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EENIGE AANZIENLIJKE INWONERS VAN UTRECHT,

NAAR AANLEIDING VAN DE GEWELDDADIGE INDREUK OP DE

VRIJHEID DER STADSREGEEKING IN MAART 1785 .

l edegedeeld door

JHR. MR. J. L. A. MARTENS .

Aan de Edele Mog. Eleeren Staaten 's Lands van
Utrecht .

Geeven met schuldigen eerbied to kennen de onderge-
schrevenen , Borgers en Inwoonders der stall Utrecht, dat,
wanneer HEd . Or. Achtb. de Heeren Borgemeesteren en
Vroedschap deter stall, bij publicatie van den 13 . April
1784, de beswaaren van de borgers en inwoonders hebben
opgeroepen, de supplianten of eenige pointers hebben op-
gegeven, of oordeelende dat UEd . Mog, de gebreken in
het bestier der publieke taken en derzelver sources zeer
wel kenden, stilzwjgende hebben overgelaten aan UEd .
Mog., om zodanige veranderingen to makers als dezelven
in de tegenwoordige omstandigheden tot welzijn der maat-
schappij dienstig rekenden ; dat de supplianten intusschen
tot burs leedweezen den ijver hebben zien aanwakkeren,
waarmede bijzondere begrippen van een of antler plan van
redres wierden verdedigt, in zo verre, dat de palm van
bescheidenheid wel eens overtreeden zijn ; dat de suppli •
anten, die als voorname ingezetenen en stille borgers in
deeze stall meest alien niets dan veiligheid gezogd hebben,
wel niet zonder bekommering alle de woelingen gezien
hebben, die tot het doorzetten van eens aangenomen be-
grippen wierden in bet werk gesteld : dan hebben zij
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altoos verwaeht, dat geenen der partijen hare begrippen
aan de overige leeden der burgerije zouden willen opdrin-
gen, maar dat ieder zoude afwagten wit finial bj [fEd .
Mog, en REd. Or. Achtb . zoude worden geresolveerd ; dat
(Ic supplianten thins tot hun innige smerte, met de leven-
digste ontroering ontwaar zijn geworden, dat een gedeelte
der burgerje heeft kunnen goedvinden, oin eerst aan de
Magistraat dezer stall, exercerende hot recht om over open-
vallende Raadsplaatsen to disponeeren , voorteschrijven,
welke persooneu zij ter zake van verschil in begrippen
tot hot vervullen eener Raadsplaats onbevoegd hielden,
On vervolgens do gedane keuse bij adres to desapprobee-
ron, en de vernioting van dezelve to vorderen, ja dat dit
zo verre gepousseerd is, dat do Magistraat dezer stall
vrijdag avond don 11 Maart (1785) gedwongen is do eons
gedano kouze to vernietigen ; dat do supplianton do ge
volgen van dit alles ten sterksten apprehendeeren, wiji
indien eon gedeolte dor maatschappije do Magistraat nood-
zaken kin om hunne bopaalingen to veranderen naar don
zin van dezelven, do vrijheid en vijligheid voor al do ove
rige loeden geheel is weggenomen, on elk gevaar loopt
van door goweld zijn oer, levee of good to verlieson ; dat
do gevolgen van zulko daaden t moor to dugten zijn in
eon stall, welke in do zamenwooning en verteoringen van
veole gegoede lieden ziju voornaamsten steun heeft, en
die buyten rust en veyligheid alleen woynigo gonoegens
of voordeef en nan dezelve terugschenken kin ; dat boven-
dien veelen der aanziene1jkston magistraatspeisoonen ter
zake van voorgemelde dwang, hun post hebben ter seder
gelegd ; dat hierdoor do regeringloosheid noodwendig ver
ineerderen moot . En vermits dit ides niet antlers kin
uytlopen din op eon volstrekte ruino dozer stall , als moo-
tende noodwendig verlaten worden van elk, die zijn rust
en veiligheid lief heeft, indien daarin niet bij tijds voor-
zien word, en de Magistraat dozer stall door den dwang,
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waaronder dezelve gebukt is, buyten staat zig bevind de
supplianten tegen geweld behoorlijk to beschermen, - Zo
keereii de supplianten zig tot TJEd . Mog., met schuMige
eerbied versoekende, dat TIEd. Mog. zodanige maatregulen
gelieven to semen , als tot conservatie der rust en vey-
ligheid van de supplianten en derzelver medeburgers nodig
zuflen oordeelen, ,,onvermindert de privilegien deter stall",
hetwelk doende &c .

II . JT• van Tuyi van Seroos .
kerkcn .

C. N. P. van Rantwijk, dou-
ariere van Tuyl v. Seroos-
kerken .

G. U. Taets v . Amerongen .
J. U. Loten .
E. II. D. Beer, wede v . Nel-

lesteyn .
C. IT . Nellesteyn .
E. A. Voorst.
Jac . des Tombes van de

Hegge .
I. Lufneu .
B. Sluyterman .
P. E. Martens .
Jac. Smit .
Jan Kol .
T. A. v. Haeften, douariere

de Geer .
J. A. Douariere v. Utenho-

yen, geb' Ivoy .
W. C. P. de Geer .
J. W. Swellengrebel .
B, de Geer .
U. I. Vos .

A. L. douariere d'Ivoy, geb
de Leeuw .

A. Assenbergh .
C. C. douariere d'Utenhove,
geb" de Geer.

W. Craaijvanger.
T. Wttewaal v . Stoetwegen .
Get, v, d. Burg .
E. P . Clotterboke, wede \Toget .
A. U. Cluysenaar.
Wede v. Ewijek .
A. Taturn, wede v . Bochoven .
G. M. Bongart, wede Craaij-

vanger .
J. de Lelij .
Jan v. d . Huist .
C . E. van Gronde, wedeAker

sloot .
Joan }Tendr . de Ylieger.
L. J. Nepveu .
M. E . v . Tuj1 v . Serooskerken,

douariere v . Lockhorst.
L. Grotbe.
S. U . v. Haim, wede Martens .
Wr Bisdom .
W. E, v. Muijden .
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W. Voorsteeg .
M. A. Martens.
B. B. Martens .
J. C. Martens .
C. J. Martens.
B. W. Ivoy .
A, v. 's G-ravesande .
R. M, v. Eelde.
J, v. d. Kloes .
A. M, v . Plasburg, wede Swem

melaar .
P. B. v. Hardenbroek .
E, v. Buytenhem, wede Vos .
£ U, de Wit, geb van Lock-

horst .
Anna Maria Gravinne van

Rechteren .
T. J . v. Westrenen .
J. v. Boetzelaar, douariere

v. Rechteren .

be!.
C. van Beest .
S. Wttewaal .
N Kien .
U. Faick .
J . U. Swellengrebel .
M. J. v. Harscamp, wede van

Bochoven .
C. B. Boddaert, geb Romer .
J. v. Rornondt .
Franc. Burmannus .

P. A. Gravin v . Efferen .
Gravinne douariere van Nas-

sau la Lecq .
E. U. de Casembroot .
J. Kiemme .
J . J . Lastdrager, wede deWijs.
J . d . Cluijsenaar.
J, v . d. Brink .
H. E. v. Muijde n .
J . v . Spal, Secrs v . St . Pieter .
C v. Spal .
J. v. Eck v. Panthalion .
P. A. Goin .
0. D. Cazius .
W. W. T. Casius .
J. L. v. Die!en .
H. E. v. Bronkhorst, wede

v. Cleef.
H. v. Ruijven, wede Sweh

lengrebel.

Op het tweede Request van den zelven inhoud .

H. Swellengrebel .

	

A. E. v. der Boy g.
Johanna Engela Swellengre- Corns v . Weede .

Laurentia Henrika v . HaIrn .
Cornelia Elisabeth Mill .
N. A, van Bronkhorst .
IJ. de Cock .
H. van Vioten .
A. Rutgers .
U. van Rojen .
J. Fred. Gobius, junior.
A. Voet v . Win ssen, geb

van Haim .
P. Geerling.
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J. T. Thumme .
C. van A.lphen .
H. Graves, wede van Vloten .
S. B. de Bye, wede Roell .
M. v. Doelen .
D. W. v. Vloten .
H. C. Swellengrebel .
S. C. van Romond .
P. v . Bosvelt.
J. H. van Eelde .
P. J. Roell .
C. C. Martens .
E. Thesingh .
Justus de Vrij .
Th. Hend. Keetell .
T. Keetell .
W. Keetell .

ADRES
AAN

DE L1=+WIDEN DER VROEDSCHAP,

DIE WE(ENS HET (EPLEEG}D GEWELD AF(ETREDEN WAREN .

Medegedeeld door

JHR. MR. J . L . A. MARTENS .

Edele Achtbaare Heeren .

Uyt hetgeene wij de eer zullen hebben UWEd . Acht-
baarheden voor to lesen, zullen dezelve aanstonds bemer-
ken, tot welke einde wij ons adres aan UW_Ed . Achtb .
makers .

G. Feith .
S. C, van Muyden .
M. Duerkant, wede Schutt .
P. van Vianen .
A. B. van der Muelen .
E. C, van der Muelen .
J. A, van der Muelen .
S. A. Nepveu, wede van de

Velden .
M. J. Meinershagen, wede

van Royen.
Van Doom, wede T. Ouden-

al l er.
Douariere de Maleprade.
H. Chr, de Maleprade .
M. E, de Maleprade .
Jacobus de Kock .
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Adre$ aan de eden der Vroedseliap, die weyen

De ondergeteekenden met hardgrievend leedweesen
aangedaan, dat een aantal van cordaate en kundige lieden
,,vaii de Ed. Gr. Achtb. Vroedschap dezer stall geresol-
,,veerd hebben hunue dimissie to nemen , zijn to rade ge-
,,worden eenige uyt den hunnen to committeeren , en to
,,versoeken ten einde zig to vervoegen bij voors . heeren
,,Regenten, en deselve uyt cue naain op het allervrunde-
,,lijkst voortedragen, van dit hun voornemen to willen of-
,,zien , met voorstelling van de ruineuse gevolgen , welke
,,daaruyt zo voor de justitie, finantie, burgerije en ruste
,,der stall, als voor zo veele verdere departementen , welke
,,door de Ed . Gr. Achtb. regeerders dezer plaatse worden
,,in functie gehouden, noodzakelijk moeten proflueeren,
,,onder betuiging dat deze de ondertekenaaren demarche
,,voorkoint uyt eene oprechte zugt en liefde voor de goede
,,ordre, rust en welvaart van stud en burgerije ."

Buyten twijfel zullen TJWe1Ed . Achtb, begeiig zijn to
weeten, wie zij zijn, uyt welker naam wij ons met dit
voorstel en versoek tot hen vervoegen . Wij zijn zo veel
to gereeder deselven aan IJWEd . Achtb. bekend to doer
worden, als wij in de verwagting verkeeren, dat bet aan
deselve niet dan aangenaam kan zijn, onder hen zo veelen
van dat aanzien, achtbaarheid, eerwaardigheid en verdien-
stelijke characters to vinden, door welke hun versoek op
het sterkste aangedrongen word. - Want zeker, Ed . Achtb,
heeren, wat kan er flatteuser en meer satisfactoir voor en
aan U geconsidereerd worden, dan dat zuk een gedeelte
der eerste, vermogende, nuttige, wijse en deugzaame in-
gezetenen en burgers TIEd . Achth. in derselver persoonen
en ambten respecteeren, en zo vuuriglijk wenschen, dat
zij hunne functie wederom besteridig aanvaarden, gelijk
zuiks zo bij requeste als bij dit oiis adres aan UWEd .
Achtb. kenuelijk word .

Wij zullen, om de attentie van TJWEd . Achtb. niet to
verveelen, slechts eenige naamen uyt een getal van een
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hondert en veertig ondertekenaren, zo as die zonder rang
schikking op onze overtegevene lijst geplaatst zijn, oplee-
sen, en de geheele lijst aan UWEd. Achtb. aanbiederi . )

Dc tekenaren ziju :

J. A . Vos, Profr .
J. Mulder, oud Canonik .
W. B. B. Drieling, Advt .
M. A. van Asch v . Wijck,
Canon .

J. J. Meijen, Secrets .
G. Bonnet, Profr.
Car. Segaar, Profr .
Fr. Burmannus, Profr .
M. Tydeman, Frofr .
J. A. Bachienen, Predt .
J. A . v. Wachendorf, Canon .
Abr. Bucquoy, Advt .
J. W, van Schalkwijk .
J, de Vrj, Advt .
IJsbr, de Kook, lIks . zoon .
H. Cramer.
A. Hartman .
Jac. de Kock .
J. Lieftinck .
A. J . Gilliard .
D. Egeling .
Q, de Kock .
A, van Paddenbuirg .
P. Boddaert, m . D .
P. Geerling .
Jobs de Kook .

H. lleijlidij .
van iLanckom .

W. Wilmerinck .
J. Jonkeis .
J. van Emden .
K. M. van Eelde, Advt .
F. H. A. IDrieling, Cank .
G-. C. Brouwer .
W. B. Grothe, Canonk .
J. W, v. Cuylenborgh, Advt .
Abr. Harling .
G. van Rojen .
Jr . Burger.

A. Harling, m . Dr .
C . van Hardenhergh .
P. Vermeulen .
H. Beijstra .
W. v . d. Wat .
Job s de Haart .
A. Veerrnan .
Ls. Praalde .
D. de West .
J. Franken .
C. J. Zwarten .
Bs. Kuiper .
ilk . Terwogt .
JI) van der Kloes .
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1) In plaats flier enkele nameri, tire in getal, bier bovenaan op de
lijst geplaatst, lasschen cij om herhaliiig to voorkomen, dc geheele lijst in .

Bijdr . cii Meded . I .
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Adres aaz de leden der T7roec1sc1ap, die wegens

U. van Werkhoven .
Just. van Maurik .
J. F. Latsch,
J, van Herinkhuijsen .
C. de Visser.
A. van B1okhujsen .
5n Glib .
W. A. van Everdingen .
W. Brouwer.
U. Doedes .
P. Schroijesteijn .
A. Schouten.
Abr. Lankhout .
J. F. van Everdingen .
Ms. Schrojesteyn, de oude .
N, van de Wal .
M'. Bor.
Th. van Everdingen .
U. van Bemmel .
J, van Asperen .
C. A, van der Star.
Joh' Ansbach .
C. van Bossum .
IP van Heaven .

van Ochten .
David Rose, Predt .
Are, van Ingen .
Sam. do Waal .
J. Coese .
J. van Niekerk .
J. Schneider.
IJsbr, de Kook Janszoon,
Advt.

Hub. van Kortenboef, Predt .
M. van Doelen, Predt .

P'. Rutgers, Predt.
A. Kok, Predt .
J. H. Fortmeijer, Predt .
J. W. van Cleeff, Advt .
E, v. Boiwerk.
Wr. van Driel .
S. do Visser.
P. J. Bachienen, Predt .
H. Peirolot, Predt .
H. Schouw, Predt.
H. van Vioten, Not' .
J. F. Bother .
J. Tuijouw.
M. Booms .
J. P. Cluijsenaar, Canonk .
P. Buroks .
Rudolf Ruttink .
J. C. Martens, Advt,
A. H. van Schalkwijk, Cank .
A. Assenborgh, oud Cank .
E. Hendrikse.
Jac. Hinlopen, Predt .
H. Weijiand, Predt.
Em, van Goudoever, Corn-

mien.
S, van Schoonhoven .
C. van Beest, Not' .
H. Visbach.
E. J. Borner, m . Dr.
Chr. Peterse .
J. van Odijk .
M. C. Bernard .
J. van Dokkurn .
Wa. Schoonman .
W. van Tuijil .
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A. van Harderwijk .
Mars. Bor .
G, van Leunen .
J. Lieshout.
J, van llaeften, Advt.
W. A. van Everdingen .
P. W. van Vioten .
A. Rutgers .
3 . A. Blauck, Predt .
Joh Woiterbeek, Predt .
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Joh, van Doelen, Advt .
A, van Rhee, do oude.
H, van Kouwenhoven .
E. A. van Voorst, Rentmr .
G. van Everdingen .
Wd. Schoonman .
Ger. van der Burgh, oud Cank .
Jb Born .

Abr. Hofzoomer .

Zie daar, Ed. Achtb. Heeren, alle deeze aanzienelijke
ingezetenen, burgers en burgeressen deter stall, welke
hun verlangen door ondertekening hunner naarnen reeds
opentlijk hebben to kennen gegeven, en bj zo veele stills
wenschingen van een nog grooter getal braave burgers en
burgeressen. Alle dozen to zamen gevoegd, stellen wij ons
voor, en wij bidden TJWEd . Achth. zig hetzelfde roods to
willen voorte11en, namentlijk als of ze alien bier voor
UWEd. Achtb, staan en hunlieder schriftelijk gedaan ver-
soek nog op dozen stood mondelijk herhaalen en bekrag-
tigen . - Zoude or een uyt UWEd. Achtb. zodartig een
gezigt kunnen wederstaan, zonder innige beweging zijns
harts, en bet ontglippen van traanen over zulk een eer
en bewijs van aankleeving? Neen, Ed . Achtb. Heeren,
zulk eon zoude onwaardig zijn de riaam van Burgervader .
Maar wj voodoo verhevener denkbeelden van hot vader-
land- en burgerlievend hart van UWEd . Acbtb . ; - wij
kunnen daarom niet twijfelen of dezelven zullen wel eenige
egards willen betoonen voor deeze uytgedrukte en herhaulde
verlangens en van hunne zijde daar aan wel willen beant-
woorden .

Wj flatteeren ons derhaiven, dat de vaderland-, stad-
en burgerliefde, welke TJWEdAchtb . bezielt, bj dezelve
a1 zegenpraalen over den indruk van onaangenarne voor-
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ledene gebeurtenissen , en over bet vooruitzicht en huiverig
voorgevoel van aanstaande nieuwe zorgen en vermoejende
labt, aan het weer aanvaarden van TJWEdAchtb, funetien
verknocht . - Dan die zorgen, die last, kunnen niet op-
weegen nog zelfs in vergelijking worden gebragt tegen of
met de treurige gevolgen, welke uyt de weigering van
bet weder toetreeden tot Uwe funetien zouden ontstaan .

Wij konden, herzeggen we, Ed . Aebtb. Illeeren , eene
reeks van fachieuse suites opnoemen, die zo uyt bet ver-
laaten blijven van TJWEd . Aehtb. plaatsen, als uyt het
zees hedenkelijk vervullen derzelver met andere Heden
zullen of kunnen voortvloeien . Maar wij treeden die
niet in, ze zijn aan TJWEd . Aehtb. beter dan aan ons
in vooruytgezieht bekend . - Enkel insteeren wij op het
allerernstigste, dat TJWEd . Achtb, blijken gelieven to gee-
yen van egards voor de wenseben van zo veele aanzien-
lijke, nuttige en braave burgers en ingezetenen deter Stad .
Wj weeten dat zonder de tusschenkomst van Hem, die

alles regeert en die bet alleen is, welke uit deze duis-
ternis het Iicht kan doers voortkoornen, geene mensebe-
lijke poogingen jet vermogen ; waarom wij deeze verzellen
met onse ebeden tot den God des vreedes, dat bij de
harten van UWEd. Achtb. neige tot de wensebingen van
ens en zo veele anderen, en UWEd. Acbtb, de liefde en
het vertrouwen der burgerije doe genieten met die kalmte
ales gemoeds, welke een gevoig is van de bewustbeid eener
goede con scientie voor God en mensehen! Het zij zo !"
Deze bovenstaande aanspraak is door de heeren van

Hooijen, lakenverkoper, ilk . H. van Eelden en Geerling,
sehrijnwerker, als gecommitt . uvt een getal van 140 eerste
voornaamste en vermogendste burgers en ingesetenen op
den 25 . Maart 1785 in bet gezelsehap der 19 heeren be-
dankt hebbende Raaden, toen ten buyse van den beer
Rand A. van Bronkhorst vergadert, voorgelesen en over-
gogeven des avonds ten 7 uuren .
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Edele Groot Aehtb. ileeren!

Vergun mij, EdGrAchtb. Heeren, dat ik ears oogenblik
[Jwe onderhoud stremmen, mijue woorden zijn betrekkelijk
tot de verrigtingen, waartoe TJEdGrA, bij elkandere zijt,
schoon miju persoon Uwe niet durft iiaaderen . Laat mijue
bowie en die van een groote schare, ik zoude durven
zeggen duyzend zugtende Utrechtse borgers , UWEdGrA.
overhaalen van Uw besluyt aftezien om Utrechts Raad to
verlaaten. Kon een overredent versoek der voorstemmende
leaden UWEdGrA. niet overhaalen ; konde bet voorstel
van de bloom der burgerije, van zo veele sulfa borgers
UWEdGrA . niet tot bun voordedl jets doers besluyten,
ach ! dat de gebeeden, voor UWEdGrA. i n dozen en heden
zo plegtig opgezonden , verhoort wierde ; laat ook dit stil
versoek 11w aller harte raaken . Blijft bij ons, vergeet,
veraat ons niet . 1k woof, billijke satisfactie is niet waar-
schijnelijk, veragting van slegt deukende, schimp- en schot-
schriften ziju UWEdGrA. t o wagten ; maar zoud gijlieden
ons verlaaten ten prooy van zulken, die reeds hijgen na
wrack, en zig over UWEdGrA . en ons willen verhefl'en :
laat bun hair gal uytspuwen, haar rol zal ras uytgespeeld
weesen. Ach! waarde vaders van Utrechts yolk, bedenkt,
gij hebt can alle trouw geswooren in voorspoed niet al-
leen, maar in deeze onze drijgende nood hebben wij
UWEdGrA. vaderlijke liefdezorge niodig, en kan bidden
niet helpers , laat lJwer lieden nog door aanmerkinge tot
Stalls welzijn bepaalen . Als UWEdGrA. i n den Raad blijft,
is er veal kans tot retires, en zo niet, dan is apes ver-
looren . Ret zij met eerbied gezegt, maar heeft niet elk
onzer geliefde vaderen jets toegebragt, om de stoutbeid
der boosen to stijven P Zijn veele lieden, die nu de gm-
weldaaden bedreeven hebben (als was bet met een good
oogmerk), to veal toegeiaaten, en zullen alle Tjtrechtse
ingezotenen hiervoor mouton boeten . Luat dit apes en
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overeenkomstig tot (sic) TTWEdGrA. beweegen . UWEd.
kunnen zig van ons verwijderen, maar nimmer die gedagte
ontvlieden, dat ons mogelijk had kunnen behouden . Mijne
laatste drangredenen verbieden mj uyt eerbied en agting
mijne naam to noemen : mijLl hart is de waarborg voor het

ter nedergestelde . 0, mijne waarde vaderen! mat [JWEd .

GrA. besluyt dezen avond ten goede plegtig door alle ge-
daan worden : ofschoon yder persoonelijk dierbaar is, wij-

nige kunneu flu geen wezentlijk nut doers .

De God der liefde en eensgezindheid zeegene JJWEd .

GrA. en verblijde UWEdGrA. naar m!te Uwe onaange-
naamheden in dezen omstandigheden en opoffering van
rust, die UWEdGrA . voor uwe borgers wilde does .

Verschoon miju gebrek in deze mjn voorstel, en geloof
dat met een groot aantal trouwe burgers ben,

Utrecht,

	

Edele Groot Achtbaare Heeren,
den 27. Maart

	

UWEdGrAchtb. allerootmoedigsten,
1785 .

	

N. N. ') .

1) i)eze brief is door een onbekende hand gezonden op den 27 Maart
aan het gezelsehap der 19 heeren, bedankt hebbende Raadeu, des Zon-

dags avonds, ten huyse van den Fl. Raad Craayvanger vergadert .




