
M E M O ß l E 

YAN TGEENE MIJ IS VOORGEKOOME IN HET BESOLLICITEREN 

TAN DE VROEDSCHAPS-PLAATS VAN DE STAD UTRECHT, 

GEVACEERT DOOR DE DOOT VAN DEN HEER ONTFANGER 

M A N S V E L D T . 

1703 den 21 December sijnde Vrijdagh. Hebbe ik bij 
alle de heeren raden aan huvs geweest om mijn dienst te 
presenteren en haar gunst en stemmen te versoecken; 
van welcken ik de meeste op die dag hebbe thuys gevon-
den , en van haar alle een antwoord gekregen in generalen 
termen. 

den 22 dito. Wederom gegaan bij de heeren, die daaghs 
te voren niet thuys hadde gevonden, en onder anderen 
ook ten na de middaghs aan het huys van de Oud-burger-
meester Haak de Jong, daar mijn dit navolgende geval 
bejegende. Aan huys komende wiert ik opengedaan van 
sijn Ed. knecht, die mijn sijde dat sijn heer volk bij hem 
hadde; die ik antwoorde, dat hij sijn heer eens ging 
vraagen of  ik hem geongelegentheyt soude doen van hem 
maar een woortje of  twee te spreecken ; die mijn de boot-
schap bracht, als het mijn beliefden,  en mij alsoo liet 
gaan in de eerste kamer aan de rechterhand. Waarop 
metten eerste, ja bijna gelijk, de heer Jong ook inquam 
door een andere deur, die ook straks twee stoelen settede, 
waarop ik seyde, dat ik de Burgemeester (dewijle hij 
volk bij hem hadde) niet langh soude ophouden, en niet 
wilde gaan sitten. Daarop sijn Ed. mij repliceerde, dat hij 
mijn wat te seggen bad, en mij vraagde of  ik wel wist 
dat er parthijen waaren in de regeringh, en of  ik geen 
meer vrienden die mijn haar stem hadden gegeven hadde 
als de heer Boelands, die hij sevde dat wist dat voor 
mijn was. Waarop ik autwoorden, dat (gelijk als mijn 
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heer selver wel wist) niemandt soo schielijk sig selven wilden 
positif  declareren, en dat ik het derhalven nog niet wist, 
maar dat ik hoopte op de heeren haar gunst en genegent-
heyt. Waarop hij mijn seyde, dat hij geloofde  dat de 
Burgemeester Sypesteyn mitsgien voor een ander was, en 
dat hem met sijn parthye alles wat de Burgemeester van 
Royen deede niet aanstongh, maar alles in twerk soude 
stellen om die tegen te gaan. Waarop ik weder ant-
woorde, dat de heeren mij van die parthijsehappen niets 
hadde gesegt en ook niet wist; en dat ik versoeht de 
gunst van de heeren. Waarop hij mijn wederom seyde, 
dat soo de heer Boelands nog een heer twee a drie kost 
disponeren om positif  haar stem aan mijn te geven en ik 
door mijn oom, de heer van Cockengen, kost maken, dat 
ik de stem ook kost krijgen van de heeren Hattingh 
ende Hamel, die door de aliantie aan de heer Hattingh 
aan hem geparenteert was, dat ik dan geholpen door sijn 
parthye al seer verre soudt comen, en dat ik mijn werk 
daarvan hoorde te maken; en wensten mijn dan daarvan 
nader te spreecken, wanneer hij mijn verders opening van 
saacken soude geven, en dat die saaken van hem alleen 
niet quamen, maar dat hij eenige heeren bij hem ten eeten 
hadde (daaronder hij noemde de heer van Lockhorst), die 
hij over mijn saak hadde gesproocken. Waarop ik seyde, 
dat ik hem bedankte voor sijn genegentheyt ende instructie; 
daarop hij seyde, dat het geen instructie was, maar een 
raad als een goed vriend en onder vier oogen in confidence 
gesegt, en waarvan hij aan niemand soo openhertigh hadde 
gesproocken. Waarop ik hem weder bedankte, dat hij soo-
veel confidence  in mijn hadde, ende opstaande recomman-
deerde ik mij vorders in sijn gunst. Aan de deur mijn 
afscheydt  nemende sij hij nogmaal, dat hij mij daarop nog 
wel eens nader wenste te spreeken, wanneer hij mij nog 
verder opening soude geven ; en alsoo nam ik mijn afscheydt. 
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