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Philips logeert bij Hendrik
van Deventer

Eodem anno den 22 september
(1549) is prins Philips, kijser Carels
soone, binnen dese stadt seer fees-
telijck ingehaelt. Den governeur
ende wethouders te paert ontrent
veertig int getall met ontrent hon-
dert erffruijters ende vijffentwintig
hondert borgers, crijgsgewijse toe-

gerust, met rode sluijers int har-
nasch, met spiessen, hellebaerden,
slaghswaerden ende bussen, met
tien vendelen, bij hen hebbende
acht veltstucken een halff mijle van
de stadt, de borgers staende in slag-
order ende de wethouderen comen-
de bij den prince sijn van haere
paerden afgetreden ende hebben
denselven op haere cniën seer eer-
biedelijcke gesalueert, offerende

denselven alle eere, dienst ende
getrouwighijt ende dat in de Bra-
bantsche tale. (…). Ende den prince
wiert gebrocht ten huijse van
Hendrick van Deventer, daer hij
logeerde.

Bron: Kroniek van Sint Geertruy

a.v.
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