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SEVERINÜS FEYTA,
OF

LEUVEN IN 1542

DOOK

MAARTEN VAN ROSSEM BEREND.

BENE VOOELEZING MET AANTEEKÉNINGEN DOOK

ME- J . D I R K S (1).

MIJNE HEEREN!

\Jnder de aangenaamste oogenblikken, die de beoefenaar
der geschiedenis, met betrekking tot zijne studiën, beleeft,
behooren die, waarin hij het bestaan van een roemvol feit,
voor lang bedreven, maar door den nacht der tijden of
andere omstandigheden aan het oog der nakomelingschap
ontrukt, ontdekt. Vooral heeft zulks dan plaats , wanneer
de dader van het feit tot zijne landgenooten behoort, en
hij zijnen naam zoo goed als in geen hunner geschiedrol-
len geboekt en alleen verminkt bewaard vindt.

Wanneer hem bovendien een onwedersprekelijk bewijs

(1) Voorgelezen den 6den October 1853, in eene vergadering van het
Friescli Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Naar aan-
leiding van de eerst onlangs (Novb. 1855) ons geworden zeldzame werk-
jes van Damianus à Goes, Vrbis Lovaniensis obsidio, en de Orationes
van Petrus Nanaius (waarover later), is deze voorlezing nu (Jan. 185B)
herzien en vermeerderd.
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voor oogen gelegd wordt, ten blijke, hoe hoog de magtig-
ste Vorst van dat tijdperk, waarin het feit voorviel, den
bedrijver er van vereerde, dan wordt het hem eene aan-
gename taak, eene poging aan te wenden, om dien Kaam
der vergetelheid te ontrukken.

Daartoe moge heden de mijne strekken , wanneer ik tot
u zal spreken over: Severinus Feyta, den dapperen onderbe-
velhebber der studenten te Leuven, bij het berennen dier stad,
door Maarten van Hossein, in 1542.

Mijne korte rede splitst zich in drie deelen , ter beant-
woording dezer drie vragen: Wat had er, even voor, gedu-
rende en kort na het berennen van Leuven, in 1542, met
betrekking tot die berenning en onzen held, plaats?

Verleen mij bij de uiteenzetting daarvan uwe welwillende
en versclioonende aandacht. Ik heb toch bij de bewerking
mijner rede gebruik gemaakt van de met eenige moeite
verzamelde bouwstoffen, waarvan echter enkele mij bekend,
doch nog niet onder mijn bereik gekomen zijn (2).

(2) Bronnen. Bij de beschrijving van het te Leuven voorgevallene, zoo
als liet in de overlevering was opgenomen, hield ik mij vooral aan het-
geen Petrus Divaeus, op liet einde van het derde boek zijner Merum
Lovanitnsum (Opera varia, Lovanii 1757, fo., p. 112), heeft opgeteekend.
Hij deelt velo kleine bijzonderheden mede, die men nergens anders zal
vinden, zelfs niet bij Damianus a Goes, die zich, in zijn verhaal van de
berenning, bijna geheel bepaalt tot hetgeen bij zelf verrigtte. De aard
van diens geschrift gaf hiertoe gereede aanleiding, daar het een stuk is,
gerigt aan Keizer Karel V, om zich bij dezen over de ondankbaarheid
der Xeuveiiaars, voor de door hem, bij de berenning hunner stad,
bewezen diensten en geldelijke opoffering , te beklagen.

Wij gissen, dat Petrus Divaeus gebruik heeft gemaakt van mondelinge
mededeelingen van Gregorius Divaeus (van Dieven), een dor onderhan-
delaars, en waarschijnlijk een bloedverwant en stadgenoot van hem;
Petrus Divaeus toch stierf in 1581 te Mechelen.

Het verhaal van Servilius (Jan Knaap), getiteld: Gerro Gallica con-
juratio %n toiius J3elgicae- clavisshnani civitatem Antverpiam, duce Jblarûno
Rosheymio (Antverpiae 1542, 4to, ibid. 1544, 12mo, herdrukt in Freheiï
Scriptores rerum Qernianicarum, t. IV, Hannoverae 1611 en Argentorati
1717), leverde weinig of niets voos' ons onderwerp op. Pontus Heu-
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I. De tachtigjarige oorlog, met zooveel roem door onze
voorvaderen tegen de dwingelandij van Spanje volstreden,

terua putte, voor zijn Xlcle boek der Remin Austriacarum (Opera historica
omnia, Lovanii 16431 p. 274), uit andere bronnen dan Divaexis. Hem
volgden ook lateren, zoo als T. Haraeus, in zijne Annaîes Ducum Bra-
bantiae, Antv. 1623, t. I I I , p. 623 sqq., v. Mieris, Ilistori der Nederl.
Vorsten, I I I , blz. 54, enz,, op den voet.

Merkwaardig is de verzameling van strikjes over dit onderwerp, die
van Hulthom bezat. Zie de Catalogus zijner boekerij (nu liet eigendom
der Belgische Regering), deel IV , K"os. 26167-26175 en N«. 26489. De

titels der onder die Nos. voorkomende werkjes van L. Torrentius, Dami-
anus à Goes en Petrus Nannius, zullen wij later vermelden. Hier teeke-
nen wij alleen op, N». 26170, Die warachtige gesciedenisse oft historie, cor-
telych in dichte geslelt, van den verraderlycke invasie ende overtreckinge ,
gedaan bij Merten van Itossem, enz., gedruckt by my Reinier van Diest,
tot Loven, kl. 4to ; 26171, Ken eeuwighe memorie van dut verraderlyclc
stuck, door Merten van lîossem en zijn adherenten volbracht int jaer 1542,

in Brabant, claerlyck in dichte ghestelt, met veel goede verrna-
ninghen ende doctrinen', Noch een schoon Ballade, Thantwerpen bij Wouter
van Denikel (circa 1550), kl. 8vo. Wij hebben deze stukjes niet onder
de oogen kunnen krijgen. Een stukje van J. B. Lauwers, Over het beleg
van Leuven, in de Middelaer, of Bijdragen ter bevordering van taal, onder-
wijs en geschiedenis, 2de jaargang, 1841-1842, Leuven (1842), blz. 5-11 ,
is niet zeer naauwkeurig. — Een goed verhaal van Marton van Rossems
togt leverde Mr. J. D. W. Pape, in zijne bekroonde Levensgeschiedenis
van dien krijger, 's Hertogenbosch 1847, blz. 59 en volgende. •— Een
HS., Het leven en bedrijf van den heer Merten van Rossem, Heer van Pou-
deroyen, Meynerswych, Kannenburg enz., uit oude familieaanteekeningen
en gedrukte bronnen, naar bet schijnt, door een zijner nakomelingen op-
gesteld , wordt vermeld in de Kronijk van het Historisch Genootschap te
Utrecht, 1849 , blz. 169 , als destijds nagelaten door den heer Mr. C. M.
van Hengst, buiten Utrecht overleden. Uit mededeelingen van de hee-
ren Mr. A. "W. C. van Asch van Wijck en 'S. P. Visscher is mij geble-
ken, dat dit HS. geene dan van elders bekende bijzonderheden over liet
bij en te Leuven in 1542 voorgevallene bevat.

Twee jaren nadat wij onze voorlezing hadden gehouden, wier uitgave
wij, in de hoop van vangst in de in België uitgezette netten te zul-
len bekomen, vertraagd hadden, gaf de Hooglceraar N. C. Kist, bezitter
van den bul van adeldom van Severinus Eeyta, dat merkwaardige stuk,
voorafgegaan door eene korte maar heldere beschouwing van bet voorval,
dat tot hetzelve aanleiding gaf, in het eerste stuk van het eerste deel
van het Kerkhistorisch Archief, blz. 172-181 (October 1855), uit. — Ein-
delijk bezit de Hoogleeraar C. P. Serrure, te Gent, nog een zeer weinig
bekend verhaal van de verdediging van Leuven, door de studenten, te-

#
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heeft op den achtergrond geplaatst een strijd, die vijftig
jaren lang, door een goed deel van hen, tegen den stam,
waaruit de wreede Philipsen ontsproten, gevoerd werd.

Ook die strijd was voor de onafhankelijkheid en vrijheid
van den lande; maar minder gelukkig dan gene, waaraan
zich die voor de vrijheid van het geweten paarde, eindigde
îiij met onderwerping aan het juk van den magtigsten Vorst
van zijnen tijd. —• Vijftig jaren toch streed het zwakke
Gelre tegen het magtige Oostenrijk, en Karel van Eg-
mond, de Hertog van Gelre, kampte tot aan het einde
van zijn leven tegen Karel V, den Keizer van het Room-
sche rijk, den Koning van Spanje, den Aartshertog van
Oostenrijk, den Hertog, Graaf en Heer van zoo vele andere
bloeijende en rijke gewesten.

Maar zelfs de dood van dezen rusteloozen krijger, die
van het jaar 1492 tot het jaar 1538 heerschte, maakte
geen einde daaraan. Zijn opvolger in de hertogelijke
waardigheid, Willem van Kleef, hervatte dien weldra, en
hield daarin vol, tot dat hij in het jaar 1543 voor over-
niagt geheel bezweek, en Karel V Gelderland, als het
laatste der zeventien Nederlandsche gewesten , aan den
snoer parelen reeg, die sinds den tijd van Karel den
Grooten verbroken was geweest.

Een jaar voor die inlijving van Gelderland in het onme-
telijke rijk van Keizer Karel had het voorval plaats, dat
wij voor u wenschten te schetsen.. Het waren de laatste,
maar tevens hevige, stuiptrekkingen van de op sterven lig-
gende vrijheid van Gelre. De geschiedenis boekte ze on-
der den naam van: De inval van Maarten van Rossem in
Bráband, in 1542.

gen Marten van Eossem, hetwelk hij voornemens is in zijn Vaderlandsck
Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, op te
nemen.
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De aanleiding tot dien togt lag voor de hand. — Frans,
Hertog van Lotharingen, en Keizer Karel V betwistten
aan Willem, Hertog van Kleef, de heerschappij over Gel-
derland , waartoe de stem der Ridderschap en Steden van
Gelderland hem geroepen had.

Nadat Willem te vergeefs beproefd had, zijne erkenning
in der minne van den Keizer te verkrijgen, en zag, dat
een strijd op leven en dood onvermijdelijk was, maakte
hij zich daartoe krachtig gereed. Hij verbond zich met
Frans I , Koning van Frankrijk, en versterkte dien band
door een (evenwel later niet voltrokken) huwelijk met de
elfjarige rijke dochter van diens zuster, Jeanne Margare-
tha van Navarre.

Gedachtig aan de leer, dat het beter is voor te komen
dan voorkomen te worden, maakte hij gebruik van de af-
wezigheid van Keizer Karel V, die destijds (1541) met
eene aanzienlijke krijgsmagt en vloot eenen (geheel mis-
lukten) togt naar Algiers ondernam, en daardoor de zui-
delijke Nederlanden van bezetting ontbloot had; hiervan
zeg ik, maakte de Hertog van Kleef gebruik, om den
vijand op zijn eigen grondgebied te bestoken, en in de
kern van zijne rijksgewesten te wroeten; te gelijker tijd
dat de Fransche Koning dat gedeelte van Karels rijk aan
eene andere zijde zoude bespringen. Troepen werden hei-
melijk , onder voorwendsel van overeenkomstig het bevel
van den Rijksdag, tegen den Turk te zullen dienen, ge-
worven. Maarten van Rossem, de schrik zijner vijanden ,
de afgod zijner krijgskameraden, was de ziel van dit werk.
Duizende gelukzoekers, oude krijgers, overblijfsels van
den beruchten zwarten hoop en van andere ontbonden
huurbenden , maar ook vele edelen , schaarden zich onder
de banieren van eenne man, die ook in dit gewest, door
zijn bewind in 1518—19, als Stadhouder van wege Gel-
derlands Hertog, niet onbekend was of is.
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Versterkt door hulptroepen uit Frankrijk, onder het
bevel van Nicolaas Bossu, Heer van Longueville, brak
men uit Gulik naar de Maas op. Deze rivier eenmaal
achter den rug, had men het voornemen, door eenen snel-
len togt door Luik en Braband, Antwerpen, destijds eene
der rijkste steden van den aardbol, van eene zijde te over-
vallen , van waar men geen het minste gevaar daarvoor
duchtte. Men verzocht daarom aan de Luikenaars, onder
voorwendsel van 's Hertogs bruid uit Frankrijk te zullen
halen, den doortogt door hun bisdom. Het verzoek werd
geweigerd, en daardoor Maarten van Rossem en de zijnen
genoodzaakt, den overtogt over de Maas op een veel
noordelijker punt te bewerkstelligen. Antwerpen en Her-
togenbosch bekwamen daardoor eenigen tijd, om zich te
versterken, en 3000 boeren, vooral uit de Peel, te doen
wapenen. Het gelukte dan ook aan eene legerafdeeling,
om in de omstreken van Nistelrode, beoosten 's Hertogen-
bosch, de reeds over de Maas getrokken Gelderschen te
stuiten, en uit de meijerij van die stad, tot over de ge-
noemde rivier, terug te jagen. Doch deze nieuwe teleur-
stelling deed van Rossem geenszins van zijne roofzieke
voornemens afzien Den 20. Julij 1542 trok hij wederom,
niet omstreeks 14,000 man voetvolk en 2OOO ruiters, bij
Cuyk en Kessel, over de Maas. Vreeselijk leed Noord-
Braband van dezen inval en strooptogt. St. Oedenrode
was het eerste dorp, dat in vlammen opging. Daarop volg-
den Oirschot, en de Beerse. Oosterwijk, Moergestel en
Hilvarenbeek werden gebrandschat. Het laatste desniet-
temin verwoest, even als Alphen. Het kasteel van Hoog-
straten , van eene zwakke bezetting voorzien, hield hem
slechts kort op. De bevelhebber, door bedreiging ver-
schrikt, gaf het spoedig over.

Schrik beving daarop de harten der Brabanders. Van
Rossem was toch nu in het hart des lands, en in het be-
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zit van een sterk punt, waaruit hij met zijn leger aan alle
kanten kon uitvallen en brandschatten, terwijl de voorraad
mondbehoeften aldaar gevonden, hem zeer te stade was
gekomen en krachtiger gemaakt had. Vele vlugtten uit
Breda naar Dordrecht. Men haastte zich in 's Hertogen-
bosch , om, door het vellen van boomen, door het omver-
halen van huizen , ja, van een klooster buiten de stad,
deze te versterken.

René, Prins van Oranje, trok met 10 vaandels, onder
den Overste Burmania(3), en 3000 man voetvolk, uit
Breda naar Antwerpen, om die stad tegen van Rossem te
dekken. Hij viel bij Breeschat in eene hinderlaag. Omsin-
geld en van alle kanten aangevallen, sloeg zijn geheel
leger in de grootste verwarring op de vlugt, werd groo-
tendeels gevangen genomen, en René mogt zich gelukkig
rekenen, de eerste te zijn, om, door zijn vlug paard gered,
te Antwerpen de tijding van zijne nederlaag te kunnen
brengen.

Kort daarna verscheen van Rossem voor Antwerpen.
Hij eischte de stad in naam der Koningen van Frankrijk
en Denemarken op. Met dezen laatsten toch (Christiaan
III) had Willem , Hertog van Gelderland, ook een ver-
bond gesloten , en 400 Deensche zwarte ruiters dienden in
het leger van van Rossem. Vreesselijk waren zijne bedrei-
gingen , indien men zich niet overgaf, Een der beweeg-
redenen , die hij tot de overgave aanvoerde, was deze, dat
Keizer Karel V, op zijnen terugtogt van Algiers, door
schipbreuk zoude omgekomen, en Antwerpen dus thans
hulpeloos zijn zoude (4).

(3) Overste Burmania. "Welligt Eienck van Burmania, J. U. D., Drost
van Koevorden, Drenthe en Twentlie, die in 1558 gedurende de belegering
van St. Quentin stierf, en te Douai begraven werd. Zie v. Halmael en
Hettema, Stamboek van den Frieschen Adel, I , blz. 53 (23).

(4) Zie over dezen togt Tiller, Carh V Zug gegen AJgier, im Jahre
3.541, in Hormayrs Arehiv, 1830, N». 59.
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Schamper was het antwoord der, hoewel ontstelde maar
toch niet verzaagde, Antwerpenaars. » Keizer Karel was
» en bleef hun Heer. Al hadden de visschen hem opge-
x> slurpt, als Jonas zoude hij uit hunnen buik tot hen te-
•s) rugkeeren." — Verbitterd daarover, verwoestte en ver-
brandde Maarten van Kossem alles rondom Antwerpen.
Slechts korten tijd toefde hij echter voor die stad, gebrek
aan belegeringsgeschut, de stoute uitvallen van de stede-
lingen , en de versterking der bezetting door 1200 Vlaam-
sche boeren, noopten hem, in den vroegen ochtend van
den 27. Julij 1542, zijne legerplaats bij Damme op te
heffen. Vreeselijk leden de buitenplaatsen van de koop-
lieden van Antwerpen, bij welke stad men in geen 600
jaar een vijand gezien had. Naar Lier getrokken, nood-
zaakte het geschut dier stad hem zuidwaarts af te deinzen.
Kaast, Duffel en Waelhem werden verbrand, Rozendaal
gebrandschat. De rivier de Nethe werd , daar de gierpont
was weggenomen, niet zonder verlies van veel volks in
de tobben en kuipen der boeren, overgetrokken. Meclie-
len, toen de verblijfplaats der Landvoogdes Maria, die al-
daar ook troepen bij zich had, liet men liggen, maar wierp
zich verder op een aantal naburige dorpen, welke of in
vlammen opgingen, of brandschattïng moesten betalen. Zoo
bereikte men Leuven op den 2den Augustus 1542.

II. Werpen wij, alvorens te verhalen, wat er aldaar
staande het beleg, of liever de berenning, gebeurde, eenen
blik in de stad, ten tijde dat men van de hooge wallen van
Leuven de roofzieke benden van den Gelderschen Attila
zag naderen. —- Het schijnt, dat de aan de wetenschappen
gewijde, midden in het land gelegene, en door hare hooge
ligging uit zich zelve sterke stad Leuven destijds geene
bezetting had. Daaraan indachtig, had de Landvoogdes
Maria, op het vernemen van den inval van Maarten van
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Rossem, derwaarts George Eolijn, Heer van Aimerie, met
eenige ruiters, alsmede Coenraad , Graaf van Warneburg,
met 300, en Philips Dorlain, met 200 voetknechten, gezon-
den (5). Dit gering aantal troepen was echter op verre na
niet talrijk genoeg, om eenigzins de omvangrijke wallen
van eene zoo groote stad als Leuven te beschermen. De
bezetting gevoelde dit dan ook zoo wel, dat reeds terstond,
bij het verschijnen van van Eossems benden, haar de moed
begaf, waartoe deze omstandigheid, dat zich onder haar
een zekere Hopman, Bus, bevond, die naderhand (6) bleek

(5) Volgens Heuterns, 1. 1., blz. 274. Divaeus verhaalt, dat de Land-
voogdes eenige edellieden, vergezeld van wat ruiterij, zond. Hij noemt
ze Emberiacensis (Aimerie?), Sombrevius (Sombret, zie van Mieris , 1. 1.,
III , blz. 55), met nog iemand uit dat geslacht, waarvan hij den naam
niet wist, en als vierde Capitaneus Bussius (Hopman Bus), „ een ver-
„ rader." Damianus à Goes , 1. 1., blz. 9, meldt, dat Koningin Maria
Philippus Dorlaij, „ Gallicae Brabantiae Praetor (Baillinw van "Waalsch
„ Braband)," tot opperbevelhebber -van Leuven zond, en Koenraad, Graaf
van Warneburg (Vernembergensis) met 300 soldaten, alsmede, dat tegen
het aanbreken van den dag, waarop de vijand voor Leuvens wallen ver-
scheen, George Eolijn, Heer van Aimerie, met omstreeks 100 ruiters,
binnen rukte. Op verzoek van den Burgemeester van Leuven, Johannes
v. d. Tommen, werd deze door à Goos begroet en naar zijn kwartier
begeleid.

(6) In het Redt de la guerre de 1542, par Gerard Ie Prince, con-
temporain (Messager des Sciences Historiques etc. de la Belgique, Gand 1851,
p. 228-231), leest men: „ Au mesme temps regna ès pays ychi ung
„ traictre, nommé Nicolas Ie Borne, vulgairement appéllê Cappitaine Bus,
„ lequel estoit de la maison de Monsieur de Buren, père du Sr. de Buren
„ à présent, et avoit gro(s) credit, tant en court que à Monsieur de
„ Buren, ès affaires de guerre : lequel avoit entrepris sa traison depuys
„ les guerres et prise de St. Pol, Fan XVc. et XXVII jusques 1'an XVc.
„ XLIII, et lors fina et fut exécuté à Gand, où la Eoyne estoit lors,
„ lo IlIIe do Mars XVc XLIII, et moy je Ie vit de'coller et puys ap-
„ pres copper en quattre quartiers; estoit homme de petite stature,
„ noire et remply de ventre et carssolet." Gerard Ie Prince zegt nog:
„ Lequel Bus fut cause du sauvement de Louvain, actendu qu'il estoit
„ à Maline au conseil de la Eoyne, où il fut dit que on envoyeroit assis-
„ tence assez à ceulx de Louvain, et lors fut envoyé au dit Louvain,
„ avec Ie Sr. d'Aymeriez et Ie Grant Bailly du Brabant, pour conforter
„ ceulx de Louvain, et fut ledit Bus illecq prisonnier par ledit Martin
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een verrader en aan Maarten van Rossem verkocht te zijn,
niet weinig bijdroeg. Deze toch handelde hier even zoo
als voor Antwerpen: door bedreiging met brand, roof en
moord van buiten, en door het verspreiden van overdreven
geruchten, door omgekochte stedelingen of geherbergde
vreemdelingen, over zijne magt, zoowel in manschap als
vooral in geschut, en van zijne gruwelijke voornemens bij
tegenstand van binnen. Op deze wijze zocht hij Leuven
zonder slag of stoot in zijne magt te krijgen, en daar de
menschen gewoonlijk geneigd zijn het ergste te gelooven,
zoo is het niet te verwonderen, dat velen in Leuven het
denkbeeld van tegenstand te bieden opgaven, en het er
dus met de verdediging, bij zulk eene gesteldheid der ge-
moederen, zeer slecht uitzag. Maar ook daar had een
verschijnsel plaats, waarvan onze voorouders, en ook wij,
de herhaling beleefd hebben: de studenten der bloeijende
hoogeschool verwisselden de boeken voor het geweer, en
de studeercel voor de wachtkamer. Zij boden zich tot
verdediging der stad den Rector en Senaat der hooge-
school aan. De verschillende contúbernia vormden zoovele
verschillende vaandels; iedere natie streed onder zijne ei-
gene banier; men zag er de Vlaamsche, Hollandsche,
Henegouwsche, Artoische en Duitsche wapperen. Een
Opper- en Onderbevelhebber, alsmede Hoplieden, door
Rector en Senaat, hunne overheid, gekozen en aangesteld,
stonden aan hun hoofd.

Het opperbevel van deze, zoo het schijnt vrij talrijke,
krijgsschaar werd aan een Portugeesch edelman, sedert
eenige jaren inwoner van Leuven, en beoefenaar der let-
teren aldaar, toevertrouwd. Het was de ook van elders

,;, van Rossem, en paiiementant cculx de Louvain avec ledit Martin." Hoe
ton do verrader Bus „ cause du sauvement" zijn? Ook vinden wij liem
nergens onder de gevangen genomen onderhandelaars vermeld. Veeleer
aal hij, om het in Aug. 1542 te Leuven gepleegd verraad, in Maart
Î543 gestraft zijn.
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bekende Damianus à Goes (7). Als zijn onderbevelheb-
ber noemt hij zelf, in zijn verhaal der belegering, blz. 10,

(7) Damianus a Goes, een in de 16de eeuw en voor ons onderwerp
te belangrijk persoon, om er niet wat meer van te zeggen. Hij was in
het vlek Alenquen, in Portugal, geboren, en aan het hof van den Ko-
ning van dat rijk, met zijnen broeder ïruito, opgevoed. Deze laatste
was Kamerheer des Konings, en ook Damianus bekleedde eene betrek-
king (o) aan het Portugeesche hof. Van zijne jeugd af bezielde hem
eene groote geneigdheid voor de studie der letteren. Het ontbrak hem
ook geenszins aan verstand; bijzonder was liij geschikt voor liet behan-
delen van staatszaken. Daartoe gebruikte hem herhaaldelijk de Portu-
geesche Koning Johannes III , die tot 1557 heersekte , zoowel in Frank-
rijk, Duitschland, de Nederlanden, ja zelfs tot in Polen, gedurende 14
(volgens Moreri, volgens Jocher 24) jaren. In 1534 ging hij naar Padua
studeren, verbleef aldaar vier jaren, en knoopte in Italië vriendschaps-
banden met vele aanzienlijke personen aan. Het schijnt uit zijne eigene
verklaring te blijken, 1. 1., blz. 4, dat hij (omstreeks 1539?), te Antwerpen
om staatszaken zijnde, reeds toen besloot, zich voor goed te Leuven aan
de studiën toe te wijden. Hij bleef er echter destijds slechts zeven
maanden, daar Koning Johan III (apud quem a pueritia educatus fue-
ramj) hem terug riep, en de betrekking van Quacstor der Oost-Indien
opdroeg. De zucht voor de studiën deed hem echter weldra die betrek-
king vaarwel zeggen. Hij bereisde nog eenige landen en hoogescholen,
en vestigde zich, eensdeels als gevolg van zijne liefde voor Braband, an-
derdeels door zijn huwelijk met eene Hollandsche vrouw, bij voorkeur in
Leuven. Hij was toch gehuwd met Johanna van Hargen, dochter van
Splinter van Hargen, Ridder, Heer van Oosterwijk, en Machteld van der
Duin (de Wind, Bibl. der Ned. Geschiedschrijvers, I , blz. 144J). Zijne
vrouws ouders woonden te 's Gravenhage, waar hunne schoonkinderen
hen zomers jaarlijks eens bezochten. Zulks was ook hun voornemen, toen
Maarten van Rossem zijnen strooptogt door Braband deed. Op het ver-
nemen daarvan bad Damianus à Goes, vergezeld van zijne moedige vrouw,
zich uit Antwerpen naar Leuven terug gespoed, om die stad, waarop
hij naauwe betrekking had, en waarin hij vele vrienden telde, met raad
en daad bij te staan.

Die stap, hem door zijne vrouw en Antwerpsche vrienden hoogelijk
afgeraden, kwam hem duur te staan. Harde gevangenschap , een hooge
losprijs, en het ondervinden der ondankbaarheid der lafhartige Leuve-
naars, zoo als wij later zien zullen, vielen hem ten deel. Zelfs verdacht
men de goede trouw van den ijlings ter hulp gesneláen vreemdeling.

Hij keerde naar zijn vaderland terug, volgen3 sommigen op bevel zijns

(a) Cum tamen ob aulica negotia in quibus a puero pene enutritns
literis non operam liberam impendere valerem 1. 1., p. 4.
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Severinus Feiten, een Fries> elders naauwkeuriger Seve-
rinus Feyta, van Harlingen, genoemd. Hij geeft hem al-

Konings, ten einde eene geschiedenis van Portugal te schrijven. In 1546
gaf hij in Lissabon zijn verhaal van het beleg van Leuven in het licht (b)-
Hoog in gunst staande bij zijnen gebieder, en openlijk door dezen met
blijken zijner welwillendheid vereerd, vond liij weldra benijders. Men
wist hem in verdenking te brengen, hij werd gevangen genomen, en mogt
later Lissabon niet verlaten. Zijn einde was treurig: men vond hem dood
liggen in zijn eigen huis, het zij door eene beroerte getroffen, of door
zijne vijanden geworgd. Dit is niet bekend.

Moreri noemt hem „ een groot man." Hij verwierf zich dien naam
door zijne werken (c), reizen, staatkundige onderhandelingen, vriendschaps-
betrekkingen en zucht voor kennis en van dicht-, zang- en toonkunst. De
Duitsche, ÏJederlandsche en Italiaansche geleerden droegen hem groote
achting toe, blijkens hunne opdragten van geleerde werken of brieven aan
hem gerigt. Petrus Nannius, Hoogleeraar te Leuven, op wien wij nog
eens terug komen, vervaardigde een gedicht bij de geboorte van à Goes
eenigen zoon Emanuel (<f).

(b) Damiani Gois Equitis Lusitani urbis Lovaniensis obsidio, Ulispone,
apiid Ludovicum Rhotorigium, typographum, 1546, 46 pp., 4to. Deze zeer
zeldzame eerste uitgave, in de boekerij der Leidsche hoogeschool voor-
handen, en ons welwillend ten gebriúke verstrekt, bevat vele drukfouten.
Eene latere uitgave vindt men bij Schardius, in zijne Rer. Germ. script.,
t. II, p. 1869-1883. De titel is daar iets uitvoeriger: Damiani Gois Equi-
tis Lusitani obsidio Lovaniensis, sive de captivitate sua et de iis, quae ad
Lovanium a Longevallo Gallorum Duce acta simt ad Oarolum V vera narra-
tio. Zie Kist, 1. 1. Eene vertaling hiervan schijnt te zijn het werkje: Die
loaerachtige geschiedenisse, welke Damiano a Goes toegecomen is, ten tyde
als de vianden mit Merten van Rosshem voir Loven toeren, ende hem gevangen
namen. Loven 1760.

(e) In 1554 verscheen bij Eutgerus Rescins, te Leuven, een bundel
dier kleine werkjes van à Goes, onder den titel van: Damiani a Goes,
Equitis Lusitani, aliquot opuseuia. Dit zeldzaam werkje bevat do volgende
stukken:

Fides, religio, moresque Aethiopum. — Epistolae aliquot Preciosi Joan-
nis, Paulo Jovio et ipso Damiano interpretibus. — Deploratio Lappianae
gentis. — Lappiae descriptio. — Bellurn Cambaicum. — De rebus et imperio
Lusitanorum. — Iïispaniae ubertas etpotentia.—• Pro Hispania adversus
Muristerum defensio. (Omnia ab ipso autore recognita.) Ltem aliquot Epis-
tolae Sadoleti, Bembi et aliorum clarissimorum virorum cnm farragine carmi-
num ad ipsum Damianum. Elders vindt men nog vermeld als door à Goes
geschreven: Oommentario rerum gestarum in India a Lusitanis, a°. 1538.—
Urbis Ulissipon. descriptio. •— Historia del liey D. Manuel. •— Sistoria
del Principe Joan etc.

(d) Varrago carminum, p. 298-300. Op de omstandigheid, dat deze
Emanuel in Braband uit Portugeesche en Hollandsche ouders was ge-
boren, zinspeelt Nannius in het slot van zijn. gedicht:

Te Lusitanum, Bathavum, simul atque Brabantum.
Noris, et has terras esse tuam patriam.
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daar den titel van Magister, hetzij dat Feyta in 1542 reeds
tot dien rang bevorderd was, hetzij dat hij, in 1546 te Lis-
sabon zijn verhaal uitgevende, zijnen wakkeren krijgsmak-
ker niet zonder den titel der inmiddels verkregene magistrale
waardigheid wilde vermelden. Ook Christophorus Phee-
gel (8), een Duitsch edelman, wordt door hem met lof als
een dapper, wakker jongman vermeld. Hij schijnt een
dei* adjudanten, zoo als wij thans zeggen zouden, van à
Goes geweest te zijn. Welligt was zulks ook de niet bij
à Goes, maar elders, voorkomende Hayo Hiltilius (9), een
Groninger, waarschijnlijk een student. Daaronder rekenen
sommigen ook den Spanjaard Petrus Lupus (10), doch. deze,
bij Damianus à Goes, Petrus Lupus Harius Hispanus ge-
naamd , was een krijgsman. De Leuvensche Senaat stelde
hem tot chef van de artillerie, binnen hare wallen aanwe-
zig , aan.

Maarten van Eossem, van de zwak- en verzaagdheid der
bezetting onderrigt, brak zeer spoedig zijne legerplaats bij
het klooster Bethlehem, ten noordwesten der stad, op,
verbrandde nog een paar dorpjes, en sloeg zich neder bij
het klooster ter Banke, voor de Brusselsche poort, ten
zuidwesten van Leuven. Hij eîschte de stad in naam des
Konings van Frankrijk op. Men gaf hem eerst het zelfde
antwoord, als die van Antwerpen, doch de bevelhebbers

(8) Christophorus Pheegel, zoo noemt hem à Goes, 1. 1., p. 40. Pon-
tanus, Historici Gelriae, p. 826, Phlegel.

(9) Hngo Hiltilius, Groningensis, volgens Pontanus. Hij zou, volgens
dezen, een door verschillende uitgegeven schriften beroemd (?) geleerde ge-
worden , en in Salamanca overleden zijn. Kist, 1. 1., p. 19.

(10) Petrus Lupus. Damianus a Goes meldt van hem, dat hij des-
tijds al 16 jaren als een eerzaam burger in Leuven gewoond had, en
een bekwaam krijgsman was, daar hij in het noorden, onder Koningen
van Denemarken, Noorwegen en Zweden en de ridders der Duitsche
orde, met roem. gediend had. Hij deelde met a Goes, ITeyta en Phee-
gel in de ondankbaarheid der Leuvenaars.
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der bezetting spraken daarna met den Eaad der stad en
dien der hoogeschool. Zij rieden aan om onderhandelingen
met den vijand aan te knoopen. Aan dezen raad gaf men,
door vrees bevangen, een genegen oor. Een wapenstil-
stand had plaats, en eenige onderhandelaars werden naar
het leger afgezonden.

Na eenige onderhandeling, daar de vijand meer eischte,
kwam men overeen, dat hij met zijn leger, tegen eene
brandschatting of gift van 70,000 gouden kroonen, zoude
aftrekken. Toen de afgezondene onderhandelaars in de
stad terug waren gekeerd, ried Bus aan, om bovendien
eenige vaten beste wijn, als een bewijs of onderpand van
de goede trouw der stedelingen, in het vijandelijke leger te
zenden. De afgezondenen keerden daarop naar de leger-
plaats terug, en berigtten, dat de bevolking van Leuven
genoegen in het voorgestelde accoord nam.

Zoodra de vijand echter bespeurde, dat men zoo snel tot
de betaling van zulk eene groote som bereid was, zoo
wijzigde hij zijn voorstel, en verlangde bovendien, dat hij
gedurende eenige maanden met zijn leger in de stad zoude
toeven, en dat al het grof geschut uit het tuighuis aan
hem zoude overgeleverd worden.

Niet weinig ontzet over dit nieuwe voorstel, keerden de
onderhandelaars nogmaals naar de stad terug, alleen Da-
minianus à Goes bleef, uit eigen vrijen wil, in het leger
terug, met liet doel, zoo als hij zelf betuigt, om, in het
tijdsverloop tusschen het antwoord op het gedane voorstel,
vooral den Franschen bevelhebber tot betere gedachten
en minder hooge eischen en gestrengheid te brengen.

Bij de Brusselsche poort, dus in het gezigt van het
daarvoor liggende leger, ontvouwden de afgezondenen de
nieuwe eischen van den vijand. Naauwelijks hadden de
Leuvensche burgers deze vernomen, of, beseffende, welk
eenen wreeden en trouweloozen gast zij (na eerst weerloos
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gemaakt te zijn) binnen hunne muren, welligt langen tijd,
zouden moeten herbergen, eenstemmig klonk het, als uit
eenen mond: » Liever sterven, dan dit aan te nemen!"

Onder dat voorval naderde een door paarden getrokken
zeer groot vat wijn, door bestel van Bus voor den dag
gehaald, de poort, waarvoor de volksvergadering werd
gehouden. Zoo als later bleek, was het plan, dat van
van Rossem's soldaten, achter de wijnbergen (11) voor de
poort verstoken, terwijl het vat in de poort was, door
deze, als geopend en zonder verdediging, zouden binnen
dringen en de stad overrompelen. .Eenige studenten en
burgers vermoedden echter dien aanslag, misschien door
het zien van gewapenden digt bij de poort. Reeds opge-
wonden door het zoo even op de vernederende voorslagen
gegeven luidklinkend antwoord, en alleen de inspraak van
hunnen moed volgende, snijden zij de touwen der paarden
los, die den wagen, waarop het vat ligt (12), trekken.
verbrijzelen het, en sluiten de reeds geopende poort. Ter-
stond vliegen zij daarop weder naar de wallen, door hen,
om het antwoord uit het leger te vernemen, een oogenblik
verlaten. Daar gekomen, roept men dat er een kanon-
schot in het vijandelijk leger valt. Bij het gewoel en ge»

(11) Wijnbergen hij Leuven in 1542. Zie Schayes, Sur la culture
de la vigne en Belgique, in de Messager des Sciences et des Arts de la
Belgique, 1833, p. 285-294. „ Le vignoble de Louvain," zegt hij, „ était
„ Ie plus considerable et tellement celèbre aux XVme et XVIme siècles,
„ qu'il était connu par toute 1'Europe. Toutes les collines qui entourdnt
„ la villo de Louvain ainsi que celles de son enceinte même, formaient
„ un vaste vignoble: la porte actuelle de Bruzelles en recut même Ie nom
„ de Porte des vignes etc." Iets later leest men nog van Bredasche loijn.
De Graaf van Egmond schreef, 11 Maart 1567, aan Graaf Lodewijk van
Nassau: „ Je vous prie de porter demy doucaine de flacons du meilleur
„ vin de Breda." Zie de Bavay, Proces du Comte à"Egmond, Bruxelles
1854, p. 67.

(12) Anderen, der wagens, waarop de vaten wijn en bier lagen, bij
het accoord toegezegd.
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druisch is de waar- of onwaarschijnlijkheid hiervan niet te
onderkennen. Eéne gedachte doordringt allen; de wapen-
stilstand is verbroken , en, als het ware op een gegeven
teeken, brandt men al de op die zijde van den wal liggende
zware, met ijzeren kogels geladen, kanonnen op den vijand
los (13). De Hoofdschout of Bailliuw van Braband, van
Blehem, snelt hierop toe, hij vreest het ergste, als gevolg
van den, zoo hij meent, roekeloos geschonden wapenstil-
stand, Met moeite beweegt hij de burgers, om hem de
poort uit te laten; hij rijdt langs de buitenzijde der stad,
en dreigt met galg en rad ieder, die wederom zoude dur-
ven schieten. Niemand gehoorzaamt, en zijn paard de
sporen gevende, rent hij, met gevaar van door de zijnen
doorschoten te worden, naar den vijand, waarschijnlijk om
dezen opheldering over de toedragt der zaken te geven.
Hij wordt echter aldaar alles behalve vriendelijk ontvan-
gen ; men kleedt hem en Damianus à Groes tot op het hemd
uit, bindt ze, en laat hen het gezelschap van zoetelaars
en van twee boeven genieten.

Het onverwacht en in de stad ongehoord gebulder van
het geschut joeg velen daarin , ook omdat zij meenden,
dat zulks van 's vijands zijde gelost werd, eenen hevigen
schrik aan. Het lafhartigste van allen gedroegen zich
eenige bevelhebbers der troepen. Zij maakten zich mees-
ter van de sleutels der Diesterpoort, aan de tegenover

(13) Nee mora, fit clamor, redduntque tonitrua saeva
Bombardae, credas intonuisse Jovem f e).

(e) Uit de Gddro Gallorum Grassatio in Lovanienses per Martinum à
Soshemio ah ezimiae spei adolescentulo Flandro posteritati prodita, 1552 ,
ld. 8vo, herdrukt bij Ërelierus, Rerum Germanicarum scriptores, t. III,
p. 345, Argentorai 1717. Deze „ adolescentulus eximiae spei" was
Laevinus Torrentius (Livin van der Beken). Hij loochende de goede ver-
wachting niet, die men destijds van hem had; werd een uitstekend ge-
leerde en dichter, en stierf in 1595 ala Bisschop van Antwerpen en
benoemd Aartsbisschop van Mechelen. Zie Paquot, II, p. 95 etc.
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gestelde zijde van de stad, als die, waarvoor van Rossem
lag, en ontvlugtten daaruit. Bijna den geheelen Eaad, met
uitzondering van den. Burgemeester van der Tomme,
sleepten zij in hunne vlugt mede. Ook vele burgers, uit
de vlugt der aanzienlijksten de gevolgtrekking makende,
dat er niets meer veilig was, snelden over de wallen de
stad uit. De patriciërs, die te laat voor de inmiddels
weder geslotene Diesterpoort kwamen, kozen den zelf-
den weg, of verstaken zich in de afgelegenste schuilhoe-
ken. Vrouwen en kinderen vervulden de straten met
hunne noodkreten; in één woord, de vertwijfeling was zoo
groot, en uitte zich zoo luide, dat een ooggetuige (14) haar
bij die, welke eenmaal binnen Troje's muren opging, durft
vergelijken. De vrees van sommige ter poort uitgesnel-
den was zoo hevig, dat zij zelfs te Diest en ïirlemont ter
naauwernood tot staan kwamen. In die steden verspreidde
zich dan ook terstond een gerucht, dat Leuven voor den
vijand open stond, en dat er zoo vele mannen, vrouwen
en kinderen gedood waren, dat het bloed eene kniehoogte
op de straten stroomde. De Diestenaars ontstelden eerst
over dezen ramp hunner naburen , maar weldra beter on-
derrigt, verheugden zij zich des te meer, en spoorden door
de geheele stad den verspreider van dien leugen op, met
het plan om hem, ofschoon een monnik, gestrengelijk te
staffen.

Te Leuven waren, zoo als wij gezien hebben, eenige
ruiters, onder bevel van den heer van Aimerie. Van hun-
nen bevelhebber, door diens vlugt, beroofd, renden zij, op

(14) Heu quis tune lnctus fuerat, planitusque per urbem?
Evictae facies haec tibi Troja fuit.
Virgo pudicitiae, soboli matrona timebat,
Orando superos sollicitavit anus,
Et simul implerunt ululatibus aëra maguis
Mortis nbique pavor, magnus ubique dolor.

Uit de Geldro Gallorum grassatio.

I. N. E. 20
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vermoeden van verraad, als razende Eoelands, naar de
Diesterpoort. De burgers verzetten zich echter tegen hun
vertrek, en een zekere Spanjaard, dien men om zijne klee-
ding tot nog toe voor een Dominikaner had gehouden,
hakte een hunner, die met nog meer drift dan de anderen
wilde doordringen, met een bijl in den nek, en wierp hem
van zijn paard. Hierdoor verschrikt, renden de anderen
terug naar de markt. » Een schoone hoop volks voorwaar,"
— roept Divaeus uit — » om zich op te verlaten." On-
ophoudelijk braakte intusschen het geschut van de wallen
zijne kogels op den vijand los. Getrouwde en ongetrouwde
vrouwen voerden de studenten en burgers het daartoe be-
noodigde, als kruid, ijzeren en steenen kogels, aan. Men
staakte het vuur niet voor de nacht was aangebroken (15).
Zoo liep de voor Leuven altijd gedenkwaardige tweede Au-
gustus van het jaar 1542 ten einde.

Den volgenden dag raadpleegde van Rossem met de
zijnen, hoe te handelen. Hij had geen zwaar geschut, om
de wallen te beuken en bres te schieten. Ook aan andere
zaken had hij gebrek , terwijl men hem onophoudelijk be-
schoot. Alles wel gewikt en gewogen, besloot hij den
legertrein bijeen te pakken, en naar Fransch Braband op
te trekken. — Voor 2000 kroonen ontsloeg hij van Ble-
hem uit zijne gijzelaar- of gevangenschap, terwijl Damianus
à Goes eerst later, voor een losgeld van 9000 kroonen,
werd ontslagen (16).

(15) Interea cleri promptis cum civibus acres
Defendunt ducibus moenia nuda suis.
Nee cessare prius morti dare corpora, quam nox
Illabens nitiduni vinoeret atra diem.

Ibidem.
(16) Damianus à Goes, geYangen genomen, werd, in den laten avond

van den 2 Aug. 1542, door de Longueville in. verhoor genomen. De
verbittering over dezen mislukten coup de mam was groot bij den vijand,
on ontlastte zich op hunne gevangenen, wien zij 20,000 kroonen voor
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De lijken der gesneuvelden werden in eene schuur bij—
eengebragt, en deze in brand gestoken, en bijna als vlug-
telingen liet men die stad ongerept achter zich liggen, die
men weinige uren van te voren bijna in handen gehad had.

» Van Eossem," zegt Bilderdijk (V, 131), » zeide de
» Leuvensche Pallas vaarwel, die in hare muren nooit eene
» promotie gehouden heeft, waarbij beter defensie e cathe-
» dra doctrinali gedaan werd, dan deze ex imis suhsettiis."
Zonder zich ergens lang op te houden, snelde hij zuid-
waarts met zijne benden, om zich met den Hertog van
Orleans, die tegen Luxemburg te velde was getrokken,
te vereenigen. Zijn togt door Braband en Namen liet
diepe sporen achter. Vele opene plaatsen en dorpen wer-
den gebrandschat, beroofd, of gingen in vlammen op. JSTa
eenen moeijelijken togt bereikte hij, met zijne onder den
buit hijgende benden, eindelijk de Maas , die hij bij Ma-
zières, in Frankrijk, overstak, en nadat de Hertog van
Orleans eenen twist tusschen de LongueviJJe en van
Kossem, over het verdeelen van den roof, beslist had,
rukte de laatste naar Gelder en Kleef, door den vijand
bedreigd.

losgeld af wilden persen. Men voerde à, Goes naar Laon, in Vere-
mandois , en eerst na 15 dagen gevangenschap werd hij, tegen betaling
van 9,000 kroonen, ontslagen. Te vergeefs waren zijne pogingen, om dit
losgeld terug te bekomen van de Leuvenaars. Deze, alsmede de studenten,
waren zeer verbitterd op hem. Men vindt daarvan vele bewijzen in het
laatste gedeelte van zijne Obsidio Lovaniae. Over hunne ondankbaarheid
jegens hem, Feyta, Plieegel en Lupus, beklaagt bij zich ten sterkste
bij den Keizer. "Wij zijn het geheel eens met den Hoogleeraar Kist,
wanneer hij zegt: „ De oorzaak dier ondankbaarheid sproot welligt
„ voort uit zeker gevoel van beschaamdheid, waardoor de zoo weinig
„ veerkracht betoond hebbende regering en burgerij van Leuven er tegen
„ op zagen, om de eer van. zulk eene verlossing hunner stad aan de
,. akademiscbe jongelingschap, en alzoo niet aan Leuvenaars, dank te
„ weten. Ook in de Oratio van Nannius (waarover men zie Na. 21)
„ zijn eenige geestige toespelingen op de houding der Leuvenaars niet
„ te miskennen."

#
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III. In Leuven was de vreugde over het opbreken van
het beleg, of liever der berenning, des te grooter, naar
mate de schrik heviger en de verlossing onverwachter ge-
weest was. Een beschrijver van dit beleg zegt er van:
» Als de vijand de stad verlaten had, verlieten de kloeke
» verdedigers ook hare muren, overal juichte men hen
» met geestdrift toe, een ieder haastte zich, om zijne ver-
» lossers te groeten, gansch de stad weergalmde van vreug-
» degeschal, de klokken, die te voren door het stormklep-
» pen den burger benaauwden, mengden hunne blijde toonen
» met die der inwoners; de naam van student was in ie-
» ders mond, en werd niet dan met achting uitgespro-
» ken (17)."

De Landvoogdes zond den President der Staten, Lode-
wijk van Schore, om de Leuvenaars met hunne verlossing
geluk te wenschen, en de verdedigers voor hun kloek-
moedig gedrag te bedanken. De Burgemeester van der
Tomme beantwoordde zijne toespraak niet de verklaring,
dat zonder hulp der studenten de stad verloren zoude
zijn geweest. De Leuvenaars hielden daarop eenen pleg-
tigen dankdag, en een raadsbesluit bepaalde, dat telken
jare, op den 2 Augustus, een plegtige ommegang, voor-
afgegaan door eene in de St» Pieterskerk (18) te houden
mis, waaraan de Overheid, de Raad en Senaat der Hoo-
geschoolj zouden deel nemen, ter herinnering aan de onver-
wachte redding, zoude geschieden; een gebruik, dat tot het
jaar 1635, toen Leuven eene tweede belegering van Fre-
derik Hendrik en den Koning van Frankrijk ondervond,
stand hield (19), en toen door eenen anderen ommegang

(17) Lauwere, 1. 1., blz. 11.
(18) Zie over deze kerk Schayes, in de Messager des Sciences de la

Belgique, 1838, p. 154-169.
(19) Beleg van Leuven in 1635. Zie daarover liet boek van Nic.

Vernnlaeus, Triumphus Lovaniensium ob solutam urbis suae obsidionem,
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vervangen werd. De studenten verloochenden destijds ook
hunnen aard niet. Men vindt toch uitdrukkelijk vermeld,
dat zij maaltijden en feesten hielden. Hunne vaandels
bragten zij in de kerk der Predikheeren, en wijdden zij
aan Hem, die hen had bijgestaan (20). De burgers, die
verschrikt waren geweest, en daardoor schande op zich
hadden geladen, werden niet lang daarna, door de goed-
heid van Keizer Karel V, daarvan ontheven. Dezen toch
was het niet onbekend, dat zij of in het geheel niet, of
althans weinig, misdreven hadden, nadat zulke oude krij-
gers , als de gevlugtte bevelhebbers, wanhopende voor het
behoud der stad, die weerloos gelaten hadden. Vrees op
te vatten en zich daardoor te laten medesiepen, was dus
bij hen, die nimmer wapenen droegen, niet vreemd. De
beroemde Leuvensche Hoogleeraar Petrus Nannius gedacht
dit beleg in eene Oratio, in het volgende jaar uitgege-
ven (21).

Lovanii 1635. Ook toen vatten de studenten de wapenen op. Hun chef
was Joannes Franc, de Robles, Graaf van Aunappe. Zijne onderbevel-
hebbers waren Charles Wignacourt, J. U. D., en Hernmnnus Hiddinga
(dus wederom een IVies). „ Adjuvabant ejus imperium vir. clar. Carolus
„ Wignacourtius, J. U. D., et Hermannus Hiddinga, armorum usn ipso
„ peritus : iîle studiosum, hic suppositorum, ut vocant, Ductor.

(20) Hierop schijnt Martinus Hamconius, die zich een tijdlang te
Leuven ophield, en aldaar in 1612 de tweede uitgave van zijn Certamen
Caiholicorum contra Galvinistos (zie De vrije Fries, III, blz. 319, en de
Navorscher, IV, 289), liet drukken, te zinspelen in zijn Frisia, blz. 69.

Struxit studiosa juventus Lovanii; patriis ornans insignibus aras.
In de aanteekening staat Lovanii: in aede St. Antonii.
(21) Petri Nannii Alemariani Oratio de obsidione Lovaniensi, Excude-

bat Servatius Lassenus, Lovanii, a°. 1543, mense Septembris. Tot het
opstellen daarvan was hem maar 24 uren tijd gegund. De studenten
waren zoo krijgszuchtig geworden, dat zij hem verzochten, niet met het
aan de orde zijnde tweede boek van Lucretius te beginnen, maar de
Oratio van Cicero, pro lege Manilia, te behandelen, „ quia Cicero in
„ ista oratione nihil tractat, quam de belli negociis, de imperatore,
„ doligendo etc." Ook de Oratio secunda gratulatoria de felici Caesaris
Caroli Quinti in Brabantiam adventu, van den zelfden Hoogleeraar (Lo-
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Nog een der latere gevolgen van het beleg was, dat
zoo niet twee der verdedigers (Hiltilius en Feyta), dan al-
thans zeker een (de laatstgenoemde), de onderbevelhebber
van het studentencorps, door Keizer Karel V in den adel-
stand verheven werd. Voor dezen is daarvan het bewijs nog
aanwezig. Wij willen daarvan ten slotte nog met een woord
gewagen. — De Hoogleeraar N. C. Kist, te Leiden,
namelijk, bezit een perkamenten bul, waarbij door Keizer
Karel V aan Severinus Feyta, te Brussel, op den 15 Fe-
bruarij 1545, de adeldom verleend wordt (22). Hij komt
daar voor als een jong man, uit brave en eerzame ouders in
Friesland geboren, die een goed deel van zijn leven, in
15á5, ten tijde der uitgifte van den bul, in Leuven ge-
sleten , en aldaar den lof en de toegenegenheid van alle
standen verworven had; uitmuntende door geene gewone
ziels- of ligchaamsgaven, en door reinheid en eerbaar-
heid van zeden. De Keizer getuigt, dat hij daarvan de
treffendste bewijzen had ontvangen. Maar bovendien had
hij, door uitstekende dapperheid, de schoonste blijken
van zijne opregte trouw jegens den Keizer, bij de beren-
ning van Leuven, voor twee jaren, gegeven. Toen als
Capitaneus (Hopman, volgens à Goes (23) zijn legatus, on-

vanii apud eund., mense Oct. 1543), heeft betrekking tot ons onderwerp.
Vergelijk Kist, 1.1., blz. 16(1). Paquot, in voce Nannius, zegt: „ Nannius
„ a laissé en MS. Epistola de obsidione Lovaniensi, per Kossemium ad
„ Micatdtium patrem. Commencement: „ Tibi et Nicolao meas nugas pla-
., „ cere." Ce MS. se trouvoit à Tonrnai, chez Joan Micault, Chevalier,
„ Seigneur d'Oisterheim, Tresorier des finances du Eoi et de 1'ordre de
„ la Toison d'or." Zou dit ook nog aanwezig zijn?

(22) Bij liet opstellen der redevoering mogten wij van dit belangrijk
stuk in dank gebruik maken. Onlangs lieeft de Hoogleeraar Kist liet
uitgegeven in liet vroeger aangehaalde werk, Kerkhistorisch Archief, Iste
deel, 1ste stuk, blz. 178-181; derwaarts verwijzen wij, met betrekking
tot den inhoud en onze aanhalingen daaruit.

(23) Damianus à Goes geeft hoofdzakelijk het volgende belangrijk
verslag van zijn eigen aandeel aan de wapening der studenten, en de
onderhandeling over de overgave der stad:
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derbevelhebber) door den Rector en den Senaat der Hoo-
geschool bij het corps studenten, die tot het dragen van

Des daags voordat de vijand voor Leuvens wallen verscheen , aldaar
met sdjne vrouw binnengekomen (1 Ang. 1542), wordt hij terstond in den
Raad der stad geroepen, om deel te nemen aan de beraadslagingen over
het versterken en verdedigen dier plaats. Hij wordt belast met de inspec-
tie dor stad, volbrengt dien last, en geeft daarvan verslag aan den Raad.
Naauwelijks is hij in huis terug gekeerd, of de Senaat der Hoogeschool,
in de St. Pieterskerk vergaderd, roept hem ook tot zich. Ook daar
geeft hij op nieuw verslag van den toestand der stad. Eenstemmig uit
men den wensch, hem aan het hoofd der studenten geplaatst te zien.
Met het oog op de losse zeden en den ruwen aard der toenmalige Leu-
vensehe studenten, en de verscheidenheid van hunne nationaliteit, aarzelt
hij eerst dien last op zich te nemen, doch met het oog op het doel,
waarmede hij zijne reis gestaakt had, en naar Leuven terug gekeerd was,
neemt hij het opperbevel eindelijk op zich. Hij verwelkomt daarop Ge-
orge Rolijn, Heer van Aimerie, met zijne ruiters; inspecteert do wach-
ters op de wallen, en vindt die verlaten , of de wachters zeer verslagen,
door het gezigt der in vlammen opgaande dorpen. In den vroegen
morgen woont hij weder eene raadsvergadering bij op liet stadhuis,
waaraan ook de Heer van Aimerie en de Bailliuw van Braband deel
nemen. Christophorus Rieegel roept hem buiten, om hem namens den
Senaat der Hoogeschool te berigten, dat hij ten spoedigste zich naar zijn
huis begeve, waarvoor de goheelo studerende jeugd onder de wapens
geschaard staat, en op zijne bevelen wacht. Met behulp van zijnen on-
derbevelhebber Severinus Feyta, doet hij het studentenkorps naar de markt
marcheren, en neemt hen daar den krijgseed af. Hij schaart ze en leidt
ze naar de wallen, aan die zijde der stad, waar de vijand verwacht werd,
te weten, tusschen de Brusselsche poort en de Vocrebeek. He bur-
gers, die daar de wacht houden, laat hij oprukken, en splitst het studen-
corps in zoovele afdeelingen, als er verschillende natiën onder zijn. Hij
doet dit uit vrees voor verschil en tweedragt. Terwijl hij hiermede bezig
is, berigt men hem, dat de vijand eenen onderhandelaar over de overgave
der stad heeft gezonden, die binnen, ja tot de raadsvergadering toege-
laten is. Verstoord over zulk eene dwaasheid, zonder raadpleging met
hem, den opperbevelhebber der studenten, begaan, waardoor het den vij-
and kenbaar wordt, welk eene schroomelijke verwarring en moedeloosheid
er in de stad heerscht, en hoe zwak hare bezetting is, spoedt à Goes
zich weder naar het raadhuis. Hij vindt daar noch den Graaf van
Warneburg, noch den Heer van Aimerie, noch den Bailliuw van Bra-
band. De door Koningin Maria ter hulp gezondenen zijn reeds gevlugt,
althans te zoek. In antwoord op den inmiddels binnen de wallen terug
gekeerden onderhandelaar, of liever opeischer der stad, heeft men eenen
trompetter naar den vijand, met verzoek om een onderhoud, gezonden.
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wapenen en de verdediging der stad geschikt waren be-
vonden , aangesteld5 had hij met zooveel veerkracht, beleid

Bedroefd over liet voorgevallene, keert a Goes naar de aan hem toe-
vertrouwde schare terug. Ook onder deze hebben de tijdingen van de
vlugt der bevelhebbers, van de opeisehing der stad, de wankelmoedig-
heid van den Raad enz., schrik verspreid. Zij bestormt a Goes met vra-
gen deswege, die hij niet ontkennend en met een opgehelderd gelaat
gelaat kan beantwoorden. Sommigen daarvan roepen hem toe, of zij
dan daarom zoo even onder den Icrijgsmanseed zijn genomen, om te sneu-
velen , of gevangen te worden, of als onderpanden voor de Leuvenaars
te dienen. Waartoe anders die onderhandelingen? Met moeite "bedwingt
à Goes dit murmureren, door hen te zeggen, dat die onderhandeling ge-
heel buiten zijn medeweten geschied is, en door de belofte af te leg-
gen, dat hunne belangen daarbij in het oog zullen gehouden worden, en
dat hij den Raad der stad daarover terstond zal onderhouden.

Hij draagt daarop het bevel tijdeling aan Feyta over, en spoedt zich
stadwaarts in, doch ontmoet bij den vijver der Karlhuizers Johannes
Kaveschot, een voornaam Leuvenaar, die hem berigt, dat de Raad reeds
bij de Brusselsche poort is, om met den vijand in onderhoud te treden.
Hij spoedt zich mede derwaarts, en hoort, dat de vijand vier stedelingen
tot het onderhoud heeft toegelaten, en dat daarvoor zijn aangewezen
Hadrianus Blehem, Bailliuw, Johannes v. d. Tomme, Burgemeester
der stad, en zekere Applesius, onderbevelhebbor van den heer van Ai-
ïnerie. De vierde was onbekend. Aan het verzoek van den Bailliuw,
om de plaats van dezen ontbrekenden te vervullen, geeft hij , met het
oog op de belangen van de hem toevertrouwde schare, gehoor. Hij, die
de stad had opgeëischt, brengt hen in de vijandelijke legerplaats. Bij het
Leprozenhuis Banko, niet ver van de wallen, ontmoeten hen echter reeds
de Heer van Longueville , Maarten van Rossem en nog een derde, een
Fransch Edelman, Iverselle genaamd. De Longueville, als het legerlioofd,
voert het woord; bij schroomelijke bedreiging, ingeval van tegenstand,
voegt hij fraaije beloften, ingeval van onderwerping aan. zijne bevelen.
Men verwerpt de overgave, maar wil onderhandelen over eenen afkoop
van den vijand. Deze eischt drie maanden soldij zijner troepen, iedere
maand op 70,000 gouden kroonen gerekend, benevens al het geschut, kruid
en lood. Daarenboven leeftogt, maar deze tegen goede betaling. Ein-
delijk vier voorname Leuvenaars tot gijzelaars. De onderhandelaars doen
die onbillijke eisch tot op 70,000 kroonen afdalen, maar de vijand blijft
staan op de andere voorwaarden. Teruggekeerd besluit de Raad het
geld en de gijzelaars te geven.

Aan den Bailliuw geeft men nog last, om 40 amen wijn en 100 amen
bier aan den vijand aan te bieden, wanneer hij van zijne vordering, om
geschut, kruid en lood, over te geven, afstand doet. Zoo groot is
echter de moedeloosheid in de stad, dat men zelfs dit wil geven, mits
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en dapperheid, de hem opgedragen betrekking volvoerd,
dat door zijne aansporing en opwekking, en vooral door
zijn onverschrokken voorgaan, alsmede door zijne pogingen,
om den moed bij de studentenschaar nog hooger te doen
opklimmen, hij de bijna verloren en overgegeven stad had
behouden.

Uit dien hoofde verhief de Keizer hem in den adelstand,
onder het genot van al de voorregten, destijds daaraan ver-
bonden. Hij schonk hem tot wapen een schild van azuur,
waarop twee zilveren (24) schuins kruiselings gelegde zwaar-

men slechts niet in zijne handen vervalle. Met do andere onderhande-
laars en de vier gijzelaars, zijnde Johannes van der Tonime, Joris van
Dieven, Barthcl van Heetveld en Jacobus Velius, Jur. Licentiates, gaat
Damianus a Goes weder ter stadspoort uit.

Maar de Longuoville, door hem, die de stad opgeëischt had, inmiddels
onderrigt, hoe droevig het daar binnen uitziet, valt den Bailliuw dade-
lijk in de rede, en zegt, dat hij met zooveel duizend man als hem goed
zal denken, de stad zal binnen rukken. De onderhandelaars, hoewel
verslagen door dezen plotselingen omkeer, weigoren deze voorwaarde, van
de bezetting der stad door den vijand, aan te nomen. Met moeite beko-
men zij een half uur tijd van beraad met hunne medeburgers. Tot dat
einde keert de Bailliuw met velen terug, doch a Goes blijft bij den vijand.

Hij begrijpt, dat hij in dat kort tijdsbestek meer goed bij den vijand
kan uitrigten, dan in eene vergadering, die haar roer en magt kwijt is.
Bovendien wil hij geen aandeel hebben aan een vermoedelijk raadsbesluit
tot overgave van de stad. Hij heeft eindelijk bemerkt, dat de Longue-
ville hem, om zijne Portugeesche afkomst en zijne vriendschapsbetrek-
kingen tot in Frankrijk zich ophoudende Portugezen, minder stroef be-
jegent als de andere onderhandelaars. Dit een en ander doet hem be-
sluiten, nu voor de tweede keer niet mede naar de stad terug te gaan,
maar de terugkomst der onderhandelaars in het vijandelijke kamp af te
wachten. Maar naauwelijks is de helft van den toegestanen tijd verloopen,
of de losbranding van het geschut, op de volgens à Gods „ zo?-geloos(?j"
voor de Brusselsche poort op don wapenstilstand vertrouwende vijandelijke
krijgslieden, heeft plaats. Damianus à Goes wordt tegen wil en dank
met zijn paard in de vlugt medegesleept, en geraakt in 's vijands handen.

(24) De tekst vermeldt twee zilveren zwaarden. De afteekening in
de bul heeft gouden zwaarden. Eene lithographie , bij deze voorlezing
gevoegd, moge Feyta's wapen, en de handteekening van Keizer Karel V,
onder zijnen bul van adeldom geplaatst, beter voor oogen stellen en duur-
zamer doen bewaren.
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den. Tusschen dit kruis zijn twee gouden sterren, een
boven en een beneden. Een gouden balk deelt het schild
in het midden, daarop zijn drie zwarte klavers geplaatst.
Een gouden open helm met een wrongel, uit gouden en
azuren koorden, waar boven een gouden ster met zes kan-
ten dekt het wapen, dat door een gedeeltelijk gouden
gedeeltelijk azuren, helmdeken omgeven wordt,

Te vergeefs hebben wij nasporingen, ook in België, ge-
daan , om van de vroegere of latere lotgevallen van onzen
held iets te vernemen.

Damianus à Goes noemt hem Magister. Het zou kunnen
zijn, dat hij later in den geestelijken stand is getreden,
en geene nakomelingen heeft nagelaten. De bul van adel-
dom verleende hem de vrijheid in het bijzonder (praeser-
tim) tot het verkrijgen van kanonicaten, praebenden en
andere kerkelijke beneficiën.

Zekere Syrck Feyken komt in 1545 voor op de lijst
van edelen in Westergoo (Winsemius, fol. 515). Wij be-
twijfelen het echter, of dit Severinus Feyta aanduidt. Ook
weten wij niet, of hij afstammelingen gehad heeft. Eene
familie Feyta is geheel onbekend. Indachtig echter daar-
aan , hoe Eoorda zich ook Eoordama, Sjaarda zich ook
Sjaardama schreef, zoo kon het zijn , dat dit geslacht zich
later Feitama heeft geschreven. Deze naam is in Fries-
land niet onbekend. In de cohieren van Westergoo, op
1640, wordt, blz. 112 der 4to uitgave, onder Almenum,
vermeld: Feitama-Fenne, waarvan toen eigenaar was Edo
Sybrants Feitsma, doch die s schijnt hier verkeerd te zijn:
want op blz. 101 der zelfde cohieren komt hij nogmaals
voor als Edo Sybrants Feitama, en als bezitter van Groot
Walta state, onder Sexbierum. De naam der state en
van den bezitter stemmen dus overeen. In Harlingen zelf
is nog de heer Feytama Tjallingii.

Het wapen van het geslacht Feytama verschilt echter
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geheel van dat van Feyta (25). Zulks is mede het geval
met dat van het geslacht Feitsma (26).

Feyta mogt dus het loon voor zijne dapperheid smaken;
minder gelukkig waren twee Friesche edellieden, zijne
medestrijders, en studenten te Leuven. Beide sneuvelden
door den zelfden kanonkogel getroffen, en stierven den
heldendood voor het vaderland. Hunne namen, in het Bur-
mania-boek opgeteekend, verdienen in herinnering gebragt
en met eere herdacht te worden. Het waren Erasmus
van Burmania en Taecke Heres Juwsma (Taecke Her-
juwsma ?) (27).

Zie daar, wat wij konden opsporen over een wapenfeit,
waaraan meer dan een onzer landgenooten met eere deel
nam.

Mogt het u even aangenaam geweest zijn de voordragt
er van te hooren, als mij het verzamelen en bewerken de-
zer stof geweest is.

(25) Mededeeling van den heer S. Hingst, namens zijnen zwager, den
heer Feytama Tjallingii. Het wapen van S. P. Feitema bevat: links
de halve arend, het regter vak heeft boven een ossenkop en beneden
twee vossen of wolven, in een bergachtig landschap.

(26) Zie van Halmael en Hettenia, Stamboek van den Frieschen Adel,
1. 1. Over de Feitsma's bevat de Friesche Volksalmanak, 1852, blz, 11,
16, 29, het een en ander. Eeitsma was eene heeren huizing of state bij
Hallum.

(27) Van Halmael en Hettema, 1. 1., I , blz. 42, (29). De bewerkers
zeggen: „ Immers dat schijnt het Latijn van het Bm-mama-boek aan te
duiden." Het jaargetal 1538 aldaar vermeld moet kennelijk zijn 1542.
Daar wij niet vermeld vinden, dat van Eossem met grof geschut op de
stad schoot (hij trok zelfs af uit gebrek daaraan, waardoor hij geen bres
kon schieten), zoo is bij ons, naar aanleiding eener zinsnede in de Obsi-
dio Lovanii van à Goes, het vermoeden opgekomen, dat deze twee stu-
denten door eenen kanonkogel uit de stad geschoten, welligt bij eene
verkenning, gedood zijn. „ Occisus est eodem tempore pro hoste socius,
„ pro oppugnatore civitatis, is qui defensor ei, propugnator veneratj
„ nee is unus fuit, sed duo una nocte."




