen	 wilde,	 achterlatende	 huijs,	 hoff,	 lant,	 zant,	
vrienden	ende	maghen,	etcetera.

1	 ende]	in	CDEF.
2	 sulcx]	alsulcx	B.

1	 	–	Cornelis	Banninck]	Cornelis	Gerritsz	Benninck	(†	1547),	brouwer	en	Amsterdams	stadsbe
stuurder:	tussen	1518	en	1536	afwisselend	schepen,	raad	en	burgemeester.

	 	–	Bisschop	van	Prix]	Georg	van	Oostenrijk	(	15041557),	onechte	zoon	van	keizer	Maximiliaan	I,	
bisschop	van	Brixen	(Oostenrijk).

	 	–	Gherit	Muijllert]	Gerrit	Muylaart	(ca.	14771538),	raadsheerrekwestmeester	in	de	Grote	Raad	
van	Mechelen.

	 	–	Keizer	Karel	V]	Karel	V	(15001558),	keizer	van	het	Duitse	Rijk,	koning	van	Spanje	en	heer	der	
Nederlanden.

	 	–	 Rebellen	 Lübeck	 en	 Hamburg]	 in	 een	 handelsoorlog	 tussen	 met	 name	 Holland	 en	 de	 stad	
Lübeck	(15321534)	koos	de	keizer	de	Hollandse	zijde,	waardoor	de	tegenpartij	kon	worden	ge
typeerd	als	rebels	(Sicking,	Zeemacht en onmacht,	p.	114117).

	 	–	Oosterse	steden]	Hanzesteden	in	het	Oostzeegebied	waarmee	de	Hollanders	intensief	handel	
dreven.

2	 	–	Lichtmis]	feest	van	Maria	lichtmis,	2	februari.	Dit	is	ook	de	dag	dat	de	Amsterdamse	schepen
bank	werd	vernieuwd,	en	waarop	dus	in	1534	Joost	Buyck	daarin	werd	geïnstalleerd.
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  – opschrift:	Nijeuwe	maren,	begonnen	met	dat	jaer	1534	iii (geheel afwijkend K);	
Nieuwe	 mare,	 dat	 geschiet	 is	 binnen	 Amstelredam	 sedert	 den	 jare	 1534	 iv; 
Notitie	gehouden	van	tgene	datter	 is	gesecht	binnen	Amsterdam	inden	 jare	
van	1534	van	wegen	de	beroert	die	annabaptisten	ofte	wederdoopers	v.

1	 	–	bericht ontbr. iv; bericht geplaatst achteraan de tekst v.
	 	–	Banninck	uut	Amstelredamme]	Benninck	burgermeester	der	stede	Amster

dam	v.
2	 	–	het bericht vervolgt in v:	Ende	werdender	negen	aff	in	den	Haegh	gebracht,	daer	

sij	omtrent	14	dagen	gevangen	lagen.	Ende	middeler	tijt	werdende	een	bode	
geschickt	aen	den	keijser,	die	tot	Brussel	was,	om	te	weten	wat	se	met	haer	
soude	doen.	Waer	aff	de	keijser	gaff	sententie	als	dat	men	se	soude	onthooff
den,	ende	het	selffde	opstecken	met	een	stake.	Aldus	is	daer	naer	sententie	
des	keijsers	volbracht	op	den	5	desembre	anno	1533;	soo	syn	de	negen	man
nen	in	den	Hage	onthooft.	Ende	den	lichaemen	worden	begraven	tot	den	[spa-
tie van ca. vijf letters]	opt	kerckhoff,	maer	den	hooffden	syn	geslagen	in	een	ha
rincktonnen	ende	sij	hebben	die	gesonden	naer	Amsterdam;	ende	die	worden	
gevoert	aen	de	Volewijck,	ende	daer	werden	sij	geset	op	staken.	Ende	voorts	
synder	een	deel	uijt	de	stadt	gevlucht.	Dit bericht is, afgezien van wat redactionele in-
grepen, gelijk aan het verslag in de Amsterdamse kroniek (uitgave in DAN V nr. 1). Alleen 
is daar sprake van tien personen en wordt daar het (correcte) jaartal 1531 gegeven in plaats 
van 1533; het in v overgeslagen woord (blijkbaar niet leesbaar in de legger) luidt in de kro-
niek	predicaren.	Een – wat meer afwijkende – versie van dit bericht wordt ook gevonden 
in de historiografische werken van Pontanus en Dapper (zie de inleiding, p. 62).

3	 	–	24	daghen]	vierthien	daghen	iii (maar ontbr. G) iv v.
	 –	Ende	indien	...	wesen	zall]	ontbr. iii iv v.
4	 	–	daer	hem	den	Here	God	wijsen	wilde]	nae	tlant	van	beloeften,	als	men	doe	

seyde	iv	(als	men	doe	seyde	ontbr. N).
	 –	etcetera]	ontbr. CD iii v;	ende	alle	dat	sij	hadden	iv.

	 	–	Schout	van	Amsterdam]	mr.	Jan	Hubrechtsz	(†	1540),	schout	van	Amsterdam	vanaf	1518.	Hij	
was	openlijk	evangelisch	gezind,	en	werd	om	die	reden	kort	hierna	afgezet.	Zijn	opvolger	was	
Ruysch	Jan	Bethsz,	die	na	korte	tijd	werd	opgevolgd	door	Heyman	Jacobsz	van	OuderAmstel,	
die	op	zijn	beurt	alweer	in	oktober	1534	aftrad	(zie	24).

	 	–	Jan	Rodenpoort]	Amsterdamse	stadspoort,	gelegen	aan	de	huidige	Torensluis	over	het	Singel.
	 	–	Volewijk	(n)]	schiereiland	ten	noorden	van	Amsterdam,	aan	de	overzijde	van	het	IJ,	tegenover	

het	huidige	Centraal	station;	in	gebruik	als	het	stedelijke	galgenveld.
3	 	–	Plakkaat]	op	27	februari	werd	op	naam	van	de	keizer	een	verordening	uitgevaardigd	waarin	aan	

berouwvolle	wederdopers	amnestie	werd	aangeboden,	mits	zij	binnen	24	dagen	te	biecht	gin
gen.	Aan	deze	oproep	gaven	in	Amsterdam	slechts	vijftien	personen	gehoor	(Kühler,	Geschiedenis 
doopsgezinden	I,	p.	93;	Mellink,	Amsterdam en de Wederdopers,	p.	30).	De	‘veertien	dagen’	in	iii,	iv	en	
v	betreft	dus	een	ingeslopen	corruptie.

4	 	–	Land	van	beloften	(n)]	de	in	de	Bijbel	gebruikte	term	voor	het	land	Israël:	het	‘beloofde	land’	
(Hebr.	XI:	9),	door	God	aan	Abraham	toegezegd,	dat	overvloeide	van	melk	en	honing	(Exod.	III:	
8).
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[5]	 	Ten	daghe	als	boven	soe	is	gecomen	binnen	deser	stede	een	secretarius	uutten	
Haghe,	belastende	die	stede	dat	sij	soude	arresteeren	ende	resisteren	noch	se
kere	schepen,	gheladen	mit	verdoopers	ende	mit	dier	secte,	waer	of	men	ghe
houden3	heeft	5	schepen.

[6]	 	Opten	22	martij	hebben	hem	vercloeckt4	vijf	mannen	vander	voirs.	secte,	die	
welcke	 opten	 middach	 liepen	 als	 ontsijnnighe	 menschen	 langes	 der	 stra
ten	mit	bloete	zwaerden	ende	bussen,	sonder	ijemant	te	quetsen,	roepende:	
‘Inden	naem	des	Heeren,	die	ghebenedidinghe5	is	an	die	Nijeuwe	Zijde	ende	
die	vermalediedijnghe	an	die	Oude	Sijde’,	ende	dier	ghelijcke	woerden,	waer	
omme	die	burghers	te	samen	schoten	aen	die	Plaets,	ende	die	scuttherije	|87v|	
hem	vergaderde,	elcx	in	sijn	Doelen.

[7]	 	Opten	 26ten	 martij	 sijnder	 van	 deser	 secten	 7	 mannen	 gherecht	 binnen	
Haerlem	ende	op	raden	ghestelt,	ende	dat	bij	den	Raedt	van	Hollandt,	die	daer	
present	waeren,	waer	onder	waren	3	mannen	van	denghenen	die	den	oploop	
binnen	Amstelredamme	maecten.

[8]	 	Opten	 30ten	 martij	 sijn	 hier	 binnen	 Amstelredamme	 geexecuteert	 mitten	
swaer	de	ende	op	raden	ghestelt	twee	doopers,	ende	dat	bij	sentencij	van	den	
Raedt	van	Hollant,	die	doe	ter	tijt	present	waren.

[9]	 	Opten	tweden	aprilis	sijn	hier	ghecomen	zekere	briefven	an	onse	burgmeeste
ren	van	Cornelis	Banninck,	waer	in	hij	scrijft	dat	men	mit	die	Lubeeckse	gheen	
paijs	en	hebben	connen	maicken,	alsoe	dattet	oerloch	noch	ongesoent	bleef.

[10]	 	Opten	 7ten	 aprilis	 heeft	 Cornelis	 Banninck	 onse	 burgermeester	 ghescreven	
an	die	stede	van	Amstelredamme	hoe	dattet	mit	die	Lubeeckse	vier	 jaer	be
stant	ghemaict	is,6	op	alsulcke	manier	als	van	datum	den	26ten	martij	binnen	
Hamborch	ghemaict	waere.	Dese	paijs	is	ghemaict	tot	Delmerhorst,	ende	all
daer	sijn	die	Lubeeckse	ghevolghet	ende	onsen	ambasatuers	van	der	keijser
licke	 majesteijt	 aldaer7	 na	 ghereden.	 God	 gheve	 dattet	 salich	 wesen	 moet.

3	 ghehouden]	houden	B.
4	 vercloeckt]	vercloecht	B.
5	 ghebenedidinghe]	ghebenedighinghe	B.
6	 ghemaict	is]	is	ghemaict	B.
7	 aldaer]	ontbr.	B.

5	 	–	Secretaris	uit	Den	Haag]	een	van	de	secretarissen	van	het	Hof	van	Holland	(zie	aant.	bij	7).
	 	–	Vijf	schepen]	deze	waren	afkomstig	uit	Spaarndam;	zij	werden	bij	de	Volewijk	aan	de	ketting	

gelegd	(DAN	V	nr.	23;	Van	Nierop,	‘De	eenheid	verbroken’,	p.	336).	De	opvarenden	waren	op	weg	
naar	Munster,	dat	in	februari	in	handen	van	de	wederdopers	was	gekomen.

6	 	–	Vgl.	DAN	V	nrs.	20,	23.

	 –	Plaets]	het	plein	voor	het	Amsterdamse	stadhuis,	de	huidige	Dam.
	 	–	Schutterijen,	Doelen]	Amsterdam	kende	drie	schuttersgilden:	het	voetbooggilde	Sint	Joris,	het	

handbooggilde	Sint	Sebastiaan	en	het	kloveniersgilde	Sint	Michiel.	Zij	hadden	elk	hun	eigen	
Doelen,	een	gebouw	annex	schietbanen.

7	 	–	7	mannen]	dit	waren	Jan	Pieter	Eggez;	Dirck	Vredricx	alias	Vaertgen	van	Crommenyerdijck;	
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Adriaen	Lourysz	zeemmaker;	Pieter	de	houtzager,	oudste	in	de	doperse	kerkelijke	organisatie;	
Willem	 de	 kuiper	 van	 Heusden,	 eveneens	 oudste;	 Bartelmeeus	 van	 Halle,	 boekbinder	 uit	

	 	’sHertogenbosch,	ook	oudste;	en	oude	Jan	Cornelissen	van	Hazerwoude	(DAN	V	nrs.	21,	22,	23;	
Van	Nierop,	‘De	eenheid	verbroken’,	p.	336;	Grosheide,	‘Verhooren’,	p.	9).

	 	–	Raad	van	Holland]	Hof	(Raad)	van	Holland,	in	naam	van	de	landsheer	verantwoordelijk	voor	de	
rechtspraak	en	het	bestuur	in	Holland,	Zeeland	en	WestFriesland.

10	 	–	Tijdens	de	te	Hamburg	gevoerde	onderhandelingen	overhandigden	de	keizerlijke	commissa
rissen	op	26	maart	een	ultimatum	aan	de	Lübeckse	afgevaardigden;	de	volgende	dag	verlieten	ze	
de	stad,	toen	bleek	dat	de	tegenpartij	die	voorwaarden	niet	wilde	accepteren.	De	Lübeckers	reis
den	hen	achterna,	haalden	hen	in	te	Delmenhorst	bij	Bremen,	en	sloten	daar	alsnog	een	bestand	
(Ter	Gouw,	Geschiedenis Amsterdam	IV,	p.	232234;	Häpke,	Niederländische Akten	I	nr.	173).	

5	 	–	belastende	die	stede	...	5	schepen]	belastende	den	burgemesteren	dat	sij	de	
schepen	 souden	 doen	 arresteren;	 ende	 sij	 arrestee[r]den	 noch	 vijf	 schepen	
met	verdoepers	ende	van	dier	secten	der	anabaptisten	iv.

6	 	–	langes	der	straten	…	bussen]	lanx	der	stede	[sic]	met	bloeten	swaerden	ende	
bussen	lanx	der	straten	iv.

	 	–	 die	 ghebenedidinghe	 is	 an	 die	 Nijeuwe	 Zijde	 ende	 die	 vermalediedin
ghe	 an	 die	 Oude	 Sijde]	 die	 vermaledydinghe	 is	 aen	 de	 Oude	 Syde	 ende	 die	
gebenedydin	ghe	is	aen	de	Nyeuwe	Syde	iii iv.

	 elcx	in	sijn	Doelen]	ontbr. iv.
7	 	–	bericht ontbr. iv.
	 –	26ten	martij]	XXVII	meert	v.
	 	–	mannen	gherecht	binnen	Haerlem]	mannen	binnen	Haerlem	gebracht	ende	

bij	den	raden	van	Hollandt	gejustificeert	v.
	 –	ende	dat	bij	...	present	waeren]	ontbr. v.
8	 	–	sentencij]	consent	iv.
9	 	–	bericht ontbr. iv; in v achteraan de tekst, samen met berichten 1 en 10.
	 	–	an	onse	burgmeesteren	van	Cornelis	Banninck]	aen	onse	burger(meester)e	

Cornelis	Benninck	v.
	 –	scrijft]	aldus B;	screef	CDEF;	stont	gescreven	iii v.
10	 	–	bericht ontbr. iv – in v achteraan de tekst, samen met berichten 1 en 9:	Op	den	7	april	

heeft	 burgermeester	 Cornelis	 Benningh	 aen	 onse	 burgermeestere	 geschre
ven	dat	men	de	Luyckbeckers	voor	vier	jaren	bestandt	beraent	was,	ende	van	
Hamborgh	vertrocken	waren	naer	Delmerhorst	omme	aldaer	met	malcaderen	
te	accorderen	met	alle	die	te	Hamborgh	verdaegtvaert	waren;	ende	sij	op	den	
26	meert	geaccordeert	met	den	keyserlijcke	ambassadeur	ende	onses	burger
meestere.	Ende	alle	de	andere	syn	doen	voort	altsamen	vertrocken,	elcx	syns	
weeghs.

	 –	Cornelis	Banninck]	ontbr. GHJ.
	 –	God	gheve	...	wesen	moet]	ontbr. iii.
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[11]	 	Opten	24ten	aprilis	zoe	sijnder	binnen	Haerlem	bij	tHoff	van	Hollandt	ter	pre
sentie	van	mijn	heer	van	Hooechstraten	ende	die	Roode	Roede	uut	Brabant	
oft8	 Vlaenderen	 gheexecuteert,	 vier	 mannen	 mitten	 vier	 verbrant	 ende	 twee	
vrouwen	verdroncken.

[12]	 	Opten	 29ten	 aprilis	 sijnder	 gecomen	 zekere	 briefven	 uut	 Vrieslant	 van	 den	
Raedt	 an	 den	 burgermeesteren	 van	 Amstelredamme,	 waer	 mede	 zij	 ghe
waerschuwet	werden	als	dat	die	verdoopers	hem	luden	binnen	den	voirs.	ste
de	vergaderen	wilden.	Uut	welcker	oirsaicken	men	vergadert	hebben	die	drie	
schutterijen	ende	dat	Vrouwe	ghilde	ende	dat	Cruijs	ghilde	des	afternoens	op	
dat	stede	huijs;	ende	is	mit	hem	luden	raet	ghehouden.	Waer	op	sij	luden	ant
woirden	dat	sij	dien	raet	gaven,	die	burgermeesteren	ende	die	van	den	ghe
rechte	mitten	Ses	ende	dertich	deser	stede,	ende	zij	luden	wilden	daer	bij	ster
ven	ende	leven.	Ende	alsdoe	isser	een	verbodt	mitter	clocke	ofgheluyt	dat	men	
nijemant	die	verdoopt	waire,	dat	gheen	burghers	en	zijn,	en	zoude	moeten	
huijs	sen	ofte	herbergen	op	die	peijne	van	der	hals,	of	zy	soude	moeten	den	
gherechte	dat	anbringen;	ende	dat	alle	die|88r|ghenen	die	verdoept	waeren	
ende	gheen	poirters	zijnde,	uutter	stede	soude	gaen	voer	vijff	uren,	op	haeren	
hals	te	verbueren.	Ende	als	die	clock	vijf	uren	was	gheslagen,	sijn	wederomme	
vergadert	die	schutterijen	an	die	Plaets	mit	haer	gheweer	ende	hebben	alsoe	
vele	huijssen	besocht,	soe	dat	sij	daer	omtrent	20	personen	namen	ghevan
ghen.

[13]	 	Opten	 tweden	 dach	 van	 meij	 [is	 binnen	 Amstelredamme	 die	 grave	 van	
Hoochstraten	 ghecomen,	 stadthouder	 generael,	 mit	 die	 Roode	 Roede	 ende	
alle	den	Raet	van	tHof	van	Hollandt.

[14]	 	Opten	8	dach	van	maij]9	zoe	sijnder	bij	die	wet	van	Amstelredamme	ghecon
demneert	te	quartieren	twe	mannen	van	der	secte	van	die	anabaptisten	om	se
kere	confessie	bij	haer	gheleden,	tot	dier	intencie	van	der	verderfnisse	van	der	
stede	van	Amstelredamme.

8	 oft]	uut	oft	B.
9	 	is	binnen	Amstelredamme	...	8	dach	van	maij]	ontbr. ii; aangevuld naar iii, alwaar	mit	die	

Roode	Roede	ende	alle	den	Raet	van	tHof	van	Hollandt	evenwel	ontbreekt; die zinsnede aan-
gevuld naar i.

11	 	–	Heer	van	Hoogstraten]	Anton	I	van	Lalaing	(14801540),	graaf	van	Hoogstraten	en	Culemborg,	
vanaf	1522	stadhouder	van	Holland	en	Zeeland,	vanaf	1528	ook	van	Utrecht;	tevens	lid	van	de	
Raad	van	State	en	hoofd	van	de	Raad	van	Financiën.

	 	–	Assendelft	(n)]	Gerrit	van	Assendelft	(14871558),	vanaf	1515	raadsheer,	vanaf	1528	president	
van	het	Hof	van	Holland.

	 	–	Rode	Roe]	gerechtsdienaar	die	ambtshalve	een	rode	staf	droeg	ten	teken	dat	hij	macht	had	over	
leven	en	dood,	en	gerechtigd	was	tot	het	uitvoeren	van	executies.	

12	 	–	Raad]	zie	aant.	bij	7.
	 	–	Vrouwengilde]	OnzeLieveVrouwengilde,	een	religieuze	broederschap	met	een	altaar	 in	de	

Oude	kerk,	waarvan	de	elite	van	de	Oude	Zijde	lid	was.
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	 	–	Kruisgilde]	het	HeiligKruisgilde,	eveneens	een	religieuze	broederschap	voor	de	aanzienlijk
sten,	met	een	altaar	in	de	Nieuwe	kerk.

	 	–	Burgemeesters,	gerecht,	Zesendertig]	de	vier	burgemeesters,	de	rechtbank	van	zeven	schepe
nen	en	de	Raad	van	zesendertig	vroedschappen	vormden,	samen	met	de	schout,	de	stadsrege
ring	van	Amsterdam,	ieder	met	hun	eigen	taken	en	bevoegdheden.

	 	–	Verbodt]	op	29	april	vaardigde	de	Amsterdamse	stadsregering	een	keur	uit	met	de	hier	be
schreven	strekking	(DAN	V	nr.	25).

14	 	–	Twe	mannen]	dit	waren	inderdaad,	zoals	gemeld	in	v,	Jan	Jansz	(alias	Pouwelsz)	van	Dircxhorn,	
timmerman,	en	Gheryt	van	Campen,	chirurgijn	(DAN	V	nrs.	24,	28).

15		 	–	Ses	ende	dertich	mans]	dit	waren	lieden	uit	Kennemerland	die	op	21	maart	uit	de	vijf	gearres

11	 	–	bericht ontbr. iv.
	 	–	heer	van	Hoechstraten]	heer	van	Hoichstraten,	Assendelft	C;	heer	van	Essen

delft	ende	Hoochstraten	E.
12	 	–	29ten	aprilis]	XXVIII	april	v.
	 –	van	den	Raedt]	aen	den	raden	deser	stede	ende	v.
	 –	raet	ghehouden]	raet	gehouden	omme	daer	inne	te	voersien	iii iv v.
	 –	Waer	op	...	sterven	ende	leven]	ontbr. iii iv v.
	 	–	op	die	peijne	van	der	hals]	op	de	pene	van	den	huijsen	iii iv;	op	de	verbeurte	

van	den	hals	v.
13	 	–	na de woorden	Opten	tweden	dach	van	meij	ontbreekt de rest van het bericht en de 

eerste woorden	Opten	8	dach	van	maij	van bericht 14 (saut du même au même) ii.
	 –	Roode	Roede]	Roe	Roede	van	Brabant	ende	Vlanderen	iv.
	 –	ende	alle	den	Raet	van	tHof	van	Hollandt]	ontbr. iii iv v.
14	 	–	aan het bericht door is andere hand toegevoegd:	Welcke	sententie	is	op	den	VIII	

daeraenvolgende	 ter	 executie	 gestelt	 aen	 Jan	 Janss.	 alias	 Jan	 Pouwelss.	 van	
Dircxhoorn	ende	Gerret	van	Campen,	chirurgijn	E.
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[15]	 	Opten	10ten	maij	zoe	sijnder	binnen	Amstelredamme	voer	die	processij	ghe
gaen	bloots	hooefts,	bervoets	in	witte	lijnne	clederen	ses	ende	dertich	mans,	
die	welcke	wederom	riepen	ofte	resilierden,	mit	kaersen	in	hoer	handen.

[16]	 	Opten	11ten	maij	zoe	sijnder	binnen	Amstelredamme	bij	tHof	van	Hollandt	vier	
mannen	verbrant	ende	vier	onthoeft;	

	 opten	12ten	maij	noch	een	gherecht.
[17]	 	Opten	16ten	maij	sinder	noch	4	mannen	gherecht	ende	op	raderen	ghestelt,	

ende	tsanderen	daechs	daernae	zoe	sijn	die	raedsheren	wederomme	nae	den	
Haghe	ghetogen.

[18]	 	Opten	 18ten	 maij	 is	 die	 graeff	 van	 Hoochstraten	 mit	 die	 schutterie	 van	
Monickedam	hiervandaen	ghereijst	nae	Monickedam	ende	soe	voirt	tot	Edam,	
Hoirn,	Enchuijsen	ende	anders,	om	te	besichtighen	die	stercte	der	zelfver	ste
den.

[19]	 	Item	in	die	maent	van	september	is	alsoe	vele	roghs	in	Amstelredamme	ghe
weest	dat	men	se	op	die	paveijtzelen	hebben	moeten	legghen,	overmits	dat
ter	solderen	ghebreck	waeren.	Gans	Waterlant,	Hoern,	Enchusen,	Haerlem,	
Leijden	was	vol.	Dat	Pruijssch	zaet	gout	elf	gouden	gulden	ende	de	Revelaer	
13½	gouden	gulden.	Soo	danckt	den	almachtige	God.10

[20]	 	Opten	26ten	dach	in	september	is	mit	vonnisse	van	scepenen	een	vrou	ghecon
dempneert	 te	wederroepen	van	 tscavot	haer	blasphemie	die	sij	van	 theijlich	
sacrament	ghesproicken	hadde,	ende	boven	dat	noch	haer	tonghe	|88v|	op
ghesplit	ende	drie	jaire	uutter	stede	ghebannen.	Van	welcke	voirsz.	saicke	die	
scepenen	 groete	 zwaricheijt	 maecte,	 overmits	 dat	 die	 keijserlicke	 majesteijt	
an	hem	alleen	houdt	die	saicke	van	sacramentarij,	ende	die	scepenen	gheen	
kennisse	en	moghen	nemen	dan	alleen	van	anabaptisten,	ende	dat	dueren
de	 die	 tijt	 van	 een	 jaire	 achtervolgende	 die	 placaten.	 Soe	 ist	 nu	 soe,	 dat	 die	
schout	ende	tgherechte	belast	is	deser	vrouwe	ter	justicie	te	stellen	voir	sce
penen,	ende	dit	achtervolghende	beveelen	van	den	stadthoudere	ende	raide	
in	Hollandt,	bij	monde	ghedaen	van	een	secretarius	uut	dat	Hoff,	ghenaemt	
Uutwijck.	Dese	vrou	was	bij	die	wet	van	Amstelredamme	in	den	Hage	geson
den,	ende	den	Raedt	heeftse	wederommme	ghesonden	bij	den	voirnoemden	
secretarius.

10	 Soo	danckt	den	almachtigen	God]	aldus CDEF;	Danck	hebbe	den	almachtigen	God	B.

teerde	schepen	waren	gehaald	(bericht	5)	(DAN	V	nr.	24).
16		 	–	Vier	mannen	verbrant	ende	vier	onthoeft]	dit	waren	Pieter	Pietersz	van	Wormer,	Jan	Jacobsz	

van	Benschop,	Frans	Pietersz	van	Leiden	en	Wyneken	Jansz	uit	Friesland	(verbrand);	en	Ydewons	
van	 Langweer,	 Frederick	 Maertsz	 van	 Hoorn,	 Engel	 Cornelisz	 van	 Bergen	 en	 Michiel	 van	
Waelhem	(onthoofd)	(DAN	V	nr.	24,	n.	115	en	114).

	 	–	12ten	maij	noch	een	gherecht]	dit	was	Adriaen	‘metéénoog’	Pietersz,	uit	Alkmaar	(DAN	V	nrs.	
9,	24,	29).

17		 	–	4	mannen]	dit	waren	Zytze	Dircxz	van	Gauw,	Wouter	Thonisz	van	Woerden,	Adriaen	Claesz	
van	Westzaan	en	Pieter	Jansz	van	Westzaan	(DAN	V	nr.	24,	n.	117).

	 	–	grave	van	Hoechstraten	(n)]	zie	aant.	bij	11.
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	 	–	raadsheren,	Hof	van	Holland	(n)]	zie	aant.	bij	7.
19		 	–	Pruijssch	zaet]	koren	uit	Pruisen,	een	hertogdom	in	de	zuidoostbocht	van	de	Oostzee,	rond	

Königsberg	(nu	Kaliningrad).
	 	–	Revelaer]	(koren)	uit	Reval,	het	huidige	Tallinn	(Estland).
20		 	–	Een	vrou]	dit	was	Machteld	Lubbertsdr	(DAN	V	nr.	35).
	 	–	sacramentarij]	sacramentisten	(sacramentariërs),	die	het	katholieke	dogma	van	de	werkzaam

heid	van	het	sacrament	ontkenden,	evenals	de	de	lijfelijke	aanwezigheid	van	Christus	daarin.
	 	–	Uutwijck]	Filips	van	Uuytwijck	(†	1566),	vanaf	1522	onbezoldigd	secretaris	van	het	Hof	van	

Holland.

15	 	–	36	manne]	XXXVI	mannen	van	der	anabaptisten	iv.
16	 	–	vier	mannen	verbrant	ende	vier	onthoeft]	geëxponeert	IIII	mannen	ghebrant	

te	werden	ende	IIII	onthoeft	van	der	anabaptisten	iv.
	 –	opten	12ten	maij	noch	een	gherecht]	ontbr. iv.
17	 	–	na	op	raderen	ghestelt	de toevoeging:	Dese	justici	geschieden	hier	in	presen

cy	ende	bijweesen	van	den	grave	van	Hoechstraten	ende	den	raedtheeren	vant	
Hoff	van	Hollant,	die	doen	hier	present	waeren	iv.

	 	–	tsanderen	daechs	...	den	Haghe	ghetogen]	deze	zin in G geplaatst achter bericht 
16.

18	 	–	Opten	18den	maij	...	Enchuijsen	ende	anders]	Ende	de	stadthouder,	menheere	
van	Hoechstraeten,	es	getrocken	nae	Monckedam,	Edam,	Hoeren	ende	Enc
husen	iv.

19	 	–	bericht ontbr. iii iv v.
	 –	Gans	Waterlant,	Hoern,	Enchusen,	Haerlem,	Leijden	was	vol]	ontbr. D.
20	 	–	bericht ontbr. iii iv v.
	 –	beveelen]	beveelt	D;	tbevel	CE;	die	begeerte	F.
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[21]	 	Item	 in	 die	 maent	 van	 september	 is	 in	 Hollandt	 gecomen	 die	 graeff	 van	
Hoochstraten,	als	stadthouder	van	Hollandt,	ende	is	gecomen	binnen	Haer
lem,	 Delft	 ende	 Leijden,	 omme	 mitten	 gherechten	 ende	 vroetscappen	 der	
selfver	steden	te	communiceeren	ende	raiden,	mit	wat	manieren	men	soude	
exstir	peeren	ende	uutroijen	die	secte	van	der	anabaptisten	ende	sacramentis
ten,	ende	mede	ter	toesicht11	ende	bewaerijnghe	der	selver	steden.	[22]	Ende	is	
alsoe	opten	iersten	octobris	gecomen	binnen	der	stede	van	Amstelredamme,	
mit	 hem	 brenghende	 mijn	 heer	 van	 Assendelf,	 meester	 Vincent,	 tresorier,	
meester	Joost	Sasbout,	meester	Reijneer,	procuroergenerael,	als	raiden	uut	
Hollant,	ende	sij	hebben	opten	tweeden	octobris	ontboeden	bij	hem	luden	te	
comen	int	convent	van	Bethanien,	aldaer	mijn	heer	ghelogiert	was,	Heijmen	
Jacopsz,	 scout,	 Cornelis	 Bannijnck	 ende	 Allert	 Boelensz,	 burgermeeste
ren,	Claes	Hillebrantsz,	meester	Cornelis	Dobbensz,	Claes	Heijn	ende	Joest	
Buijck,	scepenen.	Aldaer	hem	luden	voer	ghehouden	is	25	articulen	roerende	
die	slapheijt	van	der	justicien,	waer	op	by	den	gherechte	van	Amstelredamme	
gheantwoirt	is	die	waerheit	van	tghene	dat	sij	wisten,12	ende	op	vele	articulen	
seiden	sij	van	den	selfven	niet	ghehoirt	te	hebben.	[23]	Dit	tsavonts	ghedaen	
sijnde,	soe	hebben	zij	des	anderen	daghes	doen	vergaederen	opter	stede	huijs	
all	dat	gherecht	mitten	Ses	ende	dertich	deeser	stede,	ende	daer	is	bij	gecomen	
die	stadthoudere	mitten	anderen	heeren	ende	raiden	van	Hollandt,	als	voirs.	
is,	ende	aldaer	mit	malcanderen	raedt	ghehouden.

11	 toesicht]	toesich	B.
12	 wisten]	wijsten	B; deze spellingvariant verder stilzwijgend genormaliseerd.

22		 	–	Graaf	van	Hoogstraten]	zie	aant.	bij	11.
	 	–	Heer	van	Assendelft]	zie	aant.	bij	11.
	 	–	Meester	Vincent]	mr.	Vincent	Cornelisz	van	Mierop	(14691550),	vanaf	1515	rekenmeester	van	

Holland.
	 	–	Meester	Joost	Sasbout]	mr.	 Joost	Sasbout	(14871546),	vanaf	1515	raadsheer	 in	het	Hof	van	

Holland.
	 	–	Meester	Reijneer]	mr.	Reinier	Brunt	(†	1539),	15231536	procureurgeneraal	van	het	Hof	van	

Holland.
	 	–	Betanien]	het	Amsterdamse	nonnenklooster	Maria	Magdalena	in	Bethaniën,	tussen	Oudezijds	

Achterburgwal,	Barndesteeg,	en	Kloveniersburgwal	en	Bethaniënstraat.
	 	–	Heijmen	Jacopsz,	schout]	Heyman	Jacobsz	van	OuderAmstel,	van	1508	tot	1535	afwisselend	

schepen,	raad	en	burgemeester,	en	in	1534	korte	tijd	schout	van	Amsterdam.
	 	–	Cornelis	Bannijnck,	burgemeester]	zie	aant.	bij	1.
	 	–	Allert	Boelensz,	burgemeester]	Allert	Andriesz	Boelens	(14791551),	vanaf	1516	afwisselend	
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	schepen,	raad,	en	burgemeester	van	Amsterdam.
	 	–	Claes	Hillebrantsz,	schepen]	Claes	Hillebrandsz	Kreck,	van	1517	tot	1542	afwisselend	schepen,	

raad	en	burgemeester	van	Amsterdam.
	 	–	meester	Cornelis	Dobbensz,	schepen]	mr.	Cornelis	Wouter	Dobbenz	(†	1559),	brouwer	en	

Amsterdams	stadsbestuurder:	vanaf	1522	afwisselend	schepen,	raad,	schout	en	burgemeester.
	 	–	Claes	Heijn,	schepen]	mr.	Claes	Heyn	Willemsz	Bardesius,	van	1533	tot	1551	afwisselend	sche

pen,	raad	en	burgemeester	van	Amsterdam.
	 –	Joest	Buijck,	schepen]	zie	p.	4256.
	 –	Jan	Huijbertse,	schout	(n)]	Jan	Hubrechtsz	(zie	aant.	bij	2).
	 	–	Albert	Marcus	(n)]	viermaal	burgemeester	van	Amsterdam,	maar	in	een	latere	periode	(tussen	

1565	en	1573);	deze	vermelding	betreft	vermoedelijk	een	vergissing.
	 –	25	articulen]	zie	DAN	V	nrs.	37	en	38.
23		 	–	Des	anderen	daghes]	2	oktober	1534.
	 –	Ses	ende	dertich]	zie	aant.	bij	12.

21	 	–	ende	mede	ter	toesicht	ende	bewaerijnghe]	ende	oyck	mede	tot	toesicht	ende	
bewaernisse	iii;	tot	toesich	ende	beuaernis	iv;	ende	oock	mede	tot	verseecke
ringe	ende	bewaernisse	v.

22	 	–	meester	Reijneer]	meester	Reijnier	Brunt	iii iv v.
	 	–	Heijmen	Jacopsz,	scout]	door andere hand gecorrigeerd tot	mr.	Jan	Huijbertse	(le-

zing onzeker; erna drie of vier letters uitgeveegd)	L.
	 	–	 Cornelis	 Bannijnck	 ende	 Allert	 Boelensz]	 Cornelis	 Banninck	 ende	 Ellert	

Arysz	 C;	 Cornelis	 Benninck	 ende	 Allert	 Andries	 Boelensz	 KM;	 Cornelis	
Benninck,	Albert	Marcus,	Allert	Andries	Boeles	(Allert	boven de regel toegevoegd) 
L.

	 –	Joest	Buijck]	Joest	Sybrantz	Buijck	iv.
	 –	25	articulen]	XXVI	articulen	G.
23	 	–	Ses	ende	dertich]	XXXVI	personen	ii;	XXXVI	raden	J iv v.
	 	–	raedt	ghehouden]	raet	gehouden	wel	vier	off	vijff	dagen	(hier is abusievelijk het 

begin van bericht 24 bij de zin getrokken) v.

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   131 22-06-16   17:45



132	 Edities

[24]	 	Opten	vierden	ende	vijften	dach13	als	boven	sijn	ontboeden	gheweest	alle	die	
ses	ende	dertich	raeden	ende	die	van	den	gherechte	deser	stede	apaert14	bij	
mijn	heer	ende	den	Raede	als	boven	in	zijn	logijs,	ende	men	hielter	voer	dese	
nabescreve	punten:	als	wije	enen	ijeghelicken	goet	dochte	schout	te	wesen	de
ser	stede,	nae	dien	Heijm	Jacopsz	dat	niet	langher	bedienen	en15	wilde;

	 	item	of	daer	ijemant	int	gherechte	ofte	van	den	Ses	ende	dertichghen	waren	
die	suspect	ghehouden	worden	van	die	luyttherije,	anabaptisterie	ende	sacra
mentarie;

	 	|89r|	item	of	men	goede	waeck	hielt	in	der	stede;	item16	of	men	oick	goede	re
kenijnghe	dede	alle	jaer	van	der	stede	goeden.

[25]	 	Omtrent	den	sevenden	ende	achsten	dach	van	october	soe	sijnder	bij	schonen	
daghe	 ghevanghen	 twe	 poirters	 van	 der	 secte17	 bij	 den	 procuroer	generael,	
waerdoer	een	faem	gecomen	is	onder	die	gemeente,	datmer	noch	wel	twe	hon
dert	burgheren	bij	nacht	soude	vangen	ende	uut	der	stede	voeren;	om	welcke	
oirsaicke	sekere	menichte	hem	ghehouden	hebben	bij	avont	ende	nachte	op	
der	Plaetse	deser	stede,	sonder	wete	ende	consent	van	den	burgermeesteren.

[26]	 	Tis	 ghebuert	 opten	 tienden	 dach	 als	 boven	 dat	 Jan	 Holleslooet	 ende18	 Joest	
Buijck	waechten,	als	hoefden	van	der	stede,	mit	drie	rotten	van	den	schutte
rijen.	Waeromme	die	schutterie	dat	niet	wel	en	namen	dat	zoe	vele	luijden	an	
die	Plaets	bij	avont	soude	vergaderen,	nae	dien	sij	gheen	wacht	en	hadden;	dus	
waren	sij	wel	in	menijnghe	die	te	bestoeken	ende	an	te	veerden.	Niettemin	het	
worde	belet	bij	 raede	van	 Jan	Hollesloet	ende	 Joest	Buijck.	Mer	enttelijcken	
ginck	Joest	Buijck	mit	drie	ofte	vier	schutters	hem	luden	vragende	mit	goede	
manieren	ende	vrientlicke	woerden,	tot	wat	propoest	ende	menijnghe	sij	luij
den	hem	aldaer	versamelden	ende	onthielden,		welck19	scheen	te	wesen	meer	
tot	commotie	dan	tot	vrede.	Welcke	luijden	hem	ter20	antwoerden	gaven	dat	
sij	niet	en	ghingen	omme	enijghe	commotie	te	maicken;	dan	sij	waeren	mede	
poerters,	alsoe	wel	als	die	die	wacht	bevolen	was.	Die	oirsaicke	waeromme	
sij	daer	waren,	was	dat	sij	luden	niet	bij	nacht	sonder	reden	ende	justicie	van	
den	bedde	ghehaelt	wilde	wesen.	Doch	woert	soe	vele	bij	Joest	Buijck	gheseit	
ende	ghebeden,	dat	sij	luden	te	huijs	wilde	slapen	gaen;	hij	woerde	daer	borge	
voer	dat	men	haer	van	den	bedde	niet	en	soude	halen.	Ingevalle	daer	ijemant	
van	dier	nacht	nae	hem	luijden	personen	ofte	huijssen	taelde,	hij	wilde	hem	

13	 dach]	ontbr.	BCEF; aangevuld naar D en i iv v.
14	 apaert]	ontbr.	B.
15	 en]	ontbr.	BC.
16	 item]	ende	B.
17	 van	der	secte]	van	der	stede	ende	van	der	secte	B.
18	 ende]	unde	B.
19	 welck]	welcke	B.
20	 ter]	toe	B.

24		 	–	Den	gherechte]	de	schepenbank	(zie	aant.	bij	12).
	 –	Heijm	Jacopsz,	schout]	zie	aant.	bij	22.
25		 	–	Procuroergenerael]	Reinier	Brunt	(zie	aant.	bij	22).
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	 –	Plaetse]	de	Dam	(zie	aant.	bij	6).
26		 	–	Jan	Hollesloet]	Jan	IJsbrantsz	Hollesloot	(†	1555),	vanaf	1522	afwisselend	schepen	en	raad	van	

Amsterdam.

24	 	–	als	boven]	Ende	eenige	dagen	daernae	v (zie hierboven de laatste opmerking bij be-
richt 23).

	 –	als	wije	...	wilde;	item]	ontbr. iii iv v.
	 –	Ses	ende	derticghen]	sessendertich	raden	iii iv v.
	 	–	item	of	men	goede	waeck	hielt	in	der	stede]	off	men	oijck	inde	stede	snachts	

goede	waeck	hielden	iii iv.
	 –	stede	goeden]	stede	goeden	ende	incomen	v.
25	 	–	ghevanghen	twe	poirters]	twee	burger	op	der	strate	ghevangen	iv.
	 –	uut	der	stede	voeren]	uut	der	stadt	voeren	nae	den	Haech	iv.
	 –	menichte]	menichte	van	burgeren	iv.
26	 	–	Jan	Hollesloet]	Jan	Ysbrantss.	Holesloot	iii iv v.
	 	–	Joest	Buijck]	Joost	Sybrantss.	Buijck	iii	v.
	 	–	als	hoefden	van	der	stede]	als	wachteren	ende	hooffden	vander	stede	iii v;	

als	wachmeesteren	ende	hoefden	vander	stede	iv (gecorrigeerd tot waeckten	als	
hooffden	deser	stede K).

	 	–	dus	waren	sij	wel	in	meijninghe	…	belet	bij	raede	van	Jan	Hollesloet	ende	
Joest	Buijck]	ontbr. iii iv v; in de marge toegevoegd K.

	 	–	Mer	enttelijcken	...	van	der	Plaetse	ghetogen]	Ende	by	tusschen	spreken	van	
Joost	Buyck	syn	sy	omtrent	den	middernacht	vande	Plaets	gegaen	nae	huys	
toe,	midts	hem	belovende	ende	vast	staende	dat	men	nyemant	by	nachte	soude	
vanden	bedde	halen.	Want	sy	opde	Plaets	gecomen	waren	om	gheen	commo
tie	(commissie	GHM)	ofte	oproer	te	maecken	(toegevoegd in de marge:	so	sy	seyde	
K) iii v (de laatste zin in v: Want	sij	seijden	maer	op	dieplaten	[sic]	gecomen	wa
ren	om	geen	commotie	te	maecken,	maer	om	zulcx	voort	te	comen);	Ende	bij	
tussschen	sprecken	van	Jan	Hoelesloet	ende	Joest	Buijck	sijn	sij	ontrent	mid
dernacht	 vande	 Plaetse	 ghegaen	 nae	 huijs,	 midts	 hem	 belovende	 ende	 vast	
staende	dat	men	niemant	bij	nacht	en	soude	vanghen	ofte	vanden	bedde	hae
len	iv.

	 –	bestoeken	ende	an	te	veerden]	verstoren	ende	an	te	waerden	D.
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zelfven	daer	voer	stellen	mit	die	gheheel	schutterije	die	op	die	nacht	mit	hem	
waechte.	Ende	omtrent	elf	ofte	twaleff	uren	in	der	nacht	zijn	dese	luden	alte
met	van	der	Plaetse	ghetogen.

[27]	 	Item	nae	dien	dat	mijn	heere	die	stadthouder	ghehoert	heeft	die	murmuratie	
ende	vergaderijnghe	van	der	ghemeente	bij	nacht,	heeft	twe	ofte	drie	nachten	
mit	vresen	zijn	volck	ende	dienaeren	doen	waecken	ende	bij	hem	in	sijn	logijs	
blijven;	mer	hij	is	opten	tienden	dach	van	october	van	hen21	ghereijst.

[28]	 	|89v|	Item	als	mijn	here	die	stadthouder	hier22	binnen	Amstelredamme	was,	
hebben	de	burghermeesteren	moeten	noemen	ende	proponeren	een	burgher	
omme	tschoutambocht	te	bedienen,	nae	dien	Heijme	Jacopsz	dat	niet	langher	
en23	wilde	bedienen.	Waer	omme	die	Ses	ende	dertich	vergadert	zijn	gheweest	
opten	derden	octobris,	ende	hebben	daer	toe	ghebeden	mit	hem	allen	Claes	
Gherit	Matheusz	omme	ter	liefte	van	der	stede	dat	te	willen	accepteren.	Die	
welcke	dat	zelfde	gheheel	refuteerde,	nochtans	 int	eijnde	doer	vele	biddens	
dat	 schoutambocht	 an	 nam;	 ende	 worde	 bij	 den	 stadthouder	 gheeedt	 ende	
crech	 acte24	 bij	 provisie	 om	 van	 stonden	 an	 dat	 te	 moghen	 bedienen,	 ende	
quam	op	sinte	Vechters	dach	als	schout,	ende	scheijde	partijen.

[29]	 	Item	in	november	is	een	beroerte	binnen	Amstelredamme	gheweest,	overmits	
enen,	 Jan	van	Rhenen	ghenaemt,	bij25	den	schout	gheapprehendeert	worde	
om	sekere	seditiose	woirde	die	hij	ghesproicken	soude	hebben,	twelck	hem	bij	
vier	ofte	vijf	tughen	overtuijghet	was.	Mits	hij	niet	liden	en	wilde,	is	daeromme	
uut	der	stede	ghebannen	ten	ewijghen	daghen	op	zijn	lijff.

[30]	 	Duer	welcke	beroerte	die	burghermeesteren	raedt	ghehouden	hebben	mit	die	
Ses	ende	dertich	deser	stede,	ende	mede	die	oirsaicke	van	der	beroerten	te	ken
nen	gegeven	hebben	die	drie	schutterijen,	[welcke	schutterijen]26	hem	ghe
lickelicken	gaven	tot	subjectie	ende	onderdanicheijt	van	hoeren	burghermees
teren	ende	wethouderen.

21	 hen]	hier C; hem E.
22	 hier]	onduidelijk (here?) B; ontbr. C.
23	 en]	ontbr.	B.
24	 acte]	achte	B.
25	 bij]	die	bij	B.
26	 welcke	schutterijen]	ontbr.	BCDEF.

28		 	–	Claes	Gherit	Matheusz]	Claes	Gerrit	Mattheusz	(†	1553),	vanaf	10	oktober	1534	en	 in	1535	
schout	van	Amsterdam,	daarna	afwisselend	schepen,	raad	en	burgemeester.

	 –	Sinte	Vechters	dach]	sint	Victorsdag,	10	oktober.
29		 	–	Beroerte]	over	de	beroering	binnen	Amsterdam,	die	plaats	vond	op	17	november,	zie	DAN	V	

nrs.	49	en	58.
	 	–	Jan	van	Rhenen]	deze	werd	op	20	november	voor	de	eerste	keer	verhoord,	op	30	november	ten	

tweeden	male,	en	is	op	10	december	veroordeeld	tot	verbanning	(DAN	V	nrs.	41,	42,	49,	57,	62).
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30		 	–	Raedt	ghehouden]	op	21	november	kondigde	het	stadsbestuur	een	keur	af	tegen	samenscho
lingen	of	samenzweringen	gericht	tegen	de	stad	(DAN	V	nr.	48).

	 	–	coninck	van	Munster	(n)]	Jan	Beukelsz	van	Leiden	(15091536),	een	van	de	aanvoerders	van	de	
wederdopers	in	Munster.

	 –	Jacob	van	Campen	(n)]	zie	de	aant.	bij	60.
	 	–	Jan	Matthyss.	van	Middelburen]	Jan	Matthijsz	(Blaeuwaert)	van	Middelburg	(†	1538),	een	van	

de	leiders	van	de	Amsterdamse	wederdopers	en	deelnemer	aan	de	aanslag	van	10	mei	1535;	hij	
wist	bij	die	gelegenheid	te	ontsnappen.

27	 	–	mit	vresen	zijn	volck	ende	dienaeren	doen	waecken]	mit	vreesen	inder	stadt	
gheweest	ende	sijn	volck	laeten	waeken	iv.

	 	–	mer	hij	is	...	ghereijst]	ontbr.	iii iv;	ende	is	daer	naert	voort	van	hier	naer	den	
Haegh	vertrocken	v.

28	 	–	de	burghermeesteren]	de	heeren	burgermeesteren	ende	de	XXXVI	raden v.
	 	–	Ses	ende	dertich]	sessendertich	personen	ii;	XXXVI	raden	J iv; de	heeren	bur

germeesters	ende	heeren	XXXVI	raden v.
	 –	ghebeden]	gecooren	ende	gebeden	v.
	 –	vele	biddens]	veel	beeden	ende	aenhouden	v.
	 –	ende	worde	bij	den	stadthouder	…	moghen	bedienen] ontbr. v.
	 –	ende	quam	op	sinte	Vechters	…	partijen]	ontbr. iii iv v.
29	 	–	bericht ontbr. iii (maar in de marge toegevoegd K) iv v.
30	 	–	bericht ontbr. iii (maar in de marge toegevoegd K) iv v.
  – hier in de hoofdtekst van K een bericht dat elders niet wordt gevonden:	Omtrent	dese	

tijt	sant	de	coninck	van	Munster	een	predicant	na	Amsterdam,	genaemt	Jacob	
van	Campen,	overmits	hem	gheprofeteert	was	dat	de	stat	van	Amsterdam	hem	
ghegheven	 waer,	 ende	 maecten	 desen	 bisschop	 van	 Amsterdam.	 Ende	 gaff	
hem	tot	een	medegeselle	eenen	die	genoemt	was	Jan	Mathyss,	dese	was	van	
Middelburen,	opdat	dese	2	de	stat	van	Amsterdam	souden	trecken	tot	haer
der	leringen	ende	prophetien,	daer	sy	menich	mensche	toe	brochten;	want	sy	
meer	dan	een	halff	jaar	hier	onthielden.	Ende	binnen	dat	halff	jaer	deden	sij	
heur	beste	om	de	stat	in	te	crygen	deur	oploop	onder	die	ghemeente	te	maa
ken.	De feitelijke informatie in deze aanvulling is vermoedelijk afkomstig uit Hortensius, 
Tumultuum, p. 44: ‘Rex plausibili nuncio in spem magni imperii erectus, confestim 
Iacobum Campensem Amstelredamum mittit, quem eius urbis episcopum esse iussit. Huic 
comitem adiunxit Ioannem Matthiam Middelburgensem.’ In Hortensius staat deze pas-
sage vlak vóór het bericht van het bezoek van de stadhouder Hoogstraten aan Holland in 
september 1534.
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[31]	 	Nae	dat	dit	gheschiet	was,	hebben	die	van	der	wet	ontboeden	twe	burgheren,	
waer	of	die	ene	quam	ende	die	ander	hem	fughitijf	stelden.	Ende	overmits	hij	
niet	en	compareerde,	ende	die	van	der	wet	ghenoch	wisten	van	sijnder27	sedi
tiose	stede	ende	woerden,	die	hij	voer	den	burghermeesteren	ghesproicken	
hadde,	is	daeromme	ten	ewijghen	daghen	uutter	stede	ghebannen	op	sijn	lijff,	
mit28	confiscatie	van	hondert	current	gulden	uut	zijn	goet.

[32]	 	Item	 opten	 laetsten	 dach	 decembris	 is	 die	 voirs.	 burgher	 die	 compareerde,	
mitten	swaerde	ghericht	ende	op	een	rat	ghestelt,	mits	dat	hij	verdoept	was,	
qualicken	ghevoelende	van	den	sacramente	ende	ordonnantie	van	der	heijli
gher	kercken,	ende	mede	omme	dat	hij	tot	verscheiden	tijden	gegeven	hadde	
hem	onder	derghenen	die	beroerte	in	der	stadt	maicten,	ende	sekere	woerden	
van	seditije	bij	hem	ghesproicken.

[33]	 	Item	opten	zelfden	dach	is	een	vrouwe	verdroncken,	mits	dat	sij	verdoopt	was,	
ende	van	der	selfder	opinie	was29	als	desen	voirs.	burgher.	God	wes	die	siel	
barmhertich;	[34]	ende	verlene	die	reghenten	wijsheijt	ende	Sijn	Godlicke	gra
cije,	die	nu	bijsonderlinghe	ende	tot	allen	tijden	sullen	regieren,	want	het	seer	
van	noode	is.

[35]	 |90r|	Gheschiet	anno	1500	ende	35	binnen	Leijden

	 	Opten	 23ten	 januarij	 is	 een	 beroerte	 binnen	 Leijden	 gheweest	 van	 den	 ana
baptisten,	die	in	menijnghe	waren	des	snachts	die	stadt	an	brant	te	steecken,	
twelc	ke	die	heeren	van	der	stadt	te	kennen	gegeven	warde	bij	een	boede,	ge
sonden	van	den	casteleijn	van	Woerden,	diet	hem	luijden	boetscapte	tsavonts	
nae	dat	die	poorte	toe	was,	als	het	tsnachts	daer30	an	gheschien	soude.	Doer	
welcke	 boetscap	 die	 burghermeesteren	 ende	 regenten	 van	 Leijden	 hebben	
doen	vergaderen	haer	ghemeenten	ende	hebben	een	huijs	ghevonden,	twelcke	
sij	die	nachte	belaghen,	ende	des	smorgens	gaven	hem	die	anabaptisten	op;	
ende	daer	werden	ghevangen	omtrent	15	mannen	ende	vijff	vrouwen.

27	 sijnder]	sijn	B.
28	 mit]	mits	BCDE.
29	 was]	ontbr.	B.
30	 daer]	daen	B.

31		 	–	Twe	burgheren]	dit	waren	Jan	Evertsz	van	Wij	en	Jan	van	Schellincwoude.	De	laatste,	die	was	
gevlucht,	is	op	24	november	bij	verstek	veroordeeld	tot	verbanning	(DAN	V	nr.	55).

32		 	–	Jan	Evertsz	van	Wij,	poorter	van	Amsterdam,	is	verhoord	op	23	en	30	november	en	1	december;	
hij	werd	op	31	december	terechtgesteld	(DAN	V	nrs.	49,	52,	56,	69).

33	 	–	Een	vrouwe]	dat	was	Griete	Arentsdr	van	Limmen	(DAN	V	nr.	70).
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35		 	–	De	Leidse	samenzweerders	werden	gevangen	genomen	in	twee	huizen	die	toebehoorden	aan	
Maritgen	IJsbrantsdr,	echtgenote	van	Jan	Beukelsz	van	Leiden	(zie	de	aant.	bij	30).	Het	plan	van	
de	aanslag	was	op	23	januari	door	een	berouwvolle	wederdoper	onthuld	aan	Albert	van	Egmond,	
slotvoogd	van	Woerden,	die	de	Leidse	stadsregering	op	de	hoogte	stelde	(Knappert,	Opkomst,	p.	
147150).

31	 	–	bericht ontbr. iii (maar in de marge toegevoegd K) iv v.
32	 	–	is	die	voirs.	burgher	die	compareerde]	isser	een	burger	iii iv v (gecorrigeerd tot 

is	de	voors.	burgher K).
	 	–	ende	ordonnantie	…	bij	hem	ghesproicken]	ontbr. iii (maar in de marge toege-

voegd K) iv v.
33	 	–	mits	dat	sij	verdoopt	was	…	voirs.	burgher]	om	de	selve	secte	wille	 iii;	de	

welc	ke	mede	was	van	der	selfder	seckten	iv;	van	der	selver	zecte	v.
	 –	God	wes	die	siel	barmhertich]	ontbr. iii iv v.
34	 	–	die	nu	bijsonderlinghe	…	noode	is]	ontbr. CE.
35	 	–	bericht ontbr. iii iv v.
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[36]	 Gheschiet	in	Amstelredamme	anno	1500	ende	35	

	 	Opten	elften	dach	februarij,	des	smorgens	een	weijnich	tijts	nae	drie	uren,	zijn	
vergadert	gheweest	ten	huijsse	van	Jan	Zijvertsz	lakencoper	in	die	Zoutsteghe,	
die	welcke	Jan	zelfve	absent	ende	in	Ooistlandt	was,	zekere	herdoopers,	als	7	
mannen	ende	5	vrouwen.	Onder	welcke	mannen	een	van	hem	allen	voer	een	
propheet	zij	hem	hielden	ende	hij	hem	uutgaff,	genaemt	Henrijck;	ende	was	
een	snijder	van	zijn	ambochte.

[37]	 	Een	 weijnich	 tijts	 te	 voeren,	 te	 weten	 twee	 ofte	 drie	 dagen31	 gheleden,	 zoe	
zijn	 desen	 zelfden	 persoenen	 vergadert	 gheweest,	 ende	 die	 propheet	 heeft	
hem	 geleijt	 op	 zijn	 buijck,	 om	 te	 bidden,	 in	 presentie	 van	 allen,	 ende	 heeft	
alsoe	ghebeden	dattet	al	schudde	ende	bevede	dat	op	die	camer	was,	soe	zij	
luijden	hem	lieten	duncken.	[38]	Ende	naedien	dat	hij	zijn	ghebeth	geeijnt32	
hadde,	zoe	heeft	hij	ghesproicken	tot	enen	man33	van	sijnen	jongheren:	‘Ick	
heb	 ghesien	 Goidts	 moghentheijt,	 Goidts	 persoen,	 ende	 hebbe	 mit	 Hem34	
ghesproicken.	Ick	heb	gheweest	in	den	hemel	ende	in	der	hellen.	Dat	oirdel	
Goidts	 is	 naekende,	 ende	 ghij	 dienaer	 zijt	 in	 der	 ewicheijt	 vermaledijt.	 Die	
helle	 en35	 is	 u	 niet	 goet	 ghenoech,	 dan	 doer	 die36	 onderste	 diepte	 daer	 sult	
ghij	 sincken.’	 Die	 dienaer,	 dit	 hoerende,	 heeft	 geroepen:	 ‘Heer	 God,	 Vader	
almachtich,	 west	 mijnder	 barmhertich	 ende	 goedertieren!’	 Ende	 alsdoen	
zeijde	die	propheet:	‘Nu	bint	ghij	een	kijnt	Goids,	ende	u	sonden	sijn	u	ver	
gheven.’	 [39]	 Ende37	 opten	 voirnoemden	 dach	 smoerghens	 vroch38	 zijn	 sij	
luijden	vergadert	gheweest	ter	voirs.	plaetsen,	ende	sommige	van	den	voirs.	
vijff39	vrouwen	zijn	heijmelick	van	haer	mans	zijde	ontwrect	ende	bij	hem	luij
den	gecomen.	Ende	naedat	sij40	mit	malcander	omtrent41	drie	ofte	vier	uren	
bij	 malcander42	 ghepreect,	 gheleert	 ofte	 ghebeden	 hadden,	 [40]	 zoe	 heeft	

31	 dagen]	uren	BCDE.
32	 geeijnt]	volleijndet	B.
33	 man]	ontbr.	B.
34	 Hem]	God	B.
35	 en]	ontbr.	B.
36	 die]	dat	B.
37	 Ende]	Ende	doen	B.
38	 vroch]	ontbr.	B.
39	 vijff]	ontbr.	BF.
40	 sij]	sijt	B.
41	 omtrent]	ontbr.	B.
42	 bij	malcander]	ontbr.	B.

36		 	–	7	mannen]	dit	waren	Henrick	Henricxz	snijder,	een	Amsterdamse	rederijker	en	zelfbenoemde	
‘profeet’;	Gheryt	Ghijsen	alias	Gheryt	van	Wou	uit	Benschop,	een	van	de	meest	gezochte	weder
dopers;	 mr.	 Adriaen	 Anthoenis	 Focxen,	 schoolmeester;	 Steven	 Jansz	 schoenmaker	 uit	
Oudewater,	 diaken	 in	 de	 doperse	 kerkelijke	 organisatie;	 Steven	 Janssen	 harnasveger	 uit	 het	
graafschap	 Berg	 of	 uit	 Keulen,	 eveneens	 diaken;	 Dirck	 Jansz	 glazenmaker,	 poorter	 van	
Amsterdam;	en	Claes	van	Venlo,	houtzager	en	tassenmaker	(DAN	V	nrs.	89,	90).

	 	–	5	vrouwen]	dat	waren	ene	Mergereta	en	ene	Gheerte,	alsmede	Baef,	weduwe	van	ene	Dirk	hout
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stapelaar	die	een	jaar	eerder	te	Zwolle	was	terechtgesteld,	en	Anneke,	echtgenote	van	een	chirur
gijn;	de	vijfde	was	de	hospita,	Aechte	Jansdr	(DAN	V	nr.	89;	zie	voorts	aant.	onder	60).	In	het	huis	
van	Jan	Zijvertsz	woonde	ook	Aeltgen	Evertsdr	van	der	Scellinck,	die	op	16	februari	werd	veroor
deeld	tot	verbanning	uit	Amsterdam	tot	mei	1536	omdat	zij	de	autoriteiten	niet	op	de	hoogte	had	
gesteld	van	de	bijeenkomst	van	8	februari	(DAN	V	nr.	88).

37		 	–	Twee	ofte	drie	dagen	gheleden]	deze	bijeenkomst	was	op	8	februari	(DAN	V	nr.	89).

36	 	–	opschrift:	Anno	1535	v K.
	 –	nae	drie	uren]	voer	drie	uren	iii iv v.
	 –	Jan	Zijvertsz]	Jan	Reynertsz	CE;	Jan	Reijersz	D.
	 –	Zoutsteghe]	Scoutstege	D.	
	 –	Henrijck]	Heynde	v.
37	 	–	vergadert]	verjaegt	v.
38	 	–	Goidts	persoen]	Godts	enigen	zoen	N.
39	 	–	opten	voirnoemden	dach]	in de marge:	te	weten	den	elfden	february	K.
	 van	den	voirs.	vijff	vrouwen]	van	den	vier	vrouwen	voirs.	iii iv v.
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39-42		 –	Over	deze	gebeurtenissen	zie	ook	DAN	V	nr.	89,	een	verslag	van	het	verhoor	door	Gerrit	van
	 Assendelft	in	een	brief	aan	de	stadhouder.

die	pro	pheet	van	zijn	hoeft	ghenomen	zijn	backeniel	ende	sijn	harnasch,	sijn	
messe	ende	ander	bellicoese	instrumenten,	ende	heeftse	int	vier	gheleit,	[daer	
na	sijn	clederen	int	vier	gheleijt,]43	alsoe	dat	hij	puer	naect44	stonde,	nijet	heb
bende	waer	mede	hij	sijn	schamelheijt	decte.45	Ende	terstont	beval	hij	die	ses	
andere	 manspersoenen	 dat	 sij	 soe	 mede	 soude	 |90v|	 doen	 ende	 haer	 naect	
maicken,	 als	 sij	 deden;	 ende	 oick	 mede	 de	 vier	 vroupersonen,	 die	 haer	 zoe	
naect	maecten	dat	sij	niet	een	vluct	snoer	an	haeren	haer	en	hielden,	mer	al	dat	
van	der	aer	den	ghemaict	was	dat	moste	int	vuer	gheworpen	werden,	ghelijck	
sij	deden,	menende	daer	mede	Goid	een	brantoffer	te	doen.	[41]	Nae	dien	nu	
de	clederen	vervaerlicken	ende	vreselicke	begonnen	te	smelten	ende	te	smue
len	ende	te	stincken,	soe	is	die	vijfde	vroupersoen,	twelcke	die	waerdinne	was,	
ontwaecken	ghewoerden,	want	sij	 lach	ende	sliep	ende	sij	van	dit	 regiment	
niet	en	wiste,	is	boven	gecomen,	want	sij	niet	niet	en	wiste	watter	doens	was.	
Ende	als	sij	sach	dat	sij	mit	hoer	elfven	naect	stonden,	te	weten	seven	mans	
ende	vier	vrouwen,	zoe	heeft	die	propheet	van	stonden	an	haer	mede	ghebo
den	dat	sij	sulcx	doen	moste	als	zij	luden	ghedaen	hadden,	twelcke	zij	terstont	
dede	ende	haer	naect	maecte,	ende	haer	clederen	int	vuer	werp.	[42]	Ende	als	
sij	nu46	mit	haer	twaellefven	aldus	naect	stonden,	en	wisten	sij	niet	wat	sij	be
ghinnen	souden.	Doe	beval	hem	de	propheet	dat	sij	hem	altesamen	volghen	
souden	in	loopen	ende	in	roepen	ende	in	roepen,	alsoe	sij	deden.47	Ende	sijn	
een	weijnich	nae	drie	uren	uutten	huijsse	gheloopen,	maickende	alsulck	mis
baer	ende	vreselick	gheluijt	ende	gheschreij,	dat	gans	Amstelredamme	noijt	
vreselicker	 geluijt	 ghehoirt	 en	 hadde	 noch48	 meenen	 te	 hoeren,	 twelck	 in	
sommi	ghe	herten	in	vijftich	jaeren	niet	vergeten	en	sal	werden.	Ende	haeren	
roep	was:	‘Wee,	wee,	wee,	hemelsche	Vader,	wraeck,	wraeck,	wraeck!’	Ende	
sij	liepen	aldus	naect	langhes	der	straten.	Mer	in	een	half	ure	tijts,	als	die	bor
ghers	doer	dit	roepen	mit	haer	gheweer	opter	straten	waeren,	soe	zijn	daer	
ghevanghen	al	die	mannen	ende	vier	vrouwen;	ende	die	vijfte	vrou	en	weet	men	
niet	waer	die	ghebleven49	is.	Ende	als	sij	luijden	opter50	steede	huijs	ghevan
gen	saeten,	soe	hebben51	sij	luijden	hem	niet	ghescaemt,	noch	ghedect	noch	
willen	decken,	segghende	dat	sij	die	naecte	waerheijt	waeren.	[43]	Ende	als	sij	
luijden	dus	uut	den	huijsse	ghelopen	waeren,	soe	is	die	doere	van	den		huijsse	

43	 daer	na	...	gheleijt]	ontbr.	ii iii iv.
44	 naect]	ende	naect	BCDE.
45	 decte]	bedecte	B.
46	 nu]	dus	B.
47	 sij	deden]	hij	dede	B.
48	 noch]	noch	oick	B.
49	 ghebleven]	bleven	B.
50	 opter]	op	dat	B.
51	 hebben]	en	hebben	B.
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40	 	–	bellicoese	instrumenten]	bellicose	instrumenten	ende	voort	alle	syn	klede
ren	K.

	 –	gheleert	ofte	ghebeden]	gheleert	ende	gebeden	KM v; ontbr.	GHJ iv.
	 –	brantoffer]	sacrificie	iii iv v;	sacrificie	ende	brantoffer	KM.
41	 	–	waerdinne]	vrou	van	den	huijs	iv.
	 –	gheboden]	gebeden	iii;	belast	ende	gebeden	v.
	 –	als	zij	luden	ghedaen	hadden]	ontbr. D iv.
	 –	ende	haer	clederen	int	vuer	werp]	ontbr. iii iv v.
42	 	–	 dat	 gans	 Amstelredamme	 noijt	 vreselicker	 geluijt]	 dat	 Amsterdam	 (in	

Amsterdam	v)	noijt	diergelyck	iii v; ontbr. iv.
	 –	noch	meenen	…	vergeten	en	sal	werden]	ontbr. iii iv v.
	 	–	ghevangen	saeten]	gevangen	saten	ende	een	ijgelick	quam	om	haer	te	sien	

IO.
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45		 	–	Heer	van	Assendelft]	Gerrit	van	Assendelft	(zie	aant.	bij	11).
	 –	Procuroergenerael]	Reinier	Brunt	(zie	aant.	bij	22).
46		 	–	Over	het	vonnis	van	25	februari	zie	DAN	V	nr.	90.
47		 	–	Over	het	vonnis	van	6	maart	zie	DAN	V	nr.	90.	Terechtgesteld	werden	Jan	Paeuw	blokmaker;	

	 	gesloeten	gheweest,	alsoe	dat	die	bueren	daer	niet	in	en	conde	comen52	omme	
de	brant	te	uutten	ende	te	blusschen.	Zoe	hebben	sij	mit	haecbussen	die	doe
re	 opgestoeten,	 ende	 den	 brant	 worde	 ghevonden	 onder	 die	 clederen	 ende	
in	 stroo	 van	 der	 beddestede,	 ende	 die	 dien	 waerde	 gheblusschet.	 Ende	 als
doen	zoe	vont	men	daer	twe	scottelen	mit	vleijs,	clederen	ende53	gheweer	opt	
vuer	 leggen.	 [44]	 Ende	 terstont	 sijn	 alle	 die	 schutterijen	 mit	 haer	 gheweer	
an	 die	 Plaets	 vergadert,	 ende	 men	 besochte	 sommighe	 huijssen,	 alsoe	 dat
ter	oeck	ander	luijden	ghevangen	worden;54	sommighe	tot	haer	schult,	ende	
sommighe	 tot	 haer	 onschult,	 ende	 die	 liet	 men	 gaen.	 Ende	 alle	 dien	 dach	
warden	 die	 slach	 clocken	 opghehouden	 ende	 die	 kercken	 gheslooten.	 Die	
poerten	 van	 der	 stede	 waerde	 twemael	 op	 dien	 dach	 op	 ende	 toe	 ghedaen.

[45]	 	Item	opten	twintichsten	februarij	sijnder55	in	Monickedam	gecomen	duijssent	
mannen	uut	Henegouwen,	om	te	straffen	denghenen	die	adhereseerden	den	
anabaptisten.	Ende	bij	hem	luijden	sijn	ghecomen	mijn	heer	van	Assendelft	
ende	|91r|	die	procuroer	generael,	 raeden	uut	 tHoff	van	Hollant;56	ende	op	
dier	tijt	sijn	daer	sommighe	huijssen	die	suspect	waeren	onder	die	voet	ghe
haelt	ende	verwoest	gelaten	tot	een	ewighe	memorije.57

[46]	 	Item	opten	25ten	februarij	soe	sijn	die	seven	mannen	die	naect	liepen	ende	dat	
rumoer	binnen	Amstelredamme	maecten	opten	elftsten	deser	voirs.	maent,	
als	boven	verhaelt,58	bij	scepenen	van	Amstelredamme	in	die	Raedtcamer	ver
wesen,	ende	persevereerden	in	haer	boesheijt	tot	dat	het	zwaert	doer	haer	hals	
ghinck.	Den	enen	spronck	ende	riep:	‘Loeft	den	Heer,	altoes	meer!’,	den	an
deren	riep:	‘Doet	op	uwe	oghen!’,	den	derden	riep:	‘Wee!’,	den	vierden	riep:	
‘Wraeck!’,	ende	dierghelijck	onsturicheijt;59	ende	sij	werden	mit	linnen	clede
ren	op	raderen	ghestelt.

[47]	 	Item	opten	sesten	martij	sijn	daer	bij	die	wet	van	Amstelredamme	op	die	oude	
Raedtcamer	 verweesen	 9	 anabaptisten	 ende	 sacramentisten,	 mitten	 swerde	
gherecht	ende	op	raderen	ghestelt.

52	 in	en	conde	comen]	in	comen	en	mochten	B.
53	 ende]	ontbr.	BCDE.
54	 worden]	waren	BE.
55	 sijnder]	sijn	B.
56	 uut	tHoff	van	Hollant]	van	Hollant	uutten	Hove	BE; van	Hollant CD.
57	 memorije]	memorije	ende	gehuegenisse	ii.
58	 verhaelt]	verhaelt	is	B.
59	 onsturicheijt]	onsturich	BD.
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Arent	Jansz	van	Gorinchem	kramer;	Barent	Claesz	van	Zwolle	vulder;	Jan	van	Ghinck	en	Henrick	
Byesman,	 schoenmakers	 uit	 Maastricht;	 Cornelis	 Willemsz	 van	 Haarlem	 kistenmaker;	 Aernt	
Jacobsz	Keyser	van	Monnickendam;	Claes	Claesz	eveneens	uit	Monnickendam;	en	Willem	Jansz	
van	Zutphen.

43	 	–	ende	gheweer]	gheweer	ende	ander	juwelen	iv.
44	 	–	mit	haer	gheweer]	ontbr. iii iv v.
	 –	sommighe	huijssen]	sommige	burgers	huijsen	iv.
	 –	sommighe	tot	haer	schult,	ende]	ontbr. iv.
45	 	–	duijssent]	hondert	iii iv.
	 	–	verwoest	gelaten]	verwoest	ghemact	ende	ghelaten,	ten	eeuwigghen	sullen	

verwoeste	plaetse	blijven	iv.
46	 	–	opten	elftsten	deser	voirs.	maent	…	verwesen]	ontbr. iii iv v.
	 	–	tot	dat	het	zwaert	doer	haer	hals	ghinck]	onthooft	iii iv;	gerecht	v.
	 	–	Den	enen	spronck	…	onsturicheijt]	ontbr. iii (maar in de marge toegevoegd K) iv v.
47	 	–	ende	sacramentisten]	ontbr. iii iv v.
	 –	op	die	oude	Raedtcamer]	ontbr. iii iv v.
  – het bericht vervolgt in v met een toevoeging die elders niet wordt gevonden:	Den	eer

sten,	uijt	dat	stadthuijs	comende,	al	verbonden	voor	de	oogen	ende	op	schavot	
treden,	sprack	ende	sijde	aldus:	‘Verblij	u	in	den	Heere	die	oprecht	van	herten	
zijn,	verblij	 in	den	Heer’;	ende	neder	knielende	riep	met	 luyder	stemme:	 ‘O	
cracht	des	Alderhoogste,	staet	mij	bij’.	De	tweeden	uijt	comende	sprack	veel	
woorden,	maer	hij	was	seer	flauw,	alsoo	dat	men	hem	niet	verstaen	en	conde;	
ende	hij	knielende	dan	werden	seer	qualijck	gerecht.	Den	derde	uijt	comende	
sprack	oock	veel	woorden,	maer	men	mochte	niet	wel	verstaen;	neder	knie
lende	riep	hij	met	luyder	stemme:	‘O	Vader,	vergeeftet	(vergeestet	L)	haer,	want	
(wat	L)	zij	en	weten	niet	wat	zij	doen’.	Den	vierde	quam	uijt	ende	op	schavot	
tredende	sprack:	‘Loof,	eer	en	danckbaerheijt	zij	U	Vader,	nu	ende	in	der	eeu
wigheijt,	amen’;	ende	neder	knielende	riep	hij	met	luyder	stemme:	‘O	Heer,	in	
dienen	handen	beveel	ick	mijn	geest’.	Den	vijffden	quaem	aff	ende	sprack	goe
lijck,	als	dat	ment	niet	verstaen	conde.	Den	sesde	uijt	comende	ende	sprack:	‘O	
Heer,	hier	wil	ick	mijn	ziel	offeren	in	dijnen	handen,	gelijck	Abraham	zijnen	
zoon	Isaack	dede’.	Den	sevende	uijt	comende	sijde:	‘O	Heer,	hier	wil	ick	mijn	
hals	uijtsteecken	om	uwent	wille,	want	Ghij	wet	dattet	om	u	woordt	is’;	ende	
neder	knillende	riep	hij:	‘O	Heer,	in	dijnen	handen	beveel	ick	mijn	geest’.	Den	
achsten	uyt	comende	sprack:	‘O	Heer,	dijn	armen	knecht	doch	ontfangen,	en	
wilt	haer	oogen	open	doen	dien	blint	zijn,	opdat	zij	sien	mogen.	Vergeeftet	
haer	wat	sij	doen	en	wilt	het	haer	voor	gheen	zonden	rekenen,	want	zij	en	we
ten	niet	wat	zij	doen	die	daer	boven	sijn’;	ende	neder	knielende	riep	hij	met	luy
der	stemme:	‘O	Vader,	in	dijnen	handen	beveel	ick	mijn	geest’.	Den	negende	
uijt	comende	sprack:	‘O	Heer,	hier	offeren	ick	dijnen	armen	knecht	tot	eenen	
brantoffer,	en	wilt	doch	niet	(met	L)	gedachtigh	wesen	die	sonden	die	ick	in	
voorleden	tijden	gedaen	hebbe’.	Deze informatie gaat blijkbaar terug op een – nu niet 
meer voorhanden – ooggetuigenverslag.
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48		 	–	Over	de	gebeurtenissen	in	Friesland	zie	DAN	I	nrs.	2933.
	 	–	Oldecloester]	het	Oldeklooster	is	het	klooster	Bloemkamp	bij	Hartwerd,	een	van	de	grote	Cis

terciënzer	abdijen	van	Friesland.	Cisterciënzers	werden	ook	wel	Bernardieten	genoemd,	naar	de	
stichter	van	hun	orde,	Bernard	van	Clairvaux	(10901153).

49		 	–	Schenck]	Georg	Schenck	van	Toutenburg	(14801540),	vanaf	1521	stadhouder	van	Friesland,	
later	ook	van	de	overige	noordelijke	gewesten	Overijssel	(1528)	en	Groningen	en	Drenthe	(1536).

	 	–	in	de	Vasten	(n)]	in	1535	de	periode	van	10	februari	tot	19	maart.

[48]	 Gheschiet	in	Vrieslant	anno	1500	ende	35

	 	Opten	30ten	van	maert	sijn	vergadert	gheweest	in	Vrieslant	omtrent	Bolzwaert	
omtrent	 driehondert	 mannen	 ende	 vrouwen	 tsamen	 van	 den	 anabaptisten,	
ende	 hebben	 inghenomen	 een	 convent	 van	 der	 bernarditen	 oirdene,	 ghe
naemt	Oldecloester,	omme	haer	legher	aldaer	in	te	stellen,	contrarie	den	wille	
van	den	oversten	der	landen.	Ende	sij	hebben	van	stonden	an	die	bruederen	
uutten	convente	verdreven,	ende	hebben	tot	haer	genoemen	haer	gelt,	kelc
ken,	 monstrantie;	 ende	 alle	 haer	 goet	 sij	 hebben	 genomen,	 dat	 waerdighe	
heilighe	 sacrament	 uutter	 monstrantie	 mit	 groeter	 versmaetheijt	 werpende	
onder	haer	voeten.	Blasfemerende	seiden	sij	 totten	broederen	vant	convent:	
‘Daer	leijt	den	godloosen	haer	God’,	ende	dierghelijcken	overdaet.	[49]	Nae	
dat	 mijn	 heer	 Georghen	 Schenck,	 stadthouder	 der	 lande	 voirs.	 dese	 maere	
vernomen	heeft,	soe	is	die	stadthouder	voirs.	mit	macht	van	lantsaten,	burg
heren	ende	bueren	des	sandere	daechs	voer	tconvent	gecomen	ende	heeft	die	
anabaptisten	beleit;	ende	voer	all	mit	hem	luijden	spraeck	ghehouden,	hem	
luden	presenterende	dat	een	 ijgelick	gheboren	 lantsaet	ende	 inwoenre	sou
de	mo	ghen	thuijs	trecken,	sonder	verbuernisse	van60	lijf	ende	goet,	ende	alle	
uuijtlandige61	persoenen	gaf	die	stadthouder	voirs.	vrij	vast	gheleijde	uutten	
lande	te	trecken,	uutgenomen	9	ofte	10	personen	wilde	hij	hebben	tot	sijnen	
belieften.	Waer	op	sij	antwoerden,	segghende:	‘Wij	willen	mit	malcander	le
ven	ende	sterven.’	Twelck	die	stadhouder	hem	luijden	toeseijde:	‘Het	sal	alsoe	
gheschien,	als	ghij	|91v|	mij	antwoirt.	Nae	dien62	ghij	mijn	presentacie	niet	
wilt	ontfangen,	zoe	zult	ghij	mit	malcander	sterven!’	Ende	sonder	breder	woir
den	worde	den	stadthouder	zijn	trawant	an	sijn63	sijde	doot	gheschooten.	Om	
welc	ke	 verradelicke	 oirsaecke	 sij	 luijden	 van	 den	 burgheren	 ende	 lantsaten	
seer	sterckelick	beleit	worden,	ende	men	brochte	voer	tconvent	ses	slanghen	
ende	twe	cortouwen.	Men	schoot	scharpelick	op	hem	luijden,	ende64	worden	
seer	 benaut.	 Die	 lansaten	 verloren	 vier	 of	 vijff	 stormen,	 dan	 opten	 seven
den	aprilis	sijn	die	anabaptisten	mit65	Goids	hulpe	overwonnen,	al	doot	ge
schooten	ende	doersteecken,	ende	sommighe	ghevangen	om	te	examineeren.	

60	 van]	ontbr.	BDE.
61	 uuijtlandige]	uutlande	BF.
62	 hier	dat	BF.
63	 sijn]	sij	B.
64	 hier	sij	BE.
65	 mit]	mits	B.
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	 –	koninck	van	Munster	(n)]	zie	aant.	bij	30.
	 	–	Jan	van	Gheelen]	Jan	van	Geel,	inwoner	van	Deventer,	had	zich	aangesloten	bij	de	wederdopers	

in	Munster,	en	was	van	daaruit	in	december	1534	naar	Holland	gezonden.	Hier	trachtte	hij	op	
meerdere	plaatsen	zijn	geloofsgenoten	tot	opstand	te	bewegen.	Hij	was	een	van	de	leiders	van	de	
Amsterdamse	aanslag	van	10	mei,	bij	welke	actie	hij	de	dood	vond	in	het	gevecht.

	 vrou	Maria]	Maria	van	Hongarije	(15051558),	15301555	landvoogdes	der	Nederlanden.

48	 	–	bericht	ontbr. iii iv v.
49	 	–	ontbr. iii iv v.
  – hier	in de hoofdtekst van K een bericht dat elders niet wordt gevonden: In	de	Vasten	

heeft	de	koninck	van	Munster	eenen	ghenaemt	Jan	van	Gheelen,	twelck	een	
vroom	 ende	 welbesocht	 crijchsman	 was,	 met	 6000	 gulden	 in	 Hollant	 ghe
sonden,	want	hij	verstaen	hadde	dat	aldaer	veele	verdooperen	verghadert	waa
ren;	 ende	 gaff	 hem	 brieven	 mede	 met	 sijnen	 eyghenen	 seeghelen	 besegelt,	
dat	sij	hem	aan	souden	neemen	voor	haaren	ooversten	hooftman.	Dese	sou
de	 Amsterdam	 inneemen	 ende	 dan	 voort	 Munster	 comen	 ontsetten,		 	twelck	
seer	 strengelyck	 belegert	 was	 van	 de	 bischop	 van	 Munster.	 Maar	 comende	
in	Hollant	so	en	heeft	hij	nergens	gheene	verghaderinghe	gevonden,	dies	hij	
t’onvreeden	sijnde	tot	Amstelredam	quam;	ende	ginck	daar	onbekent	lancks	
der	straaten	in	de	schijne	van	een	coopman.	Ende	hij	lach	ter	herberghen	bij	
die	Plaatsse	tot	Willem	Corneliss	in	den	Grooten	Wynghaart,	ende	hadde	sy
nen	 name	 verandert.	 Ende	 altemets	 verselschapte	 hij	 int	 heymelyck	 metten	
gheenen	die	verdoopt	waaren	oft	van	sijn	secte	waaren,	daarder	veele	binnen	
Amsterdam	 aff	 waaren.	 Ende	 besonder	 so	 wasser	 eenen	 weert	 die	 Henrick	
Goetbelet	 genoemt	 wert,	 diewelck	 een	 starck	 vroom	 man	 was,	 ende	 hadde	
lange	in	den	crych	ghelopen,	ende	was	mede	int	heymelyck	hier	aff.	Met	dee
sen	hadde	Jan	van	Gheel	groote	conversatie	ende	ghemeynschap	van	coute.	
Maar	want	Jan	van	Gheel	altijt	beducht	was	ende	sorchde	dat	hij	soude	bekent	
werden	ende	verspiet,	soo	heeft	hij	door	raat	van	sommighe	van	syn	heymelyc
ke	vrienden,	als	eenen	mr.	Pieter	van	Montfoort	van	Haarlem,	opgeset	dat	hij	
woude		trecken	tot	vrouw	Maria	ende	verwerven	remissie	van	syne	misdaat,	op
dat	hij	dan,	wederom	comende,	sonder	sorghe	mocht	t’Amsterdam	lancks	der	
straaten	ghaan.	Aldus	soe	is	hij	int	Hoff	ghetoghen,	ende	met	behulp	als	voore	
heeft	hij	remissie	vant	Hoff	ghecreghen,	op	alsulke	conditie	dat	hij	belooffde	
de	stat	van	Munster	te	leeveren	in	des	keijsers	handen.	Ende	als	hij	aldus	remis	
ontffanghen	hadde,	soo	is	hij	wederom	tAmsterdam	ghecomen	ende	ghinck	
doen	ter	herberghen	ligghen	in	Spaengien,	ende	beleet	doen	opentlyck	hoe	
dat	synen	name	was.	Ende	hij	ghinc	doen	sonder	sorghe	lancx	der	straaten	
waar	dat	hij	woude,	ende	niemant	en	dacht	eenich	quaat	oft	verraat	op	hem,	
overmidts	die	beloftenisse	die	hij	t’Hoff	gedaan	hadde	als	voors.	Als	dan	Jan	
van	Gheel	sach	dat	men	gheen	quaat	op	hem	en	dachte,	soo	nam	hij	voor	hem	
dat	hij	Amsterdam	verraaden	wouwde;	hoopende	indien	hy	dat	mochte	doen,	
soo	soude	hij	well	alsoo	veel	volcx	binnen	de	stadt	ghekrijghen	dat	hij	Munster	
wel	soude	ontsetten.	Ende	om	dit	ten	eynde	te	brenghen	soo	heeft	hij	int	hey
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50		 	–	Vgl.	DAN	V	nrs.	105,	111.
	 	–	Cruijs	ghilde]	het	Heilig	Kruisgilde	(zie	de	aant.	bij	12);	dit	hield	op	10	mei	zijn	jaarlijkse	feest

maaltijd.
	 	–	Claes	Doodes,]	Claes	Doedenz	(†	1562),	van	1535	tot	1548	afwisselend	raad,	schepen	en	burge

meester	van	Amsterdam.	Hij	was	schepen	in	1536,	maar	niet	in	1535.
	 	–	Dirck	Hillebrantsz,	schepen]	Dirck	Hillebrantsz	Otter,	van	1532	tot	1559	afwisselend	schepen,	

raad	en	burgemeester	van	Amsterdam.

Alsoe	datter	van	den	anabaptisten	sijn	ghehangen	ende	gherecht	twe	ende	ses
tich	persoenen,	ende	noch	tseventich	vrouwen	ende	kijnderen	ghevangen	bin
nen	Leuwerden	ghebrocht;	soe	men	seit	daer	of	een	deel	gherecht	sal	werden.	
Van	den	dooperen	sijn	in	die	stormen	ghebleven	twehondert	doden,	ende	van	
den	lantsaten	sijnder	ghebleven	omtrent	150	mannen.66

[50]	 Gheschiet	in	den	zelfde	jaer	binnen	Amstelredamme

	 	Opten	thienden	maij	in	den	avontstont,	als	dat	Cruijs	ghilde	aten,	zoe	is	ge
comen	 een	 jonge	 tot	 enen	 borgher,	 ghenoemt	 Pieter	 Honich,	 seggende	 dat	
die	 wederdoopers	 waren	 sterck	 wel	 seshondert	 of	 sevenhondert	 personen,	
in	menijnghe67	sijnde	die	stadt	 te	becrachten.	Welcke	Pieter	Honinch	dit	 te	
kennen	 gaff	 Claes	 Doodes	 ende	 Dirck	 Hillebrantsz,	 scepen,68	 ende	 sij	 sijn	
mit	haer	drien	van	stonden	an	ghegaen	an	die	Plaetse	totten	burgmeesteren,	
hem	luden	dit69	te	kennen	gevende.70	Welcke	anslach	dochte	den	burgmees
teren	in	hoeren	sijnne	onmoghelick	te	wesen;	waer	omme	die	drie	burgheren	
voirs.	den	jonghe	in	haer	presentie	brochten.	Ende	die	jonge	seide	als	te	voe
ren,	ende	presenteerde	hem	int	ghevangenisse	te	stellen	indien	zulcx	niet	en	
waire.	Ende	tot	meerder	sekerheijt	soe	soude	men	vinden	ses	haeckbussen	all	
ghevullet	op	die	Rhetorijkers	camer,	ghelijck	men	vant;	ende	worden	van	daen	
ghebrocht	op	dat	stadt	huys.	Als71	die	burghermeesteren	dit	saghen,	hielden	
sij	luijden	raet	hoe	men	die	burgheren	zoude	vergaderen.	Mer	al	eer	sij	con
den	 accordeeren,	 zoe	 sijn	 die	 wederdoopers	 gecomen	 mit	 een	 uutghestrect	
vaentken	seer	viantelick	van	den	sluijs	nae	die	Plaets,	wel	voersien	van	raem
bussen	ende	andere	wapenen,	als	slachzwaerden,	partesanen	ende	hellebaer
den,	ende	hebben	mit	ghewelt	die	Plaets	ende	dat	stadthuijs	ingenomen,	doot	
slaende	sommige	wachteren	ende	mede	sommighe	ghevangen	genomen,	al
soe	dat	die	burghermeesteren	nauwelick	ontcomen	consten.	Men	clopte	ter
stont	die	burgheren	op,	ende	in	haer	gheweer	quamen	sij	ter	straten,	beset

66	 	twehondert	doden	...	150	mannen]	twehondert	mannen	ende	van	den	lantsaten	om
trent	hondert	(sic)	mannen	B; in E volgt nog een zin: Dit	ghetal	maict	hondert	mannen.

67	 menijnghe]	menijghe	B.
68	 	scepen]	scepenen	 ii (twe	schepenen	C) iii;	die	doen	waeren	schepenen	der	stede	van	

Amstelredam	iv;	schepenen	der	voors.	stede	v.	
69	 dit]	dat	B.
70	 gevende]	gegeven	BCDE.
71	 Als]	Als	nu	B.
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	 	–	Plaetse]	de	huidige	Dam	(zie	de	aant.	bij	6).
	 	–	Rhetorijckers	camer]	de	Rederijkerskamer,	boven	de	stadswaag,	staande	aan	de	noordzijde	

van	de	Plaets.
	 	–	Pieter	Colijn]	mr.	Pieter	Colijn	Jacobsz,	vanaf	1507	afwisselend	schepen,	raad	en	burgemeester	

van	Amsterdam.	Hij	werd	verdacht	van	evangelische	sympathieën.	
	 	–	Jacob	van	Campen	(n)]	zie	de	aant.	bij	60.	In	werkelijkheid	nam	Jacob	van	Campen	niet	deel	aan	

de	aanslag.

melyck	met	Henrick	Goetbelet	ghesproken	(die	hij	syn	vaandraagher	maacte),	
ende	voort	soe	sprack	hij	met	veel	herdoopers,	dewelcke	dickmaal	eenen	ghe
meinen	raadt	met	malckanderen	hielden	ten	huysen	van	eenen	Pieter	Ghaal	in	
de	Pijlsteghe.	Ende	Jan	van	Gheel	belooffde	den	ketters	uuyt	den	mont	Goodts	
ende	bi	der	openbaringhe	die	Ghod	almachtich	den	propheet	Henrick	ghe
daan	hadde	te	Munster,	dat	sij	souden	victorie	hebben;	ende	hij	belooffde	heur	
dat	hijt	beschicken	soude	dat	sy	alsulcken	aanval	van	den	burgheren	cryghen	
souden	 dat	 sij	 sonder	 bloetstortinghe	 ende	 sonder	 aerbeyt	 de	 stadt	 souden	
gheweldich	werden.	Ende	met	syne	schone	woorden	heeft	hij	de	ketters	soo	
ghewillich	ghemaact	dat	sij	hem	swoeren	in	dese	saacke	bij	te	stane,	al	sou
det	al	heur	lyff	kosten;	ende	doen	ghaff	Jan	van	Gheel	eenen	yegelycken	eenen	
ghouden	gulden	op	de	hant	die	hem	dat	belooft	hadden.	Deze informatie is deels 
gelijkluidend met Hortensius, Tumultuum, p. 64-68, maar moet ook deels uit andere 
bron komen.

50	 	–	opschrift:	Den	oploop	(ontbr. v K).
	 	–	 Opten	 thienden	 maij	 …	 te	 becrachten]	 Ende	 alsoe	 heeft	 hij	 dit	 werck	 be

ghonnen	te	doen	op	den	10	dach	van	maije,	ende	sijn	verghadert	omtrent	den	
avont	ten	huijse	voors.	Ende	daer	was	een	jonghe,	dewelcke	siende	daar	meer	
volx	inghaan	dan	hem	docht	dattet	behoorde,	is	daar	mede	inghetreeden	ende	
heeft	daar	all	haar	opset	ende	aanslaagen	ghehoort.	Ende	is	haastelyck	uuyten	
huysen	geloopen,	recht	als	men	tCruysgilde	aaten,	ende	quam	tot	eenen	bur
gher,	genaamt	Peter	Hoonich,	hem	de	ghehele	saacke	openbaarende	K (in aan-
sluiting op het extra bericht; zie hierboven onder 49).	

	 	–	Dirck	Hillebrantsz,	scepenen]	Dirck	Hillebrantss.	Otter,	scepenen	der	voirs.	
stede	iii v (Otter door andere hand verbeterd uit opper L);	Dirrick	Hillebrantz	Otter,	
die	doen	waeren	schephenen	der	stade	van	Amstelredam	iv.

	 	–	 Welcke	 anslach	 …	 seide	 als	 te	 voeren]	 twelck	 die	 burgermeesteren	 geen	
gheloeff	en	gaven	(sulcx	waerachtich	te	weesen	iv).	Ende	om	alle	seeckerheyts	
wille	soe	stelden	hem	die	jonghen	(de	jonckman	als	borge	v) iii iv v.

	 	–	vergaderen]	vergaderen	op	die	Plaets	iv.
	 	–	vaentken]	gevolgd door:	 (wiens	beleijders	waren	 Jan	van	Gheel	voors.	ende	

Jacob	van	Campen,	bischop	van	Amsterdam)	K. 
	 	–	sluys]	Damsluijs	iii iv v.
	 	–	partesanen	ende	hellebaerden]	panssieren	ende	hellebaerden	iii;	hellebaer

den	ende	ander	gheweer	iv;	pertisanen,	hellebaerden,	ende	met	meer	andere	
wapenen	v.
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51		 	–	Damsluis]	overkluisde	sluizen	tussen	Amstel	en	Damrak,	aan	de	oostkant	van	de	Plaets,	waar	
bovenop	de	Vismarkt	was	gevestigd.

	 	–	Sint	Elisabethsgasthuis]	gebouw	aan	de	zuidzijde	van	het	stadhuis,	dat	in	1492	bij	het	stadhuis
complex	werd	getrokken.

tende	 terstont	die	passagie	van	 der	Plaets	ende	stadthuijs,	dat	sij	niet	 |92r|	
starcker	en	conden	waerden;	ende	slooten	dat	men	ghenen	anslach	doen	en	
soude72	voer	den	dach	quaem,	ghelijck	men	dede.	Mer	meester	Pieter	Colijn,	
bur	ghermeester,	mit	die	van	die	Oude	Zijde	vielen	an	mit	heeter	daet,	ende	int	
ancomen	 namen	 die	 burgheren	 die	 vlucht,	 overmits	 dat	 vreselick	 schieten;	
ende	alsoe	wart	hij	gheslagen	zeer	deerlicken	die	burghermeester	voirs.,	ende	
vele	van	den	burgheren	ghequest.	[51]	Als	nu	die	burgheren	hem	luijden	die	
Plaets	lieten	houden	ende	altemet	onder	hem73	scanse	quamen,	die	sij	opten	
hoeckstraten	ghemaict	hadden	van	hoppe	sacken,	zoe	sagen	sij	luijden	wel	dat	
sij	niet	stercker	en	conden	werden;	want	sij	meenden	ende	hoepten	meer	an
vals	te	crijghene.	Want	sij	doe	ter	tijt	twijsschen	viertich	ende	vijftich	mannen74	
waren	(alsoe	men	seit).	Ende	sij	altemet	gheschooten	woerden	van	onsen	bur
gheren,	zoe	namen	sij	die	vlucht	opt	stadthuijs.	Onse	luijden	dit	siende,	waren	
cloeck	ende	cregen	inne	die	Retorijckers	camer	over	die	stadt	waeghe,	ende	
schooten	zoe	vreselick	mit	haecbussen	doer	die	veijnsters75	vant	stadt	huijs	
langhes	 die	 groete	 zael,	 dat	 sij	 haer	 over	 all	 dat	 stadthuijs	 stroijen	 mosten.	
Ende	men	stelde	twe	slangen	ende	een	cortouwe	omtrent	den	Dammesluijs,	
ende	men	schoet	op	die	doere	van	Sinte	Elijsabeths	gasthuijs,	dat	mer	doer	
mocht	mit	ghewelt.	Ende	omtrent	vijff	uren	smorgens	vielen	onse	burghers	
zeer	dapperlick	an,	ende	sij	creghen	in	dat	gheheel	stadthuijs	uutgenomen	die	
nijeuwe	Raedtcamer,	waer	inne	die	wederdoopers	omtrent	drie	ende	twintich	
in	weeken;	ende	een	weijnich	tijts	daer	nae	werden	sij	van	den	burgheren	doer	
veijnsteren,76	glasen	ende	doeren	anghevochten,	alsoe	dat	zij	daer	alle	doer
schooten	ende	doersteecken	worden.	Ende	men	vonde	van	den	verraders	doot	
opt	stadthuijs	liggende	omtrent	seven	ende	twintich	ofte	acht	ende	twintich	
mannen,77	ende	men	crech	daer	12	mannen	ghevangen.	Van	onse	burgheren

72	 doen	en	soude]	en	soude	beghinnen	B.
73	 hem]	hem	mit	B; heur C; hen E.
74	 mannen]	sterck	B.
75	 veijnsters]	weijnsters	B.
76	 veijnsteren]	weijnsteren	B.
77	 mannen]	ontbr.	B.
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	 	–	Nieuwe	Raadkamer]	een	vertrek	in	het	stadhuis	achter	het	gasthuisgedeelte.
	 –	Zegelhuis	(n)]	vertrek	aan	de	noordzijde	van	het	stadhuis.
	 –	aantal	doden]	vgl.	DAN	V	nr.	123.

	 –	stadthuijs	ingenomen]	gevolgd door:	des	snachs	te	elf	uren	(vieren	I)	iv.
	 	–	doot	slaende	sommige	wachteren]	doot	slande	ten	eersten	sommighe	van	de	

wachters	die	sij	opt	stadthuijs	vonden	iv.
	 –	ende	mede	sommighe	ghevangen	…	ontcomen	consten]	ontbr. iii iv v.
	 	–	Mer	meester	Pieter	Colijn	…	vreselick	schieten]	Maer	meester	Pieter	Colijn,	

burgemeester,	worde	gheschoeten	met	meer	ander	burgeren	gheslagen,	over
midts	die	van	dOuwe	Sij	(onse	sijde	N)	metter	heeter	daet	aenvielen,	ende	int	
aencomen	mosten	sij	weeder	de	vlucht	nemen	iv.

	 	–	 ende	 alsoe	 wart	 hij	 gheslagen	 …	 ghequest]	 ontbr. iv;	 ende	 alsoe	 werdt	 hy	
deerlyck	verslaghen	(geslagen	L)	met	meer	burgeren	iii v (ende	alsoe	wert	hij	
deerlyck	vermoort	ende	in	stucken	ghecapt,	dat	men	sijn	lichaam	in	een	kleer
mande	 moest	 te	 huys	 dragen,	 met	 meer	 anderen	 burgheren	 verslagen	 K).

51	 	–	Als	nu	die	burgheren	…	die	Retorijckers	camer]	Onse	luyden,	merckende	dat	
die	verdopers	haren	vlucht	genomen	hadden	opt	steehuijs,	omdat	sij	nyet	ster
cker	en	mochten	werden	overmidts	alle	passagien	(hier:	rontom	L)	beset	waren	
ende	boven	veertich	off	vijftich	nyet	sterck	en	waren,	hebben	ingenomen	den	
Rethorijckercamer	iii v;	Die	burger	van	die	Nieuwe	Sijde,	siende	dat	die	hardoe
pers	wecken	opt	stadthuijs	ende	segelhuijs,	omdat	sij	sagen	dat	sij	niet	starc
ker	en	mochten	warden	ende	alle	passagien	beset	waeren	die	respondeerden	
op	die	Plaets,	ende	sij	boven	veertich	ofte	vijftich	man	niet	starck	en	waeren,	
soe	hebben	die	burgers	ingenomen	die	Retorickerscamer	die	welcke	was	iv.	

	 	–	 waer	 inne	 die	 wederdoopers	 omtrent	 drie	 ende	 twintich	 in	 weeken]	 waer	
inne	 Jacob	van	Campen	met	ontrent	22	 in	weecken.	Maer	 Jan	van	Gheelen,	
als	hij	sach	dat	de	slach	met	hem	verlooren	was,	soo	ghinck	hij	openbaarlyck	
staan	opten	trans	van	de	voorburcht	van	den	stadthuyse	boven	de	weescaamer,	
opdat	hij	met	een	raambusse	mochte	doorschoten	werden;	want	hij	sorchde	
indien	hij	ghevanghen	worde	dat	hij	dan	met	een	swaar	torment	ter	doot	ghe
bracht	soude	worden,	ende	dat	om	syn	verraderije.	Ende	als	hij	hem	selven	al
dus	bloot	gaff,	soe	wert	hij	van	eenen	burgher	(die	hem	niet	en	kende)	met	een	
raambusse	doorschoten,	alsoe	dat	hij	doot	opten	trans	bleeff	lighen	K.

	 	–	een	weijnich	tijts	daer	nae	werden	sij]	een	weynich	tyts	daar	naa	wert	Jacob	
van	Campen	met	de	sijne	K.

	 	–	alsoe	dat	zij	daer	alle	doerschooten	ende	doersteecken	worden]	totdat	men	
daer	binnen	quam,	ende	doen	werden	al	meest	doorsteecken	v;	alsoo	dattet	
daar	 all	 duerschooten	 ende	 duersteecken	 werde,	 uuijtgheseit	 hij	 met	 noch	
andere	11,	diewelke	door	verbaastheyt	in	de	schoorsteen	ghecropen	waaren;	
ende	worden	daar	uuyt	ghehaalt	ende	in	de	ghevanckenisse	gheset	K.

	 	–	in	als	20	mannen]	in	als	niet	meer	dan	XX	man	iv;	over	de	twintigh	persoo
nen,	behalven	de	gequeste	v.
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52		 	–	Volewijck]	zie	de	aant.	bij	2.
54		 	–	11	ghedoot]	dit	waren	Peter	Gael,	Anthoenis	Elbertsz,	Evert	Aertsz	van	Utrecht	messenmaker,	

Claes	Janssen	glazenmaker,	Zijbrant	Claesz	van	Alkmaar	grofsmid,	Gheryt	van	Deventer	snijder,	
Michiel	Egbertsz	wever,	Jacob	Gijsbertsz	van	Gameren	uit	het	land	van	Gelre,	Jacob	van	Emden,	
Willem	van	Utrecht	en	Albert	van	Meppelen	(DAN	V	nr.	124).

55		 	–	drie	mannen]	dit	waren	Jan	Jacobsz	de	Noorman	inwoner	van	Amsterdam,	Adriaen	Cornelisz	
van	Spaarndam	en	Gheryt	Claesz	van	Oude	Nyerop	(DAN	V	nr.	139).

	 	–	seven	vrouwen]	dit	waren	Baeff	Claesdr,	Griete	weduwe	van	Maes	Gherytsz,	Barbara	Jacobsdr	
van	 Hazerswoude,	 Brecht	 Elbertsdr,	 Adriana	 Ysbrantsdr,	 Trijn	 Jans	 van	 Monnickendam	 en	

	 	blever	doot	in	als	20	mannen.	[52]	Die	doode	lichamen	van	den	wederdoopers	
als	boven78	sijn	des	achternoens	over	an	die	Volewijck79	gevoirt,	ende	daer	is	
ghemaict	een	galge	twee	hoech.	Daer	sijn	sij	anghebonden	mitten	voeten	op
waerts.	[53]	Van	dier	tijt	off	zijn	daer	vele	gevanghen,	waer	off	men	tghetalle	
niet	en	weet;	een	paert	mit	schult,	ende	een	paert	sonder	schult.

[54]	 	Opten	14ten	 80	meij	zoe	sijn	daer	van	den	12	ghevanghen	die81	opt	stadthuijs	
waeren	11	ghedoot,	 te	weten:	men	 leijde	se82	op	een	banck	ende	men	sneet	
haer	levendich	haer83	hert	uut	haer	lichaem,	ende	die	buel	werpet	haer	leven
dich	in	haer	ansicht,	tot	hem	luijden	seggende:	‘Fret	nu	dijn	verradelicke	her
te!’,	ende	worp	se	mits84	dien	vant	scavot,85	dat	voert	stadthuijs	ghemaict	was,	
opter	aerden	neder,	ende	dan	wederomme	een	ander.	Ende	daer	nae	woerden	
sij	ghequartiert86	ende	die	quartieren	an	galgen	voer	der	poerten	ghehangen,	
ende	die	hoefden	tot	allen	poerten	uutghesteecken.

[55]	 	Opten	15ten	in	meij,	twelck	was	Pinxter	avont,	sijn	daer	noch	drie	|92v|	mannen	
gherecht	ende	op	raden	ghestelt,	ende	seven	vrouwen	verdroncken	int	IJe.87

[56]	 	Opten	vrijdach	nae	Pijnxsteren,	den	21ten	meij,	sijn	daer	bij	die	wet	van	Am	stel
redamme	 ghecompdemneert	 twe	 vrouwen,	 woenende	 in	 die	 Pijl	steghe,	 om	
ghehangen	te	werden	an	een	galge	neffens	haer	doere,	alsoe	dat	ghe	buerde;	
ende	dat	omme	dat	zij	van	die	verraderije	wisten	ende	die	verraders	uut	haer	
huijssen	lieten	gaen.

[57]	 	Opten	selfden	dach	voirs.	sijnder	bij	den	voernoemden	heeren	verweesen	9	
vrouwen	omme	te	verdrencken,	om	des	willen	dat	sij	verdoopt	waeren.

78	 wederdoopers	als	boven]	verdoopers	B.
79	 Volewijck]	Wolewijck	B.
80	 hier	in	B.
81	 die]	die	daer	B.
82	 leijde	se]	leijdise	B.
83	 haer]	dat	B.
84	 mits]	mit	B.
85	 scavot]	tscavot	B.
86	 ghequartiert]	quartiert	B.
87	 IJe]	tIJe	B.
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Lysbeth	Jansdr	uit	Benschop	(DAN	V	nr.	140).
56		 	–	twe	vrouwen]	dit	waren	Anna	Petersdr,	echtgenote	van	Peter	Gael,	en	Trijn	Jansdr,	echtgenote	

van	Jan	de	Bakker	in	de	Pijlsteeg	(DAN	V	nr.	199).	
	 	–	Peter	Gael	(n)]	burger	van	Amsterdam,	werd	niet	gedood	bij	de	aanslag,	maar	op	14	mei	te

rechtgesteld	(zie	de	aant.	bij	54),	na	twee	maal	te	zijn	verhoord	(DAN	V	nrs.	106,	112).
57		 	–	9	vrouwen]	dit	waren	Leentgen,	echtgenote	van	Jan	van	Rhenen,	Adriana	Jansdr	uit	Benschop,	

Ghoeghen	 Jans,	 geboren	 in	 Sluipwijk	 bij	 Gouda,	 Leentgen	 Henricxdr	 van	 ’sHertogenbosch,	
Griete	 Pieter	 Mollendr,	 Marritgen	 Nannincxdr	 van	 Alkmaar,	 Aeltgen	 Gielisdr	 uit	 Benschop,	
Jannet	gen	Jansdr	van	Utrecht	en	Aeltgen	Wouters,	geboren	te	Asperen.

52	 	–	het bericht vervolgt in de hoofdtekst van K met een toevoeging die elders niet wordt ge-
vonden: Jan	 van	 Ghele	 hadde	 geschreeven	 den	 Benseniers (hierbij in de mar-
ge, met lichtere inkt: inwooners	van	het	dorp	Benscop	tuschen	Iselsteijn	ende	
Montfoort,	niet	verre	van	Utrecht)	dat	sij	souden	passen	den	thienden	maye	
tot	 Amsterdam	 te	 weesen,	 want	 hij	 hoopte	 die	 op	 dien	 dach	 duer	 der	 hul
pen	Ghoodts	in	te	neemen.	Maar	de	Benseniers	quaamen	te	laat;	ende	als	sij	
(bij	300	sterck	weesende)	ter	Nieuwer	sluys	quaemen	en	hoorden	hoe	dattet	
t’Amsterdam	 verghaaen	 was,	 soe	 scheyden	 sij	 van	 malckanderen,	 ende	 een	
ijder	 die	 liep	 sijns	 weechs.	 Desghelycx	 hadde	 hij	 oock	 beschreven	 sommi
ghe	ketteren	die	meede	van	sijn	verbont	waaren,	ende	woonden	op	verschey
den	plaatsen;	ende	deese	sijn	met	2	Rhijnscheepen	voor	den	boom	ghecomen	
opten	elffden	dach	van	maije,	des	morghens	als	deesen	slach	gheschiet	was.	
Ende	als	sij	vernaamen	dat	Jan	van	Gheel	de	nederlaagh	ghehat	hadde,	soe	sijn	
sij	haastelyck	wederom	ghevaaren;	ende	sij	seylden	nae	Enghelant	toe,	want	
sij	hier	 int	 lant	niet	blyven	en	dorsten. Deze informatie is deels gelijkluidend met 
Hortensius, Tumultuum, p. 77-78, maar enkele gegevens worden daar niet gevonden.

53	 	–	bericht ontbr. iii iv v.
54	 	–	die	opt	stadthuijs	waeren]	ontbr. iii iv v.
	 –	11	ghedoot]	twee	gerecht	v.
	 –	ende	die	buel	…	ansicht]	ende	werpen	dat	in	haer	aengesicht	v; ontbr. iii iv.
	 	–	tot	hem	luijden	…	een	ander]	ontbr. iii (in de marge:	ende	men	worpse	dan	vant	

schavot	o	pter	aerden	K), iv v.
	 –	voer	der	poerten]	ontbr. iii v;	b[u]ijten	der	poerten	iv.
55	 	–	twelck	was	Pinxter	avont]	ontbr. iii iv v.
	 –	gherecht]	metten	swaerden	gherecht	iv.
	 –int	IJe]	volgt de toevoeging:	dat	welcke	waeren	verdopers	iv.
56	 	–	Opten	vrijdach	nae	Pijnxsteren]	Op	iii iv v.
	 	–	Pijlsteghe]	Stilsteegh	v;	volgt de toevoeging:	waarvan	de	eene	was	de	huysvrou

we	van	Pieter	van	Ghaal,	die	meede	in	den	slach	bleeff,	ghecondemneert	K.
 – volgorde van de berichten 56 en 57 omgewisseld iv.
57	 	–	bij	den	voernoemden	…	te	verdrencken]	neghen	vrouwen	verdroncken	iii iv 

v.
	 	–	om	des	willen]	om	der	secte	wille	iii;	om	der	selfder	secten	willen	iv;	van	der	

selver	secte	v.
	 –	dat	sij	verdoopt	waeren]	ontbr. iii v.
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59		 	–	een	man]	dit	was	Peter	Claesz	Coster	van	Zaandam	(DAN	V	nr.	227).	
60		 	–	twe	mannen]	dit	waren	Jan	van	Coesfelt	kannengieter	en	Frans	Frederycxz	(DAN	V	nrs.	237,	

238).
	 	–	een	vrou]	dit	was	Aechgen	Jansdr	(DAN	V	nr.	239;	zie	voorts	aant.	bij	36).
	 	–	moeder	mit	haer	soen]	dit	waren	Hillegont	Petersdr	en	Claes	Cornelisz	(Dan	V	nr.	240).
	 	–	Jacob	van	Campen]	Jacob	van	Campen,	geboren	te	IJsselmuiden	bij	Kampen,	droogscheerder,	

was	de	leider	(‘bisschop’)	van	de	Amsterdamse	wederdopers.	Hij	verzette	zich	tegen	het	plan	van	

[58]	 	Opten	22ten	meij	sijn	daer	noch	drie	mannen	van	den	anabaptisten	bij	die	bae
liju	van	Waterlant	gherecht	mitten	zwaerde	ende	op	raderen	gestelt.

[59]	 	Opten	25ten	meij	isser	bij	die	wet	van	Amstelredamme	een	man	gherecht,	die	
mede	van	den	opset	wiste	als	sij	luijden	dat	stadthuijs	innamen,	mer	hij	en	was	
daer	niet	bij,	ende	om	des	willen	dat	hij	dat	niet	en	openbaerde,	waerde	hij	ge
quartiert	ende	die	quartieren	an	een	radt	ghehanghen,	ende	thooft	op	een	staeck.

[60]	 	Opten	iersten	junij	sijn	daer	twe	mannen	gherecht	ende	gequartiert	omdat	sij	
vant	verraet	wisten;	ende	die	vrou	uut	wiens	huijs	die	naecte	herdoopers	liepen	
is	voer	haer	doer	ghehangen,	ende	des	avonts	opt	kerchof	begraven;	ende	die	
moeder	mit	haer	soen	in	den	Blauwen	Engel	opten	Nijeuwendijck	sijn	mede	
ghehangen	voer	haer	doere	om	dat	sij	luijden	den	bisscop	Jacop	van	Campen	
ghehuijst	hadden,	mer	sij	sijn	beide	mede	begraven	op	dat	kerck	hoff.

[62]	 	Opten	10ten	 julij	zoe	is	Jacop	van	Campen,	die	hem	screeff	te	wesen	bisscop	
van	Amstelredamme,	nae	dat	hij	een	in	groete	menichte	der	luijden	soe	bin
nen	 zoe	 buten	 Amstelredamme	 verdoopt	 hadde,	 ende	 nae	 dat	 hij	 mit	 som
mighe	gevanghenen	seer	neerstelick	gheexamineert	worde	bij	mijn	here	van	
Assendelft,	 meester	 Arent	 Sandalijn	 ende	 den	 procuroer	 generael,	 als	 rai
den	van	Hollant,	alsmede	bij	den	gherechte	van	Amstelredamme.	Ende	nae	
dat	 die	 voirs.	 zielmoerder	 ende	 bisscop	 seer	 obstinaet	 bleeff,	 ten	 eynde	 toe	
hem	niet	leet	wesende	dat	hij	den	scamelen	menschen	verdoopt	hadde,	ende	
seer	qualicken	gevoelde	van	dat	heijlighe	sacrament	ende	van	alle	ghemeene	
Christelicke	ordonantie,	soe	is	die	voirs.	bisschop	opten	voirnoemden	dach	
bij	scepenen	gheweesen	te	sitten	in	een	stoel	opt	scavot	een	ure	lang	voer	dat	
stadthuijs,	 hebbende	 een	 mijter	 van	 blick	 ghemaict	 op	 sijn	 hooft;	 op	 welc
ker	mijter	gheschildert	stont	dat	wapen	van	Amstelredamme,	omme	dat	hij	
van	alle	mensche	ghesien	soude	worden.88	Ende	daer	nae	is	hem	sijn	tonghe	
aff	ghesneeden,	omme	dat	|93r|	hij	daer	mede	God	gheblasphemeert	hadde	
ende	sijn	quade	lerijnghe	ghesayt89	onder	den	scamelen	ghemeente.90	Ende	
daer	nae	is	hem	sijn	rechterhant	mit	een	bijl	ofghehouwen,91	waermede	hij	die	
luijden	ghedoopt	hadde.	Ende	daer	nae	bant	hem	die	buel	op	een	banck	ende	
houwede	hem	mit	een	vleijshouwers	bijl	dat	hooft	aff;	ende	dat	lichaem	werde	
verbrant	op	die	Plaets.	Zijn	hooft	ende	hant	werden	op	die	Haerlemer	poerte	
uutghesteecken,	mit	die	mijter	opt	hooft.

88	 ghesien	soude	worden]	soude	ghesien	worden	B.
89	 ghesayt]	geseijt	BE.
90	 scamelen	ghemeente]	tvolck	B; scamelen	mensschen	ende	gemeente C.
91	 mit	een	bijl	ofghehouwen]	ofghehouwen	mit	een	bijl	B.
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de	gewelddadige	aanslag	van	10	mei,	en	heeft	daaraan	niet	deelgenomen.
62		 	–	here	van	Assendelft]	Gerrit	van	Assendelft	(zie	aant.	bij	11).
	 	–	meester	Arent	Sandalijn]	mr.	Arent	Sandelijn	(ca.	14861535,	vanaf	1515	eerst	griffier,	vanaf	

1530	raadsheer	in	het	Hof	van	Holland.
	 –	procuroer	generael]	Reinier	Brunt	(zie	aant.	bij	22).
	 –	gerecht]	zie	aant.	bij	12.
	 	–	Jacob	van	Campen	is	verhoord	op	17,	18	en	19	mei	en	op	6	juni	(DAN	V	nrs.	149,	174,	187).	Over	

zijn	executie	zie	DAN	V	nr.	264.

58	 	–	sijn	daer]	volgt toevoeging:	binnen	Amsterdam	iv.
	 –	drie	mannen]	twee	mannen	iii iv v.
59	 	–	bij	die	wet	van	Amstelredamme]	ontbr. iii iv v.
	 –	als	sij	luijden	…	niet	bij]	ontbr. iii iv v.
60	 	–	naecte	herdoopers]		naecte	personen	iii iv v.
	 –	ende	des	avonts	opt	kerchof	begraven]	ontbr. iii iv v.
	 –	mer	sij	sijn	beide	…	kerckhoff]	ontbr. iii iv v.
61	 	–	bericht ontbr. ii iii iv v.
62	 	–	nae	dat	hij	…	mit	sommighe	gevanghenen]	ontbr. iii iv v.
	 	–	Ende	nae	dat	…	bij	scepenen]	Ende	worde	by	scepenen	vonnisse	gewesen	iii 

iv;	Ende	(daer	na	soo	is,	doorgestreept)	bij	schepen	commissie	geweesen	dat	hij	
gebracht	werden	op	schavot	ende	aldaer	v.

	 –	omme	dat	hij	…	ghesien	soude	worden]	ontbr. iii iv v.
	 	–	 ende	 sijn	 quade	 lerijnghe	 ghesayt]	 ende	 sijn	 valsche	 leeringhe	 daar	 mede	

ghesayt	hadde	KM v; ontbr. GHJ iv.
	 –	mit	een	bijl]	ontbr. iv.
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64	 	–	twe	vrouwen]	dit	waren	Fye	Daenen,	geboren	in	Loenen,	en	Margriete	Willemsdr	uit	‘Hitlandt’,	
weduwe	van	de	eerder	geëxecuteerde	Willem	de	kuiper	van	Heusden	(zie	aant.	bij	7)	(DAN	V	nr.	
265).	Buyck	maakt	in	zijn	relaas	geen	melding	van	de	terechtstelling	op	dezelfde	dag	van	Peter	
Peterssen	alias	Borrekieck	uit	Leiden	(DAN	V	nr.	266).

	 	–	Vierschaar]	voor	publiek	toegankelijke	ruimte	onder	het	stadhuis,	waar	rechtszittingen	plaats	
von	den.

[64]	 	Opten	zelfden	dach	sijn	daer	noch	 in	der	stede	vierschaere	2	vrouwen	ghe
hanghen	om	haer	dwaelijnghe	ende	dooperije,	daer	sij	in	storven.

[65]	 	Opten	28ten	 julij	sijn	daer	noch92	bij	die	wet	van	Amstelredamme	verweesen	
vier	mannen,	onder	welck	Barent	backer	van	Zwolle,	als	coekenmeester	van	
den	conijnck	van	Monster,	een	was.	Ende	zyn	mitten	zwerde	gerecht	ende	daer	
nae	ghequartiert,	ende	hoer	hoofden	opt	blockhuijs,	dat	op	die	paelen	staet,	
ghestelt.	[66]	Als	men	int93	executeeren	van	desen	voirs.	persoonen	was,	soe	
isser	eenen	groeten	oploep	gheschiet	sonder	bloetstortijnge,	ende	dat	omme	
datter	een	van	den	misdadighen	hem	niet	ghevoeclicken94	en	wilde	knijelen,	
ende	vele	boetsen	ende	uutwegen	maecte.	Zoe	hebben	die	bur	ghers,	staende	
onder	tscavot,	gheseit	ende	gheroepen	totten	meester:	‘Hout	hem	doer	ende	
slaet	hem	doot,	die	diefhals	ende	verrader’,	ende	dierghelicke	woerden.	Alsoe	
dat	die	afterste	van	der	ghemeenten	en	verstonden	niet	die	menijnge95	vanden	
voersten,	die	aldus	totten	buedel	riepen;	aldus	quam	daer	een	groete	turbatie	
mit	onverstant.	Den	eenne	liet	after	zijn	bonet,	dander	sijn	mantel,	dander	zijn	
hoet,	dander	zijn	schoe,	etcetera.	[67]	Waer	omme	terstont	gheboden	is	van	
dat	stadthuijs	dat	ghene	vrouwe	hem	vervorderen	eni	ghe	justicie	te	sien,	op	die	
verbuerte	van	haer	clederen;	ende	alle	dieghene	die	enich	guet	int	rumoer	ge
cregen	ende	opgenomen	heeft	ende	dat	heijmelicken	hout,	op	die	verbuerten	
daer	aff	ghestraft	te	werden	als	een	dieff.

92	 noch]	ontbr.	B.
93	 int]	nu	int	B.
94	 ghevoeclicken]	ghewoeclicken	B.
95	 menijnghe]	menijghe	B.
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65		 	–	de	wet	van	Amsterdam]	schout	en	schepenen,	die	recht	spraken.
	 	–	vier	mannen]	dit	waren,	naast	de	genoemde	Barent	bakker,	burger	van	Zwolle,	Harmannus	

Hoen,	eveneens	burger	van	Zwolle,	Hans	van	Keulen	en	Henrick	kramer	van	Zutphen	(DAN	V	
nrs.	279282).

67		 	–	gheboden	van	dat	stadthuijs]	voor	de	keur	die	op	die	28e	juli	werd	uitgevaardigd	zie	DAN	V	nr.	
283.

63	 	–	bericht ontbr. ii iii iv v.
64	 	–	sijn	daer	noch	in	der	stede	vierschaere	2	vrouwen	ghehanghen]	wordender	

twee	vrouwen	verdroncken	omdat	sij	verdoept	waeren,	ende	twee	in	den	vier
schaer	ghehangen	iv.

	 	–	om	haer	dwaelijnghe	ende	dooperije,	daer	sij	in	storven]	omdat	sy	verdoopt	
waren	iii iv (aldaar verplaatst, zie vorige opmerking) v.

65	 	–	bij	die	wet	van	Amstelredamme	verweesen]	onthooft	iii iv v.
	 –	mitten	zwerde	gerecht]	ontbr. iii iv v.
	 	–	opt	blockhuijs]	op	ro	blockhuijs	bij	die	Nieuwe	brug	iv;	opt	roode	blockhuys	

K, met hierbij in de marge:	Dit	rode	blockhuis	plach	te	staen	op	de	palen	tegen
over	de	Nieuwe	brugge,	sijnde	een	gebow	van	balcken	te	samen	gevoecht,	al
waer	rontom	geschut	uijt	lach	om	het	incomen	van	de	boom	te	beletten.

	 –	dat	op	die	paelen	staet]	ontbr. iii iv v.
66	 	–	bericht ontbr. iii iv v; in K in de marge toegevoegd.
	 	–	aldus	quam	daer	…	mit	onverstant]	so	datter	een	geweldige	commotie	uijt	

rees	K.
67	 	–	bericht ontbr. iii iv v; in K in de marge toegevoegd.
	 –	clederen]	overste	klederen	K.
  – in K volgt in de hoofdtekst na 65 nog een bericht dat elders niet wordt gevonden:	Ende	

myn	 heeren	 van	 den	 gherechte	 hebben	 tstathuys	 doen	 repareeren,	 	twelck	
seer	 gheraseert	 ende	 vernielt	 was	 doort	 voorleeden	 schieten	 ende	 stormen.	
Ende	 daer	 worde	 in	 eenen	 blauwen	 Norduyn	 steen	 booven	 de	 duere	 van	

	 	S.		Elisabeths	 ghasthuys	 met	 verghulde	 lettere	 uuytghehouwen,	 tot	 een	 eeu
wighe	memorie	ende	ghedachtenisse	der	nacomelinghen,	deese	nabes.	veers
kens:	 ‘Die	 bondtghenooten	 der	 opinieusen	 anabaptisten	 /	 oovervielen	 dese	
plaats	 ende	 tstathuis	 snachts	 t’elf	 uren	 /	 s’anderdaachs	 voor	 9	 syn	 sij	 met	
macht	ende	listen	/	gheslaghen,	ghevanghen	en	mosten	justici	besuren.’

  – aan het slot nog een conclusie in iii iv v. Deze luidt in iii iv:	Hier	syn	int	generael,	
soe	voer	den	oploop,	in	den	oploop	als	oyck	na	den	oploop,	nae	inhout	des	da
thum	des	brieffs,	soe	verslaghen	als	gejustificeert	hondert	ende	sesthien	mans	
personen	ende	XXV	vrouwen	personen;	bedraghen	int	generael	soe	mans	als	
vrouwen	 persoenen	 den	 nomber	 van	 hondert	 een	 ende	 veertich	 persoenen.	
Variant in v:	Besluijdt.	Item	in	als	zoo	zijn	hier	doot	gebleven	zoowel	door	den	
oploop,	in	de	oploop	ende	als	naerder	oploop	zoo	met	de	burghers	als	vrem
den	 persoonen,	 te	 weeten	 hondert	 en	 zestigh	 mans	 persoonen	 ende	 vijfen
twintigh	vrouw	persoonen;	zomma	in	alles	zamen	hondert	en	veertigh.

 – hierna volgen in v nog de berichten 1, 9 en 10.
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[68]	 Anno	1500	ende	36

	 	Opten	Heijlighen	Cruijs	dach	in	meij	des	achternoens	is,	God	betert,	verbrant	
bijnae	alle	die	stadt	van	Delft.

[69]	 	Item	omtrent	Paeschen	int	jaer	voers.	is	opghestaen	in	Italijen	tusschen	den	
keijserlicker	majesteijt	ende	den	conijnc	van	Vrancrijck	een	zwaer		crijch	ende	
oerloch,	 ende	 dat	 principalick	 om	 die	 domminatie	 ende	 thertochdomme	
van	 Melanen.	 Al	 wast	 zulcx,	 dat	 die	 keijserlicke	 majesteijt	 gaerne	 dat	 trac
taet,	 tot	 Camerijck	 ghesloten	 anno	 1500	 ende	 29,	 onder|93v|houden96	 wil
de,	ende	mede	den	conijnck	liet	weeten	dat	hij	meende	zijne	armee	te	zenden	
teghen	 den	 Turckzen	 keijser,	 soe	 en	 heeft	 dat	 hem	 nochtans	 niet	 moghen	
ghebueren;	 mer	 teghen	 den	 conijnck	 van	 Vranckrijck	 ende	 niet	 tegen	 den	
Turck	 oerloch	 moeten97	 annemen.	 God	 gheve	 den	 keijserlicke	 majes	teijt	
altijt	 victorie	 ende	 prijs,	 tot	 Gods98	 eer	 ende99	 welvaert	 van	 den	 landen.100	

[70]	 	Item	 opten	 16ten	 ofte	 17ten	 junij	 is	 mijn	 heer	 Georghe	 Schenck,	 	vrijheere	 tot	
Tautenburch,	 stadthouder	 generael	 der101	 landen	 van	 Vrieslant	 ende	 Over
ijsele,	gecomen	binnen	der	stadt	van	Groenijnghen	mit	sekere	knechten,	ende	
aldaer	ghehult	van	der	stadt	in	den	naem	van	der	keijselicker	majesteijt,	als	
hertoch	 van	 Brabant,	 grave102	 van	 Hollandt,	 Zeelant,	 eerfheer	 van	 Vrieslant	
ende	 Overijsele,	 ende	 heer	 van	 Groenijnghen	 ende	 Groenijngher	 landt	 mit	
Twent	ende	Drent,	alsoe	mij	gheseit	heeft	die	griffier	van	Vrieslant,	die	den	
eedt	ende	huldijnge	hem	luijden	voer	ghelesen	hadde.

96	 onderhouden]	gaerne	onderhouden	B.
97	 moeten]	heeft	moeten	BC.
98	 Gods]	zijn	B.
99	 ende]	ende	tot	B.
100	 God	gheve	...	landen]	ontbr.	E.
101	 der]	den	B.
102	 grave]	ende	grave	B.
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 Versie α, met varianten 157

68-70	 	–	berichten ontbr. iii iv v.
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In deze index zijn de namen van personen en toponiemen opgenomen die in de inleiding en editie 

voorkomen, met uitzondering van bijbelse figuren en heiligen. Eveneens niet geïndiceerd zijn na

men in bibliografische referenties in de voetnoten. Regerende vorsten en personen die alleen een 

patroniem als toenaam hebben zijn gealfabetiseerd op hun voornaam, de anderen op hun toenaam. 

Toponiemen zijn meestal genormaliseerd, behalve als zij vast onderdeel zijn van een eigennaam 

(bijv. Jacob van Campen). Eveneens genormaliseerd zijn de meeste voornamen (behalve Claes). 

Functionarissen en ambtsdragers zonder nadere omschrijving zijn Amsterdamse bestuurders.

Aachgen Jansdr, wederdoper  152

Aachte Jansdr, wederdoper  139

Aaltgen Gielisdr, wederdoper  151

Adriaan Lourijsz, wederdoper  125

Adriaan ‘met één oog’ Pietersz, wederdoper

  128

Adriana IJsbrantsdr, wederdoper  150

Adriana Jansdr, wederdoper  151

Agricola, Rudolf –, humanist  11

Albrecht van Beieren, graaf van Holland  44

Alkmaar  52, 128

– Marritgen Nannincxdr van –, wederdoper

  151

– Sybrant Claesz van –, grofsmid en weder

doper  150

Alva, hertog van –, landvoogd der Nederlanden

  5052

Amstel  10, 56, 148

Amsterdam  931, 3336, 3864, 75117, 122

124, 126128, 130, 134136, 138142, 145147, 

150155

– Barndesteeg  130

– Bethaniënklooster (Maria Magdalena

klooster)  85, 130

– Bethaniënstraat  130

– Blauwe Engel, huis  12, 113, 152

– Dam (Plaets)  12, 37, 46, 54, 59, 77, 87, 89, 

101, 107, 124, 126, 132134, 142, 145, 147

149, 152

– Damrak  54, 148

– Damsluis  12, 107, 147, 148

– Grote Wijngaard, herberg  145

– Haarlemmerpoort  115, 152

– Heilige Stede, kapel  14, 51

– IJ  17, 111, 123, 150

– Jan Rodenpoort  12, 17, 75, 122, 123

– Kalverstraat  14

– Kartuizerklooster  49

– Kloveniersburgwal  130

– Lastage  9

– Latijnse school  10, 45

– Minderbroedersklooster  49

– Nieuwe brug  155

– Nieuwe Kerk  45, 54, 127

– Nieuwendijk  61, 62, 113, 152

– Nieuwe Zijde  12, 34, 62, 77, 124, 125, 149

– Oude kerk  49

– Oude Zijde  12, 14, 34, 77, 109, 124126, 148, 

149

– Oudezijds Achterburgwal  130

– Papegaai, huis  25, 26

– Pijlsteeg  113, 147, 150, 151

– Rederijkerskamer  12, 109, 146149

– Regulierenklooster  57

– Rode blokhuis  155

– Schoutensteeg  139
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– Singel  123

– Sint Elisabethsgasthuis  12, 109, 148, 155

– Sint Pietersgasthuis  43

– Sint Ursulaconvent  45

– Spanje, herberg  145

– Spuistraat  17

– Stadhuis  12, 18, 43, 44, 47, 49, 53, 54, 81, 

85, 99, 107117, 124, 126, 130, 140, 143, 146, 

148152, 154, 155

– Stilsteeg  151

– Torensluis  123

– Vismarkt  148

– Volewijk  17, 62, 111, 123, 124, 150

– Waag  109, 147, 148

– Warmoesstraat  47

– Zegelhuis  149

– Zoutsteeg  12, 95, 138

Andries Boelensz, stadsbestuurder  44

Anna Pietersdr, echtgenote van Pieter Gael en 

wederdoper  151

Anneke, echtgenote van een chirurgijn en we

der doper  139

Anthonis Elbertsz, wederdoper  150

Antwerpen  10, 45

Aristophanes, klassiek auteur  58

Asperen  151

Assendelft, Gerrit van –, president van het Hof 

van Holland  85, 101, 115, 126, 127, 130, 140, 

142, 152, 153

Augsburg  57

Baaf Claesdr, wederdoper  150

Baaf, weduwe van Dirk houtstapelaar en weder

doper  138

Baerdesen, Willem Dirksz –, schout  47, 51

Bardesius, Claes Heyn Willemsz –, stadsbe

stuurder  85, 130, 131

Barend bakker, wederdoper  117, 154, 155

Barend Dirksz, schilder  18, 49

Bazel  58

Benninck, Cornelis Gerritsz –, brouwer en 

stadsbestuurder  39, 75, 79, 85, 122125, 

130, 131

Benninck, familie  16

Benninck, Jan, stadsbestuurder  15, 18

Benschop  138, 151

– Jan Jacobsz van –, wederdoper  128

Berg, graafschap (D)  138

Berge, Clementia van den –  44

Bergen, Engel Cornelisz van –, wederdoper

  128

Bernard van Clairvaux, stichter van de 

Cisterziënzer orde  144

Biesten, Hendrik van –, monnik en geschied

schrijver  19, 30

Bloemkamp (Oldeklooster), klooster bij 

Hartwert (Fr)  39, 46, 59, 103, 144

Boelen, Pieter –, koopman  48

Boelens, Allert Andriesz –, stadsbestuurder

  85, 130, 131

Bogaert, A. –, auteur  55

Bolsward  103, 144

Bor, Pieter –, geschiedschrijver  29, 30

Borculo, Herman van –, uitgever  58

Borrekieck  zie Pieter Pietersz

Bourgondië, hertogen van –  30

Braake, S. ter –, historicus  64

Braau, Claes –, drukker en uitgever  55, 56

Brabant  10, 79, 119, 126, 127, 156

Brandt, Gerard –, geschiedschrijver  23, 62

Brecht Elbertsdr, wederdoper  150

Bremen  125

Brixen, bisschop van –  zie Georg van Oosten

rijk

Brugge  10

Brugmans, H., historicus  42

Brunt, Reinier –, procureurgeneraal van het 

Hof van Holland  85, 130132, 142, 153

Brussel  10, 20, 23, 28, 30, 49, 52, 75, 122, 123

Buyck, Cornelia –  48

Buyck, Cornelis –  25, 44, 46

Buyck, familie  20, 24, 36

Buyck, Gerbrant –  25

Buyck, Jacob –, pastoor van de Oude Kerk  51

Buyck, Joost Sybrantsz –, stadsbestuurder  22, 

25, 26, 3657, 59, 60, 63, 8589, 122, 130

133, 154

Buyck, Nicolaas –  25

Buyck, Sybrant –  25, 36, 51, 53

Buyck, Sybrant Sybrantsz –, korenkoopman en 
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bierbrouwer  44

Buyck, Vroutgen –  54

Byesman, Hendrik –, schoenmaker en weder

doper  143

Cambrai (Kamerijk)  119, 156

Campen, Gerrit van –, chirurgijn en weder

doper  127

Campen, Jacob van –, droogscheerder en 

weder doper, ‘bisschop van Amsterdam’  40, 

113, 115, 135, 147, 149, 152, 153

Cantert, Pieter –, stadsbestuurder  48

CarassoKok, M., historica  64

Catrou, François –, vertaler  60

Christiaan II, koning van Denemarken  45

Cicero, klassiek auteur  11

Claes Claesz, wederdoper  143

Claes Cornelisz, wederdoper  152

Claes Doedenz, stadsbestuurder  107, 146

Claes Gerrit Mattheusz, stadsbestuurder  91, 

134

Claes Jansz, glazenmaker en wederdoper  150

Cloott, Cornelis –, geschiedschrijver  21

Clouzier, Charles –, fictieve uitgever  60

Coeck, familie  24

Coesfelt, Jan van –, kannengieter en weder

doper  152

Colijn, Pieter Jacobsz –, stadsbestuurder  109, 

147149

Cornelis Anthonisz, schilder  9, 10, 14, 44, 48

Cornelis Wouter Dobbenz, brouwer en stads

bestuurder  85, 130

Coster, Gillis Claesz –, uitgever  60

Coster, Pieter Claesz –, wederdoper  152

Crommenyerdijck, Vaertgen van –  zie Dirk 

Frederiksz

Croock, Cornelia –  26

Cuypers de Rymenam, Comte de –  30

Daenen, Fye –, wederdoper  154

Dapper, Olfert –, geschiedschrijver  62, 63, 123

Delft  9, 20, 21, 85, 117, 130, 156

Delmenhorst (D)  79, 124, 125

Desbordes, Jacques –, uitgever  60

Deventer  58, 145

– Gerrit van –, snijder en wederdoper  150

Diemerzeedijk  54

Dircxhorn, Jan Jansz (alias Pouwelsz) van –, 

timmerman en wederdoper  127

Dirk Frederiksz alias Vaertgen van 

Crommenyerdijck, wederdoper  124

Dirk houtstapelaar, wederdoper  138

Dirk Jacobsz, schilder  10, 45

Dirk Jansz, glazenmaker en wederdoper  138

Doen Pietersz, drukker en uitgever  10

Dordrecht  9, 20, 21, 52

Drenthe  119, 156

Duitsland  14, 15, 17, 21, 50

Edam  33, 83, 128, 129

Egbert Meynertsz, factor van de rederijkers

kamer De Eglentier  50

Egmond aan de Hoef  47

Egmond, Albert van –, slotvoogd van 

Woerden  95, 136, 137

Egmont, Lamoraal van Gavere, graaf van –  19, 

22

Elias, J.E., historicus  64

Emden  17

– Jacob van –, wederdoper  150

Engeland  151

Enkhuizen  60, 83, 128, 129

Estland  129

Eufrenius, Albertus –  25

Filips II, koning van Spanje en heer der Neder

landen  42, 47, 52

Floris V, graaf van Holland  19, 21

Focxen, Adriaan Anthonis –, schoolmeester en 

wederdoper  138

Frankrijk, koning van –  40, 119, 156

Frans Frederiksz, wederdoper  152

Friesland  39, 41, 5860, 62, 79, 103, 119, 126, 

128, 144, 156

– griffier van –  119, 156

Fugger, handelshuis  10, 45

Gael, Pieter –, wederdoper  147, 150, 151

Gameren, Jacob Gijsbertsz van –, weder doper

  150
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Garbrant Allertsz, kapelaan  53

Gauw, Zytze Dirksz van –, wederdoper  128

Geel, Jan van –, wederdoper  40, 145, 147, 149, 

151

Geerte, wederdoper  138

Gelre  150

Gent  10, 20, 53

Georg van Oostenrijk, bisschop van Brixen

  75, 122

Geuzen  43, 52, 53

Ghijsen, Gerrit –  zie Wou, Gerrit van –

Ghinck, Jan van –, schoenmaker en wederdo

per  143

Ghoeghen Jans, wederdoper  151

Goedbeleid, Hendrik –, wederdoper  40, 145, 

147

Gooiland  58

Gouda  20, 21, 151

Gorinchem, Arent Jansz van –, kramer en we

derdoper  143

Gouw, J. ter –, historicus  43

De Graeff, familie  23, 30

Groete Pieter Mollendr, wederdoper  151

Griete, weduwe van Maes Gerritsz en wederdo

per  150

Groningen  60, 119, 156

Groningerland  60, 119, 156

Den Haag  17, 20, 21, 23, 27, 29, 39, 42, 62, 

75, 77, 83, 122124, 128, 129, 133, 135

Haarlem  9, 17, 2023, 30, 31, 47, 52, 55, 56, 

77, 79, 83, 85, 124126, 128130, 145

– Cornelis Willemsz van –, kistenmaker en we

derdoper  143

Halle, Bartelmeeus van –, boekbinder en weder

doper  125

Hamburg  75, 79, 122, 124, 125

Hanze

Harper Jansz, taalman  20, 24

Hazerswoude, Barbara Jacobsdr van –, weder

doper  150

– oude Jan Cornelissen van –, wederdoper  125

Heicop  26

HeinenBoelen clan, stadsbestuurders  44, 47

Hendrik Dirksz, stadsbestuurder  18, 42, 44, 

4648

Hendrik Hendriksz snijder, rederijker en we

derdoper  60, 61, 95, 138, 147

Henegouwen  34, 61, 62, 101, 142

’sHertogenbosch  125, 151

Heusden, Willem kuiper van –, wederdoper

  125, 154

Heyman Jacobsz  zie OuderAmstel, Heyman 

Jacobsz van –

Hillegont Pietersdr, wederdoper  152

Hitlandt (?)  154

Hoen, Harman, wederdoper  155

Hoffman, Melchior –, bontwerker en wederdo

per  17

Holland, gewest  9, 10, 1518, 20, 21, 28, 30, 

31, 35, 47, 5154, 57, 58, 7587, 101, 115, 119, 

122, 124130, 135, 142, 145, 152, 153, 156

Hollesloot, Jan IJsbrantsz –, stadsbestuurder

  87, 89, 132, 133

Honich, Pieter –, burger  107, 146, 147

Hooft, P.C., dichter en geschiedschrijver  42, 

50

Hoogerbeets, Reyntje –  25

Hoogstraten  zie Lalaing, Anton van –

Hoorn  25, 29, 83, 128, 129

– Frederik Maartsz van –, wederdoper  128

Horne, Filips van Montmorency, graaf van –

  19, 22

Hortensius, Lambertus –, humanist en ge

schiedschrijver  35, 36, 40, 5763, 135, 147, 

151

Huizinga, Johan –, historicus  20

Hulthem, Karel van –, verzamelaar  30

IJsselmuiden  152

IJsselstein  151

Imbrechts, Samuel –, uitgever  60

I.M.P., vertaler  60

Israël  123

Italië  40, 45, 119, 156

Jan de Bakker  151

Jan Bramsz, uitgever  60

Jan Hubrechtsz, schout  1517, 123, 131

Jan Matthijsz, bakker en wederdoper  17, 18

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   164 22-06-16   17:45



 Index van namen en plaatsen 165

Jan Pieter Eggez, wederdoper  124

Jan Reinertsz (Reijersz), lakenkoper  139

Jan Volkertsz, trippenmaker en wederdoper

  17

Jan Zijvertsz, lakenkoper  95, 138, 139

Jeruzalem  16, 18

Kaliningrad  129

Kampen  152

Karel V, keizer van het Duitse Rijk, koning van 

Spanje en heer der Nederlanden  15, 22, 40, 

47, 122

Kennemerland  128

Keulen  138

– Hans van –, wederdoper  155

Keyser, Arent Jacobsz –, wederdoper  143

Königsberg  zie Kaliningrad

Koning, Jacobus –, ambtenaar en verzamelaar

  23, 25, 29, 31

Kreck, Claes Hillebrantsz –, stadsbestuurder

  85, 130, 131

Lalaing, Anton van –, heer van Hoogstraten en 

Culemborg, stadhouder van Holland  9, 41, 

7985, 126130, 135

Lambert Cornelisz, stadssecretaris  22

Langweer, Ydewons van –, wederdoper  128

Leentgen, echtgenote van Jan van Rhenen en 

wederdoper  151

Leentgen Hendriksdr, wederdoper  151

Leeuwarden  105, 146

Leiden  9, 20, 42, 52, 54, 59, 83, 85, 95, 115, 

128130, 136, 137, 164

– Frans Pietersz van –, wederdoper  128

– Jan Beukelsz van –, wederdoper  135, 137

– Steenschuur  54

Leuven  10, 51, 57

Liesbeth Jansdr, wederdoper  151

Limmen, Griete Arentsdr van –, wederdoper

  136

Livius, klassiek auteur  11

Listing, Nicolaas –, advocaat en verzamelaar

  30

Loenen  154

Londen  21

Lübeck  39, 57, 75, 79, 122, 124, 125

Lucanus, klassiek auteur  58

Luther, Maarten –, hervormer  11, 14

Maastricht  143

Machteld Lubbertsdr, wederdoper  129

Marcus, Albert –, burgemeester  131

Marcus, familie  20, 24

Marcus, Jacob –, koopman en verzamelaar  25

Margaretha van Parma, landvoogdes der Neder

landen  48, 49

Margaretha, wederdoper  138

Margriete Willemsdr, wederdoper  154

Maria van Hongarije, landvoogdes der Neder

landen  145

Maritgen IJsbrantsdr, echtgenote van Jan 

Beukelsz van Leiden  137

Maximiliaan, keizer van het Duitse Rijk en 

 regent der Nederlanden  22, 122

Mechelen  122

Meijer Jr., D.C., wijnhandelaar en oudheidkun

dige  43

Meijster, Aleid Jacobsdr –  44, 46

Melanchton, Philippus –, hervormer  15

Mellink, A.F., historicus  36, 64

Menno Simonsz, wederdoper  18

Meppelen, Albert van –, wederdoper  150

Meyn, Jacob Lenaertsz –, uitgever  60

Michiel Egbertsz, wever en wederdoper  150

Middelburg, Jan Matthijsz (Blauwaert) van –, 

wederdoper  135

Mierop, Vincent Cornelisz van –, rekenmeester 

van Holland  85, 130

Milaan, hertogdom  119, 156

Monnickendam  33, 61, 83, 101, 128, 129, 142, 

143

– Trijn Jans van –, wederdoper  150

Montanus, Petrus –, vertaler  62

Montfoort  57, 151

– Pieter van –, wederdoper  145

Muller, Jan Harmensz –, schilder en graveur

  5456

Munster (D)  17, 18, 4042, 57, 58, 113, 117, 

124, 135, 145, 147, 154

– bisschop van –  145

Nieuwe maren_binnenwerk.indb   165 22-06-16   17:45



166 Index van namen en plaatsen

Muylaart, Gerrit –, raadsheer van de Grote Raad 

te Mechelen  75, 122

Naarden  57, 58

– Latijnse school  58

Nederlanden  15, 47, 50, 52

Nel Sybrandsdr  47

Nieuwersluis  151

Noircarmes, Filips van SintAldegonde, heer 

van –  50

Noorman, Jan Jacobsz de –, wederdoper  150

Nuewens, Antoine Joseph –  30

Occo, Ballichje –  45

Occo, Pompeius –, handelaar, diplomaat en 

kunst kenner  10, 11, 45

Occo, Sybrant –  25, 48

Oldeklooster  zie Bloemkamp

Oostsanen, Jacob Cornelisz van –, schilder

  10, 45

Oostzee  129

Oostzeegebied (Oostland)  10, 14, 19, 75, 95, 

122, 138

Oporinus, Johannes –, uitgever  58

Opsy, familie  20, 24

Opsy, Lambert –  22, 23, 29, 35

Otter, Dirk Hillebrantsz –, stadsbestuurder

  48, 107, 146, 147

Oude Nyerop, Gerrit Claesz van –, wederdoper

  150

OuderAmstel, Heyman Jacobsz van, stadsbe

stuurder  16, 35, 85, 87, 91, 123, 130132, 

134

Oudewater  138

Overijssel  77, 119, 122, 156

Parijs

Paeuw, Jan –, blokmaker en wederdoper  142

Pauw, Adriaan –  50

Pauw, familie  20, 24

Pieter Aertsz, schilder  45

Pieter houtzager, wederdoper  125

Pieter Pietersz alias Borrekieck, wederdoper

  154

Plempius, Vopiscus –, geneeskundige  55

Pontanus, Johannes Isacus –, geschiedschrijver

  61, 62, 64, 123

Pruisen  83, 128

Reael, Laurens jacobsz –, korenkoper en dich

ter  50

Reval  zie Tallinn

Rhenen, Jan van –, verbannen  91, 134, 151

Rode Roe, gerechtsdienaar  57, 79, 81, 125

127

Rotterdam  21

Rouen (Fr.)  48

Ruysch Jan Bethsz –, schout  123

Sandelijn, Arent –, raadsheer in het Hof van 

Holland  115, 152, 153

Santen, Dirk Jansz van –, kunstenaar  64

Sasbout, Joost –, raadsheer in het Hof van 

Holland  85, 130

Scellinck, Aaltgen Evertsdr van der –  139

Schardius, Simon –, jurist en geschiedschrijver

  62

Schellingwoude, Jan van –, wederdoper  136

Scheltema, P., archivaris en historicus  36

Schenck van Toutenburg, Georg –, stadhouder 

 van Friesland, Overijssel, Groningen en 

Drenthe  103, 119, 144, 156

Scheurleer, Daniël François –, bankier en verza

melaar  27

Schipper, Jan Jacobsz –, uitgever  60

Schoonebeek, Adriaan –, uitgever  60

Seneca, klassiek auteur  11

Six, A.  30, 57, 61

Sluipwijk  151

Solon, Atheens staatsman  56

Spaarndam  124

– Adriaan Cornelisz van –, wederdoper  150

Spanje  43, 52, 53, 58

Steven Jansz, harnasveger en wederdoper  138

Steven Jansz, schoenmaker en wederdoper

  138

Stoffel Jansz, geschiedschrijver  30

Tallinn  83, 128, 129

Titiaan, schilder  45
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Torck, Lubbert –  27

Trijn Jansdr, echtgenote van Jan de Bakker en 

wederdoper  151

Turkse Rijk, sultan van –  119, 156

Twente  119, 156

Utrecht  57, 58, 126, 151

– Domkerk  26

– Evert Aartsz van –, messenmaker en weder

doper  150

– Hiëronymusschool  57

– Jannetgen Jansdr van –, wederdoper  151

– Willem van –, wederdoper  150

Uuytwijck, Filips van –, secretaris van het Hof 

van Holland  128, 129

Valckenburgh, familie  20, 24

Valckenburgh, Joan –  27

Velius, Theodorus –, geschiedschrijver  29

Venetië  9, 45

Venlo, Claes van –, houtzager, tassenmaker en 

wederdoper  138

Virgilius, klassiek auteur  58

Vlaanderen  10, 19, 79, 126, 127

Vlist, Ed van der –, historicus  21

Vondel, Joost van den –, dichter  56

Waelhem, Michiel van –, wederdoper  128

Wagenaar, Jan –, geschiedschrijver  23, 62, 64

Waterland  44, 128, 129

– baljuw van –  113, 152

Westfalen  17

WestFriesland  125

Westzaan, Adriaan Claesz van –, wederdoper

  128

– Pieter Jansz van –, wederdoper  128

Wijcken, Jacob –, geschiedschrijver  21

Woerden, slotvoogd van –  zie Egmond, Albert 

van –

– Wouter Thonisz van –, wederdoper  128

Woortelanen, Cornelia van –  26

Wormer, Pieter Pietersz van –, wederdoper

  128

Wortelanen, Hendrik van –  26

Wou, Gerrit Ghijsen alias van –, wederdoper

  138

Wouters, Aaltgen –, wederdoper  151

Wij, Jan Evertsz van –, wederdoper  136

Wijcken, Jacob –, geschiedschrijver

Willem Cornelisz, herbergier  145

Willem, prins van Oranje, stadhouder van 

Holland  42, 48, 49, 5154

Wittebol, Pieter –, uitgever  60

Wyneken Jansz, wederdoper  128

Zaandam  152

Zeeland, gewest  5153, 119, 125, 126, 156

Zutphen, Hendrik kramer van –, wederdoper

  155

– Willem Jansz van –, wederdoper  143

Zwingli, Huldrych –, hervormer  15

Zwitserland  15

Zwolle  139, 154, 155

– Barend Claesz van –, vulder en wederdoper

  117, 143
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168 Manuscripta Mennonitica

In de serie Manuscripta Mennonitica, een reeks van de Doopsgezinde Bibliotheek (Universiteits
bibliotheek Amsterdam) en het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam, verschijnen weten
schappelijke tekstedities van handschriftelijke bronnen op het gebied van de geschiedenis van 
het Nederlandse doperdom vanaf ca. 1530 tot heden. Tot dusver zijn verschenen de delen:

I   A.G. Hoekema (inl. en ed.), Tot heil van Java’s arme bevolking. Een keuze uit het Dagboek (1851-
1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Midden-Java. Hilversum 1997.

II   Alle G. Hoekema, Gabe G. Hoekema & Piet Visser (inl. en eds.), Geen cel ketent deze dromen. 
Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit 
Zaandam. Hilversum 2001.

III   Mechteld Gravendeel, Willem Stuve, Sjouke Voolstra (inl. en eds.), Bezweegen Broederschap. 
Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw. 
Hilversum 2005.

IV   Sibrand P. Martens, Simon Vuyk (inl. en eds.), Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestem-
ming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798. Hilversum 2005.

V   Bert Dop (inl. en ed.), Ernstige godsvrucht en gezond verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke 
Wigles Gorter (1756-1836. Hilversum 2010.

VI   Alle G. Hoekema m.m.v. Elisabeth I.T. Brusseevan der Zee (inl. en eds.), ‘Bloembollen’ 
voor Westerbork. Hulp door doopsgezinden aan Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939-1945. 
Hilversum 2011.

VII   J.W.J. Burgers & P. Knevel (inl. en eds.), Nieuwe Maren. Een ooggetuigenverslag van de opkomst 
en ondergang van de wederdopers te Amsterdam 1534–1535. Hilversum 2016.
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