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En hebben deze vier swagers hear faict binnen Utrecht
met teykenen wel gemaakt .

Franc, v. Drillenburg, Scribe van do Aalrnoeseniers en
Ambagtskamer .
Wiflem v. d. Brink stofverkoper in 't Melkmeysje aan

de Weertepoort, naderhand gefailleert .
Schaap, linne verkoper .
Roelant v. Aken, houtverkoper .
Carel van Doom, :Notaris .
Hendr. v. Pothuysen, steenbakker, naderhand gefailleert .
Schoonhoven, adjunct erfhuysmr van Jan Lambertz .
Jan van Brevelt, kopersiager .
Essenius, meester van 't latijnse school, eon deugnict .
Doze bovenstaande teykenaars, als do voornaamste bor-

gers en ingesetenen der stad Utrecht, hebben hot request
aan den Qraaf van Iloorn gepresenteert en veranderinge
van regeering verzogt, dat flu yder uyt bare qualiteyten
ken oordeelen, en is dit conform do waarheid opgestelt .

DEBUCTIE VAN BE REGEERING BER STAB UTRECHT,

GERICHT AAN BE STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, TEE HAND-

HAVING HAIlER NOMINATIE TEE VERKIEZING VAN

EEN LID DEE GEELIGEERDEN 1 ) .

Medegedeeld door

Jiirt . Mu . J . L. A. MARTENS .

WelEdele gestrenge, wijse, voorzieruige, zeer discrete
Ileeren .

Door onse Gecommitteerdens onderrigt zijnde, dat
UWe1Ed. hebben kunnen goedvillden ter vergadering van

1) Zonder jaartal ; doch hhjkbaar tussehen de jaren 1736 en 1747 .
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haar Ed . Mog. , den 23. Januarij laastleden bij resolutie
to declareeren , do overgegeeve nominatie , ter suppletie
van de vacature in het erste lid uytgebragt op do per-
soonen van Jacob Hendrik, Grave van Rechteren, en
Jan Lodewijk, Grave van Rechteren, to zijn informed, en
dat daaruyt geen electie zoude konnen werden gedaan, -
konnen wj niet afzijn bij dese once surprise daarover to
kennen to geeven, en to zeggen, dat wij wel gewenst
hadden, dat UWeIEd. in dese niet waren afgegaan van
de goede order, inaer benevens do kleyne steeden uyt de
overgezonde noininatie hadden gedaan eon electie, of in-
dien er eenige bedenkelijkheid op waare gevallen, deselve
na voorgaande gehoudene deliberation met die van de
keyne steeden, bij rescriptie op once voorige missive be-
kend gemaakt, opdat wij occasie hadden mogen kriJgen,
om de formaliteit van de overgegeevene nominatie to ad-
strueeren, ende swaarigheden, die daar tegen zoude konnen
worden gemaakt, weg to neemen. Waaromme wij op bet
vriendelijkste verzoeken, dat UWeIEd . dese zo informed
genomen en buyten de ordre ingebragte IResolutie gelie-
yen to ligten uyt de notulen van haar Ed . Mog. en voorts
conform de ordre van regeering dese taken met en be-
neffens die van de kleyne steeden in nadere overweging
to brengen . En opdat TJWe1Ed, nader soude zijn gem-
formeert van de billikheyd onser handelingen, zo hebben
wij dit neevensgaande geschrift bier wel willen bijvoegen,
niet twijfelende of UWeIEd . 't solve met UWeIEd. ge-
woone attentie geleesen en geexamineert hebbende, zult
nevens ons overtuygt zjn, dat in bet doers van gem no-
minatie geene van haar Ed. Mog, resolution zijn gecon-
travenieert, of iota verrigt, 't geen strijdig is teegen de
ordre en forme van regeering, bj ons aangenomen en
beswooren .

In welke verwagting etc .
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Omme to demonstreeren dat de norninatie tar suppletie
van de vacature in hot lid der G-eeligeerden Radon uyt-
gebracht, conform de wetten, ordre en forma van regee-
ring zij , en dat de beeren Edelen geen redenen hebben
om deselve to verkiaren ,,informeel, en dat uyt deselve
,,geen electie kan gedaan worden ."

Zo staat to oonsidereeren :
Dat den eersten Staat deses Landschaps, die men thans

hot eerste lid, of hot lid der heeren Geellgeerden Radon
noemt, eertijds bestond uyt Gecommitteerden der vijf Ca-
pittelen van de stall Utrecht.

Welke Capittelen tar vergadering van haar Ed . Mog .
zo veele Gecommitteerdens zonden, als zij nodig agteden .

Dog even nadat de reformatie in dose provincie en stall
gelukkiglijk doorgebroken was, en dat onder die Gecom-
mitteerdens veele bevonden wierden, die tot de gerefor-
meerde religie nog niet waaren overgegaan, maar den
Paus van Roman nog bleeven aanhangen,

Zo onstonden daar door veele inconvenienten, namaal or
billijke redenen waaren om zodanige Gcommitteerdens,
de Roomsche dwalingen nog toegedaan bljjvende, verdagt
to houden nog al to gunstig to zijn den Koning van Spange,
die bij resolutie van haar Ho . Mog., de Staten G-enerael,
in dato den 26. Julij 1581 was verklaart vervallen to zijn
van alle heerschappijen over doze landen .

Waaromine bij den Raad der stall Utrecht, na dat alvoo
revs op den 10 . Januarj 1582 eendragtelijk bij solemnee-
len cede hadden verzaakt den Koning van Spange, mits-
gaders den Paus van Roman , en alle haaren aanhang, als
formeele en capitalen vijanden doses lands, den 23 . Maart
desselven jaars besloten is, in naarvolging van andere
provincien bet eerste lid to casseeren en to vernietigen .

Dat den 27. Maart daaraanvolgende die Resolutie ann
Decanen van do respective vijf Collegian geinsinueert is,
en eenigen uyt den Rande gecommitteert, om den Stad-
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houder, Prins Willem van Oranje en Nassau, deselve tar
approbatie voor to stellen .

Welke Besolutie oorsaak gevende, dat de vergadering
van de Staten van Utrecht cesseerde,

Zo is door den Landraad, bij haar Ho . Mo, den 13 . Ja-
nuarij 1581 tar directie van alle taken en verzekeringe
van den Lande opgeregt, to flier tjd in dose stall haar
residentie houdende, den 4 . April 582 gedaan eon uyt-
spraak in deser voege : „flat bij den IRaad der stall Utrecht
,,uyt hot geheele corpus der vijf Collegian zulleii worden
,,genornineert tien of twaalf gequalificeerde personen, we-
,,sende goede vertroude patriotten, ook van de Gerefor-
,,meerde Religie, of deselve aanhangig en toegedaan, waar-
,,uyt bij do Ridderschap en Steeden sos of agt zullen
,,werden geeligeerd, dowelke zullen representeeron hot
,,derde lid van den Staat, die men den derden Staat go-
,,woon is to noemen ."

Dat die uytspraake bij do heeren Edelen en Ridderschap
bij resolutie van den 5, en 6. April daaraanvolgende is
geapprobeerd .
En den 4. Julij desselven jaars door sjn Excellentie,

Prins Willem, gecorifirmoerd .
Dat bier over in 't vervoig wear verschil zijnde gereesen,

on vooral in den jaare 1610, en die van 't eersto lid, als
merle die van do Ridderschap goInsisteert hebbende, flat
do voorsz, uytsprake mogto behouden zjn volkomen kragt,
en na zijn form en inhoude agtervolgt,

Zo is deselve nader bevestigt bij uytsprake van den Baad
van Staten den 8 . Jan uarij 1610 met dose woorden : ,en
,,wat belangt do Geeligeerden van de respective vijf Col-
,,legion der stall Utrecht, reprasenterende hot eerste lid,
„flat als iiog bij provisie, in conformite van do uytsprake
,,bij do Rogeering van den Landraad in 't jaar 1582 den
,,4 . April gedaan, do stall Utrecht zal nomineeren eenig
,,meerder getal van wel gequalificeerde personen, wesende
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,,gekent voor goede getrouwe patriotten, van de gerefor-
,,rneerde IReligie, vreedsaam en niet factieus, oin char uyt
,,bij de Ridderschap en Steeden geeligeert en bij sijn Ex-
,,cellentie geapprobeert to worden drie of vier personen, tot
,,augmentatie van 't getal van 't voorsc . lid, en- dat deselve
,,ads tot nag toe zullen permanent zijn ."

Pat volgens die ordre door de Magistraat der stud
Utrecht, als zuiks nodig geoordeelt wierd, eenige uyt bet
geheee corpus der vijf Collegian zijn genomineert, en char
uyt door de Riddersehap en kleyne Steeden de verkiesing
gedaan, zonder dat den Raad der stud Utrecht gehouden
was eenige Edelliden char toe to nomineeren, of juyst
een dubbel getal op to geeven, of dat die bepaalt was om
to nomineeren Edellieden van dese provincie, ofte burgers
van do stud Utrecht, hat tegendeel klaar blijkende uyt
genomineerde en geeligeerde heeren van Duivenvoorde,
Rangers en Grovesteyn, maar moesten do genomineerde
zijn leaden van eon der vijf Collegian, dat is besittende
eon prbeudo in eon der vijf Ecelesien, en bekent voor
goede patriotten van do gereformeerde Religie, vreodsaam
en niet factieus .
Dat in den jaare 1018 Maurits, Prince van Orange en

Nassau, met oenige Gecominitteerden van haar Ho . Mo .
in dese stud gekomen sijndo, verscheyde conferention met
sijn Hooghoyd over 't bostel vande Regeering in dese pro-
vincie zjn gehouden, en voornamelijk op 't subject van
't lid van do heeren Geeligeerden . Eude do heeren, die
to flier tijd hot lid der Geeligeerden uytinaakten, stork
aanhoudende, ten eynde do Vroedschap deser stud wilde
approbeeren do bjjde voorgoii uytspraken, on flat zij ge-
niainteneert mogten worden in baron staat on goederon,
Zo heeft do Vroedschap bij resolutie van den 29 . Julij
die bijdo uytspraken geapprobeert, en geresolveort 't zelve
lid to augmenteoron ,,met vier eerlijke en wel goqualifi-
,,ceordo porsoonen, en char too to nominoeren sos porsoo-
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„non, om char uyt vier en niet meerder verkoren to
worden ;" en chugs char aan op hot advis van sijn Excel-
lentie geresolveert 't lid maar met twee to vermeerderen .
Waar over den volgende dug, zijnde den 31 . Julij, in pro-
sentie van sijn Hoogheyd en do Gecommitteerden uyt haar
Hog. Mog. op do vergadering van Staten tussen die van
do Ridderschap en die van de stud Utrecht verscheyde
debatton ziju oiitstaan, hobbende den beer van Moesber-
gen wegens do Ridderschap en do Pensionaris Salmius
wegens do stall hot woord govoord, en yder haar bolan-
gens binnon gebragt, tot dat eyndelijk do disputeorende
partijen , to woton die van do Ridderschap en die van do
stall Utrecht, en niet do Steeden, so als abusivelijk bij do
resolutie der hoeren Edelen gezegd word, geconvenieert
zijn haare differonten to submitteeren aan do uytspraak
van sijn Hoogheyd Prins Maurits . Waar toe ten selven
loge opgernaakt en gopassoort is dose iiavolgendo acte van
submissie .

,,Op 't different, hoe men hot eerste lid, van don Staat
,,van 't land zal augmenteeron en in wat manieron, heb-
,,ben NB . die van do Ridderschap on stud Utrecht haare
,,quaostio gesubmitteort en verbleeven, verbljven en sub-
,,mitteron mits dose aan zijne furstelijke Doorlugtigheyd,
,,om bij sijn Doorlugtighoid dies aaugaande uytspraake
,,gedaan to worden, dewelke wederzjds zal worden agtor-
,,volgt : vorkiarende NB, do kleyne Steden > dat haar 'b dis-
,,puyt niet aangaat en haar regt klaar is, en char inne
behooren gemaintoneerd to worden ."
En niet tegenstaaude do heeren Geeligeerden niet an-

tlers verzogt hadden, dun alleen maar dat zij mogten go-
mainteneert blijven in haaren stand en goodoren, - 'twolk
haar bij do Vroedschap dosor stall nets was ingowilligt, --

En dat oock in do voorsz . acte van submissie niet word
gomelt van eonig different tussen do heeren Geeligeerden
en die van do Stall,

Bijdr. en Meded . I .

	

23
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Nemaar alleen van 't different tussen die van de Rid-
derschap en de stall Utrecht,

Die aileen de disputeerende partijen waaren ;
Zo hebben egter die heeren Geeligeerden zo wel, a]s

die van de Bidderschap en do stall Utrecht aan gem . Stad-
houder overgegeeven ecu deductie,

Waarbij sij heeren Geeligeerden versogten to bebben de
norninatie van hear eygen lid, met presentatie van to zul-
len noinineren ecu dubbelt getal, en met declaratoir ,,van
,,te vreden to zijn, dat gelijk getal, zo van adelijke als van
,,gequaliflceerde burgerlijke persoonen ," professie doende
van de gereformeerde religie in bet toekomende respeeti-
velijk genomineert en geeligeert wierden .

Dat die van de Riddersehap insgelijks een deduetie
overleverende, in deselve hebben gesustineert, dat ,,de
,,nominatie van bet eerste lid niet behoorden to stuan aan
,,de magistraat van Utrecht, nemaar aan de heeren Ge-
,,eligeerden zelfs, die volgens den voorsiag van de magis-
,,traat van Utrecht gelijk petal van Edelluyden en bur-

,,germ zouden hebben to nomineeren, en dat de eleetie
,,behoorde to gesehieden bij de E. heeren van de Ridder-
,,schap, stall en steeden van den landen van Utrecht ."

Pat die van de Yroedsehap deser stall bij overgegeeve
deductie dose ongetundeerde sustenuen kragtig wederleyd
hebbende, geinsisteert hebben, ten eynde mogten behou-
den bet refit van norninatie tot bet eerste lid .

Bat dear op gevolgt is do arbitrale uytspraak van sijn
Excellentie, in dato 2 Aug. 16t8,

Waarbij verstaan is ; ,,dat bet lid van de Geeligeerden
,,voortaan sal blijven gecomposeert van gelijk petal van
,,personen, zo Edellieden nis Burgeren, op bet tegenwoor-
,,dig petal van apt, ten ware men bier na ten dienste van
,,den Lande om eenige merkelijke consideration mogte
,nodig en raadzaain vinden, hetselve petal van apt met
,,nog eenige to vermeerderen, als wanneer sulks to doers
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,,ook zoude staan tot onse uytsprake, en so wanneer enig
,,Edelman zoude koiiien to sterven, of uyt bet salve lid
,,te seheyden , zal een antler Edelman in zijne plants worde
gesteld, gelijk ook betselve si1 gesehieden hi regard van
,,eenen Burger, mits dat in sulke gevallen bij de Burge-
,,rneesteren en Vroedschappen deser stall Utrecht van de
,respe personen gedaan zal worden norninatie van eon
,,dubbel getal, en dat van sulke personen, die men weet
,,te zijn bequaarn en na behoren gequalificeerd, mils doende
,,professie van de waare Christelijke Gereformeerde Reli-
,,gie, welke noininatie alto gedaan zijnde, zal daaruyt bij
,,de voorz. Edelen, mitsgaders die van do kleyne Stedert
,,deser provincie van Utrecht eenen persoon, 't zij Edel-
,,inan of Burger, so boven is verhaalt, worden verkoren,
en aan ons overgesonden, omme bij ons geapproheert

,,te worden, agtervo]gende de uytspraak, gedaan bj den
„Read van Staaten deser vereenigde Nederlande, op den
8. Junij 1010 ."
Dat conform dose uytspraak van tijd tot tijd, vooral in

eon vrije Staatsregeering, do Vroedsehap der send Utrecht
heeft gerigt hear nominatie .

En conform deselve is door de heeren Edelen en klijne
Steeden ook de eleetie gedaan ;

En so ook nog iaastemaal bij resolutie van den 18 . Dec .
1736 tar suppletie van de pleats, vaeerende door bet over-
lijden van den beer Frederik Batavodurus Teats van .me-
rongen, heero van Natewiseh, met to nomineeren do
heeren Jacob Hendrik, Grave van Recbteren en Jan Lo-
dewijk, Grave van Heebteren .

Dat de heeren van de Vroedschap, volgens do tot nog
toe geobserveerde ordre, deselve riominatie bij missive van
don 18. Dec. 1736 hebben gecommuniceert eau do beeren
Edelen en steeden .
Dat in plants van uyt die overgegeeve nominatie NB .

ten spoedigste ecu electie to doen,
23
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De heeren Edelen hebben konneii goedvinden bij reso-
lutie van den 23. Januarij laastleden, ten zelven loges ter
vergadering van haar Ed . Mog. ingebragt , to deelareren,
dat deselve norninatie zoude weesen informeel , en dat
daaruyt goon electie zoude konnen gedaan worden , -

Zonder dat alvorens de heeren Edele eenige do minste
communicatie van die missive hebben gegeeven ann de
kleyne Steeden , veel mm eenige deliberation met haar op
dat subject hebben gehouden ; char nogtans de electie niet
privativelijk aan haar alleen competeert , maar, als in dit
geval eon lighaam uytmakende , nan de heeren Edelen en
kleyne Steederi gesamentlijk, die so wel als de heeren
Edelen haare stem en vrije deliberatie op dit poinc moe-
ten hebben, en sonder dowel„ e de heereii edelen afzon-
derlijk op dit subject niet mogen of konuen concludeeren .
Waar uyt ten klaarste consteert de groote informaliteyt
door de heeren Edelen in dose begaan ; welke nog nader
eluceert, als men char bij voegt, dat de heeren Edelen
hebben konnen goedvinden, dose resolutie zoo informed
genornen ter vergadering van haar Ed . Mog. in to bren-
gen, nademaal de heusheyd en billijkheyd hadden vereyst,
dat de heeren Edelen, indien sjj oordeelden door de bee-
ren van de Stud iets gedaan to zijn, 'tgeene strijdig mogte
zijn tegeris de ordre en forme van de Regeering bij de
Regenten deser provincie aangenomen en besworen, bj
rescriptie op des Vroedschaps missive char van hadden
kennisse gegeven . Bij welke zij heeren Edelen hadden
konnen gebruyk makers van haare middelen van oppositie
of contradictie, opdat zo door nader schrijven, of ook door
hot houden van eon minnelijke conferentie de misverstan-
den konden uyt de weg geruymt werden, gelijk in voorige
gevallen meerder gebeurt is ; of, zo onverwagt men malk-
anderen niet hadden konnen verstaan en 't verschil niet
konnen worden bijgelegt,

Ter beslissinge van 'tselve versogt die geese, die vol-
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gene de aangenomene en gerecipieerde ordre van Regee-
ri1g de versehillige leeden bjj middel van aceommodement
in der minne zoude vereenigen en de questie assopieeren ;
to weeten de drie eerste iii rang van do geunieerde Pro
vincien , geen Stadhouder hebbende, gelijk sulks bij een
parige resolutie van de drie leeden den 12 Noven1b . 1067
is vastgesteld .

IJyt alle bet welke blijkt, dat do heeren Edelen met bet
inbrengeii van zodauig eon resolutie, zonder eenige de
minste deliberatie op dat subject met de kleyne Steeden
gehouden e hebben , hebben begaan de uyterste informa-
liteyten tegen de form en ordre van Regeering .
Waar merle overgaaude tot bet contenue van de reso-

lutie sells, en voorbjgaande verscheyde aanstotelijke en
mm vriendelijke expression, die de heeren Edelen in haare
resolutie laaten invloejen, deselve als tar zaake niets
doende, tegenwoordig passerende, zo staat to remarquee-
ron : dat deselve beheist consideration waaromme zij, hee-
rca Edelen, oordeelen dat do overgegeve nominatie zoude
ztjn informed, en cyt deselve geen electie kan gedaan
worden .
Bat die consideration tot haar fondamnt hebben twee

middelen :
r . IDat de genomineerde heeren Graaven van Rechte-

ren zijn twee gebroeders, en dat bij gevoig de nominatie
geen vrije en goede nominatie is .
2 . Bat de genomineerde heeren zijn gebooren in Over-

ijssel, en oversuiks geen van hoyden voor Edelen deser
provincie konnen gehouden werden .

Dat tot refutatie van bet eerste middel client , dat de
Vroedschap der stall Utrecht zo bij uytspraak van den
Landraad, &s mode die van den Raad van State en die
van Priris Maurits bier norm gemeld, verkregen heeft hot
regt ,,om uyt bet geheele corpus der vijf Collegian" to
rnaken eon nominatie, in welke vijf Collegian riiet alleen
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twee breeders yder ccii praebende molten hebben, inner sells
in een Capittol yder een praebende Inogen besitten, wor-
dondo dear toe bij aggreatie van haar Ed . Molt. toegdlateii .
Tat in geese van do uytspraaken verboden word twee

brooders golij k to nomineeren .
Nog ook eenige latere resolutie govonden, wear in dear

tegei :i zoudo zijn voorsien .
Pat bet togendoel ook moor den eons gepractiseert is, en

dot wol binnen woynig jaaren twee marl can den anderen,
Zijude den 21 . Julij 1729 op do nomiiiatie als Edellie-

den gebragt jock" Geerlag Frederik van de Capelle, ileere
van Mijdregt, en jonk' Allexander Henrik van do Capelle,
deer van Schalkwijk, gebrooders ; en op den 13. 'Octob .
1733 joukr Frederik Batavodurus Teats van Amerongen
en jonkr Leonard Teats van Arnerongoii, insgelijks gobroe-
den ; on wol met dat effect, dat uyt de eorste nominatie
don 4 . Augustij dear aanvolgende, en uyt do tweede dcii
25 . INovernb. 1733, niet epees zonder de minsto oppositie
of tegeiispraak , mean self's met eonparige stemnlen veil
dIe do heeron Edelen en steoden Amersfoort, Wijk, Rhe-
non en Mootfoort zijn geeligeert de heeren van Mijdnegt
en Natewish, en dus uyt bijde (Ic nomination binnen cdii-
don den twee maandeii gedaan eon oloctie, die do heeren
Edelen en steedori antlers zelden gewoon sijil zo spoedig at
to does, ren bowijso en convaincente prouve, dat die iioini
nation in voego voorsz, gedaan, hoar heeren Edelen ten
uyterste aangenaani zijn geweost, en dat do hoeren Edelen
deselvo voor vrje en good, zo als ook inderdaad waaren,
hebben geconsidereert ; gelijk ook in down gevalie de lice-

non Edelen geese do minste oppositie zouden hebben go-
inaakt, indian do Vroodschap hadde konnen goodvinden
twee swagen to nomineeren . Abusoorendo zig do heoion
Edelen ton uytersto, wanneer zij heeren Edelen, zulks
moetende bekonnen, or bijvoegen, „dear door geensints
to hebben at ezien van hear regt, em sodanige onvnije
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nomiuatie tegen te spreeken"; vermits zij heeren Edelen

haddon mocten aantonen zodanig een reg! oayt verkreegen

te hebben , en dat zodanig een norninatie ware onorije ,

of strijdig tegen de wetten van onse Regeering.

Wordende haar heeren Edelen geensints betwist de vrij

heyd , 0111 uyt de twee genolnineerde heeren te verkiesen

(lie haul' heeren Edelen 't moeste zal behagen, behoudende

de liberteyt 0111 uyt dese vrije norninatie nevens de boven

geliT steeuen te doen een vrije electie.

'Wat het tweede middel aangaat, te weeten dat de ge

nomineerde heeren zijn gebooren in Overjjseel , en over

sulks geen van bijde Vaal' Edelen deser provincia konnen

gebouden werden, zo staat te letten , dat het waar is dat

bijde de genolnilleerde heeren zijn gebooren in de provin

cie Overijssel; dog dat het oak waar is, dat sij bijde zijn

ge8proten uyt eon oud adelijk Stigts geslagt, welkers voor

ouderen lange voor de translatie van de temporaliteyt in

het Stigt bekent zijn geweest, en na dien tijd oneyndige

dicnsten hebben gedaan aan het Vaderland~ ter afwerping

van het jock der Spaanse dwingelandjje , en tel' vcrkrijging

van de dierbare vrijheyd.

Dat niettegenstnande de meeste uyt dat oud adelijk

Stigts geslagt gesproten, zig in Overijssel , zijnde h~~t Over

stigt, hebnen ter nedergestelt, en aldaar weegens haare

heerlijke goederen zijn beschreeven geweest, anderen van

'tzelfde geslagt in het N ederstig t , zijnde thans onse pro

viucie , zijn gebleeven ell onder de Edelen deses landschaps

beschrcven.

Zo viud ruen onder de Edelen van dit Nederstigt in

den jaaro 15] 2 bescln-eeven een jonkr van .Rechteren, die

van deselvo stam is gesprooten, waar van de genomineerde

heoren zijn voortgekornen.

Met wat regt llU Edellieden, die haar afkon:ste hebben

van een geslagt, dat voar de translatie van de tomporali

teyt alhier bekent is geweest, konnen gesegt worden
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vreemde Edellieden, wil men geerne ann 't oordeel van
onpartijdigen overlaateri .
Konnende de genomineerde heeren niet obsteeren, dat

zij in Overijssel zijn gebooren,
Vermits nergens verboden is Edellieden buyten dese

provincie gebooren tot het lid der Geeligeerden to norni-
neeren, wordende deselve genomineert en beschreeven
uyt hoofde van haare canonisyen, die sij besitten, en niet
uyt hoofde van de plaatse barer gebooree .
Waaromme ook bij verkoping der canonicale prebenden

altijd onder de voornaamste articulen om de kopers to
animeeren bij de coopconditien word gesteld, dat door bet
kopen word verkregen bet regt of radicaal om tot bet
eerste lid genomineert to werden ;

Gelijk sulks ook wel uytdruckelijk wierd gestipuleert bij
de conditien, wear op den 8. May 1728 door hear Ed .
Mog, verkogt wierd de proostdje van St . Jan, zonder dat
zLIlk een notabel avantage nog ooyt bij eenigen condition
is bepaalt tat de inboorlingen deser provincie, zelfs niet
in sulke gevallen, dear do heeren Edelen zelfs verkopers
zijn geweest : en hebben de heeren Edelen zelfs in de
laaste hairinge') tot augmentatie van de Riddersehap ook
getoont, dat zj niet requireerden, dat de gehairde heeren
warm gebooren in dese provincie, dewiji onder deselve
verschijde gevonden worden, die buyten dese provincie
waaren gebooren .
Abuseerende zig verder de heeren Edelen, als zij er

bij voegen dat de genomineerde heeren bier niet woonen
of schattingen betaalen, vermits bijde de beeren zig zedert

1) Dit woord beteekent blijkbaar do handeling, waarbij /leeren in de

Riddersehap geassnmeerd werden : hair of hoer vddr den voornaam, van

ouds de ware vorm van den adellijken titel, is hetzelfde woord als beer ;

evenzoo is josthvrozewe eec adellijke titel geworden, toen jufrouw ofjuffr,
waarvan hot slechs eon andere vorm is, opgehouden had dit to zijn .
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eenige jaaren in dese stall hebben opgehouden en ook
gewoont, hebbende deli oudsien beer bijna tiers jaaren ag-
ter den anderen aihier ziju verblijf gehad, en zedert eenige
jaareri aihier getrouwt zijnde met de dogter van de beer
Gerard Maximiliaen Pinssen van der Aa, ITeere van Deyl,

in sijn WelEds leeven Geeligeerde Raad en Praesident
van hair Ed. Mog. en in dese stall zijn domicilium ge-
lmiideri en rerum suarum summam gehad, en niet in Over-
ijssel, alwaar hij self geen vuur of ligt houd, veel mm

woont ; welke ahier oak betaalt van de dornestiquen , die
1mj nodig heeft, ook zijne schattingen en ongelden der lan-
derjen en goederen, die in dese provincie besit .

Dog zo men al eens toestond, mnvita veritate, dat de ge-
iiomineerde heeren waaen vreemde Edellieden, zoo soude
egter daar uyt geensints volgen, dat do ,,overgegeeve no-
,,minatie strijdig was tn€ de redelijke en gesonden sin van

,,de finale uytspraak van Prins Maurits, gedaan Glen 12 .

,,Aug. 1618, ielatief tot die van do jaaren 1582 en 1610" ;
Nademaal die drie uytspraaken niet zijn gedaan ,,op

zodanige voet, dat aen bijde partijen wierd genoege ge-
,,geeven door de designatie van de personen, waar uyt dat
,,lid moet bestaan, to weten voor de heift uyt Edellieden
,,en voor de heift uyt Borgeren", gelijk de heeren Edelen
abusivelijk bij haar resolutie avanceeren, maar gedaan om
to design eeren de personen, die de norninatie en de dee-
tie zoude doers . Want eygentlijk de questie niet was of
bet lid der Geeligeerden zoude bestaan uyt adelijke of bur-

gerlijke persoonen, maar wie bet regt der nominatie soude
hebben . Dat in de twee voorguande uytspraaken van den
Landraad en Rand van Staateii, waartoe de heeren Eede-
len zelfs de haste uytspraak van Prins Maurits relatyf
maaken, niets gestatneert is van 't getal der heeren Ede 5

len of Burgeren, die dat lid zouden bekleeden, zijnde tot
bet jaar 1618 zonder onderseheyd, zo wel die van burger-

lijke als die van adelijke afkomste warm, in dat lid be-
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sehreeven wordeu. En kan hot versehil van 'tjaar 1618
daarovor iiiet geweet zijn, dewiji bevonden word dat or van
'tjaar 1582 tot die tijd toe meer adelijke dan burgerlijke

personen in dat lid genomineert en verkoren zijn, zo dat
do heeren van do Riddersehap in 'tjaar 1618 gees redonen
hadden om to doleeren aan den Stadhouder, dat do Edel-
lieden in bet nomineeren tot da lid wiordon goneguigeort
of voor bij gogaan, of dat hot nodig wean, dat door do
uytspraak van dion Stadhouder aan haar in dose wierd
gonoegen gogeevon .

Dat ook verder do intentie van don Stadhouder bij hot
doen van de uytspraak niet gewoest zij om alleen Stigtse
Edellieden tot hot lid (br Geeligeorden to noniinoeren,
en anderen char van uyt to slilyten, blijkt ten klaarste
uyt do nomination en election die zedert die tijd zijn
voorgovailen, en vooral uyt do eersto promotie, die na

do gedaane uytspraak in dat lid is gedaan ; want na dat

go Stadhouder, Prins Maurits, den 29 . Dec. 1618 uyt
do Regeering had outsiagen Jonkr Johan van Grovestijn,

so heeft hij den 14. Jan. 1620 in sijue plaatso gestold

Jonkr Gijsbert van Hartefoid, die geoii St .igts maar eon

vreomd Edelman is goweest ; 'twelk klaar aaugotooiit kan

wordeii uyt hot monument, dirt na sijir dood in eon onser
korken opgorogt is geweest ; blijkende niot alleen uyt de

16 quartieron, ;fat zijno voorouders niet loan TJtregtso maar
Gelderse of andero uythoemse geslagten zijn geallieert,
maar uyt (be inscriptie order hot waperi selfs, dat hij is
geweest eon ondordaan van den Ceurvorst van Branden-

burg ; wordende ouder sijne eertitels mode gesteld dat hij is

geweest ,,Elootoris Braudenbnrgici equitum Dux" . En als
in den jaare 1627 door doode van Jonk Gijsbert van liar-

denbroek een plants in 't lid der Godligoorden was komen to
vaceeren, zijn den 16 . Aug, dessolvon jaare tot suppletie van
die plants door do Vroedschap der stall Utreoht genornineort
Jonkr Reynier van Goistoyn en Jonkr \Villem van Gent,
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die geen van hoyden Stigtse Edellieden waaren ; zijnde
de cerste, to woeten Reynier van Golstijn, die door de
heeren Edelen en klijne Steeden verkooren is, geboortig
uyt Gelderland ; hebbende tot een vader gehad Johan van
Goistiju, getrouwt met Margaretha van Heumen, en die
van 't jaar 1594 tot 1607 Rentmr of outfanger Generaal
van de Veluwe is geweest, en in 'tjaar 1607 tot Higter
van Aarnhem en Veluwezoom aangesteld zijnde, dat ann-
sienelijk arupt tot bet jaar 1623 bekleet heeft ; cii tot groot-
vader Jacob van Golsteyn, getrouwt met Ihubbe van Veen,
die van 't jaar 1559 tot sijn dood, to weeten tot hat jaar
1569 Seheepen to Zutphen is geweest . Blijkende uyt de
16 quartieren, welke gem Heynier van Goisteyn heeft ge-
voerd, dat de geslagten waaraan sijne voorouders zijn ge-
allieert, geen Utrechtse, maar so niet alleen, ten ininste
voor bet grootste gedeelte Gelderse zijn geweest . Hier
bij voegende de huwelijken, soo door hem, Jonkr Reynier
van Goisteyn met Geertruyd van der Capelle in den Pain,
als door siju brooders en Busters met Wees, Haan, \marik,
Zallandt en Back aangegaan .

Kan mcii met refit besiuyten, dat de adelijke families
van G-olsteyn met oorspronkeiijk van Utrecht zijn, Jonkh'
Willem van Gent, die nevens de voorgeffl is genornineert,
is insgelijks geen Stigts, maar een fielders Edelmari ge-
weest, hebbende tot vader gehad Johan van Gent, beer
van Oyen en Iiiedon, jagermr des Fursteiidoms Geire, en
tot moeder Wil]emiua, dogter van Otto van Wagtendonk,
en van Margaretha van Merode van Slaasburg, en tot
grootvader Wairaven van Gent, beer van Oyen en Diode,
in 't jaar. 1534 getrouwt met Elisabeth, dogter van Johan
vait Raesveld ten Oosteridorp en van Judith van Wilich,
en tot overgrootvader Willem van Gent, beer van Oyen
en Diode, Hofmr des Furstendoms Geire en Amptman
in de Nederbetuwe, die getrouwt was met Morala, dog-
ter van Jan van Rossuni en Beatrix van Haaften Alle
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welke alliantien zijner voorouderen ten klaarste toonen,
dat gem . Jr. Willem van Gent zijn oorspronk niet uyt
het Stigt, rnaar uy Gelderland gehad heeft .

Eu heeft de Vioedschap der stad Utrecht al verder den
4. May 1633 ter suppletie van de vacature in het eerste
lid, door de vrijwillige afstand van Jr. Johan van Renesse
van der Aa, genornineert Johan Albregt, Grave van Soims
en de voorgem. Jr. Willern van Gent, welke Johan Albregt,
Grave van Soims, den 9 . May daaraanvolgende door de
heeren Edelen en kleyne Steeden is verkoren , niettegen-
staande hij was ccii vreemd Edelman , geboren in Duyts
landt .
Zo is ook den 25 . Jan. 1642 in plaatse van de overle-

dene Reynier van Goisteyn, sevens Jr . Herman Valke-
naar genoliiint Jr. Hendrik Schaap van den Dam, welke
familie van Schaap van den Dam onder de Edelen van dit
Nederstigt nooyt vermeld is, maar wel onder die van
't Overstigt, in welker Lauddagen zij zittinge heeft gehad .
En als men nagaat de geneniogie van gem . Jonk' Hen-
drik Sehaap van den Dam, en de alliantien zijner voor
ouderen aan families uyt het Nederstigt niet oorspronke-
lijk, denwelke ons opgeeft S . v . Leeuwen in sijn Batav .
illustr . pag. 1 080 zal het klaar blijken, (lat dese ook gees
TJtreehtse Edelman geweet zij .

Zo is ook den 31 Octob. 1648 in plants van de over-
leede Graaf van Soims, door de Vroedschap deser stad se-
vens Jr. Gerrit van Reede, hr, van Nederhorst, genomi-
neert Jr. Simon van Weerdenborg, die uyt een fielders
geslagt ziju afkomste hadde ; zijnde het bekend, dat die
van Kok, Weerdenborg, IJsendoorn, Haaften en meer
anderen aansienelijke geslagten, ceo en deselve oorspronck
hebben, en van eenen stain gesprooten zijn, van welke
Weerdenborg de oudste Branehe is, die alien, voorna-
mentlijk in Gelderlandt, hebben gebloeit, zonder dat ooit
ymand uyt dat adelijk geslagt van WeerdQnborg in het
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Stigt van Utrecht in eenige pubyke bediening aangeno-
men is ; hebbende dese genornineerde Simon van Weer
denborg tot vader gehad Johan van Weerdenborg, beer van
Gansoyen , getrouwt met Anna Mom , tot grootvader,
Dirk van Weerdenborg, beer van Gansoyen, eerst getrouwt
met ears dogter van de familie van Zuyen van Harden-
broek, en riaderhand met een dochter uyt de familie van
Mom ; tot overgrootvader Johan van Weerdenborg , beer
van Enspieck en G-ansoyen , getrouwt met Willemina van
Erp ; tot betovergrootvader Johan van Weerdenborg, beer
van Enspiek, getrout met IDiderica van Tuyl van Bulken-
steyn . Alle welke buwelijken wederom toners, dat sijn
voorouders in Geiderland geseeten warm , en overzuks
dat de genomineerde Simon van Weerdenborg geen Stigts,
maar een Gelders Edelman zij geweest .

Dat sulks niet alleen ten tijde van een antler regeering,
of buyten form van nominatie en eleetie gepractiseert is,
maar ook ten tjde van een vrje regeering, blijkt uyt de
nominatie, den 14. Sept. 1663 gedaan, waarop gebragt
zjn dr. Stephen van Lijnden, hr . van Hoefiaken, en Jr .
Willem Joseph van Gent. Dat niettegenstaande des eerst-
gen, vader in do jaare 1642 in bet lid der heeren Edelen
was bescbreeven, zo is bet egter seker, dat hij was van
goon Stigtse, maar van een Gelderse afkomst . Dat de
tweede wel was uyt deselve familie, als Jonkr. Willem
van Gent, bier voren gemelt, dog uyt de jongste branche
van dat geslagt gesproten, hebbende den toenaam van
Wiiishem gevoert, en tot vader gehad Nicolaas van Gent
van Winshem, getrout net Johanna van Gent van Oyen,
ouster van Jr. Willem van Gent, bier voren genoemt ;
;ot grootvader Johan van Gent van Winshem, getrout
net Alijt van Arnhem ; tot overgrootvader Nicolaas van
ient van Winshem, getrout met Anna van Stepraat ; tot
etovergrootvader Bortold van Gent, beer van. Loaners en
\Tolibren, Biggraaf en Rigter van Nimmegen, getrout
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met Elisabeth Vijg. IJyt welke alliantien zijner voorou-
deren men met regt opmaken en besluyten kan, dat ook
dese tak der farnilie van Gent zig in Gelderland opgehou-
den heeft, en niet in 't Stigt ; en word hij ook in 't graf-
sehrift van de tombs, thans in de Doinkerk nag in weesen,
gesegt gesproten to zijn, ex nobilissima et antiqua spud
Geiros prosapia, en voor sijn voorouders geteld Martinus
Rossemus fulmen illud belli, Wairavius et Otto Barones
de Gent, avunculi, clarissima hello contra tres Philippos
nomina. Zo sijn ook uyt de nominatie den 13 . Dec. 1671,
door de Vroedschap gemaakt, den 10 . Febr. des volgende
jaars door de heeren Edelen en kleyne Steeden geeligeert
Jonkr. Adriaen van Rossem en Jr. Godert Willem van
Tayl van Serooskerken, beers van Wellandt, en dat wel
met prfeteritie van Jr. Ernst van Zuylen van Natewisch
en Jr. Gijsbert Ilendrik van llardenbroek, die bijde uyt
oude adelijke Stigtse geslagten gesproten zijn. Welke Jr .
Adriaen van Rossem van ecu Gelderse of komst was ; en
aihoewel de Tuylen van Serooskerken zedert den jaare
1640 onder de Edelen deser provincie beschreven zijn go-
weest, zo was egter gem . beer van Wellandt uyt eon
andere branche, en de eerste die uyt die tak aihier als
Edelman genomineert en geeligeert is geweest ; kounende
bij gevoig gees van die twee voor Edellieden deser pro-
viii cie gehouden worden ; en hebben nogtans de heeren
Edelen en klijne Steeden deselve in de electie geprefereerd
boven de twee andere genomineerden, die uyt de oudste
adelijke Stigtse geslagten oorspronkelijk waaren, en wiens
voorouderen altijd in de regeeriug deser provincie wares
geweest . .A.lle welke nomination en daarop gevolgde dee-
tien altijd siju gedaau zonder eenige de minste contradictie
of oppositie, zijnde nooit door een der heeren Edelen de
gedaaiie nomination gereprocheert, of ooit door deseive
gesustineert, dat niemand dan Stigtse Edellieden tot de-
selve zouden zijn gequalificeerd . Pat bet wel waar is,
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e1ijk de heereri Edeen bij haare resolutie avanceerer, dat
de IRegeerders der stall Utrecht in voorige tijden, en vooral
bij haare resolutie van den 3 . July 1605, herhaald bij he
conoeptreglement van den jaare 1667 van gedagten waa-
ran , dat het lid der Geeligeerden en IRiddersehap behoor-
den to bestaan uyt eerlijke manners , geboren in den Ge-
stigte van Utrecht, of ten minsten tiers achtereenvolgende
jaaren daarin gewoont hebbende ;

En bij resolutie van den 22 . Febr. 1642 tot reden heb-
ben bijgebragt, opdat de oude adelijke geslagten , walkers
voorouders van tijd to tijd besehreeven sijn geweest, door
vreemdelingen en van buyten inkornende Edelen niet en
worden gesupplanteert. IJoch was sulks door de heeren
van de stall voortgebragt op een tijd, warineer de oude
adelijk Stigtse farniliea nog seer talrijk waaren . Dan bob-
ben do heeren Edelen, niettegenstaande niet alleen hij do

Vroedschap, maar selfs bij de heeren Geeligeerden ver-
scheyde maalen geunsisteert zj, dat goon Edellieden dan
ingeboonne in bet lid der heeren Edelen zouden worden
geassumeert, nooit daartoe willen verstaan, en, verre van
sig to conformeeren net do seritimenten van do Vroed-
schap, in haar Ed. resolutie van den 19. Julij 1667, be-
helsende ccii conccptreglement nopens de augmentatie
van haar Ed. lid, expresselijk gewilt, dat can Edelman,
komende uyt cen ariden provincie, niet sal sijn geexelu-
deert of ongequalificeert gehouden, maar aileen dat de-
selve ,,door huweijjk verkrijgende ecu Riddermatige ilof-

stede, deselve zal mocten hebben beseten en in dose pro-
vincie gewoont twee voile jaaren, en ccii Ridderhofstad
door crfenissc of successie bekomende, deselve zal moeten
hebben beseten, en in dose provincie gewoont vier voile
jaaren , en door troop verkrjgende ses voile jaaren, en
alsdan in 't lid der heeren Edelen konnen beschreeven
warden."

Walk concept ten dien opzigte eenparig is gearresteert
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bij de drie leden van Staat, bij resolutie van den 23 . Julij
1667, waarbij vastgesteld is de ordre to houden in bet
augmenteeren van 't lid der heereiii Edelen ; en hebben
de heeren Edelen bij resolutie van den 5 . Febr. 1103,
waarbij zij vernietigen de bekende resolutie van den 16 .
April 1667, verstaari , ,,dat men bij vermeerdering van 't lid
(bij egale merites) zal verpligt zijri en gehouden to prefe-
reeren die persoon of personen, welker vader of voorou-
ders in het lid der heeren Edelen en Bidderschap deser
provincie hebben geseten, boven en voor die persoon of
personen, welker vader of voorouderen in bet hooggemelte
lid der heeren Edelen en Ridderschap nooit zijn besebree-
yen geweest" ;

Tot een convainquante preuve, dat de heeren Edelen
nooit gewilt hebben dat een Edelman, in een ander pro-
vincie gebooren , zoude wesen uytgesloten of ongequalifi-
ceert om in het lid der heeren Edelen to worden beschree-
yen, dog alleen maar dat een Edelman, wiens vader of
voorouderen in het lid der heeren Edelen hadden geseeten,
bij egale merites zouden wordeii gepraefereert voor een,
wiens vader of voorouderen in de Ridderschap aihier niet
waaren beschreeven geweest .

En als men nagaat de gevallen in dose stall en provin-
cie gebeurd zedert de uytspraak van Prins Maurits van
Orange en Nassau, in den jaare 1618 gedaan, kan men
niet zien dat de tegenwoordige heeren Edelen redenen
hebben om haare voorsaaten to beschuldigen, dat zij niet
gesorgt hebben, dat er geene tot het eerste lid zoude mo-
gen worden genomineert, of in het lid der heeren Edelen
aangenoomen, dan die van oude adelijke Stigtse geslagten
waaren oortgesprooten, dewijl zedert die tijd verscheyde
en verre de meeste oude adelijke Stigtse geslagten zijn
uytgestorven en er thins weynige overig zijn, die konnen
zeggen haare voorouderen in die tijd voor oude adelijke
Stigtse geslagten bekent geweest to zjn .
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Hebbende gei heeren Edelen geconsidereert dat een
Edelman altijd en overal een Edelman is, en derhalve
overal moest jouisseeren van die privilegien en regten, die
aau sijn geboorte eygen is, ten zij door een contraire wet
daar van worden geexeludeert .

En dewiji nooit zal konnen worden aangetoont, dat bj
eenige wet of resolutie van haar Ed . Mog, is verboden

eeri Edelman uyt een antler provincie to nomineeren tot
bet lid der heeren Geeligeerden, bet tegendeel van dies
zonder eenige tegenspraak dikwerf zijnde gepractiseert, als
nyt de aangebaalde voorbeelden consteert ; en ook niet, dat
de uytgebragte nominatie is onvrij of informeel, dewijl de
Vroedschap der stall Utrecht de vrjheyd heeft, om ,,uyt
,,het geheele corpus der vjf Colregien" to nomineeren, die
zij oordeelt de vereyste qualiteyten tot de Regeering to
bebben, en volgens dat refit en vrijheyd de voorge no-
minatie beeft gedaan, zo heeft men ook billijke redenen

om van de heeren Edelen to verwagten, dat zij, heeren
Edelen, door dese en andere reedenen en bewijsen, des
hoods er bij to voegen, overtuygt en gepersuadeert zullen
worden : dat de overgegeeve nominatie niet is informeel,
maar conform de orde en form van de Regeering gemaakt,
en dat deselve nevens die van de kleyne Steeden daar uyt
ten spoedigste zullen doen een electie .
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