
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 UTRECirrSCH KRONMKJEiV INLEIDtNG. De Utrechtsche kronijk, welke wij bier laten volgen is een klein onaanzienlijk handschriftuit de fraaije verzameling van Jonkheer G. J. Beeldsnijder alhier. Het is een memorieboekjenvan een ooggetuige en niets meer; maar het loopt over hoogstbelangrijke jaren, en bevat velebijdragen tot betere waardeering van personen en gebeurtenissen, die elders in het geheelniet of min uitvoerig voorkomen. De schrijver, Cornelis Cornelisz. Jonchghere, begint zijneaanteekeningen met de Utrechtsche onlusten van het jaar 1610. (Wageuar, X. 25 en verv.)en is daaromtrent niet alleen breed voeriger, maar voor de juiste kennis onzer vroegere re-geringsvormingen en stedelijke inrigtingen ook veel onderrigtender dan meer algemeenehistorieschrijvers. Over de volgende jaren is hij soms kort, maar nooit onbeduidend , enlevert, vooral wat de verrigtingen van Maurits betreft, onderscheidene bijzonderheden, welkealthans aan de levensbeschrijvers van dien verdienstelijken voi'st onbekend zijn gebleven. Naar zijne denkbeelden, korte oordeelvellingen en wijze van

voorstellen te oordeelen, wasde steller der kronijk een man van het volk, en had in de regering geen het minste deel.Van daar dat eenige besluiten of verrigtingen der overheid wel eens min juist vermeld zijn;doch daarentegen geeft hij ook eene menigte verhalen en opmerkingen, uit den aard derzake in geene notulen of stadsregisters voorkomende, en die echter voor den beoefenaar derNederlandsche geschiedenis van het grootste belang zijn. Waar hij dus in het eerste gevaldwaalt of onvolledig is, hebben wij hem, grootendeels naar onuitgegevene stukken , te regtgewezen en aangevuld, doch ons hierin tot hoofdgebeurtenissen bepaald; immers niet vooriedere kleinigheid, in de kronijk voorkomende, mogten wij ons eene uitweiding veroorlo-ven , anders toch zoude de tekst zich in de noten verloren hebben. Anno 1610 den 21. dach January (I) 's morgens voor den dachraet is hier tot Wtrecht Jan. 21.een groote beroerdte geweest, die borgers hem in de wapen begeven, om te muyteneren , (1) In de stads Raadsbesluiten vindt men, over het boode den heerc burgerm. Both aengeseyt scynde, dat gebeurde van dien dag, de volgende bijzonderheden;         op de plaets voor dach gecoinen

w.ircn de rousquet- - Sonnendacchs den 21 January 1610.                     t^rs van alle de burger vendeU , eude dat de hupluy- des morgens.                                        den in den name derselver bcgeerdcn , dat men dr.te- Des morgens ten vijff ueren deur den hopluyden lyck den raet soudc doen laden, heeft ordrc gcstelt, 2



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 10die vendels utgesteelen door die gansche stadt, die wet afgeset, als beyde die borgerim-es- mitteerden vertogen zijnde in de groene earner, lieeftde raet naer corte deliberatie geresolveert, dat menbemluyden sonde aeuseggen, dat de raet te vredenwas, terstont te procederen tot nominatie van eennyeu getal, ende daerinne voorby te gaen de voorge-noemde persoonen , ende dat syluyden middelretrjt deaenwesende staten mochten sien by den anderen tecrygen , om de voorsz. nominatie naer ouder gewoonteovergesonden te worden. Tusschen beyden quamen binnen de president Velt-huysen voorsz. seggende , dat de bopluyden geernesouden sprtken met den secretaris Leerdam , die metverlof des raets by beure E. in de groene earner ge-.gaan is, ende rapporteerde, dat hem aengeseyt was,dat de gemeente nyet en soudes maecken eenige nomi-natie van magistraet, maer dat hy de raet, soude seg-gen , dat sy wilden met goeden oogen aensien , dat byde hopluydcn ende burgerye voor dese reyse mochteworden gestelt een nieuwe magistraet tot coniirmatievan Sijn Excellentie, als

stadthouder, sonder conse-quentie ende provisionelick tot Remigy toe, als anno1588. was gedaen, soo de trjt geen vertrek toe en liet. Hetwelcke den raede gcrapporteert wesende , haddendensclven secretaris wel willen voor antwoort mettevoorsz. resolutie wederomme gesouden hebben by devoorsz. bopluyden ende gecommitteerden. Maer , want de secretaris seyde , sich grotelicks be-swaert te vinden in dusdanige wichtige saecken , ey-schende antwoort alleen mondelinge over te brengen,soo lichtelick een woort vergeten , of anders bedriegtconde worden , soo consenteerde de raet , dat hy denvoorsz. hopluyden ende gecommitteerden soude seggenbinnen te comen , om de resolutie te verstaen. Endeals die binnen gecomen waren , lieeft de secretaris ver-nieuwt, rt gunt heure E. hem hadden bclast den raetaen te seggen, die oock sulcx gestant deden , endeis hemluyden voorts voorgedragen de voorsz. resolutieby den raede genomen op de veranderinge van de ma-gistraet. Maer als sy persisteerden, seggende , dat sulcxnodich diende by de burgerhopluyden ende burgeryegedaen te worden van avont eer sy droncken worden,ende daer meer swaricheyts van te wachten stont, sooheeft

de raet eyntelick verklaert t dat sy sulcx moch- dat sulcx gedaen worde jegcns ses uren, dat de dachaenquam. Als do raet nu begonst op de plaetse by den an-dercn te comen sijn die van de dachwacht op deplaets gebleven, eenige mette sluetels naer de poortgegaen, ende andere naer haer quartieren getogen.Tusschen acbt ende negen uren , de raet binuen ge-comcn sijnde (absent wesende de burgermeestcr Ry-seuburch , schcpen Baxen, Splinter, Scbendel ende.,..raiden) is gesouden naer de hopluydencamcr endelaeten weeten, dat de raet by den anderen was , endedat sy mochten comen; daerop ter antwoort gebrochtworden, dat de gecommitteerden aldaer noch niet alby den anderen waren. Een wyle trjts bier naer qua-men twee hopluydcn, de president Veltbuysen endeSwanenburcb, seggende, dat sy nu by den anderenwaren , ende vragende , of sy mochten comen ? daeropgeantwoort is, ja. Desenvolgende sijn ingecomen : zeven bopluyden endeHendrik Jacobsz. van Coesfelt, Lieutenant van Teylin-i:«:ii , die absent was, mette gecommitteerden der bur-gerye, alse joncberen Dirck Canter, Mr. HugoRuyscbende Jacob van der Maeth , mitsgaders de raetsbeerHelsdingen , Gijsbcrt

vanOvermeer , Cornells Knijflf,Cornelia van &quot;Weedc , Jobau Otten van Royen , BrunoVosch , Willem van Oucoop ende INyendacl. Desc leverdeu over , door den voorsz. president Velt-buysen , een remonstrantie op den naem van de hopluy-den, ende noch twee anderen, die sy seyden by deburgerye ter bant gestelt te sijn, die d' een naer d'ander gelesen sijn, ende verscheyden poincten innehiel-den , als in archivis te vinden is. Alle dye remon-stranlien mede daertoe tenderende, dat de magistraetvooral moesten worden gereformeert, ende daer buytengesloten alle ridderscbap , die mede in de staten be-schreven worden , ende oock alle die ontfangers endeolficien van de staten bebben ende die daervan depen-dereu. Daerop verklacrt worden , dat nymant in weerwilleTan de burgerye aldaer begeerden te sitten , ende naereenige propoosten worden geseyt , dat de raet te vre-den was , daerop te resolveren. Ende bicrmede de voorsz. bopluyden ruette gecom-









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 I* gedaen hadden , mitsdien, dat sy haer rekening souden doen. Endesy ontboden wederoni, datsy wel wilden comen binnenWtrecht, als sy vier vendel soldaten mede mochten brengen indie stadt, daer sy op betrouclen , ende soo sy dat niet en wilden doen, soo souden sy daerMart. 21. met 100 vendelen voor comen, d'welck sy haest gedaen hebben. Ende sijn den 21. dachMeert 's morghens vroech voor Wtrecht gecomen, wel ruim met 100 vendels, ende den jon-gen prins, gracfF Hendrik, als opperste veltheer, ende die generaele staten oock daerby, we-sende in Jutfaes op bet buys te Mallepacrt (I) ende veel volcks met haer, ende die stadt rondombeset aen de Meerle een quaertier, tot Suylen een quaertier, aen de Bilt een quaertier endesoo voort rondom die stadt beset. Den 22. dach Meert hebben wy ons geschut op dieMart. 22. walle gebracht, ende 2 vendelen volcks aengenomen, als Claes Eversen de Gooyer ende HendrikPetersen , mandemaker. Eude na de middach sijn daer gedeputeerden na Jutfaes gevaren;ende haer gevraecbt, waerom sy ons benouden? Waerop sy geantwort hebben,

als dat wyervgsvolck in souden nemen ende haer een deel hoofden leveren, daer sy haer wil medemochten doen. Maer die van de stadt, dat niet wilden doen ofte toelaten , hebben ons stadtende wallen versien ende bolwerken met volck ende geschut, cruidt, lontendeloodt; schans-Mart. 2:3. corven ende loopgraven gemaeckt ende baterjen ende diergelycke dingen meer. Den 23. sijndaer weder commissarissen na Jutfaes gevaren, maer niet besonders mede brengende, hebbenwy ons soldaten gemonstert; ende des namiddachs sijnder daer een deel vendel soldaten vande Bilt in Outwycker (2) clooster gecomen, te voet ende tepeert, ende doen sijn die 8 vendelsborgers in de wapen gecomen ende malckanderen belooft met eede. Ende doen hebben die2 vendels Engelschen wt die stadt doen trecken na Jutfaes, omdat sy ons niet en dorstenhelpen, ende toogen tusschen die borgerje door, seer genacht roepende al weenende. Endeons 2 nicu vendels stonden in die tollensteegpoort, ende dese nacht hebben daer 3 vendelsborgers gewacct, ende beyde die vendels soldaten op die bolwerken, ende hebben doen noch tweevendels aengenomen: als dan Ruth ofte Lantmeterszoon ende Crimpen

tot capiteyns. Ende denMart. 24. 24. dach oock gemonstert, ende elcke vendel was 200 man, ende dien dach heeft die clock geluydtende ofgelesen , dat alle die schouten van die buerten mosten met twee mannen op die Nue comenwt elcke buert in een uretijts om te painieren ende greven (3). Ende daer sijn weder gesand-ten na Jutfaes gevaren ende weder gecomen, sijn stracks na den Haghe getrocken, ende sy hebben (1)   Malhpairt* Men bedoelt het huis Plattenburg ,      was voor adelijke jonkvrouwen , door Machtildis , burg-veleer toebehoord hebbende aan dc familie Mallepaert,      gravin van Utrecht, in 1131 gesticht. In 1584 verden door den tegenv oordigen heer van Jutphaas afge-      bet door eenige opgeruide burgers in den brand ge-broken.                                                                                   stokeo. (2)   Het klooster Oudwijk stoud op den grond van          (3) Painieren y werken , het Fransche painer zichhet tegemvoordige buitenverblijf, dien zelfden naain moeite geven. Werklieden brj het leger noemde men<dragende. Het behoorde tot de Benedietijner orde en jpainers of pyners*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 lb wtstel genomen di'ie dagen aen de stadt 5 ende den 25. sijn die borgemeesters van Amsterdam door Mart. 25.Wtreclit gecomen, ende sijn oock na Jutfaes gevaren; ende desen dach ende daechs daer na, welckwas op sondach ende rnaendach mosten alle de borgers painieren ende greven rondoni die stadt,met alle man , oock selfs vrouwen ende dochters. Ende doen hebbe ik die stadt omgegaen, endeop die walle getelt 20 metalen stucken , bebalven die noch op die Nue stonden ende greenen ,die menich deden weenen, ende schnnscorven met boopen , die niet veer en gingen loopen.Ende alle nacht bebben daer twe vliegende vendels borgers gewaeckt ende somwylen drie vendels ,nadat prykel was , ende alle ons aengenomen soldaten op die bolwercken. Den 26. Meert Mart. 20.dat vierde vendel gemonstert; ende dien dach de ordinaris perdemarckt van palmsondachafgelesen, om een yegelyck vry te comen bebalven die staten, onse tcgenwoordige vyanden ,ofte die in eenigbe dienste buyten die stadt waren , daer men versien op soude hebben inde marckt. Ende den 27. dach Meert sijn

die commissarissen weder gecomen, ends stracks na Mart. 27.Jutfaes gevaren by de staten ende graeff Hendrik, ende sijn 'savonts ten 10 uren in gecomen;ende 'smorgens den 28. Meert te zes uren is de raet gelaeijen, ende ten 10 uren voor de mid- Mart. 28.dach sijn alle die rotmeesteis ofte corporaels ontboden by die heeren; ende haer is die ackoordacyevoorgehouden , als dat, daer die twe vendels Engelschen, met noch acbt vendels, daer in soudecomen , synde tien vendels zamen, ende alles soude vergeven wesen , ofte soo niet, soo wilden syWtrecht met yseren handen aentasten, ende tot een steenboop maken; ende dat is weder den-selven dach in Jutfaes gesonden , hoe den borger daermede te vreden was, ende dies soude denborger die wapen houden ende in't geweer blyven; ende die heeren sijn daermede na Jut-faes gevaren, ende 's avonts weder gecomen. Is op den 29. Meert van't stadthuys afgelesen , Marl. 29.flat alle dingen te beyder syden souden vergeven wesen, ende dat die staten haer rekeningdoen souden voor die generaele staten ende die ambassadeurs, ende dat daer een commandeurover die vendels sal gestelt worden, ende haer overicheydt soude blyven

tot ordinaris tijt, endedat de borger in ruste ende stilheydt leven sal, in alles sondcr schade der gemeente, ende dier-gelycke meer ; ende dit was gesloten ende gesegelt binnen Jutfaes ter ordinantie van de statengenerael in dato den 6. April na den nieuwen stijl (1). Ende desen dach den 29. Meert, sijn Mart. 29 o.die vier aengenomen vendels weder afgedanckt, die de stadt aengenomen hadde, ende detwee vendels Engelschen sijn dien dach weder ingecomen, ende acht vendelen daechs daernaden 30. Meert die Witvrouwen poort in, veel oude krijgsheeren voor wt comende in die Mart. 30. (1) In alle stukken van de staten - generaal, als-      Dec. 1575. begon men echter hetuieuwe jaar , vroeger mede van den raad van state volgde men den nieuwen      op kersdag, met 1 Januarij. Utr.Plakaatb. III.365.394. stijl. In die der staten en stad van Utrecht , zoo      De nieuwe stijl is in Utrecht eerst ingevoerd op den 00k in de kronijk, is het daarentegcu den ouden stijl,       1. Dec. ?700, zoodat men toen in plaats van den lstc wAarnaar de dagteekening plaats had. Sedert xxxr.      schrecf deu 12. Dec Utr. Plakaatb. L 455.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 IB stadt, de jonge prins, als veltheer, dat volck inbrengende; ende sijn genade graeff Ernstcommandeur daerovergestelt; ende sijn in de clbosters geleydt vooreerst, ende naderhantop servys (I); want men condese so stracks nergens crygen; ende desen dach nade-middach sijn daer al 3 vendelen van opgecomen in de wacht, 'twelck den borger ongewoonwas, dat sy met haer soude waken, soo in't stadthuys, als aen de poorten; ende doen heeftde borger 'svonls maer met een vendel gewaeckt, ende op die plaetse gecomen trecken, is daer eengroot rumoer onder den borger gecomen door sommigen, omdat sy sagen, dat bet stadthuysbeset was van soldaten ende daerby mosten waken; maer is weder gestilt in corten tijt sonderMart. 31. schade. Ende daecbs daerna is afgelesen van't stadthuys met clockluydinge den 31 Meert, oplijfstraffe, soo wie daer eenig rumoer weder aenrechtte tegen't garnisoen deser stadt, met dry-gen ofte qualyck spreken, ofte geweer te trecken, ende dat oock niemant hem en soude latenvinden op die stadtsplaetse in't optrecken der wacht, die van de wacht niet en sijn;

wantsommige worden om dies wille al aengetast, oock sommige in't geluyt om stilte te maken tus-scben den borger ende soldaten, die bier binnen sijn ; want het worde den borger oock ver-boden, maer die soldaten. en gingen niet vrij; want het worden die soldaten oock verbodenvan den geweldighen generael, met den jongen prins, op pene van lijfstraffe, haer tegen denborger niet te roeren ofte qualyck te spreken. Ende daerom sijn die staten met dat legersoo lang blyven leggen om die stadt, om te sien, hoe den borger hem tegen die soldatensoude dragen in tochte ende wachte; maer't waken tesamen was haest gedaen, soo ghy hierna horen suit. Ende dit is tot het overgaen der stadt Wtrecht aen die state syden; wathierna gebeurt is, suit ghy in dese navolgende bladeren lesen ende horen.Apr. 1. Den 1. April ben ick na Jutfaes gevaren , ende hebbe gesien dat leger van de staten ende dat ge-schut getelt, namelyck vyftien stucken, in drie punten ende een punt met gereetschap daertoevan't geschut ende menichte van schepen met victalye ende proviande ende soedelaars 5 ende hebbeoock op't hoys te Mallepaert geweest, daer graefTHendrik op lach, ende gesien, hoe daer gesteltApr.

2. was. Dun 2. April heeft dat leger van de Bilt op die steenstraet gedrilt (2), sterck wesende 32 ven-Apr. 3. delen, in presentie van Sijn Genade graeff Hendrik ende graeff Ernst. Den 3. April is afgele-sen ofte iemant soldaten begeerde opservys(3), men soude twee stuver meer geven alle weeke,namelyck negen stuver, want men het ft qualyck connen laten. Op denselven dach is de pro-Apr. 5. cureur-generael ende Hendrik van Helsdingen (4) na den Haghe getrocken, ende den 5. op witten (1)   Service, mlcgerirgs^cld, heUelk men den bur-         (3) Zie bier boven de aanteekening nu. 1. gcrs voor het verzorgen der soldaten nitbetaokle.                 (k) De procureur-gcncraal vanLceuwen en Hendrik v-in (2)   Drilkn is ronddranijen , figuurlijk zich in den      Helsdingen, als gedeputccrden van destad , waren naarwapt-tihaudcl oefeucn. Van daar 00k drihnccster ell      den Haag vertrokken , om aldaar met de staten-gene-fie drilweide, in de iwbijlicid der stad,                               raal te oudcrliandden j Voorts hidden zrj onderscbeidene



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 17 donderdach sijn sy weder gecomen, ende 's avonts en sijn die borgers niet opgetogen oftehebben oock niet gewaeckt, die wapenen neer moeten leggen, ende die soldaten die stadtbewaerdt; ende en is niet gebuert by mans leven, dat de borger niet en heeft gewaeckt.Ende den 6. April op goeden vrydach sijn die staten ende heeren ende anderen weder ingecomen , Apr. 6.doen de borger wt de wapen was, die te voren geglipt wai^n wt die stadt, wetende, dat sybelegert soude worden, ende quamen doen selfs voor die stadt leggen, daer sy noch goet eudebloet in hadden. Ende den 7. April op paesavont is dat leger rontom die stadt vertrocken, Apr. 7.ende die huysluyden seer bedorven, daer sy lagen, ende veel moedwille gedaen op de lande, endebebben gevlogen om die stadt omtrent bondert ende derticb vendelen ende weynicb ruytery.Ende in alle dese oneenicbedcn is, op paesdach den 8. April, het avontmael des Heeren Jesu Apr. 8.Christi niet wtgedeek, maer achtcrweghen gelaten, ende hebben alsoo meenich bedroeft menscbgemaeckt buyten die stadt ende binnen; want op veele

dorpen worden dat nachtmael oock nietgehouden, want die lieden waren verstrooydt ende gevlucht niet sonder reden. Ende die ge -nerale staten sijn oock mede gecomen ende gelogeert in't Catryne clooster op die nieu gracbt.Ende den 11. April, op woensdach avont, is den borger de leus onthouden, die de capiteyns Apr. 11,tot dien dach noch hadden ontvangen, 8 dagen na haer wacht lest gedaen op schortelwoens-dach den 4. April 5 ende veele wilden dat sijdgeweer noch al dragen, tot spijdt, dat sy nieten mosten waecken, maer was niette beduyden. Ende op den 14. April sijn de gilden ontbo- Apr. H.den voor mijnheeren om haer de privileghye weder te geven, maer is een 0 in't cyffer ge-weest. Ende den 15. April op sondacb sijn die staten-generael weder wt die stadt getogen,.Apr. 15.sonder yet wtgerecbt te hebben, als men meende, dat sy souden doen, tot welcke ende syhier waren comen in de stadt. Men seyde, dat Sijn Excellence begeerde, dat de burgerniet wt de wapenen en souden gaen, want sijn beer vader hadde het haer in tijt van noodtin de bande gegeven, om haer stadt selve te bewaren; maer 't was al om niet; want menseyde, die staten deden haren sin daerin (1).

Denselven dach is bier ingecomen den jongengraeffvan Mansveldt, ende is.daechs daerna, den 16. April, getrocken na Amersfoort, vergesel- Apr. 16.schapt met graeff Hendrik ende anderen ende veel baghagye, ende voortgetrocken na den Bran-deborgher toe (2), om sekere redenen, ons onbekent. Den 18. April hebben die borgercapi- Apr. 18. begaf , waser , onder dagt. van 0 Oct., bepaald geworden,dat geene soldaten mogten binnen komen , zoodat de bur-gers de wapenen in handen bieldeu. Utr. Plakaatb. I. 47.(2) Dat is: men verleende hulp aan Sigismund,hertog van Brandenburg, die met den keizer en eenigePuitsche vorsten, over Gulik , Klecf, Berg, Mai kenBavenstein , in geschil was. Zie de tforzaken en gevulgenvan dien twist bij v. Meteren , (uitg. v.l635).fo.651. Q beraadslagingen met denprins en de staten van Utrechtte Jutphaas. Het gevolg was eene acte van amncstie,submissie van die van Utrecht, en afdanking der achtvendels, onlangs binnen de stad aangeworven. Utr.Plakaatb. I. &quot;37. De stad alzoo werd geheei overge-geven , en reeds des avonds te voren zond men degewapende burgers naar huis. (1) Toen de stad Utrechtzich in 1577onder den Prins ? ? ©



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 18 teyns haer geweer weder doen halen van sommige borgers, dat tot de vendels hoorden. Ende 21, 22, den 21. ende 22. dach (April) sijn daer weder na den Haghe getrocken met borgermeester Hen- drikvan Helsdingen; ende desen dacb is de heer van Brakel door Wtrecht gepasseert na den Haghe, om sijn rekening te vervoorderen aen die staten, die hem toegelaten was te doen. Den Apr. 23. 23. dach is daer weder een pladiaet afgeslegen onder die soldaten, met alle die trommelen, Ajr. 16. dat sy niemant te cort en souden doen ende soo voorts. Op den 26. April is daer een groot heer, namelyck den ambassadeur van Veneedtghen, met noch meer graven, ingecomen, met Apr. 27. grooten staet ende veel koetswagens, ende in den Hulck gelogeert; ende daechs daerna Wtrecht besien, den dom van boven tot beneden, ende ander plaetsen meer; ende is voortgetrocken na den Haghe om eenich versoeck; want die van Veneedtghen hebben die wapenen in die hant genomen tegen den Pans van Romen ende syne dienaren(l); soo is hy wtgetrocken den Apr. 2p. 28. April op saturdach, met groot

wtgeley van graeff Ernst ende crijgsvolek in de wapen. Dewyle dit volck 'smorgens vroech in die wapen was, wiste men niet, wat sy doen soude, ende die poorten der stadt bleven toestaen op een mercktdach tot 10 uren, sonder iemant wt ofte in te laten , die Stadtplaetse ende Gansmerckt elck met 2 vendels besedt, die Nue met 4 vendels, ende soo hebben sijn genade graeff Ernst, als commandeur hier sijnde, die nieuwe wet afgesedt, als: de burgemeesters Kanter ende van Helsdingen, ende nieuwe schepenen ende ractsheeren, ende alle die oude voorgaende weder in de plaetse gestelt, als Rysenborch ende Bodt, ende oock die wachtmeesters alle vyer weder in haer officye gestelt, alsvoren, buyten beloofte van haer plackaet den 6. April, gedaen in Jutfaes (2). Ende 's middachs ten 12 uren heeft die ban-clock geluydt, ende dit selve plackaet van den 6. April is weder afgelesen van't stadt- huys ; dat het al soude vergeten ende een eeuwighe vergevinge soude wesen , al wat daer binnen was bedreven van den 21. January af tot heden den 8. May ofte den 28. April, Dies hem de borger van nu aen souden houden als vroome ende getrouwe inwooners, die Godt ende (1)   Het geschil

tusschen Vcnetie'n en den H. Stoelwas reeds bijgelegd; maar tijdens deze twisten warener tusschen Venetie'n en de Vereenigde Nederlandenbetrekkingen aangeknoopt, ten gevolge waarvan er nuover een commercie-tractaat gehandeld werd. De am-bassadeur , tot dat einde overgekomen en in het kro-nijkverhaal yerroeld, was Thomas Contarini. Hrj keer-de reeds (onyerrigUer zake) in bioeimaand naar Italicterug. Resol. HolU 28 Mei. Junij 1610. hi. 16. (2)   In de Annates van den roomschgezinden DUSSEL-noRP, op de Utr. biblioth. voorhanden, (in HS.)lcest men hieromtrent het volgende: Henricus Nasso~t\us amplissimo equitatu portas urbis obsidet, Ernestus vero in curiam irruit et magistratum officio discederejubet veteremque in integrum restituit, magno mur-mure civium , qui Albanum prae ordinibus mitem virumfuisse dicerent, utpote, qui pacta servarat, quaeordines nulla de causa violabant. In denzelfden geesfcvoortgaande, zegt de schrijver verder : Eodem die,quo magistratus dimittitur, etiam capitani civiumexaucthorantur; concionatores apperte pro suggesto de~clamant, se hujus facti conscios fuisse; unde tantumin ipsos odium conceptum , ut viz tertiapars kereticorumvellet adire

condones Dom. Eodem die promulgatorctftvEffrtot, ordinibus generalibu$ de fenestra despUeientibus.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ?' 19 haer overheydt souden gehoorsaem wesen, als vroome borgers betaemdt(l), in welcke aflesentegenwoordig waren van de staten-generael ende graeff Ernst ende de sellout van stadtswegen ,die aldaer in de vensters lagen; want die staten namen ?t qualijck, dat onse overheydt soni-mighe mannen wtgestuerdt hadden in ander steden ende provincyen, om haer saecke te ver-breyden , als dat het een gerechtighe saecke was, die sy voorhadden, dat den borger onge-hjck gedaen werde 5 dit Was de oorsaecke, seyde men, dat men de wet weder afsetten, omdat sy die waerheydt hadden verbreydt door haer landen ende steden (2). Den lesten April Apr. 30. (1)    De magistraat > in Januarij 1610 aangestelt, isbij den rade van staten van den eedt gelicentieert«n<fc de voorgaende wederom in eedt gebracht. ZieVtr. Plakaatb. III. 180. De bij deze gelegenheid aanhet volk gedane publicatie is eene heruieuwde ver-maning tot orde en rust, gedagteekend 8 Mei (d. i.ouden stijl 28 April) 1610. TJtr. Plakaatb. I. 738. (2)   Hiertoe mag mede betrokken warden een raads-besluit van den 30. April, hetwelk

aldus luidt: » Deraedt ordonneert de respectieve boekverkopers binnendescr stadt, dadelijk inne te trekken ende niet meerte verkopen stker geschrift, geintituleert: Cort Vtr-tooch , (Utr., bij Herm. v. Borculo, 4°.) onlancx indruck wtgegeven , op pene van zes gulden, boven deexemplaren by een ieder te verbeuren.&quot; Het vertoochuit boofde van dezen raaatregel boogst zeldzaam gewor-den , volgt bier in zijn gebeel : Cort vertoch van Ughene onlancx binnen Vtrechtghepasseert is,Alzoo van ouden tijden de stadt, steden ende lan-den van Vtrecbt, gberegiert zijn gbewest by drye Ie-den , representerende de staten van den selven lande,als te weten de geestelijckheden (nu genoempt de geeli-geerden) het ridderschap , ende de stadt van Vtrecht,mette andere steden , wesende drye besondere ende on-vermengelde leden. Soo is *t nochtans ghebeurt, dat vaneenighe jaren herwaerts de geeligeerden ende ridder-schap gheusurpeert , ende aen haer alleen ghenomenhebben , het verkiesen ende stellen van de magistraet:'t welck nochtans alsoo niet en behoorde , ende heb-ben daer inne sulex gheprocedeert, dat zy die eersteende voornaemste plaetse aen haer ghetoghen hebben ,makende

altijts den eersten borghermeester eenen vande ridderschappe voorsz., mede wesende een lithmaetvan het tweede lith , ende inde andere voorts meest stel-lende hare suppoosten ende ghebeneficieerden , sulex dat de magistraet dependerende van de twee voorszleden , anders niet en conden ghedoen , dan 'tgeene deselve twee leden belieffden. Waer wt ghevolcht is ,dat de stadt van Vtrecht van outs altoos gheweestsijnde een substantieel ende het voornaemste lith vanden selven lande , niet alleen in verminderinghe vanhaere (jualiteyt, ende tot cleynachtighen ghebracht is:macr oock merckelijcke schade dienthalven gheledenheeft, overmits d'selve totte gcneralite^t meer heeftmoeten geven , in regardt van de groote gcestelijckegoederen daer in wesende , sonder nochtans yet daervan te ghenieten , selflTs niet tot onderhout van denpredicanten ende schole , ymmers niet , op verre naebestant wesende totte lasten van dien , waer toe hetgebrekende wtte middelen ten oorloghe gedestineert,ende wt stadts comptoir tot groote beswaernisse vandegoede ghemeente heeft moeten vervult worden. Datoock de ridderschap de neeringhen wtte stadt heeftghetoghen , ende op het platte lant

ghebracht. Boven't welcke d'voorsz. twee leden devoornoemde stadt nochvan hare privilegien berooifden , die voor de selve spra-ken wtte magistraet setten , alle suken die den landebetrelfen, by weynighe verhandelden, de middelen tenoorloghe ghedestineert, eensdeels onnuttelijck, endetot haer eyghen prouffijt dispendeerden , de justitieonder de voeten traden , den hove provinciael in'fcexecuteren van hare instructie wederstonden , onghe-qualiiiceerde persoonen deur gunst ende om gelt metofficien versaghen. Alle welcke manieren van doen deghemeente , naer langhe patientie , onlydelijck wesen-de , zijn ten lesten nae verscheyden ootmoedighe sup-plicatien ende vertooghen , daer over , sonder verhoortte worden , ende van hare over gheleverde remonstran-tien ende de justificatien daer annex, berooft blyven-de : ghenootdruckt gheworden , met sulcke middelendaer inne te versien , als zy t'anderen tyden, op het 3*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 I 20 M«3 1. sljndie borgerhoplnyden gecasseertvan de staten ende graeffErnst. Ende op maydach en heb-ben die borgers den mayboom (I) niet gehaelt; want haer nu de bijl was ontnomen, endedorste dat niet doen, sorghde voor quader 5 want den 28. April was daer veel volck voor diepoorten ende om die stadt, soo te voet ende te peerdt, om te sien ofte de borger hem oock May 4- soucle geroert hebben tegen die soldaten om't versetten der wet. Ende den 4den dach Mayheeft men afgelcsen , ofte daer iemant ware, die op de staten ofte heeren, soo van hare rege-ringe, als oock van hare rekeninge iet te seggen hadden, die souden comen binnen den tijtvan 8 daghen (2); sy wouden haer nu verantwoorden, ende soo iemant na de 8 daghen qua-nie, om yet te seggen, die souden systraffen aen lijf ende goedt, ende dat oock niemant hem May 8. sonde vervoordercn eenige pasquille te maecken ofte te strooyen (3). Ende den 8.May is den innehaeleu ende installeren van dese yeghenwoordighetwee leden ghcbrujckt hadden. Ende hebben naer datde voorgaende magistrrct , haer selven hadden

ghehou-den voor ontslagen , ghehaert ende ghecorcn ccn nieuwemagistraet , volghens de privilegien van den lande. Dieoock by Zijnder Excellence als stadthoudcr behoor-lijcker is ghenpprobeert. 'tWelck alsoo gheschiet sijn-de , ende de ghemeentc verlangende tot haere niecsteversekcrtheyt, eenich redrcs , soulagement, endever-Hchtinghe in de voor gherocrde uiishandelinghe endeonderdruckinghen , hebben versocht eenighe augmen-tatie ende veranderinghe hide twee voornoerade andereleden. Waer aff het eerste oock van outs veranderlijck ,ende de gecoramittecrde persooncn revocabel waren.Ende de befichryvinghe van het twecde lith altijt ,ende van alien ouden tyden , by de stadthouders indertijt ghedaen plach te worden , volghende d'oude ghe-bruycken , daer van zijnde. Versocokende oock ten sel-ven eynde het recolement van de rekeninghen van eenighevoorgaende jaeren , daer van de stadt noyt eenighe rap-porten ghedaen , noch dubbelde van dien, als van outsplach te gheschieden , gbelevert en waren , «nde oversulex dies geene kennisse en conden hebben. 't Wei ekeby de twee leden qualijck w<*sende verstaen ende ghe-nomen : hebben de magistraet ende de

gheineente omvredes ende rusten wille , nae vele ende verscheydencommunicatien daer over ghehoudon , eyntelijck ghe-presentecrt alle differentiale poincten te laten bcslech-ten by wcghenvande ordinaris justitie, ofte alle 'tselvcteverblijven aen Zijne princelijcke Excellence, als stadt-bouder , ende de heeren staten van Hollant, als hat-reaZdcrnaeste nabuyrcn , ende dc bestekennissehebbende van haere gbelcgentheyt y begeerende te continueren inalle noodighe contributien tot dienste van den lande,onderhoudinghe van de unie, ende handthoudinghe vande vvaere chrisielijcke ghereformeerde religie , mits-gaders die privilegien van den lande. Wt alle't welckedan alle de werelt wel vcrstaen can , dat dese presen-taticn meer als souffisant , redelijck ende deuchdelijcksijn , ende dat de heeren staten-genersel, noch yemantanders hem dese saecke en hadden. te intromitteren,in conformite van de naerder unie , veel min eenighefeytelijcke attentaten ofle hostiliteyt te belhonen , te-ghen de stadt, borgeren ende ingheseLenen van dien.Mitsgaders die goede opgbesetenen ende hu\slieden tenplatten lande, die goet ende bloet, ende alle hare mid-delcn , tot defensle van de ghemeene sake tot noch

toesoo ghetrouwelljck opgheset hebben. Protesterendevoor Godt ende de werelt, over alle onheylen, scha-den , moeyten , costen ende beswacrnissen , die de stadtendelantschap evenwel soudemoghenaenghedaen worden. (1)   De geburen in de Romerburgerstraet aen te seggen,geen me y boom te halen ende voor'thofte setten, endedie heeren vau den hove te vcrsoecken , dat sy evenwelmogen genicten als voorgaende jaren. Resol. v. 30 April. (2)  De raad van state gaf dien dag tene zoodanigeacte van dagvaarding. K. stijl 13 Mei 1610. TJtr. Pla-kaatb. I. 738. (3)  Het plakaat is veel redelijker, en roept een ie-der op , die eenige aanmerking heeft tegen de rekenin-gen der staten van Utrecht. Zij , die niet opkwaraen ,en echter voortgingen met de regering van verspillingte beschuldigen, zouden als pertubateurs beschgirwd,en gestraft worden.,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 21 heer.van Brakel (I) weder een brief ken gestuerdt, dat hy in 24uren \vt die stadt van Wtrechtende hare vryheydt soude vertrecken; want hy woude in die 8 dagen in die rekening haercomen bcstrafFen, soo is hy vertogen dour bedwanck. Den 12. May is de impost van't ge-May 12.mael weder verpacht, dat Kanter ende van llelsdiugen ofgedacn hadden. Ende daer sjjn vele din-gen , die den borger verdroodt, die vast bclooft waren in Jutfaes in de accoordacye; ten eer-sten, dat de borger haer wachten soui'cn doen, als voren ; ten Iweede, dat die hceren inhaer rcgeringe souden blyvcn, sy hebben se afgesedtj dat allc dingen souden vergeten endeeeuwigh vergeven sijn , men is'tgedachtich gewecst, die haer in de regeringe hebben bestraftende sijn niet geacht gewecsi, <>m dat sy die waerheAdtsoclHen ende onse plackaeten verboden,die Kanter ende van Helsdingen hadden doen drucken op hare missyvc. Ende op den 15. May May 15.is graeffErnst vetrocken , sijn gouverncment verlalende ende in sijn pliels gesteldt cen En-gelsman meteenooge, genaempt ritlder Johan Ogley (2), ende gracfFErnst is

soo vertrocken naAi'nhem, daer hy hoorde 5 ende op den 22. dach May wcdcr afce*..son (3), dat daer niemantMa/22.en soude spreken op die heeren ofte staten, op hare regeut g cfie rekening 5 want daer nie-mant en is gewecst, die yet tegen haer ingebrocht hceft, dm Dirk Kanter ende Hendrikvan Helsdingen ende Reynicr, hecre van Rrakel, deweleke wt don naem van den borger74 artickelen ingebragt hebben, maer nict en sijn, dan bcosoli^en, veele niet weert te be-antwoorden , ende sommige met die bccckcu -wedcileydt. Dacrom sa! hem niemant vervoorderen,eenichsins yet van haer te spreken op lijfstiafle, ende liter allc cere tc bewyscn, die men eenoverheydt schuldich is te doen ende een christelijck oveihcydt toccomt, soo als dit afgelesen is.Want twee dagen daerna is afgelesen, dat men geen mifse ofte paepsche vergadering salhou-den bnyten ofte binnen (4), ende dat de borger hem niet sal roeren tegen die soldaten ofte (1) Te weten : Jonkheer Reynaert van Aesewvn ,      Heeren staten-generael, om ontslagen te mogen wor- Heere van Brakel, die volgens stadsresolutie gelast      den van't Yoorsz. sijne conmiandemenfc, ende dat hare w'erd te vertrekken , welk besluit evenwel op

den iGTVIei      Ho. Mog. als nu daer inne hadden belief!, ende in o. s. weder is hcrroepen , hebbende liij vervolgens zijne      Zijus Genade snlaetse weder gecommitteert den voor- bezwaren op de rekening der staten van Utrecht bij      uoemden colonel Ogle. Ende dat de heeren staten den raad van state mondeling medegedeeld.                        voornoemt 't selvc in deliberatie geleyt hebbende, (2) Anno xvic ende thien , den xvicn May des voor-      oock daerinne couscutcerden , alle 't welcke sijne Ex- noens , rapporteerde de heere burgemeester Rysvn-      cell, den raide wel hadde willen voordragen , soo den hurch , dat op gisteren in de vergaderinge van de Ed.       voorn. colonel Ogle belooflde , alle goede correspon- hecren staten van Utrecht erschenen was Sijne Ge-      dentie mettcn heeren staten ende magistraet van Utrecht nade graeff Ernst Casimir , jegenwoordich commmi-      mitsgaders de burgers ende innewoonders van dyen te derende over het garnisoen binnen deser stadt, geac-      sullen houden ; soo heeft de r..et voorsz. mede daer- compaigneert ende geassisteert mette Ed. heeren roi-      iune belieft. Raadsbesl. den van state ende den colonel Ogle, ende verhaelde,         

 (3) De krouijkschrijver hedoelt de publieatie van dat Zijne Genade tot meermalen ora merckelicke pre-      den raad van state SI IVlei. n. s« Utr. Plakaatb. I. 738. gnante redenen acn gehouden ende tot dyen eynde tot          (4) De raad van state verbiedt het prediken en mis-- divcrsche reysen geschreven hadde oea de Ho, Mog,      lczen der Roomschgezinden. Utr. Plakaatb. I, 395*







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 2* eerse wttogen, die beter waren; ende oock in dese tijl ende dagen sach men veel ammuni-tic van oorlogbe doortrecken, vancruyt, lood, gescbut, wetselaers, tiramerluy, backers endeandere lieden, die't legber volchden na deu Brandenborgber, onnoodicb biervan veel te scbry-Jui7 23. ven, dat onse stadt Wtrecht niet aengaet; sijn lantsaecke. Ja den 25. dacb Juny sijn allede Engelscben ende Scbotien gecasscert van de staten, dat geweer neergcleydt, ende stracxweder aengenomen in den uacin van den coninck van Engelandt. Denselven dach is denborger in sommighe buerten weder opgese\dt den eedt, die sy 's nademiddaebs souden bebbenmoeten doen tot weerseggens toe, omdat llendrik van Helsdingen die eedt niet wilde doen,seggende, dat die staten eerst souden moeten baren eedt doen, gelijck als souvereyn heerendoen, ende die sy wescn willcn ende toonen te sijn; want den prince van Oranje, saligbergedachten, anno 1578 dede ons eenenecdt, ende doen wy deselven gelijcke weder aenhem,ende dat in presencye van de 8 vend els (I) borgery, die daer

present vlogen ende op sulcke rum , quibus iuramento fidelitatis inauguratis civitascoinmitteretur. Horum primi praefecti Joannes Ver-merius , Isbrandus Lammius , Joannes Jacobus Leem-putius , Joannes Gerardus Amerongius, Antonius Rid-derns , Cornelius Kesselius , Joannes Joannis Utevalius,Gisbertus Portmannus : Tribunus militaris LaurentiusNyhovius : Quaesilor Martinus Portius: Jacobus Her-vardius scrxba usque ad anum 1588: Jacobus JuniorGoccopius nuncius vel satelles et apparitor Collegiimill taris. Primi vexillifer Joannes Helmontius ; Praefecti Vi-carius Adriauus Meerlantius, et agnomen Flaminii diuobtinuit: Secundi Gerardus Hontborstius : III. Nico-JausCanifius : IV. Franciscus GerardusBogert: V. Ilen-ricus Hermannus Rod/us : VI. Joannes Hubertus Butb ;VII. Jodocus Ui'sinus: VIII. NicolausMierlous. I.   Flamin. Vcrmcer anno 1577. ad discessuin Maxi-miliani liossuvii, cum controversiae quid inter ipsumet Mattbiam de Hembeek, VIII. cohortis praefec-tum , exortum esset , et inter pocula ad arma deveni-reut, Matthias vulneratur, quare de consiiio senatusamotus , el in eius locum substitutus Bernardus Stellio isignifer in fine anni 78 substitutus Helmontio ,

Joan-nes Stuck Junior; Adriano quoque a Meerlant insenatum adscito, eius locum obtinuit Cornelius Jacob,de Westervelt in de bant j Joanni quoque Strick ,electo iu Ordenum scribam , successit Cornelius Jacob.Goecopius. II.    Anno Christiano 77 successit Joannes Cootwyc- jegens den avont nae den nieuweu stijl , begcren ,dat men die soe lange in de kerck soude willenaccorumoderen , tot dat die van't guamisocn soudenwt sijn. Gecommitteert, online ecm'ge van stadts musquettente verconen sen Lambert WernoecLssoen ten meestenprofvte van der slndt, de Roy , Cameraer, Deuwer-den ende van der lath. Compareerdcn die heere colonel Ogle, commandeuralhier over bet guarnisoen , ende verlifielde, dat eenigeburgers den corporael in de waobt met ecn roer opsijn hooft hadden gesbgen , drtt by ter rerden storte ,ende , soe sulex was een saecke van groote consequen-tie , soe versocbt sijpe E. , dat men dese saecke soudewillen behartigen ende mcUe justilie daer inne doenversien. Ende indicn de heereu vau den raidc be-liefden, eenige van den bacren te senden in de crijehs-raet, als men aldaer besoigneeren op qnestienof mesu-sen tusschen burgers ende

soldaten gevnllen. Seyde , datdie bardelijk aengenaem ende uel outi'angeu soudeu wor-den j ende indien hot de mrgistraet wel geviel, SijneE.mede in beur vergaderinge te rou^en , dathy meyride,dat sulcx nyet qualick eu soude passen, (1) BuCHEi-H descript. urbis Rheno-Troj. jiag. 66.sqq. *- Anno 1573 Philippus Aldegondius Noircarmiusab Albano , post captum cum cbsse Rcgia Bossuyi-um, relic tus Giibcriir.tor ditionis Traiectinae, ne ci-vitas diutius exteruo milite gravarctur, permisit addei'ensionem Civitatis erigi octo vcxilla civium arjnato-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 maniere, seyde hy, wilde hy synen eedt wel weder doen, ende dat tot welvaren van't va*derlandt, soo heeft men over hem geclaecht aen de hooge staten, soo is hem een brief kengesonden den 30. Juny, op een saturdach van Jan van Succen, schout der stadt Wtrecht, datJuny30.hy soude vertrecken in 24 uren wt stadt ende lande van Wtrecht, waerdoor groote veisla-genheidt is gecomen onder die borgery, die het seer jammerde, om een goede saecke wtsijnvaderlandt te moeten vertrecken ende die van een relyeghe sijn* Den 29. dach is het vryleger (1) Juny 29.afgelesen, om te soedelen op den Rijnstroom ende voorts opwaerts volgende. Desen dach isHendrik van Nassou met graeff Jan , colonel Sissel ende meer andere wt den Haghe comende,getrocken na boven. Den 1. July op sondach is dat avontmael des Heeren gehouden binnen July '»Wtrecht na ordynaris gewoonte, maer veele t'huys blyvende, die daer niet en costen coiren* exauctoratus, cui successit Gisbertus Ant. Vorstius ,agnomine Vicdlius, quo amdto 1585. Wilhelmus Con-radus Levius successit, cuius

vicarius erat GerardtisEruestus; signifer vero Nicolaus Petrus Auceps , cumAo. 79. Rodii locum dbtinuisset Elbertus StephanusHelsdiniust quod difficilem se ad obsidionem Amcrs-fortiensem praebuisset; scriba Joannes Wolfswinckel. VI.    Foras profccto Kesselio Ricbardus AntoniustJockhovius, cui agnonem Calebaert, successit; Ao. 81amdto Ricbardo circa Martini substitutus Petrus Balt-hasarVosch. Ao. 85 AntoniusMalsenius , quo mortuo27 Septembr. 1586. duccessit Henricus Gerardus Bran-dewynman , et Ao. 87 Wilhelmus Thomas Wellius ;signifer Joannes fil. Huberti Bath. VII.    Huic Turcicae agnomen diu fiiit , quod insignis Turcarum emblema et formas ferrent cum elogiocondigno : In spyt van rfe Miss > Liever Turksck danPapist. Joanni Botteycken successit Cornelius Gisber-tus de Culenburch , cui vulgo agnomen datum listulariiAo. 80 , et 87. Joannes Meeckerus procur.: signiferJoannes Fredericus. VIII.    ^anguinaiium haht't agnomen* 24 Febr. de-functo primo Ad. 76 » ei substitutus Matthias de Hens-beek, hospes Coloniensis dorai, qiid exauctorato circaMartini Ao. 81. successit Joannes Henricus Gapert,Ao. 87. Gronsvelt * et signifer Wilhelmus Vedius. VI

Februarii 1573 obiit Traiecti Philippus domiuusae S. Aldegonde et Noircarmius. (1) Vrijleger af Iczen is hernieuwen ran zekere pu~blicatie 6p naam van Mauri ts , waarbij zoetelaardwordeu uitgenoodigd , om het leger rrij yan tollen euz;te vblgen. Utr. Plakaatb. L 531* 759. 4 kius , qui, cum anno 1579 unioni se opponeret ,privatus, et AlbertusFokius substitutus, qui, flagi-tans dimissionem, successorum accepit Regnerum Ve-remium Ao. 1580, cuius non diuturnum fuit impc-rium, nam VIII. Junii eiusdem anni , propter homi*cidium, privatus praefectura, et ei ad tempus substi-tutus , Nicolaus Levius , qui , anno sequenti confirmHiatus , locum tenentem assumsit Adrianum Osterhe-raura , sed qui , propter pinguedinem inhabilis t officiorcnunciavit. III. Defuncto praefecto successit PaiiluS ScdrelluS»quo Ao. 1581 fenunciante circa Martini festum, quoMagistrate initiaretur, successorem habuit JoannemJacobum Gocbium, usque ad 85 , quo sudrum inri-dia , insidiis partium Consistoriantium, ut AbrahamiClevii, Joannis Meterii, Cofnelii Duverdii, RegneriVeremii, amotus, et Meteren sufiectus. IV* Exauctorato primo successit Franciscus Gerard.Bogert , qui etiatn Ad. 1586. eideiri in

Officio quae-storio successit, et in auum locum curavit praefectumsubstitui patrera Gerardum Franciscum Bogerdum, utaic imperium, quod uimis m aubditos suos cives ex-ercuerat, qnddammodo retineret. Anno autem revoluto87. rursum impretayit praefecturam, fjuam severiusetiam quam prius exercendo omnium suorum oflicia-riorum animos in se concitavit i omnes in suspicionemcrudelitatis adducens , unde odium illud Vatinianuminter ipsum et Joannem Riveldum. Vexilliferi fuereWilhelmus Walterus Wedius, pdst <}uem VdlcardusCornelius Schoordyck , hurc RineveU. V. Bidder circa finem anni 78. ob religionis suspi-ciouem, et quod uuioui non satis addictus haberetur,







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 28 7. Daer toe hebben mijnheercn Den gemeenen manAltcmacl doen sweeren, En genomen daer vanAl die sy begeerden Tot haer nieuwe schuttcry,Om alsoo te braggeeren Kermis in de maent July. 8. Als sy hebben gedane Den bestemden dach,Trommels hoerde men slane Met een groot gewach.Doen mosten op die beene Al die heeren groot en cleen,Om op te trecken reene En alsoo te comen byeen. 9. Men sach se marseeren Dese schutters eel,Met fluweelen cleeren War en daer seer veel.En trots in die wapen Waren sy met moede fel,Die crijgslien sach men gapen Wie weet off't haer gerayden wel, 3. In't jaer van sestien hondert Ende tien daerby,Was elck seer verwondert In Jannewary,Doen dit eerst begoste Door een cloeck en stout bestaen,Een seer groote coste Is dese stadt aengedaen. Omdat wy die staten Wouden hebben off,Met alsoo te praten Maeckten wy't seer groff.Soodat sy haest quanien Met een leger voor die stadt,Qm ons alsoo te pramen Dat wy souden worden madt, 5. Tot haren wil creegen Sy die stadt eerlanck,Hoe wel dat wy sweegen 'tWas tegen ons

danck,Dat sy daerin quamen Met crijgsvolck ongestuert,Die nu waken t'samen Soo men alle avont sien buert. 6. Sy hebben off gedane Al die borgerwacht,Die daer plach te gane Ronde in der nacht.Dit moeten wy lydcn Dat het nu soldaten doen,Met geweer op syden Off men ware vyant koen. 10. Want sy mosten sane Den geheele dachCloeck op die wacht stane, Alsoo men wel sach;Omdat geen rumoere Soude comen in de stee,Sorgende voor oproere En alsoo te trecken in vree.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 29 11. 13, Op die Nue sy quamen, Dese vendels koenStonden daer te samen, Om naer huys te spoen.Men sach se daer scheyden Elck trock naer sijn quaticr,De cornel haer geleyden Was dat niet een vraey plasierP U. 0 ghy prince crachtich Siet van boven neer,Geeft vrede eendrachtich, Dat wy moogen weerMet malcanderen leven In liefde en eenicheydt,0 heer wilt ons dat geven 3Vu en in der eewicheydt. In't trecken sy creegen, Hoort wel mijn bedien,Eenen grooten regen, Die haer dede vlienOveral in huysen f Soo men sacb op 'tselve pas;Die hemelse cluysen Liepen over haer seer ras. 12. Das sijn sy getoogen Dees vier vendels schoon,Lustich als sy vloogen Want sy cregen tot loon,Den wijn hooch verheven Om te drincken met den mont,Die haer wert gegeven 'tis waer dat ick u doen kont. Amen.Eendracht maeckt macht, Anno1610 den 29. dach July,fynis als elck by de sijn is,soo waer ick oock gern daer de mijn is.Godt kendt de sijne. Den 24. dach July een groot rumoer geweest 'savonts, doen die soldaten optogen op de July 24.Nue, tussen den borger ende de soldaten, alwaer

den mayer gequest wordt op sijn peert,van een straetmaecker, Meerte genaemt. Den 25. dach oock tusschen den borger ende den July 25.geweldyge, maer is wel vergaen. Desen dach is Claes de Gooyer in 'tWystraet voor sijn duergequest van een soldaet; ende desen dach is afgelesen van't stadthuys, dat de borger nietover de guete en sal gaen op die Nue, om onder de soldaten te dringen over die guete, endeop den 26. 27. ende 28. dach is een placcaet afgelesen op die Nue, onder die soldaten van July 26-28.wegen den gouverneur Ogley (I), als dat die soldaten niet comen sullen op die Nue, die geen naesleaten July. Quam binnen de heere ridder en co-lonel Cgle, commandeur enz. > ende vcrhaelde > dat (1) Over dit voorval vindea wij het volgeade inliet Raads-dagel. boek aangeteekeiid: Manendage den





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 % I in Wtrecht geweest, gelogeert in den Hulck. Den 24. Augusty is tyding gecomen, dat Aug. 24.die stadt Guelyck geaccoordeert was met Sijn Excellence , graeff Maurits, ende den Branden-borgher. Den &. September is Eldert van Helsdingen baestich doot bleven op't oude kerk- Sept. 5.boff in de Keysers croon, (daer was wijn scboon), ende doot t? buys gebracbt. Den 6. dach Sept. 6.bebben die soldaten d'eerste reyse gewaeckt in de nieu cortegaerde op die Nue voor Zeselyeclooster. Den 11. sijn die scbouten van die buerten ontboden , ofte daer nocb yemant ware, Sept. 11.die soldaten begeerde, daer souder incomen. Den 12. dacb 's avonts is op die Nue in't Sept. 12.wacbtbuvs een groot rumoer geweest, soo men seyde, van allarm te roepen, soo dat diesoldaten mosten in de wapen wesen, niet wetende, wat daer te doen was, ofte wie'l dede (I).Den 13. sijn die scbouten van die buerten ontboden, ofte sy die cleppers af begeerden, men Sept. 13.sou die dan wel casseren , maer sijn *t gebleven. Den 18. sijn daer weder soldaten in comen, Sept. 18, geweer Diet off seer weynich te

sullen connen beco-mes , nauwelicx de costen van schoonmaken weerdich ,ende dacromme insisterende tot restitute als nocb vanheur vorschot extraordynarys in de alteratie gcdebour-seert, geen gemeenschap hebbende mette contributientotte wachten , als dewelckc totte ordynaire lasten ge-destineert waren; de raet accordeert den voorsz. bor-gerhopluyden te samen de somrae van eens seshondertgulden, des syluyden mette betalinge van dyen eenwyle tijts sullen nemen patyentye, tot dat de voirsz,renten by den cameraer sijn betaelt, ende die restantenvan de pachters was geschiet, etc. De notulen van. dien dag behelzen voorts : Coprfi.Reraonstrautie by mijnhecre denGouvenieur over den crijgsvolckbiunen Wtrecht gedaen de heerenschout, borgemeesters, schepenen en-de raeden der stadt Wtrecbt.Eerst alsoe geaccordcert is over yder compagnie tewesen een soetelaer, namentlijck ouder een grootccompagnie twee, ende onder cleyner compagnie e'en,ende dat d'selve soetelaers de bieren , die sy inslaen ,sijn slytende onder de soldaten, die van baer soldyealleen moeten leven, ende mitsdien gbeen sware im-posten ende exchysen en connen lasten. Dat daeronime de

heeren van de magistraet gelieve te admittc-ren, dat yeder soetelaer een tonne goet biers terweecke tnach inslaen op borgerexchys, gelijcx densoldaten in andere guarnisocucn tocgelateu wordt. Item alsoe de nacbten beginnen te vcrlengen endedat de keersen tot nocb toe inde courteguarden bestelt,nyet genoccb en sijn , om de nacbt mede over te bren-gen, dat die heeren gelieven, die tatixe van de keersenin yeder courteguarde te augmentercn , sulx dat mendaer mede voor cenen langen winterschen nacbt ge-nouch hebbe. Mitsgaders oock te doen besorgen, datin de respective courteguarden, daer men wacht houdt,tegens de aenstaende tijt gebracht wordetorflf, om voorde soldaten , by dage ende nacbt de wacht hebbende ,te gebruycken. Alsoe oock dieversche wachtbuysen seer ondeckt endoonbruyckbaer sijn f ende dat sulex tegeu de wintertijtgeschapen is te verargeren , dat daer omrne de beerengelioveu , baeren stadtmetselaer te doen omgaen , endealle faultcn ende respective courteguarden remedicren.Actum 't Wtrecht den XVIII. Aug. 1610. (1) De Raadsbesl. in dato 17 Sept. vervatten devolgende , hiermede in betrckking staande bijzonder-hetlen: Verhaelde

mijnhecre de schout, op gistcrcngeweest te sijn op Vredenburch, ende aldaer in't stor-men der jongens geremarqueert te bebben eenen , die ge-naemt worden capiteinc van de glippers , wesende de soeuvanLijsbeth Baestiers, in den Ejckel by >t St. Elisabethsbuys , ende noch een ander , capiteinc van de andereparthye , wooneade op't boven eynt , genaempt Hatgheu >wesende syne moeder eene wed u we; ende beei't de raetmijnbceren van den gercebfe geauctoriseert, om d'selvet'onbieden ende te doen strairen t'baerer E. discrctieenz.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 32 om te wisselen tegen ander, ende bleven nu 13 vendel in die stadt voor ons, ende treckennu weder alle avont op met vliegende vendelen , alle avont 3, ende een corporaelschap voorSept. 30. den commandeur tegen over die Domsteeg , daer hy woont. Den lesten September is datavontmael des Heeren weder wtgereykt na gewoonte, maer't getal is cleen geweest, die daerOct. l.gingen. Den 1. October op maendach is de magistraet verset na gewoonte , ende genomenMoersbergen (I) ende Driellenborch (2), schepens ende raden. Nu 'savonts ende 's morgens vroechdiesoldaten de weet laten doen, dat die soldaten niet wt huer quartieren en souden gaen , maerOri. 13,18. by buys blyven. Den 13. October een groote dievery geweest in 'tDolhuys. Den 18.October afgelesen, dat men geen liedekens (3) moet singen van glippers ofte ho man ho,ofte passequillen maecken ofte strooyen ; want die scboute met syne dienaers hebben 's avontslangs die straten ronde gedaen, ofte sy iemant van glippers hoorden singen (die mosten opOct. 22. Hasenborcb springben). Den 22. October alle die

soldaten gemonstert, sonder yemant aenOct.25.de poorten te laten. Den 25. eenigbe ingeluydt, die rumoer gemaeckt badden 's avonts op diestraet, onder anderen Jan Melsersen ende Tielman , sijn broer, passementwerker, maer nieten quamen. Omtrent desen tijt, is daer een liedeken gemaeckt van die cloeckheydt der borgersvan Wtrecbt, bedreven den tijt, dat sy baer geweer bebben gebadt ende baer stadtbewaeckt, oock van't innemen des casteels, dat begonde gemaeckt te worden in 'tjaer 1529op sinte Katrynen clooster, van Sint Jansheeren, dat genaemt worde Vredenborch, ende har-toch Hendrik van Beyeren , bisscbop tot Wtrecbt, regeerde omtrent dien tijt sijns bisdoms;ende in November 1576 bebben die borgers van Wtrecbt haer casteel belegert, ende opSinte Thomas dach sijn die Spaengyaerden van't casteel in die stadt gecomen , meenendedie stadt in te nemen , maer't worde belet, ende omtrent acbt weeken daerna, op den 15.February anno 1577, is 't casteel overgeven in handen van den borger, die 't naderbant afdeden breken. Dit liet (4) gaet op die wyse van den 79. psalm: die Heydnen sijn. (l)Jouker AdolphvandeWflel, Hcci^totMoersber-            (3) StatlstesolUtie

van 18. Oct. 16lO. Vtr* Pta* gen, buvgcm.l Oct. 1610.11.12. Utr.Plakaatb, III.180*        kaatb. III. 426. (2) WiIIemvaiiDrilIenborch,schepe»1599. 1600.2.           (4) Reeds vroeget- naar ona H. S. opgcnomen hi het 3.4.5.7.8.9.10.13*14. )5.16-17. ;raad 1606.; burgem.        Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek 1610. 11. 12. j boofdraan van Ac Handvdctboog 1613;        van Utrecht. Utrccbt, W. van der Monde, Ih 4* st;iat af bet vaardijnschap van de mnnt 1618. 19. Oct.        bladz. 142-150*Raadibtituit. en Utr. Plukaatb. III. 176 6t scqq.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 a* 7. Als nu 'tkasteelMet ackoordt was opgegheven, Quam haest krackeelMet die Duytschen daer beneven, Pie voor dc stadt1577 En binnen Wtrecht lagen;m a^' Seer haest en radtBegosten sy te clagen, Over hare betalinge goet j Waer door sy, met der spoet,Ecndraehtichlijck beslooten Te vallen in do stadt, En pilgeeren al ons schadt jMaer 'theeft die Heer verdrooten. Tot uwer eer,0 vroom Wtrechtse helden, Moet iGk nog meerU daden voorts vermelden, Die gy beweest1579 Als U wilde over vallen Blanck, onbevreest,Met sijn muyteneerders alien, Die ghy Iastich weerstondt En worpt hem in den grondtMet reel van sijn soldafcn, Die met schanden, seer verbaest, In der vlucht met grooter haestWtrecht mosten verlaten. 0. 8, De borger haest,,Manlijck en wijs van raden,. Seer onverbaestTe beschutten hare schaden, Quam in 'tgeweer;Haer vend'len lustich vloogen1577 In eendracht seer,.m ay&quot; Hans Moff sy haest bedroogen, Tambergen haer cornel Werd haest gevangen snel,Die men op Vreboreh brochte, De borgers seer valyandt Dcden seer tryumphandtHaest

ruymen, dit gedrochjte. Noch manlijckerXoonden ghy U, ten tyden Als veltvluchtichWaren aan alle syden1585 U chrijsvolck bloodt,* un* En princen daer beneven, Die mccstal doodtIn den slach V Ameronghen bleven; Als de vyandt seer breedt Ons sticht geheel beschreedt.Tot aan de hollansche palcn, Sach men, cloeck en welgemoedt, U borgers, met der spoedt,^Grooten prijs end' eer behalen.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 35 11 Dies hy met listSoeckt Marssevelle streeken, En soeckt geern twist;Gelijck 't wel heeft gebleekeft In den handel loosNu onlancks wedervaren; Hoe men seer boosDen borger ginck beswaren.1610 Waer heeft men ooit gehoordt*inMeert. Dat men door valsch rappoordtEen volck ginck onderbrengen, Die in unye en verbondt En eendracht met haer stondtGaen belegeren en bcspringen. U hooftden snelWaren doen meest geneegen , Met der vyandt welTappotomenteeren allerweegen. Onder sauegaerdtGinck den adel hem begeven, Die seer vervaerdtVreesden Wtrecht soude sneven. U borgers wel gemoet Trocken al met der spoetOm Vreeswijk te beschansen, En waren onversaecht,D'welck den Spaenyaerdt heeft mishaechtDies hy seer haest ginck dan sen. 10. 12. Hier wt condt ghy,Die vroom is, haest bemercken, Hoe de borgery,In daden en in wercken, Hem altijts vroomIn als hebben gedragen. Als de......:. Van den adel was verslagen; Hoewel men claerlijck siet, Dat men als nu met vlietDen borger gaet benouwen, Door haer pracktijcken loos, En valsche vonden

boosHaer goet recht gaen onthouweii. Dreychden haer fel,Te pilgeeren en to branden, Bestormen snelEn maecken heel tot schanderi Als vyanden quaet,Die geheel wederstonden 's Lands goeden staet.Sijn dit niet quade vonden, Dat men den vroomen haedt, Haer recht gaet maken quaedt0m sijn boosheid te bedecken; Daer gewelt heel dyclyneerdt De justytye hooch gceerdt,'tis grootelijcks te begecken. 6*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ;36 Op al haer boosheydt loeren ,En gheeven hen haer loon,Tot al der werelt toon, Voor haer gewelt seer prachtich,Doordien sy eedt noch woordtGelooff nochte ackoordt Ghehouden hebben crachtich. Waeckt ende bidtSiet alttjdt toe. 13. Ghy borgers goedtAl wordt ghy nu bedwonghen, Met geweld onsoet,U trouheydt heel besprongen Houdt goeden moedt;Godt sal u saeck wtvoeren, En met der spoedt fynis anno 1610 in October ende November alle beyde. Dit lict docht mijn tot dese matery dienende, soo quam mijn in den sin dit hier byte- stellen: ???Dat alle man te wille zy. Ick kan 't soo wel niet maken D'een sal 't prysen en d'ander laken Als men inoede is geleesen van dese dingenSoo mach men opheffen van te singen.Wie kan 't geramen, segget my, Nov. 5. Den 5. November hebben die soldaten weder gemonstert, als voren; omtrent dese wekeis de borger 2 stuver afgetogen van servys van de soldaten, hebbende nu maer 7 stuver (1).Not. 10. Den 10. op Meertens avont is de ordinaris Beer gecocht (2). In dese maent is Johannes Wten-bogaert t' Wtrecht comen voor

een wyle tijts hier gestaen, meende die verstrooide gemeenteweer by een te brengen , die in dese trOublen oneens waren geworden, door verscheiden3Vov. 25. oorsaecken. Den 25. November is de prins ofte hartocb van Anhaldt in Wtrecht comen ,Dec. 4. met grooten staet in den Hulck. Den 4. December sijn sommighe boeckvercopers voor deheeren ontboden, om 9ijae enneen van Wtenbogaert (3), ofte sy niet en wisten , van wie dat lycke saecken , vele ontevredeuheid onder de Gerefor-meerde predikanteu. Ruardus Acronius, predikant te Schiedam, gaftoeneene predicatie uit, welke Wtenbogaert 23 jaren tevoren gedaan had, met oogmerk, om daarmede aante toonen , dat de schrrjver van het tractaat zich zel-ven niet was gelijk gehleven. Er verscheen tevens eenpaskuil, WtenhogaerU jae en neen , waflrop Wtenbo-gaert antwoordde met zekeren voorlooper. Over ver-der geschrijf van Acronius, hetwelk Vincent van Dril-lenburg te Utrecht , in verscheiden villeyne Chartabtlknonder het volk bragt, xie men Wtenbo,gaert'sJUven , hi. 75. 76. (1)   In April van het vorige jaar werd de magistraatgediongen dit geld tot 9 stuivers te verhoogen. Ziedeze Kronijk , pag. 16 , 3

April 1610. (2)   Zie deze kronijk op het jaar 1615. (3)   De geschillen over de leer, waarvan in den tekstreeds gesproken is , uamen zoodanig toe , dat de sta-ten van Utrecht, l>ij resolntie van 28 Novemb. 1610(Wtenbogaert, Kerk. Hist. fo. 545) last gaven aande kerkendienaren gecommittcerden der syuode , orade synodale hepaliugen van 1606 te herzien, en daar-van rapport te doen. Intusschen predikte Wtenbo-gaert te Utrechti en veroorzaaktc ziju tractaat van deAuthor it at ecmr II. Christxhjcker overheydt in kercke-





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 38 Dec. 29. in tijt van noot. Den 29. weder Tyman van Wee, Willem van Aucoop ende andere ingeluydt.Pec. 30. Den 30. Wtenbogaert in den Dora gepreeckt. Dit is het principaelste van dit jaer 1610. Dat ick meest hebbe gehoort ofte gesien. Eyndc des jcter? anno J6JO., 1611. Nu come ick tot het jaer 1611, dat ick oock cortelijck beschryve selj docli ick en sal Jan. 1. die dingen soo nau niet schryven, als't voorleden jaer. Op nieujaersdach heeft Wtenbo- Jau. 5. gaert in den Dora een schoone nieujaerspredicacy gedaen. Den 5. Claes de Gooyer weder in- Jan. 15. geluydt met sijn soon. Den 15. January alle die soldaten stadskint gemaeckt, dat men haer Jan. 16.niet meer sal borgen, dan daer de officieren voor spreken en goet voor sijn (I). Den 16. dach is Wtenbogaert geweest tot Kanter ende Helsdingen $ maer hoe hyt daer gevaren is, en Jan, 19. vveet ick niet ; hy weet het best, wat bescheyt hy gecregen heeft. Den 19. Claes de Gooyer weder ingeluydt met sijn soon, als boven, voor de derde reyse. In dese maent is die borger- Jan. 2G. schap geset op 50 gulden in Wtrecht (2). Den 26.

January is op die plaetse een geschavot- teert, met roeden gegeesselt, met name Auguslijn, eertijts ons doelmeester geweest, om dat hy tegen die soldaten eenige comosye gehadt hadde, ende is de eerste geweest, die Fcbr. 5. openbaer is gestraft geweest, aengaende dese saecke van den trouble. Den 5. February is Crispijn, op die Nue, van een vendrich seer geslagen, ende in *die cortegaerde gebrocht, ende op middach ten 2 uren heeft die banclock geluydt, om den vendrich te crygen , die soude Febr.8. 50 gulden hebben, maer is haest gemaeckt tusschen beyde syde. Den 8. is graefF Ernst met sijn huisvrouwe ingecomen, om den gouverneur Ogley sijn kint te heffen, d'welck ge- Febr. 10. schiedde den 10. February in den Dom , alwaer de graelF met ons schoutin ende Eysenborch over stont; ende daer is een groote feeste gehouden tot den commandeur van alle die staten Fcbr. 11. ende heeren , die daer waren 5 ?t was een dochter ende hiet Lecresya. Den 11. heeft het seer Fcbr. 12. gedondert ende geblixemt op maendachs avonts. Den 12. sijn alle die soldaten gemonstert, Febr. 16. 15 vendels te voet, ende twee cornetten te peerde. Den 16. February sijn op Vredenborch 2

Francooysen gehangen, van den crijgsraet, ende is de eerste justytye geweest in dese trouble aen den hals. In dese maent begoste die ruytery lancks die straten te ryden des nachts, ende daer sijn vele borgers gevangen ende oock gepynicht, als Meester A^ndnes, Johan Ruys, (1)   Utr. Plakaatb. III. 688.                                             burgerscbap , welke som nu verboogd , en later v-eder (2)   Vrocger betaalde men 25 gulden voor bet regt van verminderd werd. XJtr, Plakaatb. 111. 270.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 3D Gen-it Obijn , ende noch vele gehaelt, oock borgermeester Kanter, met sijn soon Lambrecht Kanter (I) op den 21. dacli 's morgens ingebracht sijnde gevlucht buyten die stadt, den schout met de dienlijders ende veel soldaten, die mede wt geweest hadden, om hen 's nachts te vangen, ende daermede inquamen, en boven gebrocht en wel bewaert. Den 22. twaelf Fcbr. 22 ofte dertien ingeluydt, die wech sijn, onder welcke oock was Hendrik van Helsdingen, borgermeester geweest. In dese woke sijn die raden van die generate staten ingecomen. Den 27. sijn die voorschreven weder ingedaecht, maer Helsdingen niet; want sy hem dienFebr.27. volgende nacht inbrochten , wt den Hage, daer sy hem deden arresteren , als sy hoorden , dat hy daer was comen , om te procederen voor den borger, ende mede boven gebrocht en vast geset, ende wel bewaert (2). Den 28. begon men twee coriegaerden te maecken, aen Febr. 28. elcke eyndt van de statencamer, een om die staten te bewaren. De eersten dach Meert Mart. I. oock een corte gaerde begonnen op dat Vredenborch voor die ruytery

'snachte in te waecken. Den 3. Meert is daer een Engels beer incomen , die 'savonts die soldaten in bataille heeft Mart. 3. doen stellen op die Nue. Den 13. Meert sijn die voorschreven 12 weder ingeluydt voor de Mart. 13. derde reyse. Den 19. Meert is meester Dirck, coster van de Geertenkerk ingeluydt, d'eerste Mart. 19. reyse. Dese tijt sijn die staten generael na den Haghe getrocken, om sentencie te halen van de gevangenen personen , ende op goeyvrydach den 22. Meert weder comen, daerop paes- Mart. 22. avont goede tyding afquam door die stadt, maer was niet; want die staten t1 samen ver- gaert waren in die statencamer, daer men doen al in waeckten aen de eynden. Den 29. Mart. 29. weder die 12 ingeluydt voor die vierde reyse, ende noch 3 ofte 4 daerby, voer de eerste reyse. Oock is Croonenborch, onse roeper (3) gegeeselt, omdat hy qualij ck sprak ende vloekte op die heeren tegen die soldaten, die hem quelden. Den 30. Meert alle die Mart. 30. drayboomen (4) afgedaen ende wtgegraven, door die stadt, ende om die wallen, ende op bet Janskerckhof, opdat sy niemant bijlen (5) souden. Den 6. April is Johannes Speenhove's (6) wijff Apr, 6. gestorven, die lanck sieck

geweest hadde, ende is weer getrout aen die vrou van Dirck Bos, capiteyn geweest, ende troude in den eerste van February 1610 in de Geertekerck. (1)   Lambert Kanter, schepen 1600. 1. 2. 3; raad1604. 5. 8. (2)   Hieromtrent leest men in het onuitgegeven rt gis-ter van 't Commissieboek der staten , in dato 23 Febr.:»Commissie voor Ja. Meertensz. Meerlingen , ebt.schout, waerby hem belast wort te licbten den persoonvan Hendrik van Helsdingen, wt de bewaringe van deE. Mo. HH. staten van Hollanfc , ende te leveren inhanden van den officier der stadt Utrecht, foh 181. (3)  Waarschijniyk de stads omroeper. (4)  Drariboomen, zoo als er nog wel ten platte- landen, op wegen en bij kerkhoven gevonden worden ,stonden hier en daar in de stad en aan de singels.Zij werden des nachts en in geval van oploop geslo-ten,», ten einde de straten te versperren. VergelijkDE Riemer , Btsch. v. 's Gravenh. I. 98. noot %V» (5)  Bijlen , dat is omhakkeii. (6)   Dezc Johannes Specnhoven of fyeenhovius wasden 19. Augustus 1605 tot predikant te Utrecht be-roepen , den 28. Junij wcrd hem vergund de woningin Abraham Dolv, vervolgens is hij den 8. Februarij;16119 gelicentieert. Raadsbesh





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 41 Den 30. May is de president Radelant ende de procureur-generael (I) afgeset, om-May30. dat sy goet borgers waren , ende sijn wt dat hoff gedaen. Den 6. Juny is de lantgrave Juny 6. van Hessen in Wtrecbt geweest, alwaer groote mangafycheyt was onder die soldaten, die hy ginck sien door die stadt. Den 15. Juny is Gerrit Jansen dekenkremer op die plaetse ge-Juny 15, geeselt ende geschavotteert, om qualijck spi'eken; na dat hy verscheyden reysen was ingeluydt, is hy noch gevangen geworden buy ten die stadt, ende sijn swager, met name Ledolphus Jansen, rumoermaeckende met een bloot mes onder de justicie, is oock gevangen, ende acht dagen daerna oock gegeeselt op 't groote schavot. Sijn sentencie was, om te sterven, maer om een passy, die hy hadde, en is 'tniet gedaen geworden; want hy die passy noch. creech in den buegel aen den pael, doen men hem geeselen soude. Den 22. July op maendacli is de July 2%. schuttery voor de tweede ryse opgetogen, onder beleydt van den krijchshaftigen vromen collonel DriJIenborch ende Bodt, cornels capiteyn. Den 5.

Augusty is de graefF Philips Aug. 5. van Bueren (2), sone van den prins van Oranje, incomen met sijn huysvrouwe, ende heer- lijck ingehaelt, oock daerna den 11. weder wtgeconvooyt van ?t garnisoen ende de heeren. Den 6. Augusty een groot onweder geweest van groote hagelsteenen in sommige steden, Aug. o. als tot Amsterdam ende Haerlem, maer insonderheit tot Usselstein , daer steenen vielen van 4 ofte 5 lood, ende in 't midden een fatsoen als een doodtshooft met even soo vele syden. Den 5. September is den hertoch van Nieuborch tot Wtrecht geweest, ende daechs daerna Sept.>. vertrocken. * Dit is het principaelste dat in ?t jaer anno 1611 is gepasseert, dat ick hier cortelijck hebbein een somma byeenvergadert, om memorie tc verstercken. Eynde des jaers anno J6JJ. der mecle , maar geeft in zijn werk, eene in druk           (2) Philips Willem resideerde dcstijdsin zijne heer- uitgegeveno verzameling van vonnissen , welke verza-       lijkheid Breda , maar deed von tijd tot tijd klcine uit- meling wij volledigheidshalve , achter de aanteekenin-        sf.appen naar Brussel , naar Oranje of wel naar Holland. gen dit jaar betreffende , laten volgen.                                Van

Capelle , in zijne Verhandeling over den graaf (1) Zie over dezen Willem van Radelant en den       van Buren, heeft weinig brjzonderheden deze jaren procureur - generaal van Leeuwen onze Kronijk op        betreffendeihet jaar 1618 , den 26. Aug. in de aanteekeningen. 6





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 m malcanderen trouwelijck helpen, by last, by brant, by noot, ende getrouwelijck bystaen, endedie geene die bet uytbrengt ofte seyt, al waer bet jegens sijn eygen wijff, die sal duyvels eygenwesen , ende dat hy gevangen ende anderen daer opseyden: jae , verclarende hy gevangen, datde voorsz. grouwelijcken ende godloosen eedt strecte om by alle voorvallende occasien harenabominablen, moordadigen aenslach op de soldaten, de magistraet, ende de heercn statenin 't werck te stellen v ende dat alle de gene, die by het duen van denselven eedt geweest sijn ,ende oock hy gevangen van dier meeninge waren, seggende Tyman van Wee voorder na ge-daneneedt: Ick, Jacob Aertsz. ende Herman Henricsz. Backer, sullen u seggen wat gylie-den doen suit, ende op aJJes ordre stellen, verclarende hy gevangen voorts, dat dese dxye byClaes Evertsz. voornoemt bcraemt waren , om te wesen de hoofden in 't neder-eynt van de stadt,ende dat sy in ?t ovei,-cynt van de stadt oock wel hoofden jVinden souden; dat Claes Evertsz.,Gerrit Gerritsz. Backer ende meer anderen, hem gevangen

wel geseyt hebben, dat Jacob Aertsz.ende MertenGerritsz. dicwijls I>y Kanter ende llelsdingen geweest sijn, ende met haer gespro-ken hebben; dat Clacs Evertsz. hem gevangen oock selfs geseyt heeft? dat hy tot verscheydeureysen by Kanter geweest is, ende hem sells, oock noch nae de Ossemerct lestleden gesprokenhadde, dat hy Claes Evertsz. wel raet vviste orn dc clock S. INicolaes te doen trecken, door Mr. An driescoster aldaer, ende S. Geert door Mr. Dirck coster aldaer, dat voorder gebleeckeu is, dat dovoorsz. Wiliem van Aucoop, tlendrick Jansz. den Boer ende andere op S. Nicolaes avondt,(als de voorgenoemde Claes Evertsz. ontboden sijnde voor cle magistraet te comeu, 't selvogeweygert, ende den officier ende schepenen commende om hem te halen, geresistcert hadde)alle mogelicke debvoir hebben gedaen om hare complicen op te been te crygen, ende 'tgenesy jegens den commandcur ende de soldaten, mitsgaders dc magistraet ende de heeren statenvoor hadden , by avondt, emmers voor twaelf men des nachts, hadden wiilen atlenteien, aleerde compagnle ruyter van Syne Prince]. Exc., ende de coiupagnieu voetvolck, by de heerenstaten van YVtrecht

ontboden, soude connen aencomen. Dat oock desen gevangen met MccsterAndries cosier ende schoolmeester Sinte INicolaes , ende andere sync complicen , daer nacr bc-ducht sijnde, dat haer boos voornemen ende schrickeiijeken aenslach ontdeckt soude worden,by malcandeien sijn geweest, ten huvse van Claes llenricksz., kistmaecker ende biertapperaen de Vyebrugh, alwaer syhrjden gelijcken god Juosen, grouwelijcken ende execrabeleneedt malcanderen voorhielden ende hebben gedaen, te we ten : dat hy duyvels eygen soudewesen , die vet van haren aenslach ende eedt in de Bydende Bode gedaen , soude openbarenofte belijden , ende dat hy gevangen ende andere svne complicen daer op geseyt hadden:jae wel, alles plot tegenstaende dat hy gevangen onlangs te vooren benefi'ens andere goedeende vrome edelen burgercn ende ingesetenen deser stadt, den behourhjeken eedt van ge-trouwichevt aen Godt, ende dc heeren stateu ende de magistraet hare wettige overicheyt haddegedaen. IJe voortganck van welcken sediteusen ende moortdadigeu aenslach, ten waere diedoor GlrIes sonderlinge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest, niet alleeu

veroor-saeckt en! soude hebben een groote bloelstortinge, soo van de goede burgeren ende inge-setenen deser stadt onder malcanderen , midtsgaders van de soldaten ter ordounantie van deHo. Mo. heeren die staten generael der vereemchde Nederlandeu, ende Sync Prince!. Exc.,binnen dese stadt garnisoen houdende, maer oock gestreckt soude hebben tot ])erturbatie vande gemeene rust, ruine , oppressie ende onderganck van dc stadt, mitsgaders van den gehee-len staet van den lande van Wtrecht in 't particulier, ende lot cretickinge va-n de publijckeauthoriteit, mitsgaders van den welstant van de vereenichde Nederlanden in 't generael, endedaeromme aen den principale autheurs, complicen ende participanten van dien , ende sulexaen desea gevangen, anderen ten exemple, behoort gestraft te worden, te meer om dat hygevangen in de voorgaende schrickelijcke niuyterye hem, oock groffelijck heeft misbruyct: Soo 6*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ^ is 't, dat die gecommitteerden der Hooge ende Mogende heeren die staten generael der ver-eenichde Nederlanden als by de selve met advyse van Syne Princel. Exc., ende des raedtsvan state specialijcken tot de kennisse ende judicature deser saecke mede gelast ende ge-authoriseert sijnde, ende hier van aen hare Ho. Mo. communicatie ende openinge gedaen heb-hende, die E. E. heeren staten 's landts van Wtrecht, eensamentiijck het gerecht der stadtWtrecht, doende recht op de aenclachte ende conelusie van den sehout derselver stadt: Verclaert hebben ende verclaeren by desen, dat de voorschreve Johan Ruysch begaenheeft Crimen Icesce Majestails , ende daer over verbeurt lijf ende goet, condemneren over-sales den voorsclireven gevangen gebracht te worden ter plaetse daer men gewoonlijck isjustitie te doen, ende aldaer geexecuteert le worden met den sweerde datter de doot naevolclit, verclarende syne goederen geconiisqueert tot behouf van den heere van den lande. A-ldus gedaen ende gearresteert t'Wtrecht den 7. May 161L. Ende was onderleijekent,   

                                  G, Il.mia. Alhoewel Jabt Ruysch , schoenmaecker gevangen, volgende die sententie jegens hem al-reede gepronuntieert, ten exempele van andere, behoorde metter doot gestral't te worden:Soo is 't nochtans , dat die gecommitteerden van de Ho. ende Mo. heeren die staten gene-rael van de vereenichde Nederlanden , die heeren staten 's landts van Wtrecht, ende die vanden gerechte der stadt Wtrecht, gelet hebbende op de ernstige bede ende intercessie vande borgemeesteren, mitsgaders van den eersamen ende godtvruchtigen kercken-dienaren metden kercken-raedt, ende eenige andere goede ende vrome burgeren deser stadt, meer gene-gen wesende om te gebruycken genade dan rigeur van justitie, hebben de lijfstraffe in debovengeschreven sententie geroert, gemitigeert ende versacht, gelijck sy die mitigerenende versachten mits desen, ende bannen oversulex den voorschreven^ gevangen ten eeuwi-gen dagen uyt alle de geunieerde Nederlanden, landtschappen ende steden aen deselvebehoorende, sonder daerinne wederomme te mogen comen, op pene van aen het leven ge-straft te worden; te ruymen de stadt, steden ende landen

van Wtrecht, binnen den tijdtvan vierentwintich uren, ende d'andere landen binnen acht dagen daer na, verclarendesyne goederen vervallen ende verbeurt te sijn aen den heere van den lande. Gegeven t'Wtrecht op den negenden May 1611. Ende was onderteychent y                                      G. HAMEL. Alsoo Mr. A.NOR.IES Hendricksz. , schoolmeester ende coster van S. Nicolaes kercke al-liier binnen Wtrecht, jegenwoordelijck gevangen opten huyse van Hasenberch, buytenpyne ende banden van ysere bekent heeft, dat hy gevangen nae dat Syne Gen. graeff Ernstvan Nassau, de magistraet verandert heeft, tot verscheyden reysen geweest is ten huysevan Claes Evertsz. van Geyn, in de wandelinge genaemt de Goyer, als daer van aensla-gen gesproken worden, vergeseltschapt met de voorschreven Claes Evertsz., Tyman vanWee, Willem van Aucoop, Jan Ruysch schoenmaker, Merten Gerritsz., Jacob Aertsz., endemeer anderen, ende dat aldaer ten huyse van Claes Evertsz. voorsz. principalijck gemaectis , den schrickelijcken ende boosen aenslach, om het krijchsvolck door ordere van de Ho.Mo. heeren die staten generael der vereenichde Nederlanden, ende

Syne Princelijcke Excel-lence binnen de stadt Wtrecht garnisoen houdende, te vermeysteren, de magistraet wederaf te setten, noemende deselve te wesen maer een deel quidams ende seggende dat Kanterende Helsdirgen haer overicheydt waren, ende deselve weder in de magistraet te setten



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 45 ende der statencamcre, als die heeren staten op een beschrijvinge ofte generaele dachvaertvergadert souden wescn, op schoonen middach ointrent 12 uren, met geweldt te beset-Xen, daer toe men in den hof van Lambert Kanter 200 musquettiers moeste leggenende in de Swarte Clock oock eenige borgerye, ende in de vergaderinge van de heeren stateixdoen comen tien ofte twaelf mannen met Jange mantels, daer on der bcbbende een cort roermet een sabel, die seggen souden jegens die heeren staten: Geeft ons onse privilcgien oftedat gaettei* door, ende dat sy aldaer in de statencamer door een oudt manneken toege-maeckt ende gedeguiseert als een statenbotle, de beere commandeur over het krijchsvolcksouden ontbieden cito oito, ende hem afdwingen patente om de soldaten te doen vertrecken,ende dat de voorschreven Glaes Evertsz., Willem van Aucoop , ende een jongman met eenlang aensicht, die by gevangen aen den Steenwecli wel hadde sien stacn, dan sijnen nacmeniet en wiste, seyden dat het geen muyterye en was, dat de heeren geen wettclijcke

over-beydt en waren , dat hy Aucoop wilde eenen voorganger sijn, ende den voorschreven JacobAertszen. Dat by met sijn vendel eerst soude uytcomen, welcken aenslacb by gevangen endesijn complicen al voor hatlden om in 't were te stellen op de leste voorgaende beschryvinge.Item dat hy gevangen daer nae op een auder tijdt was geweest ten huyse van Glaes Pauwelsz.Verriet, in de Rijdende Bode, met Claes Evertsz. voorschreven, Tyman van Wee ende andcre,ende dat Tyman van Wee haer aldaer voorgehouden hadde dese woorden, ende afgenomenden naevolgenden godtloosen , grouwelijcken ende execrabelen eedt; Goede mannen, 'tgeendat bier geschiet dat moet secreet blyven, ende wy mosten malcanderen trouwehjek bystacn,ende die geene die het uytbrengt ofte seyt, al waer het jegens sijn eygen wijff, die salduyvels eygen wesen : ende dat hy gevangen ende anderen daer op haer vingeren hebbenopgesteecken, verclarende hy gevangen , dat de voorschreven grouwelijcken ende godtloo-sen eedt streckte om by alle voorvallende occasien haren abominablen moordadigen aenslacbop de soldaten, de magistraet ende de heeren staten in ?t werck te

stellen, ende dat allede gene, die by het doen van den selven eedt geweest sijn, daer van kennissc hadden.Dat oock hy gevangen bekent heeft, dat hy over desen aenslacb tweemael hadde gecom-municeert met Dirck Kanter, te weten, eerst t' syne Ranters huysinge , door begeerte vanClaes Evertszen voorsz. ende andere sijne complicen doen ter tijdt ten huyse van den selvenClaes Evertsz. in merckelijcken getale vergadert sijnde, ende daernae noch eens op 'tkerckhof van Sinter Nicolaes. Dat by gevangen van Claes Evertsz. voornoemt gevraechtsijride, of hy geen raedt en wist om die clock te trecken ? gesejdt heeft, dat hy daer wcleen toe wiste te crygen. Dat voorders gebleken is dat de voorsz. Willem van Aucoop,Hendrick Janszen den Boer ende andere op S. Nicolaes a von t (als de voornoemde Claes Evertsz.ontboden sijnde voor de magistraet te comen 't selve geweygert ende den officier ende sche-penen, comende om hem te baelen, geresisteert hadde) alle mogelijck debvoir hebben ge-daen om hare complicen op te been te crijgben, ende 't gene sy jegens den commandeuvende soldaten, mitsgaders de magistraet ende de heeren staten voor hadden, by

avont, em-mers voor twaelf uren des nachts hadden willen attenteren , al eer de compagnie ruyter vanSyne Princel. Excell. ende de compaengien voetvolck by de heeren staten van Wtrecht ont-boden , souden connen aencomen. Item dat Johan Jansz. de soon in 't Vliegende Vercken ,hem gevangen, in sijn school op S. Nicolaes avondt ofte omtreut de selve tijdt nae sijn bestconthout, hadde comen seggen: JVIijn is daer geseyt, het sal van daech aengaen,iek wil mijnlaecken afhalen, ende passen op mijn geweer, past gy oock op u geweer. Dat oock desengevangen met Johan Ruysch ende andere syne complicen daer naer beducht sijnde, dat haerboos voornemen ende schrickelijcken aenslach ontdeckt soude worden, malcanderen ten huysevan Claes Heyndricsz., kistetnaker ende biertapper aen de Vyebrug, by gelijcken godtloosen





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 Alsoo JoHANGERRiTSZ.CLrjVCKET, laymaker, geboren van Ludickhuysen iu 'tsticht vanMunster,woonencle alhier binnen Wtrecht, jegenwoordelijck gevangen op den huyse van Hasenbereh,bayten pyne ende banden van ysere bekent heeft, dat hy gevanghen nae dat Syne Gen.graefF Ernst van Nassau de magistraet verandert heeft, tot verscheyden reysen geweest is tenhuyse van Glaes Evertsz. van Geyn, in de wandelinge genaemt de Goyer, ende oock op an-dere plaetsen als daer van aenslagen gesprocken worden , vergeseltschapt met de voorschrevenGlaes Evertsz., Tyman van Wee, Willem van Aucoop, Mr. Andries , coster ende school-meester van S.NicoJaeskerk, Jan Ruysch, schoenmaker, Merten Gerritsz., Jacob Aertsz., endemeer anderen, ende dat aldaer ten huyse van Claes Evertszen voorschreven, principaJijck ge-maeckt is, den schrickelijcken ende boosen aenslach, om het krijchsvolck door orderevandoHo. Mo. beeren die staten generael der vereenichde Nederlanden , ende Syne Princel. Excel],binnen de stadt Wtrecht garnisoen houdende , te vermeysteren ; de

magistraet weder af tesetten, noemende deselve maer te wesen een deel (juidains, ende seggende, dat Kanter endeHelsdingen haer oVericheydt waren, ende deselve met gewelt weder in te dringen , endeder statencamere , als die heeren staten op een beschrijvinge ofte genei'ale dachvaert verga-dert souden wesen, op scboonen middacb omtrent twaelf uren, met gewelt te besetten, daertoe men in den hoff van Lambert Kanter 200 mustiuetiiers soude leggen, endein de Swarte Klock oock eenige borgerye, ende als die slatencamer soo beset soude wesen,dat dan Kanter ende Helsdingen die staten tot de rekeningen wel souden dwingen, welckenaenslach hy gevangen ende sijn complicen al voor badden om in 't werck te stellen opde leste voorgaende beschrijvinge. Item dat Claes Evertsz. voorschreven hem gevangen endemeer anderen van syne complicen daer nae op een ander tijt hadde doen vergaderen tenhuyse van Glaes Pauwelsz. Verriet, in de Rydende Bode, alwaer deselve Claes Evertsz., Ty-man van Wee, hy gevangen ende anderen tot achttien ofte negentien in getaele ver-gadert sijn geweest, ende dat Tyman van Wee haer aldaer voorgehouden heeft dese woor-den

ende den naevolgenden godtloosen grouwelijcken ende execrabelen eedt: Goede mannen't geene dat ick seggen sal dat moet secrect blijven, ende wy moesten malcanderen trouwe-lijck helpen, by last, by brant, by noot, ende getrouvvelijck bystaen, ende die gene diebet uytbrengt ofte seyt, al waer het jegens sijn eygen wijfF, die sal duyvels eygen wesen,ende dat hy gevangen ende anderen daer op den eedt hebben gedaen ende geseyt: jae,verclarende hy gevangen dat den voorschreven grouwelijcken ende godtloosen eedt strecte omby alle voorvallende occasion haren abominablen moordadigen aenslach op de soldaten, demagistraet ende de heeren staten in 't werck te stellen, ende dat alle de gene, die by hetdoen van denselven eedt waren , daer inne consenteerdeu, ende dat sy sich met die woor-den dat by last of by braudt syluyden malcanderen souden bystaen beholpen, maer die mee-ninge was die soldaten uyt te jagen, ende dan die heeren wederom op te doen staen ,ende setten die ander, die gi'aeff Ernst gecasseert hadde, wederom in haer voile posscssie,ende dat sy vermaenden van brant of last, dat men alsdan malcanderen soude bystaen , datwas maer dat sy

sorgden , dat het yemant van henluyden soude uytbrengen , ende dat sysich dan daer mede souden verantwoorden : dat Tyman van Wee, Herman den Backer endeJacob Aertsz resolutie soude nemen, hoe men de saecke soude in 9t werck stellen om de sol-daten uyt de stadt te crijgen, ende soo sy het met haer dryen niet vinden en conden, soosouden sy noch drie tot haer nemen, namentlijck Claes Evertsz. voorsz., Ilendric Peterssenende Meester Andries voornoemt, dat hy wel gehoort heeft dat Jacob Aertsz.. veel tot Kan-ters ginc, ende Claes Evertsz. tot Ilendrick van Helsdingen, dat voorders hy gevangen JohanFeyt, ende Coenraet Willemsz. coperslagers, met Claes van Royesteyn op S. Nicolacs avont (alsde voornoemde Claes Evertsz. ontboden syndc voor de magistraet geweygert hadde te comen,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? 48 ende den officier ende schepenen, comende om hem te haelen, geresisteert hadde, Wilkin vanAucoop ende Hcndrick jansz. den Boer alle mogelijcke debvoir deden om haer compliccnop te been te crijgen, ende 'tgene sy jegens den commandeur ende soldaten, mitsgaders demaeislraet ende de beeren staten voor badden , by avont immers voor twaelf uren des nachtsbadden wiilen attenteren aleer de compagnie ruyter van Syne Princel. Excel!, ende de com*pagnie voetvolck , by de beeren staten van Wtrecht ontboden , souden connen aencotnen)iu den avontstont gegaen sijn boven in de stadt, om te sien hoe het daer al stont, endecomende ontrent de Smeebrug gesproken hebben Aert van Dijck, die henluyden seyde,onse borst sijn allegader by malcanderen, elc past op sijn geweer, ende ick op het mijn oock 'het mijn staet hier al gereet, ick en denck niet of daer sal haest wat vallen, dat sy van daergegaen sijn in de Massegarst, by Jacob Hendricz. mutsemaecker , die in de voorgaende muy-tene corporael geweest is, ende hem geseyt, 't gene sy van Aert van Dijck verstaen had den

,hoe bet boven in de stadt stont, die daer op seyde, dat by het wel wiste, ende dat by endeanderen daer omtrent geresolveert wares haer buerte te bewaeren ende niemant door te la-ten, dat sy van daer voortgegaen sijn voor de deur van Aert Willemz. van Laeckenvelt,suijder ofte cleermaecker, oock woonende in de Marssegarst, ende geweest sijnde in de voor-gaende muyterye provoost, dat die terstont uyt sijn deur quam bersten, ende vraechde:sal ?t haest aengacn ? ende gaf goede courage, ende seyde als 't daer op aencomt wy sullenmet een tree, met een vaert de sleutels van de Buyrkercktoorn halen, ende luyden de clock,t' vvelck sy alle toestemmende, sijn naer huys gegaen om haer geweer gereet te maken, endeop den haspel te passen , soo sy dat noemden, dat een weynich tijts daer naer by hem ge-vangen gecomen sijn, Willem van Aucoop ende Hendrick Janszen den Boer, ende hem sey-den, dat sy quamen uyt Tyman van Wee's quartier, ende aldaer badden hooren seggen, datdie borst daer oock op haer geweer pasten , daer byvoegende dese woorden : boven in destadt is de borst al lnstig ende couragieus, elck past op sijn geweer, de borst wilde weldat sy daer al

aen wai*en , bet moet in de voornacbt geschieden eer het volck aencomt,ende dit alles niet tegenstaende dat by gevangen onlangs te voren, beneffens andere goedeende vrome edelen, borgeren ende ingesetenen deser stadt, den beboorlijcken eedt van ge-trouvweheit aen Goclt ende de beeren staten ende de magistraet haer wettighe ovcricheydtliadde gedaen. De voortganck van welcken sediticuseii ende oproerigen aenslach , ten waeredie door Godts sonderlinge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest, niet alleenveroorsaeckt en sonde hebben een groote bloetstortinge, soo van de goede burgeren endeingesetenen deser stadt onder malcanderen, mitsgaders van de soldaten, ter ordonnantie vande lie Mo. beeren die staten generael der vereenichde Nederlanden ende Syne Princel. Exc.binnen dese stadt gnrnisoen boudende, maer oock gestreckt soude hebben tot perturbatievan de gemeene rust, mine, oppressie ende onderganck van de stadt, mitsgaders van dengeheelen staet van den landen van Wtrecbt in 't partJculier, ende tot crenckinge van depublijcka authoriteit, mitsgaders van den welstant van de vereenichde Nederlanden in 'tgenerael, ende daeromme aen de

principale autbeurs complicen ende participanten van dien,ende sulex aen desen gevangen, anderen ten exemple, beboort gestraft te worden, te meer omdat by gevangen in de voorgaende schrickelijcke muyterye hem oock seer groffelijck heeftmisbruyckt: Soo is't, dat de gecommitteerden cler Ho. ende Mo. heeren die staten generaelder vereenichde Nederlanden, ais by desclve met advsye van Syne Princel. ExcelL ende desraets van state specia]ijck tot de kennisse anile judicature deser saecke mede gelast, ende ge-aulboriseert sijnde, ende hier van aen hacre Ho. Mo. commiinicatie ende openinge gedaenliebbende, die heeren staten 'slandts van Wtrecbt, eensamentlijck het gerecbt der stadtWtrecbt, doende recbt op de aenclachte ende conclusie van den scbout derselver stadt: i



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? 49 Verclaert hebben ende verclaeren by desen , dat de voorsz. Johan Gerritz. begaen heeftCrimen lessee Majestatis, ende daer over verbeurt lijf ende goet, condemneren oversulexden voorsz. gevangen gebracht te worden ter plaetse daer men gewoonlijck is justitie te doen,ende aldaer geexecuteert te worden met den sweerde datter de doot naevolcht, verclarendesyne goederen geconfisqueert tot bebouf van den heere van den lande.Aldus gedaen ende gearresteert t? Wtrecht den 7. May 1611. Ende was onderteyckent,                                      G. Hamkl. De gecommitteerden van de Ho* ende Mo. heeren die staten generael der vereenichdeNederlanden, mitsgaders die Ed. heeren staten 's landts van Wtreeht, eensanientlijck 't ge->recht der stadt Wtreeht, gesien de ootmoedige supplicatie van Johan Gerritsz. Guncketgecondemneerde, daer by hy te kennen geeft, dat hy de waerheyt van syne forfaicten endedelicten goetwillichlijck geseyt ende bekent, van deselve sonderlinge leetweesen ende berouwheeft. Dat hem cock ten aensiene van syne goetvviilige bekentenisse, niet alleene van

sijnmisbruycken ende delicten , maer oock omdat hy te kennen gegeven ende geopenbaert heeft't secreet van den aenslach, ende den eedt in de Rydende Rode gedaen, by den voorsz.gerechte hope van gratie gegeven is: biddende ende versoeckende daeromme ootmoedelyckom gratie ende genade. Hierop alvoorens gehoort hebbende, 'tadvjs van den sellout dei-stadt VVtrecht, ende meer genegen wesende tot clementie ende genade, als tot rigeur vanjustitie, oock begeerende den suppliant volcomentlijck ende effectueiijek te la ten genieten degratie, daer van hem by den voorsz. gerechte hope gegeven is, quyt gescholden ende geper-donneert, schelden quyt ende perdonneren by desen, alle syne forfaicten ende delicten mcttupenen ende straffen in de bovengeschreven sententie geroert, ontslaen hem uytter apprehensie,ende imponeren alien officiers ende justiciers, daer over een swygen ende silentium, mils d.ithy suppliant hem voortaen drage in stilheyt ende obedientie, als een goet ende getrouw on*dersaet behoort. Gegeven t* Wtreeht op den 7. May 1611. Ende was onderteyckent ,                                     (J. Hamel* Alsoo Gerrit Obijn , gewesene postmeesler van de Ho. Mo.

heeren die staten generael derVereenichde Nederlanden, residerende alhier binnen VVtrecht, jegenwoordich gevangen op tenhinse van Hasenberch , btiiten pjne ende banden van ysere bekent heeft, dat Jacob Aertsz.ende hy gevangen, nae dat Syne Gen. graefF Ernst van Nassau den magistraet verandert heeft,lot verschejden rejsen t* samen gesproocken ende beraetslaecht hebben over den schricke-lijcken ende boosen aenslach, om den heere commandeur ende bet krijchsvolck, door ordrevan de llo. Mo. heeren die Staten generael voornoemt ende Syne Princel. Excel!, binnen de&quot;stadt VVtrecht commanderende ende garnisoen houdende, te vermeysteren, de magistraet we-*der af te sctten , Kan ter ende Helsdingen met den anderen weder in te voeren, de staten-*earner te verseeckeren , ende de heeren staten af te set ten ende te veranderen , dat Jacob Aertsz*wel raet wiste om 700 ofle 800 mannen by den anderen te crygen, ende tegens hem gevan-gen geseyt heeft: hadden wy de staten doot gestagen soo en hadden wy dese swariche\t nietgehadt, ende dat Bartholomew van Wee tegens hem gevangen oock wel geseyt heeft, had-den wv daer mede voortgegaen het

hadde best geweest, seggende hy gevangen daerby, di-tBarthofomeus van Wee die gene is, die hem in dese swaricheyt gebrocht heeft. Dat oock bygevangen gedachvaert sijnde om te comen ten hnyse van Claes Pauwclsz* Verriet, in de J\y-* 7 ? ?



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? %»WP i . 50 dende Bode, hy gevangen aldaer geweest is met Glaes Evertsz. van Geyn, in de wandeh'ngegenaemt de Goyer, Tyman van Wee, Jacob Aertsz. ende meer andere syne complicen inmerckelijcken getale, alwaer, nae dat Tyman van Wee syne propoosten totten voorsz. aen-slach dienende geseyt hadde, hy, Tyman van Wee, ginck staen aen de schoorsteen, ende datGerrit de Backer aleer Tyman van Wee voort begonst te spreken, vraegde, of de earneroock dicht was, ende ofte daer geen glippers ofte verclickers en waren, ende dat Gerrit deBacker, om daer van seecker te wesen uyt de earner ginck om te besien ofte daer yemantwas,die het mocht horen ofte luysteren, ende dat hy weder ineomende seyde in effect datter nie-inant en was. Dat Tyman van Wee hemlnyden doen voorhielt dese woorden, ende den na-volgenden godtlosen , grouwelijcken ende execrabelen eedt: Goede mannen , 't gene dat hiergeschiet dat moet secreet blyven, ende wy mosten malcanderen trouwelijck helpen by last,hy brant, by noot, ende getrouwelijck hystaen , ende die geene, die het uytbrengt

ofteseyt,al waer het tegens sijn e\gen wijff, die sal duyvels eygen wesen, ende dat hy gevangen endeandere daerop hare vingeren hebben opgesteecken , verclaerende hy gevangen, dat de voorsz.grouwelijcken ende godtloosen eedt strecte om by alJe voorvallende occasien haren abomina-helen moordadigen i;enslach op de soldaten, de magistraet ende de heeren staten in 't werckte stellen. Dat voorders gebleecken is, dat de voorsz. Willem van Aucoop, Hendrick Jansz.den Boer ende andere, op S. INicolaes avont, (als die voorn. Claes Evertsz. ontboden sijndevoor den magistraet te comen, 't selve geweygert, ende den oflicier ende schepenen, comendeom hem te halen , gciesisteert hadde) aJJe mogelijcke debvoir hebben gedaen , oin hare com-plicen opte been le crijgen, ende 't gene sy tegens den commandeur ende soldaten , mitsga-ders de magistraet ende de heeren staten voorhadden, by avont, emmers voor twaelf uren desnachts hadden willen attenteren , aleer de compagnie rujteren van Syne Princel. Excell. endede compagnien voetvolck by de heeren staten van Wtrecht ontboden , souden connen aen-comen. Alles niet tegenstaende dat hy gevangen onlancx te voren,

beneffens andere goedeende vrome, edelen burgeren ende ingesetenen deser stadt, den behoorlijcken eedt van ge-trouwicheyt aen Godt ende de heeren staten ende de magistraet hare wetlige overicheyt haddegedaen. De voortganck van welcken seditieusen ende oproerigen aenslach, ten ware die doorGods sonderlinge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest, niet alleen veroorsaeckt ensoude hebben een groote bJoetstortinge, soo van de goede borgeren ende ingesetenen deserstadt onder malcanderen, mitsgadcrs van de soldaten ter ordonnantie van de Ho. Mo. heerendie staten gcneracl der vereenichde Nederlanden, ende Syne Princel. Excell. binnen deserstadt garnisoen houdende, maer oock gestreckt soude hebben tot perturhatie van degemeeneruste, ruine, oppressie ende onderganck van de stadt, milsgaders van den geheelen staetvan den iande van Wtrecht in 't particulier, ende lot krenckinge van de publijcke antho-riteyt, mitsgaders van den welstant van de vereenichde NederJanden in 't generael, endedaeromme aen de principaele auiheurs, complicen ende participanten van dien , ende sulexaen desen gevangen ende anderen ten exempele behoort gestraft te

worden , meer om datdesen gevangen hem niet alleene dese reyse , maer oock in de voorgaende schrickehjeke muy-terje tegens synen schuldigen plicht ende eedt, als wesende in dienst van den lande, trou-looseJijck lieeit misbvujckt: Soo is ?t, dat de gecommitteerde der Ho. Mo. heeren die statengenerael der vereenichde INederlanden, als hy deselve met advjse van Syne Princel. Excell.ende des raedts van state, specialijck tot de kennisse ende judicature deser saecke mede gelastende geauthoriseert sijnde, ende hiervan aen haere Ho. Mo. communicatie ende openinge ge-daen hehbende, die Ed. heeren die staten 'slandts van VVtrecht, eensamentlijck het gerechtder stadt Wtrecht, doende recht op de aenclachte ende conclusie van den schout derselversUidt: Vercliiert hebben ende verclaeren by desen, dat de voorsz, Gerrit Obijn begacn heeft



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 51 Crimen Imsoc Majestatis^ ende daer over verbeurt Iijf ende goet, condemneren oversulcx denvoorsz. gevangen gebrocht te worden ter plaetse daer men gewoonlijck is justitie te doen, endealdaer geexecuteert te worden met den sweerde datter de doodt naevolcht, verclarende synegoederen geconfisqueert tot behouf van den heere van den lande.Aldus gedaen ende gearresteert t'Wtrecht den 7. May 1611. Ende was onderteyckent,                                      G. Hamel. Alhoewel GERRir Obijn gevangen, volgende die sententie jegens hem aJreede gepronun-tieert, ten exempele van andere, behoorde metter doodt gestraf't te worden: Soo is 't noch-tans, dat die gecommitteerden van de Ho. ende Mo. heeren die staten generael van de ver-eenicbde Nederlanden, de heeren staten 's landts van Wtrecht, ende die van den gerechteder stadt Wtrecht, gelet hebbende op de ernstige bede ende intercessie van de borgemeeste-ren , mitsgaders van den eersamen ende godtvruchtigen kercken-dienaren met den kercken -raet,ende eenige andere goede ende vrome burgeren deser stadt, meer genegen

wesende om tegebruycken genade dan rigeur van justitie, hebben de lijfstraffe in de bovengeschreven sen-tentie geroert, gemitigeert ende versacht, gelijck sy die mitigeren ende versachten mitsdesen,ende bannen oversulcx den voorschreven gevangen, ten eeuwigen dage uit alle de geunieerdeNederlanden, landtschappen ende steden aen deselve behoorende, sonder daer inne wederommete mogen comen, op pene van aen het leven gestraft te worden; te ruymen der stadt, ste-den ende landen van Wtrecht, binnen den tijdt van vierentwintich uren, ende d'anderclanden binnen acht dagen daernae , verclarende syne goederen vervallen ende verbeurt tesijn aen den heere van den lande. Gegeven t' Wtrecht den 9. May 1611. Ende was onderteyckent ^                                      G. Hamel. Alsoo Dirck Ka#ter, jegemvoordieh gevangen op den huyse van HaSenbereli, bttyten p}ueende banden van ysere bekent heeft, dat Jacob Aertsz. van Wijckersloot hem gevangen cerstV synen hir\se ontdeckt ende te kennen gegeven heeft den aenslach , by denselven Jacob Aertsz*ende syne complicen beraempt ende voorgenomen, omme *t wacbthuys op de Neude te over-ran pelen, die soldaten van

den anderen te separeren, ende te beletten dat sy by den an-deren niet en souden connen veisamelen, hem gevangen ende Hendrick van Helsdingen totborgemeesteis te herstellcn , ende voorts die camere van de heeren staten 'slandtsvan Wtrechtte beset ten, ende dat sy aldaer in de statencamere deiir een oudt manneken, toegemaeckt endegedeguiseert als een statenbode, den heere commandeur over 't krijchsvolck souden ontbieden,ende hem afdwingen patetite omme die soldaten te doen vertrecken , oock dat men eenigeman net) sonde uytmaken , omme die tot haer boos ende quaet voorneinen aldaer te employeremDat oock denselven gevangen aengenomen heeft, 't selve met den voornocmde llelsdingen 10sullen communiceren, dienvolgende hy gevangen, anderhalven dach daernae, ten liilysc vanHelsdingen is gecomen , dat aldaer den gemelden aenslach by Jacob Aertsz. ende Merten Ger-ritsz. wederom is verhaelt, ende daerover by denselven , mitsgaders desen gevangen endtfHendrick van Helsdingen beraedtslaecht, dat oock den schrickelijcken ende boosen aenslachhem gevangen by Anclries Hendrickszen , schoohneester ende coster van S. Nicolaes kercke al-hier

binnen Wtrecht op twee verschevden reysen voorgehouden is, namentlijck: eerst t* sy-nes gevangens hirjse met dese woorden in forma: Borgemeestcr, ick come altemet bier endedaer ende hoore de borgers spreecken, souden sy wat beginnen, het is nu tijdt, sy hebben 7*







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 54 Alsoo Cors Corssz. , droochscheerder, sone van eenen dachhuerder van den dorpeOdick,gelegen in den lande van Wtrecht, jegenwoordich gevangen op den huyse van Hasenberch,buyten pyne ende banden van ysere bekent heeft, dat by gevangen f naedat Syne Gen. graeftErnst van Nassau de magistraet verandert heeft, ende oock daer te voren, tot verscheydentvden geweest is, ten huyse van Claes Evertsz. van Geyn, in de wandelinge genaemt de Goyer,d'een reyse met meerder, d'ander reyse met minder geseltschap, by Tyman van Wee, Wil-lem van Aucoop, Mr. Admen Strick, Aert van Schulenburch, Mr. Baltus chirui'gijn, Mr. An-dries, schoolmeester S. Nicolaes ende Johan Ruysch ; dat Willein van Aucoop veele tijdts betwoort voexxle ende seyde: Hadde men de staten in 't beginne met ten eersten by de copgenomen , soo soude men wcl tot rekeninge gecomen hebben , ende bad men se doen teec-kenen, 9 ten soude dus verre niet gecomen hebben, ende nocb omtrent drie maenden voor deaufugie van den voornoemden Claes Evertsz. voorsz. dese oproerige

propoosten voorhielt:Sullen wy aldus by de soldaten gebruyt sijn , (met reverentie gesproken) ende de burgers ditlyden ende alsoo getyranniseert worden, laetse ons uyt de stadt brodsen; seggende de voorsz.Willem van Aucoop voorts: Wy hebben daer in ons quartier een capiteyn, dat is een leeuwsonder tanden , ick sal selfs voor gaen, ende soo ick net niet en doe soo schiet my doot;dat men de staten soude by den cop vatten ende maecken hem aenclager, hy wilde wel aen-clager wesen, ende dat sy de soldaten met een uyt de stadt wilden smyten ; dat hy gevan-gen daernae op 't versoeck van Johan Ruysch, Aelbert Dier gesocht heeft om hem te waer-schouwen, dat hy hem soude wech packen, alsoo hy van den officier gesocht was, dat voor-ders gebleecken is: dat Willem van Aucoop, Hendrick Jansz. den Boer ende anderen, opS. Nicolaes avont, (als Claes Evertsz. voorsz. ontboden sijnde om voor de magistraet te co-men, 'tselve gevveigert, ende den officier comende om hem te halen geresisteert hadde,) allemogelijcke deb voir hebben gedaen om bare complicen op te been te crygen , ende narenscbrickelijcken ende moordadigen aenslach,die sy jegens den heere

commandeur ende solda-ten, mitsgaders jegens de magistraet ende de beeren staten voor hadden , nocb dien avontin de voornacbt, alecr de compagnien ruyteren van Syne PrinceL Excell. ende de compagnienvoetvolck, by de beeren staten van Wtrecht ontboden, souden connen aencomen, hadden wil-len attenteren » sonder dat hy gevangen gelijck hy oock, volgende den eedt by hem onlancxte vooren heneffens and ere goede ende vrome edelcn, burgeren ende ingesetenen deser stadtgedaen schuldich was, deselve aen de magistraet te kennen gegeven heeft, ende dat devoortganck van den voorschreven seditieusen ende oproerigen aenslach, ten ware die door Go-des sonder]inge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest, niet alleenlijck veroorsaeckt ensoude hebben een groote bloetstortinge , soo van de goede burgeren ende ingesetenen deserstadt onder malcandei'cn, als oock van de soldaten, door ordonnantie van de Ho. ende Mo.heeren die staten gcnerael van de vereenichde Nederlanden, ende Syne Princel. Excell. bin-nen dese stadt garnisoen houdende, maer oock gestreckt soude hebben tot perturbatie van degemcene rust, mine, oppressie ende

onderganck van de stadt, mitsgaders van den geheelenstact van den lande van Wtrecht in 't particulier, ende tot crenckinge van de publijcke au-thoriteit, mitsgaders van den welstant van de vereenichde Nederlanden in 't generael, mits?t welckcn deselve auteurs, cooperateurs, fauteurs ende heelders van dien, ende sulcx aendesen gevangen behoort gestraft te worden , te meer overmits hy gevangen hem in de voor-gaende schrickelijcke mu)terye oock heeft misbruyckt: Soo is 't, dat die gecommitteerdeuder Ho. ende Mo. beeren die staten generael der vereenichde Nederlanden, als by deselve metadvyse van Sjne jPiincel. Excel], ende des raets van state specialijcken tot de kennisse endejudicature deser saecke mede gelast ende geauthoriseert sijnde, ende hiervan aen hare Ho.Mo.commnniealie ende openinge gedaen hebbende, die Ed. heeren die staten ?s landts van AVtrecht,









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 58 by spcciale consent ende autorisatie van de Ho. Mo. heeren staten generael van de geunieerde'jN'ederlanden, met advyse van Syne Prince!. Excell. ende van den raet van state gegeven ,den lesten Marty lestleclen, gebannen ende bannen mits desen uyt de geunieerde provincien,steden ende landtschappen daer aen behoorende, sijn leven lanck geduerende, te ruyinen destadt, steden ende landen van Wtrecht, binnen den tijdt van vierentwintich uren, ended'andere landen binnen den tijdt van acht dagen , sonder daer inne weder te mogen co-men, op pene van aen 't leven gestraft te word en. Aldus gedaen ende gearresteert t'Wtrecht op den 7. May 1611. Ende was onderteyckent,                                      G. Hamel. Alsoo Jacob Hendricksz. Noest genaemt mutsemaker, eerst geaufugeert sijnde tot Amster-dam , ende aldaer eenen geruymen tijdt gelatitcert hebbende, ten laetste nae de derde cita-tie, by clocluydiug jegens hem gedaen, gecompareert ende jegenwoordich op den huyse vanHasenberch gevangen sijnde, buyten pync ende banden van ysere bekent heeft, dat opS. Nicolaes

avont hem gevraecht is nae de sleutel van de clock, daer by vvaren Jan Gerritsz.,lay maker, Coenraet WiJlemsz., coperslager, Gillis Symonsz., glaesmaker , Jan Joosten, cuy-per in den Gulden Baers, Claes van Royensteyn, ende Johan Feyt, dat de voornoemdeCoenraet Willemsz., hem gevangen op S. Nicolaes avont omtrent ses uren in den avontstontheeft geroepen van sijn werck, seggende, hy woude hem een woort spreken. Ende hy ge-vangen voor de deure gecomen sijnde, worde hem by een van de voorsz. persoonen gevraechtof hy niet gehoort en hadde, ofte nieuwers van en wiste? Dat hy doen ter tijdt daer op ant-woorde nergens af te weten ofte niet gehoort te hebben $ dat sy doen jegens hem gevangenseyden, die soldaten hebben cruydt ende loot gecregen, wy moeten de vier poorten innemen,ende versochten , dat hy gevangen als rotmeester (d'welck hy geweest is in de voorgaendeschrickchjcke muyterye) sijn borst soude willen aenspreken om by haer te commen, dat devoornoemde Coenraet Willemsz. oock doen ter tijdt jegens hem gevangen seyde, dat sy Aertvan Dijck boven in de stadt gesproken hadden, ende dat die borst van Aert van Dijck al ge-reet was, ende

dat sijn (Aert van Dijck's) geweer oock al gereet was; begerende de voor-noemde Coenraet Willemsz. van hem gevangen, dat hy het sijn borst oock soude laten weten,ende dat sy hem gevangen sulcke grouwelijcke dingen hebben voorgehouden, dat hy haerwelsoude dorven schelden voor moordt-branders 5 dat voorders gebleecken is, dat Willem vanAucoop, Hendrick Jansz. den Boer ende andere op S. Nicolaes avont, als Claes Evertsz. vanGeyn , in de waudelinge genaemt de Gojer, ontboden sijnde om voor de magistraet te co-men, hetselve geweigert ende den officier comende om hem te halen geresisteert hadde, allemogelijcke debvoir hebben gedaen om hare complicen op te been te crijgen, ende harenschrickelijcken ende moordadigen aenslach , die sy jegens den heere commandeur ende sol-daten , mitsgaders tegens de'magistraet ende de heeren staten voorhadden, noch dien avontin de voornacht (alecr de compagnien ruvteren van Syne Prince!. Excell. ende de compagnienvoetvolcx, by de heeren staten van Wtrecht ontboden, souden connen aencomen) haddenwillen attenteien, sonder dat hy gevangen, gelijck hy oock (volgende den eedt by hem on-langs te voren ,

benefiens andere goede edelen, burgeren ende ingeseteneh deser stadt gedaen,schuldich was deselve aen de magistraet te kennen gegeven heeft; ende dat den voortganckvan den voorsz. seditieusen ende oproerigen aenslach, ten ware die door Godes sonderlingegenaede ontdeckt ende verhindert ware geweest, niet alleenlijck veroorsaeckt en soudehebben een groote bloetstortinge, soo van de goede burgeren ende ingesetenen deser stadt ?



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 50 onder malcanderen, als oock van de soldaten ter ordonnantie van de Ho, Mo. heeren diestaten generael der vereenichde Nederlanden ende Syne Princel. Excell. binnen dese stadt gar-nisoen houdende, maer oock gestreckt soude hebben tot perturbatie van de gemeene rust,mine, oppressie ende onderganck van de stadt , mitsgaders van den geheelen staet van denlande van Wtrecht in 't particulier, ende tot crenckinge van de publijeke authoriteit, mits-gaders van den welstandt van de vereenichde Nederlanden in 't generael $ mits I* vvelckendeselve aen de autheurs, cooperateurs, fauteurs ende heelders van dien, ende sulcx aen de-sen gevangen behoort gestraft te worden , te meer overmitshy gevangen hem in de voorgaendeschrickelijcke muyterye oock heeft misbruickt: Soo is 't, dat de gecommitteerde der Ho.ende Mo. heeren die staten generael der vereenichde Nederlanden, als by deselve met advysevan Syne Princel. Excell. ende des raets van state, specialijcken tot de kennisse ende judica-ture deser saecke mede gelast ende geauthoriseert sijnde, ende hier van aen haere Ho.

Mo.communicatie ende openinge gedaen hebbende, de Ed. heeren die staten 'slandts van Wtrecht,eensamentlijek het gerechte der stadt Wtrecht, doende recht op de aenclachte ende conclusievan den schout derselver stadt, hebben den voorsz. Jacob Hendricksz. Noest, gevangen,oock uit speciael consent ende authorisatie van de Ho. Mo. heeren staten generael van degeunieerde Nederlanden, met advyse van Syne Princel. Excell. ende den raet van state, ge-geven den lesten Marty lestleden, gebannen ende bannen mits desen uit de geunieerde pro-vincien, steden ende lantschappen daer aen behoorende , vooi* den tijdt van vijftien jaren ,te ruimen de stadt, steden ende landen van Wtrecht, binnen vierentvvintich uren, ended'andere landen binnen acht dagen , sonder daer inne wederom te mogen comen binnen denvoorsz. tijdt, op pene van aen den lyve gestraft te worden.Aldus gedaen ende gearresteert t'Wtrecht den 7. May 1611. Ende was onderteyokent,                                     G. Hamel. Alsoo Reinikr RoELOFSZ. , metselaer, geboren van Varic in Gelderlandt, jegenvvoordich ge-vangen op den huyse van Hasenberch, bnyten pyne ende banden van ysere bekent endeverclaert

heeft, dat hy op S. Nicolaes avont geweest is ten huyse van Aert Willemsz. vanLaeckenvelt, snijder, hem vragende, wat hy al goets hadde, ende ofte hy wel gehoort haddedat Claes Evertsz. van Geyn, in de wandelinge genaemt de Goyer, den schout ende den ge-rechte hadde geresisteert ? Dat Johan Gerritsz., laymaecker, denselven avont tusschen ses endeseven uren, tot sijns gevangens huys gecomen is, hem gevangen vragende nae de sleutel vande Buerkercktoorn ? Dat hy gevangen daerop antwoorde, dat de sleutel daer in de huerte was,ten huyse van Faes Aertsz., luyder van de poortclock , ende dat Johan Gerritsz., laymaec-ker, jegens hem gevangen doen seyde, souder yet beginnen van oproer, ofte eenich rurnoer,dat sal boven in de stadt eerst aengaen door Willem van Aucoop , Hendrick Jansz. den Boer,ende anderen, die tot Claes Evertsz. voorsz. by den anderen waren, ende 't gerecht geresi-steert hebben 5 dat vorders gebleecken is, dat Willem van Aucoop, Hendrick Jansz. den Boer,ende anderen op S- Nicolaes avont den voorsz. Claes Evertsz. ontboden sijnde om voor demagistraet te comen, hetselve geweigert, ende den officier comende om hem te halen ,

gere-sisteert hadde, aUe mogelijcke debvoir hebben gedaen, om hare complicen op te been tecrijgen , ende haren schrickelijcken ende moordadigen aenslach, die sy jegens den heere com-mandeur ende soldaten, mitsgaders jegens de magistraet ende de heeren staten voorhadden,noch dien avont in de voornacht (aleer de compagnie ruyteren van Sijne Princel. Excel!.ende de compagnie voetvolex by de heeren staten van Wtrecht ontboden , souden connen 8*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 60 aer.comen) hadden willca attenteren , sonder dat hy gevangen , gelijck hy oock volgende deueedt, by hem onlancx te voren, beneffens andere goede edelen borgeren ende ingesetenendeser stadt gedaen, schuldich was d'selve aen de magistraet te kennen gegeven heeit. Endedat de voortgarick van den voorsz. sediteusen ende oproerigen aenslach, (ten waere die doorGodes sonderlinge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest) niet alleen veroorsaeckt ensoude hebben een groote bloelstortinge, soo van de goede borgeren ende ingetenen deserstadt onder malcanderen , als oock van de soldaten , door ordonnantie van de Ho. Mo. heerendie staten generael van de vereenichde Nederlanden, ende Syne Princel. Exc., binnen desestadt garnisoen houdende , maer oock gestreckt soude hebben tot perturbatie van de gemeenerust, mine, oppressie ende onderganck van de stadt, naitsgaders van den geheeleu staet vanden lande van Wtrecht in 't particulier, ende tot crenckinge van de publijcke authoriteyt,mitsgaders van den welstant van de vereenichde Nederlanden in ?t

generael, mits t' welcked'selve aen de autheurs, cooperateuis, fauteurs ende heclders van dien, ende sulcx aen desengevangen behoort gestraft te worden , te meer overmits hy gevangen hem in de voorgaendesehiickelijeke muyterye oock heeft misbruyckt; Soo is 't, dat de gecommitteerden der Ho. endeI\Io. heeren, die staten generael der vereenichde Nederlanden, als by deselve met advyse vanSyne Princel. Excell., ende des raets van state specialjjcken tot de kennisse ende judicaturedeser saecke mede gclast ende geauthoriseert sijnde , ende hier van aen haere Ho. Mo. com-municatie ende openinge gedaen hebbende, die Ed. heeren die staten ?s landts van Wtrecht,eensamentlijck het gerecht der stadt Wtrecht, doende recht op de aenclachte, ende conclu-sie van den schout derselver stadt, hebben den voorn. Reynier Roelofsz., gevangen , gecon-demnecrt ende condemneren mits desen in een amende van 50 gulden , mitsgaders in decosten ende misen van justitie. Aldus gedaen ende gearresteert t' Wtrecht den 7. May 1611. Ende was onderteyckent,                                      G. II una. Gesien by de gecommitteerden der Ho. ende Mo. heeren die staten generael der

vereenichdeNederlanden, als by deselve met advyse van Syne Princel. Excell. ende des raets van state spe-cialijeken tot de kennisse ende judicature deser sake mede gecomimtteert ende geauthoriseert sijnde,die Ed. heeren die staten 'slandls van Wtrecht, eensamentlijck het gerecht der stadt Wtrecht,de schrifturen van intendit overgegeven, uyt den naem ende van wegen Joncker Johan vanZuylen van der Haer, heere van der Zevender, etc. schout der stadt Wtrecht nomine officij eysscher,op ende jegens Tyman vak Wee, Claes Evertsz. van Geyn, alias de Goyer, Willem van Aucoop,Heniuuck Jansz. hen Borr , Jacob Aertsz. van Wuckersloot, Aert vak Duck, Hendrick Petersz.mandemaecker, Joiiah Aertsz., hoedemaecker, Cornelis van Voorst, ebbewercker, Gerrit Gerritsz.Backer geboren van Beventer, Herman Hrnricksz. backer, Marten Gerritsz. ende Cornelis Jansz.van Koyen , cooincooper, gedaechden in persoon ende defaillanten, midtsgaders de citatien byediete gedaen, d'infbrmatien, verificatien, acten ende munimenten by den eisscher geexhibeert.De voornoemde heeren gecommitteerden hier van aen de hoochgemelte heeren staten generaelcommunicatie ende

openinge gedaen hebbende, ende die Ed. heeren die staten'slandts van Wtrecht,eensamentlijck het gereehtc der stadt Wtrecht, doende recht, hebben versteken ende versteken bydesen den voorsz. gedaechden ende defaillanten van alien exceptien declinatoir, dilatoir, peremp-toir, weeren ende defensien, die sy eenichsins hadden mogen proponeren, bannende, gelijck sybannen by desen , in crachte van speciale authorisatieder Hoochgemelte Mo. heeren staten generael,met advyse van Syne Princel. Excell. ende raet van state, gegeven in 'sGravenhage op den lestenMarly lestleden stilo novo, den selven gedaechden ende deftaillanten, ommede quade machinatien,conspirat'en, conjuratien schrickeHjcke ende rnoordadige aenslagen by henluyden respective! ick *



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 61 jegens den gemeene welstant, ruste ende verseeckertheyt van den staet van de geunieerde Iandcnin 'tgenernel, ende van de stadt, steden ende lande van Wtrecht in 't parliculier gecomplotteerd,uyt alle de geunieerde Nederlanden, landtschappen ende steden aen deselve behorende, haer levenla nek , sonder daer inne te mogen comraen, op pene van aen 't leven gestraft te worden ande-rcn ten exemple: verclarende voorts alle haerluyder goederen, ende van een yegelick van hern-luyden , verbeurt ende vervallen te wezen aen den risque ofte heere van den lande.Aldus gedaen ende gearresteert t' Wtrecht op den 8. May 1811. Ende was onderteyckent,                                           G. Hahel. Gesien by de gecommitteerden der Ho. ende Mo. heeren de staten generael dot' vereenichde Ne-derlanden, als by deselve met advyse van Syne Princel. Exc. ende des raets van state, spccialijcktot die kennisse ende judicature deser sake gecommitteert ende geauthortseert sijnde, die Ed. hee-ren staten 's lants van Wtrecht, eensamentlijck het gerecht der stadt Wtrecht, die schrifture

vanintendit overgegeven, uyt den naem ende van wegen Jonckheer Johan van Zuylen van der Haer ,heer van Zevender etc. sellout der stadt Wtrecht nomine officij eysscher, op ende tegens Aert vanScncYLF.HBiiRcn gedaechde ende defaillant, mitsgaders de citatien by edicte gedaen, d'informatien,verificatien, acten ende munimenten by den eyscher geexhibeert, de voornoemdc heeren gecom-mitteerden hier van aen de hoochgemelte heeren staten generael communicatie ende openinge ge-daen hebben, ende die Ed. heeren die staten 'slants van Wtrecht, eensamentlijck het gerechtederstadt Wtrecht doende recht, hebben versteken ende versteken by desen den voorsz. gedaechdeende defaillant van alien exceptien declinatoir, dilatoir, peremptoir, weren ende defensien, die,hy eenichsins hadde mogen proponeren , ende over syne gcdane feytelijcke resistentie met eenbloot rapier ten huyse van Claes Eversz. van Geyn alias de Goyor den 5. Decemb. 1610 jegensden heere officier ende twee schepenen van de magistraet der stadt Wtrecht, mitsgaders sijnequade machinatien ende conspiratien aldaer voorgeslagen tot nienvve oproerte tegens den gemeenenwelstant, ruste

ende versekertheyt van den staet van de geunieerde Nederlanden in 't generael,ende van de stadt, steden ende landen van Wtrecht in 't parliculier, ende dat hy hen in devoorgaende schrickelijcke muyteryeoock groffelijcken heeft misbruyckt: hebben gebannen, gelijcksy bannen mits desen in crachte van de speciale authorisatie der Hoochgemelte Mo. heeren statengenerael, met advyse van Syne Princel. Excell. ende raet van state, gegeven in 's Gravenhage opden lesten Marty Iestleden stilo novo, denselveu gedaechde ende deffaiilant uyt alle de geunieerdeNederlanden, landtschappen ende steden aen deselve behorende sijn leven lanck, sonder daer innete mogen comen, op pene van aen den lyve gestraft te worden. Aldus gedaen ende gearresteert t' Wtrecht op den 8. May 1611. Ende teas onderteijckent,                                        G. Hamel. Gesien by de gecommitteerde der Ho. ende Mo. heeren die staten generael der vereenichdeNederlanden, als by deselve met. advyse van Syne Princel. Excell. ende des raets van state specia-lijcken tot die kennisse ende judicature deser sake mede gecommitteert, ende geauthoriseert sijnde,die Ed. heeren die staten 's lants van

Wtrecht, eensamentlijck het gerechte der stadt Wtrecht,die schrifturen van intendit, overgegeven uyt den naem ende van wegen Joncheer Johan van Zuylcnvan der Haer, heer van Sevender, schout der stadt Wtrecht, nomine officij eysscher, op endejegens WotpnERT Jacobsz, timruerruan gedaechde in persoon, mitsgaders de citatien by edicte ge-daen, d in forma tien, verificatien, acten ende munimenten by den eyscher geproduccert, de voor-noemde heeren gecoramitteerden hier van aen de Hoochgemelte heeren staten generael comnm-nieatie ende openinge gedaen hebbende. Ende die staten 'slants van Wtrecht, eensamentlijcke*tgerecht der stadt Wtrecht, doende recht, hebben versteken ende versteken mits desen, denvoorn. gedaechde ende deffaiilant, van alien exceptien declinatoir, dilatoir, peremptoir, wcereit



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 62 code defensien , die hy eenichsins badde mogen proponeren, ende over de feytelijcke resistentieby den gedaechde met syne compliccn ten huyse van Claes Evertsz* van Geyn alias de Goyergedaen , den oflicier ende twee schepenen van de magistraet der stadt Wtrecht, den 5. Decemb.1610, ende dat hy hem in de voorgaende sehrickelijcke muyterye, oock groflelijcken heeft ont-gaen, als sijnde geweest ecn van de nachtschieters : hebben gebannen gelijck sy bannen mils de-sen in crachte van de speciale authorisatie der Hoochgemelte Mo. heeren staten generael, metadvyse van Syne Princel. Excel), ende raet van staten, gegeven in 'sGravenhage op den lestenMarty lestleden stih novo, den selven gedaechde ende deffaillant uyt alle de geunieerde JNederlan-den, lantschappen ende steden aen denselve belioorende, sijn leven lanck , sonder daer inne temogen comen, op pene van aen den lyve gestraft te worden.Aldus gedaen ende gearresteert t' Wtrecht op den 8. May 1611. Ende was onderteijckent,                                        G. Hamsl. Gesien by de gecommitteerden

der Ho. ende Mo. heeren die staten generael der verecnichdeIVederlanden, als by deselvc met advyse van Syne Princel. Excell. ende des raets van state spe-cialijek tot de kennisse ende judicature deser sake mede gecommitteert ende geauthoriseert sijn-de, die Ed. heeren die staten 'slants van Wtrecht, eensamentlijck het gerecht der stadt Wtrecht,de schrifture van intendit overgegeven, uyt den naem ende van wegen Joncheer Johan vanZuyien van der Haer, heer van Zevender etc., sellout der stadt Wtrecht nomine officij, eisscherop ende jegens Ernst Gerritsz. van Meeuwijck gedaechde in persoon ende defaillant, mitsgadersde citatien by edicte gedaen, d'inibrmatien, acten ende munrmenten by den eisscher geexhibeert.De voornoemde heeren gecommitteerden bier van aen dc Hoochgemelte heeren staten generaelcommunicatie ende openinge gedaen hebbende, ende de heeren staten 's landts van Wtrecht,eensamentlijck 't gerecht der stadt Wtrecht, doende recht, hebben versteecken, ende versteeckenby desen, den voornoemden gedaechde ende deffaillant van alle exceptien declinatoir, dilatoir,peremptoir, weeren ende defensien, die hy eenichsins hadde mogen

proponeren, ende over 't co-piercn ende verbreyden van sekere schandeleuse ende seditieuse pasquille, beginnende, o Wtrecht,Wtrecht, streckende tot oproerte ende schandelijcke diflamatie van veel vrome ende eerlijckepersonen, online daer mede de aengevangen conspiratie te meer te foueren, dewelcke hoewel hydaer van geen autheur en was, hy op hem genomen heeft, daer voor genoten hebbende sekeresomme gelts: hebben gebannen gelijck sy bannen mits desen, in crachte van de speciale au-thorisatie der Hoochgemelte Mo. heeren staten generael met advyse van Syne Princel. Excell.ende den raedt van state, gegeven in 'sGravenhage op den lesten Marty lestleden stilonoto, den-selven gedaechde ende deffaillant uyt alle de geunieerde JVederlanden, lantschappen ende stedenaen deselve belioorende sijn leven lanck, sonder daer inne wederomme te mogen comen, op penevan aen den lyve gestraft te worden. Aldus gedaen ende gearresteort t' Wtrecht op den 8. May 1611. Ende was onderteyckent,                                         G. Ham el. Die gecommittcerde van de Ho. ende Mo. heeren staten generael der vereenichde Nederlanden,uyt crachte van de

specialen last van haere Ho. Mo. mitsgaders Syne Excell. ende de staten's landts van Wtrecht, doen te weten, dat alsoo onlancx geleden , binnen dese stadt Wtrechtsekere muyterye, ende oproerte, ende daer na eenen schrickelijeken ende moordadigen aenslachvoorgenomen is geweest, by eenige oproerige ende boose menschen, den staet ende regeringe de-ser landen, benijdende ende hatende, den voortganck van dewelcke (ten ware die door Godegsonderlinge genade ontdeckt ende verhindert ware geweest) veroorsaeckt soude hebben verschey-den inconvenienten, tot nadeel van den gemeenen welstant, ruste ende versekertheyt van denstaet der geunieerde Nederlanden in 't generael, ende van de stadt, steden ende lande van Wtrecht



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? 63 in 't particulier, mitsgaders tot eene groote bloetstortinge, van den goeden borgeren ende in-woonderen der stadt Wtrecht, onder malcanderen, ende den krijchsvolck daer binnen door ordrevan de Hooggcmeltc Mo. heeren staten generael, ende Syne Princel. Excell. garnisoen houdende,ende de voornoemde heeren gecommitteerden, Syne Excell. ende staten 's landts van Wtrechtgcinformeert synde, dat verseheyden goede borgeren ende inwoonderen, by sinistre practijekeende verscheyde loose ende valsche persuasion, verleyt ende geabuseert syn, emote daer ften dehant te houden, die oock door inisverstant 'tselve of toegestaen of afgcslagen hebbende, naerge-laten hebben, de magistraet deser stadt aen te geven. Ende al is 't soo, dat naer rigeur vanrechten, alle die gene, die de voorsz. oproerten, seditie, muyterye ofte aenslach toegestaen, oftedaer van eenige kennisse hebben gehadt, ende d'selve niet tijtlijck (gelijck sy schuldich waren)aen de magistraet geopenbaert en hebben, strafbaer sijn: Soo is 't nochthans, dat de voornoemdeIieeren gecommitteerden, Sync

Excell. ende staten 'slandts van Wtrecht ter ernstiger requisitie,onde begeerte van de borgemcesteren ende regeerders der voorsz. stadt, voor haere borgeren endeinwoonderen intercederende, niet meer voor oogen hebbende, als de behoudenisse van den wel-stant, raste, versekertheyt ende eenicheyt van de landen, steden ende leeden van dien, mitsga-ders den goeden ingesetenen derselver, uyt sonderlinge gratie gepardonneert, ende quytgeschol-den, hebben, pardonneren ende quytschelden raits desen, alle 'tgunt by de voorscyde borgeren,inwoonderen ende anderen den voorsz. saecke aengaende eenichsints misdaen is, imponerendedaer op den officiers der voornoemde steden ende landen, ende sonderlinge dien van de stadt,steden ende landen van Wirecht, een swijgen, ende silentium, ten ware eenige van hemluydenhen naermaels met oproericheyden, muyteryen ofte seditien weder bemoeyden, ofte daer van yetwetende, 'tselve niet en weerden, ende volgende den ecdt, de magistraet niet tijtlicken aen enbrochten, sonder dat men nochtans verstaet, met dese gratie yet te derogueren van de appoinc-tementen ende sententien, strafFen ende penen daer

inne begrepen hier te voorens tegens ver-seheyden van de autheurs , cooperateurs, beraetslagers, fauteurs ende heelders van de voorschre-ven muyteryen, oproerten, schrickelijcken ende moordadigen aenslach, gepronuncieert ende gede-creteert, maer dat deselve alomme sullen worden geexecuteert, naer hare forme ende inhouden.Ende en sullen dose gratie oock niet mogen genieten maer daer van geexcludeert sijn , die gene,die noch bevonden sullen worden geweest te sijn by bet doen van de godtloose, grouwelijckeende execrabele eeden, in de Rydende Bode, onde tot Claes Hendricsz biertapper aen deVycbrug,ofte by een van beyden, noch oock die by edicte gedachfaert sijn.Aldus gedaen binnen de stadt Wtrecht, op den 9. May 1611. Ende teas onderteyckent,                                       G. Havel. i                  _______,______,______________________________ Alle de voorsz. sententien ende brieven van pardoen (I), sijn op huyden den 0. May 1611, naevoorgaende clockluydinge binnen de stadt Wtrecht voor den volcke tot dien eynde vergadertsijnde, gepronuncieert, afgelesen ende gepublicccrt, ter presentie van de voornoemde heeren ge-committeerden

van de Ho. Mo. heeren staten generael, van de Ed. heeren staten 's landts vanWtrecht, ende van den sehout, borgemcesteren ende schepenen der stadt Wtrecht. By mijn, ende was onderteyckent,                           G. Hahel. by bem den bedienaers des H. Evangely acngesevtende opgeleyt, sonders nocbtans eenige beslendigc oftewacrsch\ nendu redenen tot bewysinge oft?justificatievan syne bescbuldiginge te kunnen bybrengen, endedat -by niet tegenstaende verscbeide vruntijclckc he-loofde, ende serieuse remonstratien aen bem , soodoor de gecommitteerden des kerckenraets ende desmagistraets, als oock by den kerckenraet ende magi-straet selve tot, verscbeyden tyden gedaen , om bem tcbewegen tot scbultbekcnninge, ende wel obstinaetelrj^fcby syne besclmldinge ende propoostenpersisteert beef.:aenmerckende , dat dit een saecke is , die verre sie' , (1) De stedclijke Raadsbesl. vervatten nog eenige bij-zonderbeden ouitrent een dezer gcvounisden , den reedsmeer genoemden Mr. Andries , coster der St. Nikolaasterk, wiens vonnis wij hierboven op bl. 46 mededeelden : De raet der stadt Wtrecht boren lesen hebbendeseeckere geschrifte ende acte , by de

gecommitteerdendes kerkenraets in de voorledene weke overgelevert, inden gcrecbte by haere Ed. gerenuncyeert, aen denrade voorsz. inneboudende de proceduren by den voorsz.kcrckeuract gebouden tegens Meestcr Andries Hen-dries , coster ende scboolmeester van St. Nicolaesparochie, binnen descr stadt, over de beschuldigiuge



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 64 1612. Jan. 27. Nocb den 27. January is afgelesen van''t stadlhuys, ende oock onder de soldaten afgele-sen, dat men 'savonts na aclit uren niet sonder lanterens en moet gaen, met een brandendekeerse daerin , nocb borger ofte soldaet (1), omdat het 'savonts soo quaet gaen was op destraete, op de boete van 3 gulden; maer is haest gebetert, want daer een deelstraetschen-FeLr. 7. Jers ende moordenacrs sjjn gevangen, ende waren Engelsche soldaten; want op den 7. Februarywesende vrydacli 1612, sijn daer op Vredenborch twee van dese Engelschen levendig geraey-braeckt, een creecb 11 slagen, ende de andere 12 slagen met een nieu bijl, ende een ge-hangen ende een gegeeselt ende gebrandmerckt, ende een quam vry, die 't wtbrocbte, wantsy leleke moorden gedaen hadden, ende nocb gedaen souden hebben, wtwysen haersentency,ende dat onder 't decksel van den borgei', dat sy gin gen seggen, dat die de moetwille aen-rechten. Daechs daerna Sweer de die/ileyer gegeeselt, op die plaets, om sijn quaet doen , ende Mart. 11. 10 jaren gebannen. Oock worden den

11. Meert afgelesen ende weder den 30. July , dat men geenvolck moet aannemen beymelijck nocb openbaer, te voet, nocb te peert, nocb eenige ge-reedschap van oorloge ofte ammonyty om naer Denemarcken ofte Sweden ofte Muscovien te Mart. 16. voeren, ende is oock een gedrukt placcaet geweest den 30. July (2). Den 16. Meert isGraeff Maurits ingebaelt wel van 18 vendelen voetvolcks ende 2 cornetten peerden, te samen Mart. 18. 20 vendelen , in dese stadtleggende. Den 18. dach is by na Arnhem getogen om GraefF Ernsteen kint te beffen (3) met den ambassadeur van Engeland, die hem den 21. Meert voorsingen ende voorlesen in de voorseyde parochiegelicentieert ende ontslagen , hetwelck hem door dendeurwaerder Carel Pels , by acte is geinsinueert. Ac-tum den 14. Dec. 1610. alles rapport te doen , worden gecommitteert Bothende Helsdingen. (2)  Het plakkaat was van den 5. Maart. Utr, Plakaatb.I. 514. (3)   Dusseldorp geeft, in zijne onuitgegeven An~nales , eenige niet onbelangrijke bijzonderheden om-trent dezen jonggeboren , welke wij hier opnemen: Mense Martio nascitur Arnhemii filius Ernesto Nas~savio Joannis jilio ex jilia ducis Brunsvicensis , et

quiaGelriae gubernationem agebat, ducatus tile 50,000 flo-renorum in expensas pucrperii extraordinarie solverecogitur, praeterquam quod magnificum palatium Arn-hemii aedijicabat princeps Codro pauperior, si patri-monium parentum ejus respicias. Hunc ditare cogun-tur, quia legitimum principem rejiciunt, sub quo fereimmuncs degebant* naer dat cy den voors-/.. Mecster Andries nochmaelayt overvloet binncn verstaen ende gehoort hadden ,ende even ohstinact bleven, hem van synen dienst van't coster- ende schoolmeesterampt , mitsgaders van 't (1) Het plakkaat om bij avond niet zonder lichtlaugs straat te gaan is van 27 Januarij 1612. Van dienzelfden datum is eene Ordotinantie om de soldaten niette injurieren. Eene andere, om de soldaten niet tetappen na 8 ure is van 7 Januarij 1612. Zijnde even-wel sleehts de renovatie van een plakkaat uitge-vaardigd 21 Mei 1610. Zie onze Kronijk bladz. 22 ,aanleek. 1 ,. verder Utr. Plakuatb. III. 637, 406,694. In de Raadsbesluiten van den 20. Jan. 1612 lezenwij hieromtrent nog het voigende : Omme mettenheer commandeur des guarnisoens alhier te adyiseren ,hoe men die Jnsolente moetwillichcyden , die desavontsby

verscheyden personen geplecgt ende gedaen wor-den , sonde mogen wcren ende stuytcn , ende in wel-ker vocgen men de cxecutie SQu.de doen, ende y«u



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ...                                                                                                                                                                                                                              ????.??' ? ? i 65 volgde door Wtrecht met den soon van den graeff van Essex wt Engelant; den 23, Meert Marl 23de jonge prins , graeff Hendrik, ende 8 dagen daerna colonel Sissel, ende al na Arnhemende in Gelderlant, oock om een lantdach te bouden. Den 1. April is op de plaetse een Apr. 1,hoeymaeckers geselle onthooft, die een bevruchde vrouvve dootgesteeken hadde in de Spring-wech. Daechs daerna, den 2. April, is een nieu galch voor 't stadthuys gerecht, alwaer een Apr. 2.dieff aen gehangen worde, ende 2 gegeeselt. In dese maent April sijn in Wtrecht pennin-gen gemunt, daer Kanter ende Helsdingen op staen, ende vallen in een cuyl. In dese maentsijn Kanter ende Helsdingen wt Antwerpen getrocken, ende Kanter na Gelderlant, endeHendrik van Helsdingen sieck sijnde is na Hoilant gevaren , ende is tot Amsterdam gestorven ,den lesten April stilo veteri, ende is verboden, dat men hem niet mochte overluyen tot Wtrecht, Apr.

30.op groote peene, ende is tot Amsterdam eerlijck begravcn den 2. dach May op saturdach, May 2.de oude stijl (I) ende christelijck gestorven in den Heere. In dese maent stonJen daer brievenop de poorten t* Wtrecht, van wegen den schout, die baer goederen (2) soude verpachteivDen 11. May is noch eens afgelesen, dat men dese borgers niet logeren en most ofte herber- M.-y 11,gen in 't sticht van Wtrecht, ofte steden van dien ; die men bevont dat te doen, die sondein den officier vervallen, ende die een aenbrocht ofte creecb, die soude 200 gulden hebben,maer dit placcaet was maer van de staten van Wtrecht alleen ende met van de generale staten (3).Den 24. May, op sondach, is de ambassadeur van Wankrijck wtgetogen, die een nacht in ~hU$24.Wtrecht gelogeerd hadde. Den 28. Juny is in den Dom begraven een vicarius van den Dom, juu,28.wt de Vuylsteegb, die in 36 jaren niet wt den huyse was geweest, sint dat de kerken' ge~roeyeert werden , ende hiet Wouter Crock (4). . Den 22. July, op woensdach , is de schuttery ju>. 22.weder opgetrocken voor de derde reyse, ende Drillenborch was noch cornel, ende NyhofFcorncl-capiteyn. Dit was de derde reyse in 't

jaer 1612. Den 17. Augusty is tot Wtrecht Aug. 17.een placcaet afgelesen van de generaele staten , gedrnckt in den Hague , van dese borgers indese sentencie , die in 't jaer van 1610 ende 1611 ingelujdt ende gebannen sijn, dewelckeliaer niet alleene en begeven in de geunieerde provinfcien , maer oock somwylen in de stadt,steden ende landen van Wtrecht, ende qualijck sprcken van de regeerclers der landen endeandere goede lieden , jae dreygen een yeder van haer, 't sy overheydt ofie predicanten , diehaer tegen sijn, jae, al waei* 't Syne Excellentie selve, haer daeraen te misgaen, daervan deheeren sekerlijck onderricht sijn, dat het soo is; soo is 't, dat de edele staten bevden een (1)  Men houde in het oog , dat de dagteekening in            (3) Het plakkaat is van dea 8. Mei. Utr. PUtkvaib.deze Kronijk overal naar den ouden stijl gesteld is,        I. 739. deze plaats zoudc anders ligtelijk verwarring te weeg           (i) Over dczen, voor de kerkel. gesclujdenis, zoo brengen. Vergelijk hier boven bladz. 15, noot 1.                belangrijken roan, zie Dr akevborch in epist. ad (2)   Te weten de goedereu van Helsdingen en Kanter,        HoYXCK {Aanhangscl op dc kerkel. oudh. van

Aederl.,weike verbeurd waren verklaard. Zie bierboyea bi.52. 35.        tTtreclit 1744. 8&quot;.)



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 yegelijck, wie dat het sy, in al dese geunieerde landen ende steden , haer niet te herbergcnofte logeren, ofte verbueren lijff ende goet, ende bevelen alle sehuytenschippers, wagen- endeoirren-lieden haer niet te voeren op de boete van 100 guldens d' eerste reyse, de tweedereyse 200 gulden, ende dat een yeder, in wat stadt ofte dorp, wordt bevolen baer aen tetaslen; soo sy niet sterck genoeg en sijn, hulp tot haer te reopen, dewelcke dat oock sullenmoeten doen op de verbeurte van selfs aengetast te worden. Ende soo men een crijent oftemeer in de voorschreven landen, die salse tot Wtrecht overleveren aen den oflicier aldaer.Men sal voor ten crygen 100 halve ryders in de Nederlauden geslagen, die haer tot Wtrechtsal getelt worden, die nu gelden 5 gulden 8 stuver, is omtrent gelijck aen de som vijfhondertende veertich gulden. Dit is die somina van dit placcaet, ende is overal, daer men gewoon ispublicalie te doen, in al de provincien afgepubliseert. Met dit placcaet sijn dese sententienoock weder gedruckt in den Haghe, alwaer dit placcaet voor in staet ende noch twee bannisse-menten

achter in, welcke sijn van Albert Dier, ende noch een van meester Dirck, coster vande Geertekerck, die oock in 't jaer 1611 ingeluydt worden, ora dese oorsaecken; maer sijn A»g.22, cerst gebannen in December 1611 (I). Den 22. Augusty sijn de kinderen van Helsdingen haergoederen losgelaten van den schout ende de heeren ontslagen. In October begonden die sol-daten te waecken den vijfden nacht, alle avont 3 vendels, een op den hoop toe; want daeris er 16 vendels in de stadt, behalven 't commandeurs vendel ende 2 cornetten peerden , samen Oct. 26. 19 vendels (2), Den 26. October hebben die heeren magistraten van Wtrecht die stadtsingelengemeten , daer veel hoven, ende tuynen, lant, ende huysen af mosten, ende men heeft inNovember die singelen bepoodt ofte beplant met jonge boomen, rondt om die stadt met tweeofte drie regels. In dese tijt is capiteyn Krimpen ontboden ende vastgehouden, omdat hy opden stock van sijn bordt op d'een syde hadde laten setten twee tollekens, een lach op sijnsijde ende een stont] daer boven op ende liep, ende daer stont by: elok sijn tijt, ende opd'andere syde des stocks stont: die noch toe saech; 't bordt selve was de Geeroonde

Pauw,ende was op den singel buyten de Katrynepoort by Hans aen den Doornboom. Men seyt oock, Not. 2. dat Kanter tot Leeuwaerden woonachtich is ende sijn cost daer heeft gecocht. Den 2. No~vember monsterden 3 vendels Francoysen in de Katrynekerck, want de commissaris ofte Mot.21. monsterheer, die woonde in 't Katryneclooster op de Nieuwgracht. Den 21. Novembersijn op de plaetse twee studenten gegeeselt, die met valsche attestatie van graeven endeprinccn ende predicanten hadden gaen bedelen, oock met verandering van naem in Latijnschende Fransche attestatie, die haer om den hals gehangen werden op 't scbavot alle beyde. (1)   Het plakkaat in dato 15 Aug. 1612 N. S.vindt       nog moeten vermeld worden de kerVen-ordering doornun in het Statin Plakkaatboek 1.431.                                de staten van Utrecht vastgesteld. XTtr. Plakaatb. I. (2)   Als een vervolg op hetgeen vroeger van gods-        359. WtenBOGAERT, Kerk. Hist. fol. 594.diers ij;e gt'Sclnllen gezegd is , had hier (28 Augustus)



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 67 Den 27. November hebben alle die soldaten ende ruyters gemonstert in 't Katryneklooster Nov. 27.ende kerck. Den 3. December is afgelesen , dat men geen schade sal doen aen die geplante Due. 3.boomen om die stadt in geender manicren, op de boete van 25 gulden (1). Oock is FlorisJansen ingeluydt desen dach, een laekencoper, ter cause van overspel gedaen met een vrouweaen die Voorstraet ? in die Guide Ham. Oock een barbier ingedaecht buyten die Waerdt.Den 5. December is Krimpen gebannen, in 't stadthuys voor die vierschaer al sijn leven Ianck Dec 5.geduerende, wt het sticht van Wtrecht. Den 13, December is begraven ten Duytschenhuys Dec. 13.heer Jacob Taets van Amerongen, met grooten staet van adel, ende Jueresalemse heeren 3,ende een peert, ende was lantcommandeur, ende hadde in de veertich jaren geregeert.Den 18. December een groote wint geweest op vrydach voormiddach, die een vrouw doodDcc. 18.waeyde in de Springwecb. Den 23. Floris Jansen weder ingeluydt. Den lesten December Dec. 23.afgelesen , dat men geen nieuw jaer singen en moest

(2). Eynde des jaers anno J6J2. 31 1613. Den 3. January is in de Domskercfce gedoopt ridder Joban Ogley's kint, genaemt Soffhya, een Jar. :$.dochter, in overstaen van graeff Hendrik van Nassou ende die huysvrouwe, van graeff Ernst endeden beer van Brederoo, ende den graeff van Cuylenborch, ende daer is grooten slaet geweest,ende veel kijekers om te sien. Den 4. Meert sijn ingeluydt 2 knoopmaeckers in de Nieuwstraet, Mart. 4.een genaemt Adriaen Jansen ende een Jacob Fransen, te comparei-en den 9. Meert, om moed-Mart. 9.willicheyt bedreven aen 't wtwarpen van de nieu geplante boomen achter Sonnenburg, gedaenden 1. Meert 1613. In &quot;t midden van Meert bebben die trommels geslagen in Wtrecht, om tedienen die bewinthebbers van Ooslindie, daer Steven Verhagen admirael van was. Den 22. Mart, 22.Meert is afgelesen, dat niemant hem ter zee en sal begeven, buyten die vereenichde provintien,sonder consent van de staten ofte ammeraeltijt, daer se horen. Oock is desen dach dat buy-tenlandse gelt afgeset (3). Den 23. Meert een nieu gebot weder gedaen, over die nieu geplante Mart. 23boomen, soo wie een weet aan te brengen in 't heymelijck ofte openbaer,

die sal tot vereeringe (1)   Zie Utr. Plakaatb. III. 408. (2)   De kronijkschrijver bedoelt hier eeue publica-tie, welke reeds in 1583 , den 31. Dec. , werd afge-kondigd, doch sedert dieu tijd bijna jaarlijks vernieuwdwerd. Zie Utr. Plakaatb. III. 470, alwaar evenwelonder de jaren, waarin dit besluit gerenoveerd is, 1613) niet staat aangetcekend. Vergelijk hierniedelietUtr. Plakaatb. III. 463. (3) Placcaet der staten generael tegen Luyksche duy-ten, daerby oock ander payementen op prijs gbestelt,ende seeckere silvere Reaelkens voor billiocn verklaertwerden. In dato 15 Mart, 1613. N. S. Zie StatenPlakkaatb. I. 2984. 9*





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 op sondach den 16. May, is graeff Maui its, gelogeerd sijnde op Bisschopshoff, ter predicatie May 16.jjegaen in den Doin met ander graven ende heeren, daer Speenhove (I) leerde wt den LXXII.Psalm, en 's middachs sijn alle die heeren weder ten Duylschenhuys gegaen met de princesvan Orange , de grooten ende andere, ende 9a nademiddachs is des conincks dochter metgraeff Maurits op den Domstoren gegaen, ende oock in den Dom, ende doen voorts geredenmet vele coetsen lancks die Nieu Gracht, ende doov die stadt van Wtreclit, ende soo voortsna den Duytschenlmys, ende 's avonts al die grofF stueken afgeschotcn met de earners overhaer eten ; ende ?s maendachs 's morgens is de paltsgravinne vertogen na Rhenen , met alle May 17.den adele, als: graeff Maurits, gelogeert op ?t BisschopshofF, graefF Ilendrick, ende graeff Jatiop Janskerckhoff, de oude princes d'Orange in de Domsteeg, de graefF van Cuylenborchende de prins van Portegael op de Nieu gracht, ende corlonel Veer, de ambassadeur vanftngelant Win wold t in 't Katryneclooster, emle voort alle wijnherbergen ende

adelsbuysenvol geleydt ende beledt, ende de namen op de denren gesehreven, met groote lette-rcn met krydt; ende op Vreborch omtrent 300 wagens gemonstert die mee togen , om ba-gagie te voeren van een yeder tot Duysseldorp toe. In 't wttrccken heeft men seer gescho-ten, als: de earners op dat bolwerck aen de Wittevrouwenpoort, ende al de soldaten ofte mus-kettiers op wal ende alle geschoten; die 2 vanen ruyters mede gereden op de hey achter deBik, ende doen weder gekeert; ende sijn Excellentie heeft met des conincks dochter ge-jaecht in 't Ameronger bosch by Rhenen. Dit is 't principaelste, dat daervan is gepasseert inWtrecht desen 15., 16. ende 17. May 1613 (2). Den 18. May is Jan Both's goet alle vercocht met erffhuis, den heelen dach door. May is.In desen tijt heeft men buyten de Weertpoort beginnen te malen met 2 muelens,ende op den 21. Juny met drie muelens, om een kolck te maecken , ende op den 25. Tun. 21. 25.is de eerste balck geleydt aen die solderinck van de kolck, ende op den 28. den eerste Jun, 28.steen , van blausteen ende roodt, ende is groote moe\te geweest, alwaer Moersbergen endeJacob Mertense, als oversten borgermeester ende onderschout,

steedts hy sijn geweest anno1613, den 27. Juny. Den 22. July op donderdach, is **3 schuttery voor de vierde Jul.22.reyse opgetogen, ende was de derde re^se onder 't beleydt van den seer moethaftygenborgemeester ende colonel Drillenborch. Op desen dach is de mis gestoort in de Jeru-salemscfooster van beyde de schouten ende vijf dienaers, daer sy de duer opsloegen meteen yseren hamer, waerduer die cloosters sijn aengcslagen van de staten , de acht bagynen-cloosters (3). Den 8. Augusty is de eerste schujt door die nieu kolck gevareu buyten die Aug. 8. (1)   Zie hierboven bladz. 30, noot 6.                                   (3) In de Annates; Du3SCT,DORPll, lezcn wij : Tnfesfo (2)   Zie omstandiger over hetverblijf van den paltsgraaf        S. Matiae Magdalenae Ultrajevti praetor irruit in mo-ma zijne genialin binnen de Nederlanden, G. BaudAR-        nasttrium Hkrosohjmitanum eo , quod per crcberrimos <tTIU5 Memonjtn , 2dc editie , Arab.1624. fol. bl. 20 enz.       frequent mimos convtntns rcli%iosi locum tarn suspeituitt



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 70 Aug. 23. Weertpoort. Den 23. Augusly sijn alle die soldaten gemonstert, 17 te voet en 2 te peert.Oock is colonel Sissel op Bisschopshoff komen wonen, om tyding te verwachten endetusschen den coninck ende den palts als corant te wesen. Den 12. September is Olden Sept. 22. Bernevelt in 't Katryneclooster ten eten geweest, doch daerna tot den commandeur Ogleyende tot den schout, ende is oock op den 17. September die Katrynepoort ingccomen,alwaer op Vredenborch stonden 6 vendelen Engelschen ende Schotten, ende 2 vanen ruy-tery aen elcken syde , ende comende op de Nuede daerstonden 8 vendelen Duytschen ende Engelschen , ende op de Gansmarckt 3 vendelen Francoisen, ende doen is Johan den Olden Berne-velt ten bancket gegaen tot cornel Sissel op den Bisschopshoff, met Ogley ende ander heeren.In de maent October is die wet verset (I), als die borgermeestersMoersbergen ende Drillenborch,in wiens plaetse sijn comen llysenborch ende Dirck de Gooyer, Ledenborch's swager schepen,Oct. 8. ende anderen. Den 8. October op vrydach 's

middachs is Vincent Drillenborch (2) ontboden,rentmeester van de Pauwelsabdy, in de statencamer te comen, ende van daer nae Hasenborchgebrocht ende vastgeset, ter cause van eenige boucksken, die by wt heeft laten gaen, endegedruckt by Abraham Herwijck aen de Buerkerck, die in boete is geslegen van hondert ende reddtderant, ut monitae a me moniales ante annum fue-tint j ipsas peccare contra commune ecchsiae commodumit plane absolute indignas esse, praesertim , cum nontantum in suum, sed etiam aliorum monasteriorumprae-judicium.) agerent. Vcrum tarnprivatim nominatim, quampublice in genere perstrictus sum. Rediit itaque prae-tor ad idem monasterium in profesto S. Jacobi et al~tare et imagines conjregit, casulam unamet calicem se-cum abstulit, omniaque altaris omamenta tanta rabie ,vt procuratrix , tantorum conventuum architecta et ame praecipue indarguta in animae deliqu*um incideret.Jiursum in ftsto S. Laurentii et diebus aliquot subse~quentibus magistrc tus in omnia monasteria irruit etomnia eorum , tarn mobilia , quam immobilia bonaeon-scribit, et in ftsto S. Rartholomaei subseqvente atimen-tationem moniahbus, ante annum J583

profeuis, de-cernunt, junioribus nihil assignant, certis legibus prae-scripiis. Monitae erant moniales Hierosohjmitanae sae-pius per ipsos kereticos. Receptor mint Brigittanarumdixerat: »Cavete vobis , ne cum exteris sacerdotibus con-ventus facialis , ut Ilicrosohjmitanae.&quot; Consul quoqueDrillenburgius Adiianae Riddcrac, Hierosolymitanae pro-curatrici, dixerat semel: te nunc amplhts jtivare non pos-sum. P'erumincassumfuerat. Kam et pro condone reli-giosi laudabant Hicrosolymam, ut strenue agcntem , etquod Vcus custodirrt Hicrosolymarn , similiaque. Quin into post decrctam atimentationem creberrimis conventibutnon abstinebant , vesperas cantabant, confidentes, utdicebant, in S. Wilhelmi, quern crebro invocabant suf-fragiis , cujus invocato suffragio indie S. Mariae Mag-dalenae praetoris tram resedisse affirmabat procuratrixet ghriabatur , sed ridentibus omnibus , cum postridieacrius turbarentur* Rursum prima Novembris jubentmonialibuSj ut mensam communem separarent et insuperomamenta ecclesiastica tradant, quae pleraque etiam ,nobis reluctantibus, a mulierculis tradita sunt. DecimaNovembris in profesto S.Martini rursum imperatur se-paratio mensae

communis, sub gravi poena, quae etsubsecuta est ex hac causa, cum sacerdotes seniorcs con-senlire nollent traditioni ornamentorum et separationieoque nomine Dominus Wachielaer et ego graves a ma-gistratu minas a twbis intentar smtiebamus , ob ali-quot monialesjugum excutere volentes et omnia, quaediccbamus , ad magistratum deferentes et requirentes ,it quandoquidem nos consentiie nollcmus, per vim quasiseparerentur. (1)   Utr. Plahaatb. III. 131. (2)    Vincent Drillenborch , 1612, 13 raad ; Utr,Plahaatb. 1625 ontvanger van bet oudscbild-geld j1643 oubekwaam vcrklaard , om in den boedel vanzijn' oom Dompselaar gebruikt te worden. Raads-beshiiteti.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 71 lachtentich gouden realen ende al d'exemplaren prijs, ende in de statencamer gebrocht endewederom doen balen, doen men wiste, dat die waren buy ten die stadt ofte binnen, ende isgenaemt de Wechwyser. Den 23. October is in de vierschaere in 't stadliuys afgelesen alle Oct. 23.die geconfisceerde goederen van dese wtlanlsche borgers als Claes de Gooyer, de Mande-maecker, de Boer ende andere meer. In dese tijt beefc men dat Nachtegaelsteegken buytendie Witvrouwenpoort gepoot met bootnen. Den 28. October weder alle die soldaton gemon- Oct. 28.stert. Den 5. November is een gebodt van 't stadthuys afgelesen (I) van de jonckheydt, dat Nor. 5.sy niet meer binnen de stads mueren, ofte op de Nue ofte staetsplaetse moeten spelen met kol-ven, kaetsen, knickers, bickels, penningen, kaerten ofte stocken, ende men steenen te stor-men, ofte met vloecken ende sweren, crualijck spreken, ofte in de kercke onder de predicatiemet keersbranden, ofte aen de kronen, kistwerck ofte op kerckhoven eenige moedwilligheydtbedryven ofte aenveerden, in wat maniere die sy,

ende diedaer by staen ende behagen in heb-ben, sal oock daervoor gehouden werden, ende een yeder van dien, out ofte jonck, by oftesy, sal verbueren 6 karolus gulden, ende noch op Hasenborch geset te worden tot waterende broodt, ende sullen de voorschreven boete van 6 gulden, die ouders voor haer kin-deren, ende de meester voor haer werckinderen moeten betalen, ende dat aen den behuer-der, die dat doet ter plaetse, daer hy yemant vint; op dat alles in Gods gemeente ende indie Christelijcke religie mach toe gaen tot sijns naems eere ende onse welvaert; gedaen byclockluydinge den 5. November 1613. Den 12. November die weet laten doen aen alle die Not. 12.schouten in de stadt, dat sy die vreemdelingen in haer buerten moeten aenbrengen, op dieboete van 3 gulden, tegen maendach den 15. November (2). Den 13. November een gene-Nov. 13.ralen danck- ende biddach gehouden door alle die provincien. Den 25. November is in die Nov. 2.>.statencamer in presentie van alle die heeren ende staten in 't openbaer gebannen Vincent vanDrillenborch wt die stadt, steden ende Ianden van Wtrecht sijn leven lanck, op dondcr-dach 's middachs ten elf uren,

als hy hadde geseten 7 weken min eenen dach, maer geentijt gelesen, wanneer by moet vertrecken. Maer hy is wt de stadt gegaen op Saturdachvoormiddach den 27. November 1613, om 10 uren. In dese tijt is een sprake gegaen, dat Not. 27.Moersbergen goet in Vrieslant is aengeslegen tegen Kanter's goet, om hem dat weder te geven, de personen , die op de vervaertijt van Victoris lest-leden , yder in sijn gebuyrte sijn comen wonen, mits--gaders waer die van daen sijn , waer ende hoe lang sybinnen deser stadt gewoont hebben , waermede sy htmerneren , ende of sy van aelmoessen leven , allcs je-gens Maendage toecomende , voor den inganck des raets,op pene van drie gulden by den gebrtkigen schoutente verbeurcn. RaaJsbesL (1)   Vtr Plakaatb. III. 439. (2)  Men beschouwe deze aaazcggmg in verband meteeue resolutie , in dato 8 November: Gcresolveertby den rade , deu schouten respective van de gebuyr-ten, soo op de oude als niewe graften binnen deserstadt, als oock van de vier baytenpoorten te ordon-neren , in goed leesbaer geschrifte, in de secretarie de-ser stadt te levercn , de namen ende toenamen van alle





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 73 Ameronghen, snydcr ende borger t' Wtrecht, ende gebannen in 24 uren te verlrecken , oppene om met den sweerde gestraft te worden. Dit was diegene, die den hoeymaecker op dewachtdootschootindermrytenatie, 1610 in January. Den 7. July gemonstert. Den 8. dito 2vendels Engelschen ende een Francoys vendel wtgetogen. Den 9. dito 2 vanen ruylers wt Wtrechtende 'savonts graeff Hendrik ingecomen, ende 'smorgens den 10. July getrocken naerSchenckenschans op Guelick ; blijft noch 13 vendels te voet in Wtrecht. Den 1 i. July istot Wtrecht de nieu jaermarckt ingestelt (1), ende afgelesen , in de plaets van de Ponti-aens-merckt, ende begint den 15. July tot den 4. Augusty, maeckcnde 3 weken, ende is metvoorgaende placcaeten door de steden gesct; ende en sullen geen kramen by den Dom staen,op pene van 6 guldens , maer op de Marie-plaets ende kerckhof. In desen tijt is de Domboven geschildert, die, 'sjaers te voren in July, beschoten wert met hout. Den 25. July,op maendach, is de schuttery voor de vijfde reyse wtgetrocken onder Dirk de Gooyer: endedesen

dach op de plaets gcspeelt door Engelschen; den 26. door Francoysen, daer een op- Jul. 7. 8.Jul. 9.Jul. 10.Jul. 14. Jul. 2.3.Jul, 26.Aug. 16-21Aug. 22-23, de vanen ruyters weer loop qnam door Jakes, den peerdeberejder; Desen dach sijn incomen van Guelick, met graeff Hendrik, die doortooch. Van den 16. Augusty Lotden 21. is een groot gctreck geweest, in ende door Wtrecht, van soldaten, na boven,ende sijn 5 vendels Duytschen in Wtrecht comen feggen. Van den 22. Augusty tot den-j3. s nachts, is Volckert Bodt, borgeimeester, banqueroet gcspeelt als ontfanger van's conmcks domeynen , daer de landen aen ten achteren quamen omtrciH 2 Lonnen (1) Utr. Plakaatb. 111.678. Omtrent deze nieuwejaarmarkt vinden wjj het volgende, in de stedelijkeRaadsbeshtiten , aangeteekend : 40 Jan. 1614, Vermaende de heer borgemeester Rey-senborcli, dat men sonde vcrsoeken octroy van de E. M.H. staten van Wtrecht, om de jaermerckt van Pontiaenle mogen verleggen op Maria Magdalen en. 2J Mauri. De raet heeft op het voorgeven van denheer van Reysenborch , als eerste borgemeester deserstadt , iteratyvelyken ende eendracbtelyken geresol-veert, de

Pontiaens-jaermerckt te verleggen op MariaMagdalenen , ende daer toe tc versoeken, op de t^rstebeschryvin^e van de E. M. H. staten van Wtrecht ,octroy, ende sulcx, by officie van billetten, door alieHe provincien kundt te maken. 44 sipr. (Rapport v. bescbryving). Op 't vierdenopendi; de Pontiaensmerckt , dat in 't verleggen vandien eODflent gedragen ende octroy verleent was. 2 M':?; Billetten van de vryroerckt tot Magdalenente doen drucken. 44 July. Goetgevonden by de publico tie van denieuwe jaerinerckt nude te interdiceren cenen yegelijc-ken , soo wfcl den borgers ende innewoonders deser stadt ,als alien andcren , die op de voorsz. jaermerckt mittcoopmanschap ofte waren van buyten binnen deser stadtsullen coineu, met haer cramen ende craem op deserstadls p aelse, over de Lokensnyders ofte St. Mertem;brugge, v )0r te staen; maer dat die sullen reguleert worden op St. varie-plaets ende v66r ende benefleus St. Marie-kerckhoff. E:de ten eynde de voorsz. cramen , terplaetse voorsz, ofte elders, daer men sulcx ordoimeren sal, metgoede orde geregulccrt moge worden, autoriseert de raet daerloe miju E. H. van den gerechte. -**Het octrooi der staten , in dato 7

Api il 1614 , vindt men in het Utr. Plakaatb. III. 5i3 , 44. Ver~ der aldaar III. 678, een plakkaat aangaaudo cl*n Lij i en de plaats der jaarmarkL 10





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 75 cocht hack voor de Waaok te sijn. Den L November weder gemonstert dat nieu garnisoen.Den 12. November een dieff op de plaets gehangen , ende hadt by hem aen de galch eenpeertcop, een ramscop , ende een bycorff. Den 25. November ende den 26. sijn de soldatenweder incomen wt het leger, namelijck 8 ofte 9 vendels. Den 4. December een misse ge-stoort, daer een preker munnick de dienst dede, die gebannen worde. In desen tijt mos-ten die bagynen wt het Claesclooster, ende voeren in Arckelens, daer (van het Claescloos-ter) een tuchthuys gemaeckt word. Den 8. December sijn de soldaten samen gemonstertin Wtrecht, 21 vendels te voet, ende 2 cornetten te peert, samen 23 vendels, ende wakenover den 5 nacht. In desen tijt heeft men met schermeyen op die Nue beginnen te spelen.Den 18., 19. ende 20. December sijn hier 3 dagen geluydt, alle dach 3 men. over Waj-raven , heer van Bredero6, tot Vyanen gestorven. Van Kersmis tot Nieujaer 6 vendelenDuytschen wtgetogen na sticht van Overyssel (I). Eynde des jaers anno J6J4. Nov. 1.Nov. 12.Nov. 25. 20.Dec. 4.

Dec. 8. Dec. 18-20. 1615. Den 11. January noch een vendel Duytschen wtgetogen. Den 15. is de commissaris.....Jan. 11. 15. gestorven in den Haghe, monsterheer tot Wtrecht, daer begraven. Den 18. heeft het Jan. 18.gedondert ende geblixemt (2). Den 19. de heer van Brederod begraven tot Vyanen, Den Jan. \9. lijk sonde konnen doen approprieren voor tot eenwage, ende achter tottet bicraccijnscamer , ende alsulcxdeser stadt seer dienstclijk om te-copen; heeft, 't selvemede goet vindende, naer genomen deliberate , gecom-mitteert de heeren borgemeesteren voorn. metten eer-fiten cameraer Corn. v. Deuverden , onune de voorsz.huysinge te besichtigen , code voorts op rapport naer-der metten eygenaer ofte possessent derselver, nopendede coop , in communicatie te treden , te meer soo devoorn. eygenaer laet verluyden , die deser stadt vrjf-hondert gulden minder te will en geven als ceuichparticulier. In een Raad&besL van den 21 Maart 1614 , vinden wijaangeteekeud : Ornnie de huysinge genaempt Keyserrijkyte fitadts beboef gecocht, met communicatie van de Ed.neeren borgemeesteren ende gerechte, te doen appro- prieren tot eene wage ende bieraccijnshuys , is't

doen-lijk , ende alle gereetschappeu ende materialien dacrtoenoodich , ten minste costen deser stadt te versorgen ,mitsgaders met communicatie als voorn. rypelyk teoverleggen , hoe ende in v»elker voegen men tenmeesteprofyte het schoouhuys mette erven, daeraen beho-rende , soude inogen vercopen ende uitgeven. Zieverder Utr. Plukaatb. 111. 1031. enz. A. Buchelii ,Descriptio Rheno Traj. p. 118. L, Hortensit ,Rerum Ultrajectin. Ultr. 1642. p. 156, (1)    Het Utr. Plukaatb. bevat over dit jaar slcchlseenige niet zeer belangrijke bjjzonderheden. (2)    DosseldoRpius zegt in zijne meermalen aan-gehaalde Annates: A fine Januarii usque ad tnedium Martii dura fuithiems , tanta nivis copia , fcj v.ajorem tgo non mtminerim* 10*







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 78 trynenelooster van omtreni 30 Walscbe predicanten wt ollc lauden t daer Wtenbogaert oockwas, die sondachs leerde wt Galaten V: 24, daer Vorsty tegenwoordich was den L0.September. Den 19. September liebben die van de oude religie een request ingegeven aende magistraet. Den 2. October is de beer van Geresteyn (1) borgermeester geworden in Ry-senborchs plaets, ende Dirck de Gcoyer, blinden Dominicus Bogaert, Jacob Scbendel came-raers. Den 10. October noch een request ingegeven, maer geen antwoort cregen , dan alsvooren. Sijn op den 21. October gepant omtrent 27 ofte 28 persoonen, ende in 't erf buysgebrocbt tot Jan Willemsen. Den 25. October is de jonge prins naer boven bier door ge-togen met de ruytery ende wagens om't voelvolck, soo men seyt na BronswijcL Den 10. No-vember is geen stadtsbeer meer geweest op Meertens avont, die geduert heeft van 't jaer1528 tot anno !GlyA den lesten beer (2). In dees tijt begoste die Weertpoort 's avonts te Sept to Sept 19 Oc t. 2 Ort. 10 Oct. 2] Oct. 25 ^tov. 10 tot cersle aenstaende

beschryvinge verlecnt sal wordeneene ordonnantie ter somnic van tweeduysent gulden,soo op die selve beschryvinge eenige voorslagen gedaensullen worden, waeruyt de resterende seven duysentgulden souden mogen betaelt worden, doch indien devoorsz. voorslagen nyet aengenomen en worden, dataldan de voorsz. seven duysent gulden betaelt sullenworden in voegen als op voorgaende jaren, brederyer-niogens de resolutie van de Ed. Mo. HH. staten voorn.,van date den 8. Nov. 1616. 6 Jan. 1617. Ordonnantie te maken op den ca-meraer Bogaert, van 6000 fl. , te hantreycken Corn,de Gooyer , subst. secretaris , tot vervullinge van deyordere costen aen het tuchthuys te doen. Den 28.October 1616 lestledeu. (1)  Jonker Aemt van Suylen yan Nyveldt, heertot Gerestein , burgemeester 1615. 16. Utr. Plakaatb.III. 181. 182 , vaarhij de gewone opgave dcr nieuwemagistraatspcrsonen. (2)  De stad Utrecht «u verpligt, jaarlijks aan denhove van Holland een beer of mannetjens varken televeren. Deze werd op St. Meertens avond (10 Nov.)gekocht, en alsdan naar 's Hage gezonden. Een vrijomstandig verslag omtrent dit gebruik, vindt men bijDERrEMETl,

Besthrijv. van's Gravcnhage , 1.163-66,hetwelk wij uit onze aanteekeniwgen zullen trachtenaan te vullen on te verbeteren. Vruchteloos hebben wij beproefd de oorzaak vandit gebruik op te sporen. Naar het algemeen gevoelenwaarin ook onzen K,ronijkschrijver deelt, dagteekent mitteerden deser stadt, op de bcscliryvhigc, tot op~bouwinge Yan het tweede perk oftc deel van liet tucht-huys weder by provisie geconsenteert hadde de sommevan 9000 gulden. 25 Oct. 1616. De raet uyt het angeven van deliceren borgcnieesteren, als mede gecomroitteert tersake diene tot erectie van een tuchthuys, verstaenhebbende , als dat die dartich duysent gulden op voor-gnende jaren , soe by de Ed, Mogende heeren statenals deser stadt geconsenteert, ende dat het voorts ver-trecken van 't serve huys, nae oordcel ende oculatie vande meesters , daer aen arbeidende , noch een grotesomme van peiiningen sal costen , ende in consideratiencmende , dat bet voorsz. tuchthuys ten dienste vande gemeente , noedelijck op het spoedigste dient vol-niaeckt , heeft naer eenige deliberatic daer op gehou-den, tot voltreckinge van 't voorsz. wcrck van stadts-wegen geconsenteert noch

ses duysent gulden , endevoorts hare Ed. gecommitteerden op de jogenwoordigebeschryvinge besoignerende , gelast ?t geene voorsz. deEd. Mo. heeren statcu vooru. te remonstreren , endedien volgende hare Ed. Mo. te vcrsoecken , mede tenfine voorsz. te will en accorderen de somme van negenduysent gulden. Actum ut supra. dJ Nov, RapportcerHen tie Ed. lieeien borgemees-teren ende d'andere deser stadt , ^ccominitteerden ,gebesoigneert hebbende op de afgedane beschryvinge ,als dat die Ed. Mo. HH. staten, tot voltreckinge van't tuchthuys nochmael geconsenteert hadden de sommeyan negen duysent gulden , waei'vnn by provisie ende





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 60 1616. Marl. 12. Den 12. Meert is lot Vyanen getrouwt de beer van Brederoo, met de docliter van den Wart. 19. giaeff van den Brocck. Den 19. Meert sijn sy tot Wtrccht comen, trocken na Arnhem. MnH.1T. 23. Den 17. Meert is de huysvrouw begraven van colonel Sissel in den Doro. Den 23. Meert is de graeff van Cujlenborcb weder na Cuylenborcb getrocken ter woon, met sijn famille. Marl. 26. pen 20. Meert is Gen it Obijn bier geweest met consent van de staten , een nacbt, om se- TNl.iii. 12. ker veden. Den 12. Meert Dirk Kan ter tot Leeuvvaerden gestorven. Den 26. Meert is Kanter tot Ibitlern begraven by Swollc, daer sijn soon mede ter begravinge was. Jiin. 7. 15. Den 7. Juny 2 vendel Engelscben incomen \vt Vlissingcn. Den 15. Juny is op de plaets gegeeselt den dooven raelsheer Rijck Pujswijck, een snyder Ysebrant, een scbilder Christiaen, een outpander, endc gebannen wt de stadt ende steden van Wtrecbt, ter oorsaecke van qualijck lasteren ende scbelden van de beeren ende staten cler provincien van Wtrecbt, die sy door valsclie getuygen nieenden op een

ander te dringen, genoemt Buytendijk, ende mos- ten met gevouden banden ende gebogen knien Godt, ende die justitie , ende die gemeente om vergevingc bidden in 't openbaer op 't scbavot, ende oock aen Buytendijk in yi stadthnjs Jul. 12. ?s nademiddaebs- In Juny ende July is de Marieplaets vergroot. Den 12. July is de graefF Aup.28. van Cuylenborcb weder incomen. In Augusty Sissel getogen na Engelant. Den 28. Augusty is de marckt afgelesen van dc Stcenwecb, om te wesen op de Marieplaets (I). Den eersten {1) De stedelijkc Raadbbesl. behelzcn hieromtrentde valgcndc aanteekeningen , als : %% April 1616. Om de heeren dekenen endecapitelender kerke van St. Mnrien in't vrintlyke te versoeken ,dat hare Ed. milieu , tot verhredinge van de plaetsen ,daer deser stndts jrermerckt geliouden wort, de muvrvoor Let voersz. haer kerkhoff of te docn breken ,ende voorts de eerstc rye bomen om te honden , omvan stadtswegc gestraet te worden , .ten eynde de coop-luyden, die voorsz. jaermerct frequenteren, te bequa-men met hare coopmanschap ende cramen geaccom-modeert mogen worden , worden gecommitteert dcheeren Bor ende rVyenrodc ,

schepenen , met Jo. vande Pol , raelsheer. %9 April De raet deser stadt Wtrecbt gehoort netrapport van Christ. Bor ende Will era van Nyenrode,,schepenen, mitsgaders Jo. v. d. Pol > raelsheer ge-commitleerde , als dat de ecnvaerdjgen dek*aien ende,eapittel der kerken van St. 5Taiie .p;co^.ee&quot;teert li ;.den tot verbredinge ende verlecginge vfttt de plat-tse , daer deser stadts jaermerct wort geliouden, in 't af-breken , ende de molieren van de muyren endc amo-veren van verscheiden ypenbomen voor ende op haerkerkhof staende , in de lengte van orotrent dartichroeden , ende bretdte van omtrent darthalve roedeD ,tot aen het choor van de voorsz. kerken , omme de-selve plaetse , tot costen van deser stadt endc accom-modatie van den borger ende coopman , der voorsz.jaermerct frequeuterende, gestraet te worden, mitsdat men hare eerw. soude verleenen acte van de voorsz.plaetsen , t' eeniger tijt met liuysen oftc andersins'nyette betimmeren , soo heeft de raet voorsz. *t selveconsent in dunk aennemende , haer eerwaerden deversochte acten by desen w.el willen geven. Actum utsupra. j9 Aug. Op het aengeven van den heere van Ge^resteyn, eerste

borgermeestcr deser stadt, is by denrade goetgevonden ende ecndrachtelijk geresolveert,tot avancemcut van de neringen ende gerijf van den' urgers ende opgeseteuen ten platten lande , die haer





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 mcde nocli nict gerust, maer hebben noch ia Augusty een vergaderinge , ofte veel meer eensamenrottinge geliouden tot Jacobus Taurijn op de Nue, alwaer veele der principaelste re-monstrantsche lioofden waren, als: Wtenbogaert, Vorstius , Vennator, Poppius , Grevinck-hovius ende andere, ende dit onder ?t belcydt van Olden Bernevelt, die wt den Haghe duer ginck, Aug. 23. ende quam den 23. Augusty van Vyanen in Wtreclit, in de huysinge van Montfoort, tot raetsheer Zijl, ende bleef daer 9 weken tot den 25. October, dat hy most vertrecken na den Haghe, na dat hy hier door sijn doctoor Taurijn ende meester Gieles een dranck in hadde genomen, daer hy van loste 600 soldaten, die men aennam in 't begin van September; ende Sept. 8. werden gemonstert sonder vendels, omdat daer haest by was; de eerste twee op den 8. Sep- Scpt.9. tember, de capiteyns Lansci'oon ende Spincen, den 9. September noch 2 vendels, als Suy- Sept 10. len ende Renesse, sonder vendels. Den 10. September een generael biddach gehouden. Sept. 11. Den 11. September noch 2

vendels, als Wulp ende Hertevelt, de 5 waren . . . . .,ende werden genaemdt Pajjenvendels in de wandelinge, ende cregen trotse vendels. In'teenstondt met groote letteren: pro patria, dat is , voor 't vaderlandt , in 't ander stont: proChrislo el pafria , dat is , voor Chrlsio en'7 vaderlandt, het derde was met een halve maenmet sterren, in 't vierde stont: ora et labora, dat is, bidt ende waecht, ende de anderetwee oock met sterren ; ende in alles was orange, blau ende wit; ende in alle 6 het staten wapenvan Wtreclit, ende deden haren eedt voor de staten in 'tKatryne clooster, daer sy monsterden*ende van daer op de stadtsplaets, voor de burgemeesters. De inhoud van den eedt luydt aldus:»Gy suit beloven ende sweren nevens den eedt, dien gy 't landt van Wtrecht gedaenhebt, geduerende het garnisoen te deser stede, de edele heeren staten *s landts van Wtrecht,ende de edele magistraten deser stadt, gehou ende getrou te sijn tegens den coninck vanSpaenyen ende synen aenhanck, oock yegens alle vyanden ende moedwillige oproerders ofteperturbateurs van de gemeene ruste, die iet soecken te attenteren ofte aen te rechten, datjegens den edelen heeren staten

ofte magistraet deser stadt Wtrecht soude nadelich sijn, omalsoo de edele staten ende magistraten, met haer gehooisamen borgei'en ende ondersaten, tehelpen beschermen, ende te verdeffentei-en; daer toe help ons Godt ende sijn heylich woordt.&quot;Dit is met opsteking van vingeren betuycht van veele. Dese 6 vendels mosten, strack na demonstering , by de oude soldaten waken, al avont een, ende was Hertevelt de eerste, endequam de Nue al avont soo vol borgers, dat de overschout, onderschout met alle sijn die-naers, de geweldige met sijn cladich niet heeft geholpen; men sloech het met trommels af, jegetis voorg.icnde placcaeten, hem onderstaen , nyet al-        gesien die placcaeten van den jare 1599 , daertoe dit is Ieen heimelijck couventiculen te houden , maer noch        relatief, soo is eendrachtelijck goed gevonden 't selve meer andere op te roeden ende daermede tot Vyanen       placcaet alsoo te doen publiceren. RaadsbesL 30 Maart tndc elders te kercteo te lopen, ende dacrop mede        1617. De plakknten staaninhet Utr. Plakaatb. III. 45K





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 84 1618. Jan. 10. Den 10 January is op de plaefse gegeeselt een Clara Leenaers, die wtgaf, dat 3 van haer kinders met den bose beseten waren , om veel aelmoessen te crygen, ende sloot die met ke- Jan 23 tens. Den 23. January heeft men om de stack moeten ys byten, dat aen tien jaren niet ge- bucrt was, ende de soldaten mosten 's nachts dubbel ronden doen tegen malcanderen aen. Kcbr 6 9. Den G. February weder om de stadt gebeten, nocbtans het seer regende. Den 9. February Febr 24 afgelescn, om schryvers in de stadts poorten te setten, &quot;voor den incomenden man. Den 24. February \vt clck nieu vendel 6 mannen genomen, samen 36, ende na Scboonhoven geson- Mart. 7. den tot haer assistentie. Den 7. Meert is de graeff Floris van Cuylenborcb door Wtrecbt gepasseei t na Arnhem, daer een landdacb gehouden werde, alwaer Syne Excellentie de Wart. io. prins van Orangen op gevolcht is den 10. Meert, niet seer wellecom sijnde van de statenvan Wtrecbt; want borende syne comste wt den Haghe, hebben een brieff afgeveerdicbt inde

statencamer , gescbreven door Ledenbercb , ende den prince tegengesonden door GerritVersteegen soon, die daer door een canuncks proove heeft vercregen van den Dom t' Wtrecht*De prince, den brieff ontfangen hebbende, omtrent Bodegrave onder wege sijnde, als datby bom niet soude bestaen door Wtrecht te passeren, op dat daer geen swaricbeyt wt ensoude moveren aen yemant der inwoonders , is Syne Excellentie, niet wel te vreden sijndetlo^r descn brieff, evenwel gecomen na Wtrecht. De staten vernemende evenwel syne comste,hebben geen soldaten in de wapen begeert, oude noch geen nieuwe stoepen, maer hebben haer4 vcndels scbuttery borgers in de wapen doen comen? ende hem aen de poort verwacht, endequam 's avonts ten 7 uren , ende dese nacht mosten 2 vendels schutters waken, een heel vendelborgers in *t stadthuys, een half vendel in de Marienkerck, ende een half vendel in 'tDuyt-schenhuys, voor den prins , ende desen dach ende daechs daerna nam men noch 300 stoe-pen aen tot de nieu 6 vendel, elck noch 50. Die van de oude gereformeerden hebben hem Mart. 11. een request behandicht, om de exercitie der religie.

'sMorgens den 11. Meert Ledenberch byhem ontboden sijnde , ende daer geweest om ?t schryven des brieffs , is (Maurits) omtrent 7 urenweder vertrocken na Arnhem, een vendel borgers hem wtgeconvoyeert, ende prince Mauritsreed achter de cortegaerde om op de Nue, omdat by de nieu soldaten niet sien en wilde , Mart. 13. die daer veerdich stonden met haer geweer, dat yeder seer verwonderde. Den 13. Meert isdat vendel soldaten op de Nue gebleven, dat ordinares 8 jaren lanck aen de Wittevrouwenpoort plach te trecken, ende stuerde daer maer 12 man heen, omdat die nieu waertgelden Wait. 10. nu soo sterck waren, op de Nue wacht. Den 16. Meert is graeff Hendrik stil doorgetroc- Mmt. 18. ken , oock na Arnhem. Den 18. weder alle dat garnisoen gemonstert, oude ende nieu Yen- Mar»»29. dels. Den 29. Meert is de prince tot Vyanen heerlijck ingehaelt, comende van Arnhem r





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 86 nven is graeff Ernst Casimier ingecomen van Arnhem, oock de leden van de 4 steden van 3ul. 17. Wtrecht. Den 17. afgepubliceert de schuttery niet te schencken, op boete van 30 stuivers.Desen dach sijn alle de staten vergadert geweest in de earner, de prince daer niet geweest, Jul. 18. maer ly by hem. Den 18. door de stadt gereden buy ten ende binnen, ende de soldaten opende off sien trecken , out ende nieu. Des sondaechs niet ter predicatie geweest. Des maen- Jni. 20. daechs den 20. July de schuttery opgetrocken voorby den Duytschenhuys , 4 vendels , elckvendel omtrent200 mannen, braeff in de wapen, de capiteyns NyhofF, Deuverden, deGooyer , Jul. 21. Donselaer, ende was kermis. Den 21. kermis avont, sijnde 's morgens ten 3 uren, sijn allede oude soldaten stil in de wapen gecomen te voet ende te peerde, als 13 oude vendels voet-volck ende 2 vanen peerden ruyters, ende noch 3 vendels voetvolck; 's morgens vroech in-gecomen , de twee van Syne Genade graeff Ernst , ende de derde van den heer Brederode ,.ende strack de straten beset, op de

stadtsplaets 2 vendels, op de Gansmarckt 3 vendels, opde Nue 9 vendels by 't wachthuys, ende een vaen ruyters, by de Wittevrouwen brug eenvendel, ende aen de Wittevrouwen poort een vendel met een deel ruyters, ende sommigeruyters reden door de stadt met 3 ende 4 samen, ende graeff Ernst met monsyeur Fama re-den door de quartier; ende de prins comende op de Nue na 3 uren, Hertevelt de wachthebbende, ende saturdach colonel gemaeckt sijnde van de staten over dese 6 nieu vendels ,een schoon regiment, voor hem den prins comende in de corte gaerde, vraechde naer dencapiteyn; de luytenant Peter Bodt seyde: hy soude comen. Maurits seyde: sy souden hareneedt te werckstellen , maer sy flau sijnde, soo seyde de prins: legt samen uw wapenen neder.in de cortegaerde, welck sy datelijck deden, ende mosten na huys gaen, ende sondt toen Famamet den meyoor naer de ander 5 vendels, dat sy haer trommen souden omslaen ende in de wapenencomen, dit soo geschiede, ende wilde de vendels op de Nue hebben, ende soocasserenj maerdoor voorbidding van de staten, gedaen door Groes monsterheer, (Jan Cornelissen) Casterodeurwercler

der staten, dat sy in haer quaertieren mochten gecasseert worden, is toegelaten ,mitsdien bet datelijck most geschieden. Ondertusschen , sijnde 6 uren, quamen oock de ruy-ters van Anicrsfoort, medebrengende 3 wagens met kruydt ende loodt, ende op de Nue ge-reden, maer de prince ginck aen de poort by de ruytery, haer gebiedende op de Bildt teryden tot naerders advys, welck sy deden. Maurits, weder op de Nue comende, heeftgaensitten voor een schoenmaeckers duer, genaemt Dirck Sweersen, die hem oock noodichde in*t huys te comen, dat hy noch dede, de meyoor brengende hem elck reyse bescheydt, watvendels dat daer al gecasseert werden. Doen gingen alle de Achythophels duer wt de stadt,ende ondertussen quamen in de stadt by den prince de heeren van Amsterdam ende Enc-huysen, oock van Dortrecht om hem te welcoomen, ende gingen oock met hem naer denDuytschenhuys omtrent 11 uren. Doen dit alles gedaen was, sijn de 6 vendels verslegen^











Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 91 gewelcommeseert, ende cock van den raet. Is binnencomen , rydende twee trompetten voor wt, blasende Wilhelntus, de straten behangen met lanteernen, ende toortsen, ende heerpannen, dat lust was om te sien j desen nacht 7 vendel soldaten gewaeckt. ?s Anderdaechs ten 11 uren na de statencamer gegaen, ende daer gecasseert hebbende tresorier de Goyer, Frederick Baeckx, Rysenborch , Grovesteyn , Moersbergen, Meydrecht^ ende ?s avonts de wacbt op sien tree- ken, 4 vendels op ende 4 aff, ende tot graeff Ernst ?s avonts ten eten geweeest op Bisschops- hoff. Den 30. December op woensdach niet in de earner geweest. Den 31. graeff Hendrick Dec. 30. 31 na Amersfoort gereden , 's avonts wedercomende. In desen tijt is een genaemt Boodt, gevangen in den Haghe gesedt. Eynde des jaers anno J6J8* 1619. De prince op nieujaersdach ten 12 uren na de Vaert gevaren op Schoonhoven, met al Jan. I.sijn staet, ende volck, graeff Ernst hem geconvoyeert (I), In dese tijt is binnen Wtrecht een Riietorisijnsoamer opgerecht, in 't Jacobs-gasthuys.Haer

blasoen is de pellecaen met jongen, op een blau velt, haer advys Wt reohte liefde,haer vertooninck is roosmareynbloemeken , ende speelde haer eerste reyse den 3. January voor Jan. 3.3 stuvers, den armen, haer vendel stack wt, den heelen dach, op sondach; dc pellecaenstt in een roosmareynsboom, een out vendel in 't midden, wapen van Engelandt met de roos,met dit advyse ; Wt minnen de roose eendracktick,Trou doet blyeken waeracklich (2). Den 9. January in Zeselienclooster gewaeckt met de vendels een reyse 5 is tot een wachthuys Jan. 9.gemaeckt. Graeff Ernst 'smorgens fc'een ure na den Haghe getrocken, ende den 14. 's mor- Jan. 14.gens vroech sijn 2 soontjens, daer ontboden sijnde. Den 19. de cortegaerde vercocht voor Jan. 19.200 ende 32 gulden, ende elck gulden 2 blancken, samen 249 gulden 8 stuyvers, waslanck van mijn voeten 80 ende 28 breedt, afgebroken den 20 January, ende tot Rotterdam Jan. 20.soo een gemaeckt. Ons wachthuys was gemaeckt in Augusty 1610. (1) Reeds in . Aug. 1618 lazen wrj van het zenden        strauten. Zie Batjdatitius , Memorim op 1616. 1617. van Brederode's vendel naar Schoonhoven, en het   

    1618. yertrek van graaf Ernst naar genoemde plaats, pit           (2) Zie over dczc Rederijfcers W. Kops , Schcts eener alles geschiedde ten gevolge van hevige oneenighe.den        Geschiedenisse der rederijkeren in de Werken von dc tusschen de Remonstrant en en Contra - Remon^       Maatsch, der Nederl, Letlerlu te Let/den , 1774, II, 331, 12*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 92 jau.23. Den 23. January is tyding comen, dat Moersbergen gevangen was, boyen in't landt van 2 Vaen ruyters (I).im. 26. Den 26. January is een ordonnantie van de nieu 8 vendel schuttery afgepubliceert (2), waerna sy haer liebben te reguleren, so oock in druck wtgegaen dienselven dacb. Graeff Ernst wederJan. 30. comen den 30. January, 4 dagen vooren sijn soontjens, ende bebben elck een capiteynscbapFebr. 8. cregen. Den 8. Februai*y op vastelavonts maendach, sijn alle die 7 Armyniaens ofte Remon- strantse predicanten binnen Wtrecbt ontboden , 's middaechs ten 12 uren, voor die heeren, ende gecasseert van baeren diensl van de staten generael, ende het synodus nationael gede-Febfn.puteerden (3). Den 11. afgelesen niet op de Nue over de guete te staen ?s avonts inde parate der wacht, op boete van 3 gulden (4); van wegen bet vroetscbap geboden, den offi- cier te geboorsamen.FeLr. 21. Den 21. February op sondacb , 's avonts omtrent 7 uur, is op Bisschopshoff geboren een jonge soon van de bertoginne van Bronswijck, huysvrouw van Syne Genade

graeff Ernst, ende dingsdnch 9s avonts gedoopt, om 't sieck was, op 't huys, ende heet graeff IViaurits5 deMart. 1. staten van Wtrecbt gepeetders. Den 1, Meert op de Leek voor Vianen nocb bier getapt, in tenten op 't ys, ende graeff Ernst noch overreedt met sijn koetswagen, ende ick selfs denMart. 6. 28. February gesien. Den 6. Meert soude een Joost Lenninck gehangen bebben, geboren tot Dillenborcb , om sijn dievery, maer door Yoorbidding aen Syn Genade graeff Ernst, meet 6 jaer in 't tucbtbuys sitten , binnen Wtrecbt. Ende desen dacb is dat schavot vercocht op rt Vreborcb , daer 't geset worde anno 1596, ende sal nu op 't peerdevelt staen; is aenbesteedt Apr. voor 220 guldens een nieu te maecken. In 't eerst van April is in Wtrecbt volck aen- Apr. 5. genomen voor de stadt Nurenborcb. Den 5. April een publicatie gedaen, wie eenige pas- quillen vont, datelijck te scbueren ofte branden, sonder lesen; ginck wt van de staten 9s landts van Wtrecht (5).Apr. 27. Den 27. April is binnen Wtrecht (6) begraven jonker Lambert Kanter, ende gestorven te Dortrecht op den nationalen synodus, ende worden gedragen van de 12 dyakonen, daer by onderlinck van was, ende

gingen mede acbter *t hjck 500 ende 40 personen, oock Apr.26. Syne Genade graeff Ernst, ende veel adeldom. Den 26. April is tot Dortrecht het May 3. synodus wtgeroepen in de groote kerck, daer graeff Ernst oock fs nacbts trock. Den 3. May (1)  Zie eenige bijzonderheden hieromtrent brj BAt*-           (6) Wtrecht, eene acbrijffout ran den kronijk-OARtius, Memorien op 1619. schrijver. Lamb. Kanter overleed den 24. April te (2)   Utr* Plakaatb. III. 591.                                            Dordrecht, en werd aldaar ter aarde besteld, (3)   Breder bij Brandt, Historic der Reformatie, Zie Brandt, Hist, der ReJormatie, IV. 577. L. KanterIV* 390, 970.                                                                        tras, alsouderlingwegensdeUtrecbtsche kerk, gedepu- (4)   Utr. Plakaatb. III. 693.                                            teerde op bet Synode teDordrecbt; raad 1598 ,1604 ,(5; Utr. Plakaatb. I. 734.                                                SjBchepeu 1600, 1,2,3. Utr. Plakaatb. III. 178,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 93 sijn vecie vreemde wtheemsche predicanten door Wtrecht comen, van 't synodus comende ,ende trocken na huys, 's nachts blyvende, als: van Switserland, Hessen, Palts, ende andere. Den 3. May Bernevelt onthooft in den Haghe(l), van onsen meester Hans (2). Den 5. May May 3. 5.Ledenberch met de kist aen een halve galeh gehangen, aen ?t gereclit by den Haech,de kist met 3 yseien banden rondom bewaert, ende aen beyde einden yser plaeten, met?t hooft om hooch hangende , een yseren bout door de kist (3). Den 7. May het garnisoen May 7.gemonstert, li vendels te voet, ende 2 te peert, in presentie van graeff Ernst, ende denjongen hertog van Bronswijck, die oock hier was. Den li. May graefF Hendrick incomen May 11.'s avonts, ende 's morgens den 12. de ruyters gemonstert buyten , ende voort vertrocken , May 12.comende van boven , alsins de ruyters gemonstert hebbende. Den 24. May op maendach, May 24.Syne Excellence stil in Wtrecht comen, 's avonts ten 5 uren, sonder eenich inhalen vanborgers ofte soldaten (4), ende dinsdaechs nademiddach ten

2 uren weer vertrocken , naAmersfoort, ende voort op Zutphen, daer den landtdach was, ende Wtrecht in stilte gela-ten, vergeselschapt met sijn broer, ende den prins van Poortugael, ende meer andere heeren. Op woensdach den 26. May hebben de nieu 8 vendels borgers gemonstert in de Katry- May 26.neclooster, ende deden haren eedt daer by *t vendel, elck vendel voor hooft, als dat sysouden de magistraet ende de vroetschappen deser stadt Wtrecht helpen voorstaen ende be-schermen, de gereformeerde religie helpen mainteneren, ende geen heymelicke vergaderingenofte byeencomste te maecken ofte houden, dat tegen de vroetschappen ofte religie nadelich (1) Niet onbelangrijk zijn de stedclrjke Raadsbesl.        voor het portacl van de wet, ter executie te doenleg- Van dezen dag , luidende aldus :                                            gen. soe ],eb ick niet cunnen nalaten, in regard vau 8 May. De vroetschap jegens vier uren doen roepen ,       myne schuldige plicht, U. E. daervan in haeste )egens wesende ter vergaderinge opten stadtliuyse , is aldaer-       de ord. vergaderinge van de heeren van de vroetschappe voorgelesen een missive by den heere pensionaris uyt   

    te verwittigen. De pronuntiatie van de sententie sal 's Gravenhage , geschreven den 2. Mey 1619, older strjls,        geschieden in de audientie van den hove provinciael 'savouts naer 7t scheyden van de vergaderinge omtrent       van Hollant. Aengaende de sake van de andere gevan- 10 uren; luydeude als volcht:                                              genen , mitsgaders van Ledenberch , en is noch niet Edele, etc. Also by den collegie van de gedele-       volcomelijck gearresteert j doch sullen metten eerstea geerden richteren alhier, in de saken van de gevan-       met yver voorts by de hant genomen, ende mede ten genen gearresteert is eene sententie , by dewelcke Jo-       eynde gebracht worden. hau van Oldenbarnevelt gecondemneert is , gee'xecu-            (2) Men weet dat Barneveld door den scherpregter teert te worden metten sweerde, sulex , dat de doot        van het gerecht van Utrecht werd onthoofd. BaU- daerna volcht, met confiscate van goederen; welcke        dartius, Memorien 1619, bladz. 60.sententie dienvolgende hem desen avont, deur twee van           (3) Zie hieromtrent eenige hoogst belangrijke bij- de fiscalen ende des generaliteyts provoost, omtrent ses     

 dragen in de Bijlagen tot deze Kronijk.uren is aengeseyt, ende dat alsulcx oock alles gepre-           (4) Maurits werd evenwel, door den burgemeester pareert ende gereet gemaeckt wort, omme d'selve sen-       van de Poll, de schepenen en hoofdmannen der schutte- tentie op morgen, voor den middach , op't hiuuenhoff       rij, aau destadspoortYerwellekomt. Raadsbesl24May.









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 97 kettiers van sijn guaerde, ende 3 wagens met cruyt ende loot. Den 16, November een am-Nov, i&bassadeur van Veneetgen doorgepasseert naer Hollant, comende van den Palts (I). In deseweke sijn eenige Ai'mynianen geciteert, om in boete geslagen te worden, door sclioutenduerwaerder, genaemt Coesvelt. Op Meertens avont Peter Sanders ontbodenende boven ge-houden, ter cause: wie daer geweest sijn in sijn buys? ende wat predicant? Dese Meertensavont niet geluydt in den Dom, 's middachs nocb 's avonts, als men plach te doen, maer isverboden door 't vroetschap. Den 18. November ?s nacbts ten 2 uren een huys afgebrancU Nov. 18.aen de Jacobsbrug. Den 20. November Peter Sanders met Hans van Gelder's soon afgeco- Nov. 20.men van Hasenbercb. In 't leste van November, den 27, 29, 30, sijn omtrent 12 ofte 13 Nov. 27-30.Armyniaens gesintden gepant, voor de boete van 50 gulden, die tot Ysaac ende Peter Sandersgeweest bebben, ende Peter Sanders sijn officie cpryt, ende in boete gearresteert van 200gulden. Den 11. December een ambassadeur

van Engelant, comende van de cronincb van Dec. 11.den paltsgrave van Prage, wt Bohemen met grooten staet, ende na den Hagbe getrocken overAmsterdam 'smorgens. Den 14. December sijn dese gepanden haer goet vercocbt, met decreet Dec. 14.van de heeren, die verborcbt waren, elcks voer haer duere erf buys gebouden, in 't bywesendes onderschout, oock tot Ysaac , voor de boete van 200 gulden. Den 16. de 11 vendel Dec. 10.voetvolck gemonstert, ende waken nu 's nacbts maer 2 vendel op die Nue. Den 17. *s avonts Dec. 17.ten 10 uren graeff Ernst met 100 muskettiers na der Gou getrocken, daer moeyte was, endede wet verset ende veranderdt, oock tot Bommel. Dit alles, in 't corte bescbreven van 10 jaren, binnen Wtrecbt gepasseert van anno 1610tot 1620. Ende comen alle voorgaende borgers weder in de stadt, die nocb leven, die indesen boeck gebannen waren, ende nu moeten die Armynianen weder daar buyten wonen, Eynde des jaers anno J6J9. 1620. Den 4. January (graeff Ernst) na Campen getrocken met 30 wagens muskettiers, om de wet Jan. 4.te berstellen, ende cruyt ende loot meegenomen. Den 14 January capileyn Hertevelt (2)met

Strick (3) in de staten genomen van graeff Ernst*                                                              ^an.14' (1)  Weinige dagen later, den 31. Dec. 1619 , N. S.,        raal 22 Jul. 1624 ; raad van state 10 Maart 1G28 ; scho-sloten de staten generaal een tractaat met Venetien.        laster van den Dom 2 en 7 Maart 1631; overleden2iZie Staten Plakaatb. IV. 283.                                              Jan. 1634. Raadsbesl. (2)   Gijsbert Harteveld, kapit. van de waartgelders           (3) Jolian Strict , ridder , heer van LmschoU-n en8 Sept. 1617, Raadsbesl; in het eerste lid gebragt 15        Polanen. Zie ScHELTEMA , Staatkundig Nederland,Jan. 1620, Xftr. Plakaatb. I. 202; in de staten gene-        II, 344, 345. 13



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 98 lii dese tijt heeft men, door Wiliem van de Kemp, van wegen de vroetschap, ecu schattinggehaelt van die niet en waken onder de 8 vendels, soo van Menisten, Papisten ende andere,elck naer sy gestelt waren, ?t minste was vast 5 gulden, ende ?t meest 25 gulden van derijcken, ende de helft reed te geven , ende dat tot de oncosten van de 8 nieuwe opgerechteborgers schutters vendels, soo als men haer de weet dede (I). Jan.20. Den 20. January heeft men weder, door Lauwerman metde gecommitteerden der wet, erf-buys geliouden voor de Armyniaense huysen , 7 ofte 8 , omtrent de Meertensbrug wonende ,die tot Peter Sanders ter predicatie souden geweest bebben; ende tot Peter Sanders voorsijn boete, aen sijn buys oock vercocht, ende tot Kaerl Rijckwaert oock, in de Potte-straet, om der predicatie wille, oock tot den ongedoopten dyaken, al desen dach. Jan. 2t:. Den 26. January is Jacob Meertense, onderschout, gecasseert ende ontslagen van sijn dienst,die by omtrent 20 jaren beeft gehad, ende is in sijn plaets gecomen desen dach ClaesEverssoon de

Gooyer, van Emmerich comende, die in 't jaer 1610 op Glaesdach 300 guldenop sijn Itfff geset worde (2), ende is nu onderschout 1620 5 ende lach d'eerste reyse over Fclir.2 ?t aflesen den 2. February, ende toen worden gebannen de 2 predicanten Vlueten ende Fcbr. 7. Meevtensdijck, afgelesen door Jan Cornelissen Castro. Den 7. February hebben 2 soldatenClaes de Gooyer sijn mantel willen nemen, waarover hy is gequetst worden 5 de soldaten inaparenlie cregen , ende was 's nachts ten 12 uren, ende (juarnen weder los door voorbidding Febr.9. van Claes de Gooyer. Den 9- February souden de heer Geresteyn ende de ritmeester Moers- bergen samen vechten; maer Geresteyn comende aen de Bilt, Moersbergen wachtende, is (deze) niet gecomen , ende sijn daerna in haer huysen bewaert door 2 soldaten van graeff Ftrhr. 11. Ernst, ende worden den 11. February tot graeff Ernst beyde te gast genoodt. Fein-. 19. Den 19. February een dieff op de plaets gehangen , genaemt Peter Lambertsen, de eerste justitie onder de nieu magistraet, ende vroetschap, ende oock van Claes Evertsen (de Gooyer), Wart.7. Den 7. Meert is afgelesen, geen soldaten ofte

ruyters, op haer beletten ofte cleeren, oftege-weeren, te borgen , na desen dach, ende sullen van haer recbt verstoken sijn , is oock met-de trommels op de wacht omgeslegen (3). Desen nacht hebben die borgers 's nachts die Mart. 10. eerste ronde gedaen door de stadt, van 't stadthuys. Den 10. Meert al de soldaten gemon- stert, 2 cornetten peerden ende 12 vendel voetvolck, in het Katryneclooster. In dese Meert oock volck aengenomen op de stadt Hamborg, ende oock nocb op Bohemen, op veele ste- Apr. 4. den ofte berbergen in de stadt Wtrecht in Meert; 1620. Den 4. April den lantcommandeur (1)   Utr. Plakaatb. III. 250.                                             catien van dezeu datum, als: 1°. om geen schuitenin (2)  Resolutie rakendc hetaanstellen van Claes Evertse        de stads borgwallen te doen overuacliten , III. 405 jvan Geyn tot subst. schout, Utr. Plakaatb* III. 220,        2°. bet bedoelde plakkaat tegen het beleenen van sol-en wcl op recommandatie van Mounts.                                daten-kleederen of wapenen , III. 689 j 3°. tegeu te- (3)    Wij vinden in het Utr. Plakaatb. drie publi- kere Ninvweegsche schellingeu, III. 702.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 99 hegraven ten Duytsenhuyse, genaemt Jasper van Lijnden, in wiens plaets quam Hendrick,soon van graeff Ernst, out omtrent 10 jaren, over wiens gravinch ginck mede de jongenlantgrave van Hessen. Den 12. Mey alle dat gamisoen gemonstert in de Katrynen, 12 ven- May 12.dels te voet, ende 2 cornetten peerden. Den 17, Mey een generalen biddach gehouden door alle provincien, ende in Juny ge-Mayl7.maeckt 4 stadtsbruggen , 2 buyten Stolsteech; ende de Reguliers- ende Meertensbruch,ende oock de grachten gediept, de oude ende nieu gracbt in de pingsterdagen 1620. Den 8. Juny graeff Ernst weder comen met sijn vrouwe van Leeuwaerden, nadat graeff Jim. S.Willem doodt was (1). In dese maent Juny is Steven Verliagen wedercomen wt Oostindien,ende is 7 jaer wtgeweest, vol geladen sijnde. Den 10. Juny heeft men binnen Wtrecht weder beginnen 2 vendels volck aen te nemen, Jun. 10.Van wegen de staten generael, ende den prins vanOrangen, ende voor de stadt van Wti*echt,onder de capiteyns Tijman van Wee ende (Gerrit van) Suylen van

Matenes. Den 19. Juny sijn de 2 vendels soldaten gemonstert, elck sterck 90 mannen, Desen dach Jun. 19.Steven Verhagen in Wtrecht gecomen, ende vvaren 7 pecktonnen voor sijn huys gestelt.Den 22. de 2 vendels wtgetrocken , Tijman .van Wee na Zutphen , ende Gerrit van Suylen J&quot;&quot;. 22.na Doesborcb. Den 2. July een out vendel incomen van Worcum, ende nocli een van Jul. 2.Bergen op Soom, 2 van Breda, samen 4. Nocli den 11. July afgelesen, dat men sondaecbs onder predicatie niemant moet tappen in Jul. 11.der berberge, dan den reysende man, oock niet geen waer ter coop setten na 9 uren, opboete van 3 gulden, oock soo yemant sijn gelt op de stadt geleyt heeft, niet meer sal bcb-ben dan 5 ten hondert, ende hjfrenten 10 ten hondert, ofte sy mogen haer penningen we-derom nemen. Dese weeck twee gyselaers van Jt stadthuys wtgebrocken met een coorde, ende twee wt hettuclubuys door 't secreethuys onder de eerde; een was Joost Lenninch ende de soon wtde maeckt in Hollant. Den 12. July dat garnisoen gemonstert, 16 vendel te voet ende 2 te Jul. 12.peerde, in ?t Katryne , in 't bysijn van Cornell's Knijff (2), Jan Francen ,

Claes . . . ,Leerdam, Croes monsterheer. (1) Graaf Ernst was naar Lccuwaarden vettroklten        nnECiiTSEN, enz., Bijvoegseh en Aanmerh. op het X. wegens de ziekte zjjns broeders graaf Willem Lodewijk ,        dtel van Wagrnaar, bladz. 107. Voeg hicrbij stadhouder van Vricsland , oycrleden binnen Leeu-       J. A. C. VAN Heusde, Diatribe in Gulidmi Ludovici waarden den laatsten Mei 1620. Baudartius, Me-       Nassavii, vitam , ingenium mcrita. (Traj. ad Rhen. , morien, 1620, bladz. 37; AiTZEMA , I. bladz. 1;        apud Job. Altheer 1835 gr. 8°.) pag. 138 enz., reel Jiesol. der Stat. Gener* 15 Junij 1620; Wagenaak, X.       de aldaar vermelde bronnen. bladz. 407, dwaalt omtrent den datum van dit over-           (2) Cornelia Knrjf, raad 1586, 1600. 3. 6. Uti\ lijden , zie Mr,, IT. VAN Wijn , Mr. N. C. Lam-       plakaatb. III. 178; raad in de vroedscban 1619; 13* *



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 100 Jul. 2 onder de soldaten, met te mogen diincken onder de predicate ofte spelen , ende oock niet na 10 uren 'savonts, oock niet buyten mo-gen gaen vruchten stelen, oock niet vechten, ende meer ander dingen, afgeslegen doorgraeffJnl.2fc Ernst, Den 24. July de 8 vendel schuttery opgetrocken door de stadt, schoon in wapen.Jul.26.Den 26. July Claes de Gooyer sijn outsten soon seer heerJijck begraven, binnen Wtrecht in.lui.29.de Glaeskerk, met veel volck. Den 29. July sijn 2 nieu vendel Engelschen wt Engelant inWtrecht comen, elck sterck omtrent 200 man, niet dan sijdgeweer by haer, ende wardenin de Katrynenkerck geleydt, oock nieu vendels ende trommen.Aug. 2. Den 2. Augusty is de prince van Orangen in Wtrecht comen, ende worden van de 8vendel borgers seer heerlijck ingehaelt, ende tf vendels togen buyten de stadt de Katrynen-poort wt, den prince te gemoet, ende 4 vendel bleven binnen staen, ende quam soo in destadt door de borgery, die schoon in de wapen was; ende de 16 vendel soldaten waren oockin de wapen , elck in sijn quartier blyvende staen.

's Morgens de prince vertogen na boven, oockAuga.desen dach 2 vendels wtgetrocken, ende vrydachs den 4. Augusty noch 8 vendels wt getrocken,Aug. 5. out garnisoen, na boven; ende den 5. Augusty op saterdach vryleger afgelesen aen den Rijnkant,Aug. 9. ende daer 't leger te vol gen. Den 9. Augusty graeff Ernst wtgetrocken met beyde vanen ruyters,blyven noch in de stadt 6 oude vendels ende 2 nieuwe Engelsche vendels, noch ongemonstert,ende Orums vendel, roepende om gelt, niet willende wttrecken den 4. Augusty, sijn noch bin-AoE.12.13.nen de stadt. Den 12. Augusty de nieu Engelschen haer geweer gecregen. Den 13. op son-dach Stolsteech wtgetrocken met vol geweer, braef in de wapen, ende geel ende swartepluymen, sterck de eerste vendel ruym 200 man, ende de tweede 160 man ruym, elckblau vendels , ende togen oock na boven, ongemonstert sijnde.Aug.23. Den 23. Augusty een generale biddach gehouden door de provincie, oock tot Wtrecht,na den ouden stijl. In dese maent Augusty begosten de Lutheristen tot Wtrecht een kerck te bouwen, in deStrooysteeg van twee Jacob van Bemmel's huysingen , die sy daertoe cochten, ende leyde

dehartoch van Bronswijck den eersten steen, die haer 16 rozennobels schonck te verdrincken;maer werden door de borgemeesters ende vroetschappen der stadt Wtrecht, verboden nietmeer te timmeren, op boete van 300 gulden, ende mosten dat weder afbreecken, enderaaken dat tot huysinge als voren, ende blyven op haer oude plaetse in de Lijnmarckt, wt-comende in de Visschersteech, schepen2lJaii.1610.25, Utr.Plakaatb. III. 180,194 j        1636; gceft dit aan zijnen zoon Jo. Knijf, predikant gecommitteerd ter beschrijving 1627, 28; rentraeester        te Breukelen , 1636, Raadtbtsl; overledeu 5 Dec. van het Bagijnehof, Sint Agniete , enz. 1628; yer-        1636, Utr. Plakaatb. III. 183.irijgt exspectatief op eene prebende van Oud Minister,





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 102 compaegnicn , dat leger gcscbeyden by Weesel. Oock is des pallsgraven broeder bier door Noy. 10. getrocken, ia den Hulck gelogeert sijnde, na dea Haghe gepasseert. Den 10. November sijn beyde veudels , Tijman van Wee ende Snylen , gecasseert, in de Katrynekerck , van den Nov. 2l.uionsterbeer, ende Claes de Gooyer, ende den geweldige. Den 2i. afgelesen, des sondaecbs niet meer te spelen door de stadt met eenige dingea, als: kolven , balslaen , kooten, bicke- len , knickeren, ende dergelijcke dingen meer , ende niet te tappen na 10 uren 's avonts, jNov. 22. op 3 gulden boele (L). Den 22. November dat garnisoen gemonstert, 10 vendel, ende wa- Dcc. 1. ken nu over den 5. naclit op de Nue. Den 1. December op de plaets een gebangen, ende 2 gegceselt, ende in 't tucbthuys gebannen. Dec. 15. Den 15. December den Spaenscben Gerrit ingeluydt, aen de Steenwecb , ter oorsaecke van verscbeiden weddiuge, gedaen tegen 's landts welvaren, soo op Prage ende oock op de stadt ran Wtrecbt, dat men binnen 6 jaren openbaer misse sal doen in de

Domskerck, ende dat de stadt Wtrecbt sal voor den coninck van Spaengien sijn; daerop by 3 ver- sclieyden 50 gulden op beeft verscbooten , ende sal voor elck 50, 300 weder bebben, soo by wint. De heeren bebben hem de obligatie ontnomen, ende hy is duergegaen ende ont- comen, ende 's maendachs tyding gecomen, dat by bemselven den hals aff heeft gesneden, Dccfc29.in de herberge, maer is faut. Den 29. December afgelesen, niet meer te mogen wedden, Dec. 20. op verbueren dat weddegelt, ende nocb soo veel daerby ten beiden syden (2). Den 20. dat garnisoen gemonstert, 10 vendels (3). Eynde des jaers anno d6W. 1621. Jan. 12 i Den 12. January is Claes de Gooyer gequetst in sijn hooft, van Lucas den dieflleyer, dieby eerst een kinnebackslacb gaf, om qualljck spreeckens wille, ende Lucas sijn neus afge-bouen , 's avonts by den Plompetoren. Jan. 13. Den 13. January, 's middaebs ten 12 uren, is in sijn huys, by Jeronimus, in verseeckering (1) De stcdelijke rcgering vaardigde dezen dag drie        Utr. Plakaatb. III. 655; en eindelijk eene pubhcatie publication uit: 1°. gaf zij ecne renovatie van 'tplak-       tegen net voorstaan met fruiten, later dan 's

avonds kaat van 14 Oct. 1618, (zie hierboven bl.96 aant. 3)        ten 6 ure. Utr. Plakaatb. III. 697.om 's avonds niet zonder liclit lungs de straat te gaan.            (2) Utr. Plakaatb. III. 484. 2°. Plakkaat tegen het spelen op de s'raten en smij-           (3) De stedelijke regering gnf op den 31. Dec. eene ten met sneeuwballen. Utr. Plakaatb. III.438, 3°. Eene        publicatie tegen het opencn van winkels op Nieu* rcsolutie teeen lict smijtcn van asch op de slraten.        wejaarsdag. Utr. Plakaatb. III. 463.







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 105 boren Wael, een braef man. Den lh Febx-uary een Engelsch ambassadeur in Wtrecht ge-Fweest, comende wt Bohemen, ende van den keyset*, met grooten staet door Wtrecht gepas-seert, een nacht gerust. Den 17. February een Armyniaensche vergadering gestoord aen de FMarieplaets , tot Nyerooy, wijntapper in 't Borgoens kruys (I) ofte vlies, naest Budt, saterdachfsavonts in sijn nieu buys, getimmert in den hoeck van de Mariekerck, daer veel volcks was ,ende veele daervan ontboden, in die weecke, voor die beeren vroetschappen , ende niemantwildet kennen, sijnde derhalven de borgermeester Bylert met eenige wt de vroetscbap, als: Ernest Casimir, grave van Nassau, gedeferieert is, byS* E. aengenomen was het gouvernement van de pro-vintie van Vrieslandt, is dat daerdoor sijn provisionedcommandement over de guarnisoenen binnen Wtrechtquain te ccsseren , hadden wy datelijcken, voor dendienst van de generaliteyt ende de proviutie , mitsga-ders van de stadt Wtrecht, geraedtsaem gevonden, insyne plaetse een ander bequaera officier te digpicieren,ende daertoc

te verkiesen den persoen van den heerevan Marquette , Luit. gen. van de cavaiUerie ; dan alsoosjne Ed. int veltleger , ende opten tocht naer Duytsch-land* nootwendich heeft moeten gebruyckt worden , soohebben wy, tot eynde de guarnisoen aldaer in goedeordre ende beboerlijcke discipline mogen werden gehou-den, op syne E. , alsnu gedepescheert commissi^»amine by provisie , over het volck van oorloge biuuenWtrecht garnisoen houdende, te commanderen, ver-*sonckende ende begerende^ dat gyluyden met den voorsz.coromaudeur wilt onderhouden alle goede correspon-d en lit. De heere Rhoode heeft aen ons geopent wluy*>dergencgeuheyt, beroerende 'tvoorsz. commandement}waerop wy nyet kunneu naelaten , wluyden hy desente. verstendigpn, dat wy verlangen, dafc de constitutjevan de stadt ende provintie van Wtrecht, in eulckepoincten mochte wesen, dat nyet noodich ware daerbinnen eenich commandeur of guarnisoen te leggen.Ende vcrhoepende , dat het eerstdaechs daer toe sal srj0gehracht, waeromme mede dit voorsz. commande-ment, niet dan provisionelijcken by ons en is vcrleent,sullen wy by wluyden van dusdanige goede

consLitutieTeradverteerd sijnde niet vertouven den voorn. qom-maudeur ende garnisoen, d' welcke wy aldus weji vandoen sullen hebben , daer wt te ] trecken, ende opandere plaetsen t' employeren , ende hyer mede Eersame , wyse , discrete , lieve, besundere 9 wil-len wy wjuyden den Almogenden bevelen. In rs Gra~ venbage dan 1. January 1621. Onder stondt: wliiydergoede vrind t, ende was onderteij ckent: Mauricede Nassau. J)e superscriptie luijde als volcht : Pen erentvesten, eersamen, wysen ende discreten ,onsen lieven , besunderen Hubrccht Buth , ende Elbertvan Byler, Borgermeesters der stadt Wtrecht. Ende als dese brieff gelesen was, heeft de heereburgermcegter Buth voorn., tot verdere beduydinge vande woorden daer inne vcrvat : de heer Rhoode heeft aenons geopent , verhaelt, dat de heer van de Roede voordesen mede particulierlijck diesaengaende aen syueEd. hadde geschreven , dat syne Ed. opeubaerlijck inde vroetscap voorlas ? als daernae oock gelesen is dierescriptie by de heeren Burgermeesters ende binncu-scepenen, daerop gedaen; waerop veele discoursen ge-vallen ende gehouden sijnde , oock off men de voorsz.missive van Syne Princ.

Exc. soude bcantwoordeu;is eyntelijck goet gevonden, sulex voor als noch na telaten , ende dat de heere burgermr. 't sclve particu-lierlijck aen de Roede mochte overschryven , met over-seyndinge van copie daerby van de voorsz. missiveSyner Princ. Esc. %S Jan, Rapportcerden noch , dat gistcren nacr denoen» ia de vergaderinge van de heeren staten wasgeweest de heere van Marquette , ende aldaer vertoonthadde sijn commissie als commandeur over het crijs-volck of garnisoen binnen dese stadt , die geaccep-teejrt ende Syne Exc. daerop bewellecompst was, metrespective belofden van correspondentie , als noch debeere burgermeesters Buth, in 't particulier, van devroetschaps wegen, in syne Edelen logement te vorengecomen sijnde , tusschen beyden van geljken gedaenwas. Zie over Daniel Hartaing , heer van Marquette,SCHELTEMA, Staatk. NederL I. 429, (1) Borgoens, dat is Burgondisch, Zie oofc. Her*achter bladz. 108 , 9. Aug. u







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 108 y.py'lk. Den 24. May (O.S.) ofte den 3. Juny (N.S.) de palts in Amsterdam comenmet alle sijn hoff, May 30. gesien tot maendach, weder na den Haghe. Den 30. May Tyman van Wee ende Suylen wedergemonstert, ende de lesten man wtgetrocken. Tyman van Wee na Andries-schans, endey&yVi. Jtm. 12. Suvlen na Doesborch, by Stolsteech poort wt den 31. May 1621. Den 12. Juny weder ge-monstert 10 venders, nadat de Armyniaensgesindten al den somer gepredickt hadden sondaechs,ende oock in de weecke, soo aeu de Bildt, Abstede, Leegweyde, Blaucapel, soo sijn sy Jin. 17. weder aen Let voordorp geweest den 17. Juny 'smorgens, ende omtrent 300 sterck; soo is'tdat Glaes de Gooycr met de dienaers, ende omtrent 40 soldaten daer sijn gee-omen, ende devergadering verstrooyt, ende veel opgeteeckent, ende soom heycken ende mantels genomen;ende dinchsdachs weder aen de Bilt geweest, daer oock soo dergelijck verstrooyt met solda- Juu, 19, ten den 19. Juny.j»n. 21. 2?. Den 21. Juny de 2 vendel Francoysen gemonstert. Den 22. Juny een

maeltijt geweest inde Katryneclooster van alle de staten ende vroetschappen der stadt, steden ende landen vanWtrccht, op vrydach*Jul-3. Den 3. ofte 13. July is de liartoch Albertus binnen Brussel gestorven.Jul.8. Den 8. July de Armyniaenen weder vergadert by den Hommel, in 't velt; ende Glaes deGooyer haer verrast met een deel soldaten, ende haer verstrooyt, ende sommige gequetst Jul. 1 j. van borgers ende vrouwen. Den 15. July Gornelis van Wee (1) begraven in de Jacobskerck,sijnde cameraer ende capiteyn der stadt van Wtrecbt; gingen mede te graefF 700 ende 15personen, ende 20 dragers, alle met lange roumantels; den Pyper in sijn stee capiteyn (2). Jul. 23. Den 23. July op maendacb 4 vendel borgers schutters opgetrocken, Medenblick, Bom- Jul. 24. mel, Pyper. Den 24. July de ander 4 vendel schutters borgers opgetrocken , als : Lingen , Jul. 25. KnijfF, Deuverden, van Wijck. Den 25. een generale biddach gehouden in Wtrecbt (3). Jul. 26. Den 26. July, op donderdacb , de Wtrechtse rederijek-camer op. twee wagens door destadt gereden , tot sellout ende borgermeesters haer vertoont, schoon in kleer, met pypenende trom, ende een

nieu vendel. Jul. 27. Den 27. July de 10 vendel soldaten gemonstert, treckende op die Nue, ende van daer in goedeorde door die stadt, na de Katrynen convent5 gemonstert nademiddach de redosynen (Retori- Aug.4. synen) voor den beer Marquette, haer weder vertoont als voren op 't hoff. Den 4. Augustytwee vendel Oosterlingen doorgetrocken na Arnhem, comende van Hamborch, elck 300 sterck. Aug. 0. Den 9. Augusty, op donderdacb, een Schotsch man, onder mast banck op een Borgoens (1)   Comelis van Wee, kameraar 1 Oct. 1619,        borch , raat, is gesurrogeert tot hooftman van dcITtr. IHuka-atb. III. 199; kapitein der schutterij. Zie        compagnie schutterye de Oudehaex , in plaetse vanhierboven bbdz. 90, 94, aaut. 1.                                       Cornells van Weede, onlancx der werelt overieden. (2)   Uaadsbest. J6 Jul. Gijsbert Cornelia yan Culea-           (3) Zie hierboven bladz. 106, aant. %









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 112 voor Maechdenborch in Hanover, ende van dese weecke syn vrou een jongc dochter in denHaghe ontfanghen, sijnde 6 kindt, 3 soens 3 dochters.Apr, 9. Den 9. April een onthooft op *t peerdevelt, van Woerden. Desen dach sijn eenigeArmyniaense predicanten gesoclit van Claes de Gooyer, met de dienaers, ende 6 nius-kettiers, ende tot Jan van Doom ende Aert van Rienen gesoclit, ende Ruysch 's nachts met15 muskettiers wtgelaten , ende op (Blau) Capel gesocht, ende nyemant gevonden, elck weder-Aj>r. V), i/tay 11. kerende naer buys, den 10. April 1G22. Den 11. May is de luytenant Viceroy in Yrlantgewecst van wegen den coninck van Brclaigen, in Wtrecht comen met grooten stajet, endeonthaelt met de 8 vendel soldaten , in den Hulck voorbypasserende, ende 's morgens denMay 12. 12- May vertogen na den Palts, daer by 7000 man te voet, ende 2000 te peerde hetalenMay21. ende vygeeren sal, van wegen den coninck Jacobus van Engelant(l). Den 21. May dat gar-May 22. 25. nisoen gemonstert, 9 vendel. Den 22. gewaeckt met heel vendel op de

Nue. Den 25.May 29. Tyman van Wee , ende Suylen, volck aengenomen. Den 29. May Tyman van Wee, endeMay 30. Suylen, gemonstert. Den 30. wtgetogen na Doesborch ende Andries. Denselven dacb deMay 31.9 vendelen in de wapenen gestaen op die Nue. Deo 31. May 5 vendelen wtgetrocken.Jan. 1. 7. Den 1. Juny graeff Hendrick doorgetrocken na boven. Den 7. Juny vryleger afgelesen byJun. 12. Emmerick; oock een biddach den 12. Jnny tot Wtrecht.Jun. 19., Jul. 2. Den 19. Juny den eersten steen geleydt aen de Katrynenpoort (2). Den 2. July de 4 ven-Jul. 5. delen gemonstert. Den 5. July wtgetrocken na boven, ende waken weder 24 mannen in deJul. 22. 23. poort, elck ses. Den 22. July 4 vendel borgers opgetrocken. Den 23. July d'ander 4 vendel.Aug. 13-15. Den 13., 14., 15. Augusty ende daeromtrent, hebben de borgers alle te mael metbuerten moeten sweeren, een eedt doen om gelts wille, van de valuement, de heele stadtSept. 13. Wtrecht daer in 't stads buys, als in 't jaer 1610. Den 13. September 6 woensdagen bid^dach afgelesen door 't sticbt, namiddach ten 4 uren in de Domskerck te leren. (1) De kronijkschrijver bedoclt den baron de

Chi-chester , onderkoniug van Ierlaud. Konicg Jaco-bus, had in Jauuarij 1622 besloten om 10,000 man ,voor zijne rekenbg , te doen liglen , en, onder be-vel van den gcneraal Veer , nanr den Palts te zenden,hopende dat dcze magt, ondersteund door die dcrver-bondene princcn, voldocude zou zijn om dec Palts tahernemen en te behoudeu. De toning zond nn denbaron Chichester naar Duitschland, ten einde deEvangelische vorsten en stenden, tot bet hcrvatteuder unie over te halen j tcvens mocst de ondcrkoning,als ambassadeur , biimeo den Palts rcsidcrcn. Zic BaU-Dartius, Mcmorien op 1622. (2) Te weten : de eerste steen aan de tegenwoordi-ge Katrijnepoort, die een weinig meer ten noordendan de vorige poort gcsteld werd, zoo als blijkt uithet volgende Raadsbeslvit. dd Maori. Rapporbeerde de heer burgcrmeester Buth,met syn Ed. medebroeder, ende andere deser stadts^ecoromitteerden, in loco geweest te sijn by de Ka-tbarynenpoort, ende goet gevonden hebbende de lioutebrugge te doen slaen ende leggen an de noortsyde vande voorsz. poortc , alwaer veleer een gath deur deserstadts muyrc is geweest , soe die aldatr bequaemst totmeeste

geryef ende minste costen,sal emmen wordengeleyt, is sulex by de vroetschap niede goetgevonden,







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 115 In *t lest van May afgelesen al de sondachs haer missen, ende papiste heilige dagen ntevte vieren, ende scholen verboden, ende meer andere dingen van lichtveerdicheyt. Den 8. Jul. 8.July gemonstert 13 vendels. In dese maent July is weder grooten twist geweest tusschen Amsterdam ende Wtrecht,ende hebben geen schuyten moeten varen. Den 5. Augusty de prince van Orangen door Wtrecht gecomen, wt den Haghe, trock na Aug. 5.boven. Den 23. Augusty de vorst Christiaen door Wtrecht na boven. Den 12. September Aug. 23, Sept. 5.de coninck van Bohemen door Wtrecht, comende van Cuylenborch; 8 dagen te voren cockdoor Wtrecht (1); den 13. September een ambassadeur van Veneetgen, comende van Am- Sept. 13.sterdam (2). Den 13. September de heeren van Wtrecht ende Amsterdam t'huys gecomen, twistichgescheiden, aengaende den schuytenvaert op Amsterdam, ende moeten nu op Wesep varen,ende hebben die van Wtrecht de sluysen gesloten, om niet door te varen, ende begost deeeiste in July 1623. Hebben in den Haghe niet

connen accorderen, soo sijn den 21. Sep-Sept. 21.tember ?s morgens, de onderschout met 6 mannen weerachtich na Nieuwersluis gevaren;want die boeren die met gewelt opmaeckten* ende voeren daer duer, die ons heeren haddendoen sluyten. Den 21. deses sijn in den Dom geweest te preken beide soonen van graeff Ernst Case-mier, ende de soon van den coninck van Bohemen, in den Duytschenhuys gelogeert. Den 22.September een placcaet afgelesen tegen Amsterdam, in present van de voile magistraet, Sept. 2Xende den overschout Dirck, ende beyde borgermeesters Peter van der Lingen, Hendrick Buth. Den 23. Adriaen Claessen, op de Nue, sijn soon onversiens doot geschoten , met sijn eygen Sept. 23.roer, hertsteeck doot. Den 1. October is borgemeester geworden Cornelis van Deuverden , Oct. 1.ende van Lingen, cameraers Medenblick ende Jacob Hendricks, in de Wynkan; ende warennu capiteyns wt de vroetschap, die voorleden kermis optrocken 2 dagen, elck 4 vendels:Jacob van Wijck, Jacob Hcndriks Bemmel, Ghisbert Petersen, Cornelis Knijfl*; 2 gruenvendels ende 2 witte vendels. Den 2. dach: Anthony de Gooyer, Jan Florissen,

Jacob vanMedenblick, Dirck Jacobssen Velthuysen 5 2 orange vendels ende 2 blaue vendels , alle volgeboorduert met goudte. Den 7. October de prince weder door Wtrecht comen, ende vorst Oct. 7.Christiaen was oock doen weder in Wtrecht, Den 11. October twee op de plaets gegeeselt, die met valsche certificatien gingen bidden, wtOct. 11.den naem van verdreven predicanten, daer sy 't voor deden, maer was valsch. Den 4. No- pf0v. 4.vember sijn eenige hondert peerden vercocht van vorst Christiaen, in Wtrecht, die goetcoop (1)  Wagenaar , X. 480.                                              Mr. VAN WjJtf, enz. Nalezingen op het X ded van (2)  Zk hierover breeder Wagenaar, X, 482, WAOENAAR 1 Madz, 112, 15 *









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 119 bruary de prince van Orangen iagecomen (1), medebrengende 48 metalen stucken, 550 ende anderen daertoe te employeren; ende d'anderehopluyden wilden gaeii visiteren de wachthuysen om dcwallen, ommc aldner mede gewaeckt te wordcn. Las-tende voorts den cameraer , die ingangen wtter stadtopte bollewercken, met mesch ende aerde wel toe temaecken, ende te versorgen jegens de petarden. No-pende het wachthouden te nacht by de burgerye , al-soo daerop vele ende dcversche meyningen waren,d'een dit, cTander wat anders goctvindende , hceftmendaervan nyet cunnen aenteyckenen t maer sijn de bee-ren burgemeesters ende boofraannen gegaen in de groeneearner , om daer op ende andere saeckea naerder tedelibereren, ende ordre te stellen. Sijn de boofmannen mede vermaent hare wtcooperaop gewecr te setten , ende die met andere patriotteavermanen, in tyde van noot bun doch medo onder devendels respective te begeven. Raadsbesl, (1) Op het archief der Oud-Roorasch-Catholijketlte Utrecht, vonden wij eene gelijktijdige copij of

op-gave van het gevolg, dat prins Maurits met zichvoerde, luidende aldus : Compste van den Prince van Orangiettbinnen Wtrecht, den 8. Febr. 1624. Syne F. D. de Prince van Oraengieo , etc* Capt. van de guarde. De stalmeester. Monsieur de ISfassao. Jo\ Lodewijck van Nassau. Jor. Bramsche. Jo&quot;, de Bye. Jo\ du Pon. Jor. Uichtenbroeck. Jor. Aertsz. Jor. Beau-Castell. Jo*. Fijch. Jo1&quot;. Andelo. Jo*. Caluwaert. Jo*. Mansert. Jo'. Lier. Jor. Deteel. Monsieur Foex., ooder-stalmeester. Doctor Valentius. Sc. Coramersteyn. Monsr. Wynants. Mr, Hendrick van Hobea. Peter Coenen , onder-secr. ende sijn dicnaer. Jor. Momcrts. Junius t                   ) Antho.de Haes, ) clerclen- Jor. de Bye. Peter Pels , thresaurier, Sr. Josua , despensier. Mathieu du Corps » camerlinck. David Culefer, camerlinck. Philip Coets , wagenmeester. Le Ducq dispensier van de stall. Jacques , dispensier.                                       * Isacq Everard. Hendrick Emouts, silverbewaerder. De fourier Gilbert. Paiges, 8. Guiliaume Termrjn , bottelier. Jan Mens, picqueur. Frits Root, picqueur. Twee onder-picqueurs. Hans Aellinck, cock. Joost Hennekus, trompetter. Bernt Jonas , trompetter. De

saelmaecker. Hendrick Coster , cock. Hans Ratenborch , wapenbewaerder. Andries Bartholomeus, cock* Hans Frederick , cock. Twee saelknechts. Niclaes Lenten, poortier. Hellebardiers 16. Backers 2. Peter van Beest, guarde-marse. Wasmeeskens 6. Lacqueyen 8* Braetmeester. Yserbewaerder. Linnebewaerder. Stalknecht. Hoefsmith. Koetsiers 9. Palpheniers 16. Boden 4. Schotelwasters 3.











Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 124 iui.24.onihooft* die qualijck gerecht worde. Den 24. de niea Engelscheti wtgetrocken na Arnhem, omtrent 300, nieu gecleedt sijnde wt Engelant.Jul. 25. Den 25. Steven Verhagen gestorven , (sijnde 3 mael admirael geweest in Ooatlndien, 2 mael in Westindien, ende 23 in Spaengien,) op 't Rentmeestershuys.Julv26.. Den 26. July opgetrocken 4 vendels, als: Herebolus, Gijsbert Petersen j CornellsJul,27. Knyff, Anthony de Gooyer; 2 witte vendels, een orange, een groen. Den 27. July opge* trocken 4 vendels; Jan Florissen, Philip Ram, Dirck Jacobusz. Velthuysen-, Jacob van Wijck 9J&quot;K28.2 blauwe. Den 28. woensdach de Weert opgetrocken ende Lauwentrecht (1), seer schone vendels, ende vendrichs, met vendel spelende.Jul, 29. Den 29. Steven Verhagen begraven ; in dese maent July gestorven 300 ende 30 menschen.Aug. 6* Den 6. Augusty gestoiven Dirck van Suylen, schout der stadt Wtrecht geworden inA»g»7. April 1622. Den 7. Augusty een weecke 110 dooden aengebrocht, ende den 15. hxv> gusty in de 80 dooden , een weecke, den 22. Augusty 90 dooden,

den 29. dito 110 (2).Aug. 12. Den 12. Augusty den schout begraven, gedragen van I? jonckmans, hebben in haer liaudcn elck een Iauriertack, ende roumantels, ende rapieren aen haer syde. Daeronder V?a- reu de vendrichs der borgerye, de kist vol wapens der heerlickueden hangende.a ng. 28. Den 28. Augusty een vrou gehangen, die een neerslach gedaen hadde tot Bruekelen -9 die gevilt wert in de Pieterskerck. a»g. 29. Den 29. Augusty victory gehouden door die heele stadt (3), over de stadt Salvatoor ende Scpt.8. Baeye in Westindien, Den 8. September Harman Baeck begraven, geweldige provoost, ende Sept. 14. in sijn stee* gecoren Herwijck, ciepier op Haaenborch. Den 14. September den dijck besteedt s.'pt. 26. in *t Wael, voor 22000 ende 400 gulden, moet in November gedaen sijn. Den 26. September ten aldaer sal laten aenseggen % dat sy hare onderaaten,die geen geweer en hebben , binnen 14 daghen sulexdoen versorgen, soo men henluyden daerop sal monsteren ,, daertoe voorgenoemde commissarissen medeworden geautoriseert. (2)   De pest heerschte in dit jaar door geheel En-ropa, ook in Utrecht blijkt het, dat zij vele bur-gers wegvoerde.

Vergelijk Baudartius , Memorimop 1624. In bet Vtr. Plakaatb, vinden wq eene resolutie van 2Sept., rakende het begraven der dooden, die aan depest gestorven zijn, III. 516, met eene tweede ordon*nantie op de pest y III. 516. Vervolgens 1 Novemb.Instructie voor den pestmeester III. 521. (3)   Zie hierover BaotaRTHJS, J&cmoritnop 1624,bladz. 77. morien 1624 , bladz. 12) ende ket is waer , niemandivort tvijs , dan met schade of met sckande. Van daardat men nu in de Veluwe begon ordre te stellen opbet ijseu der stroomen. In Utrecht werden eveneensmaatregelen genomen, getuige eene publicatie: dat dedaghuurders een man tot het rjsbijten ziillen zetten ,in dato 20 Julij 1624 , XJtr. Plakaatb. III. 607 , ge-volgd door eene nadere ordonnantie van 20 December*1624 , Vtr. Plakaatb. 111. 607. (1) Raadsbesl. d9 July* Die van de Weert isgecon-Senteert, dat sy op sonnendaghe toecomende over acbtdaglieu , oock sullen mogben mit boer geweer optrcc-ken binnen de besloten muyren , in alls modu&tic jcode sijn versocbt de beeren commissarissen, alse tTfypoort ende Schouevelt, daeromtreut te sijn, ommede. reveue van vorige monsteringhe te doen. is voorts belast, dat

men die van de buytengerech-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 125 hebben de Luy terse in haer nieuw buys gepreeckt, in de Strooysteech, om de pest in 't andevwast cdmen. Den 26 dito Rochus Elias, draettrecker, pestsieckentjooster, ende Anna Tue-nis, pestvronmoeder in de hooch Jacopynenstraet (gestorven ?), Den 28. de muyteneerders Sepf. 28.gecasseert in Wtrecht. Den 4* October de borgerschap geset op 25 gulden, die een borgers docbter trout: 13 gulden, Oct. 4. In December weder volck aengenoraen op Westindien, met tromslach. In desen tijt weer ruyters hiergecomen ^ van den vyant overlopen, ende cregen bier eengulden claechs tot onderhoudt, ende noch veele aengenomen. Eynde des jaers anno J624. 1625. In January de trompet alle dagen geblasen voor den prince ende de staten te dienen,onder den hartoch van Bolion tot korassiers te peerde in Wtrecht (1). Den 17. January over de 200 ruyters gemonstert, ende worden man voor man in den eedt Xm. 17.genomen van Syne Excellence den prince van Mansvelt, ende diegebou ende getrou te sijn,ende haer ofEcieren onder hem te dienen. Den 27. January over de 100

ruyters voor vorstJan. 27.Christiaen wtgetrocken. Den 18. February is afgelesen, dat geene voorcoopers eenige hotter, kaes, hoender, vo-Fcbr. 18^elen mogen opcoopen voor 11 uren, ende van Paessen tot Victoor niet voor 10 uren,op de boete van 10 gulden, ende de waeren daerby, ofte niet op te coopen onderwegen opstraet, want de witte hotter was gecomen op 7 stuvers ende meer, inaer is nu op gesien (2). Den I. Meert is de haver in schietschuiten gescheept, om nae 9t leger te vaeren, die deMart. 1*staten van Wtrecht opgecocht hebben, namelijck 75 last, ende 5000 voeder hoy, dat in desammeruese gevoert ende geladen worden, sijnde geworpen 25 dragers ende 14 matres totde; haver te ineeten (3). (1) Omtrenfc deze ligting vinden wij bet volgendeitt de RaadsbesL aangeteekend. Refereerde de heere burgermeester van der Lingen ,datter de gepasseerde weecke brieven wtten Hage wa-ren gecomen , daerby geachreven worden, dat noot-wendicb inder ijle mosten aengeDOmen worden twee-(luisent ruyters , meest carabijns, ende Tijfduisent sol*daten, daertoe gedestiueert waren 600,000 f. te fur-aecen in drye cortepaeyen» ende. dat mrjn heere de Roode by

provisie- ende op 't rapport sijner principalen medehadde geconsenteert, hetwclck op morgea ter beschry-vinge mede sonde voerkomen , ende begeerde daeropte verstaen des vroetscliaps intentie, die daerinne omde nootwendicheyt gelijckelick consent droegen. Rcada-besL 10 January 1625. (2)  Zie Utr. Plakaatb. III. 812. (3)  Deze afzending van booi naar bet leger , ge-schiedde ten geyolge eener aaasclirijving van Maurits



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 126 Mart.4, Den 4. Meert een schoudt gesedt, genaemt den heere van Duckenborch (I), ende eedt Mart. 13. gedaen den 13. Meert. Desen dach 4 mael de banclock geluydt, de 2 reyse afgelesen, dat, wie aen de Mansveltse ruyters ten achteren waren, souden haer seedelen in geven binnen 24 uren. Desen dach alle de schepen gearresteert, op saterdach oock de stichtse wagens ge- Mart. 25. monstert op Vredenborch, 300. Den 25. Meert op vrydach ?s middachs sijn 3 vendel bor- gers wtgetrocken, als: Rqelandt Gerobulus na Doesborcb, met een vendel borgers van Amers- foort, ende Dirck Jacobsen in de 3 Krarien , ende Gerrit Jajisen in de 3 Koningen na Zutphen, ende gingen dese 3, vendel buyten Tolsteegpoort te scheep , seer blymoedich ende goetwillich. Mart.26. Den 26. Meert de borgers van Amsterdam door Wtrecht gecoinen met vliegende vendel, sterck 200 ende 40 mannen, na Bommel in garnisoen , hebbende een Oraenge vendel (2). Mart. 27. Den 27. de cleppers ten 9 uren om moeten gaen ende de borgers met een heel vendel Mart. 28.

moeten waken. Den 28. Meert een half vendel op de Nue in de soldaten cortegaerde, om- en de gener. fitaf.cn , xoo als blijkt uit de volgenderesolutie: Sijn mode in de vroetschap gelesen die missive vanSyne Princeljjcke Excellence, daerby erastich gere-commendeert wort die missive by den Ed. Mo. HH.raden van state aen' de beren stnten van Wtrecht, ommeterstont in voorraet te besorgen, ten dienste van denlande, vijfhondert voederen hoeys, Holl. mate, endevijf ende seven tich lasten havers, voor het contingentdeser provintie , qualificcerende Syne Princ. Exc. clckevoeder hoeys , negcn voeten ende acht duymen in deJeuchte , acht voeten&quot;endc acht duymen hooch , sevenvoeten ende acht duymen breet, achter ende voor.HaadsbtsL 24 January 1625. (1) Breeder handclt hieromtrent een Bacuhbesluit \in dato 3 Mnart: Refereerde de heer burgenncester nog , dat de hee-ren gceligeerdcn geresolveert hadden, van hare nomi-nate van den persoon van den heere van Harmelen ,tot bet schoutampt deser stadt , ten goede van de rid-deischappcn , ende dat hare E. op nicuws daertoehaddengenominecrt Jor. Ja. van Suylen van Natewisch ,

dieoock bevorens medc Was genominecrt tot het schout-ampt van Rhenen , ende dat de nominatie by de res-pective leden gedaen , op morgen of overmorgen over-iicsonden sal w-orden aen Syne Prince!. Excellentie,vragendc , of de vroetschap nict goet en vondt, vol- gens voorgaende resolntie , te committeren aen SyneFurstl. Doorl., omme te recommanderen tot het voorsz.schoutampt den heere van Duykenborch, by de stadtdaertoe genominecrt, soo de kercke ende policie aeneen goet ofticier merckelicken is gelegen, is eendrach-telick verstaen , jae , ende la daertoe versocht endegecommitteert den heere burgerm, van der Lingen,voornt, met dengenen die sijn E. ende wt desen col-legie neffeus hem 6al affirmeren. Ende is dyenvolgende den secretaris Leerdam daertoe binnen ontboden, aengeseyt by missive den heerede Roode hyervan te pracadverteren, met versoeckSijner Prince). Excell. te bidden, niet te willen doeuaengaende voorsz. schoutampt, voor de aenkomst vatde voornoemde gecommitteerden. (2) Den 27. Maert (dus lezen wij bij Capellen ,Gcdenhachriften I. 343) komen binnen Zutphen op pa-tenten van Sijn Excell. (in alles

gelijck andre com-pagnien soldaten gegeven wort) twe Comp. Burgers utUtrecht, elck sterck hondert seveutigh koppeu, voorden trjt van drie weken , als gegegt wort, sullcndedeselue alsdan verandert, ende andre Comp. Burgerenut deselve stadt in haer plaetse gelegt worden : heb-ben 's daeebs voor hooft 12 st. Tot Doesburgb sijninsgelLjcken twe Comp. Selegt, cene ut. Utrecht endeeene van Amcrsfoort-





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 128 Apr. 18. velders wtgetrocken. Den 18. April op paesmaendach Jan Florissen wtgetrocken oa Does-Apr. 19. borch, de Wittevrouwenpoort wt, op omtrent 30 wagens. Den 19. April noch 2 vanen Mans-velters wtgetrocken, ende sijn die nu samen qw\jd wt die stadt. Desen dach den prinsMaurits, alle dagen 3 uren, 6 dagen lanck, overluydt (1).Ajh\2K Den 21. April op donderdach is Gerobulus de Wittevronwenpoort incomen met deselveApr. 22. wagens. Den 22. April Gerrit Janseu's vendel Tolsteechpoort incomen met de voorgaendeschepen op vrydach, sijnde 4 weecken wtgeweest desen dach, ende worden alle op de NueweUecom geheeten van de borgermeesters ende den schout. In dese weke drie jongens dootgeschoten onverhuts, elck besonder, een met een roer, 2 Apr. 28. met loopen proeven. Den 28. een vaen Engelsche myters ingecomen, oock menicbte van May 2. siecken ingebrocbt wt 'tleger. Den 2. dach May Philips Ram op het Gutkerckhoff, wtge* M«y 5. trocken, op maendach met 34t wagens na Zutpben, Den 5. May Gjjsbert Petersen ingeco- M»y

6. men met de wagens, op donderdach. Den 6. May op vrydach Anthony de Gooyer wtgetrocken, met wagens, de Witvrouwenpoort wt, sijnde bet 8, vendel borgerye ende bet 6. na Zutphen. M^y 7. Den 7. Mey vier Bosser soldaten ingebrocht met 2 doode soldaten, die dadelijck nae de galch sijn gebracht, ende de levendige op Hasenberch gesedt, by Lambroeck gecregen sijn- May 8. de, ende gehangen. Den 8. May op sondach Willem Dircksen in de Weert wtgetrocken 9 doer die stadt na de Wittevrouwenpoort op wagens na Doesborch, sijnde het derde na Does- May o. torch ende het 9. in de orde. Den 9. May op maendach Daem Jelissen wedergecomen met de wagens van Zutphen.MpylO. Den LO. May hebben die borgers van Ojjsbert Petersen, door Jootinck hem toegevallenmet haer heel vendel, den cappetein Dorp, voor Breda gebleven synde, heerlijck op sijnsoldaets begraven in de Buerkerck, met haer voile geweer* als iemant gedaen werde anno 1606in September van de lijnmercktsvendel, begraven in de Janskerck. Desen dach de 2 doode Bossenaers van 't peerdevelt na Seyst gebrocht die van den 7, ge-May 11. hangen hadden. Den 11. May

de 3 levendige Bossenaers opgehangen, ende *s nademiddachsbuyten gebrocht, ende sijn hier geen Bosse soldaten gehangen sins ft jaer 1606 in Octoberoock 4 gehangen. (2) Prins Maurits overleed den 23 April, des afondstusschen vijf en zes nren , W. S., (zie Resoh v, Holl,in dato 23 April 1625, bl. 56) aan eene verstoppicgin den lever, waaruit zich een sciroma gevormd had.Zie over 's vorsten laatste oogenblikken Het Christe-lyck Overlijden van den Doorlnchtigsten en Hooghghe-borcn Prince Mauritius KdJf Nassauenz,, tottroostende stichtinghe alkr vroomen Inghesetenen deser Neder~landen , beschreven door Johanvf.m BoGEUWANffUH, Dienaar des Godtlycken WoordU tot Itevwaankn.Leyden 1625, in4°, Ook overgenoinen in Aitzema , -I. 376 enz. Eenige uittreksels gaf vervolgens Mr. J.DA CoSTA achter zijne Inlichtingen omtrent het fta~rahter van den Stadhouder Prins Ma&rjts van Nas-sau , te Rotterdam bij J. Pippijn 1824 , 8&quot;. bladz.42-65. Men vergelijke teyens de Bijlagen enz, acli-ter deze Kronijk geplaatst.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 129 Den II. May Jan Florissen weder gecomen op woensdach, met wagens, van Doesborch, Ma? if.hebhen elck wlgeweest 3 weken 2 dagen. Den 12. May een vendel borgers van Amsterdam door Wtrecht comen, om d'ander teMayU.verlossen tot Bommel, hebbende oock een Orangevendel, ende 't wapen van Amsterdam in 'tmidden met 2 leeuwen. Den 18. May de ander weder doorgetrocken na huys.                       May 18. Desen 18. May de trom geslagen, om een vendel soldaten aen te nemen , om den borgerte verlossen, onder cappeteyn Hendr. Symense van Vollenhoven, in de Guide Poort. Den19. dito de trom geslagen onder cappeteyn Hendr. van Vreeswijck, van wegcn de staten van May UKWtrecbt. Den 25. dese soldaten weder gecasseert. Desen dach Philips Ram weder geco-May 25.men van Zutphen, verlost van die borgers van Rheenen ende Wijck, met 75 man elck, metwagens gecomen op woensdach. Den 29- May Antony de Gooyer wedercomen op sondach, ^Uj 29.verlost van Montfoort met 70 man, met wagens. Desen dach de Armynianen

gestoort op 't Peterskerckhoff, den schout ende borgermees-ters wt den' Dom gehaelt onder predicate (I). Den 28. May de soldaten gecasseert sijnde, hebben elck 12 stuyvers aen gelt ontvangen ,ende vrygestelt. Den 29. op sondach middach de trom weder geslagen, ende weder die 2vendels opgerecht ende aengenomen. Den 1. Juoy Hendrick Symonse gemonstert in de Wit~ Jun. i.vrouwenkerck, sterck omtrent 90 man, een wit vendel, daerin stont; lyber, ende reden opwagens na Doesborch, al muskettiers. Den 4. Juny op pingsteravont de Weerdenaers te jt,n. 4.huys comen van Doesborch, worden op de Nue bedanckt van de heeren der stadt Wtrecht,ende was het 9le vendel. Den 8. Juny een vendel soldaten van Amsterdam doorgetrocken , Jun. S. (I; Raadsbesl. 27 Mey. Ontboden sijnde de heer        de placcaten dacr tcgens geemaneert, ten hoochste ge- hooftofficicr enden synen substituit, is verschcnen de        recommandeert de hceren borgermeestercn ende re- subst. , vrcscnde de principale absent ofte met t'huys,        gierders dcr stadt Wtrecht, ten eynde bare Ed. sorge ende is den subst. scbout aengeseyt , dat het seer ge-        gelieven te

dragen , dat de republique diensaangaendc cahtmnieert worden by veelen , dat die Armimaensche       in geene iuconvenienten en come te vallen , *t welck dagelijcx vergaderinge maeckten, ende noch lest giste-        de voorsz. bceren horgermeesters aarmemen te rappor- ren opten schonen voormiddach opte Neude ten huvse        teren , ende metten boven bevordercn sullen , soo veel vt>n Jacq. Harmensz.., hem ernsticb vermanende sijn       inogelijck ende doenlijck sijn sal. diligentie ende debvoir aen te wenden , om sulcx ty-           Ende'tgene voorsz. is den beere van Duykenborch, tdijck te stuyten , ende sich dagelijcx by der straten te        scboudt der stadt Wtrecht, voorgehouden wesende, is latcn vinden , om sulcx te beletten , ende den moet-        dien^elven vermaent ex officio diensaengaende soo goe- wiUigen oyer caloingeren.                                                       de debvoiren te doen , als dat beboirt , met alien S-tatmresoL 27 Mey. Op 't geproponeerde van den        ernst ende diligentie, soo veel als niogelijck ende doen- beert president, omrae voor te comen de convenlicu-        lijck sijn saJ , volgens den voors2. last van die van deu \m van de

Arminianen , aenvrage gedaen sijnde, is het        gerechte.ctorcu ende opteyckeuen van dyeu in conformmite met 17 *&quot;&quot;&quot;PH1



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 130 Jan. 9. om haer borgers te verlossen tot Bommel. Den 9. Junij ons vendel getrocken na ZutpbetnJan. 27. Den 27. Juny 6 tuchtlingen wt 't tuchthuys gebrocken. Jim. 28. Den 28. de heeren staten ende borgermeesteren na den Hagbe ende het leger getrocken fom prince Hendrick voor stadthouder aen te nemen (I). Desen tijt Spaenscben Gerrit weder in de stadt ende Dom gaen wandelen, die 2 mael is gebannen geweest, eerst anno 1621, de 1* reyse 1624:, den 9. Meert. Jul, 5. Dcu 5. July 2 stoute dieven gehangen op 't peerdevelt, 3 gegeeselt, daervan 2 geHrant- Jul. li.merckt. Den 11. July Jan Booy Sellebroer in de Buerkerck in de kelder doot gestickt van den stancken in het gegraven, dat by selver geopent hadde. Jul. 15-24. Den 15. ende 16. dito bet garnisoen incomen, 't voet ende peerdevolck. -Den 24. heb- ben de Engelschen weder in de Peterskerck geleert, ende in de Katryne sal de academie sijn. Jul. 2&. Den 25. July opgetrocken: Ghysbert Peterssoon, Gerrit Janssen , Anthony de Gooyer, Jo- Jul-26-ban Florissen. Den 26. July: Philips Ram, Dirck

Jacobsen, Daniel Jelissen, Roelant Ge- Jal. 27. 28. robulus. Den 27. July Willem Dircksen in de Weert, door de stadt getrocken. Den 28-in Jul. 29. Lauwenrecbt opgetrocken. Desen dacb Vreeswijck gecasseert. Den 29. Vollenhoven. Den Aug. 5.9. 5. Augustus Mansfelt door Wtrecbt getrocken met wagens ende geldt. Den 9. Augusty bet Aug. 12. garnisoen gemonstert, 3 vanen ruyters ende 15 vendels voetvolck. Den 12. Mansfelt weder in Wtrecbt geweest, doorgetrocken.Aug. 16. Den 16. Augusty cen vrou van 3 soonen in de craam comen, in de Wittevrouwen steech, ende is doot met dese.                                                                                                                    - * Aug. 23. Den 23. vijftien vendels weder gemonstert, ende twee vanen Franscbe ruyters, een En-Aug. 28. gelscbe vaen ruyters. Den 28. Augusty Mansvelt weder door Wtrecbt na boven. Den5pt. 25. 28.25. September de soldaten weder met vendels gecomen. Den 28. September Tyman vanWee, ende Suylen gecomen.Oct. 10. Den 10. October Jan Florissen burgermeester ende Deuverden bleven.Oct. 13. 16. Den 13. een placcaet afgelesen aengaende Licenten. Den 16 Hendrick Budt

begraveiuOct.26. Den 26. October een dieff gehangen. van 't hoff in de Katrynenkerck gebracht, aen de doctoren ende berbiers.Oct. 30. Den 30. October die Armynianen gestoort op bet Janskerckhoff, tot de heer van der Horn.Nov 1. Den eersteu November bet garnisoen gemonstert In 't letste deser maent vele Armynianen gepant, ende dat goet in 't erffhuys gebracht T (1) Zie de commissie voor Prins Frederick Hen- Zeelaud ca West - VriesUnd » Aitzema , fe 386.rirk, aU StadWider over de provincic van Utrecht,        Groot Placaatb. I* Vtft. F&tkaatb. I, 166 j a1» Gouverneur van Holland %



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 131 dat voor haer dueren geen gelt mocht gelden, want het niemant wilde copeu van desen ,ende is noch van de verstooringe op 't PeterskerckhofF in May.                          , Den 13. December Ysaack Fredrick begraven in de Buerkerck, daer menichte van Ar- T)«c. J3.mynianen medegingen. Op de wyse: Wtrecht ydoon. Die trocken maerDen s3 July. Op ora schoon te braggeeren,Eens alle jaerIn costelicken kleeren ,Maer waeckten met een warhtBy dagen ofte nachtIn den lijt van 8 jaren,1617. Doen cregen sy quartier tlenL?.Ct°~ Weder in {{ &quot;todhuis fier 'sNachts te mogen voortvaren. Wtrecht in 't sticht sijt ghy gelegen, U cloeckheydt en trouwe en dient niet verswegen Want goede wacht En borgers eendracht, By nacht en dageu f Kan een stadt bewaren Voor het beswaren Des vyants aenslagen. II. Wtrecht u eer Moot ick nu gaen vermondcn: Hoe ghy nu weer In trouheydt sijt bevonden, Die men u nam Over eenyghe jaren, Doen men seer gram U met volck ginck beswaren. Ecn leger voor de stadt Dat broch men daer seer radt Om u soo te bedwingen, En

smeeten u ter neer den 21 Meert. Met alio u geweer; Het ware vreemde dingen III. Den 5 April. Cassecrden u 8 vendelen te s.imen. Ed inaeckten nu 4 vendelen met namen, IV. In Sept Daerna noch meer Ginch men u oock toomen: Zes vendels teer Worden noch aengenoomen By 't gernysoen, Die in de stadt noch lagen. De borger coen Moste dit al verdragen, Die sach men waecken sacn Al voor den Armyniaen, 't Is weert om te vertellen; Maer de prins. seer valyantDen 21. July                f 1618. Maeckte haest aen een kant Al dees snoode gesellen. Den 24. July.Een ander wet Ginck de prince maken,Dat niet beletWorden soud' uwe taken17*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 132 Elck vendel in sijn oordt.Men sach lustich vier geven,En trock doen weer na buys.Met een sterck gedruys,Die acht vendels verheven, VIII. Dees vendels acht Sach men, al sonder falen r Met goet eendracht, Den Prins lustich inhalen, Buyten die stadt Togen hem te gemoete Tot op het padt, Daer sy hem heerlick groete. Den tweeden Augusty Quam door de burgery. In *t jaer twintich gepresen Geschiede dit seer goet, Met eenen blyden moet, Men sach het nooyt voor desen. IX. Noch nieerder, siedt,Moet ghy u selven wagettIn noodts verdrietIn dese quade dagcn,Voor 't vaderlantNoch eenen tocht te doene;In trou bijstandtTrecken in garnis^ne,Na Zutphen en Doesborgh.Moet gy waken met sorch,Bevryden de landpalen,Ter eeren van den PrimBegeert van u deei winschWie sou dat cunnen smalen. In u vryheidt,Die weder te beervenAls was gcseydt,In religie te sterven.Men leerdt u 't suiver woordt,Daer qunm van alien oordtDen28.July Veel volcks om te hooren,Ter predicatie stoudt;Men sack seer menichfoutVan veele vruecht oorboren. VI. U magistraet Sach men

doe weer oprechten, Met goeden raedt, U vier schutterye slechten. Doil7.NoT.Acht vendeIs Vr00m 1618. Worden doen aengeschreven , Seer wellecoom Was 't den Prins aengegeven , Die waken alle acht, 28. Mecrt ®et ouerten °P de wacht;1625* Het stadhuis, Ntie en poortenSijn u weer toevertrouwdt,Door gelooff, ionck en oudtEn dat in alle soorten. VII. Hierop men sach,U monsteren te samenMet goet verdrach,Den 26. May Geroepen elck by namen,Om recht bescheidtTe weeten wie daer waren,Elck was bereydt;Men sach u straks vergaren,En trock met goet accoordt. 1620.den 2. Aug, 1625.
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Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 EXTRACTED UIT HET BESCHRYVINGE PROTHOCOL VAN DE RESOLUTIEN BY DE HEEREN STATEN 's LANDS VAN UTRECHT OP DE BESCHRYVINGEN GENOMEN. 1610. JOVIS xxv. January 1610, post prandium.Praesentibus : Berck ; Rheedej Zuilen , Goyer, Houflaken, Geres teyn, Rysenburch, Moers-bergen, Canter, Helsdingen. l_/e heeren burgemeesleren Canter ende Helsdingen verthoonen eene missive van dalo den ij.February 1610, in 'sGravenhage by Syne Excell, gesfelt aen Jonckh. Johan van Zuilen Heer van derZevender, schout der stadt Utrecht, daer by Syne E. gelast wordt, orarae de nyeuwe magistraetder stad Utrecht den behoorlijcken eedt van getrouwicheyt aff tc nemen, ende deselve in officiote stellen. Verclaerende de voornoenide heeren burgemeesteren, dat sy dienvolgende den gewoo-nelijcken cedt gedaen badden. Versochten alsulcx te verstaen, off de heeren genegen waeren methenluyden le besoignieren ? Is haere E. daer op geantwoort, dat de heeren staten, gesienbebbende de voorsz. missive van Syne Exc., haer met de goede

meyninge van die heeren statengenerael ende Syne Exc., daer inne aengetogen, conformeeren, ende alsulcx te vreden sijn methenluyden te besoigneeren. Behoudende derselven heeren staten ende een yeders gerechticheyt. VENERIS xxvi. January 1610. Praesentibus: Berck, Rheede, Zuilen, Goyer, Houflaken, Rysenburch, Geresteyn, Moers-bergen , Canter, Helsdingen, Wcede, Overraeer. ALsoo by de staten van den lande van Utrecht geresolveert is, te reraitteren ende af te stellen doresteerende helfte van het huisgelt, nu eenige jaren tot stuyr van de gemeine saecko geheven,sulcx dat den termijn , die vervallen soude Paesschen toecomcnde ende voortaen nyet betaelten sullen worden, mitsgaders oock de generale middelen op 't gemael, tot noch toe by den burgersgeen backers sijnde betaelt, sulcx dat Tt selve nu Lichtmisse naest comende nyet verpncht, endevan dien tijt aff nyet betaelt sal worden; Soe wordt by desen den ontvangers van 't voorschrevenhuisgelt ende gemael, mitsgaders den collecteurs ende executeuren van der ghemeyne lands mid-delen gheordeneert, haer naer dien inhoud van desen te reguleeren, ende 't voorschreven huis-gelt ende

gemael nyet mcer te raaenen, innen ofte ontvangen. Ende aengaende de renten op 't 18



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 136 voorschreven huisgelt versegelt, sullen die voornoemde staten versorgen, dat die uyt anderedor gemeyne lants middelen betaelt sullen worden. Gedaen 't Utrecht den xxvi, January 1610. Is verstaen dat men de renten, op 't huisgelt gelicht, betaelen sal uyt de generate middelen. De gecommitteerden der stadt Utrecht hebben seer ernstelijck versocht, dat men de vierwaehtraeesters haer geweer soude doen afleggen, alsoe daeromme onlasten onder de burgeryeontstaen. Daerinne ora beterswille bewillicht is tot naerder ordonnantie. De geeligeerden ende ridderschappen sustineren, dat men de middelen op Tt gemael binnen deandere steden ende ten platten lande, nae proportie van de verminderinge binnen Utrecht tedoen, oock sal verminderen. Ende is 't selve alsoo behoorlijck bevonden. De secretaris heeft wederomme eernstich versouck ende vermaeninghe gedaen, ten eynde deheeren staten believen haer te versien van een goet advocaet, alsoe het hem nyet mogelijekis, gelijck by dickwijls geclaecht heeft, dien arbeyt langer alleen

te dragen. MARTIS xxx. January 1610. Praesentibus: Zuilen, Berck, Eck, Goyer, Houflaken, Rysenburch, Geresteyn, Moers-bergen , Canter, Helsdingen , Hardevelt. Sijn eenighe harde kijffachtige propoosten gevallen, daermedede vergaderinghegescheydenis(l). MERCURY xxxi. January 1610. Praesentibus: Zuilen, Berck, Goyer, Eck, Houflaken, Rysenburch, Geresteyn, Moers-bergen, Canter, Helsdingen, Hardevelt. Op 't aengeven van de heeren burgemeesteren der stadt Utrecht, versouckendedattehenluydenden xxv. deser gegevenen [brief] verandert te worden, sonder eenyge extensie ofte clausule daerinnete gebruicken, maer dat die maer inne soude houden, met drie ofte vier woorden, datde statente vreden sijn met henluyden te besoigneeren : Is by de twee eerste staten geantwoort: datdatte behoorlijck aengestelt was, conform haerluyder meyninge, ende daeromme by deselve per-sisteerden. Daerop die voornoemde burgemeesteren verclaert hebben, dat sy nyet en verstondenhenluyden eenyge acte van die staten nodich te wesen : Begerende daeromme, dat de voors. actevan den xxv. January gecasseert souden worden;

Ende dat dit te geringh was om te ditticulte-ren, datter noch al veel meerder ende swaerder saecken voor handen waereu, daer men hen insoude moeten accoramoderen. Op de memorie overgelevert by den cameraer van den Hinderdam, inhoudende eenyge ge-breecken, die aen den Hinderdam noodich gerepareert dienen, is geappointeert: Die staten, ge-hoort het aengeven van den cameraer van den Hinderdam, ende daer uyt verstaen hebbende denodicheyt deser rcparatien: Ordonneren denselven cameraer, de reparation hier inne gespecifi-cecrt te doen doen, ten meesten oirbaer ende minsten costen, sunderlinge regard nemende dathet bout goet sy, dat dacrtoe gebruyckt sal moeten worden. (1) Dit is allcs wat or over dien dag geuotulcerd staat, Vcrgehjk daarraede de Kronrjk , bicrboven bladz. 12*.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 139 LUNAE v. February 1610.Praesentibus: Zuilen, Berck, Goyer, Eck, Houflaken, Rysenburch, Geresteyn, Moersbergen.Omme met Syne Excell. ende de heeren gecommitteerden van cle heeren staten generael overde voorgevallene swaericheyden binnen Utrecht te communiceren, zijn gecoramitteert de heerenBerck, Goyer, Rysenburch ende Moersbergen, met den secretaris Ledenberch. Op *t aengeyen van den subst. secretaris der stadt Utrecht, Cornells de Goyer, nopende tverlengen van den Bedach, ter oorsaecke van de peerderaerckt: Is goetgevonden die acht dageulanger uyt te stellen, ende die steden ende officiers daervan te adverteren. MARTIS vi. February 1610.Praesentibus: Berck, Zuilen, Rheede, Goyer, Eck, Houflaken, Rysenburch, Moersbergen,heer van Amerongen, Geresteyn, Canter, Helsdingen, Wecde, Overmeer, Hardevelt,Peter Franssen, Grootvelt ende meer andere van Amersfoort.Op de memorie van de vrouwe van St. Servaes is geappointeert: Die van de ridderscliappnconsenteeren ende authoriseeren de

remonstrante, ten fyne als in desen , tot laste van den con-vente, op losrente tegen den penninck xx ofte xvm, te lichten die somrae van duysent Carolusgulden , mits dat deselve soe haest weder affgelost worden als mogelijck wesen sal. Omme Syne Excell. van sijn logeraent tot in de vergaderinge te conduiseren , sijn gecominit-teert de heeren Goyer, Moersbergen ende Canter. Compareerde Syne Excell. mitsgaders de heeren gecoramitteerden van de heeren staten generael,ende hebben overgelevert haere brieven van credentie van de H. M. heeren, die staten generaelder Vereenigde Nederlanden. Ende, nadat deselve gelesen wacren , hebben gedaen de begroe-tenisse van wegen de heeren staten generael, met aenbiedinghe van alles goets, ende voorts,dat Syno Excell. ende haere E., op 't versouck van de heeren staten van Utrecht, ende doorlast van de H. M. heeren staten generael, alhier gecomen sijn, omme de ontstaene commotienende misverstanden, 'thaerer aller leetwesen binnen Utrecht verresen, te assopieren, daertoe sybereytsijn, alle vlijt ende neersticheyt aen te wenden, ten eynde 'tselve soo haest mogelijck

ge*schieden mag; alsoe de heeren staten generael verstaen, dat 'tselve met den eersten dient gedaen,om die quade ende wangunstigen de hope te benemen, van yet argers in den staet van desenlande ende de religie te molieren. Versochten, dat die staten middleretijt op de consenten wilden.resolveren , ende de generale middelen in de provincie van Utrecht esgalieeren met die van deandere provintien. Recommendeerende sunderlinge 't consent tot subsidie van die saecke YanCleve, daer aen dese landen soe veel gelegen is ten aensiene van situatie ende nabyheyt, besetten-de twee der voornaemste rivieren, als om de behoudenisse van den pas ende traflijcqueopDuytschlant,ende sunderlinge dat nyet en diene te comen aen den huyse van Oostenrijck. Begeerden op al-les spoedige resolutie, ende dat die staten haer gecommitteerden ter vergaderinge van do heerenttaten generael wilden seynden, daermede die quaede geruchten van dese commotie by de co-ningen van Vranckrijck ende groot Bretaigne, ende andere princen ende republijcque, met de-welcke deze landen in alliantie sijn, grotelijkx sullen cesseren, ende eenen

yegelijcken geloven,dat dese misverstanden den staet van den lande nyet en raecken, ende van geen importance en 18*







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 142 JOVIS xv. February 1610 Praesentibus: als op 't ir. point.U gelesen de missive van de hecren staten generael van den xxu. February 1610, stilo novo,nopende de legatien in Vranckrijck ende Groot-Bretaignen. JOVIS xv. February 1610. Praesentibus: Bercle, Goyer, Rheede, Houflaken, Rysenburch, heer van Amcronghen.Moersbergen, Geresteyn.Gelesen de rcqueste van de vrouwe weduwe van den heere schout Za. Ende van den jegen-rvoordigen schout van Utrecht, dolerende over de ordonnancie des magistraets van Utrecht te-gens hemluyden gegeven , nopende de restitutie van bet overschot van de Lombard, ende goet -gevonden, Syne Excell. by schriftelijcke deductie te doen verstaen 't recht van de staten endeusantien tot noch toe geobserveert, met versoeck , dot Syne Excell. gelieve die van de magi-straet te bewegen, met hacre proceduren op te houden, ofte emmers vry te laeten den wech vanjustitie, ten eynde die voornocrude heere schout hem macb addrcsseeren aen den hove, met ad-junctie van den procureur generael voor 't interest

van de domeynen. Ende omme 't selve aen Sync Excell. over ende mede aen te dienen, dat by de twee eerstestaten ende vier steden gecommitteert is, omme met Syne Excell. te confereeren op de voorge-vftllene swaericheyden binnen Utrecht, sijn gecommitteerd de heerende Goyer ende van Geresteyn. Sync Excell. is op syne begeerte ter banden gestelt de reeckeninge des heeren van Braei*-kel.&quot; VRYDACH xvi. February 1610. Sijn de gecommitteerden van de geclegeerden ridderschappen ende de steden in conferentie ge-weest met Syne Excell. ende gecommitteerden van de heeren staten generael, ende sal de heerJoachim seynden het abbrege van de poincten by de borgerhopluyden overgegeven, omme daeropgebesoigneert te worden. Oock te doen schryven de instructie voor de ordinaris gedeputeerdenten tyde van Mr. Floris Thin gemaeckt. VENERIS xvi. February 1610.Praesentibus: Berck, Rheede, Goyer, Eck, van Houflaken, Rysenburch, heer van Ame-rongen, Geresteyn, Moersbergen, Hardevelt, Peter Franssen, Breul, Vonck van Rhenen,Cleef, Ommeren , van Wijck, de Man, Zas van Montfoort.Gehoort het aengeven van den

secretaris Leerdam, nopende datte die magistraet van Utrechtbegeert van de twee eerste staten: Is goetgevonden 't selve te overvvegen met Syne Excell. endede gecommitteerden van de heeren staten generael. Ende ingevalle die goetvinden, dat de ver-sochte aete volgende 't concept van de magistraet gegeven worde, dat men sich alsdan daermedesal conformeren. Ende sijn inne 't geene voorscreven is Syne Excell. ende gecommitteerden tecommuniceren, gecommitteerd de heeren Eck, Houflaken ende Moersbergen met den secre-taris.















Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 » 149 LUNAE Ultima May 1610. De gecommitteerden, uyt den Hage wedergecomen, hebben rapport gedaen van haer gebe-aoigneerde aldaer , daer op sy bedanckt sijn van de raoeyten in desen aengenomen. Op de instantie van den secretaris, ten eynde de staetcn haer souden willen versien van eengoet advocaet, verclarende dat hy door de langdurige gepasseerde swaere besoignes in syne dis-positie ende gesontheyt soe gesvvackt vonde, dat hot hem nyet raogelijck is langer sonder advo-caet te continueren. Is. belooft dat men er eerst daer opletten, ende een goet advocaet sal siente becomen. Den raedt van state, zaterdach lestleden door speciale last van de H. M. heeren staten genc-rael der Yercenicbde Nedcrlanden, ende volgende derselven resolutie, met advijs van de heerenarabassadeurs der coningen van Vranckrijk ende Groot Bretaignen, mitsgaders van Syne Excel!.ende den raedt van staten genomen, die opgeworpen magistraet gedcstitueert, ende de oudemagistraet geristitueerthebbende , verclaren: G-elast te wesen , omme in alles

vordere ende sulckeordre te stellen , a!s tot conservatie van de wettige authoriteyt ruste ende welvaert van dostadt ende lande van Utrecht, ende de goede burgery ende inghesetenen van dicn bevonden salworden te behoireeren, vcrsouckende dat de heeren staten souden gelieven eenyge uit denhaeren te committeren, daermede haere M. sonde mogen eomrauniceeren. Waerop gedelibereert,sijn op 't versoeck, ende ten fyne voorsz. gecommilteert: de heeren Berck, van Houflaken, vanMoersbergen, ende die burgemeesteren Rysenburch, Both ende Hordevelt, met den secretarialvan de staten. VENERIS xi. May 1610. Die staten van den lande van Utrecht eenyge reizen vergadcrt geweest sijnde, omme 'tsae-menlijck te disponeeren np do differentiale poincten voor de II. M. heeren staten generael ge-moveert, ende bevyndende dat 't selve by henluyden qualijcken was worden gedaen, sijnde nog-tans alle die leden van de staten 'g landts van Utrecht tot onderlinge lieffde, eenicheyt endevrede genegen, hebben, tot meerder vorderinge ende vasticheyt van dien, goetgevonden, dat devoorsc. differentiale poincten, volgende de submissie, by de E.

heeren rayden van state werdengedecideert. Vcrsouckende deselve heeren rayden van state, dat haer gelieve do heeren ambas-sadeurs, de H. M. heeren staten generael ende Syne Excel!, daervan, door yemant uit haer E.midden, rapport te doen docn, ende te versoecken aulhorisatie op bocr E. omme de voorsc. de-cisie te mogen doen, sulcx als haere E. ten meesten verseeckertheyt, ruste ende welstand van;den geunieerden landen in 't generael, ende van de provintie ende stadt van Utrecht in 't par-?ticulier sullen bevinden te behoren. Belovende de voornoemde staten ende magistraet der stadtUtrecht, in goeden trouwe te sullen onderhouden ende naecomen, by eenen yegelijcken dien 'tbehoort, alle Ft geene by den voornoemde heeren rayden van staten uitgesproocken ende geor-donnecrt sal worden. Des t' eenen oirconde soo hebben die voornoemde staten ende magistraetder stadt Utrecht desen by haerluyder respective secretarissen ende zegelen doen onderteyckcne«ende bevestigen, binnen Utrecht op den xu May xvic ende thien.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? 150 Op de missive van den tkeere Montes, thesaurier van Syne Excell., ende sunderlinhe nopended'erfrente van Syne Excell. van vi.M L. 'sjaers, fiat solutio tot nog toe, dan sy geinsisteert op dequote deser ,provintie in de voorsc. rentcn, ten eynde men nyet hooger voor den toccomcnde tijtdaer inne en contribuere. Op de requeste van de heeren vicedeecken ende capitele van Si. Johans f Utrecht, nopende dequeslie van de bedieninge van het seeretarisambt tusschen Heurnius ende Haeften, is verstaen :dat men den president van den hove Dinsdach toecomende in de vergaderinge alhier ontbiedensal, omme de redcnen van de interdictie van den hove te verstaen. MARTIS xvi. May 1610.Praesentibus: Berck, Schade, Goyer, Zuilen, Eck, H. van Houflaken, van Amerongen rvan Moersbergen, van Gerestein , Rysenburg, Both, Drielenburch, Helsdingen , Buth,Hardevelt, Peter Franssen, Frans, Andriessen, Coenraet Frans, L. Botter, Vonck, Breul,Ommeren , van Wijck , Zas.Gehoort den heere president van den hove, op de requeste van de heeren vicedeecken

endecapitle kercke van St. Johans te Utrecht, Jor. Mr. Johan van Haeften, is de heere presidentaengeseyt, waeroraine men meynt dat d'interdictie afgedaen behoort te worden, met begeertedat syne E. 't solve den hove rapportcere. Sijn gecompareert de hoechgeboren heere grave Ernst van Nassau, de raedt van state ende deheere oversten Ogle, ende hecft de raedt van state verhaelt de redenen, waeromrae syne E. vanmeyninge is morgen vroech te vertrecken, ende dat de heere oversten Ogle acte heeft vanSyne Excell., hem by resolutie van de heeren staten generael gegeven, omme in plaetse vansyne voornoemde E. te commanderen over het crijgsvolck, alhier in garnisoen leggende. Daeropdie staten verclaert hebben : dat sy syne E. seer bedanoken van de moeyten, goede ordre endevigclantie, by syne E. tot maintinement van goede ruste ende stilte binnen dese stadt gehouden,daervoren by haer aen syne E. houden verobligeert, omme 't selve by de eerste gelegenheid te-erkennen. Ende belangende de comniissie van den heere oversie Ogle, verclaeren de staten de-selve heere oversten haer acngenacm te wesen, om de goede qualiteiten die by syne

E, sijn,ende vertrouwen daerommc, dat syne E. gelijck debvoir doen sal als by syne E. tot noch toegedaen is geweest. Ende met den staten in alles goede correspondence houden, gelijck denstaten oock nyet en sullen nalaeten van gelijcken te doen met syne E#. De voornoemde rayden van state hebben noch verhaelt, nae dat Syne voorschreven Excell.ende heere oversten verlo^en waeren, dat de heeren Jongstal ende de Bye, uyt den Hagho we-dergecomen sijn, mede brengende d'authorisatie van de H. M. heeren staten generael, omme dediflerentiaele poincten uyt de leste commotie ontstaen, te vorderen , decideeren ende eyntelijckaf te doen, gelijck haerc E. tot meeste versecckertheyd, ruste ende welslandt des laudts endestadt van Utrecht, nae gelegentheyt van saecken sullen bevynden to behoren. Begerende daer-omme, dat de respective leden van staten met den eersten onder haer E. M. leveien cude fur-aieeren haere deductien, stucken, monumenten ende verification daertoc dienctide. ^rersoucken oock dat haer E. in handen geHelt moge worden de gemryne lands reeckeninghe.







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 153 Ende nopende de augmentatie van de geeligeerden ridderschappen ende rayden ten hove,conformeeren haer die staeten ecndrachtelijck, ende met het goet advijs van den voorschr.rayde, bedanckende den rayde van de goede vermaeninge, sorge ende affectie, die haer E. M. voorden wclstant van dese provincie sijn dragende. Aengaende de augmentatie van de ridderschappen, heeft jonckh. Aernt van Zuylen van Ny-velt begeert, syne oppinie appart te geven, daerop syne E. geseyt is, dat in de vergaderingeran staten geconeludecrt wordt by vrye stem men, te weten: elken staet ofte taefell geeft eonadvijs ofte stemrac , sonder dat men gewoon is prime opinio ofte stemmen te teyckenen , dochindien syne E. begecrde prime opinie geteyckcnt te hebben, dat hy die dan solve instelle endeoverlevere. Op 't eernstich vcrsocck van den secretaris, ten einde de hceren staten haer willen versionvan eon bequaem persoon, tot advooaet van de staten, is daerop vcrclaert, dat de staten daertoegenegen sijn, ende die van dor stad Utrecht sullen morgen

daervan met den raydt spreecken,ende om te committeeren, die een bequaem persoon sullen dispicieeren. JOVIS x. May 1610.Praesentibus: Berck, Schade, Goyer, Eck, hceren van Houflaken, van Ameronghen, van Moers-bergen, van Geresteyn, Both, Heisdinghen, Drielenborch, Buth, Anselruus, Hardevelt,Ommeren , Zas.Op de missive van de heeren staten generael, van date den vm. Aprilis 1610, stilo novo,overseyndende het debath van den heerc van Braeckel, op sceckerc apostille syner reeckenin-ghe, ende begerende dat men daerop mette eersten soude seggen ofte doen , 't geen dienlijcksal bevonden worden: Sijn gecommittcerd de heeren Schade, ende by syn E. afwesen of sieckte,de heer Zuilen, de heer van Ameronghen, ende de heer Buth, die by haer sullen ncmeuende gebruycken de advocaet Mr. Thyman van Cuyck, endo den secretaris van de staten. Naderhant sijn dese stucken met do reeckeninghe ende verification daertoe dienende, gesteltin handen van Mr. Gerard Hamel, advocaet van de staten, omme die te doorsien, ende yet op't behageu van de staten te concipiceren. MARTIS xxr. May 1610.Praesentibus: Berck,

Rheede, Goyer, Dirk, van Ameronghen, van Moorsbergen, Rysen-burch , Both , Buth , Hoeflaken.Sijn gecompareert de ministers Jacobus Taurinus ende Speenhovius, als by den synode endokerckenracdtgelastsijnde, ende hebben, nae mondelinge verhael van verscheydene pointen, de-aelve oock overgelevert by geschrift, luydende als volgt: CORT VERHAEL van eenyge Kerckelijke Swacrichheden, gedue-rende de troubelen den gedeputeerden der Synodus van Utrecht,soo in hunne vorgaderinge als eenige derselve voorgecomen,op den 5. Marty, 7. 17. endo 18, May, ouder stijls 1610. I. Dat de coster van Schalckwijckr wesende mede secretaris van 't dorp, seer groten affbreuck 20



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 154 dc religie doet, openlijck lieden door Terscheydene middelen uyt de predicatie heekende, door't publiceeren van de houwclicken ende andere saecken voor de predicatie encle buiten dekercke, 't welck to voren nae de predicatie ende in de kercke te geschieden plach; endeseggende, by 't begraven van doden, dat men mede voor die sielen inoet bidden; gelijck hyooek staende dese tumulte seer schandelijck van de heeren ende predikanten gesproocken heeft:ende aisoe hem, by den gedeputeerden dcr synodi, d'instructie over de costerye, met autboriteytvan de heeren staten geraaeckt, toegesonden was, orarae deselve by hem onderteyekent endenaergecomen te worden, heeft daerop schriftelijck socdaene antwoordt gegeven, dat hy, lloomsch-Catholijek sijnde, hetselve nyet en conde doen, als strydende tegen sijn conscientie. II. Dat op *t huys te Rijnauwcn, by Bunnick, al!e sondagen grooten vergaderinge gehouden wordt, 't welck voor de tumult allcen somtijds geschiedde, ende datter gemeenlijck een Jesuyt van Utrecht compt die

exercitien doen, die men meynt dat in den Struys op Yreeburch te huys Icyt. III. Heeft ooek beer Jan van Bunnick, affgestelt pastoor, doch gealimenteerd by de heeren staten,den predicant gesproocken van de huysinge, die de E. heeren voorgeschreven ten behouve vanden voornoeinde predicant, onlangs bequaemelijcken hebben gerepareert, seggende: Gerardi ditgemack sal nu haest wcl voor my komen. IV. Dat ooek de predicant van Amerongen aen twee canonnicken van St. Peters, in sijn dorpgecomen sijnde, verthoont heeft de sobere gelegentheyt ende groot ongemack van sijn huy-singe, ende versouckende eenyge reparatie ende accomodatie, alsoo het collegie van St. Petersulex toecomt te doen; waerop sy hem geen vertroostinge niet alleen gegeven, maer ooek'tselveseer schimps ende spottelijck affgeset hebben. Ende staet te considereren, dat een derselvetwee canonnicken is mede van die geene, dewelcke genomineert waeren by de factie, om in de staten te brengen. V. Dat ooek de edelen met de papisten te Maersen den schoolmeester hebben aengenomen, de-welcke sy door collecte ofte uytsettinge onderhouden,

ende alles doen buyten kennisse van denrespectiven officier, gerechte, ende predicant aldaer; welcken schoolmeester paepsgesindsijnde, niet alleen paepsche boueken leert, maer ooek weygert eenyge kinderen, daer vand'ouders begeeren , den Gereformcerden Cathcchismus te leeren, seggende: dat het streed tegejisijn conscientie, tegen 'tChristelijck Catholijcke gelooff, ende tcgen die belofte dergenen, diehem aengenomen hebben. Heeft ooek Enekellenberg sijn soon gesonden aen den schout den 17.May, ende hem laten seggen, dattet sijn eigen schoolmr. was. De schout soude hem wachten,dat hy daer niet mede soude te doen hebben, of, aengesien 't schoutampt stond te verpachten,men wel maecken soude, dat hy daervan verstoocken ende afgezet sou worden. Ende dreigde,dat ooek de schout ende de predicant wel cer uyt Maersen souden comen te vertrecken, als doschoolmr. Waer daerom te wenschen, datter goede ordre op de scholen, soe daer als elders, ge-stelt worde.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 155 VI. Dat de kerckordeninge te Montfoort, by den gedeputeerden der synode, met authoriteyt vande heeren staten, binnen 'sjaers eerst ingevoert sijnde, deurdien de drost, aldaer by den am-bachtsheer gestelt, 'tselve soo lange tegengehouden hadde, het geschiet is^ dat de predicant metde ouderlingen ende diaconen baer vergaederinge gehouden hebbcn in seeckre sacristie, staendein ende aen 't choor van de respective kerck, welcke sacristie twee ouderlingen, op huyden denxvni. May exprecselijck daerom gecomen sijnde, claegen dat haer by denselven drost niet vry-gelaeten werdt, alsoe hy soeckt, in spijt van de religie, aldaer een paepsche rectoor met sijn an-deren, om daerin school te houden, mode in te voeren, tot ongerijf ende cleynachlingo van dievan de kercke, daer t* anderen tyden ordinaris de schole boven de saele van 't stadthuys plachgehouden te worden. Hebben oock die papisten aldaer seer groote exercitien, genoechsaemopenbaer, met een grooten toeloop van de omliggende dorpen, nyet tegenstaende het

verbodvan de H. M. staten, waervan de paep, daer binnon woonende, met een vicary voorsien is, (ge~lijck wy verstaen). Geduerende dese beroerten hebben mede deselve paepisten aldaer (gelijck oockop andere dorpen) haer ooren seer opgestoocken, seer schiraps van de heeren ende van de re-ligie spreeckende. Ende onder ander seggende: Sy souden binnen Montfoort haest de grootekerck innemen. Die van de religie mochten haer met de capelle te vreden houden, off sy enwaeren oock soo veel nyet, men soude se wel met een arm ter poorte wtseynden. VII. Alsoe mede de paepisten in'de stad van Utrecht; soo die van binnen, als van buyten uyt dodorpen incomende, seer stercke vergaderinghe houden, dattet wel te wenschen waere, dat derespective heeren ende magistraeten mochten geanimeert worden, om wat naerder daerop teletten , dewyle het buyten twijffel is, off het sal de religie goet doen. Eensdeels in aensien, dat die van de religie, dewelcke haer in dese beroerte hebben laetenmisleiden, daer mede seer sullen neergezeten worden, aengesien sy noch nyet en connen ver-staen , dat d'ontstaene alteratie die religie

ofte de rcformatie sulcken schade soude gedaenhebben , als de predicanten door hun particulier wedervaren wel versekert waeren. VERHAEL van eenyge swaerichheden, nopende het misbruick dergeestelijcken goederen, onder 't gebiet van de E. M. heerenstaten van Utrecht staende, overgegeven aen haere E. D. byde dienaers der H. Evangelii binnen Utrecht, den .. May 1610,met versouck omme by deselve daerin orde gestelt ende gere-medieert te worden. I. In den eersten is bet kennelijck, dat met de canonicx prebenden, wanneer die aen de respec-tive cannoniken comen te vervallen, schandelijcke coopmanschappe gedreven, ende deselve denmeesten daer voor biedende als veyl gehouden worden. Dat oock veele van die geene, die metde cannoniks proviens ende probende voorsion ende gebenefieert worden, Aveynige wercx maecken 20* 1.?..,-. '??? :-.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 156 van die gereformeorde Teligie, om deselve ten minsie met haer Icven te siichten; jae veelesijn, devrelcke, soo haest als se daerraede voorsien sijn, terstont den sin van de studien afkee-rcn , als nu genoech voor haer leven, ende tijtlijcke nootdruf't versorgt wesende, ende daerorahaer werck ende professie maeckende meest van hovaerdich gecleet te gaen, met 't rappier teproncken, trots ende lichtveerdich van spreecken ende van manieren te sijn, oneerlijcke plaet-sen te frequenteeren, dobbelen, speelen, verkeeren, dansen, enz. te pleegen, ende alsoo oorsaeckte sijn -van veele opspraecke ende argernisse. Waerom het wel noodich waere, dat soodaneprove crasmerye raochte geweert worden, ende onder de jonge cannonicken goede orde gestelt,dat se mochten tot de studien ende eerlijck stiptelijck leven gehouden worden, ten eynde derepublieckc ende kercke daer van te syner tijt meer dienst ende stichtinge mocute trecken. II. Men speurt oock, dat in de nonnen ende jofferen conventen de paepsche exercitien ende ver-gacderingen gehouden worden,

deselve sijnde dickwerf de schuylhoecken ende herberghen van\reemde Jesuyten ende paepen. Hetwelcke eensdeels geschied doordien de abtdissen paepsgeziml5-ijn, off die anders gesind sijn, niet nae behooren geauthoriseerd ende gestijft worden, om de af»goderye in haer conventen te weeren. Ende in 't bysonder geef'tet veelen groote occasie van op-spraecke , dat de nonnen van Outwijck sunderlinge boven andere in wtwendigheyt ende prachtwtsteecken, alle nieuwc fatsoenen van cleedinghe ende van oppronckinghe op de aldereerstemaniere aennemende, daer sy nochthans, als met geestelycke goederen gebenificeert sijnde, be-boorden sulcke vreemde couleuren ende fatsoenen van cleedinghe als anncrsinds, in eerlijckeende sticbtelijckc habyten te veranderen ; op dat daer door sy te meer van de dertelheyt afge-went, ende de gemeente te min oorsaeck van opspraeck mocbte gegeven werden. III. 't Is oock te bedroeven, dat eenyge van de commandeurs ende gebenificeerde St. Catharynesoo argerlijck haer aenstellen, in voegen als te voren van die jonge cannonnicken vermaent is,soo dattct wel nodich waere, dat over deselve goede opsicht

wierde gestelt, ten eynde sy nietvry, nae haer eygen goetduncken, haer mochten aenstellen, maer reeckenschap van sulck haerdoen ende laeten souden hebben te geven, om naer behoren, daer over gecensureert te worden. IV. Alsoo men bevindt dat met de vicaryc, staende ter gifte van de cannonicken, elex nae haertour en, eensdeels vuyle coopmanschap gedrcven wordt, andersdecls de een ende ander die sijnknecht ofte vriend toeleyt, om daermede sijn huys ende staet op to houden, ende eensdeelsoock die gegeven worden ende genoten van soodanyge die daer op in steden ons gandsch partye,als Leuvcn, Douay, Rijsscl, Emmcrick, Cuelen, Rome etc., in die paepsche religie, contrarie deplacaten daervan sijnde, studeren, ende daer na, of in vyands landen of in onze stad , stedenende landen, de kercke Christi ondienst doen, soo dat de Roomschgesinden alhier veel meer die-naers hebben, op de goederen in 't landt gelegen, als de Gereformeerden, daer doch de vicaris-sen hier in de stad plegen dienst te doen, ende daerom deselve goederen alleen tot dienst endeprofijt van de Gerefornieerde religie, in deze stadt ofte provintie behoorden, nu ter

tijt ge-bruickt te worden ; waer wel te voorsien, dat de saecke hiertoe condc gebracht worden. Het-





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 158 Is foinnen onthoden Cornelius a Dungen, predicant tot Jutphacs, ende hem vermaent, dat hy ttyet en behoort hem te mengen , noch te Jutphaes ten avontmaele ons Heeren, ende anders tetrecken verscheyden ingesetencn van de stadt Utrecht, daerdoor in dese pcriculease tyden eenigescheuringe in Godes kercke gevrocht soude mogen worden. Daerop hy hem, in presentie vanministers Speenhovio ende Taurino, ten besten hem mogelijck, heeft geexcuseert. Ende na-dien men hem eenyger redenen van wetenschappe hadde geseyt, is voorts vermaent te desis-teren. Op de requeste van piaes. Raedelandt ende &quot;VVillem Wadsen r schotsmannen, gewesene vivar-diers onder de gewesene compaignie van den cappiteyne Gordon, is geappt.: Die staten: Gesiende missive van de H. M. heeren staten generael van den xr. deses, ende gehoort de recommen-datio van den raedt van state, hebben de supplianten in handen gestelt de afrekeninghe vanden gewesen cappiteyne Gordon, met de betaelinge daerop acn verscheydene personen den

xxvr*Octobris voorleden geaen, dacrby de supplianten sien mogen, dat geen penninge van de voor-noemde afreeckeninge raeer en beruslen. Edoch sullen de supplianten vorder mogen doen, sulexals sy te rayden sullen vinden. MARTIS xxix. May 1610.Praesentihus: Berck, Zuylen, Goyer, Eck , heeren van Houflaken, van Ameronghen, vanMoersbergen, van Rysenbureh, Both, Drielenburch, Buth, A. van Hetsdingben, Salmius,Peter Frans, Grootvelt, Peter Frans (sic) Breul, Yonck, Ommeren, seer, de Man.Is gclesen de missive van de heeren staten generael van iv. Juny 1610, stilo novo, roerendede saecken van Vranckrijck ende Cleve. Is noch gelesen de missive van de heeren rayde van furslendoms Gelre ende graeffschapZutphcn , overscyndende de replijck van de gecerfclen van Duyst, Achthoven ende Coutwijck ,resorterende onder Nykerk , soe sy seggen. Ende goetgevonden , die te seynden aen de regeer-ders dcr stadt Amersfoort, ommo die de geintreceerde geeerfden aldaer te communiceeren. Is gecompareert de raedt van state, ende heeft gedaen. ende gepronuncieert d'uytspraeck opde poincten diflerentiael, luydende desclve uytspraccke

als hier nae volcht: (1). daen op de poincten diflerentiael by de voor|Z. statenende magistraet der stadt Utrecht aen beure Ed. ge-submitteert, ende leverde dyenvolgende over een dervoorsz. acten , geschreveu in franschijn , by den secre-taris Kuygens geteyckent, docli alsnoch onbesegelt ,ende is de voorsz. acte voorts in den raide voorsz.gelesen. Omme den staet van den eersten cameraer Duver-*den, mitsgaders sijn restanten te resuraeren, endedyenvolgende t'advyseren op een bequacm expedientofte tniddel , tot betalinge van deser stadts lasten , soovan de nyeuwe tnuyr achter Lepelenburch , als oncos-ten gevallen geduyrende de altcratie ende belegeringedescr stadt als andersins, sijn neffens de heeren bur-gemcesteren ende cameraers gecommitteert Buth , sche-pcu, van der Lith , raet, raetten secretaris, (1) Zie de uitspraak Utr. Plakaatb. I. 190 , zoo ookbet daaropvolgend declaratoir , ia dato 8. Juny 1610.Het contract van 1582 met de approbate I. 184, eneindelijk bet plakaat in de uitspra.'k gementioueert ,I. 31. Groat Plakaatb. I. 470. ( Vervoljiens lezen \vj] in de Notulen dcr stedclijkeregering , van den XXX. May 1010. Dc raedt op huyden

vergaderfc wesende, rappor-teerde de Ed. heere burgemeester ftysenburch , als datop gisteren voor de noen erschenen waren in de ver-gaderings van de sta,tcn van Utrecbt, die Ed. heerengecommittecrde raiden van state dcr Vereenicbde Ne-4erlanden, ende aldaer overgelcvert hadden twee actenvan de decisie ofte uytspraccke, by beure Ed. uyterachte van de cornmissie ende authorisatie , by de Ho.>Iog. heeren staten generael haerc Ed. verlceut, ge- *





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 160 haer besoigne daer nae will en spoedigen. Is geanlwoort, dat noch gansch nyet en is geeflfectu- eert van de poincten in de uytspraeck begrepen. En dat men daeromme de heeren van den rayde sal doen begrocten, en versoucken nyct te vertrecken , voor de saecken seyn ten goeden rynde gebracht, SABIUTIII n. Jany 1610, Praesentibus: Berck, Zuilen, Eck, Goyer, van Houflaken, Bloersbergen, van Geresteyn,van Ameronghen , hndden haer oppinie aen d'andere heeren gegeven. Rysenburg, Buth ,Peter Franssen, Johan.Ts gecompareert Jor. Frederick Baexen, dijekgraef van den Lcckendijck, ende heeft in handenvan den statcn geresigneert het officie van dijekgraef van .den Lcckendijck , daertoe syne E. byde heeren statcn is geeommittecrt geweest. Yersouckende, omme eenyge affaire syne E. voorge-vallen, ontslagcn le sijn van den eedt by hem in die qualite gedaen; daer inne by de stnten,na gehouden deliberatie, is geconcedccrt, syne E. van den eedt ontslagen ende bcdar.ckt van-den goeden dienst. MARTIS v. Juny 1010. Praesentibus: Berck, Schade,

Zuylen, Eck, Goyer, heeren van Houflaken, van Moersber-gen, van Geresteyn, Rysenbureh, A. van Helsdingen, Buth, Salmius, Peter Frans.Gelesen de brieff van de heeren statcn generael, om den biddach tegens morgen xiv, dagen,Is geordonneert die wtschryvinge gedaen le worden , naer behoren. Omme met de heeren rayden van state te besoigneeren, nopende de erectie van de schutterye,ende de vier compaignien vvacckers, sijn gecomraitteerd de heeren Dirk van Moersbergen, Both,ende A. van TIelsdinghen, ende de secrelaris van de staten. Ende sullen de saecke van deschutterye ende besunder de betalinge van waeckers tot last van de generaliteyt sien te bren-gen, soo veel mogclijck ende op rapport. Doorluchtigc hoochgeboren Furst ende Heere IAlsoe de E. M. heeren rayde van state der Vereenicbde Nederlanden, by haere E. M. uyt-spraecke van vnr. deser, stilo novo, belangende de geeligeerden van de respective vijf collegiender stadt Ulrecht representeerende het eerste lit, verstaen, ende geordonneert hebben, dat alsnoch by provisie in conformiteyt van de wtspraecke, by de regieringe van den landtrayde in ftjaer xvc lxxxii den iv. Aprilis

gedaen, de stadt Utrecht sal nomineeren eenich meerder getalvan vpelgequalificeeide personen, wesende bekend voor goede getrouwe patriotten, van de gere-formeerde religie, vreedsamieh ende niet faction*, om daer uyt by de ridderschappe ende stedengeeligeert te worden, ende by uwe Exccllentie geapprobcert te worden drie ofte vier personen,tot de angmentatio van 't getal van het voorsz. eerste lith. Ende dat deselve als tot noch toe sullenpermanent sijn. Dat dicnvolgende, die van de magistraet der stadt Utrecht, tot augrnentatievan de voorschrcven eerste state genomineert hebben Jor. Johan van Grovenstein ende meesterAdriaen Ploos, cannonnicken in den Dom, Jonkh. Gijsbrecht van Hardenbrouck, cannonnick teOud-Munster, ende Jor. Johan van Renesse van der Aa, proost St. Johans, soo hebben wy,naementlijck die Edelen ende riddcrschappen, mitsgaders die steden Amersfoort, Rheenen,Wijck ende Montfoort, volgende de voorsz. wtspraecke, ende op den voet van den voomoemde









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 164 ZABATH xvr. Juny 1610.Praesentibus: Berck, Zuilen, Schade, Eck, Goyer, H. van Houflaken, van Moersbergen,A. van Zuilen van Nyvelt, Rysenburch, Both, Drielenburgh, A. van Helsdinghen, Buth,Ansel in us.Op de missive van de heeren staten generael, van den xxn. Juny, om tot den togt van Cleefgeleent te hebben twee halve canons, met belofte van restitutie ofte vergoedinghe, fiat. POINCTEN ende ARTICULEN, daebop Mr. Gerardt Hamel BY DE STATER *S LANDTS VAN UTRECHT AERGENOaEN IS, OHMiS uehlctdeh te diener als advocaet (I). BESCURYVINGE JEGENS DYNSDACH XIX. JUNY 1610. L Omme te horen lesen de missive van de H. M. heeren staten generael der Vereenichde Neder-landen, daerby haere H. M. versoucken, noch een consent, boven 't voorgaende van vic en L,tot handhavinge van de saecken van Cleve, gelijck 't selve breeder te verstaen ende te sien is,uyt de copie van do voorz. missive, bcncflbns desen gaende, ende daerop te resolveren (2). ii. Item, alsoe, door goetwillich affstant ende resignatie, in handen van de staten gedaen, byJr. Frederick Baexcn, heer van

Coninxvry, van het dijckgraeffambt van den Leckendijck bo-vendams, 't selve dijckgraeffambt is comen te vaceren; omme tot de bedieninge van dien tecommitteren (3). Item, alsoe, door goetwillich afslant ende resignatie in handen van den staten gedaen, byJr. Willem van Oostrura, van het schoutampt lot Wijck, 't selve schoutampt is gecomen te va-ceren ; omme tot de bediening van dien te committeren (-4), IV. Item, omme te horen lesen de sehiercedule van de heemrayden tan den Leckendijck boveo-dams, ende daerop te resolveren (5). Hebben wy enz.                         Den xr. Juny 1610. Gedeputeerden. (1)   Deze 18 artiltelen en de ctaarop volgende eed,            (3) Martis XX. Juny 1610. Praesentibus als op 'tdoor Mr. Gerardt Hamel afgelegd , zijn van een te       vorig point. Is geaccordeerd de commissie op Jonckb,ondergeschikt belang, om hier te worden opgenomen*       Dirck van Zuilen , heer yan Drakenburch, geexpe-Zij bcslaan acfat bladzijdeu in folio.                                     diecrd te vrorden. (2)   Zie de aanteekewing liierboven bladz. 141,                   (4) De wijdloopige aahteekeningen op dit punt gaaaMartis XX. Juny 1610. Praesentibus siet fol. 76,        wij stilzwijgend voorbij. [dat is hier achter op XIX.

Juny]. Is gelesen enz.            (5) Martis XXVI. Juny 1610. Praesentibus siet fol. Ende geresolveert 't selve, vermits de jegenwoordige       86, [dat is hier achter op XX. Juny]. Is gelesen ende benautheit ende andere voorgevalLen swaericheyden ,       geapprobeert de schiercedule , in 't art. geroerd > soc op 't beleefste te excuseeren..                                               die hier na volcht ioU 88.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? - MARTIS xix. Juny 1610.Praesentibus, Bereft, Rheede, Zuilen, Sehade, Eck, Goyer, Renesse, Grovesteyu, Harden-broek , Ploos , van Houflaken, Moersbergen , Baexen , Rysenburg, Both , Drielenburg,A. van Helsdinghen, Anselmus, Omineren.De schepenen Driclenburch ende Buth hebben gerapporteert, dat gisleren nae den nnenverscheydene resterende personen van de schuttery swarieheyd gemaeckt hebben, den ecdt tedoen, sustuneerende, dat de staten alvorens eedt souden doen aen de sladt, gelijck de Princevan Oranje onlancx te Ysselstein ende te Leerdam hadr'e gedaen. Waerop gedelibercert; sijn ge-committeert de heeren thesaurier Goyer ende Eck , de hceren van Houflaken ende Moersbergen,de heeren Driclenburch ende Buth, die dese swaricheyt te naenoen aen den rayde van statesullen communieeeren, ende te vijf uren aen de staten rapport doen. Alsoe men verstaet, datter eenige compagnien soldaten uyt dese stadt sullen gelicht worden;is goelgevonden van den hecre overs ten Ogle te verstaen, wat compagnien deselve sijn. Op de requeste van Wouter Martens ende Mode, is

geappointeert: Die staten van den landevan Utrecht; houden den persoon van Theodoor Walkeri tot de possessie der prebendo in desengeroert voor aengenaera, mits dat hy gehouden sal wesen , sijn studium te prosequeren, tot dathij achtien jaren oudt geworden sal sijn. Ende alsdan , voor de staten te corapareeren, ende teverklaren, met wat middelen hy de staten sal willen dienen , 't sy dan als rechtsgeleerde in dejustitie ofte politic, ofte met wapenen te peerde. Ende hem voorts te reguleeren nae de ordon-nancie van de staten, de canonicken probenden aengaende, gemaeckt ende noch te maecken. MARTIS xix. Juny 1610.Praesentibus: Berck, Rheede, Goyer, Renesse, Eck, Grovesteyn, Hardenbroek, Ploos, Houflaken, van Ameronghen , Moersbergen, Coninxvry, Rysenburg, Both, Drielenburg, A. van Helsdinghen, Anselmus.De heeren Goyer, Eck, van Houflaken, Moersbergen, Driclenburch ende Buth, hebben ge-rapporteert 't geene by de heeren rayden van state geadviseerd is, op de swaricheyt, by eenigevan de schutterye gemoveert, die sustineeren, dat de heeren staten van Utrecht gehouden sijn,haeren eedt te renoveren aleer syluyden gehouden souden sijn, haeren eedt te presteren,

endodat de raedt van state, 't selve geexamineert hebbende, verstaet 't voorschreven motief niet go-fundecrt to sijn, aengemerckt de heeren staten, aleer sy ter vergaderinge geadmilteert worden ,formeleii eedt gedaen hebben, dat 't selve oock »s buyten de uytspraecke, ende dat de schut-tery is eene nieuwe erectie, by de uytspraecke geaddonneert, hebbende haer ordonnantie endeeedt, die de schutters gehouden sijn te doen, doch dewyle daerop wordt geinsisteert, ende datmen vreest, dat het by andere soude mogen worden gevolcht, dat men de swackste verstandente gemoet sou mogen coraen , ende by raaniere van accomodatie acte geven, inhoudendeals volcht; De staten van den lande van Utrecht, verstaen hebbende uyt het rapport van den eersamenWillem van Drielenburg ende Hendrick Buth, schepenen der stadt Utrecht, ende by do magislraetderselver stadt gecommitteert, omme de schuttery ende andere ingesetenen der voornoemde stadt,volgcndo de uytspraeck van de E. M. heeren rayden van staten den behoorlijcken eedt aff te



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 166 nemen, dat cenige burgers hacr laeten duncken ende sustineeren, dat de voornoemde staten al-rorens souden behooren haerluyder eedt te renoveeren. Verclaren, dat sy den eedt, hy yder ranhun sollemneellijck gedaen , ende oock met haer handen onderteyckent, op nyeuws hebben doenherlesen , inboudende onder anderen, als uyt het extract, hieronder geschreven, te sien is,daerby sy persisteeren. Ende daernae sy haer, met Godes hulpe, sullen reguleeren. Gedaen teUtrecht den xix. Juny 1610.                                                                        Staten. EXTRACT UYT DEN EEDT VAN DE HEEREN STATEN (1). Ende sijn de burgemeestcrcn der stadt Utrecht versocht, den commissaris tot het affnemen vanden eedt by te wesen ende te assisleeren, omme deselve met authoriteyt te verstercken. MERCURII ix. Juny 1610.Sijn gearresteert de consenten enz. MERCURII xxi. Juny 1610.Praescntibus; Berck, Schade, Goyer, Renesse Grovesteyn, Hardenberg, PIoos, H. van Houf-lalten, van Amerongen, van Moersbergen, Geresteyn, Baexen, Rysenburg, Both, Helsdin-gen , Peter Franssen, Breul, Ommeren.Gehoort 't rapport

van de auditeurs van de reeckeninge Johan Both van de quotisatie desvoorlcdcn jaers. Wordt hem geaccordeert de helfte van de interesse. Op de missive van de heeren staten generael van den xxix. Juny 1610. Omme tegens den vi.ofte vii. July, stilo novo, gereet gemaeckt te hebben nc wel ingespannen wagens, yder m L'sdaechs, in minderinge van de quote in de eerste vic. m L tot subsidie van Cleeff. Is geordonneert, gerescribeert te worden , dat de staten te vreden sijn de waegcns aen tedoen nemen, ende te emploeyeren haer consent in de vic m L ende vorder nyet. Op de missive van de heeren staten generael, omme geaccordeert te wesen met noch tweecanons: fiat t ondcr behoorlijcke recepisse. ZABATH xxin. Juny 1610. Praesentibus: Berck, Schade, Zuilen, Goyer, Renesse, Hardenbroek, Grovesteyn, Ploos, II. van Houflaken, van Amerongen, Moersbergen, A. van Zuylen van Nyvelt, Baexen , Ryscnburch, Both, Breul. Sijn gecomparecrt de heeren van Sandenburch, Jongstal, Crues de Bye ende de secretaris lluygens, ende hebben mondelinge ende succintelijck verhaelt 't geene by haer E. M. alhier gebesoignecrt is geweest. Ende dat sy nootsaeckelijck, vermits den aenstaenden tocht in 't landt van Cleve,

ende andere alFaire van importantie, in den Haghe moeten wesen, nemende mits dien haer affscheit. Ende de heeren staten ten hoochsten vermaenende, goede eenicheyt ende correspondenitie met den anderen te houden, de quaetdoenders ende oproerigen te straffen , de goede in recommandatie te hebben, ende te vereeren, deur welcke middclen de vyanden van (1) Zie dit extract van den eed opgenomjen in liet Utr. Plakaatboek. I. 80.







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 109 peschement in de vorderinge van den eedt, den burgeren opgeleyt te doen, tot verseeckerheytran den staet van den lande, gemeine ruste ende beste, daer van in onse vergaederinge, byde gedeputeerden van de magistraet der stadt Utrecht, sulcke rapport is gedaen, dat verschey-den buerten ontboden sijnde, ende denselven den eedt voorgelesen wesende, alle onwillich wa-ren , tensy dat wy nieuwen formeelen eedt aen ons ondersaten deden : van den inwoonders vando stadt Utrecht ende steden, mitsgaders de opgesetenen ten platten lande gchouw ende geirouwte sullen wesen , met belofte van deselve voor te stacn in haerlieder gerechticheyt ende privile-gien enz., ten welcken eynde, ende ora snlcke haere meyninge nyet te vergeten, aen een van degedeputeerden daer van schriftelijcke memorie was gelevert by Hendrick van Helsdingen, ende aenons geexhibeert, inhoudende rcdenen quasi, dat onsen voorgaende eedt door die verrescn on-verstanden, hosteliteyt ende belegeringe van de stadt genoech geextingueert ende geobliteertis; ende dat wy daertoe te nicer souden beweecht werden , terug

stellendo alle passie ofte ran-ceur, (soe daer noch eenige reliquien waren overgebleven,) ora alle dissidentien ende partydicheytwech te nemen, eendrachtichcyt te voeden, ende alles in eencn goeden stant ende gerusticheytwederom te brengen. Ende mils by ons sulcx gedaen werde, dat de voorsehreven Helsdingen levreden was, den eedt te doen, breeder blijekende by de memorie van de voornoemde Helsdin-gen , hierby gaende, daerby voegende de voorsehreven gedeputeerden, dat alhoewel sy allemogelijcke debvoir hadden gedaen, om henl. te indueeren, ten eynde sy haer souden oortten-teren, mette voorsz. acte, mits die eedt genoech mede brachte, dat oock daer op 't hofF, deschutterye, ende veele borgeren oock van qualite, ende nacmentlijck Jor. Dirck Canter, deneedt haer opgeleyt hadden gedaen, sondcr tegenseggen, ende meer andere middelcn , effenwelnyet en hadden cunnen winnen, waer deur, ende ten sy wy verstonden , om onsen eedt forme-lijck te vernieuwen, vreesden, dat nyet alleen het doen van den eedt geen voortganck souclehebben , maer oock andere, soo van schutterye ende burgerye haer souden houden, van haercngedaenen eedt ontslagen , dien aengeseyt was, dat,

soo alle andere geen eedt en deden, sylui-den souden ontslagen wesen van den gedaenen eedt, ende by die middelen totten eedt warengebracht; ende daermede het geheele werck ende lastich besoigne van den rayde van stalesoude vallen , ende causeren nieuwe swarieheyden ; om alle welcke te voorkomen soo wel onge-rijmt is, dat ten regarde van desen eedt, d'ondersaten opgelecht, wy souden gehouden wesennieuwen eedt te doen, gelijck een prince eens eedt gedaen hebbende, syne ondersaten nyet al-letijts wederomme eedt doet ofte synen eedt vernieuwt, als wanneer by syne ondersaten al-temct haercn eedt doet vernieuwen, om rjdenen, hem moverende. Dattet ooek buyten d'uyt-spraeeke is, ende dat meer is by de voorsc. acte, by advijs ende raide van den voorsc. ray-de van staten, den gecnen die opiniatreerden te veel was gedaen, ende lestelijck die saeckeop die voet soo verre gebracht ende beleyt sijnde, d'authoriteyt van uvve II. M. van denheeren amhassadeur van Alder Christelijckste Coninck van Vranckrijck ende Navarre, vande heeren ambassadeuren van Syne Maj. van Groot-Brittanien enz. ende van den raydo vanstate nyet en schijnt genoech gedaen te werden, soo hebben wy

niet geraedsaem gevonden,den geen en, die hem in desen formaliseeren voorder te believen, al boo wel wy wel ver-staen, dat de voorscreven verclaeringe ende acte in onse gemoederen genoech streckt formc-len eedt ofte vernieuwinge derselve, sonderlinge gemerckt, dat dese goesten noch schynen te 22



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 170 bedecken in wat forme den ecdt soudc gedaen werden, cnde meer swaericheyden op 't doen vanden eedt mochten gesocht werden, doeh ten eynde dat men eene saecke, die men moeht faci-liteeren ende winnen, soo men ons voorgeeft, arger maecke ende verliese door onse onverslant,dat wy nogthans in dese geene en meenen te plegen, ende 't gemeine beste getrofTen ende be-houden mocht wordcn, hebben wy uwer H. M. hiervan schriftelijck willen proponeren ende be-raetslagen, als eene saecke sijnde, van de generaliteyt mede dependerende, vervvachteude omin haeste uwer H. M. sehriftelijcke antwoordt, advijs, ende goede meeninge te verstaen, doorbrenger descs, die wy hierom ylens tot specialis affgeveerdicht hebben. Hiernaer, opdat awe H. M. van periclc in dese saecke gelegen naerder onderrecht mogenwesen , hebben wy goetgevonden , aen uwe H. M. affteveerdigen Mr. Gerardt Harael , onsen ad-vocaet, versoeckende dat uwe II. M. gelicve hem te verleenen andientic ende gelove, met spoe-dige ende vruchtbare resolutie, daertoe wy ons sullen verlaten God Almachtich biddende.

enz.Hoogmogende Welgeboren Edelen , em. Op de missive van de heeren staten generael van den iv. July 1610, sijn gecommitteert, totde pryseringe van wagens, daerinne geroert, de heeren Schade ende Baexen. Op de requeste van Johan Claes van Leerdam , secretaris der stadt Utrecht, versouckendevoor den soon van cappn. Rynevelt 't vendel van deselve compagnie, vacerende door 't overly-den van Goort van der Voort, is geappointeert: fiat ut petitur. Ende op 't versouck van den beere van Eck , voor synen broeder, is geseyt: dat men hem salhouden voor gerccomraendecrt tcr cerste gelegenheid. 'SCHIERCEDULLE, gemaeckt by de heehraydei* van dew Leckes- DUCK DES OVERQUAERTIERS VAPf DEI* LANDE VAN UTRECHT, VOORDEW JAERE 1610, INGAENDE MaY a°. EODEM. MERCURII xxvii. Juny 1610. Praescntibus: Berck , Schade, Zuilen , Eck, Renesse , Grovesteyn , flardenberg , Ploos , Houflaken , van Amerongen , van Geresteyn , Moersbergen , Baexen, Rysenburch , Both , Until, van Helsdingen, Peter Franssen, Ommeren. Is gecompareert de wagemeester Francoys Doublet, ende heeft verclaert, dat Syne ExcelJ. seeekeren staet gemacckt heeft, ende mils dicn meynt dat

de nc wagens, daeromrae de heere staten generael op nieuw geschreven hebben, tot den aenstaenden tocht, nu al gereet- sijn. Daer op hem verhaelt sijn de redencn waerom die noch niet gereet en sijn, daerop de voornoemde Doublet verclaerde, den geheelen tocht aen het opbrengen van dese wagens te hangen. Ende soo die niet te wege gebracht en worden, dat de heeren staten haere beloften , aen de coningen ende fursten gedaen , niet en sullen connen voldoen, ende dat hy noch Wouter Martens, (die mede hierop gehoort u), geenen middel en wee ten, omme meer waegens te beco- men. Versochle daeromme, dat die heeren staten hem wilden aen de voorsc. nc waegens helpen, by opbiedinge van deselve uyt de dorpen. Daerop geseyt sijnde, dat de dorpen van den lande van Utrecht daermede ongerijff Pnde ongelijck geschiet, om den aenstaenden bouwe, ende dat sy

















Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 178 te procedeeren , lot behoorlijcke straffe, sonder cenyge dissimulatie ofte convinientie. Ende is d*officier ontboden ende, de subt. coraparerende, 't selve aengeseyt. MERCURII xxviii. November 1610.Praesenlibus: Schade, Rheede, Goyer, Renesse, Eck, PIoos, van Houflaken, van Rysen-bonli, A. van Zuylen van Nyevelt, Coninxvry, Mocrsbergen, Drielenburch, PeterFranssen, Ommeren, Schilthoudcr, Hamel. Die staten, gehoort het rapport van haerluydcr ordinaris gedeputeerden van H gheene haer E.d:ige]ijcx gewaer word en , dat, door vcrscheydene quaede en ongeruste geesten, nieuwe twistenende scheuringe onder de gemeente ende kcrckelijcke personen gepractiseerd ende gefoveertworden, hobben goetgevonden te resolveeren, als volcht: Die staten van den Jande van Utrecht, aenmerckende dat het anipt eener Christelijcke over*-heydt van Godt Almachticli opgeleyt is, te versorgen dat baero onderdaenen een gerustich stilleven leyden mogen, in alle godtsalicheyt ende eerbaarheyt, ende men dagelijcx gewaer wordt,dat d'onrustigo salanische geest alle middelen ende practijcken

aemvent, om de godtvruohtigerusle dcr goeder ingcsetencn deser provintie te verstoren , de kercke Goodts in nieuwe facticn endescheuringe te vcrlcydcn, ende 't selve doende, de Christelijcke gereformeerde religie, waer syeunnen , bcsohadigen, ende den wech allengskens te banen lot de eens afTgeworpene pausse-lijcke tyrannic ende verworpene abusen, superstition ende all'goderyen, daer uyt dan voorts nyetanders en soude te vcrwachtcn staen , als de ruyne ende onderganck van 't gemeyne vaderlant,waer tegens nyet bequacmclijeker en can worden versien, dan met het maecken ende stellen vangoede kerckelijcke welten ende ordonnancien, nacr des Heeren Heilich Woordt. Al 't welckede voornoemde staten in de vrese des Ileercn overwegende, ende aenmerckende, dat het consent*ran haercntwegen al voor vier jaeren ter vergaederinge van de H. M. heeren staten generaelingebracht, nopende bet houden van een synodus nationael dcr geunieerde Nederlanden, nochgeen effect en sorteert, hebben goet ende nodich gevonden , oock nae 't exempel van sommigeandere provincien, die in den haeren socdanige provisioned ordre hebben gestelt, als sy nae degelegentheyt haerer

kercken ende tot stichtinge van deselve hebben geacht te behoren, te pro-cureercn : Dat oock in de provintie van Utrecht, op alles, wat tot goeden welstant ende voort-plantinge van de Christelijcke gereformeerde religie, mitsgaders vorderinge der waere godsalicheitnodich is, naerder werde gelet, als wel voorhecnen, door de swaere langduyrige oorlogen endeandere veele ende verscheydene voorgevallen beletselen, heeft connen geschieden. Versouckendaeromme, ende nyeUemin lastende ende ordoneeren by desen den waerden ende godtvruehtigenonsen weibeminden kerckendienaren , gecommilteerden der synodi, 't geene in de synode deserprovintie, in ende omtrent den jare 1606 provisionelijek ten onsen overstaen beraemt ende be-sloten is geweest te resumeeren, met andere goede kerckenordeningen te confereeren, 't guntdaerinne defeetueux is te suppleeren, amplieeren , vermeerderen, verminderen, corrigeeren ,rerbeteren, ende 't selve doende een bequaem concept van goede kerckenordeninge te beraemen,in alles voornaementlijck lettende op den regel ende rigtsnocr van des Heeren Heilich Woordt,vcrvattet in de schriften der Profeten ende Apostelen. Ende dat voorls in

de saecken, die mid-dqlmatich sijn, op de nature, aert ende conditio van de inwoonderen doses landts ende provin-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 179 eie, mitsgaders op de gelegentheyt van de tegenwoordige tyden. sal gelet werden, opdut ftUeflgcschiede, soo Goodts woordt ons leert, tot opbouwinge, nyet tot destructie. Ende alsoe er veele soort van seeckere differenten, onder eenige kerckendienaeren, in drnabuerige provintien ontstaen, over seeckere Ieerpuncten, die mede onder die gemeente alhier ,beginnen strydich te vallen, sullen mede daerop letten ende in de vreese Goods overwegen.boe daerinne op 't aldergevoegelijkste ende vreedsaemste, nae Godts woordt, soude mogen werdenversien, omme sonder crenckinge van den bant der eenicheyt, die \vy met onse nabuyren ende1bontgenooten in alles, ende voornaementlijck in *t stuck van religie willen onderhouden, ende metbehoudenisse van den voornaemsten gront der reformatie, die in't verwerpen aller menschelijckcdccreten ende instellingen, mitsgaders het aennemen van Goodts geschreven woordt voor den eenigenregul, ende richtsnoer ons geloofi's bestaet, te beletten, datdoor de voorsc. differenten de rusle onset'goedcr ingesetenen, de Christelijcke gereformeerde religie toegedaen,

nyet verstoort, maer be-houden , ende in aller godsvrucbticheydt in behoorlijcke gehoorsaeinheyt tot Godt ende der over*heyt gevordert worde, alle welcke haer besoigne sy by geschrifte stellen ende ons (by forme vanadvijs,) soe haest doenlijck overleveren sullen, omme, 't selve by ons op beschryvinge gesien,daer naer wyders hierinne gedaen te worden , sulcx als tot Goodts eere, der kcrcken stichtinge,ende 'slandts welvaeren bevonden sal worden te behoren. Gedaen t'Utrecht den xxviu. No-vembris 1610, Die staten van den lande van Utrecht, begerende t'achtervolgen d'uytspraeck van de E. M.heeren rayden van staten, in date den vm. Juny 1610, tot naerder verseeckertheyt, rust endewelstant van de stadt, steden ende landen van Utrecht. Hebben verstaen ende geresolvcert, dat,in conformite van deselve uytspraecke, het doen van den eedt daer inne gementioneert, soe bin-nen de stadt Utrecht als andere steden ende platte landen by een yegelijcken, van wat qualileylofte conditie hy sy , gedaen ende voorts gepresteert sal worden. Ende dat ten dien eynde, aeiide steden geschreven sal worden, ende den hove van Utrecht aengeschreven ende gelast, om teverschynen voor den presideut ende Mr.

Peter van Leeuwen ende Hugo Ruysch , raden, daertoeby dese specialijcken gecommitteert, alle de Edelen ende andere gequalificeerde personen tenplatten lande vvonende, volgende seeckere memorie denselven te Ieveren, om metten cersten, opseeckere bequaeme daegen ende uren by haer te beramen, den voorsc. eedt, haer aff te nemen,ende daervan te maecken ende te houden door den greffier perfecte notitie, ende deselve tercamercn van de heeren staten over te brengen , ende van haer besoignes rapport te doen. Dat van gelijcken den heeren, hooge jurisdictie exercerende, nae dat deselve den voorsc. eedtgedaen sullen hebben, de voorsc. resolutie sal aengeschreven worden, ten eynde deselve haereuofficieren ende schepenen den voorsc. eedt in haere handen doen doen, ende derselver ofiicierende schepenen d'andere haere ingesetenen, denselven eedt affnemcn. Ende dat oock den maer-schalcken gelijcke last gegeven ende aengeschreven sal worden, om den voorsc. eedt aff te ne-men de scliouten ende schepenen van haer resort, ende daernae met denselven sellout alle an-.dere ingesetenen ten platten lande den eedt doen presteren, ende van alles goede notitie inhouden, ende

ter camere overbrengen, ende rapport doen van haer wedervaeren. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ? 23*





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 181 maer met de wercken sulex weynich beloont hebbende, als hebbende eertijts voor soldaet endevrybuiter gedient, aen des Tyants syde, ende van daer sijn vaderlandt, ende de inghesetenenvan de geunieerde landen dickwils beschadicht hebbende, ende beschuldicht van een dootslach,ende aohterhaelt van overspel, hem altijt als een belhamel ende aenleyder van de oprociigendraegende, ende deselve gestadelijcken instigerende, hem oock in de belegeringhe deser stadt,als cappitein tegens den landen gebruyckt hebbende, desen persoon, by de magistraet ontbodensijnde, om gehoort te worden , gaff den stadtsdienaer voor antwoordfc: dat hem nyet gelegcnwas, by de magistraet te eomen, alsoe by backen moste. Welck rapport de magistraet gehoorthebbende, vonden goet hem by den oflicier te doen halen, die, in 't huys van den voornoemdenpersoon comende, door de gheenen , die daer in huys waeren, ende anderen , die haer dacrbyvoeehden , met gewelt ende wapenen geresisteert is, sulex dat hy nyet alleene den voornoemdenClaes de Gooyer nyet en conste met crygen, maer oock in pericule sijns

levens was, begevendchy Claes de Gooyer hem elders uyt synen huyse, weleke geschieddenisse de magistraet met re-den suspect sijnde, hebben geeommitteert den officier, met twee schepenen , omme des voor-noemde de Gooyer's pampieren te visiteren , ende syne goederen te saiseren, tot naerder or-donnantie, maer syluyden daergecomen sijnde, orame haer commissie te exploiteren, hebben be-vonden 't huys vol gewapent volex te wesen, die haer oock, al vloeckende ende qualijck spre-kende, met blancken rappieren dreychden, ende riepen : compt in, wy sullen u wellecom he-ten. Ende quam voort sulcken rumoer, dat de deuren ende vensters daer omtrent toegesmetenworden, ende maeckten voort sulcken t' samenrottinge ende gelaet, dat daer uyt een groot on-heyl te verwachten stonde, ten waeren, met het houden van goede wachten, ende stellen vanbequaeme ordre, desen nacht daerinne versien waere geweest. Ende omme de stadt in ruste endegoede verseeckertheyt te stellen ende te houden, soe hebben wy, op 't goetvijnden van den com-mandeur ende borgemeesters der stadt Utrecht, geschreven aen de compaignie ruyters van uweExcell., omme haer voor eenige korte dagen alhier

binnen Utrecht te begeven, gelijek uweExcell. 't selve uyt den brieff, by ons aen uwe Excell. lieutenant geschreven (daervan copiehierby gevoecht is) sal gelieven te sien, d'welck hy naegecomen heeft, van al 't welck wy nyeten hebben willen naelaten, uwe Excell. met desen expressen te adverteeren, Versouckende, datuwe Excell. gelieve dese nodige ende dienlijoke proceduren ten besten te verstaen, ende metuwe Excell. authoriteyt te handhaven , gelijek wy dai uwe Excell. wel vertrouwen. Ende GodtAJmachlich bidden, u Doorluchtige enz. (1). PlERE PaNIKR, RlTMEESTER VAN StlVE EXCELL. COHPAGHIE C\V\l.l.ERYk,GARH1SOEN UOUBENDE BINNE5 AaiERSFOORT, E«J)E DY AH.SI.NTIK AENSTNEN LlEUTENAKT. ClTO , CITO. Edele em.Alsoe dese stadt Utrecht, door eenige quaede ongeruste menschen , tot merckelijcke ondtenslcvan de generaliteit ende van dese provintie, in trouble onruste ende pericule gcstclt wordt, soe (1) Deze missive versprcidt een nieuw lichl overhet hier boven , bladz. 37 der Kronijk , medegedcel-de berigt, en dienl alzoo tot aanvulling Tan het ex- tract uit de Raadsbesluitat der stcdclijke rrgn-jn- ,aldaar opgeaomen,









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 185 Aejx Syne Excellehui.Doorluehtige enz. De commissaris Johan de Mist heeft ons wel behandieht awer Excell.schryvens van den six. deser, stilo novo, ende verthoont de patenten by awe Excell.gedepescheerd op de compagnien ruyter van de ritmeeslers Moersbergen ende Witsart, mits-gaders voor noch vier compagnien voetvolcx, ende daerby verhaelt 't geene uwe Excell.Iiem belast hadde ons te verclaren ; wy hebben al 'tselve in deliberatie geleyt, ende met deiihere commandeur ende die vaa de magistraet der stadt Utrecht overwogen, omme uwer Excell.goede meininge nae te commen. Ende naedat op allcs wel gelet is geweest, soo is by ons endede voornoemde here commandeur verstaen ende geoordeelt dienlick te wesen, de patenter! vanuwe Excell. , spreeckende op de voornoemde twee ritmeeslers ende op de compagnien van deneappiteyn Packenham ende Plissis, off te seynden, ende deselve met hare compagnien te ontbie-den, omme alhier voor eenen tijd garnisocn te houden, latende den voornoemden commissarishehouden die resterende twee patenten voor de twee compagnien Switsers,

in meininge urn decompagnien ruyter van uwe Excell. weder nacr Amerslbort te laten gaen, alsoe haest als devoorschr. twee coinpaignien ruyters alhier aengecomen sullen sijn ; hierby en hebben wy nietwillen laeten, uwe Excell. te bedancken van de trouharlige sorge ende voorsichtieheyt, die uweExcell. alomme, ende besundcr hier, met affectie ende effecte draegt ende gebruyckt, voor deoonservatie van den staet der geunieerde Nederlanden in 't generael, ende van dese provinciein 't particulicr. Ende en willen oock daarby niet verswygen , dat ons seer aengenaem is ge-weest de goetwillige ende prompte aencomste alhier van uwe Excell. ruyters. Hiermede, Door-luehtige enz. Den xn. Dec. 1610. De Staten. ARN 1»EH R.VED VAK STATE. Edele enz. Wy hebben uyt het schryven van uwer E. M. gaerne verstaen die goede apprc-hensie gedaen van onse swacricheden, ende byhulp van den raedt, ora deselve te mogen overco-men, hebben oock dienvolgende, ende die goede meininge van de H. fi. heeren staten generael,ende van Syne Excell. ons overgebracht, met advys van de magistraet der stadt Utrecht endeden heere commandeur van de garnisoenen alhier, wesende geresolveert, inne te nemen

noch tweeranen ruyters ende twee compagnien voetvolcx, ende die corapagoic van de cavaiUerye vanSyne Excell. weder naer Amersfoort te laten keercn, als uwer E. M. alrede uytte missive aenSyne Excell. overgebracht, door den commissaris Johan de Mist, sullen verstaen hebben, ver-trouwende, dat de seditieusen ende veraehters van haer overicheyt ende de justitie allengskensoutdeckt ende haere quade oproerige actien nae gelegentheyt gestraft sullen werden, ende diewelxtant van de stadt ende landcn van Utrecht, mitsgaders van den gehelen staet der geunieerdeNederlanden, door gemeine getrouwe byhulp in raedt ende daet bewaert ende beschermpt sa!werden by den Almachtigen, die wy bidden, U Edelen enz. Den xiv. Dec. 1610. De Staten. RESOLUTIE NOPENDE *T DOEN VAN DEN EEDT VAN DEN I1EER VAN GENDT. Alsoe de H. M. heeren rayden van state der vereenichde Nederlanden, door expresse auihori-*alie van de heeren ambassadeurs der Con. Moj. van Vranckrijck ende Groot-Bretaegnen, mitsga-ders van hoge ende mogende heeren, die heeren staten generael der voornoemde NeJ'jrbndeu 24



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 180 ende Syner Excel 1., omme ordre te stellen tegens de muiteryen ende beroerten, by eenige ambi-tieuse ende seditieuse menschen, binnen der stadt Utrecht verweckt, ende in't werck geleyt, byhaere E. M. uytspraecke van den vm. Juny des voorleden jaers 1610, stilo novo, onder anderenmedo uytgesproken ende geordonneert hebben, dat het hof provinciael van Utrecht, de officierenende suppoosten van dien , voorts alle burgeren ende ingesetenen, van vvat conditie ofte qualiteytsy sijn sullen , van nieuws solemnelijck hebben te doen sulcken eedt van getrouwheyt, als daer-toe by den voornoeraden rayde van staten is ingestelt, ende hier naer volcht: »Dat sweer ick, datick myne heeren die stalen van den lande van Utrecht ende de magistraet deser stadt als mynewettige overicheyt gehouwe ende getrouwe wesen sal, dat ick mijn nyet en sal begeven in raedtof daedt, daer yet tegens de heeren staten ofte magistraet sal worden beraetslaecht, gehandeltofte voorgenomen, maer dat ick, sulex verstaende, 't selve terstont aen de voornoemde magi-straet sal te kennen geven ende openbaeren,

ende dat ick sulcke beraetslagingen , handelingenende voornenien, nae mijn vermogen sal keeren ende weeren, ende derselver heeren beste salbewaren ende scbaede schutten. Soe moet mijn Godt helpen.&quot; Dat dienvolgende de heeren sta-ten van den lande Utrecht, met advyse van den voornoemden rayde van state, de magistratenvan de steden desselven landts geauthoriseert hebben, omme de ingesetenen ende borgers van deToornoemde steden respective, door seeckere haere commissarissen, den voorsc. eedt te doen afne-men, d'welck dcselve magistraet door hare speciaele gecommitteerden in 't werck leggende binnende stadt Utiecht alle burgeren en inwoonderen derselver stadt, edelen en onedelen, nyemant uytge-iondert, van wat qualiteyt ofte conditie die sijn, den voorsc. eedt gedaen ende gepresteert hebben,uytgesondert seer weynige personen, daervan eenige absent, andere wrevelick ende weygcricb.sijn geweest, ende onder deselve mede Jor. Willem van Gendt van Rixtel, heer tot Gendtenz.,die men, nyettegenstaende langwylige patientie, menichfuldige vermaningen ende interpellatien,eerst by de deurwaerders, ende nae by gecommitteerden uyt de magistraet

der stadt Utrecht,ende daer naer noch door gecommitteerden edelluyden uit den staten, ende wederomme bij dendeurwaerders der voornoemde stadt, ende noch, om alle voldoenings wille, door seecker gequali-ficeert kercken-dienaer, nyet en hadde connen bewegen worden, om in desen d'authoriteyt vande hoge overhcyt der geunieerde Ncderlanden in 't generael, ende van de provintie ende magi-straet der stadt Utrecht in 't particulier (al waer hy syne huyshoudinge ende residentie meer alstwijntich jaeren ende tot noch toe gehouden heeft), behoorlijck te respectecren ende te gehoor-saemen, maer souckendc deselve te illuderen, dan met d'een, dan met d'ander excusen, endefrivolepresentation ; als eerst geantwoordt hebbende, »wel aen de magistraet, maer niet den staten eedtte willen doen,&quot; ende daernae wederom, idnt hy wilde eedt doen met den edelen ten platten lande,&quot;ende daer naer noch den it, deses aen den deurwaerder Ewijck, »dat hy sijn resolutie daerop in-gesonden hadde, ende dat hy daerby persisteerde, de heeren mochten doen, wat sy wilden,&quot;ende ten laetsten nyet verder en heeft connen bewegen werden , don »dat hy te vreden soudosijn, den eedt

te doen als die den anderen edelen ten platte lande geseten affgenomen soudewerden, nyettegenstaende dat eenige van deselve onwillieh bevonden souden mogen worden,&quot;waermede men nyet en verstaet om redenen voorsc. de voornoemde uytspraecke ende authoriteytgenouch gedaen ende erkent te worden, dan 't selve te wesen maer een private opiniatriteytende wrevelicheyt, streckende tot versmadenisse ende vilipendie van de publijcque authoriteyt,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 187 soe wel van de voornoemde hoge overicheyt, als van de staten ende magistraet der stadt Utrecht,ende by consequentie tot verweckinge van nieuwe beroerten, endc oversulcx in een landt, daerpolicie ende justitie vigeren, nyet geleden en mogen worden. Soe is't, dat die staten van den lande van Utrecht, gehoort *t rapport van de voornoemdecommissarissen der stadt Utrecht, ende gesien de relatien van de deurwaerders derselver stadt,ende al 't gheene voorsc. is, rypelijck aengemerckt ende overwogen hebbende, willende mainteneerende voorsc. publijcque authoriteyt ende de gemeyne ruste, achtervolgende die goede meyninge endeaenschryvens van de H. M. heeren staten generael voornoemt van den vn. July, stilo novo, voorle-dcn: Den voornoemden Jor. Willem van Gendt van Rixtel geordonneert hebben ende ordonneren bydesen, den voorsc. eedt in handen van de gecommitteerden der stadt Utrecht als noch te doen bin-nen zes dagen naer insinuatie pereniptoire, ofte by gebreke van dien binnen xxiv urcn, naer denloop derselver ses dagen, uyt de stadt ende lande van Utrecht te vertrecken ende hem daer uit

tehouden. Ordonnerende ende authoriserende Jor. Johan van Zuilen, heer van der Zevender enz., schout derstadt Utrecht, hem desen te insinueren, ende in cas van non-obedientie tegens hem ter uyterlijckerexecutie te stellen, relaterende sijn wedervaeren ende *t debvoir, dat by hem in desen gedaen sal sijn. Gedaen t'Utrecht den iv. January J6M. Onderstont: Door expresse ordonnantie van myne heerendie staten 's landts van Utrecht. 24*





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 . 189 DEN 8. SEPTEMBER. De raet op huyden vergadcrt wesende, rapporlcerden de E. heeren burgermeesteren, hoe dat deE. M. heeren staten 's lants van Utrecht, achtervolgeude de resolutie ende consent vanden rade vooru.in date den 28. Aug. 1617 lestleden aengenomen hadden, ten fine als in deselve resolulie, ses com-pagnien soldaten, ieder sterck hondert coppen, waervan dattor op huiden twee gemonstert ende indeneedt sullen gebracht worden, ende is dienvolgendc het concept van den eedt, die de voorsz. soldatensullen doen, inden rade voorsz. gelesen wesende, gelaudeert, luydende van woorde te woorde als volcht: « Wy beloven ende sweeren boven, den eedt, die wy aen het landt gedaen hebben, dat wy ge-duyrende den tydt onser garnisoen alhier, de heren staten 's lants van Utrecht, ende den magistract derstadt van Utrecht sullen gehou ende getrou wesen, deselve met alien den borgers ende inwoonderendeser stadt helpen defenderen ende beschermen jegens den Coning van Spaengien , synen aenhang endegeneraliken jegens alle des lants vyanden, mitsgaders tegen

alle oproerigen ende moetwilligen, die yetsouden willen attemeren jegens de heren staten, magistrates ende goede ingesetenen deser stadt, datwy oock in alle slillicheyt, goede vruntschappe ende enichcyt sullen houden mette voorsz. borgersende innewoonders deser stadt, ende dat wy ons alhier sulex sullen verthonen ende dragen, als goedeende eerliefhebbende ofiiciers ende soldaten toe eigent ende behooren te doen. Soo wacrlyck helpons God almachtich. » SERMENT DES GARNISONS. <x Nous promettons ct jurons (oultre le serment qu'avons faict au pays) que durant tout le tempsde nostre garnison en ce lieu , nous serons fidels et loyaulx a mess, les estals de la province d'Utrechtet au magistral de la villc d'Utrecht, lesquels nous aiderons a deffendre et maintenir avec tous lesbourgeois et habitans de ceste ville contre le Roy d'Espagne et ses adherens, et generalement contretous les enneraies du pays, ensemble contre toutes personnes turbulentes, qui voudroyent susciterquelque emotion ou attenter quelque chose contre lesdicts Sre estals et magistral ou contre les bonscitoyens de ceste ville, en oultre que nous nous comporterons en touie modeslie bonne amilie etConcorde

avec lesd. bourgeois et habitans de ce lieu, brief, que nous nous conduirons et reigleronsen tous nos actions ainsi, quil est convenable et apparlient a bons ofiiciers et soldals, qui aiment lemhonneur et recommandation. Ainsi nous soit en aide Dieu toutpuissant. » Oplen 8. Septembris 1617 hebben de compagnien vande nabenoemde capkeynen voor den slad-huyse alhier publiquelyck gedaen in handen van myn E. heeren schout ende burgermeesteren denvoorsz. eedt in duyts. Jor. Roetert van Lanscroon.Jor. Hendrick Pinsen vander Aa.Ende op den 9. daeraen volgende in handen ende ter plaeise als vooren, de compagnien van. ;          Jor. van Suylen van Natewisch. JoT. Johan Adolph van Renesse.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 190 Noch opden 41. daeraenvolgcnde Jo\ Joh. van Renesse, heer van Wulp.JoT. Gysbr. van Hartevelt.Waernae mede gclesen is de copie vande missive, by de E. M. heren staten voorn geschreven,soo aen de Ho. Mo. heren staten generael, Zyn Excel!., als raden van slate, waerinne de redenenverhaelt worden, die hare E. M. gemoveert hebben de voorsz. ses compagnien aen te nemen, luy-dende deselve copie als volcht: Doorluchtige, etc, (Staten generael, Zyn Excell., raet van state, mutatis mutandis), Wy syn in gewisse ervaringe gecommen, dat in ende omtrent het sticht Colen seer groote lichtinge van ruyteren ende knechten gedaen wort, soowcl op den naem vanden Keyser als vanden Erlshertoge, die nochtans alle met Spaens gelt betaelt worden. Die leste advertentie, die wy daervan bekomen hebben, seggen, dat sy van menonge zyn het lant vanden Berge in te trecken, soo, dat wy beducht zyn, dat sy nyet allcen dat, maer noch yet vorders tot nadeel van deze landen ende derselver goede naburen ende bontgenoten souden mogen voornemen ende attenteren, sunderlinge siende de landen in soo

veel scheuringen ende factien, als (Godt betert) nu in deselve gestroyt ende gevoet worden, ver- deylt, daermede den vyant altyt voordeel gesocht ende oock gehadt heeft, dewelck wy nae onsen ver- mogcn, neffens d'andcre geunieerde provincien , onse bontgenoten, geerne souden helpen Keren ende weeren, ende alsoo wy wel konnen verstaen, dat daertoe oock souden moeten gebruict werden, ist nyet het geheele, emmers een groot deel van het garnisoen, dat tegeuwoordich in dese provincie es, soo hebben wy, volgende den goeden raet ende uytsprake vande E. M. heren raden van state op de commotien inden jare 1610 alhier verwect, waervan de aenslach ons noch is in verscher memorien ende nyet lichtelyck vergeten en sal worden, goet gevonden met ernst te letten op versekerheyt vande sjat, steden ende landen van Utrecht, ten eynde deselve nyet weder in sulcke swaricheden ende el- lende, alse doen waren, gebracht, maer bequaem gehouden ende bewacrt worden, ommc haer selven ende haer bontgenoten, nut ende dicnslich te mogen wesen, ende hebben tot dien eynde last gege- ven aen ses gequalificeerde Edelluyden uit deser lande, goede patriolten, der welcker ouders omme

de gemeene saecke geleden ende gestreden, gelyck syluyden selfs tot desen dach toe oock de wape- nen voor den vaderlande gedragen hebben, last gegeven, om ieder op te richten een compaignie van 100 hoofden, goede soldaten, daerinne prefererende de borgers ende ingesetenen van Utrecht voor andere, waer toe wy te meer gemoveert syn geweest, siende ende horende de overgroote moetwillen, drey- gementen ende gewelden, die tegens alle recht ende redenen in verscheyden onser naburige steden, dorpen ende op straten ende wegen, tegens de goede magistraten , verscheyden goede vrome perso- nen van meerder ende minder qualiteyt, feyleliken ende met verscheyden fameuse ende injurieuse li- bellen, pasquillen ende andere ongeoorloofdc geschriften aengedaen syn , d'welck oock noch nyet op* hout, sonder dat wy vernemen, dat daer tegens enige straffe wert gedaen, soe dat te vresen is, ten sy door Gods genade, byde overheden, dien sulex toecompt, daerinne met ernst ende nae be- horen wert versien, 't selve quaet dagelycx meer toenemen ende de landen in uyterlyck confusie ge~



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 191 bracht sullen wordcn, dewelck wy in dese provincie, (die door Gods genade in goede stilte, ruste ende eenicheyt es) nyet geerne souden sien gebeuren, daervan wy nyet en hebben willen laten Uwe Excell. by desen t'adverteren, ten eynde off Uwe Excell. vande voorsz. onse lichtinge yet mochte voorkomen, van de geheele gelegenheyt der saecken ende onse goede intentie onderricht mach wesen, ende hiermede Doorluchtige etc,, den 5. Sept. 1617. De raet deser stat huyden naer den noon op den eedt doen laden ende vergadert wesende, rap-porteerden de beren borgermeesteren, dat de heer van Moersbergen neffens ende met den heer tre-saurier de Goyer, beyde gecommitteert ter vergadering vande Ho. Mo. heeren staten generael uytgoeder affectie, die haer E. E. droughen totten welstant deser provincie, goed ende noodich gevondenhadden, tydelyck de Mo. heeren staten van Utrecht te preadverteren van het gepasseerde ter voorsz.vergaderinge op de lichtinge van het nieuwe krygsvolck alhier etc,, alleer eenige gecommitteerden al-hier mochten komen, ende dat, om sulcx te doen, de E. heere

van Moersbergen die moeyten vanherwaerts in alle diligentie te reysen had aengenomen, ende dese voornoen was gearriveert, endeden heren staten van Utrecht hadde voorgedragen ende verhaelt, dat ten tyde hare E. M. brievenaen de Ho. ende Mo. heeren staten generael, aen den raet van state, ende oock aen Syn Excell.respective waren angecomen, daerby de oorsaken, redenen ende motivcn waren verhaelt, die gemo-veert hadden dit crygsvolck te lichten, deselve lichtinge by eenighe qualyck worden genomen endemisduyt, oock gearbeyt die infractueus ende te nyet te maken, met het licentieren der geenrc, diealrede in eedt waren, ende die verdere daeruyt te houden, jae, dat soo veele te weghe gebrachtwas, dat op den naem van hare Ho. Mo. voorts uytte heeren raden van state (als voorsz.) warengecommitteert, die t'Utrecht souden komen, Iran op alles informeren ende voorts aen de E.Mo. herenstaten voorsz. aenhouden tot cassatie vande aengenomen soldaten ende tot ophoudinge van verder lich-tinghe, ende die er noch nyet in een en waren daer buiten te houden etc,, daervan die heren burger-mecsteren voorn. zeyden, dat zy myn heren vande magistraet soo wel datelyck ende in tyts

haddenwillen doen hebben kennisse, als gedaen was van bet vorige gepasseerde, ende tot dien eynde desevergaderinge hadde doen leggen, begerende voorts, dat myn heeren vande magistraet souden willenhaer meninge openen , hoe haer E. hun laten beduncken , dat men die voorsz. gecommitteerden op hareaencompste, propositie ende versoeck mede van stadswegen behoort te bejegenen, daerby voorslaende,of men hun nyet vriendelyck sal ontfangen, verhoren ende met alle beleeftheyt bejegenen, edochblyven ende in alle manieren mainteneren vorigo resolutie solemnelyck ende met voorraet eenpaerlyckgenomen ; waerop gedelibereert ende gecommuniceert synde, is nocbmael by eendrachtige stemmen desraets goedgevonden ende geresolveert, dat men wel vriendelyck ende beleefdelyck de heeren gecom-mitteerden mach ontfangen, horen ende bejegenen, maer dat men constantelyck soo solemnelyck ge-nomen resolutie behoort te inhaereren, ende daerby couragieuselyck te persisteren, gelyck sy soo veelin hun es, als noch doen by desen; ende by gevolch van dien het crychsvokk in den eedt te houdenende met alle neersticheyt de vorder angenomen oock in den eedt te brengen ,

daermede geoordeeltwordt, dat de publicque authoriteyt gemainctineert ende die gemeente in rust, vreede ende eenicheyt 25



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 192 gehouden sullen kunnen worden, daerinne te minder swaricheyt by die verwachte heren gecommit-tcerden kan, emmers behoort gemaect te worden, mitsdien nu (den dienst van het lant eenige lich-tinghe dcs garnisoens alhier t'eeniger tyt vereyschendc), sulcx sal connen worden gedaen, dat voor-maels nyet sonder merkelyke interesse en conde geschieden, ende daerover oock mcnichmael gecom-municeert is, behalven dat al lange voor de lichtingbe binnen deser stadt gedaen, in verscheydenandere steden *t selve es geschiet, versoecken daeromme die van den rade ernstich , ende authoriseerenby desen de heren burgermeesteren, hun te willen voegen mette E. E. heren vande andere twe voor-stcmmende leden deser provincie, ende met dezelve te besoigneren ende te doen, hetgene tsamenlyckten meesten dienst vande hooghe overheyt deser provincie, derselver authoriteyt, als oock van dievande magistraet respective, mitsgaders tot meestc rust, vreede ende eenicheyt bevonden sal wordente beboren, hetwelcke te doen , als oock den heeren gecommitteerden te recommanderen alles ten bes-ten aen hare principalen te

willen rapporteren, de heren burgermeesteren aennemende , den rade opteneedt vermaent hebben, ^alles secreet te willen houden, dat belooft es. Actum, den 9. Sept., 1617. DEN 22. SEPTEMBER. De raet horen lesen hebbende de navolgende stucken , tot dien eynde byde Ed. burgermeester Ge- resteyn binnen gebracht, waervan de copie, berusiende in deser stadls archivis, alse de commissie den ses capiteynen verleent by de Ed. Mo. heren staten van Utrecht, omme elcx te mogen lichten 100 hoofden ofte soldaten, voorts d'ordonnantie, waernaer de voorsz. capiteynen, officiers ende sol- daten baer sullen hebben te reguleeren, ende den eedt by heml. aen de voorn. E. M. heeren staten gedaen, mitsgaders de credentiebrieff der E. Erenlf. ende Hoochgeleerde Jo. Arnold van Rantwyck to Bemmel, Corn. Claesz. van Driel, out-burgermeester der stadt Rotterdam, Marcum van Lyclema to Nyeholt, doctor in beyde rechten, Grietman van Stellingwerf Oestende, ende George de Bie, ridder, heer van Albrantswccrt, respective raden van state, als gecommitteerde vande Ho. Mo. heren staten generael, ende schriftelycke propositie by de voorsz. heren gecommitteerde in de vergaderinge vande voorn. E. Mo. heren staten van Utrecht

gedaen ende overgelevert, tenderende ten fine haer E. Mo. de voorsz. 6 compagnien soldaten souden willen verlaten ende weder uyt den eedt brengen, ende eynt- lyck het schriftelyck antwoordt de voorn. heeren gecommitteerden daerop mede gegeven, heeft nae enige communicatie hot voorn. besoygne geadvoyeert, geapprobeert ende gelaudeert, ende dienvolgende den E. heren borgermeesteren versocht ende geauioriseert, het voorsz. besoigne voorts te willen dirigeren, sulcx als haer E. met d'ander twee overstemmende leden, ten meesten dienst vande hooghe overi- cheyt deser provincie, conscrvatie derselver auctoriteyt, als oock die vande magistraet respective, ende voorts tot mecste ruste, vreede ende eenicheyt onder hare onderdauen bevynden ende ordeelen sullen te behooren. DEN VOORLESTEN SEPTEMBER. De raet desen voornoen vergadert wcscnde, droegen de E. heeren burgermeesteren voor, hoe datin den jare 1610, nae de alteratie by de E. heeren gecommitteerden vande Ho. Mo. heeren statengenerael, zyn princ. Excellencie ende den raet van state, achtervolgende hare E. uitsprake, opgerecht



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 -~rs*~r*~ ~w Irt- 19j es een schutterye van 4 compagnien, onder een collonel ende 4 hoofmannen, yder sterck 150 cop-pen , ende dat die tcrselver tyt, om redenen seer wyt ende verre vanden anderen syn verdeylt, endeoversulcx in lyde van noot, (hetwclck God genadelyck wil verhoeden), seer beswaerlyck by den ande-ren , yder om syn vendel soude kunnen komen, ende dat men by experience bevyndt, dat de zwa-richeden op diversche plaetsen in Hollant, hoe langer soo nicer verargeren, gclyck onlaogs binnen destadt Leyden is gesien, ten ware de schutterye door de neersticheyt ende vroomicheyt vande burger-meesteren aldaer in wapen waren gebracht, deselve in een bloetbadt gesteldt souden geweest syn,dat hacr E. door last vande E. M. heeren staten van Utrecht, omrae de inconvenienten, die alhiersouden mogen comen te verrysen, ende verstaen te beter ende mel goede ordre te voorkoraen endeweren, de voorsz. schutterye hadden gereduceert ende eenen yegclycken, soo nae onder syn vendelgebracht, als doenlyck was, hetwelck hare E. den raet voorsz. wel hadde willen te kennen gevenende daerop te

verstaen derselver resolutie, hetwelck by den raedt voorsz. in communicatie geleydwesende, heeft naer eenige deliberatie, by eenparige stemmen, de voorsz. reductie als hoochst noo idich ende gasch (!) dienstich, gedaen, geavoyeert ende dienvolgende voorts de E. heren burgermees-teren voorn. versocht ende geauthoriseert, omme melten respectiven hooftmannen ende hare bevel-hebbers op de voorsz. schutterye, met advys ende goetbevinden vande twee voorstemmende leden vandeE. M. heren staten voorn., soodane vordere ordre te stellcn, als hare E, naer gelegenheyt des tyds,tot meeste rust, vreede ende eenicheyt vande stadt, borgers ende inwoonders vandien oordeelen endeachten sullen te behoren, ende es de raet voorsz. vennaent 'tselve secreet te willen houden. DEN 27. OCTOBER. De raet horen lesen hebbende de ampliatie, by de E. M. heren staten 's lanls van Utrecht gedaen opte ordonnantie vande schutterye, by de E. heren gecommitieerde raden van state in den jare 1610 gemaect ende opgerecht, heeft deselve ampliatie, voor soo veel hun aengaet, gelaudeert ende dacr- inne belieft. DEN 1. DECEMBER. De raet heeft op het aengeven vande E. heren burgermeesteren geresolveert ende

goetgevonden, devier compagnien schutters, binnen deser stadt opgericht, te doen monsteren of een wapenschouwingeop alsulcke dach, als myn Ed. heren schout ende burgermeesteren metten hooftmannen vande voorsz.schutterye goet vinden sullen. 1618. DEN 6. FEBRUARY. Instructie voor de schryvers, geordonneert ende gesteltin de vier * deser stadts poorten. De vier schryvers sullen respecteren ende gehoorsamen de magistraet deser stadt, mitsgaders denhoftman ende wachtmeester vande wacht, in alle tyden, hemluyden tot stats behoef e*nde dienst salworden bevolen, op pene van cassatie.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 m Hem, sullen syluiden des morgens, met het luyden der poorteclocke, ban laeten vynden aen deserslats plaets, om met den dachwacht ende de sleutelen te gaen, elck naer syn respective poort. Item, sullen gehouden wesen den geheelen dach in deselve poorte te blyven, Bonder ergens te mo-gen gaen, ende sullen tot dien eynde oock moctcn heur eten laten brengen in elck syn poorte. De schryvers sullen neerstich gadeslaen ende achl nemende, op alle incomende vreempde personen endeluyden, deselve afvragende, van waer sy komen, hoe sy genoempt syn, ende waer sy willen gaen logeeren,ende alle *t selve neerstelyck ten register stellen, ende daervan des avonts, met het brengen der sleutelenop de plaetsche, een cedulle leveren, ende in *t block op 't stadhuys steeken, naer ouder gewoonte.Gelyck syluyden oock alle ankomende soldaten sullen examineren, van waer sy komen ende waersy hcenen willen, hemluyden afvorderende haere paspoorten of verlof, dewelcke, indien diegoetsyn,sy sullen laten passeren, mits oock aenteyckenende hare naemen ende logementen, ende die overle-verende als boven, evenverre sy binnen blyven

willen; maer soo sy geen paspoort of verlof en heb-ben, sullen die ophouden, ende den geweldigen provoost daervan adverteeren. Als sy schryvers oock sullen sonderlinge regardt nemen op alle vagebunden, ledichgangers endebedelaers, soo van mans ende jongens, als van vrouwen ende kinderen, die deur heur respectivepooi ten binnen deser stadt souden willen commen, om alle deselve te stuyten ende daer buyten tehouden, ende of elck in syn poorte daertoe nyet bestant genoech en ware, soo sal hy tot synderhulpe mogen roepen die vande wachte ende den portier, dewelcke in sulcken gevalle, ende oock bynoot, gehouden sullen wesen hem te assisteeren. De voorn. schryvers en sullen oock nyet verraogen binnen deser stadt te laten komen ruyters nochsoldaten, *t zy met heele vanen ende vaendels, ofte met troupen, alwaer't schoon, dat sy patentenhadden, voor ende aleer sy daertoe sullen bebben consent van myn heeren den hooft-officier endeburgermeesteren deser stadt, ende by sich bebben den capitain ende wachtmeester vande wacht, oparbitrale correctie; welcke hooftman ende wachtmeester oock nyet en sullen mogen yet doen, danmet expressc kennisse ende bevel van myn heeren ofiicier ende burgermeesteren

voornoemt. Ende, ommc *t gene voorsz. slaet, mitsgaders alles, dat hemluyden, soo by de magistraet als dehofman ende wachtmeester van clcker wachte, naer gelegenheyt des tyts ende der saeckeu vorder salworden bevolen, t'achtervolgen, soo sullen sy schryvers bierop doen den bchoorJycken eedt, deshemluyden voor desen heuren dienst betaelt sullen worden,'s daechs acbt 6tuyvers, ende dat alleweeken des Sonnendaechs smorgens, by den anderden cameraer. Aldus gedaen ende gearresteert by myn heeren vanden gerechte, den 6, Febr. 1618. My present,ondert. J. de Lkerdam. Op de voorsz. inslructie syn aengenomen tot schryvers, ende hebben behoorlyck eedt gedaen voorde heeren schepenen Nyenrode ende Mellingen; Gysbert Cornelis van Lochorst, die geordonneert is in de Wittevrouwepoort, in wiens plaetse opden 5. Martii 1618 is gesurrogeert Jan van Lievendael, ende het:ft den behoorlycken eedt gedaen;Hendrick Dircksz. van Jutphaes, geordonneert in de Gathrynepooit; Jan Marlensz. van Rossum, ge*ordonneert in de Tollesteegpoori; Matthys Aertsz. van Padmeer, in de tVeertpoort.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 m clarende de heren burgermeesteren voorts, dat desen volgende den E. M. heren staten deser provmciemede eendrachtelyck waren geresolveert tot gelyke verseekeringe etc.t by provisie de 6 nyewe laesteaengenomen vaendels te doen verstercken elck met SO mannen, ende, wast noot, daernae noch yde*met 50 gelycke coppen , inder voegen, dat yder vaendel nu sterck zoude syn 150 hoofden ende daerna200, ende dat sulcx in alle stilheyt ende sonder trommelslach alrede worde in't werck gestelt, daeromdie E. M. hereu slaten voorn. goeigevonden ende begeert hadden, dat de heren vanden gerechte,collonel ende hooftmannen vande schutterye, mede kennisse souden hebben, gelyck bare EE. dacrtocde vergaderinge hadden doen leggen, ende 't selve nu hadden gedaen. Voegende hierby voorts hare EE., dat hare E. M. voorgenomen ende raetsaem hadden gevonden,dat voor den tyt van 14 daghen, ten langsten 3 weken, de schutterye soude waken, in plaetse vanmet halve, nu met geheele corporaelschappen. Waermede myn heren vanden gerechte, collonel ende hooftmannen hun geerne

conformeerden, sulcxaengenomen hebben, ende belooft op morgen te beginnen. DEN 3. JUNY. De heeren NyhofF, Drielenborch ende Lochorst, schepenen, syn by myn E. heeren vanden ge-rechte op versoeck vanden E. heere van Coninxvry, eersle burgermcester, vermits zyne E. indis-posilie ende absentie vanden burgermeester vande Poll, gecommitteert, omme van stats wegen tecompareren in de daghelicxscc vergaderinge ende besoignes vande E. M. heren staten 's lants van Utrecht, v                                                 DEN 4. JUNY, na den middach. Myn heren vanden gerechte, desen naernoen vergadert wesende ten huyse vanden E. heer vanConinxvry, cerste burgermeester deser stadt, die vermits zyn E. indispositie nyet en conde uyigaen,heeft syn E. by maniere van rapport verhaelt, hoe dat de E. M. heeren staten van Utrecht belieftheeft gehadt, syne E. by missive te versoecken, te willen compareren in de vergaderinghe van hareE. Mo., omme te horen het rapport vanden E. heere van Moersbergen, gecommen vuyt '* Graven-haghe, van het gepasseerde aldaer, ende dat syne E., vermits de voorsz. syne indispositie, sulcx tedoen voor die tyt niet mogelyck en was, ende daeromme

goetgevonden hadde, de voorsz. missivedoor den substhut schout, den heeren vanden gerechte voorsz. te communiceren, ende voorts te ver-soecken eenighe uyt hare E. collegie ter vergaderinge voorsz. te willen committeren, die van allesrapport mochten doen, ende dat syne E. uyter selve gecommitteerden vanden gerechte verstaen hadde >dat de voorn. heere van Moersbergen (naer gedaen rapport) om verscheyden pregnante redenen, bysyne E. geallegeert, versocht hadde, gelyck oock schriftelyck die heren thesaurier de Goyer ende bur-germeester vande Pol, wesende in 's Gravenhaghe, ten eynde uyt de collegie der E. Mo. heren stateavoorn. roeerder gecommittderden in competenten getale ende met breeder ende ampelder commissiethaerder in dese sorghelyke conjuncture in 'sGravenhsge voorn. mochte gesonden worden; ende voorts,dat desenvolgende de voorn. hare Ed. Mo. doen concipieren ende innestellen hadden sekere acte,die men de versochte gecommitteerde ten fvne voorsz. mede soude mogen geven ende syne E. doe»





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ?????: ?. ? .... .... .,. 198 brengen, ende ter beschryvinge van haer Ed. Mogende om te leveren, als sulcx noodich bevondensal worden. t Aldus gedaen cnde geresolveert opten stadthuyse te Utrecht, deser 10, Juny 1618. Copie vande acte geroert in de voorsz re&olutie. De staten vanden lande van Utrecht, aenmerkende ende voor oogen siende, dat sedert ecnigetyd herwaerts verscheiden saken syn voorgenomen ende gedreven geweest, ende noch dagelycx meerende meer gedreven worden, soo onder pretext van questien in de religie als andersins, tegens denexpressen ende claren text vande naerdere unic ende andere gemeyne lants tractaten, mitsgaderstegens de hooghe gerechlicheyden ende vryheden vanden landen by hemluyden solemneliken besworenende altyt geobserveert, door de oprechtinge ende getrouwe observance van welcke unie ende trac-taten, God Almachtich den landen soo genadelyck ende crachtelycke uyt de tirannyque, geweldigeende wreede claeuwen haerder vyanden heeft verlost ende bcwaert, ende tot een schoon ende heer-lyck lichaem ende republycque heeft doen opwassen, tot verwonderinge

vande werelt ende schrickvande vyanden, soo dat men met waerheyt seggen mach, dat de oprechtinge ende getrouwe obser-vance vande voorn. unie ende tractaten, is de behoudenisse ende welvaren vanden landen ende denon-observantie ofle infractie derselver-haerl. ruyne ende ondergang, waerom nu hare E. Mo. oockaltyts hare misnoegen tegens sulcke proceduren, als deselve voor onwettich ende den lande te starkstenprejudiciabel ende schadelyck houdende, hebben verclaert ende verthoout, jae selve daerjegens gepro-testeert, gelyck sy alsnoch doen by desen, verclarende by de voorn. unie ende tractate te willenblyven, ende deselve met haer bontgenoten oprechtelyck ende getrouwelyck observeren, gelyck haerE. Mo., dat eedts ende ambtshalven schuldich syn te doen, ende met haer goede ende getrouwebontgenooten ende leden van dien te helpen tegenstaen, stuyten ende beletten, den quaden coers,die tegen de voorn. unie ende tractaten, mitsgaders tegens de hoocheyden, vry- ende gerechticheydenvande lande voorgenomen is, ende God betert, noch gevordert wordt, doende met alle gevoegelyckemiddelen repareren, hetgeene alreede daertegen gedaen mach wesen, lastende hare gecommitteerdeter

vergaderinge vande Ho. Mo. heren staten generael hare besoignes aldaer, naer 't gene voorsz. is,te dirigeren, ende in cas van oppositie off overdringinge, daertegens te prolesteren, ende voorts metden anderen onze goeden ende getrouwe bontgenoten ende leden van dien te helpen adviseren enderesolveren, 't gene tot stuytinge ende weeringe vanden voorsz. quaden ende schadelyken cours salmogen dienen ende strecken, beloovende malkanderen ende den voorgen* onsen gecommitteerden, in'tgene sy desen volgende gebesoigneert sullen hebben, te sullen mainteneren, ende soo ycraant vanons ofte onsen gecommitteerden, daerover eenige moeyenisse, schade ofte ongemack overquame,(dewelcke God verhoeden wil), hetselve te sullen resenteren als attentate tegens den slaet ende wel-stant van desen lande, ende sulcx te doen repareren. DEN 13. JULY. De raet heeft opt aenschryven vande E. Mo. heren staten 'slants van Utrecht, van dato den 10. !? ?



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 199 July gecommitteert, omme neffens de Ed. heren burgemeester op morgen vnor den noen in de H.staten cameren te horen het rapport vande gecommitteerden, geweest synde eenige tyt ter vergaderingvande Ho. Mo. staten generael in 'sHage, van het gebesoigneerde aldaer, ende daerop le helpenadviseren ende resolveren, 't gunt bevonden sal worden te behoren, den heer schepen Nyhoff. De raet heeft op voordragen vanden heer van Coninxvry, eerste burgermeester, geconsenteert, deschuttery, wesende merkelyk met musquettiers versterct, opt aenstaende wapenschieringe van MariaMagdalene, in plaetse van 600, 800 L. buspoeders, alse yeder compagnie 200 L. DEN 15. JULY. De raedt, gehoort het aengeven van den E. heer van Coninxsvry, eerste burgermeester, hoe datmyn hecren vanden gerechte den schepen Drielenburch, als een mede hofman op zyn crnstich versoeck,vermits syne impotentie ende hoogen ouderdom, hem van denselven dienst hebben ontslagen, ende insyn plaetse weder gecommitteert tot hofman Dirck de Goyer, out-collonel, heeft hem daermedegeconformeert, ende daerinne belieft.

De raedt desen morgen geladen synde, jegens acht ueren ende daerna vergadert, heeft de E. heereerste burgermeester verhaelt, dat syn E. hadde den raedt byeen doen roepen, om te hooren 'trapport van de heeren anderde burgermeester vande Poll, ende Nyenroode schepen, mede gecommit-teert geweest synde ter vergadering vande Ho. ende Mo. heeren staten generael, ende dien volgendebegeert, dat deselve gecommitteerde sulex als nu souden willen doen; wiens volgende d'selve heerengecommitteerden d'een deur den andere sulex hebben gedaen, voor eerst overleeverende, om gelesente worden, d'acte van resolutie der E. Mog. heeren staten 's lants van den 3. Juny, luydende vanwoorde te woorde, als volcht: De staten vanden lande van Utrecht (en verder als boven bladz. 198). Hiernae verhaelde de heer burgermeester, dat syn E. op den 10. weder 'savonts reysende vanhier, des anderen daechs was gecomen in den Hage, ende ter vergaderinge voorsz., alwaer dieweecke (Hollant ende Westvrieslandt presiderende), nyet besunders, het synodus ende aude (!) questieusepoincten aengaende, was gebesoigneert, maer dat in de weecke daernae, als Zeelant presideerde,de preses van dien hadde

voorgcstelt, datter tot beslichlinge vande vyff differentiale poincten etc,,geen naerder noch beter expedient en was als een sinodus nationaei, doch begeerde daerop te verstaend'intentie van d'andere provincien, ende doende daerop een omvragen aen de op Gelderlandt, Zeelant,Vrieslant ende Groningen melten Ommelanden, seyden, geen naerder middel te versien als 't voorsz.sinodus, wesende Hollant ende Utrecht daertegens, seggende Overyssel geene commissie te hebben,maer die te verwachten, meenende, dat nopende het sinodus het aen heur nyet mancqueeren ensoude, ende alboewel die van Hollandt en Westvrieslandt, seer serieuselyck versochten, tot onder-hout van alle goede correspondentie, rust ende vrede onder de provincien, steden ende gemeentederselver, dat men geen haesticheyt soude willen gebruycken, maer in discretie moderaet gaen,dat evenwel de gecommitteerden vande voorsz. vier aenwezende provincien, onder den naem vandegeneraliteyt gesloten hebben den voortganck van *t voorsz. sinodus, ende cassatie vande waerlgelders,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 200 f waerover die van Hollant dacrnae nochmael, wcl 42 in*t getal, in de vergaderinge vande Ho. Mog.voornoemt erschencn syn, daer syne princel. Excell. ende syne gen. Grave Willem van Nassaupresent waren, met wytloopende ende pregnante redenen, het voorsz. voornemen wederleggende endedissuadeerende, doch te vergeefsch, dat daernae den heere tresorier de Goyer alhier gecomen is,ende syn rapport van het gepasseerde in den Hage gedaen hebbende, Veneris den 19. Juny gevolchtis de resolutie by de E. Mog. heeren staten van Utrecht genomen, bier by gevoucht extract: Veneris den 19. Juny 1618. Gehoort 't rapport gisteren by den heere tresorier de Goyer, uyt den Hage weder gecomen,alhier gedaen, ende bezunder vande poincten by hemluyden met de gecommitteerden vande heerenstaten van Zeelandt in bedencken gestelt, nopende 't houden vande sinode nationael, is syn E. ver-socht deselve by geschrifte te vervatten, ende daervan copie gegeven le worden aen de respectiveleden vande staten, ten eynde sy haer daerop bedencken, ende gcresolveert mogen komen op deeerste beschryvinge.

Ende aengaende 't point vande waertgelders, daervan d'afdanckinghe seer geur-geert ende oock met comminatie gevordert wordt, is goetgevonden te besien, omme onlusten ofteonheil te ontgaen ende oock de Iasten ofte costen van dien te vermyden, behoudens altyt de ver-sekertheyt vanden staet ende ruste vanden Iande, syn Excell. te versoecken ende te presenteeren, datsyn Excell. believe, uyt de stadt Utrecht de uytheemsche gaarnisoenen te lichten ende, in plaetse vandien, in deselve stadt te seynden, de compagnien nederlantsche soldaten, op de repartitie deser pro-vincie staende, dat, men in sulcken gevalle geen swaricheyt soude maken, de nieuwe compagnien wcrdele Hcentieeren, doch ingevalle daer andere voorslagen oft occasien voorvallen, dat men daervanrapport ofte advertentie sal doen, omme daerop naerder advis te verstaen; ende syn tot dien eyndeby de heeren gecommitteerden in den Hage besoignerende gevoecht, de heeren Ploos, de heerevan Hoeflaecken en den schepen Nyenrode, metten secretaris vande staten, dewelcke by desen oockgelast ende geauthoriseert worden, omme mede te compareren ter vergaderinge vande Ho. Mog.heeren staten generael, ende aldaer op alle

voorvallende saccken te helpen besoigneeren endeadviseeren naer behooren, lettende altyt op de behoudcnisse ende versekertheyt vanden staet,hoocheyt, vry- ende gerechticheyt van dese provincie. Rapporteerende voorts, dat, de heeren nae gecommitteert als in dese acte , den 21. stilo veterivertogen synde, den 23. daernaer die heeren staten van Hollant, alweder in de vergaderinge dergeneraliteyt waren geweest, ende seer breet ende wyt mondelinge voorgaende verclaringe haddengereitereert, ende daer na in 't cort deselven den 3. July hadden schriftelyck overgelevert, wesendevan desen naevolgende inhouden : De heeren staten van Hollant ende Westvrieslandt by meerderheyt van stemmen, persisteerendeby voorgaende ende de redenen tot justificatie van dien overgelevert, tegens het gebesoigneerde op'thouden van een synode nationael, seggen als noch, dat de vergadering vande heeren staten generael,sonder gemeene bewillichinge van alle de vereenichde provineien, (volgensj oude rechten, mitsgaders dienaerder unie van Utrecht (wesende een fundamentals wet harcr Ho. Mog. vergaderinge), verscheydeandere tractaten ende voorgaende gestadige gebruycken, geen dispositie over die religie

ende religions







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 203 1617, omme daernaer ter goeder trouwe tot voldoeninge vande suyvcringe vandicn to procedeeren,wesende gcheel ongefundeert bet consent op de voorsz. defecten te willen verschuyven ofte ophou-den tot het innebrengen van liet versochte consent voor den jaere 1618, aengesien het consentvande voorsz. defecten lange te vooren is versocht, ende oock daeromme vooral gedragen moetenworden; worden daeromme de gecommitteerde vande vereenichde provincien noch versocht haer daeroprondelick te willen verclaeren. Item, aengesien de heeren staten van Hollandt ende Westvrieslandt voor het dragon van hare con-senien voor den lopende jaere, oock notelyck moeten weten, waerop sy haer hebben te verlaten,ofte reckeninge te maecken, nopende de restitutio vande quote vande respective vereenichde provin-cien in de penningen tot betalinge vande franco regimenten te voet ende compagnien te paert, meiteofficiers derselver by haer gedaen, metie interesse van dien, soo versoccken welgemelte heeren statendaerop mede der respective provincien resoiulie te verstaen. Ende gemerckt jegens alle ordre engebruyck, oock onbehoorlyck

is, dat de proposilie vanden heere ambassadeur van Vranckryck, in-houdende belofte van secours ende scrieuse (?) aenneminge tot onderlinge eenicheyt, nyet danckelyckwordt beantwoordt, ende dat men *l selve wil ophouden onder pretext van een voorgeslagen extra-ordinarie legatie naer Vranckryck, die by den heeren staten van Hollandt ende Westvrieslandt indese gelegentheyt nyet diensiich en wordt bevonden, ende oversulcx daerinne nyet en kunnen bewil-ligen, omme verscheyde wichtige redenen by monde verhaelt, ende naerder te verhaelen (ist nool)soo worden de vereenichde provincien als noch versocht, op de voorsz. antwoordt, met behoor-lycke brieven van bedanckinge an syne Mat. te willen resolveren, ende de voorgestelde extraordina-ris legatie uytstellen tot beter gelegentheyt. In margine stont aldus: gepronunchieert ter vergaderingevande Ho. ende Mo. heeren staten generael, ter presentie van syn Excellencie ende den welgeboren heereGrave Willem, Stathouder, op den 28 Juny 1618, ende den 3. July daernae by geschrifte overgegeven. Dat hiernae die van Dordrecht, in den naeme vande voorsz. ses steden, alles onaengemerckt, hetbeste ende sekerst middel als noch hidden tot beslichtinge vande geschillen, *t voorsz.

nationaelsynodus, daer op die van Hollant bun bejegenende, seyden, dat heure E. de redenen van Hollantbehoorden heure principalen over te seynden, omme daerop te delibereren, omme daernaer metvolcommen kenuisse te resotveeren etc.; voorders, dat den 25 , older style, de goede steden van Hollantetc. an de heeren gecommiiteerden van Utrecht hadden gesonden, versouckende, dat sy heure E.tcgen den avondt tusschen sesse ende seven uren, souden mogen commen besoeken, ende gecomenwesende, onderlinge diversche discoursen ende communicatien waren gehouden, gelyck hiernae byhet verbael te sien is etc., notanter, dattet vocrsz. verbael hier is geobmitleert, alsoo 't selve nyet isen becommen. Seggende by rapport voorts dit opgehouden te hebben den last van presentatie aen syn princelyckeExellencie te doen in den naem vande heeren staten van Utrecht, dat hiernae oock van wegen desesse steden, was gheantwoort op de schriftelycke propositie van Hollant vanden 5 July voorsz.ende gedisputeert wiert, of men die soude registreren, ende dat sulex noch voor die tyt was ge-laten, leverende voorts over dit navolgende extract: 26* /



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 204 Extract uyt het register der resolutien vande H. ende M. heeren staten gencrael der vereenichde Nederlanden:>                                              Sabbathi den 14. July 1618. Gelesen twee schriftelycke verdaeriDghen vande heeren staten van Hollant ende Westvrieslandt,op derselver naeme overgegeven , waervan d'eene conteneert, 't gene voorgisteren by deselve bymonde is verclaert, tegens de aengevangene proceduyren, soo op *t houden van 'tsynode nationaelals op *t licentieeren vande waertgelders, d'ander is een coftfra-verclaringhe, op 't gene by de gecom-mitteerden vande heeren staten van Zeelant op den 9 deser ter deser vergaderinge is overgegeven;waerop geresolveert is, deselve te registreren, gelyck die hiernae volgen geinsereert, ende copyente laten volgen voor degeenige, die deselve sal begeren; ende dat vande eersle copie sal wordengemaect, initsgaders extract uyt het register, van 't geene eergisteren gepasseert, ende 'tzelve mettestucken vande gesendinge in 't voorleden jaer aen de provincie van Utrecht, nopende de waertgel-ders gedaen, gestelt in handen vanden raeth van staten, omme met

syn Excellencie ende syne gen.,Graeff Willem, t'adviseeren, wat vorders in't stuck vande waertgelders sal dienen gedaen; maer dievan Utrecht hebben verclaert, dat sy haer conformeren , nopende 'tsynode nationael ende waert-gelders met de voorsz. geschrifte van weghen de E. Mog. heeren staten van Hollant ende Westvries-landt overgelevert, vermaenende den gecommitteerdens vande andere provincien, gelyck die van Hol-lant by deselve schriftelyck gedaen hebben, wyders in 't rapport noch verhaelende, dat de brievenop den naera vande heeren staten generael an de heeren staten van Hollandt ende Westvrieslandtgeschreven ende overgebracht, beroerende het synodus etc., waeren gerefuseert ende wederomine ge-sonden, ende dat sulci sonderlinge by die van Gelderlandt gehouden worden voor een besundereonweerdicheyt ende cleynachtinge; dat den 29. stilo veteri, die van Vrieslandt hadden geproponeert,off men die van Dordrecht by brieven nyct en beboorden te bedancken voor het aennemen dervergaderinge van het synodus nationael, ende dat die van Hollandt ende Utrecht daer tegenswaeren, insisierende die Yan Vrieslant voorts opt casseren van 't crysvolck, ende dat men verdachtsoude syn,

om des anderen daechs daerop te resolveren, overhantreyckende hiernae een antwoortby de heeren van Zeelant overgelevert den 9. July stilo veteri, luydende als volcht: De gecommitleerde vande Edele ende Mo. heeren staten van Zeelant gesien ende geexamincerthebbende seker schriftelyck verclaringhe op de naem vande heeren Edelen ende meerendeel vandesteden van Hollandt ende Weslvrieslanot den 5. deses in geschrifte overgegeven, nopende de kerc-kclycke differenten, hebben daerop voor eerst goetgevonden te deduceren, die debvoiren, die vanweghen hunne heeren principalen nevens de gedeputeerden vande andere provincien, soo in't particu-lier als in't generael, sedert het begin vanden jaere 1617 syn aengewent, omme by eenige gevoech-lycke ende in Godes kercke gewoonlycke ende gebruyckelycke middelen, de bedroefde swarichedenende misverstanden in de religions saken gerescn, behoorlyck neder te leggen ende t'assopieeren,ende alsoo voor te comen de dangieren ende periculen, daermede de kercke Godes ende denstaet der landen werden gedreycht, ende hebbende de voorsz. heure principalen dese saecke metuyterste becommernisse wel rypclyck ende serieuselyck, in

verscheyde heure vergaderinghe daertoe oockspecialyck ende expresselycken gelecht, overwogen, als betreffende de eere Godes, de behoudenisse



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 *05 vande suyvere leere, ende onderlinge eenicheyt in deselve, ende consequentelyck den welstand vanden lande, onder deselve soo merckelyck van Godt gezegent, nyet konnen gevynden noch bedenckeneenige andere remedie, omme nyet alleen uyt de provincie van Zeelanl dcse swarigheyt te voorko-men, maer oock omme generalyck alomme, dewyle het quaet sich oock al in meer dan een pro-vincie (alhoewel in d'eene blyckelicker als in d'ander) was openbaerende, de vordere onhcylen wechte nemen, ende de gemoederen vande ingesetenen gerust te stellen, ende alsoo wederom den ge-wenschte vrede ende rust in de kercken der vereenichde Nederlamlen te herstellen, als het houdenvan een nationael synodus, om tot denwelcken met gemeen resolutie te geraken, gelyck die sulcx inden jaere 1606 ende 1607, by alle provincien gemcensamlyck was geconsenteert, heur prineipalen,door heur extraordinaris gedeputeerde neffens die gedeputeerde van d'andere provincien, diverscheinstantien hadden gedaen doen aen de ghedeputeerden vanden provincien ofte leden, die sulcx nodiwaeren difficulierende, ende is

eyntelyck de saecke soo verre gebracht, dat op het houden vandevoorsz. nationale synode seeckerc concepten syn ingeslelt, ende den gecommitteerden vande provinciendie sulcx beliefden copie daervan gegeven, omme huer principalen te communiceren, ende daeropte delibercren, by welcke concepten sonderlinge daerop is geleth, dat, alsoo het, doordien datdese misverstanden nu soo lange hadden geduyrt, te vresen was, dat de gemoederen eenichsinsmochlen ontsteh, gepreoccupecrt oft gepassionneert waren, men goetgevonden heeft, daertoe te ver-soecken ende te beschryven een merckelyck aental van godsalige, vreedsame, geleerde personnagien,uyt andere coningrycken ende landen, doende de professie vande waere christelycke gereformeerdereligie, met egene eygene affectie innegenomen wesende, omme met hulpe, goeden raedt ende wysbeleyt van deselve, onder de behoorlycke authoriteyt vande Ho. Mo. heeren staten generael, dequestieuse poincten geexamineert ende verhandelt, ende, behoudende altyt de waerheyt, afgedaente mogen worden, nyet meynende, dat yemant met eenige redenen *t voorsz. middel conde dif-ficulteren, noeh men sich daertegen stellen oft formaliseren, als synde

soodanich middel, datGod de heere menichmael hadde gesegent, ende daerdoor in gelycke beswaerlycke occasien eengoede uytcompste hadde. Dat nu voorls by de voorverhaelde verclaringhe van wegen de heeren Edelen ende 't meerendeelvande steden van Hollant ende Westvrieslant, den derden deser in geschrifte overgelevert, hoewelnyet geheel conform 't gene by monde was gesecht, als nyet wetende van eenighe tollerancie over devyff questieuse poincten, daervan in't voorsz. geschrift mentie wordt gemaeckt, met uytlatinge oockvande verclaringhe van ses sieden daertegens gedaen, gesecht wordt, dat de provincien hierin soudendoen, 'tgene soude strecken tegens 't 13 ar'icule vande unie van Utrecht, daerby de dispositie in't stuck vande religie, een yeder vande provincien, steden ende particuliere leden van dien, ommedaerinne sulcke ordre te stellen, gelyck sy sullen dienlyck vinden, treckende sulcx -tot een absolutedispositie, die een yeder provincie soude syn voorsprocken, over 't geheel stuck vande religie toteen privative exclusie, van alle de bontgenoten, die daerin eenich geseg, ten aensien vanderlanden gerechticheyt souden begeeren te prelenderen, sulcx de gedeputeerden dunct (onder

correctie)nyet geweest te syn d'intentie vande geenen, die de voorsz. unie hebben ingestelt, want daeruyt *



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 206 soude volgen, dat de waere religie geen fundament van dese unie soude syn geweest, maer terconlrarie, dat yeder provincie blyvende souvereyn, in dit artyckel de macht zoude hcbben, sulckereligie aen te nemen als de magistraten (want dese syn mede in*t voorsz. artyckel gemeynt), yeder in dertyt syner bedieninge, goet soude vindeu; Daer uyt vele absurditeyten ende onheylen souden ontstaen,maer ter contrarie, soo moet 't voorsz. artyckel syne interpretatie ontfanghen uyt d'obscrvantie, die deware siele ende uytlegginge is vande weth, gelyck dan blyct, dat, naer dat eenpaerlyck de pu-blicque exercitie vande roomsche religie, door verbiedende plackaten, is gecesseert, en issert* sedert by publicque ordonnantie maer een religie alleen, namemlyck de waere gereformeerde religiedie geheele landen deur, voor goet aengenomen ende geexerceert, oock is deselve by de genera-liteyt geplant ende ingevoert in alle de steden, die geduerende de troubles metie gemeene wapenensyn verovert, ofle in ban verloren vryheyt geslelt, sonder deselve veroverde steden te renvoyerenaen dc regeerders van huer provincie,

omme over t'stuck vande religie eenich reglement t'onlfan-gen, t'welck behoorde geschiet te syn, in soo verre yeder daer inne recht daer we hadde gehadt,volgende de platte woorden van t'voorsz. artyckel. Dat dit de waere intentie is, blyct by het exempel vande stadt Groningen, geweest synde eenvrye provincie, ende inde unie expresselyck begrepen, an dewelcke nochtans den eedt vande ge-reformeerde religie t'ontfangen, exerceren ende beschermen, by de generaliteyt alleen is gedaenaennemen tot vercortinge van hare vryheyt, soo een yeder provincie uyt crachte van dese unierecht heeft, zulcke religie an te nemen als't hem belieft, want 'tafvallen ofte veroveren van desestadt en beneempt baere vryheyt nyet. Dit blyct mede uyt de tractaten met bare Mat. van Engelant, hoochloff. mem., gemaeckt, daerbygecapituleert is, dat daer egeen gouverneurs, lieutenantcn ofte andere ofiicieren en souden gesteltworden, dan die vande gereformeerde religie waeren, ende dat deselve, soo diev doen ter tyt was,soude worden gemaintineert sonder veranderinge, dat mede alle d'officiers vande generaliteyt altyt deneedt hebbcn gedaen ende noch doen de provincien, die by de hanthoudinghe vande gereformeerdereligie

blyven, gctrouw te syn; alle t'selve blyct mede claerlyck uyt verscheyde verclaringen, die totdiversche tyden, nopende de justificatie vanden oorloghe tegen den coninck van Spaengien syn gedaen. Ende alwaer het schoon alsoo, dat die woorden van het voorsz. 13. articulc vande uniesoude moeten werden verstaen, gelyck de platte letter is luydende, gelyck bethoont is, dat neen,soo en can evenwel sulcx nyet passen ofte geduydet worden, te slaen op den huydendaechse reli-gionsgeschillen, nochte differenten, die in eenige poincten vande gereformeerde religie souden mogenwesen, daerop als doen in 't maecken vande \oorsz. unie nyet en is gedacht, maer moet alleenverstaen worden, van het annemen ofte nyet annemen vande roomsche religie, daer inne die vanHollant ende Zeelant tegens d'andere provincien hebben willen versekert blyven by de gerefor-meerde religie, soo als sy deselve als doen waeren exercerende. Ende hierop is daernae geschiet ontwyffelyck in't nemen van gelycke resolutie, by de heerenstiiton van Hollant inde andere provincien inden jaere 1583, die inde vergaderinge is gcexhi-beert, sonder dat men meynt, dat deseWe imraers ten reguarde vande heeren van Hollant van



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 207 ongefundeertheyt kan worden gecauseert by de redenen inde voorsz. schriftelycke verclaeringen ge-deduceert, daer tegens veele soude kunnen gesecht worden. Resteert het poinct, daermede men de difficulterende provincien of leden van deselve, wys temaken ende inne te beelden, als of de provincien, t'liouden vande synode goetvindcnde, by desemaniere van procederen soude soeken te imputeren (want alsoo wordt daervan allomme gesprooc-ken) op de hoocheyt, gerecbtigheyt ofie vryheyt van deselve, waertegen vooreerst soo seggen devoorsz. gedeputeerden, dat bunne principalen soo lief hare vry ende gerechticheden, die hun soodier heeft gecost, als eenich van d'ander provincien off leden van dien, souden mogen doen, endenyet en souden willen toestaen, dat yemant, wie hy oock ware, dacrop yetwes soude wiilen pre-tenderen, veel min aengrypen ofte imputeren, expresselyck verstaende, dat d'eene provincie overd'andere, in wat maniere het oock sy, nyet en hebben te heerschen, sulcx sy nyet vreempt envinden, dat andere daervan mede ten hoochslen curieus syn, ende daeromme met seer groot

on-rccht hen wordt naegegeven, dat sy tegens hare bontgenoten yets sulcx souden voor hebben oftepretendeeren, alsoo voor eerst het conlrarie daervan blyct, uyt de voerverhaelde beseyndingen, pre-sentatie ende aenbiedinghe, die de heeren staten van Zeelant, in den beginne des voorleden jaershebben gedaen aen de heeren slaten van Hollant, omine haer E. Mog. met alle gQyoeehlycke endevrundelicke middelen te induceren ende bewegen, op dese geresene oneenicheden by de bequaemstemiddelen, die het rnogelyck ware, te neder te leggen, presenteerde alles, wat in hun vermogen was,daertoe te helpen brengen als aen de ghenen, daeraen sy met soo nauwe banden in verscheyde unienwaren verbonden, d'expresse verclaringhe, soo by monde gedaen als schriftelyke overgegeven, daerbydeselve protesteerden van hun, de wyse ende voorsichtige regeringe vande heeren staten van Hollantnyet te willen bemoeyen, maer synde dit een soo importanten subject, rakende de materye vande religieende eenicheyt in deselve, dat sy meynden, dat sy met goeder conscientien nyet en konnen ledichstaen, daer in te geven soo goeden raet, als sy selfs seer geerne vande heeren staten van Hollant,hare

bontgenoten souden willen ende bereyt syn in gelycke saecken t'ontfanghen; voorts de goede endegewillige palientie , die deselve hebben genomen, in 't afwachten van haere Ed. Mo. recesse ende by-eencompste, daerop noch gevolcht is een tweede parliculiere deputalie aen de welgemelte heeren slatenvan Hollant, met ernstich versoeck aen hare E. Mog. gecommiueerde raeden, men wilde haer E. Mog.beschryven, omine de naerder proposilie vande gedeputeerden vande heeren staten van Zeelant tehooren, die mede soude dienen lot aenradinge van soodanige middelen, daerby men de verre-sene swaricheden mocht accommoderen; dan en hebben, naer verscheyden inslantien, daertoe nyetkunnen geraken, dat sy hare propositie (gelycK sy des last hadden), an de heeren staten van Hollantende Westvrieslandt hebben cunnen doen,,alsoe haer E. Mog. nyet en wierden beschreven, datmen daernae evenwel de saecke, by order gebracht synde in de generaliteyt, met alle maticheytheeft geprocedeert, de gedeputeerden vande difficulteerende leden van Hollant ende provincie vanUtrecht, daertoe versochl ende gebeden, dat den tyt vande uytschryvinge eenige maenden is uyt-gesielt geworden, daernae noch

gedifFereert, alles opN hope soo ontwyfFelyck de provincien llefstsoude syn, gelyck van weghen onse heeren principalen sulcx in goeder conscience, protesteren 27



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 208 hare E. Mog. meeninghe te wesen, dat men dese swaricheden met gemeen advis, waer t'moge-*lycfc, soude mogen wechnemen, daeruyt dat mede wel blyct, dat in desen egeene prccipitaniie(gelyck voorgegeven wordt.) eh is gebruyct. Dan alsoo, Godt betert, sulcx tot noch toe nyet en beeft kunnen geschieden, als met lang verafi-wachtinge ende vorder dilay, meerder onheylen ende swaricheden siet te sullen ontstaen, soohebben ons onse principalen gelast, tot voorcominge van dien, ende omme eens een gewenschte uyt-compstc lot versekeringe vanden staet van \ landt ende gerustheyt vande kercke, ende der ingesetcngemoederen te mogen bekommen, met d'andere provintien te procederen tot de voorsz. uytschryvinge ,ende dat tegens den eersten Novembris naestcomende. Ende, om nyeitemin te belhoonen, dat heure principalen meynen by dese actie, soo sy hiervorenverclaert hebben, de heercn staten van Hollant ende Westvrieslant oft eenigbe andere provincie,ofte eenigc leden van dien, in't minste nyet te vercorten noch prejudicieren in haere hoocheyt, vry-oflegerechticlieyt, hebben van hunnentwegen, tot meerder rust ende onderlinge

eenicheyt, te bocck doenslellen soodanighe verclaringhe van non-prejudicie, daermede sy meynen, dat alle naerdencken indesen behoort te cesseeren, versoeckende nochmaels ernstelyck ende vruntelyck de difficullerendc ledenvan Hollant ende de provincie van Utrecht, om de genieene ruste wille, bun hiermcde te willenconformeeren.                                     r In margine stontt Overgegevcn ter vergaderinge vande Ho. Mog. heeren staten generael der Ver-eenichde Nederlanden, den 9. July 1618. Als oock cen gelycke des anderen daechs oft den elfde ovcrgelevert by die van Geldcrlant, in-Iioudende : Opte vcrclaeringe by de heeren staten van Hollandt ende Westvrieslandt met meerderheyt van stemmeugedaen, tenderende ten eynde die gecommitteerden vande respective provincien wilden ophouden melte uyt-schryvinge van't synode nationael, ommeredenen, dalle disposilie over de religie ende religionssaccken,volgende d'oude privilegien vanden landen, milsgaders de nacrder unie van Utrecht, ende andere statensouden staen alleenlyck by de respective provincien elck in den haeren ende nyet by de staten generael >prescnterende in plaetse van dieh binnen de provincie van Hollant te houden een synode provin-ciael binnen den tyt van drye

maenden, hebben de gecommitteerden vande provincie van't furstendomGelre ende graefschap Zutphen verclaert ende verclaren alsnoch by desen, dat hare heeren prin-cipalen gelycke verclaringe by de heeren van Hollandt voor desen gedaen, ende met gelycke endemeerder redenen in't lange beclcet, beraet, rypelyck geexamineert hebbende, nyet anders en liebbenkonncn oordcelen, als dat de verresene kerckelycke swaricheden, gelyck deselve gemeen wacren ge-worden, alsoo oock door een gemeen middel moste beslichtcn ende nedcrgeleyt worden, hebbende nyetkonnen sien, dat daertoe suffisant soude syn bet houden van een provinciael synode, in een pro-vincie alleen, ofte eenich ander expedient, waer dat hetselve soude moeten geschieden, door eensynode nationael, als wesende bet ordinaris wetlich ende altyts in Godes kercke gebruyckelyckeremedie, omme gemeene verresene misverstanden le beslicliten, ende de suyverheyt vande leere,in alle provincien slaende te houden, sonder dat hare E. Mog. hebben kunnen Legrypen, dat de



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 . ?&quot; 209 genomene proceduren tot het houden van soodane synode nationael soude stryden tegens d'unie vanUtrecht, gelyck uyt derselver name opten 20. November lestleden by de gecommitteerden van Gel-derlandt, met goede levendige redenen is vertlioont ende verclaert geworden, met welcke, mitsga-ders die geene, die by de andere provincien syn geallegeert geworden,- by aldien yemants vandebontgenoten nyet en waere te vreden geweest, hadden haere Ed. Mog. gemeent, dat sich deselvenyet en souden hebben geopposeert gehadt tegens t'voorsz. synode, maer dat d'selve veel eer, omte blyven in terminis vande voorsz. unie, sich naer deselve gereguleert, ende in conformity van het21. articule van dien totte interpretatie geprocedeert soude hebben, ende insererende over sulcx harevoorsz. verclaringe, verstaen als noch, dattc prooeduren lot het houden van een synode nationaelnyet syn, noch tegen den claren text van deselve unie, vermils de stipulatie is gedaen tegen depapisten, ende nyet tegens die vande religie, nochte oock nyet tegens den sin ende meeninge(wesende deselve vande weth) van

denselven text, gelyck uyt naevolgende handelinge, iractaten,alliantien ende diergelycke actcn ende besoignes meer als notoir is. Synde ten teycken van dien zeer remarquabel, dat voorts nae de unie, le weten den 12. Mey in hei jaervan 1585. de staten generael van deselve provincien ople verschryvinge vanden Landrade aen de oost-sydc vande Maze byeen geweest synde, bemerckende, datte voorsz. woorden tegens d'inlenlie endemeeninge vande unie, souden mogen getrocken, ende daerdeur veranderinge vande gereformecrdereligie ingevoert kunnen worden, hebben op reces geprojectcert, off het nyet raetsaem soude syn,deselve wat claerder le stellen ende het 48° articule sulcx te veranderen, dat, aengesien alle deprovincien, deur Godes genade de gereformeerde religie nu eendrachtelyck hadden aengenomen, sydaerby souden , blyven, sonder eenige veranderinge daer in te mogen doen, als met gem een con-sent van alle de bontgenoten, als oock den anderen, daerin met lyff, goel ende bloot te maintine-ren, ommc alsoo voor te commen, dat in toekomende lyden deur veranderinge van religie, geenscheuringe mochte worden le weege gebracht onder die provincien, ofte leden van dien, ende offwel de

approbatoire resolutie, by de heeren Stalen van Hollant, ende andere provintien op't selvereces genomen, ter vergadering vande generaliteyt nyet en mochle syn ingebracht, so is nochtans notoir,dat de meeninge vande provincien Tsamentlyck van elex in't particulier conform t'selve reces isgeweest. Vuyt dien, dat voorts daernae in't selve jaer den 21. Novembris binnen Dordrecht by de heerenStaten Generael eenpaerlyck is gearresteert zekere instruclie voor den raedt van Stalen, waerinnedenselven raedt, by 't 5 articule gelast wordt, goede sorge te dragen, datter geen veranderinge nochonverstant en rysde in't stuck vande gereformeerde Evangelische religie, by de landen aengenomen, endenyet loetestaen, by yemants yets daerin gcinnoveert ofte geordonneert te worden; Als oock daeruyt,dat op den 7 February 1583 by de heeren stalen generael binnen deselve sladt Dordrecht gear-resteert is geworden, een inslruclie, om te iracteren seeckere verbinlenisse mettc Churfurst van Colenmitsgaders Hartoch Casimier, ende andere princen ende heeren van Duytslandt de religie toegedaensynde, inhoudende , dat die vande religie behooren le conjungeeren hare macht ende middelen, omgelyck hare saeck gemeen is,

alsoo oock door gemecn advys ende macht, deselve le mogen



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 210 verdedigen tcgens den coninck van Spangien ende syne adherenten. Mitsgaders uyt d'instruciie, ge-maeckt op de reconciliatie vanden hartoge van Anjou den 9 Novembris 1583, in dewelcke medebeding is gemaeckt nopende de religie, als dat syne hoocheyt, kommende in eenige steden van deselanden, nyet en soude atlenteren ofte innoveren legens het feyt vande religie, maer deselve latenin sulcken stael, als hy die vinden soude; item, dat syne principale officiers souden sweeren, dielanden getrou le wesen, zonder yets I'attenteren tegens die selve nochte oock legens de religie;Ende synde daernac in't jaer 1584 goetgevonden te tracteren met syne Mat. van Vranckryekover de souverainiteyt vanden lande, is mede by dc heeren Slalen Generael expresselyck gecon-ditioneert het maintenement vande gereformeerde religie, soo als deselve toen ter tyt publicquelyckwierde geexerceert, sonder veranderinge daerin toe te laten, oft oock een andere religie t'admit-teeren, behoudens alleenlyck de vryheyt voor syne Mat., om in zyn hof syne religie t'exerceren,by aldien syne Mat. in dese landen geliefden tc commen.

Oock, alsoo de handelinge in Vranckryek synen voortganck nyet en coste gewinnen, ende datdaernae de landen met Engelant sochten te tracteeren, soo op de souverainiteyt als op't secours, syndeselve bedingen by al de tractaten als wederoin gerepeteert, ende daerby oock noch bedongen,datten Gouverneur, die hare Mat. soude seynden, soude syn vande religie, datten raedt van statensdie neffens hen souden regeren, souden syn vande religie, ende dalte officiers souden sweeren temaintineren de gereformeerde religie, soo als- deselve doen in Engelant ende hier te lande wierdegeaccepleert. Alle welcke tractaten ende verbintenissen genouchsaem verclaeren d'intentie ende meeninge vandeunie van Utrecht, by aldien inde woorden eenige duysterheyt waere, dat de religie nyet particu-lier is voor elcke provincie inden haren, maer gemeen voor alle bontgenoten, anderssins soudendeselve alliantien van notoire lubriciteyt syn geweest, want van d'eene syde te stipuleren het main-tenement vande religie ende an d'andere syde te behouden de vrye dispositie over deselve, kangeen fundament maecken van een vaste ende sincere alliantie. Dat voorts oock daernae in alle handelinge vande generaliteyt hier

te lande de principaelste sorgeis gedragen voor die religie, dat alle gouverneurs, colonels, capiteynen ende andere hooft-officieren,soo in oorloge als policie, lot burgemeesteren, schepenen vande steden incluys, met eede gehoudensyn deselve le maintineren, dat de gereduceerde steden van Nimmegen, Zutphen ende anderen nyeten syn gerenvoyeert an hare provincien , omme op*t stuck vande religie dispositie te verwachtenende van deselve ontfangen soodane religie, als sy goet souden vynden, dat mede in de machtvan een provincie nyet en is, de gereformeerde religie te verlaten ende die roomsche aen te nemen,alle t'selve elucideert den sin ende meeninge vande voorsz. unie van Utrecht soo claer, dat alleduysterheyt vande woorden soo daer eenige mochte syn, daer mede wordt wechgenomen. Ende genomen, dat deze al nyet tegenstaende, evenwel verstaen mochte worden, dat by deselve&quot;unie was gegeven an de provincien elex apart de dispositie over de religie, zoo blyct dit nochtans,uyt 't gene voorsz. is, dat de provincien naderhant synde daer inne eens geweest, dat sonder ge-meen advys geen veranderinghe in de religie soude geschieden, vande parliculiere stipulate afge-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ?? ? ?????? ? 914 weecken syn, waer deur d'eene provincie in d'andere recht vercregen hebbende, kan daervan byeene provincie tegcns wille ende in prejudicie vande ander, nyet geresolveert worden, ende werdtderhalven van notoire ongefundeertheyt geconvinceert het argument, 't welck uyt die stipulatie, by delieeren staten van Utrecht, in 't verleenen vande commissie op syn Exellcntie, nopende de disposilievande religie gedaen , geconslringeert wordt, overmils deselve stipulatie sane moet verstaen worden,ofte andersinls soude daeruyt moeten volgen, dat de heeren Staten van deselve provincien inplaetse vande gereformeerde religie, een andere soude mogen aennemen, 't welck hare E. Mog. selfsnyet soude willen sustineren te mogen doen. De saecke dan aldus synde, dat het stuck vande religie gemeen is, al ist, dat op de afdoe-ninghe van dien by de respective provincien eenige order gestelt is, soo houden die gecommilleer-den vande provincie van Gelderlandt, van wegen hare heeren committenten sich verseckert, dat metde proceduren, tot het houden van een synode nationael, nyet en wert

geattenteert tegens d'Unicvan Utrecht, ofte eenige andere tractaten, te meer dewyl de meeninghe vande welgemelte haerheeren committenten, nyet anders en is als deur 't selve synode te conserveeren de suyverheytvande leere, ende te ireffen een goede voet, tot wechneminghe vande tegenwoordige swaricheden,een gewenschte vrede ende bestendige eenicheyt in de kercke deser landen, waertoe het expedientvan een synode provinciael, alleen by merendcel van Hollant voorgeslagen, nyet suffisant oft dien-stich kan wesen, synde by deselve haere E# Mog. de geringste gedachte nyet, van daer deur tewillen usurpeeren opte hooch- ende gerechticheyt van eenige provintie ofte lith van dien, als we-sende nyet weyniger curieux voor die hare daervoor sy goet en bloet hebben opgeseth als, yemantsanders; synde daeromme oock gereet (nevens d'ander met alle middelen deselve te helpen mainte-neren, gelyck voor desen) ende namentlyck op den 27 Juny leslleden verclaert. Ende worden daeromme nochmaels de difficulterende leden vande heeren Staten van Hollant, alsmedede heeren Staten van Utrecht, seer ernslelyck versocht ende gebeden, sich met dese goede endesincere inientie te willen

conformeren ende goet te vinden het middel, hetwelck by de roeeste pro-vincien ende veel aensienlycke leden van Hollant selfs, mitsgaders by de gelrouwe geallieerdedeser landen, wert geoordeelt het best ende bequaemst te syn, vastelyck vertrouwende, dat deurGods genadigen segen, die gewenste effecten tot rusle der kercken ende eenicheyt dcr ingeseienendaeruyt sullen kouien t'ontstaen. In margine stont: Overgegeven ler vergaderinge van heure Ho. Mog. den xi. July J618. Dat, hiernae gedisputeert synde op de conseuten, die van Utrecht geseyt badden, dat, als devoorstemmende provincien daerop hare verclaeringhe hadden gedaen, sy dan souden volgen, metbyvoeging van die van Hollant ende Utrecht, dat de franse troupes mochten hetalen, die deselveaengenomen ofte daerinne bewillicht hadden, met nochmael aenhoudinge, van doch aen de respectiveprincipalen over te seynden de redenen ende verclaringhe van die van Hollant etc. nu tot meerma-len voorgedragen ende gedaen, evenwel te vergeefs; dat den eerslen July, Vrieslandt presideerende,al wederom geinsisleert worde, op bet casseeren van het nieuwe crychsvolck, ende dat de vier 27*





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 213 Hollant ende Westvrieslant, als in de landen van Utrecht hebben geopenbaert, wel geseyt konnen wor-den, ten ware veel remonstrantien voor desen gedaen op deselve materie (hoewel ongesolveert syndegebleven weynich hadden geopereert), de welgcmelte heeren Staten van Hollant ende Westvrieslantsyn wel indachlig, dat de propositie van desen \an wegen verscheyden provinlien aen haer E. Hog.gedaen, hebben gedient, om de poincten vande predesiinatie, ende 'tgunt daeraen cleeft, te brengentot decisie, een werck, twelck de oude christenheyt nyet en heeft derven bestaen, mercken oock,dat de gecommittcerden van de heeren Staten van Zeelant, by haer voorsz. laetst geschrift, seggennyet te weten van eenige tollerantie over de vyff questieuse poincten, hoewel de practycque vandeselve tollerantie, soo van outs als t' sedert de reformatie, lusschen treffelycke godtsalige mannent'enemael notoiris ende eenige provincien onlangs alleen door hope van sodanighe tollerantie syn ver-socht ende vermaenl, om tot de convocatie vande nationale synode te willen consenteeren, alletwelck neffens het refuseren van een

generale ordre jegens sedilieuse schriften ende proposten, oockneffens raeer andere raeckcn, die dagelicx worden voorgenomen, de welgemelte heeren Staten vanHollant ende Westvrieslandl groot nadencken veroorsaeckt, sulcx dat geensins en is te verwonderen,dat hare E. Mog., wetende oock, hoe veel de constitutie van-hare kercken verschilt vande constitu-tien vande kercken vande provincie, die de nationale synode meest urgeren, scrupuleus syn, ommedaerinne le bewilligen, insonderheyt voor ende alcer beproeft sal syn, wat goets door de provin-ciate Synode van Hollant ende Westvrieslandt soudc konnen worden geeffectueert, houdende als nochvoor vast ende ongetwyffelyck, dat de bonlgenoten gecne gerechticheyt jegens de provintie van Hol-lant ende Westvrieslandt over het stuck vande religie en hebben te pretendeeren, sonder dat deprovintie van Hollant ende Westvrieslandt sulcx nodich is geweest te bespreken, als synde tselve no-loirlyck begrepen in 't recht van souverainiteyt deselve provintie competeerende, hoewel ten over-vloet tselve seer claerlyck is gestipuleert by het 13. articule vande naerder Unie tot Utrecht, voordesen raenichmael op dese materie geallegeert, synde de woorden van hetselve

articule soo claer,dat het voorwaer seer vreempt is, dat de heeren gedeputeerde van Zeelant, door haer particulierbedencken, op de intentie van die genen, die tselve hebben ingestelt, 't selve artyckel pogcn teeverieren, ten kan oock voor geen absurditeyt werden gehouden, dat soo notable provincie (wantdese syn dwelcke by *t voorsz, artycle de macht wert gedefereert) over de publycken stant vandekercken, sodanich recht gebruycken, als by een republicque van Geneve, ofte by de respectiveEvangelische Cantons van Switserlant wert gebruyct, maer ler contrarie, souden veeleer gaan buytenreden, dat de Staten van Hollant en Westvrieslandt, jegens haer gemoet, int beleyt van kerckelyckesaecken, souden moeten conformeeren melte provincien, die, veel tsamen synde gevoecht, soo veelkercken ende kerckendienres nyet en begrypen, als de provintie van Hollant ende Westvrieslandl al-leen. Wat aengaet de practycque, gevolcht nae 't aengaen vande Unie van Utrecht, (van welcke Uniebuyten twyffel het fundament is geweest de conservatie der landen vryheyt ende gerechticheyt, hoeweldaernae door Godes segen deselve merckelyck is gesterct, door het vrywillich aennemen vande Ge-reformeerde religie) moet

noolelyck onderscheyt gemaeckt worden, tusschen de religie als dewelcke



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 214 de landen gemeen hebben, met allc Gercformeerde ryckcn ende landen, onaengesien eenige differen-ten, soo van opinien als van kerckelycke regeringe ende middclmatige ceremonien, ende tusschcn dedispositic over de religie, gelyck als spreeckt de commissie by de Staten van Utrecht aen syneExell. gegeven, dat is soodanige authorileyt, als alle hoge overheden tot het beleyt van kerckelyckesaecken competeert, welcke dispositie endet authoriteyt nyet gemeen en is, onder den geenen, die dereligie gemeen hebben, de comparatie die genomen wordt vande veroverde steden, houden de wel-gemelte heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt, voor soo veel deselve op haar E. Mog. wertgeappliceert, die (Godt sy loff) nyet en syn verovert, maer sonder roem gesproken, naest Godt, deprincipaelste oorsaecke syn geweest, vande veroveringe van d'andere provincien ende steden, voorignominious ende buyten reden, syn t'eenemael kennelyck, dat den steden, die afgevallen syn, endowederomme verovert worden, by de heeren Staten Generael, ten tyde vande veroveringe, eenigewetten opgeleyt mogen

worden, die men andere, by de Unie synde gebleven, sonder groot onrechtnyet en soude mogen vergen, gelyck door verscheyde articulen vande capitulatien aengegaen, met destadt Nymegen, Groningen ende ander, claerlyck kan blycken; \ verbodt vande vergaderinge int stuckvande religie, is ten tyde van het tractact met hare Mat. van Engelant nyet bedongen, jegens deStaten vande provincien, maer by denselvcn jegens den Gourerneur van het Engelsche secours endeden Raet van Stale; blyct oock by het 11 articule van het voorsz. tractaet, dat doe verstaen is eenreligie te syn, soo die in Engelant als in dese landen wiert gcexercccrt, tot een claer teecken, datverscheydenheyt van eenige disputable opinien, als oock van ordre (die buyten iwyffel bevondenwordt tusschen de Engelsche ende Nederlantsche kercken), geen verscheyden religie en maect, die dejustification van het oorloch tcgcn den Goninck van Spaingien met aendacbt sal resumeeren, salnyet twyffelen, of deselve syn gefundeert opde hoochheden, vryheden ende gerechlicheden vande lan-den, waeronder, buyten twyffel, mede is begrepen 't recht vande Staten vande provintien, om, son-der verminderinge vande vryheyt vande conscientie

over het publycq exercitie vande religie, nae Godtswoort ende nae de gclcgcntheyt vande landen, ordre te mogen stellen; dat nu ten tyde van hetstellen van het voorsz. 13. articule vande Unie, gecnsins en soude syn gedacht op eenige differen-tiate poincten vande Gereformeerde religie, is buyten appareotie, alsoo de Staten van Hollant endeWestvrieslandt al voor dicn tyt becommeringen hadden gehadt, over deselve differentiate poincten,die nu worden gedisputeert; ende hoewel in den lande van Hollant ende Westvrieslandt, doen tertyt publicquel. maer een religie wiert geeffent, namentlyck de Gereformeerde religie, evenwel iskennelyck, dat nyet in alle steden ende plaetscn, aengaende devoorsi. poincten, eenpaerlyck en wiertgevoelt nochte geleert, gelyck oock kennelyck is, dat voor het aengaen van deselve Unie, binncnUtrecht, gelycke vryheyt publicquelyck is gemainiincert geweest, waerop de Staten vande provincie vanUtrecht, oock hebben gesien, int geven vande voorsz. commissie an syn Exell.; ten accordeert oockgeensints met den text vande voorsz. Unie, te willen seggen, dat het voorsz. 13. articule alleenlycksoude syn gestelt in faveur vande provintien van Hollant ende Zeelant, ten eynde deselve

d'exercitievande Roomsche religie nyet souden behoeven te admitteeren, alsoo by de lecture vant voorsx. arti-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 215 cule claerlyck blyct, dat oock de andere provincien, daerby voor haer selven hebben gesorcht, ommesonder beleth van eenige provincie over de religie sulcke ordre te mogen stellen, als sy dienstelycksouden vinden; waerom seer vreempt is, te willen sustineeren, dat de provincien, die by de provincievan Holiandt nyet en hebben mogen verhindert worden, om order te stellen in den hare, nae haer goet-duncken, als nu den heeren Staten van Holiandt sullen mogen daerinne verhinderinge doen, ofte dat devryheyt vande provincien, die daertoe heeft geextendeert tot het aennemen ofte nyet aennemen van eengehcele religie, twelck veel meerder is, nu nyet en sal mogen slrecken over de particulariteyten vandereligie, twelck buyten twyffel veel minder is, waeruyt immers evidentlyck blyct, dat dese nieuwe endevoor deze ongehoorde interpretatie, die men poocht te geven over 't voorsz. articule, niet alleen enstryt tegen den tekst vant voorz. articule, maer oock van notoire iniquiteyt nyet en is excusable; toteen naerder teycken vande ongefundeertheyt van dese interpretatie, daer mede , dat noeh in den jare1583, als

de Unie wiert geresumeert , voorgeslagen is, dat ment vQorsz. 15. articule soude mogenveranderen, doch nyet anders als met gemeen consent, welck gemeen consent nyet synde gevolcht, soois kennelyck, dat de resolutie by de respective provincien genomen, nyet en syn geweest obligatoir,ende can daerenboven blycken, dat noch daernae verscheyde resolutien syn genomen, oock tractatenaengegaen met relatie tot de voorsz. Unie van Utrecht, ende specialyck, dat by het 15. articule sulcials de platte letters luyden , is gepersisteert, wert onwedersprekelyck bewesen, door de voorsz. commissiein den jare 1590, ende oversulex lang nae het eenpaerich aennemen vande Gereformeerde religie byde Staten van Utrecht, met kennisse ende goetvinden vande heeren Staten Generael, ende specialyckvande heeren Staten van Hollant ende Westvriesland aen syn Exell. gegeven, by welcke redenenende andere, soe in Decemb. des voorleden jare, als blyct by tvoorgaende geschrift v2n wegen deStaten van Hollant ende Westvrieslant gededuceert, ende noyt voor desen pertinentlyck gesolveert, alleonpartydighe claerlyck sullen connen verstaen, dat de gepretendeerde convocatie vande nationale sy-node, sonder

consent vande heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt, als oock vande heerenStaten van Utrecht, is strydich met *t voorsz. 15. articule, ende dat dairdoor (nyetlegenstaende alleverclaeringhe, die met de daet directelyck stryden, ende de lesie nyet en connen wech nemen), wortgeimpreteert , op de hoocheyt vant landt van Hollant ende Westvrieslant, bestaendeint recht, om ordrete stellen over kerckelyckc saecken van hare provincie, synde de acte voor desen by de Gecommit-teerden vande heeren Staten van Seelandt te boeck gedaen stellen, sodanich, dat daerdoor nyet alleenhet prejudicie, 't welck voor de provincie van Hollant ende Westvrieslandt daerin is gelegen, nyet enwert wechgenomen, maer dat ler contrarie, daer door deselve provincie een merckelyck prejudiciewert geinfligeert, alsoe daerby gepresupponeert wordt sodanige verstant van het voorsz. 13. articuletwelck nochte met den text, nochte mette voorsz. hoocheyt vande provincie, geensins is te concilieerenwaeromme de heeren Gedeputeerden van Zeelant ende vande andere provinlien als noch versochtworden, van sodanige cours als strydich met de Unie ende nadeelich de hoocheyt ende gerechticheytvande provincien, te willen

desisteren. In margtne stont: Gecxhibeert ter vergaderinge vande Ho. Mo. heeren staten generael, den M. July 16J8. 28



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 2IG Vertreckende daerop de voorsz. ses sleden, met verclaringe van hun in desen met die van Hol-lant nyet te kunnen conformeeren, maer hare last dienaengaende in de Vergaderinge van Hollant etc.overgelevert le hebben, latende daer onder mede loopen, dat in bet casseeren vant crychsvolckweynich was gelegen, als yeder de syne betalende, leverende die van Hollant mede over een con-treschrift opt schrift van die van Zeelant, heiwelck biernae volcbt: Extract uyt het register der resolutien vande Ho. Mo. heeren stalen generaal der VereenicbdeNederlanden: Jovis den 12 July 4618. Die van Hollant, starck int getal gecompareert synde, beeft den heer advoeaat geproponeert, dathare E. Mog. hadden gemeynt, dattc gecomm. vande andere provincien naerder souden hebbenoverwogen, de presentatie van bare E. Mog., over 't houden van een synode provinciael op den 28.Juny gedaen, deduceerende int.lange de redenen ter selver tyt geallegeert, ende datte selve gecom-mitteerden nyet vorder in de uytschryvinge vant synode nalionael soude hebben geprocedeert, sondereerst met hare principalen de voorsz.

presentatie gecommuniceert te hebben, leverende wederom overde missive van hare Ho. Mog. mette bygevoechde conccplen opt houden van de voorsz. synode natio-nal, die voor de tweede reyse aen de heeren Staten van Hollant was gesonden, met verclaeringedeselve als noch, noch nyet le konnen accepteeren, als nyet geconsenteert hebbende int houden vandesynode nationael, en daerom oock buytenslants, daer gelycke brieven souden gesonden syn ofteworden, te sullen loonen , dat men haere Ed. Mog. ongelyck dede, ende tegens hare hoocheyt ende .gerechticheyt, alsraede tegcn d'Unie van Utrecht. Proponecrende mede, dewyle by hare Ho. Mog. vande waertgelders was gedelibereert, dat deselvedaervan wilden desisteeren, vermits die respective steden deselve hadden aengenomen lot haere ver-seeckeringe tegens de populare commotien, op dewelcke sy sodane ordre mochlen slelien, als haergoet docht, sonder gehouden te syn, daervan aen yemants te respondeeren, ende dat in dese saecknoch stemmen noch overstemmen plaets hadde. Waernae by de heeren Gecommitteerden van Dordrecht, Amsterdam, Schiedam, Euckhuysen,Edam ende Purmerende verclaert synde, dat hare heeren

principalen oordeelden, voort beste mid-del , om uyt de tegenwoordige swaricheyden te gerakcn, het houden vant synode nationael, endetselve nyet te strecken tegens d'Unie van Utrecht, noch tegens de hooch- ende gerechtigheyt van Hol-lant ; ende aengaende de waertgelders hare resolutie in de vergaderinge van Hollant ingebracht tehebben ende gedaen teeckenen, is nae gedane omvragc, ende naedat die van Gelderlant, Vries-landt, siadt Groningen ende Ommelanden hadden gepersisteert by de verclaringe, uyt de name vanhare heeren principalen, op het houden vande synode nationael respectivelyck gedaen, met allegatien vanredenen daertoe dienendc, ende het weynich respect, dat dese vergaderinge mette restitulie van harebrieven, werde gedaen, ende oock soude gedaen worden mette conlrarie brieven buyten lants te seyn-den; ende dat die van Utrecht hadden verclaert die redenen by Hollant geallegeert van consideratiete syn, ende de presentatie nyet dan billyck, ende dat oversulex dieselve behoort gesonden te wor-den aan alle provintien, om derselver resolutie daerop te verwachten, nyet konnende ondertusschen



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 an verstaen, dat van dese vergaderinge ende uyt derselver name, d'uylschryvinge conde gedaen worden,soe lange alle provintien daerinne nyet en consenteerden. Dat mede die van Overyssel hadden verclaert, dat haere heeren prineipalen wel verstonden tot hethouden van 't synode nationael, maer dat sy ter aencompste van hare medegedeputeerden haer lastdaervan naerder souden openen, eyntelyck goetgevonden ende geresolveert te persisteren by de re-solutie opt houden vant synode nationael, hier te voren genomen, versoeckende nochmaels die vanHollant, die bricven met bygcsondene concepten opt houden vant selve synode gearresteert, tewillen accepteeren, oft andersints nyet qualyck te willen nemen, dat op middelen worden gedacht,daerdeur die gene , die daervan kennisse behoorden te hebben, werden vant gebesoigneerde verwit-ticht, ende dat men buyten slants van dese oprechle proceduren justificatie sal doen, byaldien deselvemochten worden gede...eert. Opt stuck vande waertgeldere, is, nae gedaen omvrage, ende naedat die van Utrecht mede haddenverclaert, dat soo lange deselve nyel

en wierde gebracht tot laste vande generaliteyt, niemants daer-tegen redenen van clachten hadde, verstaen, dat de waerlgelders in der tytsyn tegens d'ordre, dienstende welvaren vant lant eude strecken tot ontrustinghe ende diffidentie vande gemoederen der ingese-tenen, ende dat daeromme sal gecontinueert worden in de angevangen debvoiren, om deselve metgevoechelycke middelen te licentieeren. Int Iesen van dit, worden die heeren Burgermeesteren versocht ter vergaderinge vande heerenStaten van Utrecht, ende rapporteerden de heere Schepen voorts, dat op den 14. July by dievan Hollant mede was overgelevert een ander gescbrift, luydende aldus: De heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt verclaeren, dat die authoriteyt, omme ordre testellen opte verseeckeringe vande respective provincien, leden ende sleden van dien, ende op dereligie, twee voornaemste ende importantste poincten syn, van de gerechticheden ende souveraini-teyten der respective provincien, daervan de dispositie aen de heeren Staten van deselve, elcx in denharen onwedersprceckelyck competeert, welcke dispositie by geen tractaten geabdiccert, oft aen yemantsanders getransfereert is, ofte oock geabdiceert ofte

overgegeven, heeft konnen worden, ende -daer-omme de heeren gecommitteerden vande respective vereenichde provincien der vergaderinge vandeheeren Staten Generaal, noch opt convoceeren van een synode nationael, noch opt afdancken vandesoldaten tot verseeckeringe vande steden van Hollant ende Westvrieslandt, mitsgaders de stadt Utrechtaengenomen, sonder gemeene bewilliginge van alle de provincien, geen gesach ofte dispositie en heb-ben , ofte wettelyck mogen gebruycken, weshalven deselve Gecommitteerden ernstelyck by desen ver-maent worden, te willen ophouden van alle dispositien in de voorsz. twee saecken, ter tyt toe devereenichde provintien daertoe eenparich consent sullen hebben gedragen, aengesien sonder sulckenconsent, alles gehouden moet worden, onwettelyck ende strydich jegens de respective provincien,hoocheden ende rechten, mitsgaders de naerder Unie, die met alle middelen belooft syn, gelrou-welyck gemaintineert te worden, als hare Ed. Mog. oock te doen geresolveert blyven. In margine siont: Exhibitum, ter vergaderinge vande Ho. Mo. heeren staten generaal, dm 4. July 1618.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 218 Ende, dat dit alles in de generate vergaderinghe gelesen synde, geresolveert was, dat men ditsoude vegistreren breder als int navolgende: Extract uyt het regisler der resolutien vande Ho. ende Mog. Iieeren Staten General der veree-nichde Nederlanden. Saturdach den 7. July 1618. De Gedeputeerden der steden Dordrecht, Amsterdam, Schiedam, Enchuysen, Edam ende Purme-rende, jegenwoordelyck ter vergadering vande Ed. Mog. heeren Staten van Hollant ende Westvries-landt in den Hage wesende, gesien ende geexamineert hebbende het geschrift op ten naem vandewelgemelte heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt by meerderheyt van stemmen, den 3. de-ser ter vergaderinge van Uwe Ho. Mo. overgelevert, 't welck gepretendeert wordt te- wesen, het-geene dat in deselve Uwe Ho. Mog. vergaderinhe ter presenile van syne Princel. Exell. ende denwelgeboren heere Grave Wilhem van Nassau, Stadhouder, op den 28. Juny leslleden soude gepro-nunchieert syn, hadden wel gewenst en vertrout, dat sulcx conform de gedane mondelinge proposilieware ingestelt, ende daerinne oock verhaelt

geweest, tgene ten selven tyde van wegen de voorsz.sesse steden, aengaende de nationale synode , mede was verclaert, maer 't selve sulcx nyet synde,syn genootsaeckt aen Uwe Ho. Mo. te verclaeren, haren last ende de meemnge van hare principalente wesen, dat om seer gewichlige redenen voor desen ende oock bundichlyck gededuceert, het be-quaemste middel, om te geraken uyt deze jegenwoordige religions geschillen, is, de convocatic van eennationael synode, naer voorgaende provintiale, ende tselve by alle bequaeme wegen ende middelen tebelpcn bevorderen, inhererende oversulx als noch, int gene dat uyt den name ende van wegen devoorsz. sesse steden voor desen in Uwe Ho. Mo. vergaderinge is verclaert, ende nyet konnende ge-oordeelen, dat de voorsz. convocatie vande nationale synode kan strecken tcgensd'authoriteyt, hoocheytvry- ende gerechticheyt der welgemelte heeren Staten van Hollant ende Westvrieslandt, versouckendedat dese heur verclaeringe achter 't voorsz. geschrifte gestelt ende daervan notitie gehouden worde.Actum desen 7. July A0. 1618. Was ondertekent Muys van Holy, W. van Crayesleyn, Adriaen He-pelaer, G. A. de With, Dirck Bas, Fredrick Oetgens, Jan

Gysberts, Jacob Poppen, L. JanszSpiegel, Fredrick de Vry, Bastiaen Bolleman, Bruyn Ariensz, Gerrit Jacob Trompet, Luytgen Ael-brechts Bruyningh , J. Huygens, Malthys Melisz. Dat voorts op den 18. July voorsz. die van Overyssel hadden overgelevert de resolutie van heureprincipalen, opt stuck vant synode ende 't casseeren vant nieuwe crychsvolck, luydende mede aldus: Extract uyt het register der resolutien vande Ridderschap ende Sleden der lantschap Overyssel. Den 7. Mey 1618. Alsoo syne Exell., de Prince van Oraingien etc. aen de Ridderschap ende Steden seer instantelyckheeft versocht, dat haer Ed. Mog. van wegen de provincie van Overyssel, mede soude willen verstaenende consenteeren, tot het houden van een synode nationael, verclarende ende versecckerende deselvesyne Exell., dat 't selve synodus nyet anders wert gemeynt, ofte tot geen andere einde sal strecken al«tot accommodalie vande tegenwoordige kerckelycke disputen ende religions geschillen, ende tot vreede



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ? ende eenicheyt deser geunieerde provintien, sonder daermede den provincie ofte leden van dien inharer hoocheit, privilegien ende gerechticheden eenichsins te prejudiceren ofte verkorten ofte ter causevan religie iemants te beswaren, mitsgaders dat oock by hoochged. syne Excell. wort geaffirmeert,dat de andcre noch difficulterende provincien met goede redenen ende inductien daertoe oock sullenworden beweecht, dat alles met goede eenicheyt sonder scheuringe ofte afsonderinge van provinciensoude mogen geschieden, ende dat oock, tgene in de voorsz. synode sal worden geconcludeert,nyet van waerde sal worden geholden, ten zy sulcx eerst by den t'sainentlyken provincien voorgoet wort bekent ende geratificeert, soo ist, dat de Ridderschap ende Steden op sodane voorstel-linge ende verseeckeringhe vande hoochgedachte syne Excell., mede consenteeren ende bewilligen, datop de voet ende conformiteyt vant gene hiervoren is verhaelt, tot vreede ende eenicheyt der geu-nieerde provintien, ende tot accommodate ende bevrydinge vande tegenwoordige kerckelycke disputeuende religions geschillen een synode

nationael mach worden geholden, mils dat oock de poinclenende articulen hiervoorens opt holden van een synode, geconcipieert ende beraempt, met gemeenadvys geresumeert, ende soo nodich, gecorrigeert ende verbetert sullen mogen worden. Is mede geresolveert, dat de Gedeputeerden ter vergaderinge vande heeren Staten Generael sullenworden gelastet, omme te helpen bevorderen, dat de Steden, soo geduyrende de tegenwoordigekerckelycke geschillen, sonder ordre vande Generaliteyt, eenighe nieuwe soldaten ofte waertgeldershebben aengenomen, mogen werden geinduceert, dal de voorsz. waertgelders by de gevoechlicxteende bequaemste middel moghen worden afgedanct. In margine stont: Geexhibeert in de vergaderinge van hare Ho. Mog. den xv. July i618.Rapporteerende eyntelyck noch, dat geduyrende heuren E. besoigne, ter voorsz. generate vergade-ringhe, geschreven waeren, twee diversche brieven vande heere Ambassadeur Caron uyt Engelant,daerby verhaelt wordt, dat het huwelyck met Spangien soude voortgaen, ende al gesprocken was van-de dote. Item, dat omtrent van lxx Jesuilen uyt te gevangenisse losgelaten waeren, onder andere medepater Gambie, dat apparentie was van

acccort tusschen de Oostindische Compagnie alhier en die vanEngelant, als die van dese landen daer quaemen, gelyck de Engelschen in een onbequaem wynter-saisoen hier waeren geweest. Item, dat de Heer Ambassadeur by den Coninck van Vranckryckmede hadden geschreven, datter soude worden afgesonden herwaerls een Ambassadenr van denselvenConinck, omme te sien helpen beslichlen, die kerckelycke geschillen alhier, ende voorts, om tesprecken vande principaute van Orangien etc., ende dat hiernae de heeren Gecomm. van Utrechtweder waeren uytgetogben naer huys. Mercury naer de noen. De Raet by den anderen synde, verbaelde de hcer eerste Burgermeyster d'oorsaecke deser com-municatie, bestaende daerinne, dat in der Ed. Mog. heeren Staten earner van Utrecht, ter verga-deringe waeren erschenen, de Gecommitteerden van de Ed. Mog. heeren Staten van HoIJant voorsz. 28*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 220 ende nae overleevcringhe van haer Ed. brieven van crcdentie, verdaerl hadden, dat hem Ed. byhunnc principalen waeren afgeveerdicht, om de heeren Staten van Utrecht ende deser Stadt, naervoorgaende congratulatie aen te bieden, haer behulp, assistentie ende raet, int gunt soude mogenoccurreren, als de heeren Gecommitteerden vande Ho. ende Mog. heeren Staten Generael ende syneP. Excell. soude wesen gecommen, die gecommhteert waeren opt overgeleverde advys van deselvesyne P. Excell. ende de heeren Raden van Staten, geformeert opt stuck vant synodus ende casse-ren vande waertgelders, hoewel die van Hollant geerne gesien hadden, deselve commissie herwaertsvoor weynich dagen gestateert, tot dalter weder eenige Gecommitteerden vande heeren Staten vanUtrecht mochten aldaer syn aengecommen, doch te vergeefsch, ende dat daeromme de voorsz. Ed.heeren Gecommitteerden van Hollant, den heeren Burgermeysteren alhicr hadden versocht, den Raetdeser Staten byeen te willen roepen desen nanoen, omme aldaer haer Ed. brieven van commissiemede over te

leveren ende haren last te ontdekken, twelck heur Ed. nyet konde worden geweygert;hiernae is de Sub*. Secretaris gesonden, omme hare Ed. vande vergaderinge des Raets te verwilti-gen, omme te komen, soo het haer E.E. beliefde, gelyck deselve terstont daernae gecomen ende doorstats Ad1, van voor de Raelcamer daer binnen geleyt syn, alwaer gepasseert is tgene hier nae Yolcht.(Volgt niets.J VERDERE BIJLAGEN, IN DE AANTEEKEMNGEN OP DEKRONIJK, GEMENTIONEERD. Belydenisse van Ledenbergh, soo tot Utrechtals inde Haghe, oock de dood van Tauri-nus ende die moort van Ledenbergh aen hemselven begaen. Nogh is hierby gevoecht,tgene cortelingh de voornoemde patientenwedervaren is. Gedrukt Anno 1618. 4°. Belydenisse van Ledenbergh ct.i. Eerstelikc de Unie te breecken ende een andere forme van Regieringhe te stellen } ende dat door middel vande provintien van Hollant, Utrecht ende Overyssel.2. Zyn princelycke Excellence de voeten te lichten.5. De Religie gemevn te maken.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 ?' '&quot;. ? ' 221 4.  Malckanderen daertoe te mainteneren met goet ende bloet. 5.   Dat sy tselve hebben gecommuniceert met eenighe van den Raet van Vranckryck, ende dacrop advys versocht. Noch 't sedert 7 ofte 8 maenden, dat Taurinus de weech-schael gemaeckthadde ende tselve verbetert door Utenbogaert, ende dat het originael is ge-vert in handen van eenighe vande Staten van Utrecht, 1.  Dat men de Generaliteyt ende Unie van dien renoncieren ende verbreecken soude. 2.  De Religie te veranderen. 5. De prince van Oranien te degraderen. ?4. In 't bloet-bat te brengen, de steden, die haer meeste partyen waren. 5, In faute van dien te hulpe nemen enighe wlheemsche potentaten, als Spaengien oft Brabant.hun in handen leverende Utrecht, Nimwegen, Bergen op Zoom ende den Briel. Op Zondach den 23 September is Taurinus gestorven te Bocho\en, een myllgen van Heusden ende's Vrydaechs daernae tot Schiedam begraven, soo sy seggen. Op den 17 Septembris, des avonts tusschen 10 ende 11 uyren, is Ledenberch met twee wagens inden Hage gebracht, vergeselschapt synde met Philips

Coets, wagenaer van syn Excellence, endeenighe Musquetiers vande compagnie van Graeff Ernst, ende is denselven avont gebracht op hettoorntken, daer hy gestorven is. Den 27 dilo is Ledenbergh geexamineert, ende bekent hebbende het bovengemelde, heeft tegensyn sone geseyt: kint, ick heb beleden, dat goet ende bloet kosten sal; ende, nae dat hy twee da-ghen van te vorcn een broot-mes versteken hadde, belaste hy syn sone, slapen gaende, dat hy synbroeck voor het bed soude leggen, dat geschiet is, hem seggende: soene, of ghy te nacht yethoorde, ik heb in twee daghen niet ter kamere geweest; doe is hy tusschen een ende twee ure's nachts opgeresen, nemende ut syn broeck eene koker, daer een pennemes in stack, ende heefthemselven daermede omtrent synen navel tot het hecht toe in synen buyck gesteken, ende gevoe-lende heiselve niet te hechten, heeft hel brootmes genomen, ende hemselven daermede den strot af-gestoken; de soone onlwakende, doen wast (Got betert) voor syn arme siel te Iaet. Op Sondach, den lesten September naer middach, is het lichaem gebalsemt ende verder bewaerttot naerder dispositie, om te zien, wat wtcomst de andere patienten sullen hebben. In

de verleden weeck is Hogerbits, Pensionaris tot Leyden, tweemael geexamineert geweest. Den 1. ende 2. Octobris is Grotius, Pensionaris tot Roterdaipj geexamineert; men meynt, dat syhet proces cort sullen maken. Aengaende Bernevelt, is voorleden week wat siek geweest, maer is nu redeiyck, met veel swaresuchtcn beladen.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1846. - Dl.6 222 De lcste Septembris was den dach, dat de Klerck vande Staten Generac! geroepen was, maeris niet gecompareert; desen was degeen, die Ledenbergh alle secreten overgeschreven heeft. De heer van der Myl, met den Gouverneur van Wilmstadt syn gedachtvaert, want sy absent syn. Aanslag op ket leven van Prins Maurits. Zie thans: van der Kemp, Print Maurits, etc.suo loco. Overlijden van Prim Maurits. Zie mi: Vreede, (Nyhoffs Bijdragm, D. III.)


