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Voorwoord 
Al drie jaar lang volg ik de lessen historische oefeningen met als preferent tijdsvak de vroegmoderne 

geschiedenis. Die tijdsperiode boeit me en figuren als Filips II en de hertog van Alva spreken tot 

ieders verbeelding. De gruwel omtrent de Raad van Beroerten roept zoveel eeuwen na datum nog 

afkeer op, maar pas in de laatste eeuw werd deze in een meer genuanceerde context geplaatst, met 

aandacht voor de voorafgaande gebeurtenissen zonder al te veel te demoniseren. Om die reden leek 

het me interessant, en in navolging van eerdere masterproeven ook nuttig, een aanvulling te bieden 

voor deze belangrijke en invloedrijke historische gebeurtenissen in de tweede helft van de zestiende 

eeuw. Het zou zeker ook niet misstaan te verwijzen naar de huidige problematiek inzake 

godsdienstkeuzes en het al dan niet kunnen spreken van godsdienstvrijheid. Of hoe een conflict van 

meer dan vierhonderd jaar geleden ook vandaag nog relevant kan zijn. 

De namen die het verschil hebben gemaakt: 

In de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken, die me steeds hebben gesteund en me door 

moeilijke periodes hebben gesleurd. Mijn luisterend oor en topzus Babette stond ook steeds klaar 

met raad en een babbel was haar nooit te veel. Bovendien mag mijn lieve grootmoeder niet 

ontbreken voor haar onvoorwaardelijk geloof in mij. Ten slotte ook een woord van dank aan 

professor Vermeir, die me in dit laatste jaar als promotor heeft begeleid en die me steeds in de juiste 

richting wees. Bedankt allemaal. 

          Nona De Grom 

Welle, 26 mei 2015 

      

 

 

 

 

 

 

  

iii 
 



Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. iii 

Lijst met afkortingen ............................................................................................................................... vi 

Lijst van afbeeldingen ............................................................................................................................. vii 

Lijst van kaarten ..................................................................................................................................... vii 

Opgave van bronnen en literatuur ........................................................................................................ viii 

1. Bronnenlijst ............................................................................................................................... viii 

1.1. Onuitgegeven bronnen...................................................................................................... viii 

1.2. Uitgegeven bronnen ............................................................................................................ ix 

2. Werkinstrumenten ...................................................................................................................... ix 

3. Literatuurlijst ............................................................................................................................... ix 

Inleiding .................................................................................................................................................. xv 

Deel 1: Algemene inleiding ...................................................................................................................... 1 

1. Terreinafbakening ....................................................................................................................... 1 

2. Status questionis ......................................................................................................................... 6 

3. Reformatie in Doornik ................................................................................................................. 9 

4. Beeldenstorm ............................................................................................................................ 12 

4.1. Algemeen ........................................................................................................................... 12 

4.2. In Doornik .......................................................................................................................... 14 

5. Alva en de Raad van Beroerten ................................................................................................. 16 

5.1. De komst van Alva ............................................................................................................. 16 

5.2. Raad van Beroerten ........................................................................................................... 20 

Deel 2: Veroordeelden uit Doornik en het Doornikse ........................................................................... 30 

1. Prosopografie ............................................................................................................................ 30 

2. Bespreking van de veroordeelden ............................................................................................. 33 

2.1. Lijst van veroordeelden ..................................................................................................... 34 

2.2. Aantekeningen bij de lijst van Verheyden ......................................................................... 96 

2.3. Herkomst van de veroordeelden ....................................................................................... 98 

2.4. Straffen van de veroordeelden ....................................................................................... 101 

2.5. Pieken in de vervolging door de Raad van Beroerten ..................................................... 105 

2.6. Feiten ten laste ................................................................................................................ 107 

3. Sociale achtergrond van de veroordeelden ............................................................................ 111 

3.1. Beroep ............................................................................................................................. 111 

3.2. Vermogen van de veroordeelden .................................................................................... 115 

iv 
 



3.2.1. Inleiding ................................................................................................................... 115 

3.2.2. Lijst van het vermogen van de veroordeelden ........................................................ 117 

3.2.3. Bespreking van het vermogen van de veroordeelden ............................................ 120 

Algemene conclusie ......................................................................................................................... 131 

Bijlage: Uitgezuiverde lijst van veroordeelden door de Raad van Beroerten in Doornik/Doornikse
 ......................................................................................................................................................... 135 

 

  

v 
 



Lijst met afkortingen 
A.D.N.: Archives Départementales du Nord à Lille 

A.R.A.: Algemeen Rijksarchief 

[D.]: Doornikse 

RK: Rekenkamer 

R.v.B.: Raad van Beroerten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 



Lijst van afbeeldingen 
p. 5: ‘Plattegrond van de stad Doornik in de zestiende eeuw’ 

Uit: C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. XI. 

p. 25: ‘Zeteling van de Raad van Beroerten (A.R.A., collectie Hogenberg F.)’ 

Uit: A.L.E. Verheyden, Le martyrologe protestant des Pays-Bas du sud au XVIe siècle, Brussel, Editions 
le phare, 1960, p. 77. 

Lijst van kaarten 
p. 3: ‘Doornik en het Doornikse in de zestiende eeuw’ 

Uit: C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. X. 

p. 13: ‘De verspreiding van de Beeldenstorm’ 

Uit: J. Decavele, “Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1568”, in: D.P. Blok, Algemene 
geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, v. 6, p. 177. 

  

vii 
 



Opgave van bronnen en literatuur 

1. Bronnenlijst 

1.1. Onuitgegeven bronnen 
BELGIË 

Brussel, Algemeen Rijksarchief 

 Raad van Beroerten 

  1-3  Algemene briefwisseling, 1565-1583 

  6  Vonnissen, 1567-1575 

17b Toekenningen van schuldvorderingen op de goederen van verbannen 
en gevluchte personen, 1568-1571 

  18-21  Dagvaardingen door de Procureur-Generaal des Konings, 1568-1571 

  105  Algemeenheden Doornik en het Doornikse, 1566-1573 

  155  Lijsten van personen in de troebelen gemengd, 1568-1576 

  328  Verbeurdverklaarde goederen Doornik en het Doornikse, 1567-1575 

 Rekenkamer 

  1203  Confiscatierekening van Jean-Michel de Prado, 1569 

  18877  Confiscatierekening, 1567-1576 

  19017-19024 Confiscatierekening, 1567-1576 

FRANKRIJK 

Rijsel, Archives départementales du Nord à Lille 

 Chambre des comptes de Lille et du Trésor des chartes des comtes de Flandres  

13190  Sommier des biens confisqués, 1568 

  13192-13193 État des immeubles, 1569 

  13204-13207 Inventaire et estimation des meubles, 1567-1569 

  13209  Comptes par Jean Gombault des biens meubles, 1566-1570 

  13211-13212 Comptes des biens immeubles, décembre 1566-décembre 1570 

viii 
 



1.2. Uitgegeven bronnen 
Blaes (J-B.F.) en Henne (A.). Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565-1580. Brussel, 

Société de l’histoire de Belgique, 1859-1866, s.p. 

De Potter (F.). ed. Dagboek van Cornelis en Philip van Campene behelzende het verhaal der 

merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot 

den 5en april 1571. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1870, XIX + 395 p. 

Pinchart (A.). Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer: pour servir à l’histoire de 

Tournai, 1565-1570. Brussel, Société de l’histoire de Belgique, 1859, volume 1, 373 p. 

Pinchart (A.). Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer: pour servir à l’histoire de 

Tournai, 1565-1570. Brussel, Société de l’histoire de Belgique, 1865, volume 2, 412 p.  

2. Werkinstrumenten 
Bruchet (M.). Répertoire numérique série B: Chambre des comptes de Lille. Rijsel, L. Danel, 1921, 583 

p.  

Doursther (H.). Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes: contenant des tables 

de monnaies de tous les pays. Brussel, M. Hayez, 1840, IV + 604 p.  

Gachard (M.), Pinchart (A.) en Nelis (H.). Inventaire des archives des Chambres des Comptes, précédé 

d’une notice historique sur ces anciennes institutions. Brussel, M. Hayez, 1837-1931, 6 delen.  

Godefroy (F.). Dictionnaire de l’ancienne langue française. Parijs, F. Vieweg, 1882-1902, 10 delen. 

Vermaseren (B.A.) en Jamees (A.). Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten. Brussel, 

Algemeen Rijksarchief, 1980, 64 p. 

3. Literatuurlijst 
Aerts (E.), Baelde (M.), Coppens (H.) e.a., eds. De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse 

Nederlanden (1482-1795). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1994, 981 p. 

Amand (M.). Tournai, de César à Clovis. Gembloux, Ducolet, 1972, 55 p. 

Arnade (P.). Beggars, iconoclasts and civic patriots: the political culture of the Dutch Revolt. Ithaca, 

Cornell university press, 2008, XIV + 352 p. 

Benedict (P.). ed. Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands, 1555-1585. 

Amsterdam, Royal Netherlands academy of arts and sciences, 1999, 298 p. 

ix 
 



Bernier (T.). Dictionnaire géographique, historique, archéologique, biographique et bibliographique 

du Hainaut. Bergen, Manceaux, 1891, 604 p. 

Blok (D.P.). ed. Algemene geschiedenis der Nederlanden. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977-1983, 

15 delen. 

Blom (J.C.H.) en Lamberts (E.). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, HB uitgevers, 2001, XII + 419 

p. 

Brulez (W.). “De opstand van het industriegebied in 1566.” In: Standen en landen, 4 (1952), pp. 81-

101. 

Chotin (A.G.). Histoire de Tournai et du Tournésis, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. 

Doornik, Massart et Jannsens, 1840, s.p. 

Claeys (A.). De economische en sociale achtergrond van de veroordeelden van de Raad van Beroerten 

uit het Meetjesland. Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, XV + 184 p. 

(promotor: H. Symoens). 

Crew (P.M.). Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands, 1544-1569. Cambridge, 

University Press, 1978, 221 p. 

Cruickshank (C.G.). The English occupation of Tournai, 1513-1519. Oxford, Clarendon press, 1971, XI + 

301 p. 

Danneel (M.). ed. Keizer Karels geldbeurs: geld en financiën in de XVIe eeuw. Brussel, Nationale bank 

van België, 2000, 351 p.  

Decavele (J.). De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565). Brussel, Paleis der 

Academiën, 1975, 640 p. 

Decavele (J.) en Van Caenegem (R.C.). Eenheid en scheiding in de Nederlanden, 1555-1585. Gent, 

Dienst voor culturele zaken, 1976, 275 p. 

Delobette (L.) en Delsalle (P.). La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIIIe siècles. 

Besançon, Presses universitaires Franche-Comté, 2009, 500 p. 

De Pauw (C.). “Une émeute à Tournai en juillet 1566.” In: De Leiegouw, XXVIII (1986), pp. 252-259. 

x 
 



De Moreau (E.). L’église des Pays-Bas, 1559-1633. Brussel, L’édition universelle, 1952, 544 p. (Histoire 

de l’église en Belgique). 

De Vos (A.). “Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVIe eeuw.” In: Appeltjes van het Meetjesland, 

12 (1961), pp. 57-136. 

Deyon (S.) en Lottin (A.). Les casseurs de l’été 1566: l’iconoclasme dans le Nord. Parijs, Hachette, 

1981, 255 p. 

Dierickx (M.). “Alva in de Nederlanden, een nieuw beeld.” In: Streven, 18 (1964-1965),  

Dierickx (M.). “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten.” In: Revue belge de philologie et 

d’histoire, 40 (1962), 2, pp. 415-422. 

Dierickx (M.). “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden.” In : 

Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), pp. 167-192. 

Dony (E.) en Pirenne (H.). Histoire du Hainaut de 1433 à nos jours. Charleroi, Impr. provincial, 1925, 

VI + 458 p. 

Gachard (M.). Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas. Brussel, F. Hayez, 

1890, 3 volumes. 

Goosens (A.). Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633. Tome 1: la 

législation. Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 1997, 215 p. 

Goosens (A.). Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633. Tome 2: les 

victims. Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 1998, 251 p. 

Igual-Pacheco (M.). Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond. Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, XXX + 296 p. (promotor: H. Soly). 

Janssens (G.). “Het oordeel van tijdgenoten en historici over Alva’s bestuur.” In: Revue belge de 

philologie et d'histoire, 54 (1976), 2, pp. 474-488. 

Kamen (H.A.F.). The duke of Alba. New Haven, Yale university press, 2004, 204 p. 

Kuttner (E.), Winkler (J.) ed. Het hongerjaar 1566. Amsterdam, NV Amsterdamsche boek- en 

courantmaatschappij, 1949, 454 p.  

Maltby (W.S.). Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, third duke of Alba, 1507-1582. 

Berbeley, University of California press, 1983, XVII + 377 p. 

xi 
 



Mariage (F.). Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous 

l’Ancien Régime. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2009, 571 p. (Studia, 119). 

Moreau (G.). Histoire du protestantisme à Tournai jusqu’à la veille de la révolution des Pays-Bas. 

Parijs, Belles lettres, 1962, 425 p. 

Moreau (G.). “La corrélation entre le milieu social et professionel et le choix de religion à Tournai.” 

In: Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique, XLVII (1968), pp. 286-301. 

Parker (G.). Van Beeldenstorm tot bestand. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, 297 p. 

Pirenne (H.). Histoire de Belgique. Brussel, Lamertin, 1909-1927, 4 volumes. 

Poutrain (J.A.). Histoire de la ville et cité de Tournai. Den Haag, Moetjens, 1750, 2 v.,  

Quettier (P.). Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566. Rijsel (onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, 249 p. 

Rodríguez Pérez (Y.). The Dutch revolt through Spanish eyes: self and other in historical and literary 

texts of Golden Age Spain (c. 1548-1673). Bern, Peter Lang, 2008, 351 p. 

Rolland (P.). Histoire de Tournai. Doornik, Casterman, 1957, 336 p. 

Scheerder (J.). De Beeldenstorm. Bussum, De Haan, 1978, 143 p. 

Scheerder (J.). “Les condemnés du Conseil des Troubles.” In: Revue d’histoire ecclésiastique, 59 

(1964), 1, pp. 90-100. 

Scheerder (J.). “Le mouvement iconoclaste de 1566 fut-il spontané ou prémédité?” In: Annales de la 

fédération archéologique et historique de Belgique, (1952), 2, pp. 297-304. 

Steen (C.R.). A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567. Utrecht, HES Publishers, 1985, V + 190 p. 

Steen (C.R.). ed. The time of troubles in the Low Countries : The chronicles and memoirs of Pasquier 

de le Barre of Tournai, 1559-1567. New York, Lang, 1989, 278 p. 

Thomas (F.) en Nazet (J.). eds. Tournai: une ville, un fleuve (XVIe-XVIIe siècle). Brussel, Crédit 

communal de Belgique, 1995, 255 p. 

Van der Wee (H.). “De economie als factor bij het begin van de opstand in de Zuidelijke 

Nederlanden.” In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 83 

(1963), pp. 15-32. 

xii 
 



Van der Wee (H.). “La réforme protestante dans l’optique de la conjoncture économique et sociale 

des Pays-Bas méridionaux au XVI siècle.” In: Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België, 

middeleeuwen en moderne tijden. Leuven, RHE, 1968, pp. 303-315. 

Van de Wiele (J.). “De inquisitierechtbank van Pieter Titelmans in de zestiende eeuw in Vlaanderen.” 

In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 97 (1982), 1, pp. 19-63. 

Van Durme (M.). “Herziening van het proces van de hertog van Alva.” In: Streven, 9 (1955-1956), pp. 

138-147. 

Van Gelder (H.E.). Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e 

eeuw. ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973, deel 2, 408 p. 

Van Gelder (H.E.) en Hoc (M.). Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713. 

Amsterdam, Schulman, 1960, 210 p. + 34 p.  

Van Iperen (H.) en Spies (M.). Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden. DBNL, 2009. 

<http://www.dbnl.org/tekst/tomi001hvan01_01/tomi001hvan01_01_0004.php?q>, gezien op 

25/02/2015.  

Verheyden (A.L.E.). De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw. Brussel, Synode van 

de protestantse kerken, 1949, 198 p. 

Verheyden (A.L.E.). Le martyrologe protestant des Pays-Bas du Sud au XVIe siècle. Brussel, Editions de 

la librairie des eclaireurs unionistes, 1960, 285 p. (Histoire du protestantisme en Belgique et au 

Congo Belge, 8). 

Verheyden (A.L.E.). Le Conseil des Troubles. Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, 356 p. 

(Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge, 11). 

Verheyden (A.L.E.) Le Conseil des Troubles : liste des condamnés (1567-1573). Brussel, Paleis der 

academiën, 1961, XII + 596 p. 

Woltjer (J.J.). “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten.” In: Bijdragen voor de 

geschiedenis der Nederlanden, 18 (1964), pp. 127-134. 

A dictionary of British history. Oxford, University press, 2014, 

<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100119502>, gezien op 

25/02/2015. 

xiii 
 



The Oxford dictionary of phrase and fable. Oxford, University press, 2014 
<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110810104536328>, gezien op 
25/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

xiv 
 



Inleiding 
Dat er al veel naslagwerken over het jaar 1566 en de daaropvolgende gebeurtenissen zijn verschenen 

zal niemand verwonderen. Het blijft een populair thema maar werd doorheen de tijd op 

verschillende manieren geïnterpreteerd. Het aantal publicaties is de laatste jaren ook toegenomen. 

Onder andere de sociale achtergrond van de mensen die aan de Beeldenstorm deelnamen heeft tot 

discussies onder historici geleid. Zo beweerden Blom en Lambrecht dat ruim de helft van de door de 

Raad van Beroerten veroordeelde mensen loonarbeiders waren. 1  Deze thesis wil de sociale 

achtergrond van beklaagden uit Doornik en het Doornikse onder de loep nemen.  

Het vertrekpunt voor deze thesis was het werk Le conseil des troubles: liste des condamnés (1567-

1573) uit 1961 van A.L.E. Verheyden, een historicus van het protestantisme in België. Dat bevat een 

alfabetische lijst van 12.203 personen die door de Raad van Beroerten zouden zijn veroordeeld.2 

Verheyden baseerde zich voor zijn lijst aanvankelijk op de dagingslijsten en kwam zo tot 8.586 

namen.3 Die lijst werd verder aangevuld met namen van de confiscatielijsten van de Rekenkamer, 

waar de vonnissen in verband met de confiscatie van alle bezittingen werden geregistreerd.4 Het 

monnikenwerk van Verheyden begon met het opmaken van fiches voor elke naam die hij tegenkwam 

in de bronnen, waarna de fiches met elkaar werden vergeleken op zoek naar dezelfde namen. Dat 

heeft echter tot problemen geleid en dus zijn er in het werk van Verheyden fouten geslopen, wat een 

uitzuivering van zijn lijst wenselijk maakt. 

Verheyden lijstte voor Doornik, los van het omliggende platteland, 1.063 namen op. Dat aantal lag te 

hoog om in dit beperkte bestek te onderzoeken. Daarom beperkt deze thesis zich tot het 

onderzoeken van de personen van wie de familienaam met de letters A, B en C begint, wat 194 

namen oplevert, wat vergelijkbaar is met het aantal onderzochte namen in de voorgaande thesissen 

rond het Land van Aalst en het Meetjesland. Het hoge aantal veroordeelden in Doornik alleen 

verklaart echter wel waarom dit een interessante casus is. Na Doornik staat Antwerpen als stad op de 

tweede plaats met 529 veroordeelden, de helft van het aantal in Doornik volgens Verheyden.5  

Voor deze thesis werden in eerste instantie twee archieffondsen in het Algemeen Rijksarchief te 

Brussel gehanteerd: de Raad van Beroerten en de Rekenkamer. In het eerste archieffonds werd 

gebruikgemaakt van de dagingslijsten waarop ook Verheyden zich had gebaseerd en die door zware 

1 J.C.H. Blom en E. Lambrecht, Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HB uitgevers, 2001, p. 107. 
2 J.J. Woltjer, “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten”, in: Bijdragen voor de geschiedenis der 
Nederlanden, 18 (1964), p. 128. 
3 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 
40 (1962), 2, p. 417. 
4 J.J. Woltjer, “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten”, p. 128. 
5 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, p. 419-420. 
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beschadiging dikwijls moeilijk leesbaar zijn. Een voordeel was wel dat de namen steeds in drievoud 

voorkwamen – mensen werden driemaal gedaagd (cfr. infra) – waardoor de verschillende 

documenten elkaar konden aanvullen. Daarnaast werden ook de vonnissen geraadpleegd, waarnaar 

Verheyden in zijn lijst als bron verwees. Die vonnissen boden meer informatie, zoals de reden voor 

de straf en soms ook het beroep van de veroordeelde. Het vinden van drie dagingen maar geen 

vonnis betekent niet noodzakelijk dat de persoon vrijuit ging want bronverlies vormt een probleem.6 

Het archieffonds van de Rekenkamer diende om de confiscaties in beeld te brengen en zo te 

achterhalen over welke bezittingen de veroordeelden beschikten. De confiscatierekeningen waren, in 

tegenstelling tot de vonnissen en vooral de dagingslijsten, goed bewaard gebleven. In tweede 

instantie werden ook bronnen uit de Chambres des Comptes et du Trésor des chartes des comptes de 

Flandre (serie 1 B) van de Archives départémentales du Nord in Rijsel onderzocht, om het vermogen 

van de veroordeelden verder te reconstrueren. Vooral de lijsten met roerende goederen – de 

meubels en dies meer – waren een waardevolle aanvulling want die informatie ontbrak in Brussel. 

Maar ook wat betreft de huizen en rentes van de verwezenen boden de bronnen in het archief van 

Rijsel een vollediger beeld.  

Wat in deze thesis zal worden behandeld, werd ook al eerder voor andere gebieden zoals het Land 

van Aalst en het Meetjesland gedaan, en dat vormde meteen de basis voor het werk. Specifiek 

behandelt deze thesis de stad Doornik en het omliggende platteland, het Doornikse, in de zestiende 

eeuw. Het eerste deel vormt een algemene inleiding, met een terreinafbakening en een historische 

schets van de zestiende eeuw met de Beeldenstorm en daaruit voortvloeiende represailles, alsook de 

religieuze conflicten. In het tweede deel wordt ingegaan op de veroordeelden door de Raad van 

Beroerten met hun straffen en vermogens, om te achterhalen uit welke sociale klassen de mensen 

kwamen. Het tweede deel biedt dus een prosopografie, een quasi biografische studie, van de 

slachtoffers van de Raad van Beroerten en een uitgezuiverde lijst van de veroordeelden als aanvulling 

op Verheydens werk. 

 

 

 

 

 

6 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. V. 
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Deel 1: Algemene inleiding 

1. Terreinafbakening 
De naam Doornik vindt zijn oorsprong in het Gallisch maar Latijns gekleurde Turnacum, wat zoveel 

betekent als ‘het bezit van Turnus’, of in het Germaanse tur (toegang) en ak (water): dus een 

schuilplaats te midden van water en bossen. Het toponiem werd al sinds de eerste eeuw gebruikt 

voor de vroege bewoners van het gebied op de linkeroever van de Schelde.7 De rivier verdeelt de 

stad in twee delen en heeft doorheen de geschiedenis van de stad een centrale rol gespeeld. De 

Schelde zorgde vooral voor de economische groei van Doornik, waarbij handelaars in stoffen en 

andere producten de stad makkelijk konden aandoen.8 Zeker in de zestiende eeuw speelde Doornik 

een belangrijke rol in de wolhandel, naast steden als Valenciennes en Bergen, en introduceerde ze 

lichtere stoffen die konden concurreren met Vlaamse en Engelse producten.9 In die eeuw was er een 

grote populatie tapijt- en wolwevers die, ontevreden over hun positie, vatbaar waren voor 

revolutionaire ideeën.10  

Vóór de oprichting van nieuwe bisdommen in 1559 ressorteerde het grondgebied van het graafschap 

Vlaanderen onder vier bisdommen: Terwaan, Utrecht, Kamerijk en Doornik, dat zich uitstrekte ten 

oosten van Terwaan tot aan de Schelde, met uitzondering van de Vier Ambachten die tot het bisdom 

Utrecht behoorden.11 Het bisdom van Doornik werd dus bepaald door de Schelde: de linkeroever 

behoorde tot Doornik, de rechteroever tot Kamerijk. Doornik was sinds de zesde eeuw een zetel voor 

een bisschop, maar de oprichting van de onafhankelijke bisdommen Brugge en Gent in 1559 

betekende een vermindering van de jurisdictie van het Doornikse bisdom alsook een verlies van 

inkomsten voor de bisschop.12  

De stad Doornik (Tournai) werd omringd door het omliggende platteland het Doornikse (le 

Tournaisis), dat in vele kleine dorpen en steden uiteenviel (zie kaart pagina 3). Het gebied behield 

lange tijd een grote mate van autonomie, maar werd in 1521 door Karel V verbonden met 

Vlaanderen, zij het enkel voor juridische administratie (cfr. infra).13 De inwoners van Doornik en het 

Doornikse hielden vast aan hun traditionele privileges en vormden een aparte delegatie voor de 

7 M. Amand, Tournai, de César à Clovis, Gembloux, Ducolet, 1972, p. 10-15. 
8 R. Sevrin, “L’Escaut à Tournai jusqu’en 1648”, in: F. Thomas en J. Nazet, Tournai: une ville, un fleuve, Brussel, 
Crédit communal de Belgique, 1995, p. 76. 
9 E. Dony en H. Pirenne, Histoire du Hainaut de 1433 à nos jours, Charleroi, Impr. provinciale, 1925, p. 115. 
10 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
Université de Lille), 1979, p. 10. 
11 J. Decavele, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, Brussel, Paleis der Academiën, 1975, p. 4-5. 
12 T. Bernier, Dictionnaire géographique, historique, archéologique, biographique et bibliographique du 
Hainaut, Bergen, Manceaux, 1891, p. 331-332. 
13 Id., p. 346. 
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Staten-Generaal, omdat vanuit een puur financieel standpunt de centrale machten er alle baat bij 

hadden dat Doornik en Vlaanderen afzonderlijke gebieden bleven, want dan werden de gebieden 

afzonderlijk zwaar belast. 14  Doornik werd via allerlei routes verbonden met Vlaanderen, 

Henegouwen, Artesië en Brabant en kon zelfs na de verovering van Karel V de banden met Frankrijk 

aanhalen.15 Aan het begin van de zestiende eeuw lag het bevolkingsaantal vermoedelijk rond 

vijftigduizend inwoners, maar de strenge winter van 1513-1514, emigratie en pest deed het aantal 

sterk dalen.16 Rond het midden van de eeuw had de stad vermoedelijk slechts een bevolkingsaantal 

van zestien- tot twintigduizend permanente bewoners.17 De stad Doornik was in de loop van de 

middeleeuwen in oppervlakte toegenomen en omvatte sinds de twaalfde eeuw de parochies Saint-

Piat, Saint-Quentin en Saint-Jacques en sinds de dertiende eeuw Sainte-Marie-Magdeleine, Saint-

Nicaise, Sainte-Catherine en Sainte-Marguerite.18 In de zestiende eeuw was Doornik ongeveer 3.700 

hectare groot en het omliggende gebied het Doornikse, dat sinds de veertiende eeuw was uitgebreid 

met Saint-Amand en Mortagne, omvatte 31.190 hectare.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 C. Dumont, “Les états”, in: F. Mariage, Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et 
Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, Brussel, 2009, p. 411-412. 
15 C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. 7. 
16 P. Rolland, Histoire de Tournai, Doornik, Casterman, 1957, p. 181. 
17 C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, p. 7. 
18 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
Université de Lille), 1979, p. 9. 
19 Id., p. 8. 
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Doornik en het Doornikse in de zestiende eeuw 
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Doornik kende in de zestiende eeuw een snelle opeenvolging van regimewissels. Na lange tijd tot 

Frankrijk te hebben behoord, werd de stad in 1513 door Henry VIII van Engeland bezet en pas na de 

vrede van Londen in 1519 werd de stad opnieuw in Franse handen gegeven als onderdeel van 

bredere afspraken.20 Minder dan drie jaar later, in 1521, slaagde Karel V in wat zijn grootvader 

Maximiliaan van Oostenrijk al in 1513 had willen doen: hij annexeerde Doornik en bracht het bij de 

Nederlanden.21 Doornik en het Doornikse werden beide onder de jurisdictie van de Raad van 

Vlaanderen en daarboven de Raad van Mechelen geplaatst maar behielden voorts hun apart statuut 

met een zetel in de Staten-Generaal en Statenvergadering.22 De Doornikse magistraat werd wel van 

vier naar twee colleges teruggebracht, waarvan de leden voornamelijk uit de hoogste edelen werden 

gerekruteerd, terwijl de rol van le Tournaisis politiek verminderde.23 De eerste kamer bestond uit 

veertien gezworenen en boog zich voornamelijk over het strafrecht (uitgezonderd zaken die 

voorbehouden waren voor de koning), de tweede kamer omvatte veertien schepenen, zeven voor de 

linker- en zeven voor de rechteroever, en richtte zich op de burgerlijke rechtspraak.24 De hoogste 

macht in de stad was in handen van de gouverneur als rechtstreekse vertegenwoordiger van de 

vorstelijke macht, begin jaren 1560 was dat Florent de Montmorency, de heer van Montigny.25 Naast 

de gouverneur was de beheerder van de citadel, tijdens de heerschappij van Henry VIII gebouwd, ook 

een vooraanstaand figuur, zoals Jean de Chasteler, de heer van Moulbais, begin jaren 1560.26 

De regio van Doornik en het omringende platteland, die lange tijd een belangrijke positie had 

verworven, verloor na 1568 als gevolg van de onlusten haar onafhankelijke status als aparte 

provincie en dus ook het aanzien dat ze eeuwen voordien genoot.27  

20 C.G. Cruickshank, The English occupation of Tournai, 1513-1519, Oxford, Clarendon press, 1971, p. 1-44. 
21 H. Pirenne, Histoire de Belgique, Brussel, Henri Lamertin, 1907, v. 3, p. 94. 
22 C. Dumont, “Le bailliage et conseil provincial”, in: F. Mariage, Les institutions publiques régionales, p. 427. 
23 E. Dony en H. Pirenne, Histoire du Hainaut de 1433 à nos jours, Charleroi, Impr. provincial, 1925, p. 106. 
24 P. Guignet, “Tournai (temps modernes), in: F. Mariage, Les institutions publiques régionales, p. 485-487. 
25 E. Dony en H. Pirenne, Histoire du Hainaut de 1433 à nos jours, p. 106. 
26 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries: the chronicles and memoirs of Pasquier de le Barre of 
Tournai, New York, Lang, 1989, p. 16. 
27 C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. III. 
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 Plattegrond van de stad Doornik in de zestiende eeuw. 
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2. Status questionis 
In deze thesis wordt gepeild naar de sociale achtergrond van de veroordeelden door de Raad van 

Beroerten. Reeds vele decennia wordt discussie gevoerd over welke sociale groepen zich tot het 

calvinisme aangetrokken voelden, wat de oorzaken van de Beeldenstorm van 1566 zijn geweest, en 

of die georganiseerd was of eerder uit algemene onvrede spontaan was ontsproten. Velen waren en 

zijn nog steeds van mening dat het calvinisme vooral bij de lagere klassen sterk kon doordringen.28 J. 

Blom en E. Lambrechts verklaarden dat ongeveer 45 % van de protestanten in Vlaanderen en Brabant 

tot de middenklassen behoorde en dat de meerderheid uit de armere vermogensklassen kwamen.29 

Onderzoek had al aangetoond dat deze stelling niet volledig opging. De vraag is dan in welke mate 

Doornik en het Doornikse in het vooropgestelde schema passen. De sociale samenstelling van de 

groep Doornikse veroordeelden is daarom een van de centrale aandachtspunten in deze 

verhandeling.  

De vraag of de Beeldenstorm georganiseerd was of eerder spontaan ontsproten leidde onder andere 

tot debatten tussen W. Nuyens, een vroeg-katholieke historicus, en de historicus R. Fruin. Voor 

Nuyens was de zestiende-eeuwse Beeldenstorm het gevolg van een vooropgesteld plan, waarvan de 

predikanten en consistories de auteurs waren. Aan de andere kant van het veld stond Fruin, die in 

zijn onderzoek geen sporen van een plan kon vinden en dus meende dat het iconoclasme als een 

plotse opstoot van revolutionaire furie kon worden omschreven.30 Latere historici, zoals M. Romein, 

namen een tussenpositie in door te stellen dat de Beeldenstorm deels was georganiseerd door 

predikanten en andere groeperingen, maar door de proletariërs werd uitgevoerd.31 M. Enno Van 

Gelder onderscheidde twee fases in de Beeldenstorm: de eerste duurde slechts enkele weken en was 

een spontane beweging, nadien ging het over in een tweede, meer systematische fase die zich vooral 

in het noorden en oosten afwikkelde.32  

De voorbije decennia werd ook een stevige discussie gevoerd omtrent de aard van de opstand, met 

name over de vraag of eerder socio-economische dan wel religieus geïnspireerde motieven aan de 

grondslag van de beweging lagen. Een verdediger van die eerste visie was onder andere Kuttner, die 

wees op de strenge winter in het jaar 1564-1565 en het nijpende graantekort.33 E. Brünner legde een 

oorzakelijk verband tussen de graanschaarste van 1565 en de Beeldenstorm in het daaropvolgende 

28 A. Claeys, De economische en sociale achtergrond van de veroordeelden van de Raad van Beroerten uit het 
Meetjesland, Gent (onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, p. II. 
29 J.C.H. Blom en E. Lambrecht, Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HB uitgevers, 2001, p. 107. 
30 J. Scheerder, “Le mouvement iconoclaste en 1566 fut-il spontané ou prémédité?”, in: Annales de la 
fédération archéologique et historique de Belgique, (1952), 2, p. 297. 
31 Ibid. 
32 Id., p. 298. 
33 E. Kuttner, Het hongerjaar 1566, Amsterdam, NV Amsterdamsche boek- en courantmaatschappij, 1949, p. 
219.  
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jaar en toonde zo aan dat het niet de godsdienst maar wel de honger en de ellende waren die de 

massa in beweging brachten.34 Die visie wordt benadrukt door H. Van der Wee, die de economie niet 

als exclusieve maar wel als doorslaggevende factor in de Beeldenstorm beschouwt, die overigens een 

sterk organisatorisch karakter had volgens hem.35 C. Depauw behandelde een kleine opstoot uit 

economische onvrede wegens graanspeculatie in de stad Doornik op 23 juli 1566 – precies een 

maand voor de Beeldenstorm er plaats zou grijpen – en legt zo een link tussen de politiek-religieuze 

gebeurtenissen en de economische toestand van dat jaar.36 J. Scheerder aan de andere kant 

verdedigt de rol van religieuze onvrede in het iconoclasme van 1566 en benadrukt de godsdienstige 

motieven.37  

E. Kuttner sprak over het hongerjaar 1566 ter verklaring voor de Beeldenstorm en benadrukte de rol 

van de gewone mensen en hun onvrede, waardoor zij zich met het calvinisme konden identificeren 

wegens het religieuze verzet tegen het regime38. Ook andere historici bedachten dat het calvinisme 

vooral mensen uit de lagere bevolkingsklassen aantrok.39 Tijdens de gebeurtenissen van 1566 zelf 

werd de schuld op het dikwijls grote aantal vreemdelingen in de steden afgeschoven en ook de 

lagere klassen werd een grote verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven.40  

De stelling van Kuttner en van andere historici stimuleerden in de tweede helft van de twintigste 

eeuw het onderzoek naar de sociale achtergrond van de veroordeelden door de Raad van Beroerten. 

Maar over de precieze motieven van de beeldenstormers en hun sociale achtergrond heerst tot op 

heden nog geen eensgezindheid. In dat kader is het interessant om de specifieke casus van Doornik 

te analyseren vanuit een sociaal perspectief en de resultaten van het onderzoek kort te vergelijken 

met cijfermateriaal over andere regio’s, en dat op basis van eerdere thesissen en andere studies.  

Zoals reeds in de inleiding vermeld, worden in deze thesis enkel de personen onderzocht van wie de 

familienaam, of soms de voornaam volgens de oplijsting van A.L.E. Verheyden, met de letters A-B-C 

begint. Via die beperking blijven van de meer dan duizend namen nog 194 personen over, die op 

basis van het bronnenmateriaal in de bestanden van de Raad van Beroerten en de Rekenkamer 

34 J. Scheerder, De Beeldenstorm, Bussum, De Haan, 1978, p. 101. 
35 H. Van der Wee, “De economie als factor bij het begin van de opstand in de Zuidelijke Nederlanden”, in: 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 83 (1963), p. 15-32. 
36 C. De Pauw, “Une émeute à Tournai en juillet 1566”, in: De Leiegouw, XXVIII (1986), p. 257. 
37 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 9. 
38 E. Kuttner, Het hongerjaar 1566, Amsterdam, NV Amsterdamsche boek- en courantmaatschappij, 1949, p. 
190. 
39 A. Claeys, De economische en sociale achtergrond van de veroordeelden van de Raad van Beroerten uit het 
Meetjesland, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, p. II. 
40 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries: the chronicles and memoirs of Pasquier de le Barre of 
Tournai, New York, Lang, 1989, p. 28-29.  
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worden bestudeerd. De inperking van de te onderzoeken groep is immers noodzakelijk gezien de 

beperkte tijd die ons ter beschikking staat. De manier waarop de groep werd beperkt, werd 

overeengekomen met de promotor van de voorliggende verhandeling. In vergelijking met de reeds 

bestaande thesissen voor het Land van Aalst uit 1993 en het Meetjesland uit 2002, wordt via het 

gehanteerde criterium ongeveer eenzelfde aantal veroordeelden onder de loep genomen. 

Verheydens oplijsting van de veroordeelden door de Raad van Beroerten vormde dan wel de basis 

voor dit eigen onderzoek, maar was niet zonder fouten. Beschadigde documenten of moeilijk 

leesbare namen vormden een hindernis waarmee ook Verheyden werd geconfronteerd. Bovendien 

werden namen soms (erg) verbasterd, waardoor hij er twee, of zelfs meer, personen van maakte 

terwijl het wel degelijk om dezelfde ging.41 Een ander probleem was dat de bewoners in de 

Noordelijke Nederlanden gewoonlijk geen familienaam hadden, wat vooral hinderlijk was omdat 

Verheyden zijn lijst alfabetiseerde volgens familienaam, rekening houdende met de voorvoegsels.42 

Een ander minpunt aan de lijst van Verheyden was dat hij ook mensen heeft opgelijst die reeds vóór 

de oprichting van de Raad van Beroerten wegens deelname aan de consistories, de Beeldenstorm of 

andere misdrijven door gewone rechtbanken werden verbannen of geëxecuteerd. 43  Soms is 

Verheyden dus te ijverig geweest, op andere momenten lijst hij veroordeelden door de Raad van 

Beroerten dan weer niet op. Hij neemt dus tegelijk te veel en te weinig namen op. Ondanks het feit 

dat Verheyden zijn bronnen oplijst, gaat hij summier te werk en geeft hij slechts twee bronnen per 

naam weer, waarvan de eerste slechts een nummer uit het archief van de Raad van Beroerten is, 

zonder specifieke verwijzing naar een folionummer. 

De vraag kan worden gesteld of alle vermelde personen ook effectief waren veroordeeld, aangezien 

Verheyden slechts bij een aantal namen melding maakt van de straf: E (exécuté), B (banni), D 

(décapité) of P (pendu).44 Dierickx stelt zich dan de vraag wat er met de (12.203 – 1.105 vermelde 

straffen) 11.098 anderen is gebeurd? Mogelijk zijn ze gevlucht, want de grote meerderheid van de 

gedagvaarden meldde zich niet aan bij het gerecht.45 Dierickx betoogt voorts dat het aantal 

veroordeelden dat Verheyden naar voren schuift overdreven hoog is. Hij stelde namelijk vast dat 

3.246 namen enkel op de dagingslijsten maar niet op de confiscatielijsten voorkomen, wat doet 

vermoeden dat ze zijn vrijgesproken, waardoor er maar (12.203 – 3.246) 8.957 veroordeelden 

41 J.J. Woltjer, “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten”, in: Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden, 18 (1964), p. 129. 
42 Ibid. 
43 J. Scheerder, “Les condamnés du Conseil des Troubles”, in: Revue d’histoire ecclésiastique, 59 (1964), 1, p. 94. 
44 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles: liste des condamnés, Brussel, Paleis der academiën, 1961, p. XI. 
45 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 
40 (1962), 2, p. 418. 
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zouden zijn.46 Verheyden richtte zich in zijn werk voornamelijk op de oplijsting van veroordeelden, 

zonder steeds even nauwkeurig te werk te gaan. De uitzuivering van zijn lijst wordt dan ook in het 

tweede deel van de thesis aangevat en zal een tweede aandachtspunt vormen.  

3. Reformatie in Doornik 
In de eerste helft van de zestiende eeuw verspreidden de nieuwe religieuze opvattingen zich en 

vanaf ongeveer 1527 vonden ze al snel ingang in Doornik, onder andere door handelaars sterk 

gepropageerd.47 De nieuwe ideeën vielen daar uiteen in drie grote stromingen: het lutheranisme, het 

anabaptisme, dat vooral populair was vanaf de jaren 1530 en rekruteerde onder de lagere klassen 

van arbeiders en boeren, en het calvinisme, dat de tweede helft van de zestiende eeuw beheerste.48 

Het lutheranisme benadrukte het belang van het geloof als redmiddel zonder daarvoor op aflaten of 

goede werken te moeten steunen, waardoor begrip van de Bijbel centraal stond.49 Het anabaptisme 

verzette zich tegen de kinderdoop en wilde een paradijs op aarde stichten via gelijkheid van bezit.50 

Het calvinisme benadrukte predestinatie: dat God al voor de geboorte van de mens diens levensloop 

had bepaald.51 Vanaf 1543 verspreidde deze laatste strekking zich vanuit Artesië met als twee centra 

Rijsel (Frankrijk) en Doornik, dat laatste vroeg om een eigen predikant en kreeg Pierre Brully 

toegestuurd, die reeds in 1545 vanwege zijn geloof levend werd verbrand en zo de eerste 

calvinistische martelaar in de Nederlanden werd.52 J. Scheerder stelt: “Doornik was reeds zeer vroeg 

een calvinistische stad. In 1545 was er een volledig georganiseerde gemeente met een consistorie en 

een vaste predikant.”53 Gebieden als Luik en Doornik stonden open voor de nieuwe visies omdat het 

industriële proletariaat van deze arbeidersgebieden voldoende nieuwe aanhangers kon bieden.54 Het 

calvinisme kwam tot bloei dankzij een relatieve verslapping in de vervolging tussen 1540 en 1545.55 

Dat veranderde echter snel en als gevolg van de dreiging van de nieuwe religie werd in naam van de 

koning door de landvoogdes hardhandig opgetreden: zo werd Pieter Titelmans tot onderinquisiteur 

46 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 
40 (1962), 2, p. 418-419. 
47 H. Pirenne, Histoire de Belgique, Brussel, Henri Lamertin, 1907, v. 3, p. 355. 
48 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 8. 
49 “Lutheranism”, A dictionary of British history, Oxford university press, 2014, 
<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100119502>, gezien op 25/02/2015. 
50 H. Van Iperen, M. Spies eds., Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden, DBNL, 2009, p. 13. 
<http://www.dbnl.org/tekst/tomi001hvan01_01/tomi001hvan01_01_0004.php?q=>, gezien op 25/02/2015. 
51 “Calvinism”, The Oxford dictionary of phrase and fable, Oxford university press, 2014, 
<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110810104536328>, gezien op 25/02/2015. 
52 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden, p. 72. 
53 J. Scheerder, De Beeldenstorm, Bussum, De Haan, 1978, p. 48. 
54 H. Pirenne, Histoire de Belgique, v. 3, p. 430. 
55 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: la législation, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1997, p. 59. 
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benoemd, met als werkterrein onder andere Doornik en het Doornikse, waardoor de calvinisten hun 

geloof ondergronds moesten belijden. 56  Die gebieden werden sterk beïnvloed door de 

gebeurtenissen in Frankrijk met de Hugenoten. In de jaren 1560 verloor de landvoogdes van de 

Nederlanden, Margaretha van Parma, de controle over de streken van Doornik en Valenciennes, 

waar de calvinistische predikanten de leiding over het gemeentebestuur bemachtigden.57 Die twee 

plaatsen konden als “les nouvelles Genève” worden omschreven omdat beide een calvinistisch 

bastion vormden en de graaf van Hoorn stelde vast dat “les quattre partz de cincq de tout le peuple 

sont de la nouvelle religion”.58 Net als in Rijsel kende de calvinistische kerk te Doornik een opmars 

dankzij het uitdelen van aalmoezen aan de armen en via prediking, daarnaast hanteerde ze als 

propagandamiddel het theater.59 De opvolgers van Pierre Brully waren vanaf 1559 Guy de Brès (de 

Bray) voor Doornik-Luik-Valenciennes en later Ambroise Wille in Doornik.60  

Eind september 1561 kwam zowel in Valenciennes als in Doornik ’s nachts een groep 

gereformeerden binnen de stadsmuren op straat om psalmen van David te zingen. De chanteries 

vonden meerdere avonden na elkaar plaats, met een steeds groeiende groep.61 De landvoogdes 

Margaretha van Parma stuurde als reactie twee commissarissen naar het gebied die een lijst van 

schuldigen samenstelden om exemplarisch te straffen, waarna de commissarissen weer uit de stad 

wegtrokken.62 Vanaf 1562 werden er openlijk calvinistische preken georganiseerd en tegen de zomer 

van 1563 werd het, dikwijls gewapend, openlijk bijwonen van calvinistische preken een normale zaak 

en herbegonnen de chanteries.63 Terwijl de calvinisten steeds sterker werden in Doornik, verloor de 

libertijnse beweging voet aan de grond en verdween.64 De anabaptisten, die al van bij het begin 

minder invloed hadden in Doornik, werden door onderinquisiteur Titelmans geviseerd en zagen op 

korte tijd vele van hun leden vervolgd en geëxecuteerd, wat de rol van de beweging verder beperkte 

maar niet vernietigde.65 Op het einde van 1563 reageerde de Brusselse regering met militair 

machtsvertoon. Ze installeerde een garnizoen in de citadel en voerde een strenge repressie, wat het 

56 J. Van de Wiele, “De inquisitierechtbank van Pieter Titelmans in de zestiende eeuw in Vlaanderen”, in: 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 97 (1982), 1, p. 20. 
57 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 92. 
58 S. Deyon en A. Lottin, Les casseurs de l’été 1566: l’iconoclasme dans le Nord, Parijs, Hachette, 1981, p. 64. 
59 G. Moreau, Histoire du protestantisme à Tournai jusqu’à la veille de la révolution des Pays-Bas, Parijs, Belles 
lettres, 1962, p. 138. 
60 S. Deyon en A. Lottin, Les casseurs de l’été 1566, p. 65. 
61 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands, Cambridge, University press, 1978, p. 68.  
62 G. Moreau, Histoire du protestantisme, p. 178-190. 
63 G. Moreau, “La correlation entre le milieu social et profesionnel et le choix de religion à Tournai”, in: 
Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique, XLVII (1968), p. 296. 
64 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm, p. 74. 
65 G. Moreau, Histoire du protestantisme, p. 200-205.  

10 
 

                                                           



geweld en de religieuze onrust in Doornik en omstreken enigszins deed luwen.66 Net als in 1561 

besloot Margaretha van Parma commissarissen naar Doornik te sturen om de schuldigen van de 

preken en chanteries op te sporen en te straffen. Er volgde een emigratie van een deel van de leden 

van de calvinistische beweging, die desondanks toch sterk bleef.67 Soldaten werden in Doornik 

gestationeerd om er de rust te bewaren en tijdens hun aanwezigheid in de herfst van 1563 bleven de 

calvinisten bijna onzichtbaar, maar na het vertrek van de soldaten traden ze weer in de 

openbaarheid.68 

Zeker in de woelige periode van 1565-1566 werden veel hagepreken gehouden die een massa volk 

trokken.69 Uit vrees voor de groeiende macht van de calvinisten organiseerde de magistraat een 

burgerwacht, wat echter tot direct gevolg had dat meer en meer calvinisten zich gingen 

bewapenen.70 In dezelfde periode matigde de landvoogdes, op vraag van de bevolking, de strenge 

straffen die in de plakkaten werden voorgeschreven en ontbond ze een deel van het garnizoen in 

Doornik.71 In combinatie met het soms lakse optreden van de lokale magistraat was dat voor vele 

vluchtelingen een teken van goede wil en een nakende godsdienstvrijheid waardoor ze durfden terug 

te keren.72 Dat leidde tegen de zomer van 1566 tot een enorme aangroei van calvinistische preken 

die door mensen als Ambroise Wille, geboren te Doornik, en de la Grange, een jonge Fransman, 

werden gehouden.73 De landvoogdes reageerde met hernieuwde regels die bijeenkomsten verboden 

op straffe van dood, al leek dat weinig invloed te hebben op de Doornikse calvinisten.74 De toestand 

werd precair en vanaf augustus 1566 zelfs explosief. 

 

 

66 J. Decavele, “Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1568”, in: D.P. Blok, Algemene geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, v. 6, p. 173. 
67 M. Moreau, Histoire du protestantisme à Tournai jusqu’à la veille de la révolution des Pays-Bas, Parijs, Belles 
lettres, 1962, p. 230-246. 
68 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries: the chronicles and memoirs of Pasquier de le Barre, 
New York, Lang, 1989, p. 32. 
69 E. De Moreau, L’église des Pays-Bas 1559-1633, Brussel, L’édition universelle, 1952, p. 216. 
70 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries, p. 34. 
71 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer: pour servir à l’histoire de Tournai, 
1565-1570, Brussel, Société de l’histoire de Belgique, 1859, v. 1, p. 23-34. 
72 Ibid. 
73 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries, p. 98-99. 
74 Id, p. 105-106. 
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4. Beeldenstorm 

4.1. Algemeen 
De spanningen liepen in de maanden voor augustus 1566 op doordat vele predikanten in afwachting 

van de verhoopte godsdienstvrijheid uit ballingschap waren teruggekeerd en vanaf het begin van de 

zomer voor grote groepen publiekelijk preekten.75 De Beeldenstorm was echter niet nieuw. Vele 

predikanten in de Nederlanden kwamen oorspronkelijk uit Frankrijk, waar reeds in 1561 een 

gelijkaardige fase van iconoclasme had plaatsgevonden, en ook in de Nederlanden zelf waren er al 

eerdere incidenten geweest waarvan de plakkaten melding maakten. 76  Het kwam ook niet 

onverwacht omdat vroege hervormers als Calvijn al snel uitvielen tegen het plaatsen van beelden in 

kerken, die als afgodsbeelden werden beschouwd en dus moesten worden vernietigd.77 P. Mack 

Crew stelt: “[t]he image-breaking of 1566 probably shocked contemporaries less because it was 

sacrilegious than because the movement was so explosive and so thorough”78. De algemene oorzaak 

zou een mengeling van politieke, socio-economische en religieuze ontevredenheid met het Spaanse 

katholieke regime van Filips II zijn. De Beeldenstorm begon op 10 augustus 1566 te Steenvoorde in 

het Westkwartier nabij de Franse grens, van waaruit de beweging zich verder over de Nederlanden 

verspreidde.79 De iconoclastische furie werd er voorafgegaan door een preek van Sébastien Matte 

buiten het Sint-Laurentiusklooster en ook in de daaropvolgende dagen was de plundering van kerken 

en kloosters steeds het gevolg van een preek. Gewapende toehoorders voerden uit en werden 

bijgestaan door Matte en een andere predikant, Jacques de Buzère of Buyzere.80 Op 14 augustus 

hield Matte een grote preek in Poperinge waarbij hij de toehoorders aanmoedigde de kerken aan te 

vallen, wat dan ook door een honderdtal aanwezigen – vooral vluchtelingen uit Engeland – werd 

uitgevoerd.81  

75 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands, Cambridge, University press, 1978, p. 1. 
76 Id., p. 10. 
77 G. Parker, Van Beeldenstorm tot bestand, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, p. 69. 
78 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm, p. 10. 
79 G. Janssens, “De eerste jaren van Filips II, 1555-1566”, in: P.J. Blok, Algemene geschiedenis der Nederlanden, 
Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, v. 6, p. 199. 
80 J. Scheerder, “Le mouvement iconoclaste en 1566 fut-il spontané ou prémédité?”, in: Annales de la 
fédération archéologique et historique de Belgique, (1952), 2, p. 298-299. 
81 G. Parker, Van Beeldenstorm tot bestand, p. 69. 
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Op 15 augustus bereikte diezelfde troep beeldenstormers Ieper, waar verscheidene kerken en 

kloosters werden geplunderd en ook de omliggende dorpen niet werden gespaard.82 Van daaruit trok 

de bende naar andere steden zoals Oudenaarde, Antwerpen, ’s-Hertogenbosch en Gent. In deze 

laatste stad verdeelden de beeldenstormers zich in kleine groepen om zo alle kerken en kloosters in 

de stad te kunnen plunderen, waarbij de beelden als het ware werden gemarteld en geëxecuteerd 

door ogen uit te steken en hoofden af te hakken.83 In de daaropvolgende dagen trokken de 

beeldenstormers in noordelijke richting en waren ze actief in steden als Delft, Utrecht en 

Eindhoven.84 

Op verscheidene plaatsen, zoals te Gent, Mechelen en Doornik, werden beeldenstormers geronseld 

en betaald. Daarnaast werden soms gewapende wachters aangesteld, mogelijk om de troepen te 

beschermen.85 “Het is niet altijd mogelijk formeel te bewijzen dat de predikanten uitdrukkelijk hun 

toehoorders aangespoord hebben tot de Beeldenstorm tijdens de preek, die daaraan onmiddellijk 

voorafging […]”86 stelt J. Scheerder. Toch is het niet onlogisch een verband tussen beide te leggen. 

Ter nuancering moet echter worden gezegd dat de beeldenstormers geenszins allemaal overtuigde 

82 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands, Cambridge, University press, 1978, p. 11. 
83 Id., p. 12. 
84 J. Scheerder, De Beeldenstorm, Bussum, De Haan, 1978, p. 119. 
85 Id., p. 100-101. 
86 Id., p. 101. 
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calvinisten waren.87 Vanuit een economisch standpunt bekeken, is het niet verwonderlijk dat de 

Beeldenstorm juist in het Westkwartier losbarstte: het gebied was namelijk een rurale zone die sterk 

was geïndustrialiseerd, met een groot aantal arbeiders dat in de wolnijverheid werkte.88  

Een opmerkelijke vaststelling rond het iconoclasme van 1566 is enerzijds de afwezigheid van fysiek 

geweld van de calvinisten tegenover de katholieke clerus. Enkele uitzonderingen niet te na 

gesproken, richtte het geweld zich vooral tegen de beelden zelf: tegenover mensen beperkte men 

zich voornamelijk tot verbaal geweld.89 Een ander merkwaardig gegeven waarover eigentijdse 

bronnen melding maakten, was het relatief kleine aantal deelnemers aan de Beeldenstorm – geschat 

tussen de vijftig en de honderd – voornamelijk bestaande uit een groot aantal teruggekeerde 

ballingen.90 Ten slotte valt ook de snelheid op te merken waarmee de gebeurtenissen elkaar 

opgevolgden: zo hoorde op 24 augustus de bevolking van Middelburg wat er in Antwerpen had 

plaatsgevonden en de daaropvolgende dag was de stad zelf aan de beurt, waarbij in vier uur tijd de 

beeldenstormers kerken en kloosters vernietigden waarna ze verder trokken.91 

4.2. In Doornik 
Op 22 augustus ’s avonds ontving Doornik het bericht dat de Beeldenstorm in Antwerpen had 

gewoed.92 De volgende ochtend vroeg bereikte de bende Doornik en richtte zich eerst op de kapel 

van het Sint-Jacobshospitaal om van daaruit de andere kerken, abdijen en kloosters binnen en buiten 

de stad aan te vallen en de orgels, doopvonten en beelden te vernielen.93 Dat alles gebeurde in 

aanwezigheid van de predikanten Charles de Nielles, Etienne Mermier en Ambroise Wille, die erop 

toekeken dat niets werd geroofd en een lijst opstelden van alle in beslag genomen goederen om later 

aan de magistraat tegen betaling terug te geven.94 Wille was bovendien verantwoordelijk voor het 

betalen van een aantal beeldenstormers.95 De volgende dag werd de kathedraal geviseerd, terwijl 

sommige mensen hun aandacht eerder op de tombes van bisschoppen richtten.96 De iconoclasten 

waren zeer selectief in het aanvallen van tekens van het Gulden Vlies, vorstelijke ex voto beeldjes of 

andere kerkelijke geschenken, ze gingen zo omzichtig tewerk en deden symbolen van politieke 

87 J. Decavele, “Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1568”, in: D.P. Blok, Algemene geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979 , v. 6, p. 179. 
88 H. Van der Wee, “La réforme protestante dans l’optique de la conjoncture économique et sociale des Pays-
Bas méridionaux au XVIe siècle”, in: Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België, middeleeuwen en 
moderne tijden, Leuven, 1968, p. 313-314. 
89 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands, Cambridge, University press, 1978, p. 32. 
90 G. Parker, Van Beeldenstorm tot bestand, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, p. 72. 
91 Id., p. 73. 
92 J. Scheerder, De Beeldenstorm, Bussum, De Haan, 1978, p. 48. 
93 Ibid. 
94 Id., p. 48-49. 
95 P.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm, p. 21. 
96 A.G. Chotin, Histoire de Tournai et du Tournésis, depuis le temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Doornik, 
Massart et Jannsens, 1840, p. 164. 
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autoriteit niet rechtstreeks geweld aan, terwijl graven van gehate officieren en lokale patriciërs veel 

meer werden geviseerd.97 Ook de verschillende kloosters, waaronder dat van de Kartuizers waar het 

koor in brand werd gestoken, bleven niet gespaard, maar de religieuzen hadden de kloosters de dag 

voordien al verlaten en er vielen geen gewonden.98 

In de daaropvolgende dagen trokken de beeldenstormers verder naar Valenciennes, dat door de 

gebeurtenissen in Doornik was aangestoken, en het omliggende platteland waarbij verscheidene 

abdijen werden geplunderd.99 De bende werd echter door een troepenmacht tot stand gebracht en 

deels verslagen, maar toch kon een aantal plunderaars ontkomen en eigenden de predikanten zich 

enkele geplunderde kerken toe om zo binnen de stadsmuren te preken, waaronder de parochiale 

kerken van Saint-Brice, Saint-Jacques en Saint-Nicaise. 100 Op 30 augustus werd in naam van 

landvoogdes Margaretha van Parma de graaf van Hoorn, Filip de Montmorency, als broer van de 

gouverneur van Doornik, naar de stad gestuurd om de rust te laten weerkeren. Hij stemde erin toe, 

als onderdeel van de pacificatie, dat sektarische preken tijdelijk in de stad werden gehouden en viel 

daardoor al snel uit de gunst van het hof waardoor hij zich verplicht zag uit de stad te vertrekken.101  

Nieuwe gesprekken tussen de landvoogdes en de calvinisten mislukten telkens omdat deze laatste 

groep steeds nieuwe eisen rond godsdienstvrijheid en de constructie van eigen geloofshuizen wilde 

doorvoeren. Dat leidde tot hernieuwde spanningen tussen de verschillende kampen. Als 

afgevaardigde van de landvoogdes werd Jacques de la Torre naar Doornik gestuurd met richtlijnen 

aangaande de prediking. Het betrof zowel een beperking in duurtijd van de prediking als in aantal 

predikanten, tot ongenoegen van de calvinisten. 102  Rond kerst 1566 bevonden zich enkele 

honderden vreemdelingen in de stad die, nadat ze door de bewoners waren bewapend, naar 

Templeuve en Ramegnies optrokken om er abdijen en kerken te plunderen en in brand te steken.103 

Nadien trokken ze verder naar Wattrelos en Lannoy waar ze echter door een koninklijk leger onder 

leiding van de heer van Noircarmes, Filips van Sint-Aldegonde, werden opgewacht en verslagen.104 

Vele opstandelingen wisten te ontkomen en vluchtten naar Engeland of Duitsland. Van de ongeveer 

drieduizend rebellen stierven er zo een zeshonderd in de strijd.105 De nederlaag van de rebellen gaf 

97 P. Arnade, Beggars, iconoclasts and civic patriots: the political culture of the Dutch revolt, Ithaca, Cornell 
University press, 2008, p. 119. 
98 F. De Potter, ed., Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, Gent, C. Annoot-Braeckmman, 1870, p. 47. 
99 J.A. Poutrain, Histoire de la ville et cité de Tournai, Den Haag, Moetjens, 1750, p. 342. 
100 P. Rolland, Histoire de Tournai, Doornik, Casterman, 1957, p. 201. 
101 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, v. 2, p. 197-199. 
102 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries, New York, Lang, 1989, p. 175-176. 
103 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et Nicolas Soldoyer, p. 215-216. 
104 Ibid. 
105 G. Parker, Van Beeldenstorm tot bestand, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, p. 90. 

15 
 

                                                           



aanleiding tot nieuwe opstanden in de stad Doornik, waardoor Noircarmes de inwoners dwong zijn 

garnizoen in de stad toe te laten. Dat gebeurde op twee januari 1567, waarna hij zijn pijlen ook op 

Valenciennes richtte.106 In de daaropvolgende dagen werd het bericht afgekondigd dat mensen hun 

wapens moesten inleveren en werden ook de eerste mensen die verantwoordelijk waren voor de 

troebelen berecht.107  

Onmiddellijk na de Beeldenstorm en de daaruit voortvloeiende conflicten trachtte landvoogdes 

Margaretha van Parma de rust zo snel mogelijk te laten weerkeren door de protestantse 

geloofsverkondiging buiten de stadsmuren toe te laten op plaatsen waar vroeger reeds was 

gepreekt.108 Ze slaagde er echter niet in koning Filips II tevreden te stellen. Het misnoegen van Filips 

II met de Nederlandse territoria sloeg na de zomer van 1566 om in bitterheid, wat hem ertoe dreef 

de hertog van Alva naar de opstandige en ketterse gebieden te sturen om de schuldigen te 

straffen.109  

5. Alva en de Raad van Beroerten 

5.1. De komst van Alva 
In de ogen van Filips II viel het belijden van de katholieke leer samen met gehoorzaamheid aan de 

koning.110 Wanneer dat in het gedrang kwam, stuurde hij de hertog van Alva naar de Nederlanden 

om orde op zaken te stellen. Het plan was dat eerst Alva schoon schip zou maken en de 

opstandelingen zou straffen, waarna de vorst zelf naar de Nederlanden zou afreizen om een 

algemeen pardon af te kondigen.111 Door zijn hardhandige optreden maakte de hertog zich alles 

behalve geliefd en werd hij door tijdgenoten en latere historici als de verpersoonlijking van de 

repressie gezien en tot “bloethondt” of “pauselicken tyran” gedemoniseerd. 112  Om een iets 

genuanceerder beeld van de figuur van Alva te schetsen, volgt een korte uitwijding over zijn persoon 

en handelingen. 

106 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, v. 2, p. 254-259. 
107 Ibid. 
108 G. Janssens, “De eerste jaren van Filips II, 1555-1566”, in: P.J. Blok, Algemene geschiedenis der Nederlanden, 
Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 6, p. 215. 
109 E. De Moreau, L’église des Pays-Bas 1559-1633, Brussel, L’édition universelle, 1952, p. 111. 
110 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: la législation, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1997, p. 91. 
111 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, third duke of Alba, 1507-1582, Berbeley, 
University of California press, 1983, p. 134. 
112 G. Janssens, “Het oordeel van tijdgenoten en historici over Alva’s bestuur in de Nederlanden”, in: Revue 
belge de philologie et d’histoire, 54 (1976), 2, p. 474-483. 
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Don Fernando Alvarez de Toledo, derde hertog van Alva en markies van Soria, geboren in 1507, was 

lid van een oud Castiliaans geslacht en had zich op het slagveld laten opmerken.113 Als christen van 

de oude stempel verwierp hij het idee van religieuze tolerantie. Zijn houding kan als sober, hautain 

en afstandelijk worden gekenmerkt.114 Hij was boven alles trouw, zowel aan de Kerk als aan de 

vorst.115 Om al deze eigenschappen werd Alva dan ook als de ideale persoon beschouwd om in de 

Nederlanden op te treden zoals Filips II het voor ogen had en om er de orde te herstellen. Hij was 

geen onbekende aan het Spaanse hof en had meermaals voorname functies bekleed. Zo werd de 

hertog door Karel V tot opperbevelhebber van het keizerlijke leger in Duitsland aangesteld om 

omzichtig en tactvol af te rekenen met de liga van Schmalkalden, waarin hij in 1547 ook slaagde.116 In 

de jaren vijftig van de zestiende eeuw trad Alva op in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber, 

gouverneur van Milaan en vice-koning van Napels, waarbij hij de Spaanse bezittingen uit de handen 

van de Fransen – en later die van de paus – wist te houden.117 Zowel in het Heilig Roomse Rijk als in 

Italië kenmerkte Alva’s politiek zich door een gematigd optreden.118 Eenzelfde politiek voeren in de 

Nederlanden was echter niet langer mogelijk en dus bleef geweld als enige oplossing over voor de 

onderdrukking van de religieuze troebelen van de jaren zestig van die eeuw.119 

Op 59-jarige leeftijd ondernam Alva de tocht naar de Nederlanden.120 De gevolgde route, later de 

Spaanse Route genoemd, bracht hem op 22 augustus 1567 in Brussel, vergezeld van een omvangrijk 

leger.121 De omgang van Margaretha van Parma met de hertog van Alva verliep al van bij zijn 

aankomst stroef. De landvoogdes wilde niet met zijn strenge houding worden geassocieerd en 

diende meerdere malen haar ontslag in, wat uiteindelijk in december 1567 werd aanvaard, waarna 

Alva de positie van landvoogd invulde.122 Dat bracht echter wel een probleem met zich mee, want de 

voorgaande landvoogdessen waren “van den bloede” – lid van de vorstelijke dynastie – en Alva zelf 

niet.123 Aangezien Alva overtuigd was van de snelle komst van Filips II, wilde hij zo snel mogelijk de 

zwaarste schuldigen straffen en hield hij daardoor geen rekening met het politieke spel en de 

113 G. Janssens, “De eerste jaren van Filips II, 1555-1566”, in: P.J. Blok, Algemene geschiedenis der Nederlanden, 
Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, v. 6, p. 216. 
114 H. Pirenne, Histoire de Belgique, Brussel, Maurice Lamertin, 1927, v. 4, p. 6. 
115 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 307. 
116 M. Van Durme, “Herziening van het proces van de hertog van Alva”, in: Streven, 9 (1955-1956), p. 139.  
117 Id., 140-141. 
118 Id., p. 142.  
119 Id., p. 143. 
120 H. Pirenne, Histoire de Belgique, v. 4, p. 5. 
121 H. Kamen, The duke of Alba, New Haven, Yale university press, 2004, p. 77-81. 
122 Id., p. 86. 
123 H. Pirenne, Histoire de Belgique, v. 4, p. 4. 
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bestaande privileges van de bevolking – hij was boven alles een militair en geen politicus.124 Hij 

diende louter de weg vrij te maken voor de komst van de vorst, maar diens vertrek werd steeds 

uitgesteld, waardoor Alva zich in een steeds moeilijkere positie bevond, mede ook door zijn 

verslechterde gezondheid.125 Het programma dat Alva van Filips II had meegekregen, gaf hem de 

opdracht om met de privilegiën der steden geen rekening te houden of ze te vernietigen, koninklijke 

ambtenaren aan te stellen, belastingen te heffen en ten slotte de inheemse troepen, door 

Margaretha aangeworven, te ontbinden.126 

Naast de Raad van Beroerten (cfr. infra) worden ook vele andere ontwikkelingen aan de hertog van 

Alva toegeschreven. Zo zou hij het plan hebben opgevat citadellen te bouwen in een aantal steden, 

zoals Antwerpen, maar dat was reeds onder Margaretha van Parma opgevat.127 Wel was Alva 

verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe belastingen vanaf 1569, namelijk de tiende, 

twintigste en honderdste penning, bedoeld om zijn troepen te bezoldigen; belastingen waartegen de 

bevolking zich echter zwaar verzette.128 De honderdste penning was een eenmaal geheven belasting 

op alle roerende en onroerende goederen, terwijl de tiende en twintigste penning vaste belastingen 

van 5 en 10 % werden op respectievelijk de verkoop van roerend en van onroerend goed.129 De 

belastingen waren een stap voorwaarts tegenover het vroegere bedestelsel waarbij de kosten niet 

eerlijk over de steden en standen werden verdeeld.130 Vanuit de bevolking kwam er echter verzet 

tegen de nieuwe heffingen, waardoor Alva noodgedwongen zijn penningen grondig herzag en ze in 

1571 opnieuw, sterk gemodereerd, oplegde, maar al in mei 1572 opnieuw afschafte om naar het 

bedestelsel terug te keren.131  

Naast het straffen van ketters en diegenen die zich aan majesteitsschennis schuldig hadden 

gemaakt132, werd Alva ook geacht om een Spaans bestuurstype te introduceren met beperking van 

de aloude lokale privileges, zoals Filips II sinds 1566 wenste te doen133. Alva heeft er ook voor 

gezorgd dat de hervormingsplannen voor de bisdommen tegen 1570 volledig werden doorgedrukt. 

124 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 143. 
125 H. Kamen, The duke of Alba, New Haven, Yale university, 2004, p. 97. 
126 M. Dierickx, “Alva in de Nederlanden, een nieuw beeld”, in: Streven, 18 (1964-1965), 1, p. 429. 
127 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 22. 
128 G. Janssens, “Het oordeel van tijdgenoten en historici over Alva’s bestuur”, in: Revue belge de philologie et 
d’histoire, 54 (1976), 2, p. 477. 
129 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 98. 
130 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 182. 
131 Id., p. 185-186. 
132 H. Pirenne, Histoire de Belgique, Brussel, Maurice Lamertin, 1927, v. 4, p. 6. 
133 E. De Moreau, L’église des Pays-Bas 1559-1633, Brussel, L’édition universelle, 1952, p. 110. 
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Voor zijn komst waren slechts acht van de veertien bisschoppen volledig of ten dele geïnstalleerd, 

maar Alva zorgde ervoor dat alle bisschoppen tegen het einde van 1570 hun volledige rechtsmacht 

konden uitoefenen.134 Daarnaast heeft de hertog zich ook verdienstelijk gemaakt bij de Spaanse 

koning door de strijd met prins Willem van Oranje aan te knopen en die meerdere malen terug te 

dringen.135 In laatste instantie kan men de hertog ook lauweren voor de eenmaking van het straf- en 

strafprocesrecht alsook voor de vastlegging van het zeeverzekeringsrecht.136 

Het optreden van Alva in de Nederlanden deed vooral veel stof opwaaien door de terechtstelling in 

1568 van Lamoraal, graaf van Egmont, en Filips van Montmorency, graaf van Hoorn, omdat ze van 

majesteitsschennis werden beschuldigd wegens hun verzet, samen met andere edelen, tegen het 

harde optreden van de koning.137 Dat was een onderdeel van Alva’s plan tot exemplarische straf, om 

paniek te zaaien en te tonen dat niemand buiten de greep van de hertog viel.138 Egmont en Hoorn 

werden als leden van de ridderorde van het Gulden Vlies als onschendbaar beschouwd en hadden 

het recht enkel door gelijken te worden beoordeeld, maar Filips II gaf Alva uitdrukkelijk het recht 

iedereen te oordelen, zonder acht te slaan op de voorrechten.139 Vooral de precieze rol van Alva bij 

de terechtstelling van de graaf van Egmont is omstreden. M. Dierickx meent op basis van brieven te 

kunnen vaststellen dat de executie van de twee Vliesridders Alva zwaar viel: hij hoopte dat ze hun 

onschuld zouden kunnen bewijzen. Bovendien liet de hertog de statuten van de orde onderzoeken, 

alsof het bevel van de vorst niet volstond om de twee graven te arresteren. Na de executie trachtte 

de hertog Filips II tot medelijden te bewegen voor de weduwe en kinderen van Egmont.140 M. 

Gachard meent eerder te kunnen vaststellen dat Alva al voor zijn vertrek naar de Nederlanden het 

plan had opgevat de edelen Egmont en Hoorn te straffen.141 Brieven van de hand van Alva laten 

algemeen toch een meer humane hertog zien, die geen voorstander was van bloedvergieten.142 

Reeds in 1568 raadde hij de vorst aan, na een strenge bestraffing, een generaal pardon uit te 

vaardigen. 143 Het beloofde generaal pardon kwam er zonder de komst van Filips II naar de 

134 M. Dierickx, “Alva in de Nederlanden, een nieuw beeld”, in: Streven, 18 (1964-1965), 1, p. 434. 
135 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 97. 
136 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 187-188. 
137 P. Arnade, Beggars, iconoclasts, and civic patriots: the political culture of the Dutch revolt, Ithaca, Cornell 
university press, 2008, p. 181. 
138 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 164. 
139 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, p. 174. 
140 Id., p. 175. 
141 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
153. 
142 M. Van Durme, “Herziening van het proces van de hertog van Alva”, in: Streven, 9 (1955-1956), p. 144. 
143 Id., p. 145. 
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Nederlanden en werd op 16 juli 1570 door Alva afgekondigd, waarna hij dan toch zijn veroordelingen 

doorzette en diegenen bestrafte die van het pardon geen gebruik konden maken.144 Ondanks 

recente nuanceringen blijft de figuur van Alva dus nog steeds zeer omstreden.  

Uiteindelijk viel Alva in ongenade bij Filips II, die voortaan een verzoenende politiek wenste te 

voeren, en werd hij op 29 november 1573 door don Luis de Requesens vervangen, waarna Alva naar 

Spanje terugkeerde.145 De nieuwe landvoogd schafte van bij het begin de ingevoerde belastingen af 

en probeerde hetzelfde met de onpopulaire Raad van Beroerten te doen, maar slaagde er niet in de 

kalmte in de Nederlanden te bewaren.146 Alva bleef nog politiek actief en kreeg het opperbevel over 

de Spaanse troepen waarmee hij het Portugese grondgebied onder controle van Filips II wist te 

brengen in 1582, kort na die veldtocht overleed Alva op 75-jarige leeftijd.147  

5.2. Raad van Beroerten 
Als gevolg van de Beeldenstorm in de zomer van 1566 en steden zoals Doornik en Valenciennes die 

tegen het staatsgezag rebelleerden, besloot Filips II streng op te treden en stuurde hij om die reden 

de hertog van Alva naar de Nederlanden.148 De hertog had een dubbele taak149: enerzijds de 

deelnemers aan de religieuze troebelen straffen, anderzijds het autoritaire regime herstellen, 

waardoor Filips II in de geest van de vroegere Spaanse Reyes católicos150 kon regeren. De oprichting 

van de Raad van Beroerten, een uitzonderingsrechtbank die de bestaande gerechtelijke instanties 

negeerde, liet even op zich wachten om de mensen een vals gevoel van veiligheid te geven.151 De 

werking van de Raad was in nevelen gehuld. Er was weinig over geweten door een algemeen zwijgen 

onder de leden.152 

De precieze datum van oprichting is bij gebrek aan een officiële akte niet gekend. Wel is geweten dat 

sommige leden vanaf 5 september 1567 voor hun ambt werden betaald en dat de eerste zitting 

onder voorzitterschap van Alva op 20 september werd gehouden.153 Het ontbreken van een officiële 

akte heeft te maken met het feit dat Filips II nooit openlijk de oprichting van de Raad van Beroerten 

144 V. Soen, “Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567)”, in: Bijdragen en mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden, 119 (2004), p. 326. 
145 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 99. 
146 E. De Moreau, L’église des Pays-Bas 1559-1633, Brussel, L’édition universelle, 1952, p. 133. 
147 M. Van Durme, “Herziening van het proces van de hertog van Alva”, in: Streven, 9 (1955-1956), p. 147. 
148 M. Dierickx, “Alva in de Nederlanden, een nieuw beeld”, in: Streven, 18 (1964-1965), 1, p. 430. 
149 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion Florennes, Editions le phare, 1981, p. 40. 
150 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 169. 
151 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
143. 
152 Id., p. 142. 
153 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, p. 145. 
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heeft opgedragen.154 J. Versele stelt dat “[i]l est vrai aussi que Philippe II s’est toujours montré 

extrêmement prudent au sujet de cet organe informel, comme s’il voulait être sur que jamais on ne 

pourrait l’accuser d’en avoir ne serait-ce qu’approuvé l’existence: il n’existe aucun acte de 

nomination des membres du Conseil des Troubles, aucune consulte conservée ne semble avoir 

transité par le roi et jamais plus Philippe II ne mentionnera la participation d’un de ses ministres au 

Conseil.”155 Geschiedwerken nemen dikwijls 20 september als begindatum, omdat op die dag de 

leden een eed aflegden waarin ze verklaarden “qu’ils seroient et demeureroient à jamais bons 

catholiques; que, par haine, amour, pitié ou crainte de personne ils ne laisseroient de dire 

franchement et sincèrement leur avis, selon qu’en bonne justice, ils trouveraient convenir et 

appartenir; qu’ils tiendraient secret tout ce qui se traiterait au Conseil, et qu’ils accuseraient ceux qui 

feraient le contraire.”156 

Ter nuancering van de rol van Alva dient te worden opgemerkt dat de bezieler van de Raad van 

Beroerten in feite niet Alva maar wel fray Lorenzo de Villavicencio, een augustijnermonnik, zou zijn 

geweest.157 Villavicencio werkte als aalmoezenier bij de Spaanse kooplieden te Brugge en trad op als 

geheim agent voor Filips II in de Nederlanden.158 Reeds voor de Beeldenstorm onderhield de monnik 

een drukke correspondentie met Filips II over de gebeurtenissen aldaar en sprak hij meer en meer op 

een negatieve toon over de situatie.159 Villavicencio was voorstander van de vervolging en uitroeiing 

van het protestantisme en bekritiseerde de Nederlandse adel voor zijn lakse optreden.160 Tijdens 

Villavicencio’s verblijf in Spanje stuurde Filips II in oktober 1565 zijn Segovia-brieven naar de 

Nederlanden, waarin een streng optreden tegen ketterij en een strikte toepassing van de wetten 

werd geëist, geheel in de lijn van de strenge aanpak die de monnik voorstelde.161  

Bovendien was een streng optreden tegen ketters in de Nederlanden niet enkel voorbehouden voor 

Alva, want sinds 1566 stuurde ook landvoogdes Margaretha van Parma aan op een hardhandig 

afrekenen met ondertekenaars van het rekwest, het verzoekschrift tot matiging van de 

154 J. Versele, “Claude Bélin de Chasnoy et le Conseil des Troubles institué par le duc d’Albe aux Pays-Bas, 1567-
1568”, in: L. Delobette en P. Delsalle, La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIIIe siècle, Besançon, 
Presses universitaires Franche-Comté, 2009, p. 205.  
155 Id., p. 205-206. 
156 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Brussel, Editions le phare, 1981, p. 35. 
157 J. Scheerder, “Les condamnés du Conseil des Troubles”, in: Revue d’histoire ecclésiastique, 59 (1964), 1, p. 
90. 
158 Ibid. 
159 Y. Rodríguez Pérez, The Dutch revolt through Spanish eyes: self and other in historical and literary texts of 
Golden Age Spain (c. 1548-1673), Bern, Peter Lang, 2008, p. 77. 
160 Id., p. 54. 
161 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licenciaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 27. 
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ketterijvervolging.162 Zij had reeds commissarissen uitgestuurd om overal poolshoogte te nemen, wat 

een drukke correspondentie met zich meebracht (cfr. infra).163 Vanaf 1566 voerde zij een nieuwe 

strafvorm in, namelijk de collectieve straf, waarvan de Raad van Beroerten ook veel gebruik zou 

maken, vooral bij voortvluchtigen.164 Alva steunde dus op reeds aanwezige structuren en individuen 

en was dus niet geheel vernieuwend. Wel veranderd was de snelheid waarmee de zaken werden 

opgevolgd en afgehandeld, vooral uit vrees voor represailles.165  

Bij aanvang kreeg de Raad de naam Conseil de Sa Majesté près la personne du Duc, lequel on nomme 

des Troubles mee, later hanteerde men vaak ook de betiteling Conseil de Sa Majesté lez Son 

Excellence (Raede vander Con. Maj. by siner Excellentie).166 De benaming werd dikwijls afgekort tot 

Conseil des Troubles, in de volksmond sprak men van Conseil de Sang (Bloet-raet).167 De Raad van 

Beroerten hield geen rekening met de bestaande privileges en verhief zich boven de aanwezige 

tribunalen en instellingen, omdat in de ogen van de vorst en Alva de Nederlandse ketters en rebellen 

hun aloude voorrechten van berechting hadden verbeurd.168 Dat maakte de Raad en bijgevolg Alva, 

die met zijn Raad werd geïdentificeerd, bijzonder onpopulair, al mag niet worden vergeten dat wat 

Alva deed de goedkeuring van de vorst wegdroeg.169  

De Raad vervolgde vier soorten personen: “les ministres ou dogmatizeurs de la nouvelle religion; les 

consistoriauls et ceulx qu’aulcunement se sont mellez des affaires dudict consistoire, si comme 

d’avoir collecté argent, aulmoisnes ou semblables; ayant porté armes contre Sa Majesté; les briseurs 

des ymaiges ou ceulx qui avoient faict briser”.170 Kortom, de Raad focuste op de calvinistische 

ministers, de leden van de consistories, diegenen die de wapens opnamen en ten slotte de 

beeldenstormers en bestrafte hen met de dood.  

Naast het straffen van diegenen die zich schuldig hadden gemaakt aan misdaden tegen de kroon en 

God tijdens het zogenaamde Wonderjaar 1566, zorgde de Raad van Beroerten ook voor de 

162 A.L.E. Verheyden, Le martyrologe protestant des Pays-Bas du sud au XVIe siècle, Brussel, Editions le phare, 
1960, p. 54. 
163 Id., p. 55. 
164 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 49. 
165 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 64. 
166 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 145. 
167 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
169. 
168 M. Dierickx, “Alva in de Nederlanden, een nieuw beeld”, in: Streven, 18 (1964-1965), 1, p. 430. 
169 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 153. 
170 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 172. 
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confiscatie van bezittingen van ter dood veroordeelde of verbannen personen. Die confiscatie was 

een heikel punt en zorgde voor een toegenomen onpopulariteit van de Raad. De goederen werden 

ten voordele van de koninklijke schatkist in beslag genomen. Dat concept was nieuw: voor de 

invoering van de Raad van Beroerten werden mensen gestraft zonder aan hun bezittingen te raken, 

behalve bij hoge uitzondering.171 De inbeslagname van bezittingen bracht echter heel wat problemen 

met zich mee. Zo zagen weduwen en weeskinderen enkel een deel van hun vroegere bezittingen als 

ze financieel volledig aan de grond zaten.172 Daarnaast hadden mensen dikwijls bezittingen over 

verschillende regio’s verspreid, waardoor verschillende ontvangers moesten samenwerken. 173 

Geconfisqueerde goederen werden publiekelijk verkocht, maar dat bracht meestal minder geld op 

dan geschat.174 Van het opgebrachte geld moesten schuldeisers, werknemers en verklikkers betaald 

worden en ook werd extra geld uitgetrokken voor ieder die zich ten dienste van de kroon had 

gesteld.175 Het gevolg daarvan was dat in 1573 de Raad van Beroerten met een tekort van 23.827 

pond 5 schellingen en 7 penningen te maken kreeg.176 Alva’s opvolger Requesens slaagde erin het 

tekort weg te werken, maar door de uitvaardiging van een nieuw algemeen pardon moesten vele in 

beslag genomen goederen worden vergoed, wat de cijfers weer in het rood bracht.177 Dankzij een 

goed economisch beleid kon de Raad bij zijn afschaffing in 1576 rekenen op een winst van 14.498 

pond 18 schellingen en 8 penningen.178 

De dubbele functie van bestraffing enerzijds en confiscatie anderzijds is terug te vinden in de 

opdeling van de Raad van Beroerten in vier kamers, twee voor civiele (i.e. de Chambres des 

confiscations) en twee voor criminele aangelegenheden.179 De hertog van Alva zat de Raad voor en 

hield het uiteindelijke beslissingsrecht in eigen handen.180 Andere voorname leden waren de heren 

van Berlaymont en Noircarmes, die het voorzitterschap op zich namen bij afwezigheid van Alva.181 

Als raadsleden werden Adriaan Nicolaï (kanselier van Gelre), Jacob Martins (president van de Raad 

van Vlaanderen), Pierre Asset (president van de Raad van Artesië), Juan de Vergas en Luis del Rio 

(beiden uit Spanje gehaald), Jan de Blasere (raadsheer voor de Grote Raad van Mechelen) en ten 

171 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 204. 
172 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 155. 
173 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, p. 65. 
174 Id., p. 213. 
175 Id., p. 235. 
176 Id., p. 237. 
177 Id., p. 239. 
178 Ibid. 
179 A. Claeys, De economische en sociale achtergrond van de veroordeelden van de Raad van Beroerten uit het 
Meetjesland, Gent (onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, p. 30. 
180 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
144. 
181 Id., p. 145. 
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slotte Jacob Hessels (raadsheer voor de Raad van Vlaanderen) benoemd.182 Als advocaten werden 

Jean de la Porte (advocaat-fiscaal voor Vlaanderen) en Claude Bélin (luitenant voor het baljuwschap 

van Aumont te Bourgondië) en als procureur Jean du Bois (procureur-generaal voor de Grote Raad), 

aangenomen.183 Vier leden traden op als secretaris, namelijk Jan van Vlierden, Jacques de la Torre, 

Jan Mesdach en Esteban Prats, voordien secretarissen voor de Geheime Raad.184 Ten slotte waren er 

nog drie deurwaarders actief: François Paez, Pierre Harrys en Jean van der Haghen, die zich over de 

binnenkomende en buitengaande berichten bogen, de dossiers samenstelden en naar de raadsleden 

brachten. 185  Niemand van de leden dacht eraan deelname aan de Raad te weigeren. 186  De 

aangestelde personen werden door de hertog van Alva als “des hommes les plus intègres, les plus 

purs, les mieux famés des Pays-Bas” voorgesteld, maar het waren vooral mensen die niets met de 

Beeldenstorm te maken hadden gehad.187 De Spaanse raadsleden hadden als enigen stemrecht over 

de voorgebrachte zaken.188 Buiten de Spaanse leden kwamen de overige leden voornamelijk uit de 

Zuidelijke Nederlanden – en dan in het bijzonder uit Vlaanderen.189  

De samenstelling van de Raad van Beroerten was aan verandering onderhevig en na een periode van 

zware vervolging wijzigde de zetelverdeling in juni 1568 door het overlijden van Nicolaï en het 

wegsturen van Claude Belin en anderen nadat ze kritiek hadden geuit.190 In plaats daarvan werden – 

pas in 1569 – twee leden van de Raad van Brabant, Jan Heuvelmans en Nicolas Vander Stegen, en 

twee leden van de Raad van Vlaanderen, Liévin Snouck en Josse Jacquelot, erbij gehaald.191 In 

hetzelfde jaar werden de Spanjaard Geronimo de Roda en de Italiaan Hieronimo Olzignano nog in de 

Raad opgenomen.192 Ondanks de grote rol die de buitenlanders in de Raad van Beroerten hebben 

gespeeld, had Alva het laatste woord over de vonnissen.193 Hij bleef de gebeurtenissen op de voet 

volgen. Zelfs toen hij eind 1567 een tijdlang in Antwerpen verbleef, dienden de commissarissen daar 

voor hem te verschijnen.194 

182 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
145. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 31-34. 
186 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, v. 1, p. 146. 
187Id., p. 146-147. 
188 H. de Schepper, “De burgerlijke overheden en hun permanente kaders”, in: P.J. Blok, Algemene geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980, v. 5, p. 342. 
189 J. Decavele en R.C. Van Caenegem, Eenheid en scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, Dienst voor 
culturele zaken, 1976, p. 151. 
190 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, v. 1, p. 155. 
191 Id., p. 156. 
192 Ibid. 
193 H. Kamen, The duke of Alba, New Haven, Yale university, 2004, p. 91. 
194 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, p. 97. 
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Zeteling van de Raad van Beroerten (A.R.A., collectie Hogenberg F.)  

De basisinformatie waarmee aan de slag werd gegaan, werd door regionale en lokale 

commissarissen, die reeds onder landvoogdes Margaretha van Parma onderzoeken hadden 

ingesteld, aan gewestelijke justitieraden verstrekt.195 De commissarissen ter plekke ondervroegen de 

lokale adel over de omvang van de troebelen, de namen van verantwoordelijken en hun activiteiten. 

Ze trachtten ook informatie over de namen, herkomst en activiteiten van predikanten in te winnen. 

Ze stelden een lijst samen van edelen die lid waren van de consistories, onderzochten hoe die 

consistories werden opgericht en in welke mate verschillende steden met elkaar in contact stonden. 

Ze verzamelden de namen van officieren die bij preken hadden geassisteerd en onderzochten de 

houding van de gilden. Tevens bepaalden ze de verantwoordelijkheid van de magistraten tijdens de 

troebelen alsook de oorzaken van de succesvolle verspreiding van de gereformeerde leer. Ten slotte 

vroeg Alva hen een gedetailleerde beschrijving van de schade aan de kerken en andere religieuze 

195 J. Decavele en R.C. Van Caenegem, Eenheid en scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, Dienst voor 
culturele zaken, 1976, p. 151-153. 
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gebouwen op te sturen.196 Nadat de commissarissen hun werk hadden beëindigd, stelde Alva 

ontvangers aan voor de confiscatie van de bezittingen.197  

De gewestelijke justitieraden bedachten op basis van de verkregen informatie een strafmaat voor de 

schuldigen en legden dat ter goedkeuring aan de Raad van Beroerten voor, waarna ze bij een positief 

antwoord de straf konden doorvoeren.198 Bij een negatief antwoord herbekeken de leden van de 

Raad de situatie en beslisten de Spaanse leden over de straf, waarna de hertog van Alva zijn 

handtekening plaatste. Als de leden onderling niet tot een akkoord kwamen, legden ze elk 

afzonderlijk hun mening aan Alva voor.199 Alleen de belangrijkste gevallen werden volledig door de 

Raad van Beroerten zelf behandeld.200 J. Decavele omschrijft de functie van de Raad als volgt: “[hun 

taak] bestond erin voorstellen uit te werken en adviezen te verstrekken tot berechting van degenen 

die betrokken waren geweest bij de beroerten van 1566-1567”.201 Ondertekenaars van het befaamde 

compromis dat aan Margaretha van Parma was voorgelegd, dienden volgens de Raad van Beroerten 

dadelijk te worden geëxecuteerd. Voorts moesten de vroegere plakkaten naar de letter worden 

uitgevoerd, terwijl enkel die misdrijven die niet door de plakkaten werden behandeld, door Alva zelf 

werden afgehandeld.202  

Op basis van de onderzoeken werden dagingslijsten opgesteld en lokaal gepubliceerd. De daarop 

vermelde mensen kregen acht of vijftien dagen de tijd om hun verdediging voor te bereiden alvorens 

zich naar de lokale autoriteiten te begeven. De daging werd driemaal herhaald met telkens acht 

dagen respijt.203 Bij afwezigheid van de gedaagde werden diens bezittingen automatisch in beslag 

genomen en werd hij levenslang verbannen.204 Het systeem was echter geen groot succes voor Alva, 

want slechts 13,3 % van alle gedaagden kwam opdagen.205 Gedaagden probeerden de leden van hun 

onschuld te overtuigen door hun activiteiten tijdens de godsdiensttroebelen uiteen te zetten en ook 

een certificaat van goed gedrag te presenteren.206 Wanneer de doodstraf vastlag, bleef de vraag 

bestaan hoe de schuldige zou sterven: door onthoofding of met het zwaard gedood, opgehangen of 

196 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 60-61. 
197 Id., p. 66. 
198 H. de Schepper, “De burgerlijke overheden en hun permanente kaders”, in: P.J. Blok, Algemene geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980, p. 342-343. 
199 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, p. 71. 
200 H. de Schepper, “De burgerlijke overheden en hun permanente kaders”, p. 342. 
201 J. Decavele en R.C. Van Caenegem, Eenheid en scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, Dienst voor 
culturele zaken, 1976, p. 151. 
202 W.S. Maltby, Alba: a biography of Fernando Alvarez de Toledo, Berbeley, University of California press, 1983, 
p. 155. 
203 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, p. 208. 
204 Id., p. 67-68. 
205 Id., p. 107. 
206 A.L.E. Verheyden, Le martyrologe protestant des Pays-Bas du sud au XVIe siècle, Brussel, Editions le phare, 
1960, p. 65. 
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levend verbrand worden.207 Iemand die zijn geloof afzwoer, kon zo ontsnappen aan de galg of de 

brandstapel, maar niet aan de onthoofding.208  

Waar in 1567 de Raad zich vooral richtte op het vervolgen van voortvluchtige edelen, veralgemeende 

de verbanning of executie zich in het daaropvolgende jaar.209 In de nacht van 2 op 3 maart 1568 deed 

de Raad zijn bijnaam Bloedraad werkelijk gestand. Tijdens die nacht lichtte de hertog van Alva zo een 

vijfhonderd mensen – predikanten of aanhangers van de nieuwe religie, leden van de consistories, 

beeldenstormers en ten slotte dragers van wapens tegen de koning – van hun bed en bestrafte hen 

met de dood.210 Na 1568 daalde het aantal slachtoffers omdat het idee van een algemeen pardon 

meer en meer naar voren werd geschoven.211 

Naast de terdoodveroordeling en verbanning had de Raad van Beroerten nog een tweede gevolg, 

namelijk de massale emigratie.212 Reeds voor de komst van de hertog van Alva waren vele mensen 

naar het buitenland gevlucht, meestal naar de Noordelijke Nederlanden of de Duitse gebieden, 

omdat ze wisten dat hun leven in gevaar was als ze ter plaatse zouden blijven. Geschat wordt dat het 

aantal Zuid-Nederlandse vluchtelingen voor de periode tussen 1522 en 1650 ongeveer 

honderdduizend bedraagt, waarvan 35.000 (35 % van het totaal) alleen al tijdens het bewind van 

Alva.213 Voor het volledige gebied van de Nederlanden zou het emigratiecijfer onder Alva op 

ongeveer zestigduizend kunnen worden geschat, wat dus 2 % van de toenmalige bevolking was, 

minder dan dikwijls wordt aangenomen.214 

Eenzelfde overdreven berekening geldt ook voor het aantal terechtstellingen door de Raad van 

Beroerten. Het aantal slachtoffers in eigentijdse bronnen varieerde van achtduizend tot 

achttienduizend.215 Op basis van lijsten van dagvaardingen en de uiteindelijke vonnissen kwam A.L.E. 

Verheyden uit op een lijst van 12.203 personen die door de Raad zouden zijn veroordeeld, al zijn er 

soms dubbel- en zelfs driedubbeltellingen terug te vinden.216 Van dat aantal stipte hij 1.073 mensen 

aan als geëxecuteerd.217 De toenmalige bevolking van de Nederlanden telde drie miljoen mensen; 

207 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 112. 
208 Ibid. 
209 Id., p. 99-100. 
210 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
173. 
211 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, p. 122.  
212 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 173. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, v. 2, p. 366-367. 
216 J.J. Woltjer, “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten”, in: Bijdragen voor de geschiedenis der 
Nederlanden, 18 (1964), p. 128. 
217 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, p. 173. 
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schattend krijgt M. Dierickx volgende tellingen: “[…] vier per duizend inwoners [werden] voor de 

Raad van Beroerten gedaagd, en drie per duizend, meestal bij verstek, veroordeeld, terwijl iets meer 

dan één per drieduizend inwoners ter dood werd veroordeeld en geëxecuteerd”.218 Verheyden 

beschouwt zijn berekeningen echter als een absoluut minimum en schat het totaal eerder op 15.000, 

wat volgens anderen dan weer overdreven is.219  

De kritiek vanuit de bevolking op de Raad van Beroerten nam steeds toe en dus liet Filips II in 1573, 

enkele maanden voor het vertrek van de hertog van Alva uit de Nederlanden, onderzoeken of de 

afschaffing van het orgaan nefaste gevolgen voor het katholicisme in de Lage Landen zou hebben.220 

Het idee werd op 23 februari 1574 ter discussie voorgelegd aan de Raad van Madrid, waar de leden 

zich voor de afschaffing en het herstel van het Nederlandse bestuur in zijn oude vorm uitspraken.221 

De nieuwe landvoogd Requesens probeerde ondertussen een alternatief voor Alva’s tiende en 

twintigste penningen in de Nederlanden door te voeren en gebruikte als tegenargument de nabije 

afschaffing van de gehate Bloedraad, maar hij overleed in 1576 voor hij zijn plannen had kunnen 

waarmaken.222 Op 2 mei 1576 bereikten enkele patentbrieven van de hand van Filips II Brussel met 

de toestemming de Raad af te schaffen, maar door vertragingen bij de publicatie, hield de Raad pas 

op 14 juni van datzelfde jaar op te bestaan.223 Op te merken is daarbij wel dat er na het vertrek van 

Alva geen doodstraffen of confiscaties meer werden uitgesproken.224  

Reeds voor de afschaffing van de Raad was Vargas, tegelijk met zijn voorzitter Alva, door troepen 

beschermd naar Spanje teruggekeerd.225 Zijn Spaanse collega Del Rio werd gedurende enkele 

maanden gevangengenomen door de Nederlanders maar kon ten slotte toch zonder kleerscheuren 

terugkeren.226 Minder geluk hadden de Nederlandse leden van de Raad want op 4 september 1576 

drong een groep gewapende mannen een bijeenkomst binnen en nam Hessels, de Snouck, de 

Jacquelot en de la Porte gevangen.227 Vooral de eerste was geen graag gezien figuur omdat hij voor 

de doodstraf van de graven Egmont en Hoorn verantwoordelijk werd gehouden, als gevolg waarvan 

218 M. Dierickx, “Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden”, in: Bijdragen 
tot de geschiedenis der Nederlanden, 18 (1963-1964), p. 173. 
219 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, Flavion-Florennes, Editions le phare, 1981, p. 128. 
220 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
162. 
221 Id., p. 164. 
222 Id., p. 165-166. 
223 Id., p. 174. 
224 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 37. 
225 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, v. 1, p. 170. 
226 Id., p. 169. 
227 Id., p. 170. 
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hij op 4 oktober 1578 uit de gevangenis werd gehaald en even buiten Gent zonder enige vorm van 

proces aan een boom werd opgehangen.228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

228 M. Gachard, Etudes et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, F. Hayez, 1890, v. 1, p. 
170. 
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Deel 2: Veroordeelden uit Doornik en het Doornikse 

1. Prosopografie 
De lijst van veroordeelden, die in dit deel van de thesis zal worden geanalyseerd, werd opgesteld op 

basis van Le Conseil des Troubles: liste des condamnés (1567-1573) door A.L.E. Verheyden uit 1961. 

Verheyden had als doel alle veroordeelden door de Raad van Beroerten voor zowel de Zuidelijke als 

de Noordelijke Nederlanden in een lijst samen te brengen. In eerste instantie vertrok hij voor het 

opmaken van zijn lijst vanuit het archief van de Raad van Beroerten, waarbij hij met de dagingslijsten 

werkte – wat hem al een kleine negenduizend namen opleverde – aangevuld met de vonnissen.229 In 

tweede instantie richtte Verheyden zich ook op de confiscatierekeningen in het archief van de 

Rekenkamer om de lijst verder aan te vullen. Uit meer dan veertigduizend fiches, met alle namen die 

hij in de loop van zijn onderzoek was tegengekomen, zeefde hij alle unieke personen en kwam 

uiteindelijk tot een totaal van 12.203 personen, een aantal dat voor Verheyden zelf een 

onderschatting was van het ware aantal slachtoffers dat hij eerder op 15.000 raamde.230 Hij deelde 

de verkregen informatie op in vier kolommen, waarbij hij naam, plaats, beroep en bronnen aangaf.  

Er zijn echter enkele struikelblokken voor het gebruik van de lijst van Verheyden. Zo lijstte hij niet alle 

veroordeelden op: voor Doornik en het omliggende gebied werden een aantal personen in de 

bronnen teruggevonden die niet in Verheydens lijst werden genoteerd. Het gebruik van de soms zeer 

beschadigde dagingslijsten kan daarvoor een verklaring bieden.231 Andere namen die toch bij Doornik 

horen, lijstte hij verkeerdelijk bij andere steden op, voornamelijk bij Rijsel. Een tweede probleem was 

te wijten aan de alfabetische ordening van de personen volgens familienaam: in de Noordelijke 

Nederlanden hadden de meeste mensen immers nog geen familienaam.232 Daarbij komt nog dat 

Verheyden de Belgische gewoonte van alfabetiseren volgde en de voorvoegsels meetelde.233 Zo werd 

bijvoorbeeld Pasquier de le Barre234, actief als procureur-generaal van Doornik in de jaren 1560, bij 

de –D opgelijst. Dat maakt dat deze bekende inwoner van Doornik, wiens memoires bewaard zijn 

gebleven, niet in de lijst in deze thesis kan worden behandeld (cfr. infra).  

Een volgende verwikkeling is te wijten aan het gebruikte fichesysteem: namen konden (sterk) 

verbasterd worden, wat ervoor zorgde dat Verheyden van één persoon soms meerdere personen 

229 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles: liste des condamnés (1567-1573), Brussel, Paleis der academiën, 
1961, p. X. 
230 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et 
d’histoire, 40 (1962), 2, p. 419. 
231 J.J. Woltjer, “Aantekening: de vonnissen van de Raad van Beroerten”, in: Bijdragen voor de geschiedenis der 
Nederlanden, 18 (1964), p. 130. 
232 Id., p. 129. 
233 Id., p. 129. 
234 G. Moreau, Histoire du protestantisme à Tournai jusqu’à la veille de la révolution des Pays-Bas, Parijs, Belles 
lettres, 1962, p. 10. 
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maakte, wat tot dubbel- of zelfs driedubbeltellingen leidde.235 Anderzijds heeft Verheyden soms ook 

de omgekeerde fout gemaakt, namelijk door meerdere mensen tot één persoon te reduceren, omdat 

de naam sterk gelijkend was of zelfs omdat mensen identiek dezelfde naam hadden. Daarnaast 

beperkte Verheyden zich niet steeds tot de vonnissen van de Raad van Beroerten. De lijst vermeldt 

ook mensen die reeds vóór de oprichting van de Raad in september 1567 door lokale rechters 

werden veroordeeld.236 Ondanks de zeer uitgebreide namenlijst die Verheyden wist samen te stellen, 

beperkte hij zijn bronvermelding tot maximaal twee bronnen. Verwijzingen naar de vonnissen van de 

Raad van Beroerten of een confiscatierekening uit de Rekenkamer kregen steeds een specifiek 

folionummer maar bij de dagingslijsten werd dat niet aangegeven.  

M. Dierickx stelde zich terecht de vraag of alle opgelijste personen ook effectief werden 

veroordeeld.237 Verheyden geeft in zijn lijst bij een aantal namen via een afkorting te kennen of ze 

werden verbannen, onthoofd, opgehangen of geëxecuteerd op een niet nader te bepalen wijze (bij 

gebrek aan specificatie in de bronnen).238 In totaal wordt dergelijke informatie bij 1.105 mensen 

weergegeven, waardoor Dierickx zich afvroeg wat er met de overige mensen was gebeurd en of dat 

betekende dat die niet waren terechtgesteld.239 Mogelijk waren deze mensen voortvluchtig en 

werden ze bij verstek veroordeeld, maar ongeveer drieduizend mensen werden enkel op de 

dagingslijsten vermeld en niet in de confiscatierekeningen, waardoor men kan vermoeden dat zij 

waren vrijgesproken.240 Rekening houdende met die ongeveer drieduizend mensen die na daging 

toch vrijuit gingen, meende Dierickx, en andere onderzoekers met hem, te kunnen concluderen dat 

de 12.203 slachtoffers die door Verheyden werden aangegeven, eerder een overschatting was.241 

Om de lijst van veroordeelden in Doornik en het Doornikse samen te stellen, werd Verheydens lijst 

als uitgangspunt genomen en grondig onderzocht. Indien nodig werden namen en bronnen 

geschrapt of werd de lijst aangevuld met namen die er niet in waren vastgelegd. Net als bij 

Verheyden werden ook voor deze thesis twee archiefbestanden in Brussel geconsulteerd: enerzijds 

de Raad van Beroerten, met daarin als voornaamste bronnen de dagingslijsten en vonnissen 

aangevuld met briefwisseling, personenlijsten en lijsten van verbeurdverklaarde goederen, en 

anderzijds de Rekenkamer met de confiscatielijsten. Daarnaast werden ook de Chambres des 

235 J. Scheerder, “Les condamnés du Conseil des Troubles”, in: Revue d’histoire ecclésiastique, 59 (1964), 1, p. 
96. 
236 Id., p. 94. 
237 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et 
d’histoire, 40 (1962), 2, p. 417. 
238 J. Scheerder, “Les condamnés du Conseil des Troubles”, p. 95. 
239 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, p. 418. 
240 Id., p. 418-419. 
241 Id., p. 419. 
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comptes de Lille et du Trésor des chartes des comtes de Flandres in de Archives départémentales du 

Nord in Rijsel geraadpleegd. Zoals gezegd vermeldde Verheyden maximaal twee bronnen per 

veroordeelde, maar informatie uit die bronnen kon en moest soms met andere bronnen worden 

ondersteund en aangevuld. Wegens de beperkingen en fouten in het werk van Verheyden was een 

uitzuivering van zijn lijst noodzakelijk. Die wordt als bijlage in de thesis meegegeven. 

De Raad van Beroerten (cfr. deel 1) was een uitzonderingsrechtbank opgericht door de hertog van 

Alva om deelnemers aan de Beeldenstorm te straffen en ook andere misdrijven, die in het kader van 

die Beeldenstorm waren gepleegd, te beteugelen.242 De Rekenkamers, met Vlaanderen en Brabant 

als belangrijkste, hadden uitvoerende taken inzake staatsfinanciën en controleerden daarnaast onder 

andere ook de muntateliers en de lokale boekhouding.243 Binnen dat archiefbestand waren voor het 

onderzoek naar de veroordeelden de confiscatierekeningen, die vooral de onroerende goederen van 

veroordeelden opsomden, belangrijk. De bronnen in Rijsel boden als extra aanvulling ook lijsten van 

roerende goederen die in beslag werden genomen, zoals meubels, etenswaren, kledij.  

De veelal geschatte sommen die in de bronnen van de Rekenkamer werden meegegeven, werden 

voornamelijk in ponden tournois uitgedrukt. De ponden waren rekenmunten die aanvankelijk als 

uniforme waardemeter voor de bonte variëteit aan reële munten werden gebruikt.244 De algemene 

verhoudingen zijn: 

1 pond Vlaams = 6 pond tournois = 12 pond parisis 

1 pond (livre) = 20 schellingen (sous) = 240 penningen (deniers) 

1 schelling (s.) = 12 deniers (d.) 

In 1526 besliste Karel V echter dat alle bedragen niet langer in plaatselijke ponden moesten worden 

uitgedrukt, maar uitsluitend in karolusgulden, die zowel een reële munt als een rekeneenheid was, 

ter waarde van twintig stuiver.245 Een aantal waarden in de bronnen staan in die karolusgulden 

uitgedrukt, wat overeenkomt met ponden tournois, waardoor een omrekening niet nodig is. 

Wanneer in de bronnen ponden Vlaams werden gebruikt, werd de waarde naar ponden tournois 

omgezet. In de bronnen werden in mindere mate ook andere munteenheden gehanteerd, zoals de 

242 J. Decavele en R.C. Van Caenegem, Eenheid en scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, Dienst voor 
culturele zaken, 1976, p. 151.  
243 E. Aerts, “Rekenkamer van Vlaanderen”, in: E. Aerts e. a., De centrale overheidsinstellingen van de 
Habsburgse Nederlanden (1482-1795), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1994, p. 612-615. 
244 E. Aerts, “Geld, krediet en financiën in de Zuidelijke Nederlanden”, in: M. Danneel, Keizer Karels geldbeurs: 
geld en financiën in de XVIe eeuw, Brussel, Nationale bank van België, 2000, p. 45. 
245 M. Danneel, “De muntslag in de Zuidelijke Nederlanden onder Karel V”, in: M. Danneel, Keizer Karels 
geldbeurs, p. 87. 
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patard die overeenkomt met een schelling, of de gros die gelijk is aan een halve schelling.246 

Afmetingen van huizen of gronden werden voornamelijk in pietz, Doornikse voet, uitgedrukt, wat 

overeenkomt met 0,2978 meter. De razière (razier in het Nederlands) is een inhoudsmaat voor graan 

en is gelijk aan 147 liter. De bonnier (of bunder in het Nederlands) is ook een oude meeteenheid en 

komt overeen met 1 hectare 23 are of 4 dagwand of 400 roeden. 

2. Bespreking van de veroordeelden 
Doornik werd het zwaarst van alle steden getroffen door de Raad van Beroerten en Verheyden somt 

meer dan duizend personen op, waarbij het omliggende gebied, het Doornikse, dat uit een aantal 

dorpen en kleine steden bestaat, zelfs nog niet werd meegerekend. Deze thesis beperkt zich dan ook 

tot de mensen waarvan de familienaam begint met A, B en C, wat meer dan tweehonderd namen 

oplevert. De oplijsting van Verheyden werd daarbij gerespecteerd, waarbij soms iemand bij gebrek 

aan een familienaam volgens voornaam werd opgelijst. De lijst met onderzochte personen die hierna 

volgt werd op dezelfde manier opgevat en werd dus ook, indien mogelijk, alfabetisch volgens 

familienaam opgesteld. De veroordeelden uit de omliggende dorpen en steden zoals Bailleul en 

Blandain worden tezamen met de verwezenen van de stad Doornik vermeld en dus niet apart 

behandeld.  

In wetgevende bronnen werd het advies gegeven mensen te straffen op die plaats waar ze hun 

misdrijven hadden begaan om zo als voorbeeld voor de bewoners te dienen.247 Dat kan verklaren 

waarom Verheyden enkele inwoners van Doornik toch bij andere steden zoals Rijsel of Valenciennes 

indeelt. Echt waterdicht is de verklaring echter niet want enkele andere burgers van de stad werden 

te Vilvoorde of Brussel geëxecuteerd en stonden toch onder Doornik opgelijst.  

De namen van de veroordeelden werden in de bronnen dikwijls op meerdere wijzen geschreven, 

maar enkel de grootste afwijkingen in schrijfwijze zullen hier worden weergegeven. Daarnaast moet 

nog worden gezegd dat de plaats van herkomst in de bronnen niet altijd gepreciseerd staat, 

waardoor deze plaats in zekere zin onbekend is. Dat wil niet zeggen dat de veroordeelde niet met 

zekerheid bij Doornik hoort, maar wel dat het niet zeker is of de persoon een inwoner van de stad 

Doornik of van een dorp in de omgeving was. 

 

246 H.E. van Gelder en M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713, Amsterdam, 
Schulman, 1960, p.122.  
247 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 50. 
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2.1. Lijst van veroordeelden 
1. Adin Jehan  

Nummer Verheyden: 19 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 286-287.; 
R.v.B., n° 20, f° 141-143.; R.v.B., n° 155, f° 95.; R.v.B., n° 328, f° 207.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 236. 

Jehan is de zoon van Pierre Adin en Adrienne de la Rue (Verheyden nummer 2936). Na driemaal te 

zijn gedaagd samen met zijn moeder verschijnt Jehan op 19 november 1568 voor de Raad van 

Beroerten. Op basis van informatie van getuigen wordt hij ervan beschuldigd gewapend te hebben 

rondgelopen. Bovendien zou hij gewapend de gereformeerde preken hebben bijgewoond en had hij 

deelgenomen aan de Beeldenstorm in de parochies Sainte-Magdaleine en Saint-Nicolas samen met 

de rebellen. Als straf wordt hij aanvankelijk voor eeuwig verbannen en worden zijn goederen 

geconfisqueerd ten voordele van Zijne Majesteit. Uiteindelijk werd hij toch nog terechtgesteld, zoals 

blijkt uit een lijst met de namen van verbannen en geëxecuteerde mensen die in augustus 1569 werd 

opgesteld. De reden waarom zijn vonnis naderhand nog werd aangepast, is niet gekend. Jehan bezat 

geen goederen.  

2. Adin Pierre 

Nummer Verheyden: 20 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 200 v°-201.; 
RK, n° 1203, f° 29 v°-30. + f° 425.; RK, n° 19018, f° 50 v°.; RK, n° 19019, f° 64.; RK, n° 19020, f° 41-41 
v°. 

Pierre werd levend verbrand, maar de reden is ongekend want nergens werd een vonnis 

teruggevonden. Dat hij overleden is, valt af te leiden uit de bronnen van de Rekenkamer, waar de 

weduwe van Pierre, Adrienne de la Rue, wordt vermeld. Het onroerend vermogen van Pierre bestond 

uit een huis en enkele rentes, met aftrek van kosten samen goed voor 1.747 pond 1 s. 9 d. 

3. Adraps Liévin 

Nummer Verheyden: 23 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 101 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 376 v°.; 1 B, n° 13211, f° 268 v°. 

Liévin was werkzaam als kruier en werd in 1569 driemaal gedaagd. In augustus van datzelfde jaar 

werd hij door de Raad van Beroerten als verbannen opgelijst. Hij bezat noch roerende noch 

onroerende goederen. 

4. Adraps Nicolle 

Nummer Verheyden: 24  Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 110.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 267 + f° 567. 
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Nicolle werd samen met haar moeder Pierine in 1569 driemaal gedaagd. Beiden woonden nabij de 

oude poort van Marny. Een lijst daterend van augustus 1569 duidt haar aan als verbannen. Volgens 

de bronnen van de Rekenkamer in Rijsel bezat Nicolle geen onroerende goederen en er werd ook 

geen lijst met roerende goederen gevonden. 

5. Adraps Pierine 

Nummer Verheyden: 25 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 110.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 267 + f° 567. 

Pierine werd samen met haar dochter Nicolle Adraps in 1569 driemaal gedaagd. Ze woonden samen 

“soubz la vielle porte de Marny”248. Net als haar dochter werd ze verbannen, zoals een lijst uit 1569 

aantoont. Pierine had geen eigendommen.  

6. Adrien Michel 

Varianten: Michiel / Mathieu 

Nummer Verheyden: 71 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 104.; A.D.N, 1 B, n° 13206, f° 427 v°.; 1 B, n° 13211, f° 259.  

Michel werkte als lakenwever in Doornik. Hij werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd 

verbannen. Hij bezat geen onroerende goederen en er werden ook geen roerende goederen 

teruggevonden.  

7. Aimery Thiry 

Nummer Verheyden: 127 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 114.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 434. 

Thiry, zoon van Simon, woonde in de parochie Saint-Jacques en stond op het punt te trouwen toen 

hij in januari 1569 driemaal gedaagd werd. Op een lijst die in augustus van datzelfde jaar werd 

opgesteld, staat hij als verbannen opgegeven. Hij bezat geen roerende goederen en nergens werd 

een verwijzing naar onroerende goederen gevonden, dus vermoedelijk bezat hij niets. 

8. Alchin Georges 

Nummer Verheyden: 141 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 105, f° 84 v°.; R.v.B., n° 155, f° 88 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 432.; 1 B, n° 13211, f° 171 v°. 

Georges werkte als bakker en woonde in de parochie Sainte-Catherine te Doornik. In oktober 1568 

werd hij drie keer gedaagd. In augustus 1569 liet de Raad van Beroerten een lijst opstellen waarbij 

Georges als verbannen staat aangeduid. Hij had geen eigendommen of andere bezittingen. 

248 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 19, f° 259 v°. 
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9. Allard Hermes 

Nummer Verheyden: 146 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 46-46 v°.; 
R.v.B., n° 105, f° 170 v°.; R.v.B., n° 155, f° 90 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 43-44.; 1 B, n° 13192, f° 8 v°.; 
1 B, n° 13211, f° 68 + f° 477-477 v°. 

Hermes, bijgenaamd Meon, was werkzaam als handelaar in kaarsen en vet en werd door getuigen 

meermaals met een haakbus bij de rebellentroepen gezien. Vlak voor Kerstmis in 1566 had hij 

meegeholpen aan plunderingen. Hij zou ook beschermende kledij hebben gedragen, zoals een 

maliënhemd. Om die redenen werd hij voor altijd verbannen en werden zijn goederen 

geconfisqueerd. Zijn bezittingen bestonden uit een huis. Na aftrek van kosten werd zijn vermogen 

geschat op 353 pond 8 s. 

10. Allard Jehan 

Nummer Verheyden: 147 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 46 v°.; R.v.B., 
n° 155, f° 92.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 44 v°.; 1 B, n° 13211, f° 68. 

Jehan, zoon van Hermes en Willemet, werkte net als zijn vader als handelaar in kaarsen en vet. 

Getuigen hadden hem ter bescherming van de rebellen gewapend zien rondlopen. Hij had 

meegeholpen aan de plundering van kerken en het bestormen van beelden. Als straf werd hij voor 

eeuwig verbannen en werden zijn bezittingen in beslag genomen. Deze bestonden uit een huis en 

tuin, maar de prijs werd niet vermeld omdat de goederen aan zijn vrouw toebehoorden. 

11. Allard Simon 

Nummer Verheyden: 148 Plaats: Bailleul (D) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 307-308.; 
R.v.B., n° 105, f° 170 v°.; R.v.B., n° 155, f° 113 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 386. 

Simon werkte als lakenwever. Op 13 januari 1569 verscheen Simon, zoon van Hermes en Willemet, 

voor de Raad van Beroerten. Hij werd ervan beschuldigd in het jaar 1566 calvinistische preken te 

hebben bijgewoond met zeven anderen en gewapend met een haakbus te hebben rondgelopen. Hij 

had mee kerken geplunderd in de parochies Bailleul en Estaimbourg en was de beeldenstormers tot 

aan Ramegnies gevolgd.249 Als straf werd hij naar de grote markt van de stad gebracht om daar 

levend te worden verbrand, als voorbeeld voor de anderen. Zijn roerende goederen werden nadien 

geconfisqueerd, ten voordele van de koninklijke schatkist. Hij bezat geen onroerende goederen. 

 

 

249 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer: pour servir à l’histoire de Tournai, 
1565-1570, Brussel, Société de l’histoire de Belgique, v. 2, p. 312. 
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12. Allardt Willemet 

Nummer Verheyden: 149 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 3, f° 290-291 v°.; 
R.v.B., n° 19, f° 187-189 v°.; R.v.B., n° 105, f° 170 v°.; R.v.B., n° 155, f° 114 v°.; A.D.N., n° 13211, f° 300 
v°. 

De informatie over de straf van Willemet komt uit een brief; het document met het vonnis is niet 

gekend, mogelijk verloren. Uit de brief blijkt dat Willemet ter dood was veroordeeld met confiscatie 

van goederen, maar dat ze tijdig op de vlucht sloeg, wat toentertijd haar schuld bevestigde. Ze werd 

in 1569 driemaal gedaagd, maar de dagingslijst verschaft verder geen informatie. Op een lijst die in 

augustus van datzelfde jaar werd opgesteld, staat ze als verbannen opgegeven. Ze was gehuwd met 

Hermes en had twee zonen, die ook allen werden vervolgd. De reden van haar vervolging was dat 

Willemet net als de rest van haar gezin gewapend met een haakbus was gezien. De bronnen van de 

Rekenkamer melden dat ze niet over onroerende goederen beschikte, een verwijzing naar roerende 

goederen werd niet gevonden. 

13. Alost Jan 

Nummer Verheyden: 160 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 104-106.; 
R.v.B., n° 155, f° 97.; RK, n° 1203, f° 201-201 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 292 v° + f° 581-581 v°.  

Jan werkte als klokkenmaker. Hij werd in 1568-1569 driemaal gedaagd, zonder dat er verdere uitleg 

in de bron staat vermeld. In datzelfde jaar staat hij in een lijst als verbannen vermeld. Zijn goederen, 

een huis ter waarde van 360 pond, werden ook in beslag genomen. 

14. Anthoine 

Nummer Verheyden: 218 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 187-189 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 80.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 302. 

Anthoine woonde in Blandain en was werkzaam als huisknecht van de weduwe van Allard du 

Mortier. In 1569 werd hij drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij bezat geen onroerende 

goederen. 

15. Arnesquel Anthoine 

Nummer Verheyden: 242 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 307-309. 

Anthoine, broer van Jehan en zoon van Michiel, werd driemaal gedaagd. Omdat er geen vonnis werd 

gevonden, is de straf niet gekend. Misschien was Anthoine Doornik reeds ontvlucht, maar dat kan 

niet met zekerheid worden gezegd. 
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16. Arnesquel Jehan 

Nummer Verheyden: 243 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 307-309. 

Jehan, broer van Anthoine en zoon van Michiel, werd driemaal gedaagd. 

17. Arnoul Thomas 

Nummer Verheyden: 245 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., RK, n° 19023, f° 76 v°.; RK, n° 
19024, f° 62. 

Thomas werd in 1570 te Feluy onthoofd. De reden is onbekend omdat het vonnis ontbreekt. Zijn 

bezittingen, bestaande uit een huis ter waarde van 280 pond, werden ten voordele van de koninklijke 

schatkist geconfisqueerd.  

18. Artus Jacques 

Nummer Verheyden: 255 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 118. 

Verheyden haalt als bron een archiefstuk uit de Raad van Beroerten aan, waar in een brief Jacques 

Artus kort wordt vermeld maar die verder zeer weinig informatie oplevert. We komen te weten dat 

hij stalmeester was en dat zijn goederen in beslag werden genomen, maar de waarde van die 

goederen werd nergens teruggevonden. Hij hoort in deze lijst thuis maar het is niet duidelijk of hij 

van de stad Doornik was of zijn thuis had in een van de omliggende dorpen. 

19. Audenarde Pierre 

Nummer Verheyden: 262 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 63. 

Verheyden wijst ook hier naar het nummer 328 in het archief van de Raad van Beroerten, waarin 

schuldeisers van Pierre staan opgelijst. Het document verschaft heel weinig informatie over hem. 

Behalve dat hij in 1568 een gevangene is en dat hij een schuld van 4 pond 10 s. heeft openstaan, is er 

niets geweten. In andere bronnen werd hij niet teruggevonden.  

20. Aymery Nicolas 

Varianten: Aemery 

Nummer Verheyden: 274 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 106 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 102-102 v°.; 1 B, n° 13206, f° 331.; 1 B, n° 13211, f° 
174. 

Nicolas, zoon van Simon, was werkzaam als kleermaker en werd in oktober 1568 drie keer gedaagd. 

Een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, duidt hem als verbannen aan. Hij had geen bezittingen 

maar wel een schuld van 11 s. 4 d. 
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21. Aymery Simon 

Nummer Verheyden: 275 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 105, f° 43-165 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 113 v°.; RK, n° 1203, f° 54-54 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 225 v°-227 v°.; 1 B, n° 
13192, f° 18 v°.; 1 B, n° 13193, f° 14 v°-15.; 1 B, n° 13211, f° 347 v°-348 v° + f° 606-607. 

Simon, werkzaam als handelaar, werd door de Raad van Beroerten op 12 april 1568 tot ophanging 

veroordeeld.250 Hij zou een van de gezanten van de calvinistische religie zijn die geld had ingezameld 

voor de bouw van tempels en voor de armen en die verder als raadgever van de predikanten optrad. 

Daarnaast maakte hij deel uit van het consistorie.251 Hij bezat twee huizen en enkele stukken grond 

en zijn totale vermogen (min kosten) werd geschat op 3.211 pond 5 s. 

22. Bacheler Anthoine 

Nummer Verheyden: 282 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 79.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 426.; 1 B, n° 13211, f° 
205 v°. 

Anthoine was samen met zijn broer François afkomstig van de parochie Saint-Piat. Wegens het 

bijwonen van gereformeerde preken werd hij samen met zijn broer in absentia driemaal gedaagd en 

vervolgens op 5 november 1568 voor eeuwig verbannen en zijn bezittingen werden in beslag 

genomen. Zijn naam verschijnt in de oplijsting van het vonnis, maar er staat niet specifiek bij welk 

aandeel hij had in de troebelen van 1566. Zijn naam wordt later in een lijst van verbannen en 

geëxecuteerde mensen, in augustus 1569 opgesteld, als verbannen vermeld. Hij had geen 

eigendommen. 

23. Bacheler François 

Nummer Verheyden: 283 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 329-329 v°. 

Op 5 november 1568 werd François, broer van Anthoine, door de Raad van Beroerten veroordeeld 

tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn bezittingen, na driemaal te zijn gedaagd. Hij had 

samen met enkele anderen de kerken van Saint-Piat en Saint-Nicaise geplunderd. Samen met 

plunderaars en rebellen liep hij naar Saint-Nicolas en de Kartuizers en bij zijn terugkeer droeg hij 

volgens getuigen half opgebrand hout mee. Hij was echter tijdig uit Doornik vertrokken en werd dus 

bij verstek veroordeeld. Zijn goederen bestonden alleen uit enkele meubels ter waarde van 1 pond 2 

s. 

250 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 2, s.p. 
251 Id., s.p. 
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24. Bacseur Brixe 

Nummer Verheyden: /  Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°. 

Deze naam komt niet in de lijst van Verheyden voor. Brixe, wonende in de parochie Sainte-

Marguerite, werd in absentia op 30 oktober 1568 veroordeeld wegens het bijwonen van de nieuwe 

preken en deelname aan de plunderingen in de kerk van Sainte Marguerite, waar hij het orgel kapot 

sloeg. Hij nam ook de sleutels uit het huis van de pastoor om de deuren van de kerken voor de 

plunderaars en brekers te openen. Als straf werden zijn goederen in beslag genomen en moest hij 

eeuwig in ballingschap gaan.  

25. Ballinchien Jehan 

Varianten: (de) Balenghien 

Nummer Verheyden: 370 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 95 v°.; R.v.B., n° 328, f° 46.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 149 v°-150 + f° 293 v°-294.; 1 B, 
n° 13204, f° 54 v°-58.; 1 B, n° 13211, f° 394-394 v° + f° 631 v°-632.; 1 B, n° 13212, f° 194. 

Jehan, “le joene” de jonge, was werkzaam als kleermaker en werd in 1569 driemaal gedaagd. 

Aanvankelijk werd hij verbannen, later werd hij toch nog onthoofd, maar bij gebrek aan een vonnis is 

de precieze reden onbekend. Zijn goederen, bestaande uit een huis en rentes, werden 

geconfisqueerd en de waarde werd, na aftrek van kosten, geschat op 610 pond 6 s. 6 d. 

26. Barbet Jacques 

Nummer Verheyden: 391 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 93.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 122. 

Jacques werkte als edelsmid in de parochie Notre Dame in Doornik en was gehuwd met Jehenne 

Robert (Verheyden nummer 8712). Hij werd samen met zijn vrouw in oktober 1568 driemaal 

gedaagd maar was de stad reeds ontvlucht. Op zes november 1568 werd Jacques voor eeuwig 

verbannen en werden zijn bezittingen in beslag genomen omdat hij gereformeerde en calvinistische 

preken had bijgewoond. Zijn naam wordt enkel in het begin van het vonnis opgelijst, maar komt 

nadien niet meer voor waardoor zijn beschuldiging erg vaag blijft. Hij had geen onroerende 

goederen. 

27. Barbieur Anselot 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend  Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 414 
v°. 

Deze persoon wordt niet in de lijst van Verheyden opgenomen. Anselot werd terechtgesteld, maar 

de reden waarom of wijze waarop staat niet gespecificeerd. Hij had geen bezittingen. 
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28. Baudart Bonaventure 

Nummer Verheyden: 444 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 82 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 268 v°.; 1 B, n° 13211, f° 288 v°. 

Bonaventure werd rond januari 1568 drie keer gedaagd. Een overzicht dat in augustus 1569 werd 

opgesteld lijst hem als verbannen op. Hij bezat enkel roerende goederen, ter waarde van 16 s. 

29. Baudart Ponthus 

Varianten: Bauldart 

Nummer Verheyden: 445 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 88-94.; 
R.v.B., n° 105, f° 180.; R.v.B., n° 155, f° 110 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 330. 

De dagingslijsten waarop Ponthus Baudart voorkomt zijn erg beschadigd. Vermoedelijk was hij een 

ontsnapte gevangene, weggevlucht uit la Tour, het belfort. Hij was voordien werkzaam als huisknecht 

voor een zekere heer Dere of d’Aire. Een overzicht dat in augustus 1569 werd opgesteld lijst hem op 

als verbannen. Hij bezat geen onroerende goederen en er werd ook nergens melding gemaakt van 

roerende goederen, maar misschien had hij die in zijn vlucht uit Doornik meegenomen. 

30. Baudechon Etienne 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, 86 v°.; A.D.N., 
1 B, n° 13204, f° 83 v°-86.; 1 B, n° 13211, f° 393. 

Etienne was werkzaam als timmerman in de parochie Saint-Brice en werd op 5 augustus 1569 

onthoofd. De reden waarom is bij gebrek aan een vonnis niet gekend. Hij is niet in de lijst van 

Verheyden opgenomen. Hij bezat enkel roerende goederen ter waarde van 156 pond 7 s. Deze 

werden ten voordele van de koninklijke schatkist in beslag genomen. 

31. Baudechon Pierre 

Nummer Verheyden: 446 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 72. 

Pierre, bijgenaamd de Graaf van Happequin, werd in februari 1567 veroordeeld tot een geseling 

terwijl hij vlak voor de trappen van de stadshal aan een rechtstaande staak werd gebonden.252 

Nadien werd hij voor drie jaar uit Doornik en het Doornikse verbannen. Hij was schuldig bevonden 

aan het aanvallen van een katholieke magistraat met een zwaard tijdens een van de oproeren. 

Terwijl hij de magistraat op het hoofd sloeg, riep hij “papist”.253 Zijn veroordeling werd niet door de 

Raad van Beroerten uitgesproken want deze bestond op dat moment nog niet. Verheyden vergist 

252 C.R. Steen, The time of troubles in the Low Countries: the chronicles and memoirs of Pasquier de le Barre of 
Tournai, New York, Lang, 1989, p. 231. 
253 Ibid. 
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zich hier dus door iemand op te lijsten die helemaal niet in contact is geweest met de Raad. Deze 

persoon zal dan ook niet in de uitgezuiverde lijst worden opgenomen. Als bron haalt Verheyden het 

nummer 328 van het archief van de Raad van Beroerten aan, waarin de schulden van Pierre staan 

opgelijst, in totaal 12 s.  

32. Baudillon Charles 

Nummer Verheyden: 450 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 83 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 232 v°-233 v°.; 1 B, n° 13211, f° 299. 

Charles woonde in de parochie Saint-Jacques in Doornik en was werkzaam als kleermaker. Rond 

januari 1568 werd hij driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Zijn bezittingen, enkel 

bestaande uit roerende goederen ter waarde van 19 pond 12 s., werden in beslag genomen. 

33. Bauduin Toussain 

Nummer Verheyden: 453 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 114.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 330 v°-331.; 1 B, n° 13211, f° 173. 

Toussain werkte als kleermaker. Hij werd samen met zijn echtgenote Anthoinette Boutan (cfr. infra) 

in oktober 1568 drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. Bij gebrek aan een vonnis zijn we 

niet geïnformeerd over de reden van zijn verbanning. Hij had geen bezittingen.  

34. Bauwins Jehan 

Nummer Verheyden: 467 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 96 v°.; RK, 
n° 1203, f° 91 v°-92.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 175 v°.; 1 B, n° 13204, f° 119 v°-121.; 1 B, n° 13211, f° 
286-287 + f° 587-587 v°. 

Een lijst die in augustus 1569 in opdracht van de Raad van Beroerten werd opgesteld, vermeldt Jehan 

als verbannen. Later werd hij toch geëxecuteerd, maar de reden noch de wijze waarop staat in de 

bronnen gespecificeerd. Hij was werkzaam als kousen- en schoenmaker en woonde samen met zijn 

vrouw Jehenne Rasson in de parochie Saint-Nicaise. Zijn roerende goederen waren 37 pond 11 s. 

waard en zijn onroerend goed, een huis, was 200 pond waard. In totaal had hij na aftrek van kosten 

een vermogen van 228 pond 19 s. 

35. Beccart Gille 

Nummer Verheyden: 482 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 88-94.; 
R.v.B., n° 105, f° 180.; R.v.B., n° 155, f° 89 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 329 v°. 

Gille was een ontsnapte gevangene die in april 1569 drie keer werd gedaagd. In augustus van 

datzelfde jaar verscheen een lijst waarop hij als verbannen staat aangeduid. Zijn goederen dienden te 

42 
 



worden geconfisqueerd maar hij bleek niet over onroerende goederen te beschikken. In de bronnen 

werd geen melding van roerende goederen gemaakt.  

36. Bede Nicolas 

Nummer Verheyden: 503 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 288-288 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 251-253.; R.v.B., n° 155, f° 107.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 424.; 1 B, n° 13211, f° 244 v°. 

Nicolas, zoon van Pierre, woonde in de parochie Saint-Pierre te Doornik. Hij werd driemaal gedaagd 

en op 19 november 1568 werd hij in absentia door de Raad van Beroerten veroordeeld tot eeuwige 

verbanning met inbeslagname van zijn bezittingen omdat hij van brandstichting werd beschuldigd. 

Hij was namelijk in 1566 door getuigen in de buurt van een brandende abdij gezien. De plaatselijke 

ontvanger voor de Raad van Beroerten stelde vast dat Nicolas geen onroerende goederen had. Over 

meubels en andere roerende goederen werd geen melding gemaakt, maar mogelijk had Nicolas bij 

zijn vlucht zijn bezittingen meegenomen of verkocht. Het ontbreken van informatie wil dus niet 

zeggen dat hij niets bezat.  

37. Belle Nicolas 

Nummer Verheyden: 532 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 288-288 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 251-253.; R.v.B., n° 155, f° 107.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 244. 

Nicolas, broer van Philippe, werkte als tapijtwever. Na drie dagingen op het einde van het jaar 1567 

werd hij bij verstek op 19 november 1568 te Antwerpen veroordeeld wegens deelname aan de slag 

te Marchiennes in 1566 als lid van de rebellentroep. Hij werd voor eeuwig verbannen en zijn 

goederen werden ten voordele van de koning in beslag genomen. Vastgesteld werd echter dat er 

geen onroerende goederen waren om te confisqueren. Over roerende goederen werd niets 

gevonden, maar het was mogelijk dat Nicolas zijn bezittingen had meegenomen toen hij Doornik 

ontvluchtte.   

38. Belle Philippe 

Nummer Verheyden: 533 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 288-288 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 251-253.; R.v.B., n° 155, f° 109 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 155.; 1 B, n° 13211, f° 244. 

Philippe, werkzaam als tapijtwever, in de parochie Saint-Pierre werd samen met zijn broer Nicolas 

eind 1567 driemaal gedaagd. Wegens deelname aan de slag bij Marchiennes aan de kant van de 

rebellen werd hij ten slotte op 19 november 1568 veroordeeld tot eeuwige verbanning met 

confiscatie van goederen. Hij was echter de stad al ontvlucht. In tegenstelling tot zijn broer werden 

de roerende goederen van Philippe wel in beslag genomen. Hij beschikte niet over onroerende 
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goederen. Zijn totale vermogen omvatte onder andere een bank, vier vogels en vier kooien en een 

kleine koffer, samen goed voor 3 pond 4 s. 

39. Belleman Balthazar 

Varianten: Belman / Baltazart 

Nummer Verheyden: 539 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 82.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 105-105 v°.; 1 B, n° 13211, f° 182. 

Balthazar was werkzaam als wolwever in de parochie Saint-Jacques en was getrouwd met Elaine du 

Gardin. In oktober 1568 werd Balthazar driemaal gedaagd. In augustus 1569 stond hij op een lijst als 

verbannen aangeduid. Onderdeel van zijn straf was de inbeslagname van zijn bezittingen, die enkel 

uit roerende goederen zoals een bed en enkele werktuigen bestonden, ter waarde van 29 pond. 

40. Belys Martin 

Varianten: de Belys  

Nummer Verheyden: 543  Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 325-331.; 
R.v.B., n° 155, f° 105 v°.; R.v.B., n° 328, f° 88.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 109-110 v°.; 1 B, n° 13211, f° 
395 v°. 

Martin werkte als huisknecht voor Etienne Gabry en was gehuwd met Marguerite Harould. Op 31 

augustus 1566 nam hij deel aan plunderingen en het breken van beelden. Hij werd gezien in de 

kathedraal van Notre-Dame met vele anderen om daar de beelden te bestormen. Hij was ook 

aanhanger van de Calvijnse leer en was zelfs volgens die leer gehuwd.254 Om die redenen werd hij op 

19 januari 1569 voor de Raad van Beroerten geleid en veroordeeld tot onthoofding met het zwaard 

op de grote markt, waarna zijn goederen in beslag werden genomen. Zijn meubels hadden een 

waarde van 86 pond 13 s. en daarnaast beschikte hij over een huis, waarvan de geschatte waarde 

niet werd vermeld. Hij had ook nog schuldeisers die in totaal een bedrag van 322 pond 16 s. vroegen. 

Zijn volledige vermogen kan dus niet worden gereconstrueerd bij gebrek aan informatie over zijn 

onroerende eigendommen.  

41. Benit Hughes 

Nummer Verheyden: 546 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 104-106.; 
R.v.B., n° 155, f° 91.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 290 v°. 

Hughes was gehuwd met Michielle en werd in 1569 driemaal gedaagd. Op een overzicht dat in 

augustus van datzelfde jaar verscheen staat Hughes, net als zijn vrouw, als verbannen opgelijst. 

254 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de Belgique, 
1865, v. 2, p. 312. 
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42. Épouse Benit Hughes 

Nummer Verheyden: 547 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 104-106. 

De echtgenote van Hughes heette Michielle en wordt door Verheyden dus verkeerdelijk in zijn lijst 

geplaatst want namen van echtgenotes deelde hij alfabetisch volgens voornaam in. Verderop in de 

lijst komt de vrouw echter niet voor, waardoor van een dubbeltelling geen sprake is. Om de 

alfabetische beperking te respecteren, zal Michielle in de uitgezuiverde lijst niet voorkomen.  

43. Benit Jacques 

Varianten: Benys 

Nummer Verheyden: 548 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 104-106.; 
R.v.B., n° 155, f° 97.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 341 v°.; 1 B, n° 13211, f° 290 v°. 

Jacques is de zoon van Hughes en Michielle en werd op hetzelfde moment als zijn ouders driemaal 

gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij werkte als huisknecht en zijn vermogen bestond uit enkele 

werktuigen en meubels. Hij bezat geen onroerende goederen en zijn totale vermogen was 16 pond 6 

s. 

44. Benno Arnould 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 19023, f° 54 v°-55. 

Arnauld staat niet in de lijst van Verheyden vermeld. Hij werkte als tapijtwever en werd verbannen 

uit Doornik. Omdat een vonnis niet werd gevonden, is de reden voor zijn straf ongekend. Wel weten 

we dat zijn eigendommen werden geconfisqueerd: hij bezat een huis en een stuk grond en zijn 

vermogen werd geschat op 600 pond.  

45. Berlo Johannes 

Nummer Verheyden: 571 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 2, f° 113-121 v°. 

De bron waarnaar Verheyden verwijst is een Latijnse brief van juni 1569. Johannes werd schuldig 

geacht aan het bijwonen van calvinistische preken en ongehoorzaamheid aan de rechterlijke macht. 

Hij had samen met andere mensen de katholieken bespot, graven verstoord en het heilig sacrament 

belachelijk gemaakt. Daarom werd hij verbannen om zo een voorbeeld te stellen. Nadien zouden zijn 

goederen worden geconfisqueerd, maar daarover werd geen informatie gevonden. 
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46. Bernard Gilles  

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 286-287.; 
R.v.B., n° 20, f° 141-143.; R.v.B., n° 155, f° 89.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 239. 

Deze naam komt niet in de lijst van Verheyden voor. Gilles was afkomstig van de parochie 

Magdaleine en werd na drie dagingen op 19 november 1568 bij verstek veroordeeld tot eeuwige 

verbanning met inbeslagname van zijn bezittingen. Hij had namelijk aan de Beeldenstorm in de 

parochie van Magdaleine deelgenomen en frequenteerde de calvinistische preken. De ontvanger 

meldde in de confiscatierekening dat Gilles geen onroerende goederen bezat. Nergens werd een 

verwijzing naar roerende bezittingen gevonden, mogelijk had Gilles voor zijn vlucht uit de stad zijn 

goederen verkocht of zelfs meegenomen. 

47. Bernard Guy 

Nummer Verheyden: 581 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 38 v°-39.; 
R.v.B., n° 105, f° 74 v°.; R.v.B., n° 155, f° 88.; RK, n° 1203, f° 432; RK, n° 19018, f° 45.; RK, n° 19019, f° 
60.; RK, n° 19020, f° 37 v°.; RK, n° 19021, f° 69.; RK, n° 19022, f° 109 v°.; RK, n° 19023, f° 42 v°.; A.D.N., 
1 B, n° 13190, f° 19 v°-22.; 1 B, n° 13192, f° 3 v°-4.; 1 B, n° 13211, f° 34-39 v° + f° 463-464 v°. 

Guy was de zoon van de overleden heer Simon Bernard en broer van Nicolas. Hij werkte als 

stalmeester en had de titel van heer van Froidmanteau.255 Volgens getuigen was hij lid van het 

consistorie der sektariërs en vergezelde hij predikanten tijdens hun preken. Hij werd om die reden na 

drie dagingen256 eind 1567 voor eeuwig verbannen en verloor zijn bezittingen ten voordele van de 

koninklijke schatkist. Dat vermogen bestond uit een huis en enkele rentes en werd, min enkele 

kosten, geschat op 6.964 pond 17 s. 11 d. 

48. Bernard Nicolas 

Nummer Verheyden: 582 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 105, f° 24 v°-74 v°.; R.v.B., n° 155, f° 107.; RK, n° 1203, f° 408-408 v° + 426.; A.D.N., 1 B, n° 
13190, f° 166 v°-169.; 1 B, n° 13204, f° 260 v°-268.; 1 B, n° 13209, f° 45 v°.; 1 B, n° 13211, f° 271-277 
v° + 569-572 v°. 

Nicolas, broer van Guy, werkte ook als stalmeester [cfr. supra]. Tevens was hij voordien door de 

landvoogdes Margaretha van Parma als een van de acht kapiteins aangeduid die de inwoners van 

Doornik weer tot rust moesten manen na de start van de nachtelijke gezangen begin jaren 1560.257 

Nicolas hield toezicht op een deel van de parochies Sainte-Marguerite en Saint-Jacques.258 Omdat hij 

255 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, v. 2, p. 134. 
256 Id., p. 67. 
257 Id., p. 238. 
258 Id., p. 239. 

46 
 

                                                           



meermaals de calvinistische predikanten had begeleid, werd hij in oktober 1568 driemaal gedaagd 

maar was eerder al op de vlucht geslagen. In augustus 1569 verscheen in opdracht van de Raad van 

Beroerten een lijst, waarop Nicolas als verbannen staat opgegeven. De lokale ontvanger nam zowel 

de roerende als onroerende goederen, bestaande uit een huis en enkele rentes, van Nicolas in 

beslag. Zijn vermogen werd geschat op 5.735 pond 15 s. 

49. Bernardt Laurin 

Nummer Verheyden: 584 Plaats: Geraardsbergen  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 90-92. 

De dagingslijst, waarop Laurin helemaal alleen staat vermeld, komt uit Geraardsbergen. Verheyden 

heeft deze persoon foutief bij Doornik geplaatst en deze naam zal dus niet in de uitgezuiverde lijst 

worden opgenomen.  

50. Bernort Jehan 

Nummer Verheyden: 590 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 93.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 24.; 1 B, n° 13211, f° 138. 

Jehan, woonachtig in de parochie Notre-Dame te Doornik en werkzaam als houtsnijder, werd bij 

verstek op 30 oktober 1568 voor eeuwig verbannen met confiscatie van de bezittingen omdat hij 

calvinistische preken had bijgewoond. Zijn naam komt enkel in de oplijsting aan het begin van het 

vonnis voor, maar een meer gedetailleerd verslag van zijn daden tijdens 1566 blijft onvermeld. Hij 

beschikte enkel over roerende goederen die een waarde hadden van 3 pond 10 s. 

51. Berte Andrien 

Varianten: Andre 

Nummer Verheyden: 603 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 2, f° 238-238 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 93-95.; R.v.B., n° 155, f° 79 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 269 v°-270 v°.; 1 B, n° 13211, f° 
286. 

Verheyden haalt als bron de briefwisseling van de Raad van Beroerten aan. Andrien, bijgenaamd 

Drue(t) de le Croix, was na drie dagingen in januari 1568 gevangengenomen en de commissarissen 

stuurden een brief naar de stad Doornik om te informeren naar de levenswandel van de gevangene. 

Hij zou ter dood veroordeeld worden en dus vroegen ze ook een lijst met al zijn bezittingen. Hij was 

werkzaam als kousen- en schoenmaker en werd ten slotte in 1570 opgehangen. Zijn bezittingen ter 

waarde van 11 pond 5 s. werden in beslag genomen. 

 

 

47 
 



52. Beudin Hughes 

Nummer Verheyden: 628 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 91.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 375 v°.; 1 B, n° 13211, f° 258. 

Hughes was actief als timmerman en werd in 1569 driemaal gedaagd. In datzelfde jaar verscheen in 

augustus een lijst met verbannen en geëxecuteerde mensen, waarbij Hughes als banneling staat 

vermeld. Hij had noch roerende noch onroerende bezittingen. 

53. Billonet Jacques 

Nummer Verheyden: 677 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 57.; R.v.B., n° 
155, f° 92 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 75 v°. 

Jacques was de zoon van Rouge Gevaerde. Hij werd door getuigen bij het rebellenkamp gezien en 

had in 1566 de rebellen te Lannoy geholpen en zo tegen Zijne Majesteit geageerd. Als straf kreeg hij 

in 1568 de eeuwige verbanning en confiscatie van zijn bezittingen. Hij beschikte echter niet over 

onroerende goederen en in de bronnen wordt voorts geen melding van roerende goederen gemaakt. 

54. Bisart Ostelet 

Nummer Verheyden: 678 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A, R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 427 v°. 

Ostelet was werkzaam als tapijtwever. Hij woonde in het huis van een zekere Jehan Doremieux, die 

ook door Verheyden wordt opgelijst. Hij bezat niets.  

55. Bischop Hughues 

Nummer Verheyden: 679 Plaats: Doornik  Bronnen: / 

Bij deze naam heeft Verheyden zich vergist. Hij lijstte namelijk twee mensen op: Hughues Bischop en 

Hugues Biscops, met twee afzonderlijke bronnen uit de Rekenkamer. Het gaat echter om een en 

dezelfde persoon, wiens naam op verscheidene wijzen in de bronnen werd geschreven. 

56. Biscops Hugues   

Varianten: Biscop / Hughe / Hughues 

Nummer Verheyden: 681 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 276.; R.v.B., n° 
18, f° 205-207.; R.v.B., n° 155, f° 90 v°.; R.v.B., n° 328, f° 197-198.; RK, n° 1203, f° 18 + f° 132-133 + f° 
208-211 v° + f° 407 + f° 426.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 118-121 v°.; 1 B, n° 13192, f° 28-29 v°.; 1 B, n° 
13193, f° 41-42 v° + 67-68.; 1 B, n° 13204, f° 251-256.; 1 B, n° 13211, f° 207 v°-215 + 534 v°-541.  

Hugues woonde in de parochie Saint-Piat te Doornik en werkte als handelaar. Hij werd schuldig 

bevonden aan het bijwonen van gereformeerde preken door calvinistische voorgangers. Daarnaast 
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was hij een van de leiders van de bouw van de nieuwe tempels van de sektariërs en kocht hij zelfs 

grond voor de constructie ervan. Om die redenen werd hij na drie dagingen tot eeuwige ballingschap 

met verlies van zijn bezittingen gevonnist, maar hij sloeg tijdig op de vlucht. Zijn goederen werden in 

beslag genomen en bestonden uit meubels, huizen en rentes. Zijn totaal vermogen werd, na het 

aftrekken van kosten, geschat op 9.859 pond 15 s. 10 d. 

57. Bisschop Loys 

Varianten: Biscop 

Nummer Verheyden: 686 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, n° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 101.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 116 v°-121 v°.; 1 B, n° 13209, f° 
39 + f° 117-117 v°.; 1 B, n° 13211, f° 122-129. 

Hij was afkomstig van de parochie Notre-Dame te Doornik en werd ervan beschuldigd preken te 

hebben bijgewoond. Bovendien had hij de predikant Etienne Marmier onderdak verleend. Om die 

redenen werd Loys na drie dagingen in de maand oktober 1568 ten slotte op 30 oktober van 

datzelfde jaar in absentia veroordeeld tot verbanning met inbeslagname van al zijn eigendommen. 

Naast roerende goederen bezat Loys ook een huis, grond en enkele rentes. Zijn totaal vermogen 

werd geschat op 706 pond 18 s.  

58. Blandinois Jacques 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 403-403 v°. 

Deze persoon werd door Verheyden niet opgelijst. Jacques werd in 1569 veroordeeld, maar de straf 

staat in de bronnen niet vermeld. Zijn eigendommen, enkel bestaande uit roerende goederen ter 

waarde van 26 pond 11 s., werden in beslag genomen. 

59. Blanquenois Jehan 

Nummer Verheyden: 702 Plaats: Calonne (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 98.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 315. 

Jehan werd in maart en april van 1569 in totaal drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. De 

ontvanger verantwoordelijk voor de confiscatie van goederen legde in de bronnen vast dat Jehan 

geen onroerende goederen bezat. 

60. Blauvoet Philippe 

Nummer Verheyden: 705 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 52.; R.v.B., n° 
155, f° 108 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 50.; 1 B, n° 13192, f° 11.; 1 B, n° 13211, f° 73 v°-74. 
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Philippe werkte als kleermaker te Blandain. Uit informatie van getuigen was gebleken dat hij 

gewapend bij het rebellenkamp was gezien en dus ageerde tegen Zijne Majesteit. Tevens had hij 

verscheidene kerken te Blandain geplunderd. Als straf werd hij voor eeuwig verbannen en werden 

zijn bezittingen in beslag genomen. Philippe beschikte over een vijfde van een huis en een stuk 

grond, samen goed voor 623 pond 16 s. 8 d. 

61. Blauwet Gilles 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 90.; A.D.N., 
1 B, n° 13190, f° 235.; 1 B, n° 13204, f° 129 v°-130.; 1 B, n° 13211, f° 352. 

Gilles werkte als kousen- en schoenmaker in Blandain in het Doornikse. Omdat hij tijdens de zomer 

van 1566 de kerk van Blandain had geplunderd en de doopvonten had vernield, werd hij op 22 juni 

1568 opgehangen.259 Zijn goederen, enkel bestaande uit roerende goederen ter waarde van 5 pond, 

werden in beslag genomen. Verheyden lijstte deze persoon niet op, mogelijk had hij Gilles en 

Guillame Blauwet onterecht tot een persoon gereduceerd. 

62. Blauwet Guillame 

Nummer Verheyden: 706 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 89.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 129.; 1 B, n° 13211, f° 225. 

Guillame was actief als timmerman in de parochie Sainte-Marguerite te Doornik. Hij zou hebben 

deelgenomen aan de strijd en verdediging van Lannoy. Op 30 oktober 1568 werd hij daarom, na drie 

keer te zijn gedaagd, tot eeuwige verbanning en confiscatie van zijn bezittingen gevonnist. Guillame 

was echter tijdig de stad ontvlucht en werd dus bij verstek veroordeeld. Hij bezat geen onroerende 

goederen en had bovendien 18 pond 10 s. schulden. Er is niets geweten over zijn roerende 

eigendommen, die hij misschien met zich had meegenomen toen hij de stad verliet. Daarom kunnen 

we ons niet uitspreken over het totale vermogen van Guillame.  

63. Blavet Jehenne 

Nummer Verheyden: 707 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 100 v°.; 
R.v.B., n° 328, f° 51-52. 

Voor deze persoon verwijst Verheyden opnieuw naar het nummer 328 van de Raad van Beroerten, 

waarin de schuldeisers van Jehenne staan vermeld. De informatie uit die bron is erg karig: Jehenne 

was een gevangene en had in totaal 243 pond 1 s. 6 d. kosten. Over haar eigen bezittingen werd niets 

gevonden dus is het onduidelijk of ze die kosten kon afbetalen of niet. Een lijst gepubliceerd in 

259 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 290. 
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augustus 1569, vermeldde Jehenne als geëxecuteerd, maar de wijze waarop noch de reden zijn 

gekend. 

64. Bleuzet Hector 

Nummer Verheyden: 709 Plaats: Rumegies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 128-129.; 
A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 283.; 1 B, n° 13205, f° 131-132.; 1 B, n° 13211, f° 309 + f° 385 v°. 

Hector was de zoon van Jehan en werkte als wagenmaker. Op basis van verkregen informatie van 

getuigen werd hij ondervraagd. Zo kwam men te weten dat Hector in 1566 gewapend met een 

haakbus rondliep en deelnam aan de preken van sektarische predikers, ondanks een uitdrukkelijk 

verbod via de vorstelijke plakkaten. In augustus van datzelfde jaar begaf hij zich naar het dorp Rongy 

in het Doornikse alwaar op het kerkhof beelden en ornamenten werden vernield. Daarna trok hij met 

andere plunderaars en beeldenstormers naar de kerk van Samion om daar beelden kapot te slaan. Bij 

het zien van enkele justitieofficieren vluchtte hij met een troep de bossen in en sloeg met de haakbus 

op de sergeant, die aan zijn arm werd geraakt. Wegens rebellie en opruiing tegen vorst en God werd 

Hector, die eerst op de vlucht was geslagen maar toch werd gevat, als straf op 8 november 1568 

onthoofd op de grote markt, waarbij zijn lichaam buiten de stad op een wiel werd tentoongesteld. 

Bovendien werden zijn goederen geconfisqueerd. Deze bestonden enkel uit roerende goederen zoals 

een bed en werktuigen. Hij bezat geen onroerende goederen en zijn vermogen werd geschat op 50 

pond 18 s. 

65. Bleuzet Nicolas 

Nummer Verheyden: 710 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 107.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 398.; 1 B, n° 13211, f° 309. 

Nicolas werd in april 1569 driemaal gedaagd. In augustus van datzelfde jaar staat hij op een lijst als 

verbannen aangegeven. Hij was sergeant in het Doornikse. Hij bezat geen eigendommen. 

66. Weduwe Bleuvet Jehan 

Nummer Verheyden: 711 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., RK, n° 1203, f° 297-300 v°. 

Deze persoon werd noch in de bron die Verheyden aanhaalt, noch in andere bronnen 

teruggevonden. Bovendien klopt de volgorde niet: alfabetisch komt Bleuvet vóór Bleuzet. 

67. Blocq Catherine  

Nummer Verheyden: 720 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, 1203, f° 147.; RK, n° 
19020, f° 59 v°-61.; RK, n° 19021, f° 96-97 v°.; RK, n° 19022, f° 139 v°-141 v°; RK, n° 19023, f° 62 v°.; 
RK, n° 19024, f° 50-51 v°. 
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Catherine was weduwe van Wallerand de Niele die volgens de calvinistische leer was begraven. Zij 

werd door de Raad verbannen, maar de reden blijft ongekend. Haar goederen, bestaande uit enkele 

huizen en rentes, werden in beslag genomen. Haar totale vermogen werd geschat op 2.515 pond. 

68. Blondeau Sébastien 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Rosult (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 113 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 365. 

Sébastien was werkzaam als bakker in het Doornikse. Hij staat niet in de lijst van Verheyden. Op 3 

december 1568 werd hij, wegens het bijwonen van preken en bijeenkomsten van de anabaptisten, 

levend verbrand en nadien werd zijn verkoolde lichaam aan een galg tentoongesteld.260 Hij had geen 

bezittingen.  

69. Blondel Martin 

Nummer Verheyden: 733 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 294-294 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 148. 

Martin werd op 9 december 1568 bij verstek veroordeeld tot eeuwige banning met inbeslagname 

van zijn bezittingen omdat hij beelden had bestormd, conventikels had georganiseerd en tijdens de 

conflicten in Wattrelos en Lannoy de wapens tegen Zijne Majesteit had opgenomen. Bovendien was 

hij lid van de consistorie der sektariërs en trad hij op als diaken. Hij was echter tijdig de stad 

ontvlucht en werd dus bij verstek veroordeeld. Verheyden lijst Martin verkeerdelijk op bij Rijsel. Als 

bron gaf Verheyden enkel de dagingslijsten op, maar enkel de eerste daging werd teruggevonden. 

Daarin staat echter nergens vermeld dat Martin van Rijsel afkomstig zou zijn. 

70. Bloyart Jehan 

Nummer Verheyden: 735 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 96 v°. ; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 434 v°.; 1 B, n° 13211, f° 286 v°. 

Jehan, zoon van Eluthere, was afkomstig van Saint-Nicaise en stond op het punt te trouwen wanneer 

rond januari 1568 drie dagingen aan hem werden gericht. Een opsomming die in augustus 1569 door 

de Raad van Beroerten werd opgesteld, lijst Jehan op als verbannen. Hij bezat geen eigendommen.  

71. Bocaille Jehan 

Nummer Verheyden: 740 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 96 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 229 v°-230 v°.  

260 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, v. 2, p. 309. 

52 
 

                                                           



Jehan was werkzaam als tapijtwever en woonde samen met zijn vrouw Jehenne Genois in bij een 

zekere Becquereau. In 1568 werd hij verbannen, maar wegens het ontbreken van een vonnis is de 

reden voor zijn straf ongekend. Zijn bezittingen werden in beslag genomen en hadden een waarde 

van 13 pond 2 s. 

72. Bon Amour Adam 

Nummer Verheyden: 797 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 80.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 300. 

Adam woonde in de Sainte-Catherine parochie in Doornik en werkte als tapijtwever. Begin 1568 

werd hij drie keer gedaagd. In augustus van het daarop volgende jaar werd een lijst opgesteld 

waarop Adam als verbannen staat aangeduid. Hij bezat geen onroerende goederen.  

73. Bonte Anna  

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 19023, f° 89-89 v°. 

Anna was de weduwe van Guillame de Les. Zij werd niet door Verheyden in zijn lijst opgenomen. 

Haar vermogen bestond uit rentes ter waarde van 2.140 pond en werd geconfisqueerd. Er werden 

noch dagingen noch een vonnis teruggevonden. 

74. Bon Varlet Eluthère 

Nummer Verheyden: 807 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 105, f° 84 v°.; R.v.B., n° 155, f° 86.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 286 v°. 

Eluthère werkte als kleermaker in de parochie Saint-Nicaise en werd in januari 1568 driemaal 

gedaagd. Een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, duidt hem aan als verbannen. Hij bezat geen 

onroerende goederen. 

75. Bon Varlet Jehan 

Varianten: de Belvalet   

Nummer Verheyden: 808  Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 17, f° 26 v°. 

Jehan staat in een archiefstuk uit het archief van de Raad van Beroerten als verbannen vermeld. 

Informatie over het hoe en waarom werd niet teruggevonden. Het was via zijn bezittingen en 

eigendommen, die ten voordele van de koninklijke schatkist waren gevorderd, dat enkele ontvangers 

werden gefinancierd. De eigendommen van Jehan kunnen geschat worden op ongeveer 640 pond. 
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76. Botifart Leurins 

Varianten: Bontiflart / Laurens 

Nummer Verheyden: 847 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 101.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 47 v°-49.; 1 B, n° 13211, f° 147 
v°. 

Laurens werkte als kousen- en schoenmaker in de parochie Notre Dame te Doornik en was gehuwd 

met Jehenne Robbert. Na drie keer te zijn gedaagd in oktober 1568 werd hij in absentia berecht en 

voor eeuwig verbannen wegens deelname aan de slag bij Lannoy en het begeleiden van de rebellen 

naar Templeuve te paard. Zijn goederen werden ten voordele van de koninklijke schatkist in beslag 

genomen. Deze bestonden enkel uit roerende goederen ter waarde van 86 pond 9 s. 

77. Bouchart Jehan 

Nummer Verheyden: 850 Plaats: Rumegies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 97 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 400 v°-401 + f° 424.; 1 B, n° 13211, f° 309 v°. 

Jehan werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Verheyden lijst hem op bij Rijsel, 

maar dat klopt niet, hij woonde in het Doornikse. Zijn eigendommen die in beslag werden genomen, 

bestonden uitsluitend uit enkele meubels ter waarde van 3 pond 18 s.  

78. Bouchart Pierre 

Nummer Verheyden: 851 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 65-68.; 
R.v.B., n° 155, f° 110 v°.; RK, n° 1203, f° 55 v°-56.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 210 v°-211 v°.; 1 B, n° 
13209, f° 77 v°.; 1 B, n° 13211, f° 320 v°-321. 

Pierre, zoon van Pierre, werkte als procureur en stond op het punt te huwen wanneer hij in april 

1569 driemaal werd gedaagd. Op een lijst die in opdracht van de Raad van Beroerten in augustus van 

datzelfde jaar werd opgesteld, staat hij als verbannen aangegeven. Hij bezat geen onroerende 

goederen. 

79. Bouchart Pierre 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 110 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 409 v°-410 v°.; 1 B, n° 13211, f° 326-326 v°. 

Pierre, vader van Pierre, staat in tegenstelling tot zijn zoon niet in de lijst van Verheyden. Mogelijk 

heeft Verheyden zich bij het uitzuiveren van zijn fiches vergist omdat het tweemaal dezelfde naam is. 

De vader was werkzaam als visser en werd in 1569 verbannen. Zijn goederen werden in beslag 

genomen en behelsden naast roerende goederen ook een huis, in totaal een waarde van 269 pond 

16 s. na aftrek van kosten.  
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80. Bouchart Sébastien 

Nummer Verheyden: 852 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186.; 
R.v.B., n° 155, f° 113.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 398. 

Sébastien, zoon van Pierre, werd in de lijst van Verheyden verkeerdelijk bij Rijsel opgenomen. Hij 

werd in de bron omschreven als een jonge man die op het punt stond te trouwen. Tussen eind 1568 

en begin 1569 werd hij driemaal gedaagd en de lijst uit augustus 1569 vermeldt hem als verbannen. 

Hij bezat geen roerende goederen, nergens is er sprake van onroerende goederen. 

81. Boucher Marie 

Varianten: Bouchier 

Nummer Verheyden: 854 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 103 v°. 

Marie, gehuwd met Jacques Le Saige (Verheyden nummer 6927), werd samen met haar echtgenoot 

in oktober 1568 drie keer gedaagd. Een opsomming die in augustus 1569 in opdracht van de Raad 

van Beroerten werd opgesteld, lijst haar als verbannen op. 

82. Bouchet Gilles 

Nummer Verheyden: 856 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 18, f° 220-222.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 332. 

Gilles, bijgenaamd Cousin, was werkzaam als waard en werd eind 1567 door de Raad van Beroerten 

driemaal gedaagd. Er is geen vonnis van hem teruggevonden en het papier met zijn daging is erg 

beschadigd, waardoor er geen informatie is over een verklaring voor zijn daging. Na de dagingen 

werd hij verbannen. De inbeslagname van goederen vormde een onderdeel van zijn straf maar hij 

bezat geen onroerende goederen.  

83. Bouchier Augustin 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend  Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 414 v°. 

Augustin, werkzaam als slager, werd op 2 mei 1569 onthoofd omdat hij de kerk van Saint-Nicolas had 

geplunderd.261 Hij had geen bezittingen.  

 

 

261 P Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
Université de Lille), 1979, deel 2, s.p. 
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84. Bouchier François 

Nummer Verheyden: 857 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 87.; R.v.B., n° 328, f° 141 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 425.; 1 
B, n° 13211, f° 225 v°. 

Hij was afkomstig uit de parochie Sainte-Marguerite te Doornik en werkte als metselaar. Op 30 

oktober 1568 werd hij na drie dagingen tot eeuwige verbanning met confiscatie van goederen 

veroordeeld omdat hij in de kerk van Sainte-Marguerite beelden en orgels had stukgeslagen. 

Daarnaast werd hij er ook van beschuldigd “avoir frequent[s] les nouvelles presches” 262. Hij was de 

stad tijdig ontvlucht en werd dus bij verstek veroordeeld. Zijn goederen moesten verbeurd verklaard 

worden maar hij bezat niets. 

85. Bouchier Jacques 

Nummer Verheyden: 859 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 14-16.; 
R.v.B., n° 155, f° 97 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 193 v°, 1 B, n° 13211, f° 333 + 597 v°. 

Jacques, alias Flamen, woonde in de parochie Notre-Dame in Doornik en was getrouwd met Jehenne 

Regnault (Verheyden nummer 8597). Beiden werden driemaal tezamen gedaagd. Hij werd in 1569 

veroordeeld tot ophanging, maar de reden is onbekend. Zijn goederen werden in beslag genomen en 

bestonden uit een huis. Zijn vermogen werd geschat op 432 pond. 

86. Boudart Gérard 

Nummer Verheyden: 866 Plaats: Taintignies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 187-189 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 89 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 404-404 v°.; 1 B, n° 13211, f° 307 v°. 

Gérard werkte als verver van stoffen en werd tussen maart en april 1569 driemaal gedaagd. In 

augustus van datzelfde jaar stond Gérard als verbannen op een lijst vermeld. Zijn bezittingen, enkel 

bestaande uit roerende goederen ter waarde van 20 pond 18 s., werden in beslag genomen. 

87. Bougaert Ambroise 

Nummer Verheyden: 873 Plaats: Antwerpen Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 421-421 v°. 

Ambroise was afkomstig uit Antwerpen, A.L.E. Verheyden heeft zich dus vergist. De naam zal niet in 

de verbeterde lijst voorkomen.  

88. Bourdeau Anchelot 

Nummer Verheyden: 888 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 79 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 265. 

262 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 272. 
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Anchelot werkte als wolwever en werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. De 

lokale ontvanger van de Raad van Beroerten meldde dat Anchelot geen eigendommen bezat die 

konden worden geconfisqueerd. 

89. Bourgeois Adrien 

Nummer Verheyden: 891 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 79.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 331.; 1 B, n° 13211, f° 185 v°. 

Adrien verdiende als tapijtwever de kost en werd in oktober 1568 drie keer gedaagd. In een lijst uit 

augustus 1569 staat hij als verbannen opgegeven. Hij had noch roerende noch onroerende goederen. 

90. Bourgeois Anthoine 

Nummer Verheyden: 892 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 81.; R.v.B., 
n° 328, f° 86.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 42 v°-45 v°. 

Anthoine werd, volgens de memoires van Nicolas Soldoyer, tijdens het regime van de hertog van Alva 

op 10 november 1568 veroordeeld tot de doodstraf, in dit geval levend verbrand, wegens deelname 

aan de Beeldenstorm.263 Een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, vermeldt hem inderdaad als 

geëxecuteerd. Hij verdiende als glazenmaker de kost en was gehuwd met Ysabeau de Seys. Zijn 

goederen werden als onderdeel van zijn straf in beslag genomen. Hij bezat enkel roerende goederen 

en zijn totale vermogen werd geschat op 88 pond 15 s. 6 d. 

91. Bourgeois Guillame 

Nummer Verheyden: 894 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 88 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 178 v°-180.; 1 B, n° 13211, f° 
146. 

Guillame werkte als glazenmaker in Doornik. Wegens het bijwonen van calvinistische preken werd hij 

na drie dagvaardingen in oktober 1568 op het einde van diezelfde maand bij verstek voor eeuwig 

verbannen en werden zijn goederen in beslag genomen. De naam van Guillame komt enkel in de 

oplijsting aan het begin van het vonnis voor, waardoor het onduidelijk is wat zijn precieze aandeel in 

de troebelen van 1566 was. Hij bezat enkel roerende goederen, goed voor 60 pond 15 s., die ten 

voordele van de koninklijke schatkist werden geconfisqueerd. 

92. Bourgeois Nicolas 

Nummer Verheyden: 895 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 106 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 146 v° + f° 185-185 v°. 

263 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 306. 
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Nicolas werkte als onderofficier in dienst van de schepenen. Na drie dagingen in oktober 1568 werd 

hij bij verstek op de dertigste van diezelfde maand oktober tot eeuwige verbanning met confiscatie 

van goederen veroordeeld. De reden daarvoor was dat hij calvinistische preken had bijgewoond 

alsook het huis van aartsdiaken Robert le Chin samen met rebellen was binnengedrongen. Hij bezat 

geen onroerende goederen en in de bronnen wordt nergens melding gemaakt van roerende 

goederen, maar mogelijk had Nicolas zijn voorzorgen genomen en zijn bezittingen verkocht of 

meegenomen toen hij uit de stad vluchtte.  

93. Bourgeois Pierre 

Nummer Verheyden: 896 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 109.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 331.; 1 B, n° 13209, f° 51 v°.; 1 B, n° 13211, f° 181 v°. 

Pierre was werkzaam als wolwever en werd in oktober 1568 driemaal gedaagd. In augustus van het 

daaropvolgende jaar verscheen een lijst, uitgaande van de Raad van Beroerten, waarop Pierre als 

verbannen staat opgegeven. Zijn goederen, bestaande uit een rente ter waarde van 240 pond, 

werden in beslag genomen. 

94. Bourgeois Toussain 

Varianten: Touchain 

Nummer Verheyden: 897 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 39 v°.; R.v.B., 
n° 155, f° 114.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 40. 

Toussain, bijgenaamd Mehault Trompette, was de zoon van Bonnaventure en was actief als 

radijsverkoper. Hij werd op 19 november 1568 voor eeuwig verbannen en zijn goederen werden in 

beslag genomen omdat hij al trompet spelend in het rebellenkamp was gezien. De bronnen 

omschreven hem als een “vray povre hom[m]e”264.  

95. Bourgy Jehan 

Nummer Verheyden: 898 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 286-287.; 
R.v.B., n° 20, f° 141-143.; R.v.B., n° 155, f° 95.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 237. 

Op 19 november 1568 werd Jehan, wonende in de parochie Magdaleine, na drie dagingen 

veroordeeld tot eeuwige verbanning met verlies van zijn goederen ten voordele van de koninklijke 

schatkist wegens deelname aan de slag bij en verdediging van Lannoy. Hij had geen bezittingen. 

 

 

264 A.D.N., Chambre des comptes de Lille et du Trésor des chartes des comtes de Flandres, n° 13211, f° 40. 
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96. Boursier Jehan 

Nummer Verheyden: 900 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 35 v°.; R.v.B., 
n° 20, f° 15-17.; R.v.B., n° 105, f° 73 v°.; R.v.B., n° 155, f° 91 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 20 + f° 341. 

Jehan, afkomstig van de parochie Saint-Brice in Doornik en werkzaam als kruier, werd driemaal 

gedaagd. Hij werd door getuigen bij het rebellenkamp gezien en nam de wapens op tegen Zijne 

Majesteit. Daarnaast droeg hij een grote hoop hout om de abdij Prets-aux-Nonnains in brand te 

steken. Hij dwong de provoost van Doornik de gevangenen, die waren opgesloten vanwege hun 

geloof, te bevrijden. Op bevel van de landvoogdes diende Jehan, net als iedereen, wapens te dragen 

om de calvinistische preken te verhinderen, maar hij deed net het tegenovergestelde: “non 

seulement il ne les empescheroit, mais au contraire quil y yroit et avec armes”265. Om al die redenen 

werd hij voor altijd verbannen en werden zijn bezittingen verbeurd verklaard, maar hij bezat niets.  

97. Boutan Anthoinette 

Nummer Verheyden: 905 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 80.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 173. 

Anthoinette was gehuwd met Toussain Bauduin (cfr. supra) en werd samen met hem in oktober 1568 

drie keer gedaagd. Een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, lijst haar als verbannen op. Samen 

met haar echtgenoot had ze geen eigendommen. 

98. Boutiflart Marie 

Nummer Verheyden: 8822 Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 171-173 v°.; 
1 B, n° 13211, f° 281-285. 

Marie was de weduwe van Michiel Roze, door Verheyden als veuve de aangeduid. In de bronnen 

werd haar naam teruggevonden, waardoor ze in deze lijst wordt opgenomen. Ze werd verbannen en 

haar goederen werden in beslag genomen. Deze bestonden uit enkele huizen en rentes, in totaal een 

waarde van 4.617 pond 10 s. 

99. Boutry David 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 85 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 376 v°. 

David, werkzaam als waard van la Cloche, werd op 2 maart 1569 onthoofd.266 Hij was geboren in 

Maulde in Henegouwen. Hij bezat geen onroerende goederen. 

265 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 35 v°. 
266 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 318-319. 
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100. Bracquenier Piere 

Nummer Verheyden: 926 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 19022, f° 169-175.; 
RK, n° 19023, f° 83-83 v°.; RK, n° 19024, f° 66 v°-67. 

Hij was voortvluchtig en werd in absentie veroordeeld. Daardoor konden zijn goederen in beslag 

worden genomen. Zijn totale vermogen, bestaande uit een huis en rentes, werd geschat op 3.188 

pond 1 s. 8 d. 

101. Brassart Pasquier 

Nummer Verheyden: 950 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 109 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 425 v°.; 1 B, n° 13211, f° 225 
v°. 

Pasquier woonde in de parochie Sainte-Marguerite te Doornik. Hij werd ervan beschuldigd kerken te 

hebben geplunderd en aan de slag om Wattrelos te hebben deelgenomen. Daarnaast had hij 

meermaals de gereformeerde preken bijgewoond. Na drie dagvaardingen werd hij in absentia op 

dertig oktober 1568 verbannen en zijn goederen werden door de staat geconfisqueerd ten gunste 

van de koninklijke schatkist. Hij had echter noch roerende noch onroerende bezittingen. 

102. Brasseur Nicolle 

Nummer Verheyden: 951 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 65-68.; 
R.v.B., n° 155, f° 107 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 204-207 v°. 

Nicolle was gehuwd met Fremin Mouffliers, een handelaar. Ze werd samen met hem in april 1569 

drie keer gedaagd. In augustus 1569 werd op aansporen van de Raad van Beroerten een overzicht 

van alle veroordeelde mensen opgesteld, waarbij Nicolle als verbannen staat opgegeven. Haar 

eigendommen, bestaande uit enkele huizen en rentes, werden geschat op 814 pond 13 s. 4 d. 

103. Brasseur Pierre 

Nummer Verheyden: 952 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 17-20.; R.v.B., n° 155, f° 109.; RK, n° 1203, f° 153-154 + f° 430.; A.D.N., 1 B, n° 13190, 
f° 76-77 v°.; 1 B, n° 13209, f° 49-49 v° + f° 115 v°-117.; 1 B, n° 13211, f° 499 v°-500 v°. 

Pierre was afkomstig van de parochie Notre Dame in Doornik en werd bij verzuim na drie dagingen 

op 30 oktober 1568 wegens deelname aan calvinistische preken gevonnist tot eeuwige verbanning 

met confiscatie van zijn bezittingen. Pierre werd enkel bij het begin van het vonnis opgelijst maar 

verderop werden zijn specifieke daden niet meer uit de doeken gedaan. Zijn goederen, bestaande uit 

enkele huizen en rentes, werden in beslag genomen en na aftrek van kosten werd zijn vermogen 

geschat op 1.676 pond 13 s. 4 d. 
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104. Bresoul Guillame 

Nummer Verheyden: 954 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 53 v°-54.; 
R.v.B., n° 105, f° 74 v°.; R.v.B., n° 155, f° 89 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13209, f° 25 v°.; 1 B, n° 13211, f° 344. 

Verheyden neemt Guillame onterecht in zijn lijst van veroordeelden op want de man werd reeds 

begin september ter dood gebracht, alvorens de Raad van Beroerten werkzaam was. Guillame was 

actief als handelaar. Hij woonde een preek bij “faicte par certain ministre sectaires”267 achter de 

abdij Prets-aux-Nonnains. Nadien trokken de preekgangers Doornik binnen in een militaire opstelling 

en “faisans le limachon sur le marchié"268, wat betekent dat ze een soort optocht hielden om de 

macht van de protestanten te etaleren269. Later begeleidde Guillame samen met een andere gezel te 

paard een grote troep gewapende mannen richting Marchiennes, waar de abdij werd vernield. Men 

stelde dat “il avoit esté capitaine […] des saccageurs de Marchiennes”.270 Onderweg passeerde de 

troep langs Orchies waar men hoopte de kerkbeelden te kunnen breken, “les nommant idoles”271, 

omdat ze zogezegd toestemming van de evangelische predikanten hadden gekregen, maar de lokale 

magistraat weigerde hen de toegang. Daarom werd een kapel in de voorstad van Orchies geplunderd 

en het kruis vernield. Onderweg kwam de bende in aanvaring met religieuzen uit Marchiennes en 

een seculiere kapelaan die zwaar werd toegetakeld. Een andere gewapende bende had zich eerder 

op de dag richting Marchiennes begeven, maar werd gevangen genomen en gedood, als reactie 

waarop de bende onder leiding van Guillame plunderde en vernielde. Guillame werd dus 

verantwoordelijk geacht voor het verstoren van de orde en de rust en werd veroordeeld tot de dood 

door ophanging, uit te voeren op de grote markt op 4 september 1567. Zijn lichaam werd nadien 

opgehangen aan een galg die werd gebouwd bij de Saint-Martin poort op de grote weg van Fromont 

die naar Orchies leidde. Bovendien werden al zijn goederen in beslag genomen, hij bezat echter geen 

onroerende bezittingen en had een openstaande schuld van 30 pond. Omdat hij dus al dood was 

voor de Raad van Beroerten in werking trad, zal Guillame niet in de uitgezuiverde lijst worden 

opgenomen. 

105. Bretin Jaspar 

Nummer Verheyden: 955 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 187-189 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 97 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 301 v°. 

267 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 53 v°. 
268 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 53 v°.-54. 
269 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 237. 
270 S. Deyon en A. Lottin, Les casseurs de l’été 1566: l’iconoclasme dans le Nord, Parijs, Hachette, 1981, p. 177. 
271 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 53 v°. 
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Jaspar werd in 1569 driemaal gedaagd. Nadien werd hij verbannen. Als onderdeel van zijn straf 

dienden zijn goederen in beslag genomen te worden maar de lokale ontvanger kwam tot de 

vaststelling dat Jaspar geen bezittingen had. 

106. Bride Collette 

Nummer Verheyden: 3364 Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 388 v°-389 
v°. 

Collette was de echtgenote van Nicolas de Roubaix (Verheyden nummer 3363) en staat in de lijst van 

Verheyden als épouse vermeld. Ze werd in 1569 verbannen en haar goederen werden in beslag 

genomen. Ze bezat enkel roerende goederen, ter waarde van 76 pond 14 s. 

107. Bride Eluthère 

Nummer Verheyden: 958 Plaats: Hertain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 307-309.; 
R.v.B., n° 155, f° 86.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 69 v°.; 1 B, n° 13205, f° 91 v°-93 v°.; 1 B, n° 13211, f° 104 
v°. 

Eluthère, bijgenaamd Lutin, was baljuw van Hertain in het Doornikse. Hij werd drie keer gedaagd 

waarna hij in 1568 werd verbannen. Omdat er geen vonnis werd teruggevonden, is de reden van zijn 

veroordeling niet gekend. Zijn eigendommen, enkel bestaande uit roerende goederen ter waarde van 

151 pond 18 s., werden geconfisqueerd. 

108. Bride Philippe 

Nummer Verheyden: 959 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 52 v°-53.; 
R.v.B., n° 155, f° 108 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 74 v°. 

Philippe, zoon van Nicolas, werd door getuigen gewapend in het bijzijn en ter assistentie van de 

rebellen gezien. Daarnaast had hij ook beelden en andere objecten, die voor de heilige dienst in de 

kerk van Blandain werden gebruikt, geplunderd en stukgeslagen. Om die redenen werd hij voor 

eeuwig verbannen met verlies van zijn bezittingen ten voordele van de koninklijke schatkist. Hij 

beschikte echter niet over eigendommen. 

109. Brienne Liévin 

Nummer Verheyden: 960 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 101 v°.; RK, n° 1203, f° 253-255 v° + f° 363 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 160-161.; 1 B, 
n° 13193, f° 63-63 v°.; 1 B, n° 13206, f° 433 v°.; 1 B, n° 13211, f° 266 v°-267 + f° 567. 

In de lijst van Verheyden wordt enkel een verwijzing naar een bron uit de Rekenkamer gegeven, 

maar de naam werd ook in de dagingslijst gevonden. Liévin, afkomstig van de parochie Saint-Pierre, 

werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Bovendien werden zijn eigendommen 
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in beslag genomen. Naast roerende goederen bezat hij drie huizen, waarvan een dat door soldaten 

werd bewoond. Zijn totale vermogen werd geschat op 2.348 pond 7 s. 4 d. 

110. Brienne Sandre 

Nummer Verheyden: 961 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 113.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 433 v°.; 1 B, n° 13212, f° 123 v°-124. 

Sandre, die ook in de Saint-Pierre parochie woonde, werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd 

verbannen. Bij gebrek aan een vonnis hebben we naar zijn misdrijven het raden. Wel bieden de 

bronnen in de Rekenkamers informatie over het vermogen van de veroordeelde. Hij bezat geen 

roerende goederen maar had wel recht op een zevende van een huis ter waarde van 51 pond 10 s., 

wat in beslag werd genomen. 

111. Brigade 

Nummer Verheyden: 962 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 277-278 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 138-140.; R.v.B., n° 155, f° 114 v°. 

Brigade, de bijnaam van Jacques Peudesens, was afkomstig van de parochie Sainte-Catherine te 

Doornik. Jacques werd na drie dagingen in absentia op 5 november 1568 gevonnist tot eeuwige 

verbanning met confiscatie van goederen. Hij werd schuldig bevonden aan het bijwonen van 

calvinistische preken alsook aan het begeleiden van de beeldenstormers met behulp van vele 

anderen. Hij nam deel aan de plunderingen in het Kartuizerklooster en in Saint-Nicolas en werd 

gezien in de abdij van Saint-Nicolas vlak voor die in brand werd gestoken. Verheyden heeft zich bij de 

oplijsting dus vergist en gebruikte de bijnaam, terwijl de naam Jacques Peudesens ook verderop in 

zijn lijst staat opgenomen onder nummer 8155, met een verwijzing naar dezelfde bronnen. De naam 

van Jacques zal niet in de uitgezuiverde lijst in de thesis verschijnen, om de zelf opgelegde beperking 

van beginletters te respecteren.  

112. Brisemontiers Jehan 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 99.; A.D.N., 
1 B, n° 13211, f° 357. 

Jehan werkte als tapijtwever en werd veroordeeld omdat hij de kerk van Saint-Jacques had 

geplunderd en de hosties had vertrapt. Om die reden werd hij op 7 juli 1568 levend verbrand nadat 

zijn voet was afgehakt.  
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113. Brocquart Gilles 

Nummer Verheyden: 970 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 89 v°.; RK, 
n° 1203, f° 348 v°-349.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 184 v°-185.; 1 B, n° 13193, f° 65.; 1 B, n° 13209, f° 135 
v°-136.; 1 B, n° 13211, f° 299 v° + f° 582-582 v°.; 1 B, n° 13212, f° 140-140 v°. 

Gilles werd uit Doornik verbannen maar de reden voor deze straf is ongekend. Bovenop de 

verbanning werden zijn goederen in beslag genomen. Deze bestonden uit een huis. Nergens werd in 

de bronnen melding gemaakt van roerende goederen. Zijn totale vermogen werd geschat op 52 pond 

12 s. 6 d. 

114. Brouck Jehan 

Nummer Verheyden: 985 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 294-294 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 148.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 383 v°. 

Jehan, zoon van Pasquier, werd op 9 december 1568 veroordeeld tot eeuwige verbanning en 

confiscatie van goederen. Zijn naam wordt enkel bij het begin van het vonnis opgelijst, maar er wordt 

niet vermeld wat zijn specifieke (mis)daden waren. Tevens is er maar één daging teruggevonden, de 

andere twee dagingen zijn verloren gegaan. Jehan was Doornik tijdig ontvlucht en werd dus bij 

verstek veroordeeld. 

115. Brouckaert Gille 

Nummer Verheyden: 987 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98. 

Gille woonde in de parochie Sainte-Catherine in Doornik en werkte als tapijtwever. Rond januari 

1568 ontving hij drie dagingen, waarna hij werd verbannen.  

116. Broucq Claude 

Nummer Verheyden: 988 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 124-124 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 84.; A.D.N., 1 B, n° 13205, f° 77 v°-80 v°. 

Claude was actief als wagenmaker in Bailleul. Op basis van verkregen informatie van getuigen en na 

ondervragingen werd Claude ervan beschuldigd in de zomer van 1566 gewapend te hebben 

rondgelopen en diverse preken, door “aulcuns ministers hereticques et sectaires”272 gehouden, te 

hebben bijgewoond. Hij had meerdere abdijen geplunderd. Net voor kerst in 1566 sloot Claude zich 

aan bij een groep rebellen die vanuit Wattrelos was afgezakt en optrok richting Leers en Templeuve. 

Later werd hij in de buurt van het rebellenkamp gezien, dat zich nabij de abdij van Saint-Nicolas 

bevond. Om al die redenen werd hij beschuldigd van majesteitsschennis. Hij werd als straf op de 

grote markt onthoofd en zijn bezittingen werden geconfisqueerd. Deze bestonden enkel uit roerende 

272 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 124. 
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goederen ter waarde van 216 pond 18 s. Het vonnis werd op 21 juli 1568 uitgesproken in de citadel 

van Doornik en dezelfde dag nog ten uitvoer gebracht.  

117. Broutin Jacques 

Nummer Verheyden: 992 Plaats: Rumegies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 97 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 398.; 1 B, n° 13211, f° 309. 

Jacques werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij woonde in het Doornikse 

maar Verheyden lijst hem verkeerdelijk op voor Rijsel. Na zijn verbanning dienden zijn goederen in 

beslag genomen te worden, maar hij had noch roerende noch onroerende goederen. 

118. Broutin Marie 

Varianten: Broustin 

Nummer Verheyden: 993 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 104.; RK, n° 19019, f° 68 v°.; RK, n° 19020, f° 48.; RK, n° 19021, f° 80 v°.; RK, n° 
19022, f° 122 v°.; RK, n° 19023, f° 52.; RK, n° 19024, f° 41.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 433 v°.; 1 B, n° 
13211, f° 258 v°. 

Marie was de dochter van Françoise Fourment (Verheyden nummer 4590) en de overleden Jehan 

Broutin die als lakenwever had gewerkt. Ze woonde in de parochie Saint-Pierre en stond op het punt 

te trouwen wanneer ze in 1569 driemaal gedaagd werd, waarna ze werd verbannen. Haar 

eigendommen werden ten voordele van de koninklijke schatkist geconfisqueerd en bestonden enkel 

uit een stuk grond ter waarde van 860 pond. 

119. Broutin Michel 

Nummer Verheyden: 994 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 104 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 159 v°.; 1 B, n° 13206, f° 203-208.; 1 B, n° 13211, f° 
266. 

Michel was werkzaam als wolwever en getrouwd met Richardine Carlier. Hij werd in 1569 driemaal 

gedaagd, waarna hij werd verbannen. Daarnaast werden zijn bezittingen in beslag genomen. Naast 

roerende goederen beschikte hij nog over een stuk grond en een huis. Zijn totale vermogen werd 

geschat op 1.030 pond 11 s. 3 d. 

120. Broutin Nicolas 

Nummer Verheyden: 995 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 185-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 107 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13209, f° 46.; 1 B, n° 13211, f° 313. 

Nicolas, zoon van Simon, woonde in Saint-Amand en stond op het punt te trouwen toen hij in 1569 

driemaal werd gedaagd, waarna hij op een lijst uit augustus 1569 als verbannen staat opgegeven. Hij 
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bezat geen roerende goederen maar wel een rente. Zijn totale vermogen werd geschat op 262 pond 

15 s. 

121. Broutin Simon 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 401-403. 

Deze naam werd niet door Verheyden opgelijst. Simon werd in 1569 gevonnist en als onderdeel van 

zijn straf werden zijn bezittingen geconfisqueerd. Deze bestonden uit meubels en andere objecten, 

met in totaal een waarde van 262 pond 17 s. 

122. Brulant Christophe 

Varianten: Xristofle 

Nummer Verheyden: 1001 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 115.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 252-254.; 1 B, n° 13211, f° 287. 

Christophe werkte als bakker en werd in januari 1568 drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. 

Als onderdeel van zijn straf werden zijn eigendommen geconfisqueerd. Hij bezat enkel roerende 

goederen en zijn totale vermogen werd geschat op 41 pond 14 s. 6 d. 

123. Brulant Pierre 

Varianten: Bruslandt 

Nummer Verheyden: 1002 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 110.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 234-235.; 1 B, n° 13211, f° 298 v°. 

Pierre werkte als wolwever in de parochie Saint-Jacques in Doornik. Rond januari 1568 ontving hij 

drie dagvaardingen, waarna hij werd verbannen, zoals een lijst daterend van augustus 1569 

bevestigt. Daarenboven werden zijn eigendommen, enkel bestaande uit roerende goederen ter 

waarde van 53 pond, in beslag genomen.  

124. Bruneau Anthoine 

Nummer Verheyden: 1004 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; R.v.B., n° 155, f° 79.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 426.; 1 B, n° 13211, f° 207 v°. 

Anthoine werkte als kleermaker in de parochie Saint-Piat in Doornik. Wegens het veelvuldig bijwonen 

van preken van calvinistische predikanten, werd Anthoine op 5 november 1568 voor eeuwig 

verbannen met inbeslagname van zijn eigendommen nadat hij drie keer was gedaagd. Zijn naam 

komt enkel bij het begin van het vonnis voor, waardoor niet geweten is wat zijn precieze aandeel was 

in de godsdiensttroebelen van 1566. Zijn goederen dienden te worden geconfisqueerd maar hij had 

noch roerende noch onroerende goederen. 
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125. Bruneau Arnould 

Nummer Verheyden: 1005 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 1, f° 239-240 v°.; 
R.v.B., n° 105, f° 178. 

Omtrent zijn straf is geen vonnis uit de Raad van Beroerten gekend, er is enkel iets geweten uit een 

brief waarin staat dat Arnould was verbannen. Hij werkte voordien als gevangenisbewaker en was 

gehuwd met Jehenne Deffarnacques, met wie hij een twintigjarige zoon had. Hij werd 

verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal ontsnappingen uit de gevangenis.  

126. Bruneau Jehan 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 100 v°.; 
R.v.B., n° 328, f° 48.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 18-23 v°. 

Jehan was een gevangene die werd terechtgesteld, maar de wijze waarop en de reden waarom zijn 

onbekend bij gebrek aan een vonnis. Hij beschikte over roerende goederen en had 28 pond kosten. 

Zijn totale vermogen werd geschat op 420 pond 12 s. 

127. Brunin Fernand 

Varianten: Bernard 

Nummer Verheyden: 1009 Plaats: Blandain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 187-189 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 82 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 185 v°.; 1 B, n° 13211, f° 301 v°-302 + f° 583. 

Fernand was werkzaam als huisknecht van Jehan le Grain (Verheyden nummer 6740). Tussen maart 

en april 1569 werd hij driemaal gedaagd. In datzelfde jaar verscheen een lijst waarop Fernand als 

verbannen staat vermeld. Zijn onroerende goederen bestonden uit een stuk grond en een rente, 

samen goed voor 60 pond. 

128. Brunen Jacques 

Varianten: Brunin 

Nummer Verheyden: 1010 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 94 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 424.; 1 B, n° 13211, f° 225. 

Jacques was actief als wolwever in de parochie Sainte-Marguerite te Doornik. Hij werd ervan 

beschuldigd regelmatig gereformeerde preken te hebben bijgewoond. Op 30 oktober 1568 werd hij 

na drie dagvaardingen in absentia verbannen en werden zijn bezittingen in beslag genomen. Jacques’ 

naam komt enkel in de opsomming aan het begin van het vonnis voor maar verderop staat hij niet 

meer vermeld waardoor zijn precieze (mis)daden in het ongewisse blijven. Hij had geen bezittingen. 
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129. Bruyne Eloyqun 

Nummer Verheyden: 1014 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 46 v°-47.; 
R.v.B., n° 155, f° 86.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 68 v°. 

Eloyqun werd gewapend door getuigen in het rebellenkamp gezien en had rond de kerstperiode van 

1566 deelgenomen aan plunderingen in de kerken van Bailleul. Als straf werd hij voor eeuwig 

verbannen en werden zijn goederen ten voordele van de koninklijke schatkist geconfisqueerd. Hij 

had echter geen bezittingen. 

130. Buffaert Léon 

Nummer Verheyden: 1041 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
R.v.B., n° 155, f° 101.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 87 v° + f° 486 v°-487. 

Léon was werkzaam als wolwever in het Doornikse. Hij werd drie keer gedaagd, waarna hij werd 

verbannen. Bij gebrek aan een vonnis kennen we de aard van zijn daden en de reden voor zijn 

verbanning niet. Zijn goederen werden in beslag genomen. Hij beschikte enkel over onroerende 

goederen bestaande uit een huis en een stuk grond, ter waarde van 328 pond. 

131. Buffetier Jehan 

Nummer Verheyden: 1042 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 281-282.; 
R.v.B., n° 19, f° 2-4.; R.v.B., n° 155, f° 93 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 156 v°. 

Jehan werkte als tapijtwever in de parochie Saint-Jehan, waar hij drie dagvaardingen kreeg. Op 6 

november 1568 werd hij bij verstek voor eeuwig verbannen met confiscatie van goederen omdat hij 

in 1566 gereformeerde preken had bijgewoond en aan de plunderingen in de kerk van Saint-Jehan 

had deelgenomen, waar hij de hosties op de grond had gegooid. Daarnaast had hij ook de kerk van 

Croisiers geplunderd. De lokale ontvanger belast met de confiscatie van goederen meldde dat Jehan 

geen eigendommen had. 

132. Bullot Clais 

Varianten: Nicolas 

Nummer Verheyden: 1054 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 103 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 268 v°-269. 

Clais werkte als chirurgijn in de parochie Saint-Piat in Doornik en was getrouwd met Barbe Poulle. Hij 

had gereformeerde preken bijgewoond en werd samen met rebellen gezien die naar Marchiennes en 

Lannoy optrokken. Een andere tenlastelegging is dat hij “dict quil failloit coupper la gorge a tous les 
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papelotz”273. Maître Clais werd op 5 november 1568 verbannen en zijn goederen werden ten 

voordele van de schatkist geconfisqueerd, nadat voordien drie dagvaardingen aan hem werden 

geadresseerd. Hij was de stad al ontvlucht en werd dus bij verstek veroordeeld. Hij bezat enkel 

roerende goederen, ter waarde van 23 pond 12 s., die in beslag werden genomen. 

133. Bultau Anthoine 

Nummer Verheyden: 1059 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 39; R.v.B., n° 
19, f° 259-264.; R.v.B. n° 155, f° 79 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 268 v°. 

Anthoine, werkzaam als wolwever, werd in 1569 driemaal gedaagd omdat hij in de zomer van 1566 

in het rebellenkamp was gezien. In augustus 1569 verscheen een lijst met namen van verbannen en 

veroordeelde mensen, waarbij Anthoine als verbannen staat aangeduid. Hij bezat geen 

eigendommen. 

134. Bulteau Jacques 

Varianten: Bultel / Bultiel  

Nummer Verheyden: 1060 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 96.; R.v.B., n° 328, f° 150 + f° 285-291.; RK, n° 1203, f° 366 + f° 378-379 + f° 421.; RK, 
n° 19018, f° 42 v°.; RK, n° 19019, f° 57.; RK, n° 19020, f° 35-35 v°.; RK, n° 19021, f° 66-67.; RK, n° 
19022, f° 105 v°-107.; RK, n° 19024, f° 30-31.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 163 v°-164 + f° 304 v°-306.; 1 B, 
n° 13192, f° 21-21 v°.; 1 B, n° 13193, f° 55 v°-56 v°.; 1 B, n° 13206, f° 186-192.; 1 B, n° 13209, f° 35.; 1 
B, n° 13211, f° 4°5-407 v° + f° 636-638. 

Jacques, zoon van Philippe, was werkzaam als handelaar in stoffen. Hij werd door Margaretha van 

Parma als een van de acht kapiteins aangesteld die de orde in Doornik moesten handhaven en het 

psalmzingen moesten stoppen.274 Hij werd zelf driemaal gedaagd. Op 25 september 1567 werd hij 

gearresteerd toen hij met een schip mee naar Engeland probeerde te vluchten.275 Aanvankelijk werd 

hij verbannen maar in september 1568 werd hij toch nog onthoofd in Brussel, zoals de bronnen van 

de Rekenkamer aangeven. Hij was afkomstig van de parochie Saint Brice. Zijn goederen werden in 

beslag genomen en bestonden naast meubels ook uit enkele huizen en rentes. Zijn totale vermogen 

werd geschat op 7.839 pond 19 s. 

 

 

273 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 274 v°. 
274 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 189. 
275 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 1, p. 76. 
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135. Bulteau Jehan 

Nummer Verheyden: 1061 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 65-68.; 
R.v.B., n° 155, f° 98 v°.; RK, n° 1203, f° 371 + f° 380.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 411 v°-413.; 1 B, n° 
13209, f° 125 v°-126.; 1 B, n° 13211, f° 327-327 v° + f° 579 v°-580. 

Jehan, zoon van Pierre, werd in april 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Als 

onderdeel van zijn straf werden zijn goederen in beslag genomen. Naast roerende goederen bezat 

Jehan ook enkele huizen en rentes. Zijn totale vermogen werd op 1.685 pond geraamd. 

136. Bulteau Nicolas 

Nummer Verheyden: 1062 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 107. ; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 279. 

Nicolas werkte als wolwever en werd in de dagingslijst omschreven als een vreemdeling. Toch was hij 

inwoner van Doornik. Een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, vermeldt hem als verbannen. Hij 

bezat geen goederen. 

137. Bultel Anthoine 

Nummer Verheyden: 1063 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 39.; R.v.B., n° 
155, f° 78.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 40 + f° 270. 

Anthoine was geboren in Antwerpen maar verhuisde nadien naar Doornik, waar hij als wolhandelaar 

de kost verdiende. Hij werd veroordeeld omdat hij met wapens in het rebellenkamp was gezien “a 

layde et assistence diceulx contre sa majesté”276. Als straf werd hij voor eeuwig verbannen met 

confiscatie van zijn bezittingen. De ontvanger belast met de inbeslagname van de goederen van 

veroordeelden meldde dat Anthoine geen onroerende goederen bezat.  

138. Burbure Anna 

Nummer Verheyden: 1068 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 65-68.; 
R.v.B., n° 155, f° 80 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 322. 

Anna was gehuwd met Gerard Joseph Regnault (Verheyden nummer 8598), die werkzaam was als 

griffier van de koning in Doornik. Zij werd in april 1569 drie keer gedaagd. In augustus van datzelfde 

jaar verscheen haar naam op een lijst van verbannen mensen. Ze bezat geen onroerende goederen. 

 

 

276 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 39. 
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139. Bynoit Jehenne 

Nummer Verheyden: 1105 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 14-16. 

Jehenne, echtgenote van Jehan Polvet (Verheyden nummer 8395), woonde in de parochie Notre-

Dame en werd driemaal gedaagd, waarna ze in 1570 werd verbannen. Een vermelding van 

bezittingen werd niet gevonden.  

140. Cailleau Jehan 

Nummer Verheyden: 1142 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 318 v°-319.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 412 v°. 

Verheyden heeft zich bij deze persoon op twee manieren vergist. In eerste instantie in de 

nummering: Verheyden lijstte de veroordeelden alfabetisch op, maar dat zou betekenen dat Cailleau 

vóór Caillet komt en dus bij Verheyden een lager nummer zou moeten krijgen dan Caillet. In tweede 

instantie plaatste Verheyden Jehan Cailleau bij Valenciennes terwijl hij tot het Doornikse behoorde 

maar wel in Valenciennes werd berecht. Jehan was een gevangene en werd op 19 januari 1569 

veroordeeld tot onthoofding wegens het bijwonen van calvinistische preken en deelname aan het 

calvinistische avondmaal. Als bijkomende straf moesten zijn bezittingen worden geconfisqueerd, 

maar hij bezat niets. 

141. Caillet Denys 

Nummer Verheyden: 1141 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 85.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 427 v°.; 1 B, n° 13211, f° 259 v°. 

Denys werd in 1569 driemaal gedaagd. In datzelfde jaar verscheen zijn naam op een lijst van 

verbannen mensen. De ontvanger belast met de confiscatie van de bezittingen van veroordeelden, 

stelde vast dat Denys over noch roerende noch onroerende goederen beschikte. 

142. Callu Jacques 

Nummer Verheyden: 1160 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 93.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 115 v°. 

Jacques was afkomstig van de Notre Dame parochie in Doornik. Op 30 oktober 1568 werd hij, na drie 

dagingen eerder diezelfde maand, wegens deelname aan calvinistische preken, het plunderen van de 

kerk Notre Dame en het assisteren in de verdediging van Lannoy veroordeeld. Als straf werd hij voor 

eeuwig verbannen en werden zijn eigendommen in beslag genomen. Hij bezat geen huizen of rentes 

waarvan de ontvanger van de Raad van Beroerten weet had. 
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143. Cambier Hans 

Nummer Verheyden: 1165 Plaats: Belle   Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21. 

Verheyden gaf als bron een dagingslijst aan, maar daarin werd de persoon niet teruggevonden. Ook 

in andere archiefstukken, zowel van de Rekenkamer als van de Raad van Beroerten, werd Hans 

Cambier niet gevonden. Vermoedelijk heeft Verheyden zich ook hier vergist en Hans onterecht bij 

het Doornikse Bailleul geplaatst, terwijl hij van Belle afkomstig was. De naam zal dus niet in de 

uitgezuiverde lijst worden opgenomen. 

144. Cambier Jaspart 

Nummer Verheyden: 1166 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; R.v.B., n° 155, f° 94.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 191-195. 

Jaspart, broer van Jehan en wonende in de parochie Saint-Piat in Doornik, werd, na drie dagingen, op 

5 november 1568 in absentia verbannen en zijn goederen werden in beslag genomen. Hij had 

calvinistische preken bijgewoond en in de loop van 1566 met handlangers alle poorten van het huis 

van Jehan Dacseguyes, een goed katholiek, geopend om het te plunderen. Diezelfde dag deden ze 

hetzelfde met het huis van Pierre le Feure, een ander goede katholiek, en om hem te smaden 

noemden ze hem “pauselijke gozer” (bougre papau277). Jaspart bezat geen onroerende goederen. 

145. Cambier Jehan 

Nummer Verheyden: 1167 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276 v°.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; R.v.B., n° 155, f° 94.; R.v.B., n° 328, f° 179 + f° 198 v°-199.; RK, n° 1203, f° 
349-349 v° + f° 361 + f° 422.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 108 v°-111.; 1 B, n° 13193, f° 49 v°-50.; 1 B, n° 
13206, f° 129-136. 

Jehan, broer van Jaspart, staat bij Verheyden opgelijst maar er staat enkel een bron van de 

Rekenkamer vermeld en geen vonnis. Toch werden zowel zijn dagingen als zijn vonnis 

teruggevonden. Zijn naam werd namelijk in hetzelfde vonnis als dat van zijn broer vermeld, maar 

slechts in de opsomming. Hij werd na drie dagingen in 1568 bij verstek verbannen en zijn goederen 

werden in beslag genomen omdat hij calvinistische preken had bijgewoond. Zijn bezittingen 

bestonden naast meubels ook uit twee huizen, een brouwerij, een grond en enkele rentes. Zijn totale 

vermogen werd geschat op 9.069 pond 12 s. 6 d. 

 

 

277 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 274-276. 
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146. Cambier Jehan 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 277-278 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 94 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 125-126 v°.; 1 B, n° 13193, f° 65 v°.; 1 B, n° 13206, f° 
283-283 v°.; 1 B, n° 13211, f° 210 v°-221 + f° 543-543 v°. 

Jehan was werkzaam als wolwever in Doornik en was gehuwd met Martine De Melloy (Verheyden 

nummer 3081). Hij was de vader van Jaspart en Jehan die als brouwer de kost verdiende. Op vijf 

november 1568 werd hij in absentia veroordeeld tot eeuwige verbanning met inbeslagname van zijn 

goederen. Hij had namelijk calvinistische preken bijgewoond, maar had ook de beeldenstormers 

begeleid. Bovendien had hij op straat in een kazuifel rondgelopen om het katholieke geloof 

belachelijk te maken. Verheyden heeft bij het uitzuiveren van zijn namenlijst vermoedelijk vader en 

zoon Jehan Cambier als één persoon aanzien, terwijl het wel degelijk om twee verschillende mensen 

gaat met verschillende beroepen. Zijn inbeslaggenomen bezittingen bestonden naast meubels ook 

uit een huis en droegen een totale waarde van 928 pond 4 s. 8 d. 

147. Cambier Nicolas 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 107 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 221. 

Nicolas, zoon van de brouwer Jehan, werd om onbekende redenen verbannen. Zijn eigendommen 

dienden te worden geconfisqueerd maar hij bezat geen onroerende goederen. 

148. Cambry Gabriel 

Nummer Verheyden: 1171 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 105, f° 26.; R.v.B., 
n° 328, f° 9-12 + f° 311-325 ; RK, n° 1203, f° 82.; RK, n° 18877, f° 87 + f° 260.; RK, n° 19017, f° 7.; RK, n° 
19018, f° 45 v°-46.; RK, n° 19019, f° 60 v°; RK, n° 19020, f° 38.; RK, n° 19021, f° 69 v°-70.; RK, n° 
19022, f° 110-111.; RK, n° 19023, f° 43.; RK, n° 19024, f° 32 v°-33.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 297-300 
v°.; 1 B, n° 13193, f° 27 v°-28.; 1 B, n° 13206, f° 159-167 v°.; 1 B, n° 13211, f° 398-401 + f° 633-634. 

Gabriel was ridder en heer du Bus, lid van het stadsbestuur van Doornik en was daarnaast ook als 

handelaar actief. Hij werd door Margaretha van Parma als een van de acht kapiteins aangeduid die 

aan het nachtelijk psalmzingen in Doornik een einde moesten brengen.278 Gabriel stond in voor de 

parochie Saint-Quentin en een deel van Notre-Dame.279 Hij weigerde echter de plunderaars en 

beeldenstormers in de zomer van 1566 tegen te houden en zou de rebellen bovendien wapens 

hebben geleverd. Hij werd om die reden op 29 december 1568 te Vilvoorde onthoofd nadat hij eind 

september 1567 was gearresteerd toen hij aan boord een schip wou gaan om naar Engeland te 

278 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 238. 
279 Id., p. 239. 
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vluchten.280 Zijn eigendommen werden in beslag genomen en bestonden naast meubels ook uit 

enkele huizen, gronden en rentes. Zijn totale vermogen werd, na aftrek van kosten, geschat op 

10.434 pond 17 s. 1 d. 

149. Cambry Jehan 

Nummer Verheyden: 1173 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 105, f° 24.; R.v.B., n° 155, f° 93 v°.; RK, n° 1203, f° 414.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 96-99 v°.; 1 
B, n° 13192, f° 26-27.; 1 B, n° 13204, f° 259-260.; 1 B, n° 13211, f° 159-164 v° + f° 512 v°-515 v°. 

Jehan woonde in de parochie Sainte-Catherine in Doornik en werd in oktober 1568 drie keer 

gedaagd. Hij kwam echter nooit opdagen en werd in absentia veroordeeld. In augustus 1569 

verscheen een opsomming uitgaande van de Raad van Beroerten waarop Jehan als verbannen staat 

opgelijst. Hij was ook een van de acht kapiteins die door Margaretha van Parma waren aangeduid om 

orde op zaken te stellen nadat de calvinisten ’s avonds op straat psalmen begonnen te zingen. Jehan 

Cambry diende toezicht te houden op de parochie Saint-Nicaise en een deel van Sainte-

Marguerite.281 Vermoedelijk werd hij ervan beschuldigd zijn taak niet naar behoren te hebben 

uitgevoerd. Als onderdeel van zijn straf werden zijn eigendommen in beslag genomen, bestaande uit 

meubels, een zesde van een huis en enkele gronden en rentes met een totaalwaarde van 5.751 pond 

19 s. 

150. Cambry Marie 

Nummer Verheyden: 1174 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 104.; RK, n° 1203, f° 434-436.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 145-148.; 1 B, n° 13211, f° 
246-254 + f° 554-558 v°. 

Marie was de weduwe van Jehan le Febure bijgenaamd Mallet en werd in 1569 driemaal gedaagd. In 

augustus van datzelfde jaar werd in opdracht van de Raad van Beroerten een lijst opgesteld waarop 

Marie als verbannen staat vermeld. Haar bezittingen, bestaande uit een huis, een stuk grond en 

enkele rentes, werden in beslag genomen en in totaal geschat op 6.855 pond 13 s. 4 d. 

151. Cantillon Robbert 

Nummer Verheyden: 1191 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 112.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 377-377 v°.; 1 B, n° 13211, f° 270. 

280 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 1, p. 76. 
281 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 239. 
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Robbert was werkzaam als wolwever en werd in 1569 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. 

Zijn goederen werden geconfisqueerd: hij bezat enkel roerende goederen ter waarde van 48 pond 15 

s. 

152. Cappelle Marguerite 

Nummer Verheyden: 1199 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264. 

Marguerite was gehuwd met Jehan Doremieulx (Verheyden nummer 4051). Ze werd in 1569 

driemaal gedaagd, waarna ze werd verbannen. Er werd geen informatie over haar vermogen 

gevonden. 

153. Cappoen Josse 

Varianten: Joost 

Nummer Verheyden: 1200 Plaats: Belle  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 240-241.; 
A.D.N., 1 B, n° 7049, f° 9 v°-10. 

Verheyden heeft hier een fout begaan en Josse onterecht bij Bailleul geplaatst. Daarom zal deze 

naam niet in de uitgezuiverde lijst voorkomen. Josse was afkomstig van Belle in Frans-Vlaanderen en 

was in 1568 reeds gevangengenomen. Hij werd ervan beschuldigd de gereformeerde religie aan te 

hangen. Hij zou ook geld hebben ingezameld voor de calvinisten en gereformeerde predikanten 

hebben ontvangen. Daarom werd hij op 2 september 1568 gevonnist: hij werd ter dood gebracht met 

het zwaard. Zijn goederen, die op 102 pond 18 s. 6 d. werden geschat, werden in beslag genomen.  

154. Caret Aubert 

Varianten: Hubert 

Nummer Verheyden: 1211 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 80.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 434 v°.; 1 B, n° 13211, f° 286 v°. 

Aubert, broer van Jehan en zoon van Jehan, woonde in de parochie Saint-Nicaise en werd in januari 

1568 drie keer gedaagd. Een document uit augustus 1569 lijst hem als verbannen op. Als onderdeel 

van zijn straf dienden zijn goederen in beslag genomen te worden, maar hij had geen bezittingen. 

155. Caret Jehan 

Nummer Verheyden: 1212 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 96 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 254-255 v°.; 1 B, n° 13211, f° 107 v° + 286 v° + f° 440. 

Jehan, broer van Aubert en zoon van Jehan, was ook afkomstig uit de Saint-Nicaise parochie en werd 

samen met zijn broer in januari 1568 drie keer gedaagd. In het daaropvolgende jaar vermeldt een 

lijst, in opdracht van de Raad van Beroerten opgesteld, hem als verbannen. Hij was werkzaam als 
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schoenmaker. Zijn bezittingen, enkel bestaande uit roerende goederen ter waarde van 12 pond 3 s., 

werden geconfisqueerd. 

156. Carette Henry 

Nummer Verheyden: 1213 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 91.; R.v.B., 
n° 328, f° 86 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 100-101.; 1 B, n° 13211, f° 395. 

Henry werkte als kruier en was gehuwd met Agnes Buquet. Op 16 december 1568 werd hij onthoofd, 

maar volgens Nicolas Soldoyer stierf hij als goed katholiek en werd hij begraven in Saint-Quentin.282 

Toch werden zijn eigendommen in beslag genomen. Deze bestonden uit meubels ter waarde van 50 

pond 8 s. en een huis waarvan de prijs niet werd vermeld. Dat maakt het onmogelijk om een beeld te 

krijgen van het totale vermogen van Henry.  

157. Carlier Gérardt 

Nummer Verheyden: 1217 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 1, f° 239-240 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 90.; RK, n° 1203, f° 234-235 v° + f° 416 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 231-232.; 1 B, n° 
13193, f° 55-55 v°.; 1 B, n° 13211, f° 350-351 + f° 608-608 v°. 

Verheyden geeft voor Gérardt een bron in de Rekenkamer aan. Hij werd echter ook in een brief van 

de Raad van Beroerten van 4 juni 1568 vermeld. Daaruit blijkt dat hij op 4 juni 1568 als straf werd 

opgehangen op de grote markt van de stad omdat hij de Franse jaarmarkt had verhinderd. 283 Hij 

werd er tevens van beschuldigd met behulp van een hamer het grote altaar in de kerk van Saint-Brice 

evenals een wijwatervat en andere religieuze voorwerpen te hebben vernield. Gérardt was actief als 

kousen- en schoenmaker in de parochie Saint-Brice. Hij was ook oud-sergeant van de schepenen van 

Saint-Brice. Zijn eigendommen, bestaande uit een huis, werden in beslag genomen en in totaal 

geschat op 541 pond 10 s. 

158. Carlier Guilbert 

Nummer Verheyden: 1218 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 89.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 427 v°-428.; 1 B, n° 13211, f° 266 v° + f° 566 v°-567. 

Guilbert was gehuwd met Catherine Chiret en werkte als brouwer. In 1569 werd hij driemaal 

gedaagd, waarna hij werd verbannen. Zijn bezittingen werden geconfisqueerd en omvatten naast 

enkele meubels ook een rente. Zijn totale vermogen werd geschat op 159 pond 14 s. 

 

282 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 310. 
283 Id., p. 287. 
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159. Carnoye Galien 

Varianten: Julien / Jehan 

Nummer Verheyden: 1229 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 96.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 9 + 264 v°. 

Galien werkte als beenhouwer. In 1569 werd hij driemaal gedaagd, vervolgens werd hij verbannen. 

Bij gebrek aan een vonnis zijn we over zijn precieze daden niet geïnformeerd. Hij bezat geen 

onroerende goederen.  

160. Carnoye Grégoire 

Nummer Verheyden: 1230 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 89 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13209, f° 21-21 v°.; 1 B, n° 13211, f° 289. 

Grégoire, die op het punt stond te huwen, werd in januari 1568 drie keer gedaagd. In augustus van 

het daaropvolgende jaar stond hij op een lijst van de Raad van Beroerten als verbannen vermeld. Hij 

bezat enkel onroerende goederen ter waarde van 2.306 pond 6 s. 8 d. 

161. Carpentier Jehan 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 398. 

Deze naam werd door Verheyden niet in zijn lijst opgenomen. Bij gebrek aan een vonnis of 

dagingslijst blijven de reden, wijze en jaartal van zijn straf ongekend. Zijn bezittingen werden in 

beslag genomen als onderdeel van de straf. De lokale ontvanger meldde echter dat Jehan geen 

roerende goederen bezat en nergens werd melding gemaakt van onroerende eigendommen.  

162. Carpentier Loys 

Nummer Verheyden: 1247 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 101.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 375 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 184 v°. 

Loys was werkzaam als beenhouwer en werd rond oktober 1568 driemaal gedaagd. In augustus 1569 

verscheen een lijst uitgaande van de Raad van Beroerten waarin Loys als verbannen staat opgelijst. 

Hij bezat zelf geen roerende of onroerende goederen, maar huurde een stuk grond van Hugues 

Biscop (Verheyden nummer 681) voor 12 pond per jaar. 

163. Carpentier Nicolas 

Nummer Verheyden: 1250 Plaats: Jollain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
R.v.B., n° 155, f° 106 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 47 v°-52.; 1 B, n° 13211, f° 99 v°-100 + f° 494. 

Nicolas, bijgenaamd Collechon of Colchon, wordt door de bronnen als een jonge man omschreven. 

Hij was werkzaam als handelaar in schoenen en kreeg in 1568 drie dagvaardingen, waarna hij werd 
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verbannen. Zijn moeder werd wegens het bezit van verboden boeken, waarvan zij beweerde dat die 

eigendom van haar zoon waren, gearresteerd. De moeder ging vrijuit, in tegenstelling tot Nicolas.284 

Zijn eigendommen werden ten voordele van de koninklijke schatkist in beslag genomen en besloegen 

naast enkele meubels een huis met tuin en grond in meerdere stukken, het totaal werd geschat op 

318 pond 4 s. 

164. Carpentier Philippe 

Nummer Verheyden: 1251 Plaats: Rumegies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 184-186 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 110.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 399-399 v°.; 1 B, n° 13211, f° 310. 

Philippe was gehuwd met Jehenne du Mot en werd in januari 1569 driemaal gedaagd, waarna hij 

werd verbannen. Hij was afkomstig uit het Doornikse maar Verheyden lijstte hem verkeerdelijk bij 

Rijsel op. Hij beschikte enkel over roerende goederen ter waarde van 30 pond 13 s. 

165. Carpentier Quentin 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Ramegnies (D.) Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13205, f° 129-130.; 1 
B, n° 13209, f° 57 v°-58. 

Deze naam werd niet in de lijst van Verheyden teruggevonden. Quentin werd in 1568 verbannen, 

maar was de stad reeds eerder ontvlucht. Zijn bezittingen, enkel bestaande uit roerende goederen 

ter waarde van 15 pond 3 s., werden in beslag genomen. 

166. Carpentier Robert 

Nummer Verheyden: 1254 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 92.; A.D.N., 
1 B, n° 13209, f° 44-44 v°. 

Robert werd ervan beschuldigd psalmen te hebben gezongen. Daarom werd hij verbannen en 

werden zijn goederen, louter bestaande uit een rente op een huis, geconfisqueerd. Zijn totale 

vermogen werd geschat op 90 pond 8 s. 

167. Carpreau Pierre 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 111.; 
A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 72 v°-74.; 1 B, n° 13211, f° 393 v°. 

Pierre, gehuwd met Jehenne Chunnis, was werkzaam als timmerman en werd op 1 september 1568 

opgehangen nadat hij eerder al uit de gevangenis was ontsnapt en eind mei weer werd 

284 G. Moreau, Histoire du protestantisme à Tournai jusqu’à la veille de la révolution des Pays-Bas, Parijs, Belles 
lettres, 1962, p. 376. 
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ingerekend.285 Hij was ontsnapt via een touw van laken dat hij met behulp van een mes – verkregen 

van een bewaker – had vervaardigd.286 Zijn eigendommen bestonden uit meubels ter waarde van 34 

pond 17 s. en een huis, waarvan de waarde niet gekend was. Daarom kan er geen uitspraak over zijn 

totale vermogen worden gedaan.  

168. Castel Adrien 

Nummer Verheyden: 1273 Plaats: Machin (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 304-306.; 
R.v.B., n° 105, f° 158.; R.v.B., n° 155, f° 78 v°.; R.v.B., n° 328, f° 132.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 107 v°. 

Adrien, bijgenaamd Drienne, woonde in de parochie Machin in het Doornikse. Hij werd drie keer 

gedaagd omdat hij samen met anderen kerkdeuren had geopend om de beeldenstormers te helpen. 

In augustus 1569 verscheen een lijst in opdracht van de Raad van Beroerten waarop Adrien als 

verbannen staat opgegeven. Hij bezat geen eigendommen. 

169. Castellain Pierre 

Nummer Verheyden: 1278 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 124 v°-125.; 
R.v.B., n° 155, f° 110 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 284-284 v°.; 1 B, n° 13192, f° 21 v°-22.; 1 B, n° 
13205, f° 75 v°-77 v°.; 1 B, n° 13211, f° 223 v°. 

Pierre werkte als landbouwer in Bailleul. Op basis van informatie van getuigen en uit ondervragingen 

was gebleken dat hij in 1566 meermaals ketterse preken, die rondom en in de stad werden 

gehouden, had bijgewoond en hierbij vaak ook gewapend was. Rond kerst van datzelfde jaar liep hij 

gewapend met een haakbus rond om de rebellen en opstandelingen te verdedigen. Hij zou een van 

de rebellen zelfs een haakbus hebben gegeven en stond in die periode trouw aan de zijde van de 

opstandelingen. Wegens beschuldigingen van “lese majeste”287 werd hij op 21 juli 1568 veroordeeld 

tot onthoofding op de grote markt waarna zijn goederen werden geconfisqueerd. Deze bestonden uit 

roerende goederen, een stuk grond en enkele rentes. In totaal had hij een vermogen van 355 pond 3 

s. 

170. Cathelyn 

Varianten: Catherina 

Nummer Verheyden: 1292 Plaats: Belle  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 442-445 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 7049, f° 9 v°. 

285 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 2, s.p. 
286 Id., s.p. 
287 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 125. 
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Cathelyn werd drie keer gedaagd en vervolgens verbannen. Ze was gehuwd met Jacques of Jacop 

Hosset, en niet Losset zoals Verheyden schrijft. Dat is echter niet Verheydens enige fout, hij plaatste 

Cathelyn in zijn lijst bij het Doornikse Baillleul maar de dagingslijst toont aan dat ze uit Belle in Frans-

Vlaanderen afkomstig was. Haar naam zal dus niet in de uitgezuiverde lijst worden opgenomen. 

171. Catherel Jehan 

Varianten: Cotterel 

Nummer Verheyden: 1293 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 292-293.; 
R.v.B., n° 20, f° 324-326. 

Jehan werd, samen met enkele anderen, gezien als “grand sectaire”288, die preken en bezoedelingen 

verspreidde. Daarnaast meende men dat hij een van de grote “fauteurs et adhereurs dudicts 

sectaires”289 was. Na driemaal te zijn gedaagd werd hij om die redenen in absentia op 7 december 

1568 eeuwig verbannen en werden zijn bezittingen in beslag genomen.  

172. Catherine 

Nummer Verheyden: 1297 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 20, f° 138-140.; R.v.B., n° 155, f° 83 v°.  

Catherine, echtgenote van Guillame de le Motte (Verheyden nummer 2913), zou op 5 november 

1568 zijn gevonnist volgens de bron die Verheyen opgeeft. In dat vonnis werd haar naam echter niet 

teruggevonden. Het is dus onbekend waarvan ze werd beschuldigd. Wel staat ze in een lijst uit 

augustus 1569 vermeld als verbannen en werden ook de drie dagingslijsten teruggevonden, waarop 

zowel zij als haar echtgenoot werden gedaagd. 

173. Catherine 

Nummer Verheyden: 1303 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 104-106.; 
R.v.B., n° 155, f° 83 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 291. 

Catherine, gehuwd met Guillame Machon, werd in 1569 driemaal gedaagd. Uit een lijst van augustus 

1569 blijkt dat ze was verbannen. Ze bezat geen eigendommen. 

174. Cauche Nicolas 

Nummer Verheyden: 1322 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 29 v°-30.; 
R.v.B., n° 105, f° 74 + 164 v°.; R.v.B., n° 155, f° 106.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 9. 

288 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 293. 
289 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 293. 
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Nicolas werkte als handelaar in Doornik en was gehuwd met Martine Morliere (Verheyden nummer 

7674). Nicolas kreeg als straf eeuwige verbanning met inbeslagname van zijn bezittingen omdat hij 

had deelgenomen aan de sektarische consistories en als diaken aalmoezen uitdeelde. Hij gaf de 

predikanten onderdak in zijn woonst, begeleidde en verdedigde hen met wapens tijdens het preken. 

Hij betaalde de plunderaars en voorzag de mensen van wapens, deelde haakbussen en pistolen uit 

aan de rebellen. Bovendien had hij meegeholpen aan het verbranden van papieren van de kerk van 

Notre Dame. Hij voorzag het rebellenkamp van brood en andere benodigdheden. Hij plaatste de 

artillerie van de stad in handen van de rebellen en droeg hout naar het belfort. Nicolas Cauche werd 

in andere bronnen als “principal gouverneur et facteur des ministres et rebelles” genoemd.290 Na de 

Beeldenstorm was hij een van de calvinistische gezanten die met Margaretha van Parma en Jacques 

de la Torre over het houden van calvinistische preken onderhandelde. 291  Hij bezat geen 

eigendommen, wat uitzonderlijk was voor een handelaar. 

175. Cauchefer Vinchant 

Varianten: Cauche 

Nummer Verheyden: 1323 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 114 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13204, f° 239 v°-241 v°.; 1 B, n° 13211, f° 297 v°. 

Vinchant woonde in de parochie Saint-Jacques en was gehuwd met Chionette Mallet (Verheyden 

nummer 7296). Hij was werkzaam als lakenwever. Hij werd in januari 1568 samen met zijn 

echtgenote drie keer gedaagd maar hij kwam niet opdagen, waardoor hij in absentia werd 

verbannen. Bovendien werden zijn eigendommen, enkel bestaande uit roerende goederen ter 

waarde van 67 pond 6 s. 6 d., in beslag genomen. 

176. Cauchie Michel 

Nummer Verheyden: 1326 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 279-280 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 24-25.; R.v.B., n° 155, f° 103 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 148. 

Michel werkte als kousen- en schoenmaker in de parochie Notre Dame te Doornik. Hij werd na drie 

dagvaardingen te hebben ontvangen ten slotte bij verstek veroordeeld op 30 oktober 1568 wegens 

deelname aan calvinistische preken, tijdens dewelke hij zijn kind had gedoopt. Het vonnis luidde 

eeuwige verbanning en confiscatie van goederen, maar hij bezat geen onroerende goederen. 

Nergens werd melding gemaakt van roerende goederen, mogelijk had Michel zijn bezittingen op zijn 

vlucht meegenomen of eerder al verkocht. 

290 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 334. 
291 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 1, p. 61. 
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177. Caudrelier Marie 

Nummer Verheyden: 1329 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 227-229.; 
R.v.B., n° 155, f° 104 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 279 v°. 

Marie was gehuwd met Pierre Chamart (cfr. infra), die werd geëxecuteerd. Marie zelf werd in 1569 

drie keer gedaagd, waarna ze werd verbannen. De bezittingen werden reeds bij de terechtstelling 

van haar echtgenoot in beslag genomen. 

178. Caudron Pierre 

Nummer Verheyden: 1334 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
A.D.N., 1 B, n° 13192, f° 17 v°.; 1 B, n° 13205, f° 32-34 v°.; 1 B, n° 13211, f° 98-98 v° + f° 493-493 v°. 

Pierre was werkzaam als tapijtwever in het Doornikse en was gehuwd met Marie Simon. In 1568 

werd hij drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. Zijn eigendommen, bestaande uit meubels, 

een huis en een stuk grond, bedroegen een totale waarde van 324 pond 19 s. en werden 

geconfisqueerd. 

179. Celet Brixe 

Nummer Verheyden: 1358 Plaats: Hollain (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 3, f° 290-291 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 83.; A.D.N., 1 B, n° 13205, f° 115-117. 

Verheyden verwijst in zijn bronvermelding niet naar een vonnis maar naar de briefwisseling van de 

Raad van Beroerten. Daaruit blijkt dat Brixe, voordien werkzaam als wagenmaker, samen met 

Willemet Allardt (Verheyden nummer 149) ter dood was veroordeeld en dat zijn goederen zouden 

worden geconfisqueerd, maar dat hij tijdig op de vlucht sloeg, wat zijn schuld echter zou bevestigen. 

In 1569 verscheen een lijst met namen van bannelingen en terdoodveroordeelden, Brixe staat 

daarop als gevangen vermeld. Zijn bezittingen werden in beslag genomen en bestonden enkel uit 

roerende goederen.292 Brixe was huurder van een stuk grond dat toebehoorde aan Simon Aymery 

(Verheyden nummer 275). Zijn totale vermogen werd na aftrek van kosten geschat op 70 pond 3 s. 

180. Chamart Pierre 

Nummer Verheyden: 1368 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 1203, f° 77-77 v° + f° 
83 + f° 300 v°-303 v° + f° 412.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 235 v°-238 v°.; 1 B, n° 13193, f° 28-29 v°.; 1 B, 
n° 13209, f° 50-51.; 1 B, n° 13211, f° 352-354 v° + f° 609 v°-610 v°.; 1 B, n° 13212, f° 169-170. 

Pierre, een rijke wijnhandelaar, werd op 16 september 1567 gevangengenomen omdat hij vanuit zijn 

huis een gemeenschappelijk raam met de lakenhal had laten bouwen, waardoor hij steeds zelf de 

292 H.E. Van Gelder, Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, ’s-
Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973, deel 2, p. 159-160. 
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preken kon bijwonen maar waarlangs ook leden van de magistraat in het geheim preken 

bezochten. 293  Op 30 juni 1568 werd hij opgehangen omdat hij ervan werd beschuldigd de 

predikanten met wapens te hebben beschermd. Hij had ook deel uitgemaakt van de afgezanten die 

in naam van de sektariërs met de vertegenwoordigers van de landvoogdes onderhandelden. Hij was 

zelfs op audiëntie bij de landvoogdes geweest om een vrije geloofsbelijdenis en geld voor de 

constructie van tempels te vragen.294 Zijn eigendommen, bestaande uit huizen en rentes, werden in 

beslag genomen. Zijn totale vermogen werd geschat op 5.791 pond 12 s. 2 d. 

181. Chasteaulx Bastin 

Varianten: Choteaulx  

Nummer Verheyden: 1380 Plaats: Lecelles (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
A.D.N., 1 B, n° 13209, f° 132.; 1 B, n° 13211, f° 77. 

Bastin, broer van Rogier, werd drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij bezat enkel een 

rente ter waarde van 102 pond, die in beslag werd genomen ten voordele van de koninklijke 

schatkist. 

182. Chasteaulx Rogier 

Varianten: Chotteaulx 

Nummer Verheyden: 1381 Plaats: Lecelles (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
R.v.B., n° 155, f° 112.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 77. 

Rogier werd samen met zijn broer Bastin drie keer gedaagd. Op een lijst daterend uit augustus 1569 

staat Rogier als verbannen opgegeven. Hij bezat geen eigendommen. 

183. Chastelon Oste 

Varianten: Castelain / Ostelon 

Nummer Verheyden: 1384 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 108.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 424.; 1 B, n° 13211, f° 225. 

Oste werkte als tapijtwever in de parochie Sainte-Marguerite in Doornik. Na drie keer te zijn 

gedagvaard werd hij in absentia op 30 oktober 1568 gevonnist tot eeuwige verbanning met 

inbeslagname van zijn bezittingen omdat hij de nieuwe preken had bijgewoond en tevens aan de 

veldslag en verdediging van Lannoy had deelgenomen. Als onderdeel van zijn straf dienden zijn 

293 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 273. 
294 Id., p. 290-291. 
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eigendommen te worden geconfisqueerd maar de lokale ontvanger belast met die taak meldde dat 

Oste noch roerende noch onroerende goederen had. 

184. Chaullet Jaspart 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 97 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 310. 

Deze persoon werd niet door Verheyden opgelijst maar hoort wel degelijk bij Doornik en het 

Doornikse want hij werd in de bronnen bij dit gebied opgelijst, al is de precieze plaats van herkomst 

niet gekend. Wel is geweten dat hij werd verbannen en dat als straf zijn bezittingen in beslag werden 

genomen. Hij bezat echter niets. 

185. Chembecq Hellin 

Nummer Verheyden: 1390 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 46.; R.v.B., n° 
105, f° 170 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13192, f° 8 v°.; 1 B, n° 13211, f° 67 v°. 

Hellin werd in de bronnen als handarbeider omschreven. Hij werd door getuigen met wapens bij het 

rebellenkamp gezien en wegens daden gericht tegen Zijne Majesteit werd hij voor eeuwig verbannen 

en werden zijn goederen geconfisqueerd. Deze goederen bestonden uit een huis en tuin, maar de 

prijs werd niet vermeld, waardoor we geen beeld van het totale vermogen van de veroordeelde 

kunnen vormen. 

186. Chembecq Jacques 

Nummer Verheyden: 1391 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 43 v°.; R.v.B., 
n° 155, f° 92.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 38-38 v°.; 1 B, n° 13192, f° 30-30 v°.; 1 B, n° 13211, f° 64 v° + 
476 v°. 

Jacques werkte als landbouwer in Bailleul. Hij werd schuldig bevonden omdat hij bij het 

rebellenkamp werd gezien en daar onder een van de kapiteins werd geronseld. Hij was voor hen een 

aanwinst omdat hij als gliseur (iemand die de wereldlijke zaken voor een kerk afhandelt295) toegang 

had tot de kerk van Bailleul en zodoende de beeldenstormers de ornamenten van de kerk kon geven 

om te breken. Hij liep ook gewapend rond met een haakbus en een pistool. Als straf werd hij voor 

eeuwig verbannen en verloor hij zijn bezittingen, bestaande uit een huis en tuin. Zijn totale 

vermogen werd geschat op 338 pond 15 s. 

187. Cheuvronet Guillame 

Nummer Verheyden: 1394 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 1203, f° 19 v°-20.; 
A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 156 v°-157.; 1 B, n° 13211, f° 549 v°. 

295 Dictionnaire Godefroy, “Glisseur”, Parijs, F. Vieweg, 1885, v. 4, p. 291. 
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Guillame was werkzaam als wolwever en werd door de Raad van Beroerten in 1568 verbannen, maar 

bij gebrek aan een vonnis blijft de reden ongekend. Zijn roerende goederen besloegen een schamele 

4 pond, wat de Raad aan zijn echtgenote Franchoise Pomier liet wegens haar armoede. Zijn 

onroerende goederen werden wel in beslag genomen. Het totale vermogen van Guillame werd 

geschat op 114 pond. 

188. Chindieu Jehan 

Nummer Verheyden: 1400 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 1, f° 239-240 v°.; 
R.v.B., n° 155, f° 99.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 352. 

Verheyden verwijst als bron naar de briefwisseling van de Raad van Beroerten. Een vonnis werd niet 

teruggevonden. De brief dateerde van 11 juni 1568 en stelt dat Jehan, bijgenaamd Saint-Dieu en 

werkzaam als kuiper, op 14 januari 1568 uit het Belfort was ontsnapt. Hij had voordien kerken in 

Ramegnies geplunderd en was de rebellentroepen naar Lannoy en Wattrelos gevolgd. Hij had ook 

een preek nabij de abdij van Prés-aux-Nonnains gewapend bijgewoond.296 In de brief stuurde de 

Raad van Beroerten erop aan hem met de dood te straffen als voorbeeld voor anderen. Na zijn 

ontsnapping werd hij terug opgespoord en ten slotte op 22 juni 1568 opgehangen.297 Hij bezat geen 

onroerende goederen. 

189. Chiret Rolland 

Nummer Verheyden: /   Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 112 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 13205, f° 132-133 v°.; 1 B, n° 13209, f° 127.; 1 B, n° 13211, f° 387 + f° 628.; 1 B, n° 
13212, f° 190. 

Deze naam werd niet in de lijst van Verheyden teruggevonden. Rolland was afkomstig van het 

Doornikse en was een ontsnapte gevangene die toch weer werd opgespoord en in augustus 1568 

werd geëxecuteerd. De wijze waarop en de reden waarom blijven beide ongekend bij gebrek aan een 

vonnis. Zijn bezittingen, bestaande uit meubels, een huis en een rente, hadden een geschatte waarde 

van 243 pond en werden in beslag genomen. 

190. Chivronelle Guillame 

Nummer Verheyden: 1401 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 20, f° 26-28.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 234 v°.; 1 B, n° 13212, f° 108 v°. 

Guillame, werkzaam als wolwever in de parochie Saint-Nicaise te Doornik, werd na drie dagingen op 

5 november 1568 bij verstek gevonnist tot eeuwige verbanning met confiscatie van goederen wegens 

296 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 289. 
297 Ibid. 
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het bijwonen van gereformeerde preken en het aanhangen van de leer van Calvijn. Guillame’s naam 

verschijnt enkel in de opsomming aan het begin van het vonnis, maar keert later niet meer terug 

zodat zijn specifieke vergrijpen niet worden benoemd. Hij bezat enkel een huis ter waarde van 60 

pond, dat door de Raad van Beroerten werd geconfisqueerd. 

191. Chuyne Jehan 

Nummer Verheyden: 1415 Plaats: Froyennes (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 57 v°.; R.v.B., 
n° 155, f° 92 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 230 v°.; 1 B, n° 13211, f° 76.; 1 B, n° 13212, f° 35-35 v°. 

Jehan, actief als timmerman, werd aanvankelijk veroordeeld tot eeuwige verbanning met 

inbeslagname van zijn bezittingen omdat hij tijdens de troebelen van 1566 had meegewerkt aan de 

plundering van de kerk van Froyennes en gewapend preken had bijgewoond. Bovendien had hij de 

rebellen gewapend bijgestaan te Lannoy en ageerde hij dus tegen Zijne Majesteit. Hij werd op 21 

januari 1568 verbannen maar op 12 april van datzelfde jaar werd hij toch opgehangen.298 Zijn 

eigendommen behelsden een huis met tuin en nog een derde van een ander huis. De prijzen 

ontbreken telkens en daardoor kan het totale vermogen van Jehan niet worden gereconstrueerd. 

192. Cinquet François 

Nummer Verheyden: 1417 Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 18. 

Als bron geeft Verheyden een dagingslijst aan, maar de persoon werd er niet in teruggevonden. Ook 

in andere bronnen werd de naam niet gevonden. Hij blijft in de uitgezuiverde lijst staan maar werd 

niet opgenomen in de berekeningen wegens onduidelijkheden over zijn plaats van herkomst. 

193. Cinquet Guillame 

Nummer Verheyden: 1418 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95. 

Guillame, broer van Anthoine, ontving in januari 1568 drie dagvaardingen, waarna hij werd 

verbannen.  

194. Clarisse Jehan 

Nummer Verheyden: 1508 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
R.v.B., n° 155, f° 92 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 79 v°. 

Jehan was werkzaam als schoenmaker en werd driemaal gedaagd. Een lijst daterend uit augustus 

1569 vermeldt hem als verbannen. Zijn goederen dienden te worden geconfisqueerd als onderdeel 

van zijn straf, maar hij bezat niets. 

298 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 2, s.p. 
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195. Clays Nicolas 

Nummer Verheyden: 1519 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 17-20.; 
R.v.B., n° 155, f° 106 v°.; RK, n° 1203, f° 47.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 101-101 v°.; 1 B, n° 13193, f° 22.; 
1 B, n° 13206, f° 227 v°-228 v°.; 1 B, n° 13211, f° 172-172 v° + f° 519 v°-520. 

Nicolas was werkzaam als kleermaker en werd in oktober 1568 driemaal gedaagd. Een opsomming 

die in opdracht van de Raad van Beroerten in augustus 1569 werd opgesteld, lijst hem als verbannen 

op. Hij was niet komen opdagen en werd dus in absentia veroordeeld. Zijn eigendommen werden in 

beslag genomen en bestonden uit enkele meubels en een huis. Zijn totale vermogen werd geschat op 

307 pond 4 s. 

196. Clément (Franchois) 

Nummer Verheyden: 1525 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 14-17.; 
R.v.B., n° 105, f° 142 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 338. 

Verheyden geeft enkel de achternaam weer, dankzij het vermelden van de echtgenote Marie Saison 

(Verheyden nummer 8922) kan worden afgeleid dat het om Franchois Clément gaat. Hij was 

afkomstig uit de parochie Saint-Pierre en werd samen met zijn dochter Magdeleine (cfr. infra) in 

1570 driemaal gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij bezat geen onroerende goederen. Franchois 

was tweede procureur van Doornik en assisteerde de calvinisten bij de oprichting van hun eigen 

geloofshuizen. Hij werd op 24 februari 1567 uit zijn ambt ontheven.299 Verheyden haalt voor Clément 

verkeerdelijk de dagingslijst nummer 19 aan, terwijl zijn naam in nummer 20 werd teruggevonden.  

197. Clément Denis 

Nummer Verheyden: 1526 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 96-98.; 
R.v.B., n° 155, f° 85.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 334 v°-335.; 1 B, n° 13211, f° 298 v°. 

Denis woonde in de Saint-Jacques parochie in Doornik en was werkzaam als stofbewerker. Hij werd 

in de bronnen als een oude man omschreven. In januari 1568 werd hij drie keer gedaagd. Een 

document uit de Raad van Beroerten daterend van augustus 1569 duidt hem aan als verbannen. Zijn 

bezittingen, bestaande uit enkele meubels ter waarde van 6 pond 15 s., werden in beslag genomen. 

198. Clément Hercules 

Nummer Verheyden: 1527 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 147.; RK, n° 
1203, f° 20 v°-22.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 58 v°-59 v°.; 1 B, n° 13212, f° 282-282 v°. 

299 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 1, p. 71. 
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De bronnen uit de Rekenkamer omschrijven hem als “mort hereticque”. Hij werd in 1568 

terechtgesteld, maar de wijze waarop werd niet gespecificeerd. Zijn eigendommen, bestaande uit 

roerende goederen en enkele huizen, ter waarde van 1.379 pond 3 s. werden ten voordele van de 

koninklijke schatkist geconfisqueerd.   

199. Clément Jehan 

Nummer Verheyden: 1529 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 94 v°.; RK, n° 1203, f° 74 v°-75 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 
131-133 v°.; 1 B, n° 13193, f° 26-27.; 1 B, n° 13206, f° 425 v°.; 1 B, n° 13209, f° 70 v°-71.; 1 B, n° 
13211, f° 228-228 v° + f° 545 v°-546. 

Jehan woonde in de parochie Sainte-Marguerite en was actief als wolwever. Hij werd op 30 oktober 

1568 tot eeuwige verbanning veroordeeld wegens het bijwonen van gereformeerde preken nadat hij 

in dezelfde maand drie keer werd gedaagd. Hij werd door getuigen samen met Pasquier Brassart (cfr. 

supra) gezien en assisteerde de heer du Bus, Gabriel Cambry. Jehan zou een ontvanger van de koning 

met een zwaard bedreigd hebben. Hij ontvluchtte tijdig de stad en werd bij verstek veroordeeld. Hij 

had drie Bourgondische soldaten ingekwartierd. Zijn eigendommen, bestaande uit een paar huizen, 

werden geconfisqueerd. Zijn totale vermogen werd geschat op 4.209 pond 1 s. 10 d. 

200. Clément Magdelaine 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 14-17.; 
A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 338 v°. 

In tegenstelling tot de vader werd deze persoon niet door Verheyden in zijn lijst opgenomen. 

Magdelaine woonde samen met haar ouders in de parochie Saint-Piat in Doornik en werd in 1570 

samen met haar vader Franchois driemaal gedaagd, waarna ze werd verbannen. Zij bezat geen 

goederen. 

201. Clement Martin 

Nummer Verheyden: /  Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 265 v°-266.; 
1 B, n° 13209, f° 44. 

Deze persoon werd niet door Verheyden in zijn lijst opgenomen. Toch hoort Martin bij Doornik, al 

kan niet precies gezegd worden of hij inwoner van de stad was of van een dorp in het Doornikse. Hij 

werd in 1568 veroordeeld, waarbij als onderdeel van zijn straf zijn goederen werden geconfisqueerd. 

Martin bezat enkel roerende goederen ter waarde van 29 pond 15 s. 
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202. Clerbo Jehan 

Nummer Verheyden: 1531 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 36 v°-37.; 
R.v.B., n° 155, f° 91 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 216 v°-217. 

Jehan was werkzaam als tapijtwever in Saint-Amand in het Doornikse. Hij werd gezien bij het dragen 

van wapens ter ondersteuning van de rebellen tijdens de slag om Lannoy en werd daarom voor 

eeuwig verbannen waarbij zijn goederen in beslag werden genomen. Hij bewoonde een huis van Loys 

Clerbo voor 3 pond per jaar. 

203. Clerbo Loys 

Nummer Verheyden: 1532 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B. n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 20, f° 138-140.; R.v.B., n° 155, f° 101 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 331.; 1 B, n° 13211, f° 542 
v°. 

Verheyden wijst in zijn bronvermelding een vonnis van 5 november 1568 aan waarbij enkele mensen 

van de parochie Saint-Nicaise werden veroordeeld tot eeuwige verbanning met confiscatie van 

goederen omdat ze vroeger calvinistische preken hadden bijgewoond. Clerbo Loys komt echter niet 

voor in de namenlijst. Wel werden de drie dagingslijsten van Loys teruggevonden, maar die 

verschaffen geen verdere informatie over de reden van zijn verbanning. Zijn bezittingen, bestaande 

uit een huis ter waarde van 180 pond, werden in beslag genomen.  

204. Clincquart Bastien 

Nummer Verheyden: 1542 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 272-273 v°.; 
R.v.B., n° 20, f° 21-23.; R.v.B., n° 155, f° 82.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 225 v°. 

Bastien, wonende in de parochie Sainte-Marguerite te Doornik, werd op 30 oktober 1568 gevonnist 

nadat hij drie keer was gedaagd. Hij had in eerdere jaren de nieuwe preken bijgewoond en had ook 

deelgenomen aan de verdediging van en de slag om Lannoy. Om die redenen kreeg hij als straf de 

eeuwige verbanning met verlies van zijn bezittingen ten voordele van de koninklijke schatkist. Hij 

bezat echter geen onroerende goederen.  

205. Cocqueau Gille 

Nummer Verheyden: 1580 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 187-189 v°.; 
R.v.B. n° 19, f° 259-264.; R.v.B., n° 155, f° 89.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 219 v°-220.; 1 B, n° 13211, f° 
257 v°. 

Gille was gehuwd met Franchoise Cauchie. Op 5 juni 1568 werd hij na drie dagingen veroordeeld 

wegens deelname aan de Beeldenstorm, onder andere in de bisschoppelijke kerk van Notre Dame, 

waarna hij naar het kapittel van hetzelfde college ging en er van de wijn dronk. Van daaruit trok hij 
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naar de kapel en parochiekerk van Saint-Piat en de volgende dag naar het klooster van Marchiennes. 

Hij vocht aan de zijde van de beeldenstormers en rebellen. Hij stal wit brood en gebraden vlees en 

wierp beelden naar beneden. Hij pleegde daden tegen Gods eer en werd om die reden gevonnist tot 

ophanging met confiscatie van goederen. Deze bestonden enkel uit roerende bezittingen ter waarde 

van 17 pond 12 s. 

206. Cocquere Anthoine 

Nummer Verheyden: 1582 Plaats: Bailleul (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 186. 

Verheyden geeft als bron het archiefnummer 328 van de Raad van Beroerten aan. Daarin staat de 

naam van Anthoine vermeld, zonder verdere informatie. In andere bronnen werd zijn naam niet 

teruggevonden waardoor we niets over deze persoon kunnen vertellen. 

207. Cocqueremont Jehan 

Nummer Verheyden: 1583 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 96.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 222-222 v°.; 1 B, n° 13211, f° 277 v°. 

Jehan werkte als tapijtwever en werd in september 1569 driemaal gedaagd. Nadien werd hij 

verbannen, zoals een lijst uit augustus van dat jaar aangeeft. Zijn eigendommen werden 

geconfisqueerd: hij bezat enkel roerende goederen ter waarde van 17 pond 6 s. 

208. Coignet Guillame 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 271 v°-273. 

Guillame werd door Verheyden niet in zijn lijst opgenomen. Hij werd in 1568 veroordeeld waarbij ook 

zijn goederen in beslag werden genomen. Deze bestonden enkel uit meubels en andere roerende 

goederen en hadden een totale waarde van 26 pond 10 s. 

209. Colle Hélène 

Nummer Verheyden: 1638 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 91.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 265. 

Hélène werd in 1569 driemaal gedaagd. In datzelfde jaar werd ze op een lijst als verbannen vermeld. 

Doordat haar vonnis ontbreekt, is de reden van haar verbanning niet gekend. Als onderdeel van haar 

straf dienden haar eigendommen te worden geconfisqueerd, maar ze had er geen. 

210. Colle Laurence 

Nummer Verheyden: 1639 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 19, f° 259-264.; 
R.v.B., n° 155, f° 101 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 150 v°-151.; 1 B, n° 13206, f° 230 v°-231.; 1 B, n° 
13212, f° 119. 
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Laurence was de weduwe van Jehan Blayer en ontving in 1569 drie dagvaardingen. Op een lijst 

daterend van augustus datzelfde jaar staat ze als verbannen opgegeven. Haar eigendommen 

omvatten naast meubels ook twee huizen. De Raad van Beroerten legde beslag op alles. Het totale 

vermogen van Laurence werd geschat op 527 pond 2 s. 

211. Comquet Anthoine 

Nummer Verheyden: 1660 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 20, f° 26-28.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 234. 

Anthoine was afkomstig van de Saint-Nicaise-parochie in Doornik. Vanwege het bijwonen van 

gereformeerde preken en het aanhangen van de calvijnse leer werd hij driemaal gedagvaard en ten 

slotte op 5 november 1568 tot eeuwige ballingschap met inbeslagname van zijn bezittingen 

veroordeeld. Hij had Doornik echter tijdig verlaten en dus werd hij bij verstek veroordeeld. 

Anthoine’s naam komt enkel in de opsomming bij de aanvang van het vonnis voor, maar zijn naam 

wordt later niet meer herhaald waardoor zijn specifieke aandeel aan de godsdiensttroebelen vaag 

blijft. Hij bezat geen onroerende goederen en over roerende goederen werd nergens iets 

teruggevonden. Mogelijk had Anthoine zijn bezittingen met zich meegenomen of reeds voor zijn 

vertrek verkocht. 

212. Comquet Gilles 

Nummer Verheyden: /   Plaats: Onbekend Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 89.; A.D.N., 
1 B, n° 13211, f° 288 v°. 

Deze persoon werd niet in de lijst van Verheyden opgenomen. Ook al is zijn herkomst niet precies 

gekend, wel kan met zekerheid worden gezegd dat hij bij Doornik of het Doornikse hoorde omdat zijn 

naam in de bronnen van dit gebied gevonden is. Om onbekende redenen werd hij door de Raad van 

Beroerten verbannen. Zijn eigendommen dienden te worden geconfisqueerd, maar hij had geen 

bezittingen. 

213. Constant Jehan 

Nummer Verheyden: 1667 Plaats: St-Amand (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 316-318.; 
R.v.B., n° 155, f° 92 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 88. 

Jehan, bijgenaamd Gros Jehan, werkte als wolwever in het Doornikse. Hij werd driemaal gedaagd, 

waarna hij werd verbannen. Hij bezat geen onroerende goederen om te confisqueren.  

214. Coppin Pierre 

Nummer Verheyden: 1701 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 281-282.; 
R.v.B., n° 19, f° 2-4.; R.v.B., n° 155, f° 109.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 433 v°.; 1 B, n° 13211, f° 159. 
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Pierre, zoon van Monffrant en wonende in de parochie Saint-Jehan te Doornik, werd na drie 

dagingen – waarin hij als “jeune homme”300 werd omschreven – op 6 november 1568 tot eeuwige 

banning met confiscatie van goederen gevonnist omdat hij in het verleden gereformeerde preken 

had bijgewoond. Pierre’s naam komt enkel in de oplijsting aan het begin van het vonnis voor. Over 

zijn precieze handelingen in 1566 blijft men vaag. Op een lijst die in augustus 1569 werd opgesteld, 

staat dat hij op het punt stond te trouwen. Hij bezat noch roerende noch onroerende goederen. 

215. Coppin Walleran 

Nummer Verheyden: 1702 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 286-287.; 
R.v.B., n° 20, f° 141-143.; R.v.B., n° 155, f° 114 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 239 v°. 

Walleran, wonende in de parochie Sainte-Magdaleine en actief als tapijtwever, werd na drie 

dagingen in november 1568 op de negentiende van diezelfde maand in absentia veroordeeld tot 

eeuwige verbanning met confiscatie van goederen omdat hij de kerk van Sainte-Magdaleine had 

geplunderd. Bovendien sprak hij kwaad over de katholieke Kerk, “dict que lon nyroit plus a ceste 

meschants Babilon (parlant de leglise)”301. Hij bezat echter niets om in beslag te nemen. 

216. Cordiers Marie 

Nummer Verheyden: 1712 Plaats: Belle  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 442-445 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 7049, f° 14 v°-15. 

Marie, echtgenote van Nicolas de Langhe, werd drie keer gedaagd. Hun bezittingen werden 

geconfisqueerd en bedroegen in totaal 59 pond 5 s. 6 d. Daarvan werd 11 pond 5 s. 6 d. afgehouden 

om aan de erfgenamen te geven. Verheyden maakte hier echter de fout Marie bij het Doornikse dorp 

Bailleul op te lijsten, terwijl ze in Belle woonde, zoals de dagingslijst aantoont. Zij wordt niet in de 

uitgezuiverde lijst opgenomen.   

217. Weduwe Corquel Jacques 

Nummer Verheyden: 1818 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., RK, n° 1203, f° 269 v°-272. 

De weduwe, wiens naam nooit in de bronnen wordt vermeld, was afkomstig uit Doornik. Een vonnis 

werd niet teruggevonden waardoor we niet weten wanneer, waarom en hoe ze werd gestraft. Wel 

weten we dat haar bezittingen in beslag werden genomen. Deze bestonden uit enkele huizen en 

hadden een geschatte waarde van 1.600 pond. 

 

300 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 19, f° 2-3. 
301 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 286 v°. 
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218. Cottreel Pierre 

Nummer Verheyden: 1845 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 105, f° 61.; R.v.B., 
n° 328, f° 196.; RK, n° 18877, f° 87 v° + f° 262.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 331 v°-335.; 1 B, n° 13207, f° 
1-22 v°.; 1 B, n° 13211, f° 414 v°-421 v° + f° 644-647. 

Op 14 april 1569 werd Pierre, die werkzaam was als avocaat, in de citadel gevangen gezet.302 Hij zou 

het document waarmee de sektariërs zich akkoord verklaarden met de eisen van de la Torre hebben 

opgesteld. Hij werd uiteindelijk in 1570 in Doornik levend verbrand. Eerst werd zijn tong uitgetrokken 

omdat hij zich voordeed als goed katholiek en deelnam aan de communie met Pasen, wat voor de 

autoriteiten een teken van pure hypocrisie was.303 Na de executie werd zijn verkoolde lichaam aan de 

galg gehangen. Bovenop zijn terechtstelling werden zijn eigendommen in beslag genomen: meubels, 

(delen van) huizen en een stuk grond. Zijn totale vermogen werd geschat op 6.219 pond 1 s. 8 d. 

219. Courtin Pierre 

Nummer Verheyden: 1859 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 274-276.; 
R.v.B., n° 18, f° 205-207.; R.v.B., n° 155, f° 109.; A.D.N., 1 B, n° 13206, f° 322 v°-323 v°.; 1 B, n° 13211, 
f° 203 v°. 

Pierre, werkzaam als schiptrekker in de parochie Saint-Piat te Doornik, werd na drie dagingen op 5 

november 1568 gevonnist omdat hij gereformeerde preken had bijgewoond en de leer van Calvijn 

volgde. Daarnaast had hij samen met vele anderen de kerken van Saint-Piat en Saint-Nicaise 

geplunderd. Als straf werd hij voor eeuwig verbannen en werden zijn bezittingen in beslag genomen, 

maar hij was de stad tijdig ontvlucht en werd dus in absentia veroordeeld. Zijn eigendommen 

bestonden enkel uit wat meubels ter waarde van 22 pond 18 s. 

220. Cousart Hubert 

Nummer Verheyden: 1865 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 328, f° 333-335.; 
RK, n° 1203, f° 261-262. 

Hubert werd verbannen, maar de reden wordt niet vermeld. Hij was echter tijdig de stad ontvlucht 

en werd bij verstek veroordeeld, waarbij ook zijn goederen – een huis – in beslag werden genomen. 

Zijn totale vermogen werd geschat 667 pond 19 s. 10 d.  

 

 

302 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 331. 
303 Id., p. 357. 
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221. Cousin Pierre 

Nummer Verheyden: 1867 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 108 v°.; RK, 
n° 19017, f° 6 v°.; RK, n° 19018, f° 43 v°-44 v°.; RK, n° 19019, f° 58 v°.; RK, n° 19020, f° 36-37.; RK, n° 
19021, f° 67 v°-68 v°.; RK, n° 19022, f° 107 v°-109.; RK, n° 19023, f° 42.; RK, n° 19024, f° 31 v°.; A.D.N., 
1 B, n° 13190, f° 5 v°.; 1 B, n° 13209, f° 77.; 1 B, n° 13211, f° 8 v°.; 1 B, n° 13212, f° 6. 

Pierre staat op een lijst uit 1569 als verbannen opgegeven. Hij was gehuwd met Jacqueline Belin en 

was werkzaam als wijnhandelaar. Zijn eigendommen, bestaande uit een huis met stal en rentes, 

werden in beslag genomen. Zijn totale vermogen werd geschat op 2.365 pond.  

222. Crampe Samson 

Nummer Verheyden: 1880 Plaats: Ramegnies (D.) Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 304-306.; 
A.D.N., 1 B, n° 13205, f° 80 v°-83.; 1 B, n° 13211, f° 111. 

Samson werd in 1568 drie keer gedaagd, waarna hij werd verbannen. Hij bezat enkel roerende 

goederen ter waarde van 86 pond 11 s.  

223. Craye Crestienne 

Varianten: Christyne 

Nummer Verheyden: 1885 Plaats: Belle  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 21, f° 442-445 v°.; 
A.D.N., 1 B, n° 7049, f° 3 v°. 

Crestienne was gehuwd met Guillame (Van) Basentyn die werkzaam was in de lakenindustrie. 

Crestienne werd drie keer gedaagd en vervolgens verbannen. Ze bezat geen goederen. Verheyden 

plaatst ook Crestienne foutief bij het Doornikse Bailleul, terwijl ze van Belle in Frans-Vlaanderen 

afkomstig was. Daarom wordt ze niet in de uitgezuiverde lijst opgenomen. 

224. Craye Jacques 

Nummer Verheyden: 1886 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 93-95.; 
R.v.B., n° 155, f° 96 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 286. 

Jacques werkte als mandenmaker en werd in januari 1568 drie keer gedaagd. In augustus 1569 

verscheen een lijst waarop hij als verbannen staat aangeduid. Hij bezat geen onroerende goederen. 

225. Croustel Adrien 

Nummer Verheyden: 1934 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 20, f° 65-68.; 
R.v.B., n° 155, f° 80 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13206; f° 409 v°; 1 B, n° 13211, f° 321 v°. 
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Adrien was werkzaam als wolwever en ontving in april 1569 drie dagvaardingen. In de zomer van 

datzelfde jaar stond hij op een lijst als verbannen aangegeven. Als onderdeel van zijn straf dienden 

zijn goederen te worden geconfisqueerd, maar hij had noch roerende noch onroerende bezittingen. 

226. Croustel Guillame 

Nummer Verheyden: 1935 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 6, f° 286-287.; 
R.v.B., n° 20, f° 141-143.; A.D.N., 1 B, n° 13211, f° 241-241 v°. 

Guillame werkte als waard en woonde in de parochie Sainte-Magdaleine. Hij werd, na driemaal te 

zijn gedaagd, op 19 november 1568 veroordeeld tot eeuwige verbanning met verlies van zijn 

bezittingen ten voordele van de koninklijke schatkist wegens het breken van beelden in de parochie 

Sainte-Magdaleine alsook het bijwonen van “les reprouvees presches des calvinistes”304. Hij bezat 

geen onroerende goederen. 

227. Cunelette Jehan 

Nummer Verheyden: 1950 Plaats: Doornik  Bronnen: / 

Verheyden heeft zich in zijn werk vergist: hij lijstte zowel een Jehan Cunelette als een Jehan 

Cuvelette op, met twee verschillende bronnen. Het gaat echter om een en dezelfde persoon. De 

vergissing is begrijpelijk omdat de letters –v en –n moeilijk te onderscheiden zijn en de schrijvers in 

de zestiende eeuw niet altijd even consequent te werk gingen. 

228. Cuvelette Jehan 

Nummer Verheyden: 1952 Plaats: Doornik  Bronnen: A.R.A., R.v.B., n° 155, f° 99 v°.; 
R.v.B., n° 328, f° 58-60.; RK, n° 1203, f° 55-55 v°.; A.D.N., 1 B, n° 13190, f° 277-277 v°.; 1 B, n° 13193, 
f° 17 v°-18.; 1 B, n° 13211, f° 377-377 v° + f° 621. 

Jehan was voordien gildemeester van de kleermakers van Doornik en werd op 2 mei 1569 onthoofd. 

Hij werd er namelijk van beschuldigd attributen voor de kerkdienst uit de gildekapel te hebben 

verkocht, samen met de bannier die traditioneel aan de gilde toebehoorde om de koning te dienen. 

De opkoper was een van de leiders van het rebellenkamp en de transactie had rond kerst van 1566 

plaatsgevonden.305 Zijn goederen werden in beslag genomen en bestonden uit enkele huizen. Zijn 

totale vermogen werd geschat op 689 pond 7 s. 10 d. 

 

304 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 6, f° 286. 
305 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 320. 
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2.2.  Aantekeningen bij de lijst van Verheyden 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, heeft A.L.E. Verheyden zich een aantal keren vergist bij het 

opstellen van zijn zeer uitgebreide lijst. Wat betreft de veroordeelden uit Doornik en het Doornikse 

die in deze thesis worden behandeld, vond ik 26 namen die Verheyden niet oplijstte. Voor sommige 

gevallen is een mogelijke verklaring dat Verheyden meende dat het om een persoon ging, zoals het 

geval was bij Jehan Cambier. Uit de bronnen bleek echter duidelijk dat het om vader en zoon ging die 

verschillende beroepen uitoefenden, de zoon was brouwer terwijl de vader als wolwever de kost 

verdiende. Die verklaring is echter niet voor alle niet-opgelijste namen van toepassing, wat nog maar 

eens aantoont dat de oorspronkelijke lijst van Verheyden omzichtig moet worden gehanteerd. Dat 

blijkt ook uit het feit dat zes mensen onterecht bij een andere stad, in dit geval vijf keer Rijsel en een 

maal Valenciennes, werden geteld. Ten slotte werden de namen van twee veroordeelden 

teruggevonden die Verheyden in de lijst van Doornik als veuve de of épouse de omschreef maar 

waarvan de familienaam met een B- begon en die dus in de uitgezuiverde lijst werden opgenomen. 

Dit geeft als voorlopig eindtotaal 228 casussen (194 van Verheyden + 34).  

Toch wordt dat aantal veroordeelden nog deels verminderd doordat Verheyden zelf enkele mensen 

te veel telde. Zo plaatste hij zeven personen onterecht bij Doornik. Eén iemand was afkomstig van 

Antwerpen en iemand anders van Geraardsbergen. Zij werden door Verheyden om onduidelijke 

redenen bij Doornik opgelijst. Een andere fout maakte hij bij het oplijsten van veroordeelden uit 

Bailleul. Het gaat hier namelijk om twee gelijknamige steden: Bailleul (Belle) in Frans-Vlaanderen, dat 

vroeger deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen, en Bailleul dat tot het Doornikse behoorde. 

De voormelde verwarring tussen Bailleul (Belle) en Bailleul (Tournai) heeft tot gevolg dat de 

gedaagden soms tot een verkeerde woonplaats worden gerekend. De namen die hij onder het 

Doornikse Bailleul oplijst, horen eigenlijk bijna allemaal bij Belle in de Westhoek, net als de namen 

die hij voor Belle zelf oplijst. Het is dus niet zo dat hij beide gehuchten heeft omgewisseld. Zijn 

vergissing blijkt onder andere uit de sterk Nederlands klinkende namen, zoals Cathelyn (nummer 

1292), Crestienne Craye (nummer 1885) en Josse Cappoen (nummer 1200) – wiens vonnis zelfs in het 

Nederlands werd opgesteld. Een andere aanwijzing was het feit dat, waar normaal bij de dagingen in 

de linkerbovenhoek steeds Tournai-Tournaisis vermeld staat, bij voorgaande (en nog enkele andere) 

namen enkel Bailleul staat vermeld. In andere vonnissen of dagingslijsten werden mensen 

teruggevonden waarbij vermeld stond dat ze uit Bailleul (in het Doornikse) komen, en die worden 

door Verheyden enkel bij Doornik opgelijst. Een laatste aanwijzing was dat de andere namen die in 

dezelfde dagingslijst als Crestienne Craye (Christyne Craeys), Marie Cordiers en Cathelyn (Catherina) 

staan, door Verheyden bij Bailleul (Belle) zijn opgelijst. De in totaal vijf namen bij de letters A-B-C 

werden dus door Verheyden verkeerdelijk bij het Doornikse Bailleul geplaatst en zullen kort worden 
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vermeld in de bespreking die volgt, maar bij de uitgezuiverde lijst worden die namen weggelaten. 

Niet elke naam die hij bij Bailleul oplijst is echter verkeerd. Zo hoort Willemet Allard wel bij het 

Doornikse Bailleul.  

Verheyden heeft ook drie namen dubbel geteld als gevolg van de soms zeer uiteenlopende 

schrijfwijzen die in de bronnen werden gehanteerd en ook als gevolg van de mallemolen van zijn 

fichesysteem. Het gaat om de volgende personen: Brigade zoals in de lijst staat, maar eigenlijk gaat 

het om de bijnaam van Jacques Peudesens (Verheyden nummer 8155); Hughues Bisschop en Hugues 

Biscops is een en dezelfde persoon wiens naam op diverse manieren in de bronnen werd geschreven; 

Jehan Cunelette en Jehan Cuvelette is ook eenzelfde persoon, maar in de bronnen werd niet op 

consistente wijze een onderscheid tussen de –n en de –v gemaakt. De vrouw van Hughes Benit 

heette Michielle, wat maakt dat ze niet in deze lijst zal worden opgenomen om de alfabetische 

beperking te respecteren. Ten slotte nam Verheyden twee mensen op in zijn lijst die niet met de 

Raad van Beroerten in aanraking waren gekomen. Pierre Baudechon (nummer 446) werd al in 

februari 1567 veroordeeld terwijl op dat moment de hertog van Alva nog onderweg was naar de 

Nederlanden en de Raad van Beroerten nog niet bestond. Hetzelfde geldt voor Guillame Bresoul 

(nummer 954) die op 4 september werd terechtgesteld, terwijl de Raad pas op het einde van 

diezelfde maand operationeel was. Tot slot moet worden opgemerkt dat twee mensen in de lijst van 

Verheyden noch in de door hem aangewezen bronnen noch in andere bronnen werden 

teruggevonden, over hen is dus niets geweten. Dat maakt dat in het vervolg met 213 (228 – 15) 

veroordeelden aan de slag zal worden gegaan. 

Tabel 1: Fouten in de lijst van Verheyden uitgedrukt in absolute cijfers ten opzichte van de volledige 

lijst van 228 onderzochte personen. 

Personen niet geteld + 26 
Personen verkeerdelijk bij Doornik geteld - 7 
Personen elders geteld maar van Doornik + 6 
Personen alfabetisch verkeerd opgelijst - 3 
Personen dubbel geteld - 3 
Personen niet door de Raad van Beroerten veroordeeld - 2 
Personen opgelijst maar niet gevonden - 2 
Totaal aantal fouten bij Verheyden   49 

 

In totaal maakte Verheyden 49 fouten op 228 mensen, wat een foutenmarge van bijna 21,5 % 

oplevert. Dat percentage ligt erg hoog in vergelijking met het Land van Aalst (9,5 %) en het 
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Meetjesland (9,09 %).306 De grootste misrekeningen zijn te wijten aan het niet tellen van verwezenen 

enerzijds en het verkeerdelijk oplijsten anderzijds. Het aantal veroordeelden is voor Doornik, in 

tegenstelling tot Aalst of het Meetjesland, toegenomen. In plaats van 194 veroordeelden zijn het er 

213 en komt men aan een percentage van 109,79 %. Indien de onderschatting van Verheyden voor 

de hele lijst van veroordeelden in Doornik en het Doornikse geldt, dat zouden er geen 1.099 maar 

1.206 mensen in de streek met de Raad in aanraking zijn gekomen. Voor de hele lijst van Verheyden 

samen zou het dan niet om 12.203 maar om 13.397 beschuldigden gaan. Dat cijfer zou echter wel 

degelijk overdreven zijn, zoals het onderzoek van Aalst en het Meetjesland heeft aangetoond. Daar 

werden namelijk minder mensen vervolgd dan Verheyden had aangehaald. Toch tonen de cijfers dat 

Doornik door de hertog van Alva zwaar werd geviseerd. 

Zoals gesteld lijstte Verheyden voor Doornik en het Doornikse 194 mensen op met een familienaam 

die met de letters A-B-C begon. Dat aantal werd via controle van de bronnen aangevuld tot 228 

namen omdat zes mensen onterecht bij een andere stad waren opgelijst, omdat van twee Doornikse 

vrouwen hun ware naam was teruggevonden en omdat 26 nieuwe namen in de bronnen werden 

gevonden. Toch kon het aantal van 228 veroordeelden nog worden gereduceerd wegens enkele 

fouten in Verheydens lijst: twaalf mensen werden onterecht als inwoner van Doornik of als vervolgde 

van de Raad van Beroerten aangeduid. Twee mensen werden niet teruggevonden in de bronnen en 

één persoon (épouse de Benit Hughes) hoorde met haar eigen naam, zijnde Michielle, niet in deze 

lijst thuis. Dat herleidt de lijst tot 213 casussen waarover informatie werd gevonden. De namen die 

niet in de lijst van veroordeelden van Doornik en het Doornikse thuishoren, mogen natuurlijk niet 

zomaar geschrapt worden. Met uitzondering van de twee mannen die reeds vóór de oprichting van 

de Raad van Beroerten werden gevonnist, kwam iedereen met de Raad in aanraking, zij het niet in 

het gebied dat hier wordt behandeld.  

2.3. Herkomst van de veroordeelden 
Tabel 2: Verdeling van de veroordeelden volgens herkomst 

Doornik 150 
Bailleul 8 
Blandain 8 
Saint-Amand 8 
Rumegies 4 
Lecelles 2 
Ramegnies 2 
Calonne 1 

306 A. Claeys, De economische en sociale achtergrond van de veroordeelden van de Raad van Beroerten uit het 
Meetjesland, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, p. 73. 
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Froyennes 1 
Hertain 1 
Hollain 1 
Jollain 1 
Machin 1 
Rosult 1 
Taintignies 1 
Ongekend 23 
Totaal 213 

 

De bronnen maken niet altijd consequent melding van de specifieke herkomst van de veroordeelden. 

De grote meerderheid was afkomstig uit Doornik: op 213 mensen in de uitgezuiverde lijst waarover 

informatie in de bronnen werd gevonden, werden 150 mensen onder Doornik geplaatst. Daarna 

volgen de dorpen Blandain, Bailleul en Saint-Amand met elk acht mensen. Slechts bij 23 personen 

werd de plaats van herkomst niet vermeld. Dat was voornamelijk het geval in de bronnen van de 

Rekenkamer. Ongeveer 70 % van alle veroordeelden kwam uit de stad Doornik, maar bijna 20 %, dus 

bijna één op vijf, was van een dorp of stadje in de omgeving afkomstig. Dat toont dat de 

beeldenstormers actief in het Doornikse deels uit de stad waren afgezakt maar toch ook op de steun 

van de dorpelingen konden rekenen. Het inwonersaantal van het Doornikse hinterland is moeilijk te 

schatten waardoor een verhouding van het aantal veroordeelden tot de totale bevolking er niet 

mogelijk is. 

Grafiek 1: Verdeling van de veroordeelden volgens herkomst 

 

Tabel 3: Verdeling van de veroordeelden in Doornik volgens parochie 

Notre Dame 8 
Sainte-Marguerite 8 
Saint-Nicaise 7 
Saint-Piat 7 
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Saint-Jacques 6 
Saint-Pierre 5 
Sainte-Catherine 4 
Sainte-Magdelaine 4 
Saint-Brice 2 
Saint-Jean 2 
Ongekend 97 
Totaal voor Doornik 150 

 

De dagingslijsten traden soms in detail en vermeldden zelfs in welke specifieke parochie in Doornik 

de mensen woonden. Dat was het geval voor 53 van de 150 vervolgden uit Doornik. Doordat van 

meer dan de helft van de veroordeelden uit Doornik niet geweten is in welke parochie ze woonden, 

kunnen geen boude uitspraken worden gedaan over het cijfermateriaal. Wel belangrijk is te stellen 

dat er geen grote uitschieters zijn en dat dus niet kan worden gezegd dat de ene parochie extreem 

opstandiger was dan de andere. De twee parochies met het meeste aantal vervolgingen zijn Notre 

Dame en Sainte-Marguerite met telkens acht veroordeelden.  

Verheyden lijstte op basis van zijn uitvoerige bronnenonderzoek 1.100 veroordeelden uit Doornik en 

het Doornikse op. In welke mate dat cijfer een overschatting is, kan louter op basis van deze thesis 

niet worden onderzocht. Hij kwam voor de mensen met een familienaam beginnend met A-, B- en C- 

uit bij 194 namen, wat toch niet overdreven lijkt. Nadat de nodige correcties werden doorgevoerd, 

waarbij namen werden geschrapt maar evengoed aan de lijst werden toegevoegd, werd het aantal 

van 213 veroordeelden bereikt (oorspronkelijk 215 maar van twee personen werd in de bronnen 

niets teruggevonden). Om een globaal beeld te schetsen van de omvang van het aantal 

veroordeelden plaatsen we Verheydens aantal van 1.100 slachtoffers tegenover een gemiddeld 

bevolkingsaantal van 18.000 - de bevolking werd in de zestiende eeuw op 16.000 tot 20.000 

inwoners307 geschat. Volgens deze geschatte berekening – het kan niet genoeg worden benadrukt 

dat het slechts een schatting is, verder onderzoek is wenselijk – zou de Raad van Beroerten 6,1 % van 

de bevolking van Doornik en het omliggende platteland, al dan niet in absentia, hebben berecht. 

Volgens de eigen berekeningen, op basis van het foutenpercentage van Verheyden, zouden er echter 

1.206 mensen zijn veroordeeld. Dat zou betekenen dat 6,7 % van het totaal aantal inwoners in 

Doornik en het Doornikse met de Raad in contact was gekomen en al dan niet werd veroordeeld. 

Zelfs dat verhoogde percentage toont aan dat ondanks de vervolgingen en de daaruit voortvloeiende 

sociale en economische moeilijkheden, de rol van de Raad van Beroerten en de hertog van Alva dient 

te worden genuanceerd.  

307 C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. 7. 

100 
 

                                                           



2.4. Straffen van de veroordeelden 
Mensen die schuldig werden bevonden aan ketterij kwamen meestal op de brandstapel terecht, 

zoals onder andere blijkt uit martyrologieën.308 Vooral ketters die niet bereid waren hun geloof af te 

zweren kregen een zware straf om als voorbeeld te dienen voor anderen. 309 Het hoofd van de 

veroordeelde werd nooit mee met het lichaam verbrand maar op een staak tentoongesteld, behalve 

bij anabaptisten, die bijna systematisch levend verbrand werden.310 Andere doodstraffen waren 

onthoofding of ophanging, waarbij A. Goossens concludeert dat “[a] priori, la question du rang social 

n’est pas en ligne de compte pour la pendaison ou la décapitation”.311 Na de zomer van 1566 leek 

ophanging steeds vaker de gehanteerde executievorm, voornamelijk voor de beeldenstormers.312 Op 

basis van vonnissen stelt Goossens voorts vast dat “la mort par l’épéé était réservée aux pénitents et 

aux réconciliés avec l’Eglise catholique romaine […]”.313 Haar eigen berekeningen, met betrekking tot 

verscheidene gebieden waaronder Valenciennes en Gent, tonen aan dat de doodstraf, ongeacht de 

vorm die ze aannam, in 32 % van het totale aantal veroordelingen werd uitgesproken, waarbij 

verbranding (ongeveer de helft van de executies) het grootste aandeel had.314 De vraag is in welke 

mate het cijfermateriaal met dat van Doornik overeenstemt.  

Grafiek 2: Verdeling van de veroordeelden van Doornik/Doornikse volgens straf 

 

 

 

308 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 52. 
309 Id., p. 53. 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
312 Id., p. 54. 
313 Ibid. 
314 Id., p. 65. 

161 

37 

2 
13 

Verbannen

Geëxecuteerd

Gevangen

Ongekend

101 
 

                                                           



Verbannen 161 75,57 % 
Geëxecuteerd 37 17,38 % 
Gevangen 2 0,94 % 
Ongekend 13 6,10 % 
Totaal 213 100,00 % 

 

Twee mensen waren op het moment dat de bronnen werden opgesteld gevangen genomen, 

waardoor we over hun lot in het ongewisse blijven. Het aantal terechtgestelden ligt volgens eigen 

onderzoek een stuk lager, namelijk 17,38 %. Het aantal executies volgens de berekeningen van A. 

Goossens is dus bijna het dubbele van wat het cijfermateriaal voor Doornik ons toont. Dat wil echter 

niet zeggen dat in Doornik en het Doornikse de doodstraf minder vaak werd uitgesproken dan in 

andere zuidelijke steden van de Nederlanden. Om tot die gevolgtrekking te kunnen komen, moeten 

eerst de andere beklaagden in de lijst van Verheyden worden onderzocht. Als het percentage van 

terechtstelling in deze lijst wordt doorgetrokken naar de volledige lijst van Doornik, zouden er op 

1.099 mensen zo een 191 mensen zijn geëxecuteerd. Volgens Verheyden waren 98 mensen door de 

Raad van Beroerten ter dood veroordeeld, wat overeenkomt met 8,9 % (zonder rekening te houden 

met dubbeltellingen of andere fouten). Ondanks de omzichtigheid waarmee de lijst dient te worden 

gehanteerd, kan het cijfermateriaal hier als schets dienen. In de lijst van Verheyden staan er op de in 

totaal 12.203 gevallen 1.073 mensen als geëxecuteerd opgegeven.315 Volgens Verheydens lijst zou 

dus ongeveer 11 % van de vervolgden ook effectief zijn terechtgesteld. Het aantal ligt voor Doornik 

en het Doornikse, althans op basis van de 213 behandelde mensen uit het eigen onderzoek, iets 

hoger, namelijk ongeveer 17 %. Soms staat iemand in de bronnen aanvankelijk als verbannen 

opgegeven, maar wordt hij later beschreven als “depuis executez”, wat zou verklaren waarom het 

aantal veroordeelden in de uitgezuiverde lijst hoger ligt dan in Verheydens opsomming. Een 

percentage van 17,38 % zou betekenen dat ongeveer een persoon op zes werd terechtgesteld. Van 

de 213 veroordeelden waren er 22 vrouwen, waarvan slechts één werd geëxecuteerd. Dat komt neer 

op 4,5 %, wat aantoont dat mannen veel vaker dan vrouwen ter dood werden veroordeeld. 

Verhoudingsgewijs namen ook meer mannen dan vrouwen deel aan de oproeren, wat de ongelijke 

verdeling kan verklaren. In totaal lijstte Verheyden een hondertal vrouwen op, waarvan drie de dood 

vonden. De wijze van terechtstelling werd algemeen gesteld regelmatig in de bronnen weergegeven.   

 

 

315 M. Dierickx, “Lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten”, in: Revue belge de philologie et 
d’histoire, 40 (1962), 2, p. 418. 
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Grafiek 3: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens wijze van terechtstelling 

 

Onthoofd 14 37,84 % 
Opgehangen 10 27,02 % 
Levend verbrand 6 16,22 % 
Niet gespecificeerd 7 18,92 % 
Totaal 37 100,00 % 

 

Van de 213 veroordeelden in Doornik en het Doornikse werd slechts bij een persoon, Sébastien 

Blondeau, in de bronnen vermeld dat hij een anabaptist was. Dat was voor de Raad van Beroerten 

voldoende reden om hem ter dood te veroordelen en, zoals A. Goossens al had geconcludeerd in 

haar eigen onderzoek, werd hij levend verbrand. Vijf andere mannen werden tot dezelfde zware straf 

veroordeeld, één ervan omdat hij zich als een katholiek had voorgedaan en daarom in de ogen van 

de Raad van Beroerten wegens zijn huichelarij de strengste straf verdiende.316 Goossens had 

berekend dat levend verbrand worden de meest voorkomende straf was, maar dat de Raad van 

Beroerten er minder gebruik van maakte omdat ze geen behoefte had aan exemplarische straffen 

maar enkel de echte schuldigen wilde treffen.317 Het eigen cijfermateriaal staaft de berekeningen 

want onthoofding en ophanging werden vaker als straf aangewend. Toch melden de bronnen 

meermaals dat lichamen van terechtgestelden, hetzij na verbranding hetzij na ophanging, aan een 

galg werden tentoongesteld om op die manier als voorbeeld of waarschuwing te dienen. Verdrinking 

lijkt in Doornik niet tot de wijzen van executie te behoren, terwijl vóór de oprichting van de Raad van 

Beroerten deze vorm van terechtstelling wel werd toegepast – en dan vooral bij vrouwen.318 Helaas 

wordt in bijna één op de vijf executies de wijze waarop niet vermeld, waardoor gevolgtrekkingen op 

316 A.J. Pinchart, ed., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer, Brussel, Société de l’histoire de 
Belgique, 1865, v. 2, p. 357. 
317 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 64. 
318 Id., p. 53. 
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basis van het beperkte cijfermateriaal al te voorbarig zouden zijn. Toch kan worden gesteld dat er 

geen grote uitschieter is: de cijfers liggen vrij dicht bij elkaar. 

Mensen werden tot driemaal toe gedaagd en kregen dus drie keer de kans zich bij de Raad te 

melden. Velen kwamen echter niet opdagen omdat ze hun voorzorgen hadden genomen en de stad 

tijdig waren ontvlucht. Vanaf 1566 werd een nieuwe vorm van rechtspraak krachtdadiger toegepast: 

de collectieve veroordeling, waarvan de Raad van Beroerten handig gebruik heeft gemaakt.319 Die 

vorm was efficiënter en praktischer om grote groepen verdachten aan te pakken en werd vooral bij 

voortvluchtigen aangewend.320  

Tabel 4: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens hun reactie op de dagingen 

Gevlucht voor verbanning 44 
Veroordeeld: verbanning + terechtstelling 52 
Totaal op 213 beklaagden 96 

 

In de uitgezuiverde lijst van veroordeelden kan van 44 mensen (45,83 %) met zekerheid worden 

gezegd dat ze voortvluchtig waren en dat ze dus bij verstek tot verbanning met confiscatie van hun 

goederen werden veroordeeld. Vijftien mensen (15,62 %) waren aanwezig toen ze tot verbanning 

werden gevonnist. In totaal kwamen 52 mensen (54,17 %) met zekerheid opdagen voor hun vonnis, 

waaronder 37 die ter dood werden veroordeeld. Dat zou betekenen dat minstens een op vier 

aangeklaagden niet de benen nam. In 96 (45 %) van de in totaal 213 gevallen is er duidelijke 

informatie over het wedervaren van de gedagvaarden die ofwel hun voorzorgen hadden genomen en 

de stad al waren ontvlucht ofwel voor hun vonnis kwamen opdagen. Van die 96 kwam ongeveer de 

helft opdagen, dus één op twee nam niet de benen, wat aantoont dat de Raad van Beroerten toch 

een vrij efficiënt orgaan was.  

De verschillende straffen, zowel verbanning als terechtstelling, droegen een extra strafmaatregel met 

zich mee: confiscatie van de goederen. Reeds in september 1567 vaardigde Filips II een edict uit dat 

deelnemers aan de troebelen van 1566 verbood de Nederlanden te verlaten en hun goederen mee te 

nemen.321 Als mensen niet op hun drie dagingen reageerden, werden hun bezittingen automatisch in 

beslag genomen en ten voordele van de koninklijke schatkist verkocht. 322 De opbrengsten werden 

onder andere gebruikt om de leden van de Raad van Beroerten uit te betalen. A. Goossens stelt dat 

319 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: la législation, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1997, p. 49. 
320 Ibid. 
321 Id., p. 116. 
322 Id., p. 63. 
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“[l]a confiscation des biens devint rapidement une des armes les plus fréquemment et 

systématiquement utilisées contre les hérétiques et les rebelles en fuite”.323  

2.5. Pieken in de vervolging door de Raad van Beroerten 
Grafiek 4: De repressie van de Raad van Beroerten volgens A. Goossens 

324 

De Raad van Beroerten werd door de hertog van Alva in september 1567 ingesteld en bleef actief tot 

aan zijn vertrek in 1573, maar werd pas in 1576 afgeschaft (cfr. deel 1). Gedurende het negenjarig 

bestaan van de Raad is er geen sprake van continue repressie. Er traden schommelingen op zoals de 

grafiek uit het werk van A. Goossens laat zien. Deze grafiek werd op basis van haar eigen onderzoek 

in verschillende steden samengesteld en toont dat de vervolgingen het sterkst waren in 1568 (37 % 

van het totaal), en dat de repressie tussen 1570 en 1573 na een continue afname in de voorgaande 

twee jaren toch weer een lichte stijging kende.325 Het toegenomen aantal aanklachten brengt 

aanvankelijk echter geen nieuwe stijging van het aantal executies met zich mee. In het laatste jaar 

dat Alva in de Nederlanden de plak zwaaide, was echter wel sprake van een toename in het aantal 

terechtstellingen, een toename die bijna gelijk was aan de stijging van het aantal vervolgingen. Het 

lijkt erop dat Alva voor zijn vertrek nog schoon schip wilde maken zodat hij de Nederlanden naar zijn 

overtuiging op orde gebracht kon verlaten.  

 

323 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 116. 
324 Id., p. 119. 
325 Id., p. 118. 
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Grafiek 5: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens jaar van vervolging 

 
Verklaring grafiek: blauwe lijn = aantal gedaagden – rode lijn = aantal terechtgestelden  

Voor Doornik is eenzelfde trend waar te nemen als bij A. Goossens: er is een scherpe stijging in het 

aantal vervolgingen in 1568 en dat aantal neemt nadien weer af. Na 1570 werden er geen 

veroordelingen of terechtstellingen meer genoteerd, maar wat voor deze veroordeelden geldt, geldt 

niet noodzakelijk voor alle aangeklaagden in Doornik. Van de 213 veroordeelden op de lijst zijn er 42 

mensen waarvoor geen jaartal voorhanden is en bij vier van die 42 gaat het om terechtgestelde 

personen. De oorzaak was dat een vonnis ontbrak en de confiscatierekeningen melding maakten van 

de executie maar niet van het jaartal. Binnen het eerste jaar van de oprichting van de Raad van 

Beroerten werden 105 mensen (49,3 %) van de in totaal 213 vervolgden berecht. De algemene 

evolutie van het aantal vervolgden blijkt uit de blauwe grafieklijn. Van de 105 werden 22 mensen 

geëxecuteerd, volgens de verschillende wijzen die hierboven reeds werden besproken, wat betekent 

dat bijna één op vijf beschuldigden het met zijn (of zelden haar) leven moest bekopen. In 1569 

werden er 60 mensen (waarvan het jaartal gekend is althans) voor de Raad gedaagd, waarvan acht 

mensen werden terechtgesteld, wat gelijk is aan ongeveer één op acht. Uit de beschikbare informatie 

blijkt dat zes mensen in 1570 werden aangeklaagd, waarvan drie ook ter dood werden gebracht, wat 

overeenkomt met één op twee. Het ware aantal gedaagden lag, in vergelijking met de grafiek van A. 

Goossens, wellicht een stuk hoger.   

Een belangrijke opmerking dient in acht te worden genomen: de Raad van Beroerten startte pas eind 

september 1567 met zijn activiteiten. De veroordeelde Pierre Baudechon (Verheyden nummer 446) 

werd in februari 1567 tot een geseling en een driejarige verbanning veroordeeld en werd dus niet 

door Alva en zijn medewerkers aangeklaagd. Hetzelfde geldt voor Guillame Bresoul (Verheyden 

nummer 954) die op 4 september 1567 werd geëxecuteerd. Reeds vóór de oprichting van de Raad 
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van Beroerten werden dus al mensen wegens hun gedrag tijdens de troebelen in de zomer van 1566 

veroordeeld. Een anonieme auteur schreef in zijn memoires: “[…] l’on commenchoit en plusieurs 

lieux de Flandres et aultres provinces dudict Pays-Bas de faire exécutions de grand nombre de 

prisonniers par les corde et espée, […] comme se faisoit audict Tournay […]”.326 Toch werden er 

tussen september en december van dat jaar al minstens twee mensen berecht, maar geen van 

beiden werd geëxecuteerd. 

Op basis van haar onderzoek concludeerde A. Goossens ook dat in 1568 het grootst aantal mensen 

werd aangeklaagd, maar dat terechtstellingen systematischer werden uitgesproken in 1572 en 1573, 

wanneer ongeveer negen mensen op tien het doodvonnis kregen, maar voor een in totaal kleiner 

aantal zaken dan in 1568.327 Een vergelijkbare conclusie valt voor Doornik (nog) niet te trekken 

wegens het ontbreken van cijfermateriaal voor de periode na 1570. De trend lijkt zich echter al in 

1570 aan te kondigen: het aantal executies daalt maar niet evenredig met het dalende aantal 

rechtszaken. De vervolgvraag is dan ook waarom de mensen werden veroordeeld en waarvan ze 

telkens werden beschuldigd. 

2.6. Feiten ten laste 
Tabel 5: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens beschuldiging 

(gewapend) Aanwezig op preken 41 
(vermoedelijk) Lid van rebellentroep 25 
Kerken in brand gestoken of geplunderd 17 
Deelname aan Beeldenstorm 14 
Gewapend rondgelopen 13 
Calvinisten/predikanten geholpen 10 
Katholieke kerkobjecten vernield/verkocht 8 
Katholieken bespot 7 
Lid van de consistorie 5 
Ontsnapte gevangene 5 
Rebellen geholpen 5 
Verzaakt aan taak als kapitein 4 
Assisteren bij bouw calvinistische tempels  3 
Leider van de sektariërs 3 
Volgens calvinistische leer getrouwd/kind gedoopt 2 
Onbekend 122 

 

 

326 J-B.F. Blaes en A. Henne, Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565-1580, Brussel, Société de 
l’histoire de Belgique, 1859-1866, p. 37. 
327 A. Goossens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633: les victimes, Brussel, 
Editions de l’université de Bruxelles, 1998, p. 120.  
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De tabel bevat een veelvoud aan feiten waaraan de veroordeelden van de Raad van Beroerten zich 

schuldig hadden gemaakt. Het moet echter vermeld dat dit cijfermateriaal spreekt voor 91 

veroordeelden; voor 122 namen (bijna 60 %) geen gegevens over hun daden werden gevonden. Die 

namen werden wel teruggevonden in de bronnen van de Rekenkamer en andere, maar nergens 

stond vermeld waarvan ze werden beschuldigd. Dat geldt vooral voor de vrouwelijke veroordeelden, 

waarover slechts eenmaal de aard van beschuldiging – zijnde gewapend te hebben rondgelopen – 

staat vermeld. Dat maakt dat men voor meer dan één op twee verwezenen in het ongewisse blijft 

over hun handelingen in 1566 en dus ook over de reden van veroordeling. Telt men het aantal feiten 

ten laste in de tabel op, komt men echter aan meer dan 75 %. Dat komt omdat de meeste mensen 

wier daden bekend zijn dikwijls meer dan één overtreding (in de ogen van de Raad van Beroerten) 

hadden begaan.  

Over 91 mensen werd dus informatie over hun handelingen in het jaar (en dan vooral in de zomer 

van) 1566 gevonden. 41 mensen daarvan werden bij preken gezien, wat overeenkomt met 45 %. 

Slechts vijf mensen van die 41 hadden gewapend de preken bijgewoond. De tweede grootste 

aanklacht was dat de gedaagde lid van de rebellentroep zou zijn geweest en mogelijk aan de strijd in 

Watterlos of Lannoy had deelgenomen. Een aantal mensen was in 1566 in de buurt van het 

rebellenkamp gezien wat onmiddellijk argwaan opwekte. De commissarissen die in opdracht van de 

Raad van Beroerten naar Doornik werden gestuurd om lijsten van mogelijke verdachten op te stellen, 

konden steunen op verklikkers die het doen en laten van mensen in hun omgeving in het oog 

hielden. Een vermoeden was afdoende bewijs om iemand te dagen, zoals bij Nicolas Bede die door 

getuigen nabij een brandende abdij was gezien. Alvorens hij werd veroordeeld, was hij al gevlucht, 

wat voor de Raad van Beroerten een schuldbekentenis was. Velen hadden echter actief een rol 

gespeeld en zich bij de rebellen aangesloten die eind december 1566 via Doornik het beleg rond 

Valenciennes wilden opheffen maar uiteindelijk in Lannoy en Wattrelos met de heer van Noircarmes 

in botsing kwamen en een nederlaag leden.328  

Niet alle aanklachten staan in de lijst opgenomen: enkele aantijgingen werden telkens maar bij één 

persoon teruggevonden. Zo werd, zoals reeds vermeld, Sébastien Blondeau veroordeeld omdat hij 

anabaptistische preken had bijgewoond en aan anabaptistische bijeenkomsten had deelgenomen. Hij 

was de enige persoon op een lijst van 213 die als anabaptist werd omschreven. Dat is misschien niet 

zo verwonderlijk, want het anabaptisme verloor in Doornik aan kracht met de bloei van het 

calvinisme vanaf de jaren 1550.329 Pierre Cottreel werd van hypocrisie beschuldigd omdat hij zich 

328 W. Brulez, “De opstand van het industriegebied in 1566”, in: Standen en Landen, 4 (1952), p. 94-98. 
329 A.L.E. Verheyden, De hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, Brussel, Synode van de 
protestantse kerken, 1949, p. 9. 
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publiekelijk als vroom katholiek gedroeg maar toch de calvinistische leer aanhing – wat echter niet 

zijn enige aanklacht was. Jehan Catherel was predikant en werd onder andere om die reden voor de 

Raad van Beroerten gedaagd, maar ontvluchtte tijdig Doornik. Hij was de enige predikant in de lijst 

van 213 mensen, maar Verheyden lijst nog andere predikanten op, zoals de bekendere Charles de 

Nielles (nummer 3192) en Ambroise Wille (nummer 11947). Nicolas Carpentier werd door de Raad 

tot verbanning veroordeeld wegens bezit van verboden boeken. Hij was daarin de enige, en ook 

Robert Carpentier was de enige die werd verbannen omdat hij psalmen had gezongen.  

Pierre Cottreel lijkt de zwaarste straf te hebben gekregen van alle veroordeelden waarover 

informatie werd gevonden. Alvorens hij levend werd verbrand, werd wegens huichelarij zijn tong 

uitgerukt. Het is echter niet noodzakelijk een teken van de wreedheid die de Raad van Beroerten 

dikwijls wordt toegeschreven. Ook reeds voor de oprichting van de Raad in 1567 werd een inwoner 

van Doornik zwaar gestraft omdat hij met de sacramenten had gespot, de hostie van de priester had 

afgenomen en met zijn voet had vertrapt.330 Als straf werd zijn tong uitgetrokken, werden zijn 

handen afgehakt en werd hij ten slotte – net als Pierre Cottreel later – levend verbrand.331 Eenzelfde 

straf werd bij Jehan Brisemontiers toegepast, wiens voet wegens het vertrappen van hosties werd 

afgehakt waarna hij levend werd verbrand.   

 Opmerkelijk is dat vier van de acht kapiteins, die onder landvoogdes Margaretha van Parma waren 

aangeduid om het nachtelijk psalmzingen een halt toe te roepen, door de Raad van Beroerten 

werden berecht. Hun taak werd steeds vermeld als reden voor hun daging, wat doet vermoeden dat 

ze hun functie niet naar behoren hadden uitgevoerd. Dat blijkt het geval te zijn bij Gabriel Cambry die 

in zijn hoedanigheid van kapitein in 1566 de plunderingen in de kerken geen halt toeriep en zijn 

manschappen verbood in te grijpen.332 Bovendien werd hij ervan beschuldigd de rebellen wapens te 

hebben geleverd. Wegens verzaking aan zijn opdracht werd hij ten slotte geëxecuteerd.  

Nicolas Cauche werd er dan weer van beschuldigd de iconoclasten te hebben betaald en bewapend. 

Dat nuanceert ten dele dat de Beeldenstorm in Doornik als een louter spontane beweging kan 

worden gezien. Hij was echter de enige die daarvan werd beschuldigd. De stedelijke autoriteiten 

waren ervan overtuigd dat het consistorie verantwoordelijk was voor het ronselen en betalen van 

beeldenstormers, maar deze ontkende dat steeds ten stelligste.333 

330 F. De Potter, ed., Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, Gent, C. Annoot-Braeckman, 1870, p. 57. 
331 Ibid. 
332 A.R.A., Raad van Beroerten, n° 105, f° 26. 
333 G. Marnef, “The dynamics of Reformed religious militancy: the Netherlands, 1566-1585”, in: P. Benedict, 
Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam, Royal Netherlands 
academy of arts and sciences, 1999, p. 55. 
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Enkele veroordeelden hadden een belangrijke rol gespeeld binnen de groep calvinisten in Doornik. Ze 

namen bijvoorbeeld een deel van de verantwoordelijkheid voor de constructie van de nieuwe 

calvinistische geloofshuizen op zich. Na de Beeldenstorm van augustus 1566 hadden de calvinistische 

predikanten zich enkele kerken eigen gemaakt maar ze kozen er toch voor eigen tempels te bouwen, 

waarvoor ze de magistraat om geld vroegen.334 Deze weigerde en enkele calvinisten, zoals Simon 

Aymery, gingen daarom bij de andere gelovigen geld inzamelen. Enkelen hadden actief de 

calvinistische leer bij de magistraat en zelfs bij de landvoogdes verdedigd en moesten dat met hun 

leven bekopen.  

De vraag is echter in welke mate sprake is van een correlatie tussen de straf en de aantijgingen. 

Werden de mensen met meerdere of zwaardere misdrijven (volgens de Raad van Beroerten) strenger 

gestraft of valt er geen verband te ontdekken tussen misdrijf en straf? Dat valt op basis van de 

gegevens uit dit onderzoek moeilijk af te leiden, want voor veertien van de 37 geëxecuteerden 

werden we niet ingelicht over hun daden. Ook bij de terechtgestelden was de meest voorkomende 

beschuldiging het (gewapend) bijwonen van preken. Zoals gezegd werden van de in totaal 91 mensen 

vijf mensen beschuldigd met wapens in de hand preken te hebben bijgewoond. Vier van hen werden 

terechtgesteld. Dat vormde dus een zwaardere aanklacht dan ongewapend preken te hebben 

bijgewoond, wellicht omdat de veroordeelde dan als een fervente aanhanger van het calvinisme 

werd gezien en niet als een nieuwsgierige toehoorder.  

De andere veelvoorkomende aantijgingen bij de terechtgestelden waren: lid van de rebellentroep (25 

van de 91), plundering van kerken (17 van de 91), deelname aan de Beeldenstorm (14 van de 91) en 

het vernielen of verkopen van kerkobjecten (8 van de 91). Aan deze laatste beschuldiging tilde de 

Raad van Beroerten duidelijk zeer zwaar: op 91 mensen werden er zeven van vernieling verweten 

(één persoon was schuldig aan de verkoop van kerkobjecten) en vijf ervan moesten het met hun 

leven bekopen. De objecten die werden vernield waren onder andere de altaren en wijwatervaten. 

Gille Cocqueau werd opgehangen omdat hij niet alleen een beeldenstormer was maar zich ook had 

bezondigd aan het drinken van de kerkwijn. Jehan Cuvelette werd onthoofd omdat hij als 

gildemeester van de kleermakers de religieuze eigendommen van de gilde had doorverkocht. Andere 

beklaagden richtten hun aandacht op de hostie: ze wierpen het sacrament op de grond en vertrapten 

het.  

Toch kan het verband tussen de beschuldiging en de straf die de verwezenen kregen niet volledig 

aangetoond worden. Dat blijkt bijvoorbeeld bij Nicolas Cauche die veel aanklachten kreeg: hij had 

onder andere de rebellen wapens en voedsel gegeven, had plunderaars geronseld en betaald, had 

334 C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567, Utrecht, HES publishers, 1985, p. 98. 
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calvinisten onderdak verleend en de predikanten verdedigd. Hij was niet op de vlucht geslagen maar 

had op zijn dagingen gereageerd en ondanks de soms zware aantijgingen werd hij niet ter dood 

veroordeeld maar verbannen. Als er geen echt verband is tussen de beschuldiging en het vonnis, is er 

misschien wel sprake van een correlatie tussen de sociale status van de verwezenen en hun vonnis. 

Dat is de volgende vraag die beantwoord moet worden. 

3. Sociale achtergrond van de veroordeelden 
De vraag rond de identiteit van de aanhangers van het calvinisme en van de beeldenstormers werd 

reeds door verschillende historici onder de loep genomen. Lange tijd was men ervan overtuigd dat 

het calvinisme vooral mensen van lager allooi aantrok, dat het voornamelijk een geloof was waarin 

arbeiders zich konden vinden. Blom en Lambrecht stelden dat een groot deel van de veroordeelden 

uit de gegoede middenklasse kwam maar dat het grootste aandeel uit loonarbeiders bestond.335 Die 

visie komt echter meer en meer op de helling te staan. 

3.1. Beroep 
Tabel 6: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens beroep 

Wevers 34 
Andere ambachten 22 
Handelaren 11 
Andere diensten 10 
Kleding 10 
Voedselvoorzieners 10 
Transport 7 
Ambtenaren 6 
Huisknechten 5 
Bouw 1 
Metaalbewerking 1 
Ongekend 96 
Totaal 213 

 

De bronnen – voornamelijk de dagingslijsten – maakten voor 117 mensen melding van hun beroep. 

Van meer dan één op twee aangeklaagden is dus geweten wat ze voor de kost deden. Dat is een 

groot voordeel in vergelijking met de voorgaande thesissen over het Land van Aalst en het 

Meetjesland, waar de bronnen zelden informatie over de beroepen boden. Tevens is het een handige 

aanvulling op de bronnen van de Rekenkamer die voor Doornik, in tegenstelling tot die voor het Land 

van Aalst en het Meetjesland, dan weer schaarser zijn. Verheyden had enkele beroepen opgelijst, 

maar voor de mensen met als beginletter van hun familienaam A-, B- en C- vermeldde hij er slechts 

335 J.C.H. Blom en E. Lambrecht, Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HB uitgevers, 2001, p. 107. 
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elf. Opvallend is dat de drie grootste groepen, de wevers, ambachtslui en de handelaren, op de 

sociale ladder sterk uit elkaar liggen. De wevers, bestaande uit tapijt-, laken- en wolwevers, vormden 

veruit de grootste groep. Tot de tweede groep werden onder andere de timmerlieden, kousen- en 

schoenmakers en kuipers gerekend. De derde categorie dreef handel in stoffen, schoenen maar ook 

in wijn. De vagere indeling van ‘andere diensten’ omvatte onder andere twee stalmeesters, een 

eerste en tweede procureur en twee sergeanten. Ook hun aantal mag niet worden geringschat en 

dat toont aan dat het calvinisme mensen uit de diverse bevolkingslagen kon aantrekken. Opvallend is 

de afwezigheid van katholieke clerici onder de veroordeelden. In de lutherse periode (eerste helft 

zestiende eeuw) raakten naast handelaars en arbeiders ook religieuzen door de nieuwe 

geloofsideeën geïnspireerd, maar vanaf de jaren 1540 verliest de clerus interesse en het nieuw 

opbloeiende calvinisme kent geen succes onder de geestelijken.336 Om een duidelijker overzicht te 

krijgen van de capaciteiten van de veroordeelden werden de beroepen van tabel 6 in drie klassen 

verdeeld.  

Grafiek 6: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens beroepstype 

  

Handenarbeid 90 76,92 % 
Handelaar 11 9,40 % 
Andere: diensten en ambten 16 13,68 % 
Totaal 117 100,00 % 

 

De grafiek toont een duidelijk overwicht van handenarbeiders met als voornaamste 

vertegenwoordigde beroepen daarin de wevers en kleermakers. Het is opvallend dat van de 117 

gekende beroepen bijna 30 %, dus bijna één op de drie mensen, in de weefindustrie werd ingezet. 

336 P. Quettier, Iconoclasme à Tournai et dans le Tournaisis en 1566, Rijsel (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université de Lille), 1979, deel 1, p. 40. 
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Vooral de wol- en tapijtweverij was goed vertegenwoordigd met respectievelijk zestien en vijftien 

van de 34 arbeiders die daarin tewerkgesteld waren. G. Moreau had al vastgesteld dat tapijtmakers, 

wevers en handelaars van het calvinisme waren doordrongen en dat de handelaars de religie verder 

promootten.337 De handelaars kwamen in contact met collega’s uit het Heilig Roomse Rijk en 

Frankrijk en via hen vonden calvinistische ideeën, maar ook boeken, ingang in Doornik. Opvallend is 

ook de aanwezigheid van landbouwers (opgenomen onder voedselvoorzieners in tabel 6) in de lijst 

met veroordeelden, terwijl zij bij onderzoeken door de commissarissen onder Margeretha van Parma 

zelden werden vermeld. Vóór 1561 speelde die groep dus nauwelijks of geen rol in de Reformatie in 

Doornik, maar erna raakten ze door de hagepreken geïnspireerd.338  

Een andere mogelijke onderverdeling bij de veroordeelden is die tussen arbeiders en vrije of 

onafhankelijke beroepen, met respectievelijk 109 (93,16 %) en 8 (6,84 %) mensen. De arbeidersklasse 

moest het duidelijk het zwaarst ontgelden.339 Een mogelijke verklaring voor deze ongelijke verdeling 

is dat de hogere klassen voorzichtiger te werk gingen om hun religie te belijden en de calvinisten te 

steunen dan de arbeidersklasse.340 De luxe-lakennijverheid van de zestiende eeuw stond minder 

sterk dan tevoren door Engelse concurrentie enerzijds en een stijgende vraag naar lichte en 

goedkope stoffen anderzijds, wat ook zou kunnen verklaren waarom een groot aantal nieuwgezinden 

uit de weefindustrie kwam.341 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 G. Moreau, “La corrélation entre le milieu social et professionel et le choix de religion à Tournai”, in: 
Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique, XLVII (1968), p. 297. 
338 Id., p. 298. 
339 Id., p. 293. 
340 Id., p. 295. 
341 J. Decavele, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), Brussel, Paleis der academiën, 
1975, p. 556. 
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Tabel 7: Verhouding van aantal werknemers tot het aantal terechtstellingen in Doornik/Doornikse 

Andere ambachten 22 10 45,45 % 
Transport 7 3 42,86 % 
Handelaren 11 4 36,36 % 
Ambtenaren 6 2 33,33 % 
Voedselvoorzieners 10 3 30,00 % 
Huisknechten 5 1 20,00 % 
Kleding 10 1 10,00 % 
Andere diensten 10 1 10,00 % 
Wevers 34 2 5,88 % 
Bouw 1 0 0 % 
Metaalbewerking 1 0 0 % 
Ongekend / 10   
Totaal 117 37   

 

Vetgedrukt staan die beroepscategorieën waarvan de mensen procentueel het meest werden 

terechtgesteld. Slechts twee beroepsklassen leken van terdoodveroordelingen gevrijwaard, maar dat 

heeft voornamelijk te maken met een gebrek aan cijfermateriaal aangezien in beide klassen maar 

één man thuishoort. Terwijl de wevers algemeen gezien het meeste in aanraking kwamen met de 

Raad van Beroerten werden slechts twee mannen geëxecuteerd: beiden werden levend verbrand 

wegens deelname aan de Beeldenstorm, plundering van kerken of het dragen van wapens. De 

mensen die het zwaar te verduren hadden, waren voornamelijk de ambachtslieden en in het 

bijzonder de kousen- en schoenmakers en timmerlieden. Op een totaal van zes kousen- en 

schoenmakers (opgenomen onder andere ambachten) werden er vier geëxecuteerd, wat resulteert 

in ongeveer 66 %. Vier van de in totaal zes aangeklaagde timmerlui werden terdoodveroordeeld, wat 

eveneens gelijk is aan ongeveer 66 %. De mensen die instonden voor transport hadden procentueel 

gezien een even groot aandeel in ter dood gevonnisten als de ambachtslui, maar hadden in absolute 

cijfers twee derden minder werknemers en twee derden minder terechtgestelden. Binnen deze 

groep werden de wagenmakers het zwaarst getroffen: twee van de drie aangeklaagden moesten het 

met hun leven bekopen (ze werden onthoofd) en de derde was een gevangene op het moment dat 

de bronnen werden opgesteld waardoor niet geweten is of ook hij werd terechtgesteld dan wel 

verbannen. De derde groep mensen was actief in de handel. Twee van de vier terechtgestelden 

werden onthoofd en de twee anderen opgehangen, dus de heel zware straf van levend verbrand 

worden bleef hen bespaard.  
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Een correlatie tussen beroep en strafmaatregel kan echter niet met zekerheid worden aangeduid, 

met dergelijke vergelijkingen moet omzichtig worden omgesprongen. Of de rechters zich eventueel 

door het vermogen van de veroordeelden lieten beïnvloeden, is de volgende vraag die zich aandient. 

3.2. Vermogen van de veroordeelden 

3.2.1. Inleiding 
Op basis van het beroep dat de veroordeelden uitoefenden, kan geen conclusie worden getrokken 

over hun vermogen. Daarvoor moeten de bronnen van de Rekenkamer worden gehanteerd. Voor 

Doornik en het Doornikse werden echter slechts weinig namen in het archieffonds in Brussel 

teruggevonden. Verheyden verwees voor 29 namen naar verschillende confiscatierekeningen die in 

het archief van de Rekenkamer werden bewaard. Voorts haalde hij in het archief van de Raad van 

Beroerten nog een document aan waarin de schulden – soms gecombineerd met de inkomsten – van 

enkele gedaagden stonden vermeld. Een aantal mensen had schuldeisers die zich na confiscatie van 

de bezittingen tot de Raad van Beroerten wendden om toch nog te worden betaald. Een aantal 

namen werd niet in de bronnen teruggevonden, wat in sommige gevallen betekent dat de mensen 

nauwelijks of geen bezittingen hadden, maar in andere gevallen dat de bronnen wellicht verloren zijn 

gegaan. Tijdens het bronnenonderzoek werden nog enkele namen in de confiscatierekeningen 

teruggevonden waarvan Verheyden de bronnen niet had aangehaald en soms zelfs de naam van de 

veroordeelde niet in zijn lijst had opgenomen. Die bronnen boden dus een verdere kans om de lijst 

van Verheyden te corrigeren en aan te vullen.  

Naast het archieffonds in Brussel werd ook het fonds van de Rekenkamer in de Archives 

Départémanteles du Nord in Rijsel geraadpleegd. Dit laatste bevat uitvoerige confiscatierekeningen 

die op Doornik betrekking hebben en de nodige aanvulling op de bronnen in Brussel boden. Met de 

gegevens in Brussel konden namelijk slechts de bezittingen van een veertigtal mensen onderzocht 

worden. Dankzij de archieven in Rijsel kon dat aantal worden opgekrikt tot 164 (ongeveer drie op 

vier), waarvan negentig mensen echt bezittingen hadden. De bronnen van de Rekenkamer in Brussel 

lijsten uitsluitend de onroerende goederen op: het bezit van huizen, weiden en bossen alsook de 

opbrengst van renten.342 Dankzij de archiefstukken in Rijsel kon die informatie worden aangevuld 

met lijsten van roerende goederen van een aantal veroordeelden.  

Van een aantal gevonnisten werd in de bronnen naar onroerende goederen zoals een huis of een 

stuk grond verwezen zonder vermelding van een prijs. Het vermogen van deze mensen kan dus niet 

worden gereconstrueerd en zelfs niet geschat omdat de waarde van vele factoren afhing, zoals 

342 A. De Vos, “Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVIe eeuw”, in: Appeltjes van het Meetjesland, 12 
(1961), p. 81. 
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grootte en ouderdom. De prijzen die wel in de verschillende bronnen vermeld werden, verschilden 

dikwijls. Die schommelingen in de waarde van onroerende goederen was deels te wijten aan een 

schommelende rentevoet maar de voornaamste oorzaak was dat de opbrengst van een deel van de 

geconfisqueerde goederen – vooral in de eerste jaren – soms niet kon worden geïnd omdat bepaalde 

delen aanvankelijk nog niet waren verpacht of nog niet waren achterhaald.343 Daarom wordt voor 

het berekenen van het vermogen van de veroordeelden steeds vertrokken vanuit de hoogste waarde 

van de jaarlijkse inkomsten van onroerende goederen.344 De opbrengsten van de onroerende 

goederen worden samengeteld met de roerende goederen, wanneer daarover informatie 

beschikbaar is.345 Om de huurwaarde te kennen, worden de geschatte prijzen steeds met de waarde 

twintig vermenigvuldigd omdat de gemiddelde huuropbrengst van de huizen namelijk op 5 % van de 

waarde werd geraamd.346 Om het vermogen van de gestraften te kunnen kaderen, is het interessant 

te weten dat een ongeschoolde arbeider een gemiddeld jaarlijks inkomen had tussen 44 pond 

tournois en 63 pond tournois. 347  De waarden van een aantal maten en gewichten werden 

teruggevonden in het werk van H. Doursther Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et 

modernes. 

1 pond tournois = 1 carolusgulden 
1 pond vlaams = 6 pond tournois 
1 pond = 20 s.  
1 s. = 12 d. 
1 pattard = 1 s. 

 

De verdeling van de veroordeelden volgens vermogensklassen werd gemaakt op basis van de studie 

van A. De Vos voor Eeklo, waarmee men ook voor de thesissen rond Aalst en het Meetjesland aan de 

slag was gegaan. De Vos onderscheidde vijf groepen: mensen met een totaal vermogen boven de 

5.000 karolusgulden; tussen 5.000 en 1.000 karolusgulden; tussen 1.000 en 200 karolusgulden; 

tussen 200 en 30 karolusgulden; minder dan 30 karolusgulden.348  

 

 

343 A. De Vos, "Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVIe eeuw", in: Appeltjes van het Meetjesland, 12 
(1961), p. 81. 
344 Ibid. 
345 Ibid. 
346 Ibid. 
347 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 46. 
348 A. De Vos, "Godsdienstberoerten te Eeklo", p. 83-84. 
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3.2.2. Lijst van het vermogen van de veroordeelden 
Tabel 8: Veroordeelden in Doornik/Doornikse met bezittingen 

R.G. = Roerende Goederen; O.G. = Onroerende Goederen 

   
R.G. (+) O.R. (+) Kosten (-) Totaal vermogen 

       
1 Cambry Gabriel  805 p. 18 s. 

907 p. 16 s. 6 d. x 
20 

8527 p. 10 s. 11 
d. 

10.434 p. 17 s. 1 
d. 

2 Biscops Hugues 362 p. 9 s. 
483 p. 4 s. 11 d. x 
20 167 p. 11 s. 6 d. 

9.859 p. 15 s. 10 
d. 

3 Cambier Jehan 
1952 p. 14 s. 6 
d. 364 p. 7 s. 6 d. x 20 170 p. 12 s. 9.069 p. 12 s. 6 d. 

4 Bulteau Jacques  1550 p. 15 s. 
393 p. 11 s. 1 d. x 
20 1581 p. 17 s. 8 d. 7.839 p. 19 s. 

5 Bernard Guy - 
349 p. 16 s. 7 d. x 
20 31 p. 13 s. 9 d. 

6.964 p. 17 s. 11 
d. 

6 Cambry Marie - 
350 p. 14 s. 8 d. x 
20 159 p. 6.855 p. 13 s. 4 d. 

7 Chamart Pierre - 298 p. 4 s. 3 d. x 20 172 p. 12 s. 10 d. 5791 p. 12 s. 2 d. 

8 Cottreel Pierre 878 p. 5 s. 
271 p. 5 s. 10 d. x 
20 85 p. 6.219 p. 1 s. 8 d. 

9 Cambry Jehan 70 p. 11 s. 6 d. 287 p. 13 s. x 20 71 p. 12 s. 6 d. 5.751 p. 19 s. 

10 Bernard  Nicolas 537 p. 10 s. 
259 p. 19 s. 6 d. x 
20 1 p. 5 s. 5.735 p. 15 s. 

11 Boutiflart  Marie - 
230 p. 17 s. 6 d. x 
20 - 4.617 p. 10 s. 

12 Clément Jehan - 228 p. x 20 350 p. 18 s. 2 d. 4.209 p. 1 s. 10 d. 
13 Aymery Simon  - 162 p. 7 s. x 20 35 p. 15 s. 3.211 p. 5 s. 
14 Bracquenier Piere - 159 p. 8 s. 1 d. x 20 - 3.188 p. 1 s. 8 d. 
15 Blocq Catherine - 125 p. 15 s. x 20 - 2.515 p. 
16 Cousin Pierre - 119 p. x 20 15 p.   2.365 p. 

17 Brienne Liévin 250 p. 9 s. 
110 p. 11 s. 5 d. x 
20 113 p. 10 s. 2.348 p. 7 s. 4 d. 

18 Carnoye Grégoire - 115 p. 6 s. 4 d. x 20 - 2.306 p. 6 s. 8 d. 
19 Bonte Anna - 107 p. x 20 - 2.140 p. 
20 Adin Pierre  - 89 p. 16 s. x 20 48 p. 18 s. 3 d. 1.747 p. 1 s. 9 d. 
21 Bulteau Jehan 185 p. 75 p. x 20 - 1.685 p. 
22 Brasseur Pierre  - 84 p. 11 d. x 20 4 p. 5 s. 1.676 p. 13 s. 4 d. 

23   
wed. Corcquel 
Jacques - 80 p. x 20 - 1.600 p. 

24 Clément Hercules 59 p. 3 s. 66 p. x 20 - 1.379 p. 3 s. 
25 Broutin Michel 139 p. 11 s. 3 d. 45 p. x 20 9 p. 1.030 p. 11 s. 3 d. 
26 Cambier Jehan 542 p. 8 s. 22 p. x 20 54 p. 3 s. 4 d. 928 p. 4 s. 8 d. 
27 Broutin Marie - 43 p. x 20 - 860 p. 
28 Brasseur Nicolle - 50 p. 14 s. 8 d. x 20 200 p. 814 p. 13 s. 4 d. 
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29 Bisschop Loys 507 p. 18 s. 9 p. 19 s. x 20 - 706 p. 18 s. 
30 Cuvelette Jehan - 41 p. x 20 130 p. 12 s. 2 d. 689 p. 7 s. 10 d. 
31 Cousart Hubert - 34 p. 10 s. x 20 22 p. 2 s. 667 p. 19 s. 10 d. 
32 Bon Varlet Jehan 640 p. - - 640 p. 
33 Blauvoet Philippe - 31 p. 3 s. 10 d. x 20 - 623 p. 16 s. 8 d. 
34 Ballinchien Jehan - 31 p. 19 s. x 20 28 p. 13 s. 6 d. 610 p. 6 s. 6 d. 
35 Benno Arnould - 30 p. x 20 - 600 p. 
36 Carlier Gérardt  - 35 p. 17 s. 6 d. x 20 176 p. 541 p. 10 s. 
37 Colle Laurence 22 p. 2 s. 23 p. x 20 - 482 p. 2 s. 
38 Bouchier Jacques - 24 p. x 20 48 p. 432 p. 
39 Bruneau Jehan 448 p. 12 s. - 28 p.   420 p. 12 s. 
40 Alost Jan - 18 p. x 20 - 360 p. 
41 Castellain Pierre  110 p. 15 s. 13 p. x 20 15 p. 12 s. 355 p. 3 s. 
42 Allard Hermes - 19 p. x 20 26 p. 12 s. 353 p. 8 s. 
43 Chembecq Jacques - 18 p. 10 s. x 20 31 p. 5 s. 338 p. 15 s. 
44 Buffaert Léon - 16 p. 8 s. x 20 - 328 p. 
45 Caudron Pierre 136 p. 19 s. 10 p. x 20 12 p. 324 p. 19 s. 
46 Carpentier Nicolas 78 p. 4 s. 12 p. x 20 - 318 p. 4 s. 
47 Clays Nicolas 16 p. 4 s. 18 p. x 20 69 p. 307 p. 4 s. 
48 Arnoul Thomas - 14 p. x 20 - 280 p. 
49 Bouchart Pierre 36 p. 9 s. 23 p. x 20 226 p. 13 s. 269 p. 16 s. 
50 Broutin Simon  262 p. 17 s. - - 262 p. 17 s. 
51 Broutin Nicolas - 14 p. 2 s 9 d. x 20 - 263 p. 15 s. 
52 Chiret  Rolland 93 p. 7 p. 10 s. x 20 - 243 p. 
53 Bourgeois Pierre  - 12 p. x 20 - 240 p. 
54 Bauwins Jehan  37 p. 11 s. 12 p. x 20 48 p. 12 s. 228 p. 19 s. 
55 Broucq Claude  216 p. 18 s. - - 216 p. 18 s. 
56 Clerbo Loys - 9 p. x 20 - 180 p. 
57 Carlier Guilbert 17 p. 4 s. 7 p. 2 s. 6 d. x 20 - 159 p. 14 s. 
58 Baudechon Etienne 156 p. 7 s. - - 156 p. 7 s. 
59 Bride Eluthère 158 p. - 6 p. 3 s. 151 p. 17 s. 
60 Cheuvronet Guillame 4 p. 5 p. 10 s. x 20 - 114 p. 
61 Chasteaulx Bastin - 5 p. 2 s. x 20 - 102 p. 
62 Carpentier Robert - 9 p. 10 s. x 20 99 p. 12 s. 90 p. 8 s. 
63 Bourgeois Anthoine 211 p. 9 s. 6 d. - 122 p. 14 s. 88 p. 15 s. 6 d. 
64 Crampe Samson 86 p. 11 s. - - 86 p. 11 s. 
65 Botifart Leurins 86 p. 9 s. - - 86 p. 9 s. 
66 Bride Collette 76 p. 14 s. - - 76 p. 14 s. 
67 Celet Brixe 79 p. 3 s. - 9 p. 70 p. 3 s. 
68 Cauchefer Vinchant 67 p. 6 s. 6 d. - - 67 p. 6 s. 6 d. 
69 Bourgeois Guillame 60 p. 15 s. - - 60 p. 15 s. 
70 Brunin Fernand - 3 p. x 20 - 60 p. 
71 Chivronelle Guillame - 3 p. x 20 - 60 p.  
72 Brulant Pierre  53 p. - - 53 p. 
73 Brocquart Gilles - 3 p. 10 s. x 20 17 p. 7 s. 6 d. 52 p. 12 s. 6 d. 
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Tabel 9: Veroordeelden in Doornik/Doornikse zonder bezittingen 

1 Adin Jehan 
 

33 Bride Philippe 
2 Adraps Liévin 

 
34 Broutin Jacques 

3 Adraps Nicolle 
 

35 Bruneau Anthoine 
4 Adraps Pierine 

 
36 Bruyne Eloyqun 

5 Adrien Michel 
 

37 Bultau Anthoine 
6 Aimery Thiry 

 
38 Bulteau Nicolas 

7 Alchin Georges 
 

39 Bultel Anthoine 
8 Allard Simon 

 
40 Burbure Anna 

9 
 

Anthoine 
 

41 Cailleau Jehan 
10 Bacheler Anthoine 

 
42 Caillet Denys 

11 Barbieur Anselot 
 

43 Callu Jacques 
12 Bauduin Toussain 

 
44 Cambier Nicolas 

13 Beudin Hughes 
 

45 Caret Aubert 
14 Billonet Jacques 

 
46 Carnoye Galien 

74 Brienne Sandre - 2 p. 11 s. 5 d. x 20 - 51 p. 8 s. 4 d. 
75 Bleuzet Hector 51 p. 11 s. - 13 s. 50 p. 18 s. 
76 Cantillon Robbert 48 p. 15 s. - - 48 p. 15 s. 
77 Brulant Christophe 41 p. 14 s. 6 d. - - 41 p. 14 s. 6 d. 
78 Carpentier Philippe 30 p. 13 s. - - 30 p. 13 s. 
79 Clement Martin 29 p. 15 s. - - 29 p. 15 s. 
80 Belleman Balthazar 29 p. - - 29 p. 
81 Blandinois  Jacques 26 p. 11 s. - - 26 p. 11 s. 
82 Coignet Guillame 26 p. 10 s. - - 26 p. 10 s. 
83 Bullot Clais 23 p. 12 s. - - 23 p. 12 s. 
84 Courtin Pierre 22 p. 18 s. - - 22 p. 18 s. 
85 Boudart Gérard 20 p. 18 s. - - 20 p. 18 s. 
86 Baudillon Charles 19 p. 12 s. - - 19 p. 12 s. 
87 Cocqueau Gille  17 p. 12 s. - - 17 p. 12 s. 
88 Cocqueremont Jehan 17 p. 6 s. - - 17 p. 6 s. 
89 Benit Jacques 16 p. 6 s. - - 16 p. 6 s. 
90 Carpentier Quentin 15 p. 3 s. - - 15 p. 3 s. 
91 Bocaille Jehan 13 p. 2 s. - - 13 p. 2 s. 
92 Caret Jehan 12 p. 3 s. - - 12 p. 3 s. 
93 Berte Andrien 11 p. 5 s. - - 11 p. 5 s. 
94 Clément Denis 6 p. 15 s. - - 6 p. 15 s. 
95 Blauwet Gilles 5 p. - - 5 p. 
96 Bouchart Jehan 3 p. 18 s. - - 3 p. 18 s. 
97 Bernort Jehan 3 p. 10 s. - - 3 p. 10 s. 
98 Belle Philippe 3 p. 4 s. - - 3 p. 4 s. 
99 Bacheler François 1 p. 2 s. - - 1 p. 2 s. 

100 Baudart Bonaventure 16 s. - - 16 s. 
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15 Bisart Ostelet 
 

47 Carpentier Jehan 
16 Blanquenois Jehan 

 
48 Castel Adrien 

17 Blondeau Sébastien 
 

49 
 

Catherine 
18 Bloyart Jehan 

 
50 Chasteaulx Rogier 

19 Bon Amour Adam 
 

51 Chastelon Oste 
20 Bon Varlet Eluthère 

 
52 Chaullet Jaspart 

21 Bouchart Pierre  
 

53 Chindieu Jehan 
22 Bouchart Sébastien 

 
54 Clarisse Jehan 

23 Bouchet Gilles 
 

55 Clement Magdelaine 
24 Bouchier François 

 
56 Clément Franchois 

25 Bouchier Augustin 
 

57 Clincquart Bastien 
26 Bourdeau Anchelot 

 
58 Colle Hélène 

27 Bourgeois Adrien 
 

59 Comquet Gilles 
28 Bourgy Jehan 

 
60 Constant Jehan 

29 Boursier Jehan 
 

61 Coppin Pierre 
30 Boutry David 

 
62 Craye Jacques 

31 Brassart Pasquier 
 

63 Croustel Adrien 
32 Bretin Jaspar 

 
64 Croustel Guillame 

 

In totaal hadden 64 mensen met zekerheid geen eigendommen. Dat werd ook steeds zo door de 

lokale ontvangers geregistreerd. Dat de gedaagden geen bezittingen hadden, is dus niet afgeleid uit 

het ontbreken van bronnen maar juist uit specifieke meldingen in de documenten. 

Tabel 10: Veroordeelden in Doornik/Doornikse met schulden 

Blauwet  Guilllame 18 pond 10 s. 
Carpentier Loys 12 pond 

 

Van twee mensen werden de kosten opgetekend terwijl ze geen eigen bezittingen hadden. Van drie 

andere mensen werden ook de kosten neergeschreven maar of ze voorts nog bezittingen hadden of 

niet is niet geweten. Bij die drie gedaagden kan dus niet gezegd worden of ze echt schulden hadden 

die ze bij gebrek aan eigen middelen niet konden aflossen dan wel of ze eigendommen hadden.  

3.2.3. Bespreking van het vermogen van de veroordeelden 

3.2.3.1. Vermogen boven vijfduizend pond 
In totaal hoorden tien veroordeelden tot deze categorie, waarbij de verschillende vermogens toch 

sterk uiteenliepen. Veruit de meest vermogende van alle gevonnisten was Gabriel Cambry, heer van 

Bus, die de titel van zijn vader had geërfd. Hij was werkzaam als handelaar en had ook een 

belangrijke positie in het Doornikse stadsbestuur. Zijn meubels werden in beslag genomen en 

daarnaast werden ook zijn eigendommen gevorderd. Deze bestonden uit twee huizen, enkele 

stukken grond verspreid over het Doornikse, en rentes. In totaal bezat hij 18.955 pond en 8 
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schellingen. Dat maakte van Gabriel een erg vermogend man, maar het was geen uitzonderlijk hoge 

rijkdom. Zo bezat een Gentse graanhandelaar in dezelfde periode in totaal 26.017 pond tournois.349 

Bovendien moest Gabriel Cambry veel kosten aflossen, bestaande uit rentes maar ook voor 

persoonlijke handelingen zoals de koop van een paard (150 pond), medicijnen (49 pond 15 s.), 

taarten (4 pond 9 s.) en stoffen (443 pond 10 s. 9 d.). De kosten bedroegen 8.527 pond 10 s. 11 d. 

waardoor zijn totale vermogen werd geschat op 10.434 pond 17 s. 1 d.. 

Na Gabriel Cambry volgt Hugues Biscops, die ook als handelaar de kost verdiende, maar die met een 

totaalvermogen van 9.859 pond 15 schellingen 10 denieren waard toch duidelijk achterophinkt. 

Tussen de eerste en de laatste van deze klasse zit dan ook een groot verschil: het totale vermogen 

van Gabriel Cambry was bijna het dubbele van het bezit van Nicolas Bernard. 

Tabel 11: Verdeling van de veroordeelden in de eerste sociale klasse volgens beroep  

Handelaar 4 
Stalmeester 2 
Advocaat 1 
Brouwer 1 
Ongekend 2 
Totaal 10 

 

In totaal waren er elf handelaars onder de gedaagden en vier daarvan werden tot de rijkse sociale 

klasse gerekend. Slechts bij twee van die vier handelaars weten we om welke producten het ging, 

namelijk stoffen en wijn. Twee van de drie stalmeesters behoorden tot deze vermogensklasse, van 

de derde werd geen informatie over het bezit teruggevonden maar hij behoorde vermoedelijk ook bij 

de hogere klassen. Ook hoorde een vrouw in deze categorie thuis: Marie Cambry, mogelijk familie 

van Gabriel Cambry, die als weduwe de bezittingen van haar echtgenoot had overgeërfd.  

3.2.3.2. Vermogen tussen vijduizend en duizend pond 
Van vijftien mensen kan met zekerheid gezegd worden dat ze in deze vermogensklasse thuishoorden. 

Het maximum- en minimumcijfer liggen ver uit elkaar; elf van de veroordeelden hadden eigenlijk een 

vermogen tussen drieduizend en tweeduizend pond. Tot deze klasse behoorden vier vrouwen. Ze 

waren allevier weduwe en beschikten dus ook over de bezittingen van hun overleden echtgenoten. 

De eerste van deze categorie was Marie Boutiflart die elf huizen en dan nog een deel van drie andere 

huizen in haar bezit had. De huizen stonden allemaal in Doornik maar wel over verscheidene 

parochies verspreid.  

349 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 277. 
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Tabel 12: Verdeling van de veroordeelden in de tweede sociale klasse volgens beroep 

Handelaar 2 
Wolwever 2 
Ongekend 11 
Totaal 15 

 

In deze tweede sociale klasse treffen we twee handelaars aan. Opvallend is dat er ook twee 

wolwevers tot deze bezitsklasse worden gerekend: Jehan Clément en Michel Broutin. De eerste bezat 

twee huizen en was daarnaast ook nog eigenaar van een gasthuis op de grote markt in Doornik. Zijn 

totale vermogen lag, in vergelijking met andere wolwevers, erg hoog en werd geschat op 4.209 pond 

1 schelling 10 denieren. Michel Broutin, de tweede wolwever in deze klasse, bezat een stuk grond en 

een huis. Deze bezittingen werden samen met zijn meubels in beslag genomen en waren in totaal 

1.030 pond 11 schellingen 3 denieren waard. Het grote verschil in vermogen tussen de beide 

wolwevers doet vermoeden dat ze hun bezittingen wellicht niet aan hun beroep maar aan erfenis 

en/of huwelijk te danken hadden.  

3.2.3.3. Vermogen tussen duizend en tweehonderd pond 
Tot deze bezitsklasse behoorden dertig beklaagden, waarvan drie vrouwen. Slechts een van de drie 

vrouwen was weduwe, de twee anderen waren gehuwd of stonden op het punt te trouwen toen ze 

met de Raad van Beroerten in aanraking kwamen. Tussen beide uiterste bedragen ligt natuurlijk een 

groot verschil en iets meer dan de helft van de mensen in die klasse (zestien van de dertig) had een 

vermogen dat lag tussen 399 pond en 200 pond.  

Bovenaan deze klasse staat Jehan Cambier die als wolwever werkzaam was. Zijn vermogen werd 

geschat op 928 pond 4 schellingen 8 denieren. Dat is een groot verschil met zijn zoon die als brouwer 

de kost verdiende en het tienvoudige bezat, namelijk een vermogen van 9.069 pond 12 schellingen 6 

denieren. Onderaan de lijst staat Claude Broucq die enkel over roerende goederen beschikte. Deze 

bestonden uit enkele meubels zoals bedden en kasten, werktuigen om zijn beroep van wagenmaker 

te kunnen uitoefenen en andere bezittingen. Zijn vermogen werd op 216 pond 18 schellingen 

geschat.  

Tabel 13: Verdeling van de veroordeelden in de derde sociale klasse volgens beroep 

Wever 5 
Kleermaker 3 
Handelaar 2 
Kousen- en schoenmaker 2 
Landbouwer 2 
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Gildemeester 1 
Klokkenmaker 1 
Visser 1 
Wagenmaker 1 
Ongekend 12 
Totaal 30 

 

Twee handelaars zitten in de derde sociale klasse; zij dreven handel respectievelijk in kaarsen en vet, 

en in schoenen. Het beroep van handelaar bracht dus een zekere rijkdom met zich mee, maar was 

afhankelijk van het soort goederen waarin men handel dreef. Zo was het beroep van wijnhandelaar 

financieel gezien hoogstaander. De wijnhandelaars behoorden namelijk tot de tweede 

vermogensklasse. De beroepen in deze categorie zijn al een stuk uiteenlopender dan in de eerste 

twee klassen, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het aantal veroordeelden in 

deze klasse hoger ligt. 

3.2.3.4. Vermogen tussen tweehonderd en dertig pond 
Tot deze categorie worden 23 mensen gerekend, waarvan slechts één vrouw wier echtgenoot ook 

werd gedaagd. Van de 23 gedaagden hadden maar zes mensen een vermogen dat lag tussen 

tweehonderd en honderd pond. De overige zeventien veroordeelden (bijna drie op vier dus) hadden 

bezittingen die tussen de honderd en de dertig pond waard waren.  

Tabel 14: Verdeling van de veroordeelden in de vierde sociale klasse volgens beroep 

Wever 5 
Glazenmaker 2 
Wagenmaker 2 
Bakker 1 
Baljuw 1 
Brouwer 1 
Huisknecht 1 
Kousen- en schoenmaker 1 
Timmerman 1 
Ongekend 8 
Totaal 23 

 

Opnieuw is er een gevarieerde beroepskeuze bij deze gedaagden terug te vinden. De wevers droegen 

hier het grootste aandeel, maar er is zeker geen sprake van een groot verschil in aantal met de 

andere beroepen. Dat de wevers tot de allerarmsten van de toenmalige maatschappij behoorden, 

klopt toch niet volledig. Een aantal van hen bezat wel degelijk eigendommen en/of meubels zoals 

hun aanwezigheid in hogere sociale klassen bewijst. Op 213 veroordeelden waren twee mensen als 
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glazenier werkzaam en beiden behoorden tot de vierde vermogensklasse. Opvallend is wel de 

aanwezigheid van een baljuw in deze lijst. Eluthère Bride was baljuw van Hertain in het Doornikse en 

bezat geen onroerende goederen. Zijn eigendommen bestonden uitsluitend uit roerende goederen 

die in een gehuurd huis in beslag werden genomen. Deze omvatten keukengerei, etenswaren en 

meubilair zoals een bed, tafel en kast. Eveneens tot deze klasse behoort de tweede brouwer die door 

de Raad van Beroerten werd veroordeeld. Het vermogensverschil met de eerste brouwer is 

aanzienlijk: Jehan Cambier behoorde tot de eerste sociale klasse met een vermogen van meer dan 

negenduizend pond terwijl Guilbert Carlier net geen 160 pond in zijn bezit had, dat zowel uit 

roerende als onroerende goederen bestond. Opnieuw heeft het vermogen hier veel te maken met 

erfenis en huwelijk, eerder dan louter met het uitgeoefende beroep. 

3.2.3.5. Vermogen onder dertig pond 
De laagste vermogensklasse bevat 86 mensen, waarvan 64 absoluut geen bezittingen hadden en 22 

mensen nog een beperkt vermogen hadden. Dat vermogen liep van maximaal 29 pond 15 schellingen 

tot minimaal 16 schellingen. Slechts een enkeling bezat minder dan een pond. Deze 22 verwezenen 

beschikten enkel over wat meubilair. Geen van hen was eigenaar van een huis of een stuk grond of 

had recht op een rente.  

Tabel 15: Verdeling van de veroordeelden in de vijfde sociale klasse volgens beroepscategorie 

  < 30 pond niets 
Andere ambachten 4 4 
Wevers 4 11 
Kleding 3 3 
Andere diensten 1 3 
Transport 1 2 
Huisknechten 1 1 
Voedselvoorzieners  / 4 
Ambtenaren  / 2 
Bouw  / 1 
Handelaren  / 1 
Ongekend 8 32 
Totaal 22 64 

 

Omdat het aantal afzonderlijke beroepen een te lange lijst opleverde, werden ze in categorieën 

ingedeeld, zoals eerder al gedaan werd om de beroepen van de veroordeelden te bespreken. De 

eerste cijferkolom geeft het aantal veroordeelden weer wier vermogen onder de dertig pond lag 

maar die wel degelijk over (roerende) goederen beschikten. De tweede cijferkolom geeft de 

gedaagden weer die geen bezittingen hadden. In aantal zijn de wevers in beide gevallen het meest 
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vertegenwoordigd. Tot de andere ambachten werden een houtsnijder, twee kousen- en 

schoenmakers en een schoenmaker gerekend, die allen over een beperkt vermogen beschikten. De 

ambachtslui die geen eigendommen hadden, waren een schoenmaker, twee timmermannen, een 

kuiper en een mandenmaker. Functies waarvan men niet onmiddellijk zou verwachten dat ze in deze 

laagste vermogensklassen zitten: chirurgijn, procureur en handelaar.  

Clais Bullot werkte als chirurgijn en bezat enkel roerende goederen ter waarde van 23 pond en 12 

schellingen. Zijn bezittingen bestonden enkel uit de allernoodzakelijkste goederen zoals een bed en 

wat keukengerei. Noch de eerste noch de tweede procureur had bezittingen en hetzelfde geldt voor 

de wolhandelaar.  

3.2.3.6. Besluit bij de vermogensklassen 
Grafiek 7: Verdeling van de veroordeelden in Doornik/Doornikse volgens vermogensklasse 

 

In totaal werd van 164 veroordeelden informatie over hun bezittingen gevonden, waarbij 64 mensen 

geen eigendommen of roerende goederen bezaten. Dat maakt dat het vermogen van honderd 

mensen, dus van bijna één op twee gedaagden kon worden gereconstrueerd. Grafiek 7 toont de 

verdeling in vermogensklassen, waaruit valt af te leiden dat het merendeel van de verwezenen 

minder dan dertig pond bezat en drie vierde daarvan helemaal niets bezat. Op een totaal aantal 

gedaagden had ongeveer 30 % geen eigendommen of andere bezittingen. Dat aantal ligt vrij hoog in 

vergelijking met de andere bezitsklassen. Het tweede grootste aantal veroordeelden behoorde tot de 

derde klasse met een vermogen dat schommelde tussen duizend en tweehonderd pond. De twee 

hoogste klassen waren samen goed voor 25 gedaagden oftewel 11,74 %, wat wil zeggen dat 

ongeveer één op de tien aangeklaagden uit de hogere sociale klassen kwam. Dat toont aan dat het 

publiek dat zich tot het calvinisme aangetrokken voelde heel divers was. Naarmate men daalt in de 

sociale klasse, neemt het aantal arbeiders logischerwijze sterk toe.  
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Tabel 16: Verdeling van de veroordeelden volgens vermogensklasse en plaats van herkomst 

 
Doornik Doornikse Totaal 

> 5000 pond 10 0 10 
5000-1000 pond 13 0 13 
1000-200 pond 18 9 27 
200-30 pond 13 7 20 
< 30 pond 15 4 19 
Niets 44 13 57 

Ongekend 
                       

/ 
                   

/ 18 
Totaal 113 33 164 
    

 

Wat in deze tabel als ongekend werd aangeduid, waren die personen waarvan het vermogen wel 

gekend was maar hun plaats van herkomst niet. De geografische spreiding toont dat de inwoners van 

Doornik die met de Raad van Beroerten in aanraking kwamen uit alle lagen van de bevolking 

afkomstig waren. De bewoners van de omliggende steden en dorpen, wier aantal gedaagden sowieso 

lager lag dan dit van de stad Doornik, kwamen vooral uit de lagere sociale klassen. De allerrijksten die 

door de Raad werden veroordeeld waren allen van Doornik afkomstig en hetzelfde geldt voor de 

tweede klasse, de gegoede burgerij. Het omliggende platteland werd vooral door arbeiders bevolkt 

en dat is dus de reden waarom zich geen echt rijken onder deze bewoners bevonden. Wat betreft 

het Doornikse bezaten dertien van de 33 mensen wier vermogen gekend was niets, dat komt 

overeen met 40 %. Dat percentage is te vergelijken met dat van Doornik zelf. Dat betekent dat 

bezitsloze mensen zeker niet uitsluitend in de omliggende steden en dorpen te vinden waren. Negen 

van de 33 mensen in het Doornikse hadden een vermogen tussen duizend en tweehonderd pond, 

maar zaten dichter bij de minimum- dan bij de maximumwaarde. Vier van die negen waren afkomstig 

van Saint-Amand. Ook bij de armste klasse stond Saint-Amand, samen met Blandain, bovenaan de 

lijst met elk drie inwoners. Deze voorsteden behoorden tot de grootste van het Doornikse en hadden 

in vergelijking met andere stadjes en dorpen een groot aantal gedaagden.  
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Tabel 17: Verdeling volgens bezitsklasse en aantal terechtgestelden in Doornik/Doornikse 

  Veroordeelden   Terechtgestelden 
 > 5000 pond 10 4,70 % 4 40,00 % 

5000-1000 
pond 15 7,04 % 3 20,00 % 
1000-200 pond 30 14,09 % 10 33,34 % 
200-30 pond 23 10,80 % 3 13,04 % 
< 30 pond 22 10,33 % 3 13,64 % 
Niets 64 30,04 % 8 12,50 % 
Ongekend 49 23,00 % 6 12,24 % 
Totaal 213 100,00 % 37   

 

Wie in deze tabel onder ongekend staat, zijn die mensen van wie het vermogen niet gekend is. 

Werden bepaalde sociale klassen geviseerd wat betreft het uitspreken van het doodsvonnis? Tabel 

17 toont aan dat geen enkele vermogensklasse een enorm hoog percentage aan 

terdoodveroordeelden telt. Het lijkt niet zo dat de Raad van Beroerten het op een specifieke klasse 

gemunt had. Het was immers zo dat confiscatie van de bezittingen zowel bij verbannen als bij 

terechtgestelde mensen werd toegepast. Toch is het aantal geëxecuteerden in de eerste klasse meer 

dan dubbel zo hoog als in de laagste klasse. Met uitzondering van de tweede klasse neemt het 

percentage per vermogensklasse af, met de sterkste daling tussen de derde en vierde bezitsklasse, 

waarbij het percentage zakt van ongeveer 33 % naar 13 %. Waar de eerste en derde 

vermogensklassen een bijna gelijk percentage hebben, ligt het aandeel van terdoodveroordeelden in 

de tweede klasse lager: van ongeveer één op drie daalt het aantal naar één op vijf bij de mensen met 

een bezit tussen de vijfduizend en duizend pond om nadien weer te stijgen tot één op drie in de 

derde bezitsklasse. Ondanks het grote aandeel van de bezitslozen onder de gedaagden, werd slechts 

een klein percentage van hen terechtgesteld. 

Het feit dat zowel rijke handelaren en stalmeesters als arme wevers en ambachtslui door de Raad 

van Beroerten werden gedaagd en gevonnist, geeft duidelijk weer dat het soort mensen dat zich tot 

het calvinisme aangetrokken voelde, erg verscheiden was. Het publiek was beroepsmatig erg divers 

maar ook op vlak van vermogen, dat liep van meer dan tienduizend pond tot een schamele zestien 

schellingen of zelfs helemaal niets. Het aandeel van de allerarmsten is inderdaad veel groter dan dat 

van de allerrijksten, maar zoals gezegd kan dat ook te maken hebben met het feit dat de rijkeren 

omzichtiger te werk waren gegaan en minder openlijk de nieuwe religie aanhingen. Bovendien 

beschikten zij over de nodige financiële middelen om de stad te verlaten en een reis naar veiliger 

oorden te bekostigen of om hun tegoeden elders onder te brengen.  
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Tabel 18: Verdeling van de veroordeelden volgens vermogensklasse en wijze van terechtstelling 

 
Geëxecuteerd Levend verbrand Onthoofd Opgehangen 

> 5000 pond                         / 1 2  1 
5000-1000 pond 1 1  / 1 
1000-200 pond 3  / 5 2 
200-30 pond  / 1 2                         / 
< 30 pond  /  /  / 3 
Niets 2 2 3 1 
Ongekend 1 1 2 2 
Totaal 7 6 14 10 

 

Tabel 18 toont dat het vermogen van de veroordeelden weinig tot geen rol speelde in de wijze van 

terechtstelling. Het kan zeker niet gezegd worden dat mensen uit de rijkere sociale klassen van de 

brandstapel werden gevrijwaard. Dat blijkt bij Pierre Cottreel wiens vermogen boven de zesduizend 

pond lag maar die wegens zijn hypocrisie en rol als leider van de sektariërs toch levend werd 

verbrand. De executievorm werd dus veeleer door de aard van de feiten bepaald dan door het 

vermogen.  

Tabel 19: Vergelijking van de veroordeelden van verschillende gebieden volgens vermogensklasse 

  Doornik en Doornikse Land van Aalst Meetjesland Gent Brugge 
Sociale Klasse           
> 5000 pond 4,23 % 0,85 % 1,80 % 10,74 % 14,76 % 
5000-1000 
pond 7,51 % 2,50 % 3,50 % 33,91 % 29,51 % 
1000-200 pond 14,09 % 10,00 % 12,40 % 24,78 % 20,61 % 
200-30 pond 10,80 % 35,90 % 22,40 % 5,79 % 11,71 % 
< 30 pond 40,37 % 50,50 % 40,60 % 24,78 % 23,41 % 
Ongekend 23,00 %   19,30 %     

Totaal 100,00 % 99,75 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

Als we het eigen onderzoek plaatsen naast dat van enkele voorgangers350, zijn er toch een aantal 

opvallende vaststellingen. In eerste instantie is er een hoger percentage gedaagden waarover geen 

informatie van het vermogen beschikbaar is. In enkele gevallen daarvan is geweten dat de gedaagde 

een huis of een stuk grond in bezit had, maar bij gebrek aan vermelding van de prijs, kon diens 

vermogen niet worden gereconstrueerd. De verdeling van de sociale klassen in Doornik en het 

350 M. Igual-Pacheco, Beeldenstormers in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond, Gent (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1993, p. 282. 
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Doornikse komt nog het meest overeen met het cijfermateriaal van het Meetjesland, maar kent in 

vergelijking met de andere regio’s en steden nooit een volledig gelijklopende trend.  

In vergelijking met het Land van Aalst en het Meetjesland ligt het aantal mensen dat tot de rijkste 

klasse behoorde procentueel hoger. Voor het Meetjesland werden er in totaal drie mensen tot deze 

klasse gerekend, voor Doornik liep dat aantal op tot tien. Toch valt dat cijfer niet te vergelijken met 

de steden Gent en Brugge, waar respectievelijk ongeveer één op tien en één op zeven van het totaal 

aantal gedaagden tot de hoogste sociale klasse behoorde. Doornik en het Doornikse zitten wat dat 

betreft ergens middenin met bijna één op twintig.  

In alle gebieden stijgt het percentage in de tweede klasse. Telkens is er sprake van een verdubbeling, 

met uitzondering van Gent waar het aantal verdrievoudigt. Opnieuw neemt Doornik een 

tussenpositie in, met enerzijds het Land van Aalst en het Meetjesland waar de aantallen nog steeds 

vrij laag zijn, en anderzijds Gent en Brugge. In die steden zouden ongeveer één op drie verwezenen 

over een vermogen tussen vijfduizend en duizend pond beschikt hebben. Voor Doornik en het 

Doornikse ligt het aantal een stuk lager, namelijk ongeveer één op veertien. De eerste twee 

vermogensklassen samen zijn wel goed voor een tiende van het totaal aantal veroordeelden.  

Het percentage voor de derde sociale klasse kent opnieuw een lichte stijging, waarbij de gebieden 

van het Land van Aalst en het Meetjesland dichter in de buurt komen. Voor Doornik is de derde 

vermogensklasse dubbel zo groot als de tweede. Gent en Brugge hebben opnieuw het grootste 

aantal, maar bij hen is er sprake van een daling tussen de tweede en de derde bezitsklasse. Dat geldt 

niet voor de overige regio’s.  

Wat de vierde vermogensklasse betreft, treedt er voor Doornik een lichte daling op ten opzichte van 

de voorgaande klasse. Dat betekent dat één op tien gedaagden uit deze categorie afkomstig was. Een 

gelijkaardige trend doet zich ook in de steden Gent en Brugge voor: voor Gent omvat de vierde 

vermogensklasse bijna één vijfde van de voorgaande klasse, voor Brugge is er sprake van een 

halvering. In het Land van Aalst en het Meetjesland daarentegen kent deze vermogensklasse met een 

bezit tussen de duizend en tweehonderd pond een toename.  

Zowel voor Doornik en het Doornikse als het Land van Aalst en het Meetjesland is de laatste 

vermogensklasse het meest vertegenwoordigd. De mensen in deze klasse hadden weinig of geen 

bezittingen. Het cijfermateriaal uit het Meetjesland is sterk te vergelijken met dat van Doornik: in 

beide gebieden gaat het om ongeveer 40 %. Wat betreft het Land van Aalst kwam één op twee 

veroordeelden uit deze laagste sociale stand. Gent en Brugge wijken opnieuw af want, ook als is er 

sprake van een stijging ten opzichte van de vierde klasse, hun percentages liggen een stuk lager dan 
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in de andere gebieden. Hun grootste aantal veroordeelden kwam uit de tweede sociale klasse, de 

gegoede burgerij. Voor de overige gebieden, met het Land van Aalst op kop, kwam het gros van de 

verwezenen uit de armste bevolkingslagen.  

Doornik en het Doornikse volgen dus ten dele de trend van het Land van Aalst en het Meetjesland, 

met het kleinste aantal veroordeelden in de rijkste klasse en het grootste aantal in de armste klasse. 

Daartussenin variëren de waarden sterk, maar het bevestigt wel dat, zoals ook in de andere regio’s 

geldt, het calvinisme in Doornik uit de verschillende bevolkingslagen putte. De stelling van Blom en 

Lambrecht351, dat 45 % van de veroordeelden uit de gegoede middenklasse kwam maar dat ruim de 

helft uit loonarbeiders bestond, klopt ten dele. De helft van de gevonnisten kwam uit de laagste twee 

klassen, maar belangrijk is te stellen dat ook de rijkste klasse van zich liet horen en niet onberoerd 

bleef voor het calvinisme.  

  

351 J.C.H. Blom en E. Lambrecht, Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HB uitgevers, 2001, p. 107. 
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Algemene conclusie 
Het doel van deze thesis was in eerste instantie het aantal veroordeelden door de Raad van 

Beroerten voor Doornik en het Doornikse te berekenen en bespreken. Aangezien het in totaal om 

meer dan duizend namen ging, werd het onderzoeksveld in samenspraak beperkt tot de mensen 

waarvan de familienaam begon met de letters A-B-C. Daarnaast werd de sociale en economische 

achtergrond van die mensen onder de loep genomen om te achterhalen welke vermogensklassen het 

calvinisme aanhingen. Het startpunt vormde de lijst van A.L.E. Verheyden uit 1961 die werd 

gecontroleerd en aangevuld met de bronnen uit de archiefbestanden van de Raad van Beroerten en 

de Rekenkamer. Vertrekkend met 194 namen werden na uitzuivering en aanvulling 213 

veroordeelden met zekerheid bij Doornik en het Doornikse geplaatst. Dat het eigen onderzoek een 

hoger aantal vervolgden aan het licht brengt dan Verheyden had aangegeven, is echter een 

uitzondering en wil niet zeggen dat de Raad van Beroerten strenger te werk ging dan Verheyden 

vermoedde. Hij beschouwde zijn eigen berekening immers als een onderschatting en geloofde dat 

het ware aantal veroordeelden eerder rond 15.000 lag dan de 12.203 die hij in zijn werk oplijstte. Bij 

andere thesissen die werkten rond het Land van Aalst en het Meetjesland lag het aantal 

veroordeelden in de uitgezuiverde lijst juist lager. De uitgezuiverde lijst die als bijlage in deze 

verhandeling werd opgenomen, bevat echter geen 213 namen maar 215 omdat van de twee namen 

die niet werden teruggevonden niet met honderd procent zekerheid kan worden gezegd dat ze niet 

bij Doornik of het Doornikse thuishoren.  

Het totale aantal gevonnisten door de Raad van Beroerten lag voor Doornik erg hoog en toont dat de 

Reformatie er sterk was doorgedrongen. Ook de dorpen en steden rond Doornik waren door het 

calvinisme geraakt. Toch kwam het gros van de veroordeelden uit Doornik zelf en werden zij ook het 

meest terechtgesteld. Met zekerheid kan worden gezegd dat 70 % van de vervolgden een inwoner 

van de stad Doornik. Noch onder de omliggende dorpen en steden, noch binnen de stad Doornik zelf 

was er een echte hotspot waar te nemen. Wat betreft het Doornikse hadden de steden Bailleul, 

Blandain en Saint-Amand het meeste aantal gedaagden, maar er was geen groot verschil met de rest 

van het hinterland. Hetzelfde geldt voor de parochies binnen de stad Doornik, waar Notre Dame en 

Sainte-Marguerite de kroon spanden maar er geen groot verschil met de overige parochies waar te 

nemen was.  

Reeds vóór de Beeldenstorm van 1566 was er in het gebied iets aan het broeien: de predikanten 

traden al in de eerste helft van de zestiende eeuw op en wonnen in de loop van de jaren vijftig van 

die eeuw aan populariteit. De nieuwgezinden trokken vanaf 1561 ’s nachts al psalmenzingend de 

straten van Doornik door. Waar aanvankelijk het anabaptisme op een zekere aanhang kon rekenen, 

verloor die religieuze stroming aan volgelingen ten voordele van het calvinisme – onder de 
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onderzochtte vervolgden door de Raad van Beroerten werd maar één iemand voor anabaptisme 

vervolgd. De landvoogdes Margeretha van Parma probeerde de stijgende agitatie te onderdrukken 

en stuurde meermaals commissarissen die ter plaatse lijsten van verdachten opstelden en zelfs 

mensen terechtstelden, echter zonder blijvend effect. De religieuze spanningen bereikten hun 

hoogtepunt in de Beeldenstorm – daarom werd 1566 later omschreven als een Wonderjaar – die 

vanuit het Westkwartier via andere steden overwaaide naar Doornik, waar op 23 en 24 augustus vele 

kerken en kloosters het moesten ontgelden. Vanuit Doornik werden ook kerken en abdijen in het 

Doornikse getroffen. De deelnemers betroffen zowel rondtrekkende troepen als inwoners van 

Doornik en omgeving zelf, zoals de vonnissen van de Raad van Beroerten hebben aangetoond. Het 

feit dat iemand werd veroordeeld wegens het ronselen en betalen van beeldenstormers, doet 

vermoeden dat de iconoclastische golf niet volledig spontaan is ontstaan.  

De Spaanse koning Filips II stuurde uit onvrede de hertog van Alva naar de Nederlanden, die in 

september 1567 de Raad van Beroerten, bijgenaamd de Bloedraad, oprichtte. Eigen onderzoek toont 

aan dat die bijnaam niet geheel terecht is: de meest voorkomende straf was immers niet executie 

maar verbanning en confiscatie van goederen. Drie vierde van de onderzochte personen werd 

verbannen en van ongeveer 17 % van de gedaagden staat met zekerheid vast dat ze werden 

terechtgesteld. De oververtegenwoordiging van verbanning als strafmaatregel had echter deels te 

maken met het feit dat een aantal mensen tijdig een veiliger onderkomen had gezocht. Diegenen die 

wel de doodstraf kregen, werden meestal veroordeeld tot onthoofding (ongeveer 37 %). De straf 

levend verbrand worden werd het minst uitgesproken: in zes van de 37 gevallen (ongeveer 16 %) 

werd deze strafvorm toegepast. De meest voorkomende redenen van terdoodveroordeling waren: 

plundering van kerken, deelname aan de Beeldenstorm, ongewapend bijwonen van preken en 

vernieling van kerkobjecten. De meest voorkomende beschuldigingen bij alle gedaagden (zowel zij 

die verbannen als zij die terechtgesteld werden) waren: al dan niet gewapend aanwezig zijn op 

preken en (vermoedelijk) lid van de rebellentroep zijn.  

De Raad van Beroerten was in Doornik en het Doornikse vooral in het eerste jaar van haar bestaan 

actief. Tussen eind 1567 en eind 1568 werden 105 mensen gedaagd en 22 daarvan werden 

terdoodveroordeeld. Dat wil zeggen dat bijna één op twee gedaagden binnen het eerste jaar van 

oprichting voor de Raad verscheen en dat één op vijf van die mensen werd geëxecuteerd. Zowel het 

aantal gedaagden als het aantal terdoodveroordeelden daalde sterk in de daaropvolgende jaren. 

Binnen het eigen onderzoek werd na 1570 niemand meer gedaagd ook al bleef de Raad onder de 

hertog van Alva nog actief tot 1573.  
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Door de beroepen en vermogens van de veroordeelden onder de loep te nemen kunnen we 

gedeeltelijk antwoorden op de vraag in welke mate de Beeldenstorm een religieuze opstand dan wel 

een sociale opstand was die verder als een reactie op de graanschaarste en de armoede kon worden 

gezien, zoals onder andere E. Kuttner had gesteld. Klopt het dat het calvinisme vooral mensen uit de 

lagere bevolkingsklassen onder de gelederen telde? Louter kijkend naar de uitgeoefende beroepen 

van de veroordeelden blijkt dat veel mensen actief waren in allerlei ambachten en in het bijzonder in 

de weefnijverheid. Bijna 16 % verdiende als wever, en dan voornamelijk tapijt- of wolwever, de kost. 

De beroepscategorieën hoeven echter niet noodzakelijk iets te zeggen over het hebben of ontbreken 

van een vermogen. De confiscatierekeningen die voor het onderzoek werden gehanteerd tonen 

immers dat er uit alle lagen van de bevolking aanhangers van de nieuwe religie te vinden waren.  

  Doornik en Doornikse 
Sociale Klasse   
> 5000 pond 4,23 % 
5000-1000 pond 7,51 % 
1000-200 pond 14,09 % 
200-30 pond 10,80 % 
< 30 pond 40,37 % 
Ongekend 23,00 % 
Totaal 100,00 % 

 

Blom en Lambrecht stelden dat ongeveer 45 % uit de (lagere) middenklassen kwam en dat de helft 

van de aanhangers van het calvinisme tot de laagste bevolkingsklasse behoorde. Voor Doornik en het 

Doornikse klopt dat scenario echter niet. De middenklasse en lagere middenklasse zijn samen goed 

voor bijna 25 % en dus een vierde van het totaal aantal veroordeelden. De laagste klasse neemt iets 

minder dan de helft van de gedaagden voor zijn rekening. Toch is de algemene stelling, dat het 

calvinisme vooral bij de armere klassen goed scoorde, deels terecht. De laagste vermogensgroep 

bestaande uit mensen die minder dan dertig pond hadden of zelfs helemaal niets, is namelijk het 

talrijkst. Tegelijk mag niet uit het oog worden verloren dat ook enkele (erg) rijke mensen fervent 

aanhanger van de nieuwe religie waren. De leden van de twee hoogste vermogensklassen zijn 

uitsluitend in de stad Doornik te situeren, maar dat wil niet zeggen dat in het omliggende gebied 

enkel de allerarmsten woonden. In het hinterland woonden ook mensen die een vermogen hadden 

dat kon oplopen tot zeshonderd pond, al is dat een uitzondering. 

Als een gemiddelde berekend wordt van de verdeling van de sociale klassen in Doornik/Doornikse, 

het Land van Aalst, het Meetjesland en de steden Gent en Brugge, dan is de rijkste klasse goed voor 

ongeveer 6,4 %. De gegoede burgerij zou ongeveer 15,4 % van de veroordeelden tellen. De 

middenklasse bevatte ongeveer 16,4 % van het totale aantal veroordeelden en de lagere 
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middenklasse telde 17,3 %. De laagste klasse ten slotte omvatte ongeveer 36 % van de gedaagden en 

heeft dus het grootste aandeel. Herberekenen we het gemiddelde zonder de steden Gent en Brugge, 

krijgen we de volgende cijfers: 2,3 % van de veroordeelden behoorde tot de rijkste klasse, 4,5 % tot 

de gegoede burgerij, 12,2 % tot de middenklasse en 23 % tot de lagere middenklasse. De laagste 

klasse kent opnieuw het grootste percentage: 43,8 %. Ook uit deze gemiddelden blijkt dat het 

hoogste aantal verwezenen tot de lagere klassen behoorden maar dat elke vermogensklasse in de 

lijst van veroordeelden werd vertegenwoordigd.  

Het kan dus worden gezegd dat de lijst van A.L.E. Verheyden die als basis voor dit onderzoek diende 

een nuttig startpunt was, maar dat een uitzuivering wenselijk was wegens de aangehaalde 

problemen zoals variërende schrijfwijze. Een tweede vaststelling behelst de gruwel die aan de hertog 

van Alva en zijn zogenaamde Bloedraad werd en wordt toegeschreven. Het onderzoek toont dat de 

doodstraf minder vaak werd uitgesproken dan de straf van verbanning. Sommige terechtstellingen 

werden verzwaard wanneer iemands tong werd uitgerukt of de voeten werden afgehakt, maar die 

strengere aanpak werd niet exclusief door de Raad van Beroerten toegepast. Ook vóór 1566 werden 

mensen tot zo een bestraffing gevonnist. Daarmee mogen de daden en economische en sociale 

gevolgen van de Raad natuurlijk niet worden geringschat. Een derde en laatste belangrijke conclusie 

is dat mensen uit elke vermogensklasse in de lijst van veroordeelden terug te vinden zijn. Dat toont 

aan dat het calvinisme niet enkel onder de armste bevolkingsklassen rekruteerde. Het was echter wel 

zo dat de meest vertegenwoordigde klasse net die klasse was waarvan de mensen minder dan dertig 

pond of zelfs helemaal niets in hun bezit hadden. De mensen die met de Raad van Beroerten in 

aanraking kwamen en waarvan de gegevens bewaard zijn gebleven, waren divers op vlak van beroep, 

aantijgingen en vermogen.  

Slechts een vijfde van het door Verheyden aangehaalde aantal vervolgden door de Raad van 

Beroerten werd in dit onderzoek onder de loep genomen. De conclusies in deze verhandeling sluiten 

aan bij eerdere onderzoeken, en zouden ook een nuttige basis kunnen vormen voor historici die in de 

toekomst de overige personen uit Doornik en het Doornikse onderzoeken om op die manier een 

vollediger beeld van dat gebied te krijgen.  
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Bijlage: Uitgezuiverde lijst van veroordeelden door de Raad van Beroerten 
in Doornik/Doornikse 
 

Verklaring: niet bij Verheyden opgelijst ; Verheyden verkeerd opgelijst (Rijsel of Valenciennes) 

19 Adin Jehan   verbannen, later geëxecuteerd Doornik 
20 Adin Pierre    geëxecuteerd (levend verbrand) Doornik 
23 Adraps Liévin kruier verbannen  Doornik 
24 Adraps Nicolle   verbannen Doornik 
25 Adraps Pierine   verbannen Doornik 
71 Adrien Michel lakenwever verbannen Doornik 

127 Aimery Thiry   verbannen Doornik 
141 Alchin Georges bakker verbannen Doornik 
146 Allard Hermes handelaar in kaarsen en vet verbannen Doornik 
147 Allard Jehan  handelaar in kaarsen en vet verbannen Doornik 
148 Allard Simon lakenwever geëxecuteerd (levend verbrand) Bailleul 
149 Allardt Willemet   verbannen Bailleul 
160 Alost Jan klokkenmaker verbannen Doornik 
218   Anthoine huisknecht verbannen Blandain 
242 Arnesquel Anthoine     Blandain 
243 Arnesquel Jehan     Blandain 
245 Arnoul Thomas   geëxecuteerd (onthoofd)   
255 Artus Jacques stalmeester     
262 Audenarde Pierre    gevangene   
274 Aymery Nicolas kleermaker verbannen Doornik 
275 Aymery Simon handelaar  geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
282 Bacheler Anthoine   verbannen Doornik 
283 Bacheler François   verbannen Doornik 

  Bacseur Brixe   verbannen Doornik 
370 Ballinchien Jehan kleermaker geëxecuteerd (onthoofd) Doornik 
391 Barbet Jacques edelsmid verbannen Doornik 

  Barbieur Anselot   geëxecuteerd   
444 Baudart Bonaventure   verbannen Doornik 
445 Baudart Ponthus huisknecht verbannen Doornik 

  Baudechon Etienne timmerman geëxecuteerd (onthoofd)   
450 Baudillon Charles kleermaker verbannen Doornik 
453 Bauduin Toussain kleermaker verbannen Doornik 
467 Bauwins Jehan kousen- en schoenmaker  geëxecuteerd Doornik 
482 Beccart Gille   verbannen Doornik 
503 Bede Nicolas   verbannen Doornik 
532 Belle Nicolas tapijtwever verbannen Doornik 
533 Belle  Philippe tapijtwever verbannen Doornik 
539 Belleman Balthazar wolwever verbannen Doornik 
543 Belys Martin huisknecht geëxecuteerd (onthoofd) Doornik 
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546 Benit Hughes   verbannen Doornik 
548 Benit Jacques huisknecht verbannen Doornik 

  Benno Arnould tapijtwever verbannen Doornik 
571 Berlo Johannes   verbannen Doornik 

  Bernard Gilles   verbannen Doornik 
581 Bernard Guy stalmeester verbannen Doornik 
582 Bernard  Nicolas stalmeester verbannen Doornik 
590 Bernort Jehan houtsnijder verbannen Doornik 
603 Berte Andrien kousen- en schoenmaker geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
628 Beudin Hughes timmerman verbannen Doornik 
677 Billonet Jacques   verbannen Doornik 
678 Bisart Ostelet tapijtwever     
681 Biscops Hugues handelaar verbannen Doornik 
686 Bisschop Loys   verbannen Doornik 

  Blandinois  Jacques       
702 Blanquenois Jehan   verbannen Calonne 
705 Blauvoet Philippe kleermaker verbannen Blandain 

  Blauwet Gilles kousen- en schoenmaker geëxecuteerd (opgehangen) Blandain 
706 Blauwet Guillame timmerman verbannen Doornik 
707 Blavet Jehenne   geëxecuteerd   

711   
wed. Bleuvet 
Jehan NIET GEVONDEN     

709 Bleuzet Hector wagenmaker geëxecuteerd (onthoofd) Rumegies 
710 Bleuzet Nicolas sergeant in het Doornikse verbannen Doornik 
720 Blocq Catherine   verbannen Doornik 

  Blondeau Sébastien bakker geëxecuteerd (levend verbrand) Rosult 
733 Blondel Martin    verbannen Doornik 
735 Bloyart Jehan   verbannen Doornik 
740 Bocaille Jehan tapijtwever verbannen Doornik 
797 Bon Amour Adam tapijtwever verbannen Doornik 
807 Bon Varlet Eluthère kleermaker verbannen Doornik 
808 Bon Varlet Jehan   verbannen Doornik 

  Bonte Anna     Doornik 
847 Botifart Leurins kousen- en schoenmaker verbannen Doornik 
851 Bouchart Pierre  procureur verbannen Doornik 

  Bouchart Pierre visser verbannen Doornik 
850 Bouchart Jehan   verbannen Rumegies 
852 Bouchart Sébastien   verbannen Doornik 
854 Boucher Marie   verbannen Doornik 
856 Bouchet Gilles waard verbannen Doornik 
857 Bouchier François metselaar verbannen Doornik 

  Bouchier Augustin beenhouwer geëxecuteerd (onthoofd)   
859 Bouchier Jacques   geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
866 Boudart Gérard verver verbannen Taintignies 
888 Bourdeau Anchelot wolwever verbannen Doornik 
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891 Bourgeois Adrien tapijtwever verbannen Doornik 
892 Bourgeois Anthoine glazenmaker geëxecuteerd (levend verbrand) Doornik 
894 Bourgeois Guillame glazenmaker verbannen Doornik 

895 Bourgeois Nicolas 
onderofficier van de 
schepenen verbannen Doornik 

896 Bourgeois Pierre  wolwever verbannen Doornik 
897 Bourgeois Toussain radijsverkoper verbannen Doornik 
898 Bourgy Jehan   verbannen Doornik 
900 Boursier Jehan kruier verbannen Doornik 
905 Boutan Anthoinette   verbannen Doornik 

8822 Boutiflart  Marie   verbannen   
  Boutry David waard geëxecuteerd (onthoofd)   

926 Bracquenier Piere     Doornik 
950 Brassart Pasquier   verbannen Doornik 
951 Brasseur Nicolle   verbannen Doornik 
952 Brasseur Pierre    verbannen Doornik 
955 Bretin Jaspar   verbannen Blandain 

3364 Bride Collette   verbannen   
958 Bride Eluthère baljuw verbannen Hertain 
959 Bride Philippe   verbannen Blandain 
960 Brienne Liévin   verbannen Doornik 
961 Brienne Sandre   verbannen Doornik 

  
Brisemon-
tiers Jehan tapijtwever geëxecuteerd (levend verbrand)   

970 Brocquart Gilles   verbannen Doornik 
985 Brouck Jehan   verbannen Doornik 
987 Brouckaert Gille tapijtwever verbannen Doornik 
988 Broucq Claude wagenmaker geëxecuteerd (onthoofd) Bailleul 
992 Broutin Jacques   verbannen Rumegies 
993 Broutin Marie   verbannen Doornik 
994 Broutin Michel wolwever verbannen Doornik 
995 Broutin Nicolas   verbannen St-Amand 

  Broutin Simon       
1001 Brulant Christophe bakker verbannen Doornik 
1002 Brulant Pierre  wolwever verbannen Doornik 
1004 Bruneau Anthoine kleermaker verbannen Doornik 
1005 Bruneau Arnould cipier verbannen Doornik 

  Bruneau Jehan   geëxecuteerd   
1010 Brunen Jacques wolwever verbannen Doornik 
1009 Brunin Fernand huisknecht verbannen Blandain 
1014 Bruyne Eloyqun   verbannen Bailleul 
1041 Buffaert Léon wolwever verbannen St-Amand 
1042 Buffetier Jehan tapijtwever verbannen Doornik 
1054 Bullot Clais chirurgijn verbannen Doornik 
1059 Bultau Anthoine wolwever verbannen Doornik 
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1060 Bulteau Jacques handelaar in stoffen 
verbannen, later geëxecuteerd 
(onthoofd) Doornik 

1061 Bulteau Jehan   verbannen Doornik 
1062 Bulteau Nicolas wolwever verbannen Doornik 
1063 Bultel Anthoine wolhandelaar verbannen Doornik 
1068 Burbure Anna   verbannen Doornik 
1105 Bynoit Jehenne   verbannen Doornik 
1142 Cailleau Jehan  timmerman Geëxecuteerd (onthoofd) St-Amand 
1141 Caillet Denys   verbannen Doornik 
1160 Callu Jacques   verbannen Doornik 
1166 Cambier Jaspart   verbannen Doornik 
1167 Cambier Jehan brouwer verbannen Doornik 

  Cambier Jehan wolwever verbannen Doornik 
  Cambier Nicolas   verbannen Doornik 

1171 Cambry Gabriel handelaar geëxecuteerd (onthoofd) Doornik 
1173 Cambry Jehan   verbannen Doornik 
1174 Cambry Marie   verbannen Doornik 
1191 Cantillon Robbert wolwever verbannen Doornik 
1199 Cappelle Marguerite   verbannen Doornik 
1211 Caret Aubert   verbannen Doornik 
1212 Caret Jehan schoenmaker verbannen Doornik 
1213 Carette Henry kruier geëxecuteerd (onthoofd) Doornik 
1217 Carlier Gérardt kousen- en schoenmaker geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
1218 Carlier Guilbert brouwer verbannen Doornik 
1229 Carnoye Galien beenhouwer verbannen Doornik 
1230 Carnoye Grégoire   verbannen Doornik 

  Carpentier Jehan       
1247 Carpentier Loys beenhouwer verbannen Doornik 
1250 Carpentier Nicolas handelaar in schoenen verbannen Jollain 
1251 Carpentier Philippe   verbannen Rumegies 

  Carpentier Quentin   verbannen Ramegnies 
1254 Carpentier Robert   verbannen   

  Carpreau Pierre timmerman geëxecuteerd (opgehangen)   
1273 Castel Adrien   verbannen Machin 
1278 Castellain Pierre landbouwer geëxecuteerd (onthoofd) Bailleul 
1293 Catherel Jehan   verbannen Doornik 
1297   Catherine   verbannen Doornik 
1303   Catherine   verbannen Doornik 
1322 Cauche Nicolas handelaar verbannen Doornik 
1323 Cauchefer Vinchant lakenwever verbannen Doornik 
1326 Cauchie Michel kousen- en schoenmaker  verbannen Doornik 
1329 Caudrelier Marie   verbannen Doornik 
1334 Caudron Pierre tapijtwever verbannen St-Amand 
1358 Celet Brixe wagenmaker gevangene Hollain 
1368 Chamart Pierre wijnhandelaar geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
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1380 Chasteaulx Bastin   verbannen Lecelles 
1381 Chasteaulx Rogier   verbannen Lecelles 
1384 Chastelon Oste tapijtwever verbannen Doornik 

  Chaullet Jaspart   verbannen   
1390 Chembecq Hellin handarbeider  verbannen Bailleul 
1391 Chembecq Jacques landbouwer verbannen Bailleul 
1394 Cheuvronet Guillame wolwever verbannen Doornik 
1400 Chindieu Jehan kuiper geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 

  Chiret  Rolland   geëxecuteerd St-Amand 
1401 Chivronelle Guillame wolwever verbannen Doornik 

1415 Chuyne Jehan timmerman 
verbannen, later geëxecuteerd 
(opgehangen) Froyennes 

1417 Cinquet François NIET GEVONDEN     
1418 Cinquet Guillame   verbannen Doornik 
1508 Clarisse Jehan schoenmaker verbannen St-Amand 
1519 Clays Nicolas kleermaker verbannen Doornik 
1525 Clément Franchois tweede procureur  verbannen Doornik 
1526 Clément Denis stofbewerker verbannen Doornik 
1527 Clément Hercules   geëxecuteerd   
1529 Clément Jehan wolwever verbannen Doornik 

  Clément Magdelaine   verbannen   
  Clement Martin       

1531 Clerbo Jehan tapijtwever verbannen St-Amand 
1532 Clerbo Loys   verbannen Doornik 
1542 Clincquart Bastien   verbannen Doornik 
1580 Cocqueau Gille   geëxecuteerd (opgehangen) Doornik 
1582 Cocquere Anthoine     Bailleul 

1583 
Cocquere-
mont Jehan tapijtwever verbannen Doornik 

  Coignet Guillame       
1638 Colle Hélène   verbannen Doornik 
1639 Colle Laurence   verbannen Doornik 
1660 Comquet Anthoine   verbannen Doornik 

  Comquet Gilles   verbannen   
1667 Constant Jehan wolwever verbannen St-Amand 
1701 Coppin Pierre   verbannen Doornik 
1702 Coppin Walleran tapijtwever verbannen Doornik 

1818   
wed. Corcquel 
Jacques     Doornik 

1845 Cottreel Pierre advocaat geëxecuteerd (levend verbrand) Doornik 
1859 Courtin Pierre schiptrekker verbannen Doornik 
1865 Cousart Hubert   verbannen Doornik 
1867 Cousin Pierre wijnhandelaar verbannen Doornik 
1880 Crampe Samson   verbannen Ramegnies 
1886 Craye Jacques mandenmaker verbannen Doornik 
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1934 Croustel Adrien wolwever verbannen Doornik 
1935 Croustel Guillame waard verbannen Doornik 

1950 Cuvelette Jehan 
Gildemeester van de 
kleermakers geëxecuteerd (onthoofd) Doornik 
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