
lateren eigenaar der perceelen, den heer C .R. Kühnen, inzage heeft 
qekreqen van de verschillende acten het huis betreffende. 

12) Not Archief, den Haag 150, fol. 892. Over Goudts „indispositie wordt 
ook gesproken in een akte van 10 October 1632 in het Gem. Archief te Utrecht. 

13) Het verhaal van de „liefdedrank" is slechts te beschouwen als een klets
praatje van „men", d.w.z. van het volk, de buren, enz. Indien de feiten inder
daad zich hadden voorgedragen als Sandrart en Houbraken deze beschrijven, 
zou Hendriks vader, Arnout Goudt de dame ongetwijfeld op straat hebben ge
zet, ofwel zou de notaris zeker maatregelen hebben genomen, ofwel zou zij door 
de 'rechterlijke macht wegens vergiftiging zijn vervolgd. 

14) Van Engelen geeft op (blz. 561), 28 Juni. Volgens het Register van 
Overledenen, Gem. Archief te Utrecht, is hij 14 Juli begraven. 

15) Register van Overleden 1649: „Jonkheer Hendrick Goudt, Heer van de 
Keen, Ridder, etc. omtrent de St. Jacobsbrug". 

16) Gem. Archief te Utrecht, Transportacte van 27 Juni 1629. Het koop
contract werd reeds 14 Juni 1628 afgesloten. 

17) Gem. Archief te Utrecht. Transportacte van 10 October 1632. Het origi
neel in bezit van den heer C. R. Kühnen. 

(De aanteekeningen 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 zijn van Dr. 
Heinrich Weizsäcker). 

In de bijdrage van den heer Van Luttervelt wordt ook gesproken over de 
titel „Palatinus Comeset Curatae Militiae Eques" van Hendrik Goudt, die op 
eenige van zijn gravures voorkomt. Dit schijnt een Pauselijke onderscheiding te 
zijn geweest, die, naar ik meen, heden, zij het in eenigszins anderen vorm, nog 
bestaat. Ook hierover handelt Heinrich Weizsächer uitvoerig in zijn artikel in 
Oud-Holland (blz. 115). S w -

U T R E C H T S C H E D I C H T E R W O N I N G E N . 
V. Hieronymus van Alphen. 

(Aanvulling van blz. 74). 

Van bevriende zijde deelde men ons mede, dat blijkens de lid-
matenregisters der Nederlandsche Hervormde gemeente alhier, 
welke in het dienstgebouw aan het Domplein berusten, Willemina 
Lucia van Alphen reeds op 1 Oct. 1750 met attestatie te Utrecht 
was aangekomen. De attestatie was gedateerd 15 Sept. 1750 en 
geteekend door Ds. M. W . d'Roer. W a a r zij zich toen heeft ge
vestigd, is niet meer na te gaan, maar vast staat nu, dat Van 
Alphen niet van zijn He, maar reeds van zijn 4e jaar af te Utrecht 
heeft gewoond. 
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