




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 23 Wij hebben gemeend de voorafspraak des Schrijvers aan denlezer in een naamdicht, alsmede de opdragt aan de Staten desLands en de Regeerders der Stad Utrecht niet te moeten ach- terlaten ; de eerste, uithoofde der naive, en het tijdperk ken- merkende versificatie, en de tweede door het korte, dochheldere overzigt van den oorsprong en aankomst onzer voor- vaderen hier te lande, welbekend in de geschiedenis, dochbelangrijk genoeg, om hier te herhalen: Siet Leser vry, van sien sult ghy gheven niet, T's van de heerlickheyt des Stichts een Historische Caert, lu vruchtbaerheyt van Juppiter dit Land verheven: siet Ceres van

hem bevrucht hoeft hier Cornucopia ghcbaert, Hier leest ghy int cleyn van een Landt out vermaert, Twelck Julius Cesar in zijn tijdt wel heeft gekent Voor Christus geboorte, hier uyt spruyt haer Edelen aert: Als Clodovcus der Franken Coninck an Chris turn wasghcwcnt, TSa ons Heeren Mensch-wordinghe vyf hondert jaer of daer ontrent, Veel Lceraers zijn Nasaten uytsendcn om dit Lant te bekeeren Tot den ghelove, om op Christum te bouwen haer fondament: Rontsom hebben dese Bisschoppen Godsvruchtich en cloeckintverstant, Eenpaerlick onder d'Heydensche Inwoonders 't oprechte gheloove ghc- plant. C l o d o v e u s en daer na zijn nacomelinghen in desen contreyen ghebietHadden, maer d'eerste

Leeraers en Harders lyn ons onbekent, wantTol Willibrordum men weynich vindt wat daer is gheschiet.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 26 bertus schryft, Drecht een Stadl op haer tale beteyckent,'t welck die Latinen inde name Irajectum hebben verandert:Daer na hebben die Vriesen die Wilten verdreven. Daer naedie Vriesen vande Fransche Coningen t'onderbrocht zijnde,hebben Eatavia onder haer Heerschappie getogen. Hoe nuUtrecht ende meer Landen door donatien der Francke Co- ningen onder het gebiet der Bisschoppen is gecomen, endena regeringe van negenhondert jaren aen die Bourgoenschen,met penne inct en papier ick my toerusle om 't selfde intaldercorste te verhalen, om U E. met dese mijnen cleynenarbeydt te vereeren, welcke U E. sal gelieven

ten bestente nemen, Godt door wiens beschickinge die Rijcke overge- dragen (als Daniel seyt) ghevesticht werden, wil U E. re-geringe daer in U Godt wettelick heeft beroepen, met dengeest des wijsheyt bedouwen, Amen. U. E. dienstwilligeJ. F. van der Goude.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 29 ende noch sekere gerechticheyt daer af hebben. Romerbttr-gherbrugge, Romerburgherstraet vande Romeynen alsnoch haoroude namen behouwen, als oock d'andcre Brugge Noortwaerlsdaer an die Guaerde Brugge, die Guaerde straet daer hetRoomsche Garnisoen om die Burgh te bewaren geleyt werden,rnaer so daer niet en is ter Werelt beslandt, is naderhandtdie name Antonina verandert, d'ondersoekers des outheydtshier in twisten, het oude gebruyek den name Utrecht behoul :In 't Latijn Trajectum. Als nu die Galli of walsche in Chrys-handel vermaert, den Rijnstroom overtreckende met Wapenen,alle Sloolen ende sterckte

antasten, om d'overwonnen onder-dauicheyt behouden, alle bequame plaetsen met Chrysvolckversterckten. Van dese was Utrecht die principaelsle, so dieop d'uyterste bepalinge des walsche Rijcks was gheleghen.Dit soudc gheschiet zijn onder Keyser Valen tinianus diewelcke die Sassense, Wilten, eude Sclaven, met bloedigeroverie alle dinghen verwoestende op alle stranghen des ZeeOceani in de uyterste bepalingen der Francken heeft onder-druckt. Hier uyt soude ick meenen , genoechsaem te blijckendat Utrecht onder ander vermaerde duytsche steden voorgaendedie voornaemste is gheweest, noyt der Gallen of der Yriesenghebiet onderworpen, maer ghebruyckende haer oude wetten ,die Roomsche

vryheyt altijt heeft ghenoten met dese MantelsToga by die Romeynen genaemt men als noch twee Burger- meesters ende twee oulste Senatoren des stadts inde Buer-kercke glasen, ende veel oude huyser. men alsnoch slet ver-ciert staen: 't welck tot den jare 1529 gheduert heeft, tertijdt toe dat aen Keyser Carel die vyfde door overgifteBisschop Henrick van Be veren verbeyerden, ende desemantel een teycken des Vryheyts die Stadt heeft uytghetoghen,als in 't vervolch deser Hisiorie aenghewesen sal werden totmeerder versekcrtheyt der voor verhaelde saecken, metdie Veersen in de Domkercke int Latijn beschreven ick ditbesluyt.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 31 den, van de Coningen zijn nacomelingen grootelick begiftichl.Sommighe schrijven dat het een Bisschoppelijke stoel voorDagobertus geweest is, ende dat die Christelijcke Religiealhier heeft begonnen, van de tijt af dat die Francken Co-niughen, daer af Clodoveus d'eerste is geweest tot Reymsghedoopt, het Christendom heeft aenghenomen. Dit blijcktuyt de overvloedighe Donatien C lot a r Ij, Dagobertus Va- der, ende des Coninckx Theodoberti aen die selfde Kercke,daer van int leven Bonifacij den navolgher Willibrordivcrmaent werdt. Heeft daerom d'Utrechtsche Kereke in out-heydt meerder als die Geulsche digniteyt en

prominentie.Maer door der Barbaren ende Heydenen invallen, is het ge- loof alhier wederom uyt gheblusl. Als nu S. Thomas Kerckevan de Vriesen was vernielt, heeft Wilibrordus een Bede-hnys van het heylich Gruys ghelimmert, twintich passen oftreden van S. Thomas Kercke, nu den Domkerck, in welckBedehuys veel oude Bisschoppen begraven legghen, wen nugenaemt S. Vicloris Capelle: hier af zijn Latijnsche veerseninde Domkercke te sien, aldus verduytscht. Als Couinck Dagobertus over die Francken had t ghebiet, Siet: so is eerst 5. Thomas Kercke op dese gront present, Omtrent het burch Trecht ghetimmert, daer na is gheschiet Dat die felle Vriesen die vernielden, maer eenen Clement, Een

Bisschop die vernieude wederom excellent. S. M ar t ij n ter eeren als Coninck H en r ie k den traghen regeerde, Daernae Adelboldus des Bisdoms Overste President, Dede die afbreken als He n r i en s d' eerst e, als Keyser triutnpheerde. Derde Capfttel. Boe Cotiinck P i p p ij n van Franckrijck Ratbodem derVriesen Coninck, uyt utrecht verdreef, Na die doot Dagoberti volchden zijn Soone Sigisber-








