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soldaten voor een vaendel s t reckten. Dan ontrent het Kasteel komende, 
enae overdenckende het gevaer, ' twelck haerluyden hier door over den 
hals soude mogen komen, begonnen de andere te beswijcken, ende te rugge 
t e keeren: Maer Trijn vol moet zijnde, t radt voort, ende began alleen de 
eerste steenen af te breken; tot dat het volck siende, dat dit werck al 
begonnen was, haer te hulpe quam, ende alsoo werde het Kasteel, daer de 
borgers soo veel verdriets van geleden hadden, door de kloeckmoedigheyt 
van een Vrouw, tot den gront toe wechgenomen. Haren soon, zijnde doen 
ter tijdt te Madril in Spaengjen, sagh in 't hof van den Koningh haer contre-
feytsel, ' twelck aldaer uyt Nederlandt gesonden was: dan hy wachten hem 
wel t e seggen, dat het sijn moeder was, 

„Om noch een exempel van haren onvertsaeghden moet te hebben, sal 
ick verhalen, dat als twee Spaengjaerts tot haren huyse geherberght, aldaer 
(gelijckse onuytsprekelijcke moetwilligheyt door de geheele stadt bedreven) 
eenigh gewelt wilden doen, sy den eenen van een hooge t rap schopten, den 
anderen onder de voet smeet, ende haren voet op sijn borst settende, 
een groot mes trock uyt de scheyde, die op haer zijde hingh, ende daer mede 
den Spaengjaert dreyghde den beek te vegen. Die genoegh te doen hadde, 
om genade te roepen, en had noyt geweten, dat het soo benaut was onder 
een Vrouw te leggen." 

In den „Nederlandsche(n) muzen-almanak 1820" (blz. 202— 
211) heeft J. Immerzeel Jr. een aardige berijming van het ver
haal gegeven. Zie ook; J. I. D. Nepveu, Catharina van Leemput, 
(Naar aanleiding eener schilderij [door C. Droogsloot], voor
stellende de belegering van het kasteel Vredenburg) ; en: M,, 
Trijn van Limpen, beide opstellen in de Utrechtsche volks
almanak voor 1843, blz. 151—167 en 168—172. E. 

BAKKERS IN NOOD. 

(Voortzetting van blz. 37). 

Mocht de Vroedschap er toe overgaan die bepaling te maken, 
dan moest het echter aan de weduwe toegestaan worden de zaak 
te mogen voortzetten, „dewijl het voor eene weduwe eene aller-
bitterste smerte zoude zijn bij het verlies van haar man zich ook 
verstoken en ontzet te zien van haare kostwinning en bestaan". 
En liet de bakker een zoon na, dan moest aan dezen hetzelfde 
worden toegestaan, daar het voor hem „een niet minder hard 
geval" zou zijn, „zich bij het afsterven van zijn vader buiten 
staat te bevinden op eene eerlijke wijze door de weereld te 
koomen". 

Bij het verleen en van toestemming tot het uitoefenen van het 
bakkersberoep zou er tevens kunnen worden toegezien, dat de 
nieuwe bakkerij „niet al te digt bij den anderen geplaatst en 
daardoor voorgekomen wierde, dat de een den anderen in zijn 
neringe en debiet niet onderkruipe". 

Ook zou de rijding van het „witte of zogenaamde lugt tarwe
brood" iets hooger bepaald kunnen worden dan het roodeweits-
brood, dat zonder toevoeging van eenige bloem bereid werd. 
Want het witte tarwebrood kon „naar de tegenwoordige smaak" 
alleen gebakken worden van beste Zeeuwsche tarwe gemengd 
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met bloem van meel. En een min-vermogende bakker, die geen 
Zeeuwsche tarwe in voorraad kon hebben en zich met Stichtsche 
tarwe behelpen moest, kon daarvan geen „sierlijk" wittebrood 
bakken dan door daaraan een dubbele hoeveelheid bloem van 
meel toe te voegen. Daardoor zou zijn winst ,.geheel geabsorbeert" 
worden en hem daarom „bedacht doen zijn, de vlugt te neemen 
tot onbehoorlijke en ongepermitteerde middelen". 

Wat aangaat de verhooging van de leges voor het afleggen 
der proef, Gecommitteerden bleven die gewenscht vinden. Maar 
de door hen voorgeslagen verhooging wilden zij beperken tot 
vier categorieën en de bedragen daarvoor tot resp. / 18—.—., 
ƒ 2 5 - . — . , ƒ 3 3 - . — . , en ƒ 42—.—. 

Tevens herhaalden Gecommitteerden hun meening, dat ingeval 
de Vroedschap met hunne vcorslagen instemde het noodig zou 
zijn een nieuwe ordonnantie op de bakkerij te ontwerpen en zulks 
aan hen opgedragen zou kunnen worden. Maar hunne voorslagen 
behelsden alleen maar „provisioneele schikkingen", waarmede 
de Vroedschap een proef zou kunnen nemen en waarom zou 
kunnen worden volstaan met die vast te leggen in een besluit, 
dat — als alleen van belang voor het bakkersgild en niet voor 
de geheele burgerij — aan het bakkersgild zou kunnen mede
gedeeld worden. 

Ook dit rapport werd ter bestudeering door de leden der 
Vroedschap gedurende acht dagen ter secretarie van de politie 
nedergelegd. Op 5 Mei 1783 werd het in de vergadering der 
Vroedschap besproken en besloten aan Gecommitteerden tot de 
rijding op te dragen om een besluit te ontwerpen, waarin de in 
hun beide rapporten gedane voorstellen waren verwerkt, en dit 
aan de Vroedschap ter vaststelling aan te bieden. 

De Gecommitteerden voldeden aan die opdracht en dienden 
19 Mei 1783 een ontwerp besluit in, dat door de Vroedschap werd 
goedgekeurd en vastgesteld. Het luidde als volgt: 

,,In overweginge genomen zijnde de klachten wegens den 
kwijnenden staat der broodbakkerije binnen deze stad en vrij
heid, bij dekens en overheden van het bakkersgildt den 12 Au
gustus des voorleden jaars bij requeste aan de Vroedschap voor
gedragen, en gehoord de consideratien door Heeren Gecommit
teerden tot de reydinge den 12 September des afgelopen jaars 
1782 en den 22 April dezes jaars desaangaande ingediend, heeft 
de Vroedschap na rijpe deliberatie, om zo veel mogelijk in den 
vervallen staat der broodbakkerije te gemoed te koomen, bij 
provisie goedgevonden, en zulks doende bij deze, te arresteren: 

(1.) Dat de tegenwoordige broodbakkerijen binnen deze stad 
en vrijheid zullen uitsterven tot op een getal van tachtig brood
bakkers, doch echter met deze verstande, dat hieronder niet 
begrepen zal zijn het geval, wanneer een broodbakker, welke 
werkelijk de broodbakkerije exerceert, komt te sterven, met 
achterlatinge van eene weduwe of een zoon, of wel van beide 
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en die weduwe en zoon te zamen of ieder afzonderlijk genegen 
waren de broodbakkersfunctie te continueren en exerceren, 
blijvende zulks aan hunlieden te zamen of ieder afzonderlijk 
gepermitteerd; doch ten reguarde van de weduwe niet langer 
als dat zij weduwe blijft of kwame te hertrouwen met een per
soon, die zijn leer- en knegtsjaren hadde voldaan, wanneer 
dezelve tot het doen der proef zal toegelaten worden, en de 
bakkersfunctie na verzochte en verkrege permissie zal vermogen 
te exerceren, mits boven de leges der admissie hierna geexpres-
seert tot eene recognitie betalende aan het kinderhuis dezer stad 
eene somme van achtien gulden. Gelijk hiervan ook uitgezon
derd word het geval, wanneer een vader de broodbakkerije, welke 
hij daadlijk exerceert, aan zijn zoon wil overdoen, mits hij als 
dan de broodbakkerije geheel quitere. 

(2.) En ten einde worde voorgekomen, dat het getal der brood
bakkeren en plaatzinge derzelve door conniventie of gunste van 
dekens, overheden en proefmeesteren van het gildt tegens des 
Vroedschaps intentie niet worde vermenigvuldigd, zal voortaan 
niemand de broodbakkersfunctie binnen deze stad en vrijheid 
vermogen te exerceren, dan nadat hij daartoe alvorens speciale 
permissie met designatie van de plaatze, alwaar de bakkerije 
exerceren zoude, van de Vroedschap zal hebben verzocht en 
verkregen. 

(3.) Voorts verstaat de Vroedschap expresselijk ten algemeene 
nutte der bakkerije, opdat de eene broodbakker den anderen in 
zijne neringe niet moge onderkruipen of benadelen, dat bij een 
mudde beste Zeeuwsche tarwe niets anders dan een schepel 
gemeene of derde bloem van meel zal mogen worden vermengd 
en dat bij andere witte tarwe, die grauwer, of van minder caliber 
is, zo veele quantiteit beste bloem van meel zal mogen gevoegd 
worden, als nodig zal zijn om het brood dezelve couleur te doen 
erlangen als hetgeen van de beste Zeeuwsche tarwe gebakken 
word, zonder dat echter onder eenig tarwemeel boekweitenmeel 
of eenige andere specie buiten de bovengemelde bloem zal mogen 
gedaan of gebakken worden, en zulks op eene boete voor de 
eerste reize van twaalf gulden, voor de tweede reize van vijf en 
twintig gulden, en voor de derde reize van vijftig gulden boven 
suspensie van de neringe voor den tijd van zes weeken; 

Dat het roodeweits brood zal moeten gebakken worden zuiver 
van het meel, zoals hetzelve van de moolen komt, zonder daar 
iets bij of af te doen op gelijke poene; 

Dat bij een mudde roggemeel zal mogen gedaan worden een 
schepel grindt doch geene semelen of eenige andere speciën hoe 
genaamt, of onder welk pretext zulks mogen weezen, op poene 
als voren; 

te appliceren de helfte der voorschreve boeten ten behoeve van 
't gildt en de andere helfte ten profijte van de aalmoeseniers-
kamer dezer stad. 
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(4.) Verbiedende de Vroedschap bij deze bij vernieuwinge het 
geven van Corskoeken, Nieuwjaren, Kerkmissen, meel of andere 
zaaken, ook het toegeven van koekjes op een brood, alles op een 
boete van vijftig gulden ten profijte van het gildt, die de helfte 
daarvan zal geven tot eene praemie voor den aanbrenger. 

(5.) Ten einde nu de evengemelde poincten te nauwkeuriger 
können worden nagegaan en de overtreders ontdekt & bekeurd, 
zullen bij de twee tegenwoordige keur- of proefmeesters gevoegd 
en aangesteld worden noch twee keur- of proefmeesters, welke 
ieder jaarlijks genieten zullen drie gulden. 

(6.) En wordt de dekens, overheden en proefmeesters bij 
deze scherpelijk verbooden eenige oogluikinge of gunste te be
wijzen aan eenen aankomenden bakker in het doen zijner proeve, 
en nauwkeurig gade te slaan, of de proeveling het meel wel be
handeld en het brood wel en in vereischte orde gebakken heeft, 
zonder eenige meerdere leges, als hierna zullen worden uit
gedrukt, of andere douceurs of tractement te vorderen, om den 
proefling aan te neemen, en zijne proeve goed te keuren. 

(7.) Dan dewijl bij eene nadere overweginge bevonden is, dat 
de leges, welke bij het doen der proeve betaald moeten worden 
aan de eene zijde al te gering zijn, en aan de andere zijde zonder 
onderscheid betaald worden, of de persoon, die de proeve doed, 
een inboorling dezer stad of provincie is, dan of dezelve in eene 
andere provincie of ook wel buiten 's lands gebooren is, heeft 
de Vroedschap goedgevonden navolgende bepalinge en schikkinge 
vast te Stellen. 

Dat een bakkers 
zoon of gebooren 
borgerof inboorling 
dezer stad en vrij
heid voor het op
nemen zijn er proeve 
zal betalen, zonder 
onderscheid of de
zelve zich neder-
zettenzullen binnen 
de stad of in de 

vrijheid, achtien 
gulden, alsse; 

Aan de dekens . . . 
Aan de keurmeesters 
Aan den busmeester . 
Aan den bode van 

't gild  
Aan het deser stads 

kinderhuis . . . . 
Aan het gild . . . 

ƒ 4 - . - . 
„ 4 — . — . 
„ 1 — . — . 

„ 1 — 10 — . 

„ 2 — . — . 
„ 5 — 10 — . 

ƒ 1 8 - . - , 

Dat een inboorling 
dezer provincie, 

doch buiten de stad 
en vrijheid ge
booren, zonder 
onderscheid als 

boven, zal betalen 
vijf en twintig 
gulden, alsse: 

ƒ 25 — 

Dat een inboorling 
der zes andere Dat een persoon 

provinciën of onder buiten het ressort 
het ressort der der Republiek 
Qeneraliteit ge geboren zal betalen 
boren, zonder zonder onderscheid 

onderscheid als als boven, twee 
boven zal betalen en veertig gulden, 

drie en dertig a lsse: 
gulden, alsse: 

ƒ 8 - . - . ƒ 1 0 - . - . 
8 — . — . 
2 — . — . 

3 — . — . 

„ 2 — 
„ 10 — 

ƒ 33 — 

„ 1 0 — . — . 

„ 2 — 10 — . 

„ 3 — 10 — . 

„ 2 — . — , 

„ 1 4 — . — . 

ƒ 4 2 -
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(8.) Wijders heeft de Vroedschap tot faveur der bakkerije 
Heeren Gecommitteerden tot de rij dinge geautoriseerd (zonder 
echter hierdoor eenige veranderinge in de oude legger der 
rij dinge te maaken) om in 't zetten der rij dinge van het witte 
en roode weitsbrood eenige consideratie te neemen en het witte 
of zogenaamde lugte tarwenbrood naar proportie iets hoger te 
bepalen dan het roode weitsbrood. 

(9.) En eindelijk ook verzocht, om bij het onderzoeken van 
eenig verzoek, om een broodbakkerije te exerceren te willen 
indagtig zijn en toe te zien, dat de broodbakkerije op eene tame
lijke distancie van elkander blijven en niet te dicht bij elkander 
geplaatst worden." 

Met dit resultaat, na ..gehouden besoignes en conferentien" 
met de dekens en overheden van het bakkersgild zelf, en na 
„sérieuse deliberatien" tot stand gekomen, konden de bakkers 
dus tevreden zijn! 

(Wordt voortgezet). (Nadruk verboden). 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Het aandeel van het Utrechts 

dialect in het algemeen beschaafd 
Nederlands. — Alhoewel het proef
schrift van Dr. K. H. Heeroma, 
Hollandse dialektstudies. Bijdrage 
tot de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het Algemeen Beschaafd Nederlands 
(Groningen enz., 1935) reeds ander
half jaar geleden het licht heeft 
gezien, is het onderwerp dat het 
behandel t belangrijk genoeg, en in 
't bijzonder voor de Utrechtenaren 
ook interessant genoeg, om er als
nog op deze plaats de aandacht op 
t e vestigen. De sehr, is n.l. bij zijn 
onderzoek naar de herkomst van 
wat men het „algemeen beschaafd" 
pleegt te noemen tot de conclusie 
gekomen, dat het Utrechts van grote 
invloed is geweest op de Hollandse 
dialecten, zozeer zelfs dat hij het 
A. B. als een Utrechts-Brabants 
mengdialect op een Hollands sub
s t raat beschouwt. Zo verdrong, om 
enkele voorbeelden te geven, het 
Utrechtse vuur het Hollandse vier, 
dat tot enkele relictgebieden werd 
teruggedreven (o.a. Tessel en de 

Zuidhollandse eilanden), de Utrecht
se a de Hollandse ae, het Utrechtse 
brug het Hollandse breg, enz. Het 
materiaal waaruit Dr, Heeroma 
voor dit onderzoek heeft geput 
bes taa t hoofdzakelijk uit stedelijke 
keurbueken, soms ook s tadsreke
ningen en oorkonden uit de vijf
t iende en zestiende eeuw. 

Afgezien van de betrouwbaar
heid van dit materiaal — waartegen 
de sehr, zelf t rouwens eveneens 
enigszins sceptisch staat — is er nog 
een ander punt, dat ons vooralsnog 
wat wantrouwend tegenover deze 
Utrechtse expansietheorie doet 
staan: de ontstentenis van histori
sche gegevens, waaruit de waar
schijnlijkheid van een Utrechtse 
invloed op Holland zou kunnen 
blijken. Dr, Heeroma zelf laat zich 
met deze vraag niet in; hij beperkt 
zich tot de gegevens die de taal
geschiedenis biedt, en laat het bewijs 
van zijn stelling uit de overige ge
bieden der kultuuruitingen, waarvan 
de taal er tenslotte maar één is, 
aan anderen over. Men zou in de 


