
opzichten onjuist kaartbeeld als gezaghebbend beschouwd zou wor
den. He t is dus wel nodig hierop enkele correcties te geven. 

De (niet opgegeven) schaal van deze kaart bedraagt ongeveer 
1 : 180000. De verschillende gerichtheid van de grensdelen aan 
weerszijden van de schinkel, waarvan er slechts één werkelijk op 
de Domtoren raait, komt niet tot uiting, en de schinkel zelf is onge
veer 900 meter groot getekend ter plaatse van het conferentieoord 
Drakenburg , in plaats van ongeveer 125 meter groot tussen grens
palen 6 en 7, bij Heidebloem. 

Het grensgedeel te Leeuwenpaa l -Eemmond (oude toes tand) 
klopt niet met de kaar ten van De Roy en Tirion. O o k de grenzen van 
de gerechten, die overgenomen zijn naar de niet altijd juiste gissin
gen van dr A. A. Beekman, geven aanleiding tot ernstige critiek. 

De grens Eemnes-Bui ten—Eemnes-Binnen , aangegeven op de 
kaar t van Gooiland van Ot t ens , behoor t geheel recht te zijn. De 
noordpunt van Oos tveen-Maar tensd i jk is véél te ver doorge t rokken , 
tot de grensschinkel toe, maar de noordpunt van De Bilt d a a r e n 
tegen, nog pas door herstel van de grenssteen weer kenbaar ge
maakt, behoort ve rder langs De Vuur sche door te lopen. Oms t reeks 
1500 toch zal de t egenwoord ige toes tand van deze grenzen, die cor
respondeert met de opmetingen van raadsheer Nicolai' van 1539, al 
wel gegolden hebben. 

De vorm van de Vuursche-heerl i jkheid zal ook wel niet veel ver
schild hebben van de kaar t van 1597 in het Rijksarchief. Dit gebied 
is op de geïncrimineerde kaa r t tot voorbij de grensschinkel getekend, 
dus véél te ver n a a r het Noorden , en de vorm lijkt sterk op een gis
sing te berusten. 

De onjuiste voorstel l ing van de noordpunt van De Bilt is zeker 
aan de kaart van De Roy te wijten, waar ik al onlangs voor waa r 
schuwde, en die speciaal wa t betreft de grenzen, bij voorbeeld ook 
die van Baarn en de beide „Nonnengroepen" , op zichzelf beschouwd 
eigenlijk wat details betreft nauwelijks ook maar enige bewijskracht 
heeft. M- RAVEN. 

SAKEN V A N CLEYNDER IMPORTANTIE. 

Oude-dags-verzorging. 

Katarina van Ep, weduwe van Pieter Vermerk, was hetzij door 
ouderdom, hetzij door lichte lichaamsgebreken waarschijnlijk niet 
meer in staat, om geheel voor zichzelf te zorgen. Daarom zal zij uit
gezien hebben naar geschikte hulp en bijstand, die het haar mogelijk 
maakte haar laatste levensjaren met minder zorg en moeite door te 
brengen. 

Daarin was zij geslaagd: het echtpaar Adriaen Stael en Mechtelt 
Weiman bleek bereid het haar gedurende haar verdere leven ge-
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makkelijker te maken. De voorwaarden, die wederzijds gesteld wa
ren, werden 5 Juli 1727 notarieel vastgelegd. 

De weduwe Vermerk zou bij de echtelieden komen inwonen en 
„versorgd worden van goede kost, drank, bestoppen en benajen, 
vuur, ligt, bewassen en alles wat verder tot haer dagelijx onderhoud" 
nodig zou zijn, ,,daer onder mede gerekent alle morgen en avond 
een rantzoentje genever". Uitdrukkelijk werd echter hiervan uitge
zonderd „het kopen van stoffagie tot klederen van linde ( = linnen), 
wolle en beddegoed, met het maken van dien": dàt zou zij zelve be
kostigen. Dit alles ,,,haer leven langh te gedueren". 

De weduwre Vermerk zou daarvoor ieder jaar betalen een bedrag 
van 70 gulden, „voor welke somme (zij) mede sal worden bedient 
en opgepast, gerak en gemak aengedaen zoo in siekten als anders." 

Maar het per jaar te betalen bedrag was niet voldoende voor al 
hetgeen de weduwe van de echtelieden zou genieten. Daarom werd 
overeengekomen dat de laatsten bij haar overlijden ,,tot suppletie 
van dien in eygendom (zouden) blijven behouden alle haer linde en 
wolle, meubilen, huysraad en inboedel boven het volle jaer huer of 
kostgelt, waerin zij sal komen te overlijden" en bovendien zou in 
hun bezit overgaan een lijfrentebrief in kapitaal groot 500 gulden, 
welke brief haar uit den boedel van haar zuster Maria van Ep, ge
huwd met Frederik van der Ster, was toebedeeld. Als tegen-prestatie 
zouden de echtelieden dan echter hebben te „bekostigen haere be-
grafenisse zo en in dier voegen deselve nae haer fatsoen in redelijk-
heyd door Abraham Noppe en Jacobus van Keulen zal worden gere-
guleert en gedaen, des voornoens ten elf ueren". 

Ook in het geval, dat het de weduwe Vermerk op zekeren dag 
niet langer zou bevallen ,,de inwoninge, kost, drank &c. te conti
nueren" werd voorzien. Zij zou de vrijheid hebben de overeenkomst 
te beëindigen. Maar dan zou zij verplicht zijn aan de beide echte
lieden voor elk jaar, dat zij bij hen gewoond zou hebben, het reeds 
betaalde bedrag van 70 gulden te verhoogen tot 100 gulden, dus 
voor elk jaar een bedrag van 30 gulden bij te passen. 

De beide echtelieden hadden echter de vrijheid tot het verbreken 
van het contract niet: zij waren „verpligt hunnerzijds dit contract 
te moeten uythouden en nakomen tot haer overlijden toe". 

Ruim twee jaren later, 15 November 1729, overleed Catharina 
Ep, weduwe van Pieter vander Merck, „aent Oudekerckhoff over 
de Stads kelder". 

Ver van 't vaderland gestorven. 
In vorige eeuwen hebben de Nederlanden heel wat soldaten ge

leverd, en land en stad van Utrecht hebben daarvan hun deel op
gebracht. Niet alleen in de tijden, toen groote en kleine heeren om 
meer of minder belangrijke geschillen, persoonlijke veten soms, 
elkander beoorloogden. Ook in de eeuwen die voorafgingen aan 
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de groote revolutie. Maar toen vond de werving van soldaten meer 
plaats ten behoeve van regeerende vorsten. 

Zoo beoorloogde Venetië in de 17e eeuw nog de Turken. En 
de daarvoor noodige manschappen werden zelfs uit de Nederlan
den bijeengebracht. 

Volgens een verklaring van Johan Philips Booth, in 1704 af
gelegd, had hij begin Juni 1687 dienst genomen „onder het regi
ment van den oversten Venediger in den Venetiaansten dienst". 
Eenige dagen later was hij uit Amersfoort, blijkbaar de verzamel-
t-il^ptc, p i c cn.\Acipif \7t>rf r-/-\VV^r, '~7p.\{'+"~ T n l ^ « „ , „ C „,_~ - A, . „ -,„~ 

^ - ^ G ^ j , cx*^ ^w^aclt . .ca-iuK-Â*.!). ^ c K c i c j G n a i m t ü i_/riit:sius v a n 
Westrenen was „sergiant", en beiden behoorden tot de ,,companie 
van de majoor Ouwer". Johannes Smal en Johannes Ros behoorden 
„met meer andere Utrechtse ende Amersfoorders" tot dezelfde 
compagnie. De tocht ging naar Venetië. Daar aangekomen werd 
de compagnie „geëmbarqueert om naar Castelnovo naar Dalmatien 
over te steecken". Maar dat ging niet voorspoedig. Integendeel. 
De compagnie heeft ,,op die reyse door contrarie winden ontrent 
veertien weecken scheep gelegen". Onder de militie „begoste de 
roode loop te grasseren, waar aan de voornoemde Westrenen bin
nen scheepsboort is sieck geworden". Hij overleed „ontrent den 
wijnoogst". De overledene is toen door Booth „nevens den voorn. 
Johannes Smal ende andere sijner lansluyden aan lant gebracht 
ende buyten de stad Sara in Dalmatie in een capel begraven". 

Aldus het verhaal van Booth, die toen hij dat alles verhaalde 
32 jaren oud was en dus op zijn 15e jaar het avontuurlijke leven 
van soldaat in vreemden dienst aanving. K. 

KLEINE MEDEDELINGEN. 

Tentoonstelling prof. Harting. Geduren
de de maand Maart wordt in het Univer
siteitsmuseum een kleine tentoonstelling 
georganiseerd van herinneringen aan P. 
Harting, hoogleraar te Utrecht van 1843— 
1882. Harting is vooral beroemd geworden 
door zijn handboek „Het Mikroskoop", 
nog steeds de beste beschrijving van de 
ontwikkeling van dit instrument, en door 
zijn werk op zoölogisch gebied (zijn hand-
oocrL voor zooiOgie is, hoewel verouderd, 
nog steeds bruikbaar). Maar ook buiten 
zijn eigenlijke werkkring lagen zijn acti
viteiten. Zowel ANI als NATURA danken 
hun bestaan aan Harting, zijn Trans
vaalactie tijdens de vrijheidsoorlog der 
Boeren had groot succes (1880—1881). Van 
veel binnen- en buitenlandse genoot
schappen was hij correspondenderend lid 
of erelid. 

Het museum is geopend elke Maandag

en Donderdagmiddag, benevens de eerste 
Zaterdagmiddag van de maand van 14—17 
uur, Dinsdagavond 15 Maart van 20—22 
uur en verder op aanvraag. 

Pieterskerk te Utrecht. In de Nieuwe 
Rotterdamse Courant van 5 Februari j . l . 
vonden wij een beschouwing over de Pie
terskerk, geschreven door de utrechtse 
correspondent van dit blad. Wij nemen er 
een gedeelte van over, vooral omdat maar 
weinig stadgenoten beseffen in welke 
deerlijke staat de kerk eigenlijk verkeert. 

De correspondent schrijft: 
„Toen wij bij de kerk aankwamen, 

waar J. L. A. baron van Ittersum, een 
der kerkvoogden van de waalse gemeen
te, ons in contact zou brengen met de 
architect, de heer P. H. N. Briët uit 
Hilversum, en de koster, de heer A. M. 
van Akerlaken, welke laatste een boeiend 
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