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Iemand bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd vieren, 
b reng t meestal weemoedige overwegingen met zich: „Hij kan nog 
wel mee, maar het word t voor hem toch tijd, het bijltje er bij neer 
te leggen" , zoo redeneer t men well icht , niet openlijk natuurlijk! 

E e n openbaar persoon te huldigen op den dag, dat de fatale 
70ste ver jaardag nog een decennium in het verschiet ligt, heeft een 
gansch andere beteekenis. M e n waardee r t het, dat hij nog onder 
ons is, nog in zijn volle k rach t ook; men grijpt de gelegenheid 
g a a r n e aan , hem dank te be tu igen voor he tgeen hij gedaan heeft 
en de hoop uit te spreken, d a t hij zijn loffelijk w e r k nog lang niet 
zal willen neer leggen. Alle gedach ten aan weemoed liggen ve r re 
bij een gelegenheid als deze! 

M o g e het in dezen gedach tengang den eersten voorzitter van 
„ O u d - U t r e c h t " geoorloofd zijn, den stichter van onze Vereenig ing 
en haren Eere-voorzit ter de hartelijk gemeende goede wenschen 
van bestuur en leden aan te bieden met den herdenkingsdag, dien 
deze op 30 Juli j . l . mocht vieren. 

Dr . Fockema Andreae heeft in het ver leden zich in den ruimsten 
zin des woords aanspraak op de dankbaarhe id van , ,Oud-Ut rech t " 
verworven; moge zijn geesteskind nog lang zich in zijn warme be
langstell ing blijven verheugen. W. A. F. BANNIER. 

D E O N T V A N G S T V A N H E T E E R S T E B E R I C H T D E R 

V E R O V E R I N G V A N D E Z I L V E R V L O O T T E U T R E C H T . 

E e n belangstel lend lezer maak te de g e w a a r d e e r d e opmerking, 
d a t de mededeel ing over de on tvangs t te U t r ech t van het bericht 
der ve rover ing van de zi lvervloot (blz. 49) niet overeenstemt 
met de elders daa romtren t v o o r k o m e n d e mededeel ingen. 

V o l g e n s de officieele gegevens is de eerste mededeeling v a n 
die ve rover ing den 16den N o v e m b e r 1628 in de ve rgader ing van 
de S ta t en -Generaa l te 's G r a v e n h a g e gedaan , zoodat ze b e z w a a r 
lijk reeds den lOden N o v e m b e r t evoren de Ut rech t sche v roedschap 
bereikt kon hebben. Bovendien w e r d a a n de juistheid van het 
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bericht zelf getwijfeld, omdat Piet Hein niet in November 1628 
repatrieerde, maar eerst den lOden Januari 1629 met zijn vlagge-
schip „Amsterdam" te Hellevoetsluis binnen viel. 

Toch is de hier gegeven voorstelling juist, maar is verzuimd 
daaraan'toe te voegen, dat te Utrecht nog volgens den ouden jaar
stijl gerekend werd en dat de kameraar de verantwoording van 
de fooi aan den bode, die de tijding overbracht, in eenigszins 
verdraaiden vorm in de stadsrekening neerschreef. 

Ter verduidelijking van een en ander diene het volgende: 
Blijkens het ,,Cort verhael vande voyage", dat met voorlichting 

van Piet Hein door ds. Dionysius van Spranckhuysen te Delft is 
geschreven, werd de Spaansche vloot den 8sten en 9den September 
in de baai van Matanzas bij Cuba genomen. Volgens denzelfden 
bron werden den 26sten September d.a.v. door Piet Hein „twee 
jachten, namentlyck den Oyevaer ende den Vos, afghevaerdight 
ende voor uyt ghesonden met advijsen nae t'Vaderlandt, welcke 
gheluckelijck t'een na t'ander zijn ghearriveert, den Oyevaer in 
de Mase, ende de Vos in Texel, beyde in de maent van Novem
ber". Salomon Willemsz., de kapitein van de Ooievaar, bracht 
zijn schip den 15den November voor Rotterdam en deed den vol
genden dag verslag in de Staten-generaal, die hem met een gouden 
keten vereerden 1 ) . 

Onmiddellijk daarna moeten boden uitgezonden zijn, want reeds 
den lOden November werd in de notulen der Utrechtsche vroed
schap ingeschreven: 

„Is belast ordonnantie te maken van xij gulden, te betalen wtte 
staten imposten, aen een boode vande admiraliteyt van Rotterdam 
voor het brengen alhier vande goede nyeuwe tijdinge, dat den 
generaal Pieter Heyn de silvervloot van Nova Hispania verovert 
ende inde hant gecregen hadde." 

Deze belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een 
gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de 
kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: 

„Guilliam Eyckermans, bode vande admiraliteyt tot Rotterdam, 
betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive 
van advertentie vande compste vanden generaal Pieter Heyn aende 
vroetschappe deser Stadt gebracht heeft, blijckende bij quitantie." 

Omdat de stad Utrecht toen nog, evenals de meeste bestuurs
colleges in de provincie, volgens den ouden jaarstijl dateerde, daar 
moet met het verschil in dateering ten opzichte van den nieuwen 
stijl rekening worden gehouden. Dat verschil bedroeg in de 17de 
eeuw tien dagen, zoodat het bovengenoemde vroedschapsbesluit 

!) Piet Heyn en de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche- en Spaansche 
archieven, bijeenverzameld en uitgegeven door S. P. L'Honoré Naber en Irene 
A. Wright. (Werken uitgegeven door het Historisch genootschap, 3de serie, 
no. 53). Utrecht, 1928. 8°. 
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den 20sten November is genomen, wanneer de dateering volgens 
den door Piet Hein gebezigden kalender wordt gerekend. 

Eerst met ingang van den lsten December 1700 werd te Utrecht, 
op last der Staten, den ouden of Juliaanschen stijl door de nieuwe 
of Gregoriaansche tijdrekening vervangen. 

Een expresse-tijding uit West-Indië had in 1628 dus bijna acht 
weken noodig, om Utrecht te bereiken. E. 

WIJK C. i) 

Iedere geboren en getogen Utrechter weet, wat met het boven
staande opschrift bedoeld wordt: het stadsdeel omsloten door de 
singelgracht aan de west- en noordzijden en door het Vredenburg 
en door de Oudegracht aan de zuid- en oostzijden. Administratief 
was er meer onder de wijk begrepen; voor het volksbegrip telde 
dat meerdere niet mede. 

De oude naam dezer wijk wekt allerlei herinneringen op, herin
neringen aan, ja wat al niet, dat uiting was van de eigenaardige 
gesteldheid in allerlei opzicht van de bewoners der wijk. De oor
sprong en meerdere of minder langzame groei daarvan zal wel 
niet meer na te gaan zijn. Zeker is het dat die gesteldheid bestond 
en bij allerlei gelegenheden tot uiting kwam. 

De bijzondere koningsgezindheid b.v. is nog wel bekend. Daar
aan danken de vroegere straten: Zandstraat, Zand en Catharijne-
straat hun tegenwoordige namen: Oranjestraat, Koningstraat en 
Willemstraat, welke naamsverandering in December 1863 plaats 
had. Zulks geschiedde eerst met de Zandstraat, op verzoek van 
de bewoners zelf, die in hun rekest schreven, de herinnering aan 
de verlossing van de Fransche overheersching „met een gevoel 
van liefde en verkleefdheid" aan het Oranjehuis en ,,met een uit
bundige, doch betamelijke vreugde" te hebben gevierd. Toen hun 
verzoek was ingewilligd, volgden de bewoners van de Catharijne-
straat en van het Zand met een gelijk verzoek tot naamsverande
ring, hetwelk met eenzelfde gunstig gevolg bekroond werd. De 
bewoners der Oranjestraat gaven aan hun dankbaarheid uiting 
door een schrijven aan Burgemeester en Wethouders, waarvan 
het slot luidde: ,,God zegene het Huis van Oranje, met de Regee
ring van Utrecht, en Hij make al de burgers van den staat als de 
bewoners van de Oranjestraat, die van blijder harte uitgalmen: 
Leve de Koning! Leve onzen burgemeester". 

Een groot gevoel van saamhoorigheid heerschte onder de wijk
bewoners. Die kwam vooral tot uiting bij het beslechten van 
meenings- of andere verschillen, natuurlijk niet door het gebruik 
van vuist of mes, maar wel als een ,,smeeres" trachtte zich met 

') Er zijn in de bovenzaal in het Centraal Museum enkele teekeningen en 
prenten tentoongesteld, die nu verdwenen gedeelten van wijk C. te zien geven. 


