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CITE VAN 'TOIUGINEELE 1EQUET,

GEPIdESENTEERD NOVEMBER 1673, GEVOLGD DOOlt BE

QlJALIFJthTIE VAN BE REQUESTRANTEN .

Medegedeeld door

J HR. MR. J . L. A. MARTENS.

Aaii ziju Excellentie de Heer Grave van Iloorn .

Geven zeer ootmoedelijk to kerinen de voornaamste
Borgers ende Ingezetenen deter stall Utrecht, fiat zij
supplt° ten dienste vande kerk en politie zig genootzaakt
vinden zijn Excelle mits dezen gantsch onderdanig to re-
monstreren , fiat de oude Regenten van tijd tot tijd de
gemeene taken zeer qualijk hebben gehantliaa .ft ende be
stuert, zoekende meer haar eygen intresse als de westand
harer Borgeren en Ingezetenen, fiat zij zig zelven hebben
onbequaam gernaakt om ten dienste vanden laude een
Stadhouder to verkiezen, zonder hare ziele net meyneedig-
heid to besmetten, als hebbende zig alteniaal bij solern-
ne&en cede verpligt nu nog nimmermeer tot het makers
van eon Stadhouder to zullen treeden . Ende alto zodanige
onderdruckinge van Gods kerk en politic iiiet longer be-
hoorde getolereert to worden, en fiat do constitutie van
tijd en taken vereyst eon Stadhouderlijke regeerung, ver-
zoeken zij supplterl overzuks ootmoedelijk, fiat het zijn
Excelle goode geliefte zij do tegeiiwoordige Raad to licen-
tieeren, ende zodanige aaritestellen, waardoor Codes kerk
en politic beter mag worden gehanthaaft, gequa]ificeert
zijnde omme ten dienste van den laude eon Stadhouder
to konnen maaken . Pit doende etc .

Ende was on dertekent :
Aalbort van Ben them .

	

Murenbefl .
Hendricus Junius .

	

Cornelis do Beuver .



Re/ces ii 1673 to Utrecht arzr~er fiend

Jacob de Reuver.
Arnout Spoor .
Ambrosias Bosschard .
Justus Vermeer.
Anth. Vermeer .
Anselmus van Benthern .
Florin Zas .
Petrus Flaman .
Hendrik van Rijssen .
Johan van Baarle .
Hendrik Quint .
Lodewijk Plucque .
Henrik van Zuylen .
Peter Elzevier.
ILambert Heycop .
Egidius Muyden .
Adriaen de Koning .
Jacob van Oostweert .
Stevan van Soesdijk .
Paulus Voet van Winsen .
David de Waell .
Rudolph Swaardecroon .
Willem van Bunnik .

Gijsbert van Brienen .
Francois van Drillenburg .
Willem van den Brink .

Schaep .
Roelant van Aken .
Carell van Doom .
Hendrik van Pothuysen .

Schadenbroek .
Adriaen van Dijk.
Rombout van Vechoven .
Johan Smout.

Van Waey .
Anthonis van Voorst .
Johan de Roemer.

Dc Kruyff.
Adriaen Gentman .

Oosterhout .
Coenraed Qroenendael .
Goris Vollenhoven .
Jacob van Doeyenburg .

Schoonhoven .
Jan van Brevelt .

Essenius .

Copie vande tijkenaars met hare qualiteyten .

Albert van Benthem, ecu Goyert, geboortig van Nuar-
den, eon onrcgtvaardig man, als uyt den boedel van Asch
van Wijck en nalatenschap van ziju broeders erfenisse, tot
Smirna gestorven, ontrent do kinderen van zijn broeder
Jan van Benthem to zen is .

Hendricus Junius, een apotecaris .
Murenbel, ecu Iinnenwinkeltje .
Cornelis de Reuver en Jacob do Reuver, zoonen van

den Ron tm' do Reuver van St. Servaas, die gek en half
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Rekes in 1673 to Utrecht ingediend .

dal gestorven is, en niet riep als dat in do hel moeste
branden orn 't good dat gestolen hadde .

Arnout Spoor, wiens vader do livrey rok van do hoer
van Zuylen heeft gedragen .

Ambrosias Bosschaert, wiens moeder eon boorinno tot
Houteii was on in do frause tijd zolfs Inenig varken do
keel heeft atestoken, door dien eon koorn branderije
hadde, en niet in do werelt hadde .

Hendrik Quint, eon lakenkoper en eon zeer oustuymig

en seditious mensch .

Lodewijk Plucque, eon suykerbacker en die wakker mode

toetaste .

Honrik van Zuylen, Procurour, nadorhand gek gewor-
dcii en gestorven .

Pieter Elzevier, eon boekverkopor, wiltsanger, en eon

oppasser vande vrouw van Beerningh .
Lambert Hoycop, voor daze, ear na Indian ging, eon

snijer on uyt Indian komende getrout met juffr . Breyerius .
Egidius Muyden, schoolmeester van 't derde school van

do latijnse school .

Adriaen do Koning, eon dronken beast en verlopen

apotecaris .

Jacob van Oostweert, eon verlopen pander en ligtmis .
Steven van Soesdijk, borgerman en ijserkramer in do

lJserman .

Paulus Voet v . Winsen, zoon van Paul us Voet, Pro-

fessor juris, eon jongeling.
Justus Vermeer, ccii lange verlopen arminiaen, die zjn

schoonvader, do beer Splinter, uyt do Vroedschap heeft

gosmeten .

Antoni Vermeer, eon arminiaen, alias advocaat Koekoek .

Anselmus v. Benthern, zoon van Albert van Benthem,

en van dezelve stoffe als zijn vader is .

Florin Zas, apotecaris



Rekest in 1673 to Utrecht ingediend.
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Petrus Flaiiian, wonende in den E1an , een deugniet,
en wiens vrouw de hoer speelde .

Hendrik v . RUSSCfl een falsaris, die naderhand om zjn
falsiteyten uyt de Vroedschap is geraakt .

Johan v. Baarle, een panders zoon .
Sebadenbroek , deze man heeft groot berouw gehad en

woude under de teykenaars niet genaamt zijn .
Adriaan van Dijk, een wiltsanger en asijnbrouwer .
Roinbout v. Vechoven , Notaris .
Smout, silversrnit, voor deze niet alte opregt befaamd .
V. Waay, ecu borger man, wonende tot Bunnik .
Anthony v. Voorst, borger man .
Roemer, suyker backer en die 's morgens niet wiste wat

gedaan hadde, doordien 's avonts drunken na bed was gegaen .
De Kruyf, dronkert en kouse verkoper .
Adrian Gentman, zoon van Ps . Gentman .
Oosterhout, zuyker backer.
Groeuendaal, apotecaris .
0-oris v. Vollenhoven, ecu steenhouwer .
David de WaalI, een deugniet, in den fransen tijd, en
aderhand tot Soesdijk gaan woonen en herberge houden .
Jacob v. Doeyenburg, boekebinder in de Flesse.
Rudolph Swaardecroon, Notaris .
Willem v . Bunnik, grasborger buyten Tollesteegpoort
rademaker in de G-anssteeg .

Gijsbert v. Brieiien, overgewonnen barter in 't Rad van
outuren, waar van de dogters van juffr . van Brienen
getrout geweest :
De oudste nan ID Lantman in den Haag, die deze

Provintie zo beroert heeft .
Dc tweede aan Lidt de Jeude .
Be derde nan Harscainp, Seeretaris van 't Gercgt tot

Utrecht .
De vierde aan Paulus Voet van Winsen, Vroetschap,

Burgemeester, en naderhand Sccretaris van Staten .
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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 .




