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Men west dat in de twisten tijdens het Twaalfjarig
Bestand tusschen de partij van Oldenbarneveld en
die des stadhouders de provincie Utrecht aan de zjjde
van eerstgenoemden stond, Evenals Holland had ook
Utrecht zich tegen het houden eener nationals synods
verzet, en na de uitvaardiging der scherpe resolutie
hadden de Staten van Utrecht zes compagnien waard-
gelders in dienst genomen. De leden zoowel der
Staten als die van den stedeljken magistraat waren
Remonstrantschgezind, en de secretaris der Staten
Ledenberg behoorde tot de warmste aanhangers van
den landsadvocaat, die zelf in 't jaar 1617 geruimen
tijd zijn verbljf in Utrecht gehouden had .
Daar de missiven en betoogingen van wege de

Generals Staten, om die van Utrecht tot afdanking
van hun krjgsvolk to bewegen, zonder gevolg bleven,
vertrok grins Maurits in Juli 1618 als stadhouder
en gouverneur van Utrecht naar die stall, vergezeld
van eene commissie van acht leden uit de Staten
Generaal . Holland, dat vergeefs eenig uitstel dezei
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zending had traehten to verkrijgen, zond daarop eene
afzonderlijke deputatie , om de zaken to Utrecht „tot
de beste aceomodatie to helpen beleiden" Men kept
hot vender beloop der zaken . Maurits wist zijn wil
door to drijven, en ondanks bet verzet der Utrecht-
sche Staten, en hoewel zijn last alleen luidde om
op vrijwillige afdanking der waardgelders aan to
dringen , deed hij den 31 Juli de eompagnien op de
Neude komen en ontsloeg hen. Hot verzet was nu
gebroken. Eenige burgers , zich uitgevende voor ge-
machtigd door de burgerij, kwamen aan Maurits eene
verandering der stedelijke regeering verzoeken , het-
geen ook gesehiedde. Eene nieuwe vroedschap van
40 leden wend benoemd uit de oude regeering en
uit eene nominatie van 60 personen , waarvan de
prins or 20 had gesteld . Eveneens hadden or ver-
anderingen plaats in de eorste leden der Staten .

De bier met een enkol woord aangeduide feiten
zijn bij verschillende gesehiedschrijvers uitvoerig be-
schrovon . Uitgegeven zijn dienaangaande o, a, hot
„Cort Verhael" 1 ), en hot uitvoerige „Verhael ende
rapport van 't gebesoigneerde en gepasseerde bij
Syne Exc. ende do Heeren Gecommitteerden van
de H. M. Heeren Staten Generael" 2 ) .

In de bibliotheek der Remonstrantsche gemeente
to Rotterdam vond ik hot hieraehter afgedrukte, op
genoemde gebeurtenissen betrekking hebbende hand-
schrift, waarvan de uitgave mij niet ongewenscht
voorkwam. Hot is niet zoozeer eon verhaal van hot
in 1618 to Utrecht voorgevallene, als wel eene be-
schouwing over de afgetredene on nieuw benoemde
regeeringsleden, welke laatste door den schrijvor,

1) Van der M o n d e . Tijdschr . V . 113.
2) Ibid. VII, 37, herdrukt in de Kroniek van bet list . Gen .

1866 blz . 156,
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klaarblijkelijk eon vurig aanhanger der partij van
Oldenbarneveld, scherp gehekeld worden . Wie die
schrijver geweest is , moet vooralsnog eene onopge-
loste vraag blijven ; ' ik kon dienaangaande niets to
weten komen. Het handschrift bewaart over den
schrijver geheel het stilzwijgen, en ook het schrift
kon mij niet op den weg helpen .

Blijkens het adres op het buitenste blad : „A mon-
sieur Grotius, a Paris", is het handschrift aan Hugo
de Groot toegezonden. Het is niet onmogelijk of
onwaarschjnlijk to noemen , dat deze aan een zijner
aanhangers to Utrecht verzocht heeft, hem eene
karakteristiek der nieuwe regeeringsleden to doen
toekomen. De Groot kwam in April 1621 to Parijs,
en de laatst gememoreerde feiten in het handschrift
zijn van Juli 1621, zoodat wij m . i, de toezending
wel op dat jaar molten stellen .

Het handschrift bestaat uit 12 bladen, onregel-
matig gefolieerd. Gelukkig was het door onder aan
de bladen geplaatste letters mogeljjk, de juiste volg-
orde terug to vinden .

Geheel onbekend is de inhoud van dit geschrift
niet : het is in 't bezit geweest van G . Brandt, die
hot gebruikt heeft b~;j zijne Gesehiedenis der refor-
matie . In deel 2 blz . 818 wordt hot geciteerd als
„seker gedenksehrift van eon ingeseten van Utrecht,"
en wat daar dan verhaald wordt is blijkbaar aan ons
handschrift ontleend. Ook hot op blz . 991 on 992
door Brandt medegedeelde schijnt or niet vreemd
aan to zijn .

Over de lotgevallen van hot handschrift kan ik, dank
zij de welwillende inlichtingen van prof . H. C. Rogge,
hot volgende mededeelen. Hot behoorde tot eene
aanzienljke verzameling brieven en beseheiden, door
Brandt bijeengebracht voor zone Historie der refor-
matie ; na zjn flood bleef het in 4jue familie tot
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op zone achterkleindochter, de bekende dichteres
Lucretia Wilhelmina van Merken . Z1j schonk hot
aan den hoogleeraar Jacobus Krighout (1703-1770) to
Amsterdam, wiens weduwe hot aan de Remonstrant-
sche gemeente to Rotterdam vermaakte .

W. B .

Den 22 July 1618 des voornoens 1 ) is in de ma-
gistraet gecompareert sin Excellentie met eenige ge-
committeerden als Voocht, Muys, Mannemaecker ende
eenige andere, dolerende sijn Exc . geassisteert als
voren over 't ongelijck dat men hem aengedaen hadde,
soo in de kleynachtinge sijns persoons en 2) raets,
alsoock hot tegenstaen van hot Synodus, ende d' on-
heylen daeruyt ontstaen ende antlers . Wiensvolgende
oock aldaer gecomen sijn Mr. Anselmus Salmius,
Jacob Woutersz Liefting, Jan Antonisz Uyttewael,
Joachim Uyttewael, Pauwels Moreelsz, Jacob van
Medenblick, Jan Petersz Zeemcooper, versoeckende
wel stoutelijck tegens Karen gedanen eet van getrou-
wicheyt verandering van de magistraet, stellende tot
dien eynde voor, dat die van de Ridderschap in de
Staten comparerende goon eerste borgemeester der
stadt Utrecht on behoorde to wesen ; dat sulcks de
gemeente verstond ende haer 't gene voorseyt to
versoecken ende voor to stellen belast hadde, hoewel
dat eenige seditieuse borgers, die haer den voorsey-
den last souden hebben gegeven, sulcks niet gedaen

1) In margine links staat met dezelfde hand : D e n 15 J u l ij
1618 guam sijn Exc, t'Utrecht ende den 21 smorgens
casseerde hij de waertgelders .
2) Bit woord staat in plaats van de doorgehaalde woorden :

alsoock sijns .
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en hadden, maer ter contraries haer belast hadden
to versoecken alleen een kerek tot exercitie van haer
religie . Over welcke verdraeyde last ende voorstel
deselve seditieuse borgers (die meest bestonden in
geringe persoonen ende canaille , daertoe gedreven
door de factie van het jaar 1610) grootelieks tegen
de voorseyde versoeckers doleerden ende haer van
falsite accuseerden openbaerlick, gelijck oock ge-
schiede ten regarde van diegene, die op den 23 Julij
des nanoens binnengestaen hebben, to weten de
voornoemde Salmius, Liefting, Jan van Wede, se-
cretaris van den Dam, Claes Petersz Vogelaer, Bar-
tholomaeus Deckers, Jan de Rijck, Gijsbert Jansz
Schoenmaecker, Cornelis Knijf.

Op den 24 Julij des voornoens is sijn Exc . weder
met de voorseyde Voocht cum sociis geweest in den
raedt oft magistraet, alsoock in de vergaderinge van
de Staten als het beschrjvinge was, ende heeft van
beyde genoechsaem door gewelt geimpetreert consent
om to stellen een vroetschap in plaetse van den raet ;
ende op den 25 Julij des voornoens is d'afsettinge
van de oude magistraet gevolcht ende is ten selves
loge voorts geprocedeert tot electie van de vroet-
schap, ende op den 26 Julij wesende Sondach is die
bij sijn Exc, gestelt als volcht :

Vroetschap

1 . Cornelis van de Pol

	

burgemeesters . .
2 . Mr. Nicolaes Berck 1
3 . Cornelis van Duverden .
4 . Mr. Cornelis Splinter,
5 . Aert van Eck .
6 . Willem van Drielenburch .
7 . Jan Fransz van Leeuwerden .
S . Jan Gerritsz van der Lith .
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9 . Roelant Gerobulus .
10 . Cornelis van Beeck .
11 . Peter Ploos.
12 . Jacob van Wick .
13 . Mr. Johan van Werckhoven .
14 . Cornelis van Westrhenen .
15 . Mr. Anselmus Salmius .
16. Henrick Buth .
17 . Jacob Henricksz . van Bemmel.
18 . Pieter van der Lingen .
19 . Daem Jelisz . van Couwenhoven,
20. Pauwels Moreelsen .
21 . Elbert van Bylert .
22. Jan Antonisz. Uytewael .
23 . Jacob van Cleef Lubbertsz .
24. Philips Ram .
25 . Doctor Willem van Nellestein .
26. Mr. Willem Schade .
27 . Doctor Goosen van Nyendael .
28 . Jacob van Iedenblick .
29 . Direk Jansz, a Mate .
30. Cornelis van Wede .
31 . Jacob Woutersz. Liefting .
32 . Evert van Schoonevelt.
33 . Cornelis Knjf.
34 . Bartholomeus Deckers .
35 . Cornelis Petersz. van Swanenburch .
36 . Direk Jacobsz, van Velthuysen .
37 . Jan Segerman .
38 . Direk van Ratingen .
39 . Jacob Jansz. van Bemmel .
40 . Jan van Steenbergen .

Cameraers
41 . Mr. Henrick van Dompselaer .
42 . Gerrit Jansz. van der Hoolck .
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Schepenen die soo uyt de vroetschap als
daerbuyten gekosen sijn

Cornelis van Duverden
Henric Buth
Mr. Anselmus Salmius schepenen in
Peter Ploos de vroetschap .
Elbert van Byler
Doctor Goossen van Nyendael

1, Jonker Jacob van der Maet
2. Jonker Peter van Hardenbroeck
3 . Mr. Thomas Heurnius

	

achepenen

4. Doctor Christiaen Bor

	

buyten de

a . Jan van Wede

	

vroetschap,

6, Mr. Johan van Nyvelt

Qualiteyten van de voornoemde persoonen

1 . Cornelis van de Pol, geweest sijnde eon sijde-
laeckencooper ende door sin quade mesnage sijn
winckel ende credit verloopen wesende, sulcks dat
hj sonder hulp ende faveur niet hadde kunnen levee,
is door faveur van de H.H. Staten in den jare van
1606 ofte 1607 gemaeckt ontf anger van de generale
middelen, sijnde den treffelicksten ontfanck van 't
Sticht, welcken ontfang hij wel 12 jaren oft daer-
ontrent heeft bedient ende daerinne soo gegrasseert,
dat hij, als voorseyt is, bij den aenvang van dien
arm sijnde, geduerende denselven sijndn ontfang moor
als 100000 guldens heeft geconquesteert, employe-
rondo 1 ) in sin negotie op de cantoren van Amster-
dam ende elders wel 't sestich oft 't seventich dui-
sent guldens van 's lands middelen . Daerover de
muytenatie van den jare 1610 op s jne groote onge-
trouwicheyt grootelijcks werde gefondeert, soodat hij

1) Hier volgt : h o v e n d i e n, dock dat is doorgehaald .
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doers liep peryckel van sijn levers ; deer was hij door
de 1111. Staten in flier tit bevrijt geworden, ende
voorts is in den voorseyden ontfang 1 ) (vermidts de
heeren doers noch niet beter en wisten als flat hij
in alles getrou was geweest) gecontinueert, ende
nee bet verlaten van den voorseyden ontfang is ge-
maeckt raet, ende een jeer daernae borgemeester
der stadt Utrecht, waerin hjj ontrent 3 jaren ge-
continueert sjjnde', eynteliek gebeurt is flat deselve
tegens sjnen eet met de mutins, als Adriaen Ploos
ende de andere gesublinieerde 2), ende oock Mr. Peter
van Leeuwen heeft gecomplotteert, soo tot renverse-
ment van de regieringe alsoock tot den standt der
kercken, sulcks flat hj tegens sin medeborgemees-
ter, to weten de heer van Coningsvrj, ende bet
heele college hem niet en ontsach to leggen, met
vileyne proposition ende valsche rapporten sin col-
legie to abuseren ende haer goede genomen resolution
tot welstant van den staet in den laude streckende
goon effect to doers sorteeren, ende voorts met sijne
voorseyde valsheden, flat de principaelste 3) oorsaeck
is geweest van 't renversement van den staet van
den laude van Utrecht .

2 . Mr. Nicolaes Berck, een vremdeling, ende
canonick geworden sijnde van St . Jan is geeligeert

1) In margine links met dezelfde hand : 't O n t t r e c k e n van
dien profytelicken ontfang schijnt de oorsake ge-
weest to sijn van sijn misnoegen . Hij hadde veel pen-
ningen noch t' Amsterdam naedat hij van den ontfang
ontslagen was, ende die eer flan hem lief was moe-
tende uytkeeren op ordonnantien, woof hij sulcks
den secretaris Ledenberch ende dreychde over-
sulcks flat hij 't hem weder to prise brengen soude,
ende de voorseyde secretaris gevangen sijnde, soy-
de : Heb ick hot hem niet wel to prise gebrocht?

2) In margine links met een verwijzingsteeken : peg, 1a supra .
3) Bit woord staat in do pleats voor hot doorgehaalde e e n i g e .
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geweest tot de comparitie in de Staten , waerin hij
eenige jaren gecontinueert hebbende eyntelick is ge-
deputeert geweest tot de handelinge van de Treves,
in welcke handelinge hij quade ende valsehe rappor-
ten van wegen zijn meesters gedaen hebbende ende
siende noehtans dat alle 't solve de handelinge van
de Treves niet en condo beletten, heeft daerinne niet
vorder willen procederen, maar opentliek geweygert
sijn commissie to executeren sulks dat hjj daerover
uyt de Staten is gelicentieert geworden, ten welcken
respecte hj altjt eenen onversoenlicken haet ende
wraeckgiericheyt gevoet heeft, soo tegens de 11 .11.
Staten als principalijck tegens de secretaris Leden-
berch, welcken haet hij nu in den jare 1618 we-
derom in de regieringe comende seer vilainelijck ende
boven matnn betoont heeft, soo tegens de secretaris
Ledenberch, de oude regierders, alsoock in 't de-
porteren von de predicanten . Na 't welcke Godt hem
datelick geplaecht hebbende met eon seer miserabele
sieckte, desniettegenstaende heeft hj noch in den
voorseyden sijnen miserabelen staet noch doen nemen
verscheiden ongehoorde ende wreede resolution, ende
oock bj hem ontboden den beul, die hij sondt nae
den Hage, hem couragerende tot hot decapiteren van
den heer advocaet van Oldenbarnevelt, hem schenc-
kende uyt sijn kelder Spaenschen wijn, ende seg-
gende : Poet dock u devoir. Waerna hij seer onlangs
in de uyterste ellende ende miserie, soodat hem de
luysen opaten, is comen to sterven, in de voorseyde
wreetheyt ten uyteynde toe continuerende . In 's lams
regiering sijnde hadde hjj veel middelen geconques-
teert met sijne dieverijen, gepleecht in de leverancie
van den haver aen de Generaliteyt, deselve veel
hooger in prijse aenbrengende as die gecocht was .

3 . Cornelis van Puverden is in den jare 1586
ten tijde van Lycester ende de matins, doen genaemt
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Consistorianten, merle in (de) regieringe geweest, heeft
doers de goede patriotten doers uytleyden , de vreem-
delingen als Trillo , Deventer ende andere in de re-
gieringe geholpen tegens sjnen gedanen eet 1) . In
den jare 1610 sijnde in de regiering 2), heeft hem 3)
seereteliek gevoecht 4) met de mutins , hetselve noeh-
tans tegens sin wettige overicheyt ende medebroe-
ders dissimulerende en getrouwieheyt veynsende, ende
haer daerdoor grootelieks abuserende, hetweleke hij
ende sine groote lichtveerdicheyt in dese leste attentie
heeft getoont, seggende dat hij nae dien dash (de-
noterende daermede den daeh van 't easseren van
de waertgelders ende regiering) veel jaren hadde
gewaeht, hem dienvolgende vervoegende tot het
innemen ende bewaren van een der statspoorten,
alsoo hij merle borgereapitein ende bjj eerie ver-
plicht was tot de defensie van de stadt ende regeer-
ders van dien, hoewel 't innemen van deselve poort
daer directelijck tegens streedt ende tot voordeel
was van part4je advers, die daerdoor tot behoef van
sijn Exe . eruijt ende loot dede inbrengen . Voorts
draeeht hjj hem in al sijn doers seer lichtveerdich,
sulcks dat hij geen staet en meriteert, veelmin het
stadthouderschap van de leenen, to min alsoo hij
een vreemdeling is .

4 . Mr. Cornelis Splinter is een out burger, in
den jare 1612 of daerontrent in de regieringe ge-
comen, heeft het met de oude regieringe gehouden
ter tit toe h de alteratie voor de hant siende hem
met de mutins medege'roecht heeft, spreeckende seer
qualick op de oude regeringe, lasterende merle de

4) Er volgt verder : daerinne hij volhardende door
sijne groote dissithulatie ende lichtveerdicheyt,
dock doorgehaald .

2) Hier volgen de twee doorgehaalde woorden : hem gevoecht,
3) en 4) Dit woord is boven den regel geschreven .
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Remonstrantsche predicanten ende hare leeringe, hou-
dende hot dapper met de Contraremonstranten, en
dat hj geholpen soude worden, gelijck hij tegens een
yeder verclaerde dat hij moeste wesen, daerdoor hij
entelick sae lange seer importune ende onbeschaemde
sollicitatien seer onredelieken, dock tot sijn noodich
onderhouden, geobtineert heeft hot raedsheerschap
ter admiraliteyt van Rotterdam ende naemaels bet
secretarisschap derselver .

5 . Aert van Eck is een vreemdeling , hadd-e een
jaer drie oft vier in de regeringe geweest ende bet
met de oude regeringe dapper gehouden, versehey-
den resolution tot welstant van den staet genomen
hebbende , eyntelijck een dach twee oft drie voor de
alteratie van den jare 1618 sijn goede resolutie met
de voet stootende ende hem selves met bet verraden
van sin heeren tot openbaer schelm maeckende is
gereyst naer Aernbem , doende de magistraet ende
eenige van de 11 .11. Staten beloften, dat indien daer
yet tot naedeel van harm staet soude mogen pas-
seren, hj haer 't solve tijdelick soude verwittigen,
't welck hij niet gedaen, maer ter contraries 't ren-
versement van den staet helpen bevorderen heeft,
in de stadt brengende ten tijde van de cassatie van
de waertgelders eenige wagons met cruijt, loot ende
loot ten dienste van sijn Exc . Hij is oock tot den
lesten toe geweest ouderling van de Remonstrantsche
kercke, doende met een groote ijveringe (soo 't scheen)
professie van deselve Remonstrantsche religie, ende
nu vervolcht hij de Remonstranten met een groote
bitterheyt. Daerdeur hij sae de alteratie met sijn onbe-
schaemt solliciteren, bidden, smeecken ende clagen,
dat hij geholpen moest wesen ofte tot ruine soude
comes, vercregen heeft hot rentmeesterschap van
Bushels proven, stootende met groot onrecht ende
valsche calumnies daeruyt Willem Boogart, die om

Bijdr, en Medede XVIL

	

6
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diversehe redenen 't solve voor alien anderen was
meriterende, als wesende van 't geslachte van den
voorseyden Buchel.

6. Willem van Drielenburch is van de oude bur-
gers, wiens vader in de regieringe is geweest, ende
hj selfs meer als 30 jaren , soo als raet ende sehepen
als burgemeester.

7 . Jan Fransz van Leeuwerden is eon vreemde-
ling, die vermits sijn gantseh kleyn verstant tot alle
staten onbequaem is, en hem door sin bottieheyt
tot alle seditieuse faction heeft laten employeren .

8 . Jan Gerritsz . van der Lith is vreemt, dock in
't Stieht geboren, die overmidts sijn sinceer gemoet
ende getrouwieheyt wel twintich jaer ende moor in
de regeringe is gebruyckt geweest .

9 . Roelant Gerobulus is eon vreemdeling , kleyn
van verstant ende tot meuyterii genegen ende wey-
nich tits in de regeringe geweest .

10 . Cornelis van Beeck is hier geboren, eon per-
soon seer lichtveerdich, die om sijn beneficien to
behouden doet dat niet en behoort ende apparentelick
tegens sijn gemoet .

11 . Peter Ploos is hier geboren, dock sijn vader
eon vreemdeling, als eon boerensoon uyt de Loos-
drecht, ende consequentelick van goon qualite ; sijn
vader sonder beneficien soude moeten hebben fail-
leren . Voorts is hij extraordinaris partiael, hem in
alles nae de schelmstucken van Adriaen Ploos sijn
brooder regulerende .

12 . Jacob van Wijck is vremt, uyt de Betuwe
geboren, lichtveerdich in alle sine action, selfs in de
religie eon spotvogel, die daerom goon staet is me-
riterende.

13 . Mr. Johan van Werckhoven is eon geboren
burger, die hem door de mutins tot factie heeft laten
verleyden .
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14 . Cornelis van westrenen is een geboren bor-
ger, dock groots en opgeblasen, een bock sonder
verstant ende religie .

15. Mr. Anselmus Salmius is eon borger, die voor
ende in hot jaer 1610 in de regeringe wesende hem
tegens sin eer ende eet tegen sijn meesters heeft
opgeworpen , suleks dat hij gelicentieert wesende
tegens sijnen eet van getrouwicheyt hem heeft laten
gebruyeken neffens mr . Peter van Leeuwen, Ploos
ende andere tot eon hoofd van de mutins, ende altijt
gearbeyt heeft door complotterij den staet to renver-
seren, hetwelek hij alt>jt opentlick heeft betoont ende
principalick in 't versoecken (sonder eenige commissie
van yemant) van eon magistraet, als daervan breder
is geseyt 1 ), daerop gevolcht is dat hjj sich tot pen-
sionaris opgeworpen hebbende ende geworden sijnde,
sich geingereert 2 ) heeft om to sin rechter over den
heere van Oldenbarnevelt, omme denselven om golfs
wille (dat hij doers tot onderhoudinge van sijn hoe-
ren ende daernae tot sijn genesing van still Spaen
ache pocken, die hij door haer frequentatie boven
sijn eeht becomen hadde, wel grootelijck van doers
hadde) mode ter doot to verwijson, gelijck hij gedaen
heeft, waernae hij corts van Godt in sijn memorie
ende verstant soo geslagen is, dat hij gantsch sot
is, ten welcken respect hij gecasseert ende sijn gagie
quyt is, alsoock omdat hij de vroetschap, sijn heeren
ende meesters, die hij eet gedaen hadde, met quade
rapporten ende 't nemen van de resolution, die nae-
maels tot nadeel van de stadt effect sorteerden, be-
jegent ende misleyt hadde .

16 . ilenrick Buts is hier geboren, maer sijn

1) In marg, links : Supra p a g . 1 .
2) Deze twee tiwoorden stain woos hot doorgehaalde : g e s o l-

liciteert,
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vader was een vremdeling ende een gering persoon,
die voor hem heeft becomen een canonicksprove van
St. Marien , daervan ende van 't thresaurierschap van
't selve capittel hj groote conquesten heeft gegaen .
Hj heeft oock gegaen met een coereleet ende alsoo
de pausselicke religie opentliek geexerceert . Daernae
van de gereformeerde religie geworden sijnde, is hij
altijt seer ambitieux ende regerensgesint geweest,
ende is oock, vermidts hj de Remonstrantsehe religie
tot de leste alteratie toe heeft geexerceert , meesten
tijt in de regeringe gebruyckt, suleks dat hjj in 't
jaer 1610 ende 1611 hem soo gedragen heeft, dat
hij de burgers heeft afgenomen den eet van getrou-
wieheyt, die hjj selfs in de leste alteratie groffelick
heeft to buyten gegaen, ende sick voorts nae de
laetste alteratie tot faveur van sin Exc . ende die 't
met sijn factie eens sin tegens de borgers seer
rigoureuselick gedragen, gaende selfs bj avont ende
ontijden vervolgende de Remonstrantsclle vergade-
ringen 1 ) . Een calis sijnde, heeft hij sick met 's landts
middelen dapper verrijckt, ende hem altijt met meuy-
terijen ende andere factien bemoeyt 2) . Hij heeft 3)
eenige van de vroetschap die ordinaris aparte ver-
gaderingen houden met onbehoorlicke middelen ge-
induceert tot het consenteren van sijn Exc. to ver-
eeren 336 dubbelde rijders, hetwelcke hj heeft
geobtineert, ende hout alsoo het borgermeesterampt,
daerdoor alsnoch quasi beleent . Voorts heeft hj met
quade ende onbehoorlicke manieren sin geslacht

1) Er volgt : oock soo vehement hem daerin compo-
sterende dat hij terecht in seecker refereyn is ge-
n o e m t due d' A l b a van a e r d t, dock doorgehaald .

2) Nog volgen de doorgehaalde woorden : h e m m e t s c h e l m-
stucken beholpen ende opdat hij gees loon nae sijn
wercken soude krijgen heeft .

3) Bit woord staat boven den regel bijgeschreven .
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van provens, commanderien, tollenaersehappen ende
antlers versien .

17 . Jacob Henrieksz. van Bemmel is burger, maer
een man van gering verstant, die alt jt professie heeft
gedaen van de Remonstrantsehe religie, die hij on-
trent de leste alteratie seer lichtveerdelick heeft be-
ginners tegen to spreecken ende hem met de Contra-
remonstranten gevoecht . Heeft het oock in 't jaer
1610 met de mutins gehouden, maer hetselve alt jt
gedissimuleert .

18 . Peter van der Lingers is een vreemdeli ng
uyt 't landt van Bueren , die een ambachtsman s jnde
kael hier gecomen is , heef t sick als de gemeene
vremdelingen seer met de hoofden van de factionisten
soo in 't polityc als in 't kerckelijcke tegens de wet-
telicke overicheyt gestreeft, hebbende hem met Bo-
germannus ende d'andere Calvinissche predicanten
seer groot gemaeckt, haer dagelijcks maeltijden be-
reydende dapper getracteert ende daerdoor eyntelick
becomen (naedat hij nae de leste alteratie weynich
jaren in de vroetschap was geweest) hot borgemees-
terschap, weicken staet hij niet en meriteerde, soo
uyt redenen voorseyt alsoock om sijn goring verstant,
hetwelcke hij oock tot groote bitterheyt soo in 't
polit jeke als kerekelicke is gebruyckende .

19 . Daem delisz, van Couwenhoven is geen ge-
boren burger ende van geen aensien, kleyn van ver-
stant ende dickwils niet wet met sijn sinners bewaert
ende hem in alles nae den t jt regulerende .

20 . Pauwels Moreelsz. is een vremdeling, seer
muytachtich van aerdt, tegens sijn wettel jcke over-
heyt opstaende ende regerensgesint, mitsgaders van
falsite geaccuseert bij s jn eygen medemutins, gel jck
in capite deses geseyt is, die hem oock seer partiael
dagelijcks soo in 't kerckelijcke als polit jcke is dra-
gende op hoop van daerdoor tot meerder staet to
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geraecken , alhoewel hjj alien staet onweerdich is,
als sick selven oock met hoeren seer verloopen
hebbende .

21 . Elbert van Bijler is een boerensoon van Em-
menes of daerontrent, is een kistemaecker geweest,
gecomen in de vroetschap sonder to sijn borger ofte
oyt de gerechticheyt van dien betaelt to hebben,
ende evenwel door sin neef Adriaen Ploos' recom-
mandatie heeft hij het borgemeesterschap geobtineert
ende drie jaren bedient, alhoewel hij denselven staet
vermidts sin botticheyt ende redenen voerseyt niet
en meriteerde,

22. Jan Antonisz. Uyttewael is een borger, dock
muytachtich van aert, die hem in 't exerceren van
sijn notarisampt soo heeft verloopen met sehrijven
tegens de hooge overheyt, dat hij daerover heeft
geaecordeert met den officier ende ter cause van sijne
begane fauten een groote amende heeft betaelt , in
vindicte van 't weleke hij soo voor als nae de leste
alteratie hem extraordinaris ende boven maten bitter
ende vinnich soo in 't politick als kerckelijcke heeft
gedragen, ende is oock van falsite beschuldicht als
in capite geseyt is. Heeft oock dageljjcks in 't exer-
ceren van sijn ampt onbehoorlijck salaris genoten .

23 . Jacob van Cleef Lubberts is een burger,
kleyn van verstant, hem nae den tit geaccommo-
deert hebbende .

24 . Philips Ram is een borger, die hem niet-
tegenstaende dat hij bij de oude Staten seer was
gebeneficeert met het rentmeesterschap van Oost-
broeck tot noodich onderhout van sijn huysgesin,
tegens de voorseyde sijn overicheyt soo met lasteren
als antlers in regard van 't politijeke ende kercke-
lycke heeft gecant ende syne ondanekbaerheyt getoont .

25. Doctor Willem van Nellesteyn is een borger,
eon doctor in de medecinen, dock soo bot ende kleyn



87

van verstant, dat hjj in geen staet van regeringe
(alwaer hj iia do leste alteratie eorst ingecomen is)
behoort to sjn . Hjj doet oock dageljjcks sijn on-
matige bitterheyt soo in 't po1itjeke als kerekelieke
jegens eon yeder uytbersten .

26 . Mr. Willem Schade is eon soon van een
vreemdeling, die in hot begin van do troublen is
geweest in 't getal van den bloetraet , weicke hem
seer bitter heeft getoont in die van do religie to
doers ombrengen, ende hj solve is eenige jaren go-
weest in do Reeckenkamer van den Hage ende
heeft sick lichtveerdeliok nao den tit geaceommodeert .

27. Doctor Goossen van Nyendael is eon out burger
die a1tjt is geweest seer seditioux , oock voor ende
in den jare 1610, als hj oock was in do rogeringe
ende hem seer ongetrouwelick droech, oock licht-
veordich met sijn dienstmaechden met kinde to
maeeken, ende andero lichtveordicheyt in 't kercke-
licko onde po1itjcke bedrjjvendo , om door deselve
accommodatie in do rogeringe to bljjven ende van
't gonot van dien to levers .

28 . Jacob van Medenblick is eon vreemdelinck
ende eon papensoon, seer seditieux endo regerens-
gesint, die van sijn eygen partje van falsite gcaccu-
seert wordt als in capite goseyt is, ende kleyn van
verstant, hem op goon regeringe verstaendo .

29 . Dirck Jansz . a Mate is eon oudt borger, die
almedo lange jaren in de rogeringo als raet heoft
geweest, dock hem eyntelick met de matins gevoecht
ondo hare factie mode heeft helpers uytvoeren .

30 . Cornolis van Wode is een borgor, die hem
seer seditieux onde rebellich tegens sjjne wettige
overichoyt heoft gedragen ende sondorling in den
jare van 1610, was oock eon persoon seer rogerons-
gesint onde daortoo nochtans vermidts sijn gantsch
slecht verstant t'eenemaol onbequaom, die oock mode
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schuldich was aen alle 't gene hier ten regards van
hot coffer 31 geseyt wont .

31 . Jacob woutersz . Liefting is sen burger, sijn
vader vreemt, hebbende wel eenige jaren geweest
in de regeringe als raet , heeft soo voor als in den
jars 1610, oock in de leste alteratie hem tegens sijn
meesters, contrarie sijn eer ends set, opgeworpen
ends hem gedragen als sen prineipael aenlegge ends
directeur van de complotten , gedaen soo tot renver-
sement soo van de regeringe als in 't kerekelicke,
reysende ends rotsende in den jars 1610 tot dien
eynde in de principaelste steden van Hollant als tot
Amsterdam , Rotterdam , Dordreeht ends andere,
alwaer hj door sijns merle seditieuse belhamels de
regerende heeren aldaer tegen de oude regeerders
van Utrecht opgeritst ends sooveel to wege gebracht
heeft om sijn voorgenomen renversement to beter to
eh'ectueren, dat eenige gecommitteerden uyt Amster-
dam t' Utrecht sijn gecomen om de veranderinge van
de regeringe to bevorderen, oock onder haer valseh
pretext van privilegie. Hij heeft oock tot 't voor-
seyde renversement gedaen ends anderen, to weten
Peter van Leeuwen, Mr . Corn, van Vianen, advocaet
van de stadt ten tijde van de oude regering, tegens
haer eer ends gedanen set doen doen valsehe rap-
porten ends proposition, daermede hj hem oock soo
voor als in de leste alteratie beholpen heeft, gelijck
oock to sien is in capite doses, daer hj mode sen
van de gesublinieerdens is . Dienvolgende hij voor
al sijn quads acten ends schelmstucken ends als
sijnde den principalen auteur van de scheuringe in
de kerck, version is met hot raedsheerschap ter
admiraliteyt van Amsterdam, hoewel hij 't solve niet
en meriteert ends oock niet en can bedienen door
seecker accident aen sijn hooft, dat sulcks is dat
hot hem dickwils eenige dagen sijn spreecken soo
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belet dat hij daerdoor gantseh stom is . Deselve
sijnde een passementwever ende geen middelen heb-
bende, heeft eenige seer onbehoorlick met valsehe
praetijeken becomen .

32 . Event van Schoonevelt is een out burger, die
ontrent 10 jaren ende meer in de regeringe als raet
geweest ende de Contra-remonstrantsche factie niet
toegedaen, maar het met de Remonstranten ende
haer religie houdende, hoot sick oock uyt de Contra-
remonstrantsche kereke.

33 . Cornelis Knijf is burger, die vertnidts zone
overgroote botticheyt hem soo in 't jaer van 1610
als in de leste alteratie heeft laten gebruycken tot
een belhamel van de mutins, opstaende tegens sin
wettige overicheyt, ende van sijn compagnons ge-
accuseert van falsite als in capite geseyt is .

34 . Bartholomaeus Deckers' vader was een vrem-
deling, seer muytensgesint om to regeren, gelijck
hj selfs oock is , hetwelck hij sonderling heeft be-
toont in to versoecken (sonder yemants commissie)
veranderinge van regeringe, als in capite geseyt is,
ende daerover nlede van falsite beschuldicht .

35 . Cornelis Petersz. van Swanenbureh is burger,
dan seer seditieux, ende heeft sick altijt seer muyt-
achtich tegens sin overicheyt gedragen, ende sijn
kinderen geinstigeert tot het singen ende stroyen
van schandaleuse ende fieltachtige pasquillen, bj-
sonder in den jare 1610, sedert welcken tijt hij oock
sjnen muytachtigen aert betoont heeft, soo in 't po-
litijeke als in 't kerekelicke, met een groote botte
ongestuymicheyt van spreecken ende doen,

36 . Direk Jacobz. van . Velthuysen is een burger
van slechte conditie, als een haeck- ende oogen-
maecker, die hem altijt heeft laten gebruycken tot
een medehooft van de scheurmaeekers in de kerek,
andere goede slechte luyden tot het absenteren van
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de Remonstrantsche kerek geinstigeert , al onder
't dexel dat hij suleks was doende van conscientie
halven , daer hot nochtans was om to regeren , waer-
inne hij door de leste alteratie geraeekt is .

37 . Jan Segerman is eon borger, kleyn van ver-
stant en sonder eenige seeckere religie, geneycht om
to regieren , die hem daeromme soo in den jare 1610
als in de leste alteratie motto mutins gevoecht heeft .

38 . Dirck van Ratingen is eon borger seer licht-
veerdich, hem met spelen, drineken ende andere
debauche generende, ende heeft daerdoor sijn mid-
delen geconsumeert .

39 . Jacob Jaeobsz . van Bemmel is eon burger
ende neffens sijn moeder, brooders ende susters seer
kael sijnde , mitsgaders van de voorgaende regierders
tot sijn noodich onderhout gebeneficeert sjnde met
eon rentmeestersehap van St . Iargaritenhof beneffens
eon sehrijversehap van eon compagnio, is evenwel
tegen sin heeren opgestaen ende heeft hot met de
mutins gehouden ende hem mode als eon hooft, als
in n°. 36 hierboven verhaelt is, laten gobruyken,
ende sijn groote ondanckbaerheyt betoont niet alleen
tegens de voorseyde oude regeerders, maer oock
tegens sijn eigen moeder, die hij van armoede heeft
laten vergaen .

40 . Jan van Steenbergen is eon burger, seer jong
ende onbequaem tot eenige regieringo, ende daerin
gecomen door sin swager Ploos, wiens factie hij
merle was toestaende .

41 . Mr. Henrick van Dompselaer, eon burger
goet ende oprecht van leven ende van middelen
rjekelick version, die eenigen tijt in de regeringe
als sehepen ende eameraer geweest is ende hem
daerin getrouweliek tot contentement van sijn heeren
gequeten heeft .

42 . Gerrit Jansz, van Hoolek is eon vremdeling,
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he borgersehap gewonnen ende eenige jaren als
raet ende cameraer in de regeringe geweest heb-
bende, heeft hem in de leste alteratie tegens sin
eer ende eet met de mutins gevoeeht, dapper op de
oude regeringe gesproocken ende valschelicken ge
lastert, ende voorts groote lichtveerdicheyt soo in 't
kercke1jcke als po1itjcke getoont .

Van de schepenen, die in de vroetsehap sjjn,
is in de vroetschap op haer plaetsen geseyt .

Van de schepenen buyten de vroetschap .

1 . Jonker Jacob van der Maet is een out burger,
heeft lange jaren in de regeringe geweest, heeft
merle al4jt de Roomsehe religie geexerceert, maer
in de laetste alteratie hem seer schandelick laten
induceren door Jacob Woutersz . Liefting , daervan
hiervoor op hot cifer 31 geseyt is , tot hot gehoor
van de predication van de Calvinissehe predicanten,
op hope van daerdoor to worden Extraordinaris raet
van den Hove t' Utrecht, alsoo hj was ambitieux
ende hem houdende see in 't jaer 1610 als in de
leste alteratie met de factionisten .

2 . Jonker Peter van Hardenbroeck is een Stichts
edelman van goeden huyse, dock cleyn van verstant,
heeft hem seer lichtveerdich ende partiael buyten
reden nae de leste alteratie gedragen, om daerdoor
regerende to blijven ende door de profjten van dien
sijn uytnemende giericheyt to vodoen .

3 . Mr. Thomas Heurnius is een rechtsgeleerde,
een jaer twee oft 3 in de regeringe geweest heb-
bende, heeft hem in de leste alteratie gevoecht bj
de Contra-remonstranten, wesende merle van d' eerste
in haer kerek om in de regeringe to b1jven, om
daerdoor sjn profjt to doen .

4 . Doctor Christiaen Bor was een out burger,
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een doctor in de medecinen, die ontrent 5 jaren in
de regeringe voor de leste alteratie als schepen is
geweest, ende hem met de Remonstranten gehouden
heeft.

5 . Jan van Wede is uyt het Sticht ende secre-
taris van 't capittel van den Dom, die tegens sin
eer ende eet voor ende in de leste alteratie hem als
cen medehooft van de mutins ende belhamel getoont
heeft, ende sonder yemants commissie tegens sin
wettelicke overicheyt opgestaen veranderinge van
regeringe versocht heeft, geljck in capite van hem
ende d' andere gesublinieerdens is geseyt . Heeft oock
sijn eygen heeren ende meesters van den voorseyden
capittele met jonker Gijsbert van Hartevelt valsehe-
lick beschuldicht ende gesocht om 't levee to bren-
gen, ende is alsulcks van falsite verscheyden reysen
achterhaelt ende voor een lasteraer vermaert .

6 . Mr. Johan van Nyvelt is een advocaet, seer
jong ende in de leste alteratie eerst in de regeringe ge-
komen, seer lichtveerdich, staende nae advancement.

Qualiteyten van eenige gesublinieerdens in
capite deses staende, die uit de voorseyde
regeringe gebleven sijn, ende welcker der-
halven geen mentie is gemaeckt, to weten
van Joachim Uyttewael, Jan Petersz . Seem-
cooper, Claes Petersz . Vogelaer, Jan de
Rijck ende Gjsbert Jansz. Schoenmaecker.

Joachim Uytewael, broeder van Jan Antonisz .
Uytewael, daervan hiervoren op het cijffer 22 geseyt
is, is een schilder, hebbende hem soo in den jare
1610 als daernae ende in de leste alteratie tegens
sijne wettelicke overheyt gestelt ende met de hoof-
den van de factie gevoecht, sonder eenigen last ver-
anderinge van regeringe in de leste alteratie ver-
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soeht, daerover hij merle van falsite is beschuldieht ;
is oock seer partiael in de Calvinische religie .

Jan Petersz. Seemkooper is een burger, dock sijn
vader vreemt ; ende concurreert voorts 't sijnen re-
garde 't gene hierboven van Joachim Uytewael ge-
seyt is .

Claes Petersz. Vogelaer is een burger, dock een
out muytmaeeker ende een hooft van de factionisten,
die in de Lycestersehe tjden merle veel goede pa-
triotten heeft doers uytleyden . Voorts heeft hj den-
selven sjjnen muytaehtigen aert geeontinueert, ende
soo in den jare 1610 als in de leste alteratie con-
trarie sijnen eet tegens sijn wettelicke overicheyt
opgestaen ende veranderinge van de regeringe ver-
socht, uytmuytende in bitterheyt see in 't politijck
als kerckeljcke .

Jan de Rijck is een burger ; ende heeft voorts 't
sijnen regarde plaets 'tgene hiervoor van Joachim
Uytewael geseyt is .

Gijsbert Jansz. Schoenmaeker is een burger van
slechte conditie, die hem door sijn botticheyt heeft
laten gebruycken tot een medehooft van de scheur-
maeckers in de kerck, andere goede slechte luy den
tot hot absenteren van de Remonstrantsche predi-
cation geinstigeert, al onder 't decksel dat hij suleks
was doende conscientie wegen, daer hot nochtans
was om daerdoor merle in de regeringe to komen,
daer hij evenwel om sjn botticheyt niet toe en is
geadvanceert .

Namen van de persoonen, die als Staten's lants
van Utrecht voor de leste alteratie geweest
ende daerinne alsnoch sijn, vermidts zij
hare merle-Staten tegens harm eedt helpers
verraden ende nae den wille van den Prins
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in alles tot verplettinge van 's lands privi-
legie, rechten ende wetten geaccommodeert
hebben .

Geeligeerdens

1. Jonker Dirck van Eck, canonick St. Peters .
2. Jonker Jan van Renes, prost van Mijdrecht .
3. Jonker Gjsbert van Hardenbroeck, canonick

t' Oudemunster .
4. Mr. Adriaen Ploos, canonick ten Dom .

Ridderschap
5. Jonker Aernt van Suylen van Nyvelt, heer tot

Geresteyn .
6. Jonker Jacob van Suylen van Nyvelt, heere

tot Hoeflaken .
1 . Dirck van Eck is een persoon van seer geringe

conditie, die sin moeder hertrout is met een turf-
boer, in de wandelinge genaemt Herman Joncker,
dewelcke vermidts hij 's lands middelen gefraudeert
hadde een sententie om to doen honorable ende pro-
fitable amende daerover gecregen heeft ende alsulcks
infaem gemaeckt is . De voorseyde Eck heeft in sijn
jouckheyt van de godtshuysen geleeft ende daernae
geworden sijnde canonick St . Peters is alsoo in de
Staten geraeekt, in dewelcke hij eenige jaren geweest
hebbende heeft hens daerin in den jare 1610 ende
daernae tot voor de leste alteratie tegens sijn eer
ende gedanen eedt sin mede-heeren helpen verraden,
hem in alles nae den wil van den Prins geaccom-
modeert, hem met de hoofden van de faetie gevoeeht
ende die mede helpen uytvoeren ende sijn mede-
geeligeerdens geeasseert heeft, alles principaliek om
daerdoor sijn profijt to doen, gelijek hij wel onbe-
sehaemdeliek ende met groote bottieheyt bewesen
heeft in 't ineorporeren van de commandeurien ende
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provens, die tot's landts profijt bj de oude regeringe
warm geimployeert, voor sijn sonen ende dochteren,
hoewel hij selfs met de geestelieke goederen moor
als genoech was gebeneficeert .

2. Jan van Renes is een goet Stichts edelman
van goeden huyse, die eenige jaren in de Staten
geweest siende ende hem altijt daerinne als sijn staet
meriteerde seer getrouwelick tot de leste alteratie
toe gedragen ende de factionisten dapper tegenge-
staen heeft ; dan siende de leste alteratie heeft hem
datelick nae den wille van den Prins geaccommo-
deert, sijn mode goede genomen resolution met den
voet getreden , sijn merle-heeren helpen verraden
ende hem met de factionisten gevoecht, haer factie
tot verplettinge van 's lants privilegien tegen amen
gedanen eet helpen uytvoeren , ende sijn medegeeli-
geerdens oock gecasseert .

3 . Gijsbert van Hardenbroeck is een Stichts edel-
man, die eenige jaren in de Staten geweest sijnde
heeft hem altijt met de oude regeringe gehouden ;
dock siende de leste alteratie heeft hem mode ge-
voecht ende gedaen als hierboven num . 2 geseyt is .

4, Adriaen Ploos is hier geboren, dock sijn vader
een vreemdeling, als eon boerensoon uyt de Loos-
drecht, ende consequentelick van goon qualite . Sijn
vader soude sonder beneficie hebben moeten failleren,
ende hij is tot sin ende sijn vaders huysgesins onder-
hout gebeneficeert geworden bij de oude regerende
heeren met eon canonicksprove ten Dom, ende alsoo
voorts geraeckt in de Staten, alwaer hij met de oude
regerende heeren veel goede resolution tegen de
factionisten helpen nemen heeft, welcke hij, vergetende
sijn eer ende eet, aen de hoofden van deselve ende
sin Excellentie heeft gereveleert ende daertegen met
deselve als merle-principael hooft van de factie ge-
complotteert, sjn merle-heeren verraden, 's landts
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privilegien verplet, oock sijn merle-geeligeerdens doen
casseren ; voorts sick ingereert 1) om to sijn rechter
over den heere van Olden-$arnevelt, die hem noch-
tans groote deuchden ende favour gedaen ende be-
wesen hadde, om denselven om gelts wille merle to
helpen verwijsen, gelijck hjj gedaen heeft . Hj heeft
oock voor ende in de leste alteratie met valsche
proposition ende rapporten d' eenvoudige verleyt ende
bedrogen , ende hem voorts in alles soo in 't kercke-
licke as politjjcke tot renversement van dien 't eene-
mael soo valsch ende schelmachtich gedragen als
yemant van de factionisten, daermede hij soo voor
hem selven als sijn gantsch kael geslacht ontallicke
groote beneficien ende officien, soo van provens,
thesaarierschap, commandeurien, marschalckampten,
raetsheerschappen, rentmeesterschappen ende antlers
tot uytputtinge van 's lams middelen ende haere
verrijckinge onbehoorlick heeft becomen .

Ridderschap .

5 . Jonker Aernt van Zuylen is eon edelman van
't Sticht, eenige jaren, oock voor den jare van 1610
ende daerna, in de Staten geweest ; was oock aen de
muytinatie van den jare 1610 plichtich, dock heeft
't solve altijt gedissimuleert om in de regeringe to
bljven, oock soo dat hij de factionisten die uyt de
provincie to kercken gingen weynich voor de leste
alteratie, als sjnde burgemeester van de stadt uit
de Ridderschap, seer heftich doen vervolgen ende
haer voor factionisten ende perturbateurs van den
staet ende gemeyne ruste verclaert ende daervoor
helpen condemneren heeft, oock resolution tegens
haer helpen nemen ende hem dapper tegens haer

1) Deze twee woorden staan in plants vau hot doorgehaalde
gesoil icite ert .
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gestelt, totdat hij, siende de leste alteratie, sijn ge-
veynst ende seditious gemoet, dat hjj tot die tijt
toe hadde gedissimuleert, laten uytbersten heeft,
soo met sin mede-heeren tegens sin eer ende eet
to helpers verraden, sijne mede goede genomen
resolution met de voet to treden, hem in alles nae
den wille van den Prins met de factionisten to vQe-
gen tot verplettinge van 's lants privilegien, hem in
alles troulooslick ende valschelick to comporteren,
niettegenstaende hij hem seer onbehoorlick heeft ge-
rijckt uyt 's landts goederen .

6 . Jonker Jacob van Zuylen is eon Gelders edel-
man, die lange jaren in de Staten is geweest, hem
altijt gehouden hebbende, oock in den jare 1610,
met de oude regeerders tegens de factionisten, dock
siende de leste alteratie heeft hem vermidts zijn
kleyn verstant laten misleyden .

Den 29 Julij 1618 is de secretaris Ledenberch ge-
casseert nadat hij over de dertich jaren hot secretaris-
ampt bedient ende den laude groote diensten gedaen
hadde, ende is voorts in sijn plaetse gecomen de
clerck van Milander met namen Antonis van Hilton,
die deselve staet niet en meriteerde, eerst vermidts
sijn goring verstant, ten anderen omdat hj was eon
vreemdeling, in materie van staet van Utrecht
't eenemael onervaren .

Den 30 Julij 1618 is hot lidt van de geeste1 jcken
naer voorgaende nominatie geaugmenteert met Mr,
Nicolaes Berek, canonick van St. Jan, ende Jacob
Asch van Wijck, canonick St, Peter . Welcken Berck
is eon persoon van geen qualiteyt, als eon speck-
koopers soon, geen geboren borger, ende is noyt in
regiering geweest ; gelijck mede niet geweest en is
de voorseyde Asch van Wick, wiens vader hier
mede vreemt van uyt de Betuwe gecomen was .

Bijdr, en Meded. XVII,

	

7
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Den 1 Augusti 1 6 1 8 is de Riddersehap geampli-
eert met

1 . Jonker Frederick van Suylen van Nij velt ,
heere van 's Heeren Aertaberch , die deselve staet
niet en meriteerde noch mochte bedienen, eerst
omdat hij, getrout sijnde ende alsulcks buyten echt,
sijn maeeht met kinde gemaeckt heeft, ten anderen
door sijn kleyn verstant ende dat hij hem van sijn
huysvrouw (die t' eenemael liehtveerdieh ende een
gantseh oncuyseh leven leydende is) laet regeren als
een kint . Hjj heeft hem oock vooren in de leste
alteratie met de factionisten gehouden ende daerdeur
eynteliek nae eenige onbeschaemde sollicitatien, die
een edelman van eenich verstant in 't minste niet
toe en stonden, sjnen voorseyden staet becomen .

2 . Jonker Arent van Aesewijn, heere tot Ruwiel,
die deselve staet niet en behoorde noch mochte be-
dienen, eerst vermidts hij met sijn broeder den
ouden heer van Braeckel in de Lijcestersche tijden
ende daerontrent, oock daerna ende voort in den
jare 1610 ende dese leste alteratie tegens den staet
van 't landt ende de wettige overicheyt als hoofden
van de factie haer altjjt gestelt ende die to renver-
seren gesocht hebben ; heeft oock, getrout sijnde ende
alsulcks buyten sijn echt, met andere getroude vrou-
wen oncuysche conversatie gehouden, in openbare
hoerhuysen ende bordeelen sijn loop doorgaens ge-
hadt. Merle was hj een persoon van gering ver-
stant, die evenwel door sijn onbeschaemde sollici-
tatien tot sijndn staet is geraeckt .

3 . Jonker Antonis van Aesewijn, heere tot
Braeckel, is een sone van den voorseyden ouden
heer van Braeckel, welcke als voorseyt was een
principael hooft van de perturbateurs van den staet
van 't lant, dewelcke hem met 's lams middelen
seer onbehoorlick hadde gerijckt met 't genieten van
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ontallicke beneficien ende tractaznenten, die hij voor
hem ende sijne kinderen van den laude was tree-
kende, suleks dat hij ende sij n kinderen ende over-
suleks deselve Antonis van Aesewijn daervan genoech
aen 't laude to verantwoorden hadden, om 't weleke
to ontgaen ende sjnen aengeboren muytachtigen
aert to voeden hjj met de factionisten hem heeft
gevoeeht, ende is eynteljjek nae eenige onbeschaemde
sollicitatien, die eon edelman niet toe en stonden,
in de regeringe geraeekt,

4 . Jonker Godart van Rede, heere tot Ameron-
gen, is een goet edelman, geboren in 't Stieht ende
van seer goeden huyse, die de factie niet en heeft
gehanthaeft .

5 . Jonker Godart van Rode, heere van Neder-
horst, van geljjeken als numero 4 straeks hiervoor
geseyt is.

6 . Jonker Peter van IJardenbroeck . Hiervan is go-
seyt numero 2 van de sehepens buyten de vroetsehap .

Den 19 December 1618 heeft sijn Exeellentie,
naedat hij de geeligeerdens die hot met hem hielden
hadde gepersuadeert, dat sij caisseren souden uyt
haer lilt de navolgende personen, op sijn Prinse-
lieke belofte dat hij deselve cassatie soude doers
approberen bij de Staten Generael, als nochtans tot
noeh toe niet en is gesehiet, daermede gecasseert
uyt hot collegie van de 11.11. Staten

Van de Geeligeerde :
Mr. Johan de Goyer, eanoniek ende thesaurier der

kereke van St. Marion t'Utreeht, wiens vader is
geweest van eon seer out geslaehte, langen tijt in
regieringe ende oock borgemeester der stadt Utrecht ;
ende hj solve is verseheyden malen gedeputeert ge-
weest in 't collegie van de Staten Generael,

7 *
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Jonker Johan van Grovensteyn, canonick ende
scholaster ten Dom, deweleke is een edelman van
goeden huyse, die al sijn leven t'Utrecht gewoont
heeft ende vermidts sijn bequaemheyt eenige honora-
bele Staten bedient ende in 's landts regieringe
eenige jaren is geweest .

Van de Ridderschap
Jonker Justus van Rijsenburch, heere tot Rijsen-

burch, een out riddermatich persoon, wiens voor-
ouders altijt in de ~ergaderinghe van de Staten van
Utrecht sijn verschreven .

Jonker Adolf van Wael, heere tot Maersbergen, ut
supra ; wiens vader merle uytgeleyt is geweest in den
jare 1586 .
Jonker Willem Bor van Amerongen, heere tot

Sandenburch, ut supra ; ende is sijn vader mode uyt-
geleyt als voren .

Jonker Frederick van Baexen, heere tot Koninex-
vrije, ut supra, ende sijn vader mode uytgeleyt als
boven, ende is sijne Ed, mode gedeporteert van hot
stadthouderampt van de lemon 's landts van Utrecht,
ende in sin plaetse gestelt Cornelis van I)euverden,
die deselve staet oock geensins en meriteerde, soo
om de redenen 't sijnen regarde onder de vroetschap
staende verhaelt, alsmede dot 't voorseyde stadthou-
derampt noyt als bij edelen ende de beste van den
lande is bedient geweest .

Den (14 Januari 1620) ~) is graef Ernst gegaen in
't collegie van de Heeren Staten van Utrecht, bij
hem hebbende Gijsbert van Hertevelt, canonick ten
Dom, ende Mr . Johan Strick, canonick van Oude-
munster, welcke twee persoonen de voorseyde graef

1) De datum is in hot H .S . weggelaten . Zie D o d t, Arch . 'I 9i .
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Ernst (die maer commandeer van 't krijchsvolck
t' Utrecht was) begeert heeft van 't voorseyde co1
legie , dat sjj merle Staten wesen ende daervoor
compareren souden met die van 't selve collegie,
willende dock dat 't selve collegie van de Staten
haer daervoor erkennen ende tot dien eynde date-
ljjck in sijns graefs Ernsts presentie daertoe eedigen
souden, hoewel dit alles tegens de notoire 's lands
privilegien , wetten ende rechten was strjjdende,
vermidts de voorseyde twee persoonen tot de voor-
seyde staet in 't alderminste niet en waren geeli-

7 daerover de gecommitteerde van de vroet-
sehap (welcke d'electie alleen toequam) geprotesteert
hebbend van nullite ende 't groote ongeIjek, dat men
haer daerdoor aendede ; ende heeft evenwel de voor-
seyde wil van graef Ernst (die men met recht wel
mach noemen gewelt) met het eedigen van deselve
persoonen effect moeten sorteren, oock soo dat de-
selve persoonen nae het vertreck van graef Ernst
als Staten in 't voorseyde collegie sijn bljjven sitten,
ende niettegenstaende de groote doleantien van de
vroetschap over 't gene voorseyt aen sjjn Excellentie
ende de Staten gedaen .

Be voorseyde Hertevelt en meriteerde de voorseyde
staet niet, 500 uyt redenen voorseyt alsoock omdat
hjj is een vremdeling, dock hebbende vereregen een
canonicksprove ten Porn, die in 's landts dienst
wesende als ridtmeester hem met rooven ende plon-
deren ende sijn heeren gelt met quade practljcken
to possideren hem beholpen heeft . llj heeft hem
oock seer ontrouweljck ende schelmachtich directe-
ljjck contrarie sjjnen gedanen eedt tot verradinge
van sjn heeren ende meesters ende tot renverseren
van Karen staet gecomporteert in sjnen dienst, als
hj was capiteyn van de waertgelders t'Utrecht,
weygerende to executeren de commandementen van
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de 11.11 . Staten in 't waernemen van de wachten,
daer hij nochtans een jaer lang hadde gagie getogen .
Bovendien heeft hjj eenige luyden seer verraderljek
ende moortdadich om 't leven gebracht , ende geen
middelen tot sijn onderhout hebbende als sijn prove,
die hem door sijn braveren kleyn genoech viel, heeft
hij sick met de factionisten ende matins gevoecht .

De voorseyde Strick en meriteert de voorseyde
staet merle niet, eerst om redenen voorseyt, ten
anderen omdat hij is de soon van Jan Strick, in de
Lycestersche factie en daerontrent secretaris vau de
Staten van Utrecht, deweleke contrarie sijn eedt
tegen sin heeren ende meesters opgestaen, een
principael hooft van de factionisten alsdoen oock
geweest is ende soo gebesoigneert heeft dat hij veel
goede patriotten, waeronder oock warm sijn eygen
heeren ende meesters, heeft doen uytleyden . De
voorseyde jonge Strick heeft sjnen aengeboren Sedi-
tieusen aert soo voor als in den jare 1610, oock
in dese leste alteratie, boven matnn getoont ende
alsoo tegens sijn wettige overicheyt opgestaen, ende
heeft sick als heymelick medehooft van de factionis-
ten tot verandering van 't kerckelicke ende politijcke
laten gebruycken .

De namen van de persoonen, die in den jare 1618
gedient hebben als burgemeesters, schepenen, came-
raers ende raden der stadt lJytrecht, ende op den
24 Ju1ij 1618 tegensnotoire keysers-privilegien ende
ordonnancien van haer officio ende cot sin ontslagen
ende gecasseert, sijn voor dese gesonden ; van vele
derselver qualiteyten ende regieringe is in 't gene nu
gesonden wort oock gemeldt l).

1) Klaarblijkelijk wordt hier verwezen naar een gedeelte der
aan de Groot gezondene memorie, dat echter thans ontbreekt .
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Addenda .
Bjj Jonker Laurens van Njjhof adde : hjj heeft hot

met de Remonstranten gehouden .
Jonker Adam van Loehorst heeft vhf jaeren lanek

aeneen geduerende geweest sehepen der stadt Utrecht,
hem daerinne vroom , eerlick ende getrouwelick ge-
queten, oock in alle sine aetien ende in 't hantha-
yen van de Remonstrantsche religie met reden ende
verstant, als hj, sonder room , heeft .
Mr . Johan van Pallaes is eon geboren borger,

heeft de saeke van de Remonstranten toegestaen .
Willem van Nyenrode is eon out borger, geweest

vjjf jaren sehepen, daertoe bequaem ende heeft hem
daerin wel gequeten, geljek hj ooek gedaen heeft
in sjjn Remonstrantsche religie, alsoock getrouwelick
sick gedragen in den ontfang van de bisdomsthien-
den. Sjn vader ende grootvader hebben oock lange
jaren geweest in de regieringe, soo radon als sche-
penen, haer ooek wel gequeten .

Roetert van Millingen is eon geboren borger van
oude borgersgeslachte, heeft langen tjt raet ende
oock schepen geweest, daertoe bequaem, hem in 't
solve sin officio ende ampt getrouwelick gequeten,
alsoock in alle sjne actien wel gecomporteert, de
Remonstrautsohe religie voorgestaen .

Radon :
Direk do Goyer heeft hem in sjjne ampten getrou-

welick gequeten, geljk oock sine ouders hebben ;
do Remonstrantsche religie wel voorgestaen.
Cornelis Rjcouts heeft hem in sin ampten ende

vordere action wel gequeten .
Willem Willemsz, van der ileyde heeft sick in de

regieringe wel gequeten, de Remonstrautsehe religie
met verstant voorgestaen .

Jacob van Schendel heeft hem getrouwelick in do
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regiering gequeten ; alsoock Jacob Born, daertoe be-
quaem, de Remonstrantsche religie met verstant
toegedaen.
Dirck van Leeuwen heeft hem in de regieringe

wel gequeten .
Dominicus Bogard is een out burger .
Gerrit Crouse, borger.
Johan van der Pol, een borger .
Laurens van Batturn, een out burger, heeft sick

in de regeringe getrouwelick gedragen .
Johan Roelofsz van Cuylenburch, een borger, ijve-

rich Remonstrantsch, heeft hem in de regeringe
ende alle sijne action wel gedragen .

Cornelis van der Hagen, een borger .
Mr. Gerrit van Wassenaert is een rechtsgeleerde,

bequaem tot de regeringe ; heeft hem wel gequeten,
een ijverich ende verstandich Remonstrant .
Johan van Doomn heeft hem wel gequeten, een

ijverich ende verstandich Remonstrant .

Namen van de maerschalcken des gestichts
van Uytrecht, die bij d e Staten 's landts van
Utrecht oock op valsche proposition ende
rapporten van Mr. Peter van Leeuwen,
tegenwoordich raet ende procureur-generael
's Hoffs van Utrecht, in Julio 1621 van hare
officien sijn gecasseert.

Jonker Geraert van Rjsenburch, maerschalck van
Abcoude . In sin plaets gekomen, die hot uut ver-
haelde redenen niet en meriteerde, jonker Frederick
van Suylen van Nyvelt, heer van 's Heeren Aerts-
berge .

Jonker Gijsbert van Rjsenburch, maerschalck van
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Eemlant . In sijn plaetse gecomen Johan Ploos, die
het niet en meriteerde .

Jonker David van Suylen van Natewisch, maer-
schalck van 't Overquartier . In sijn plaetse gecomen
jonker Ernst van Rhede, houtfester.

Namen van de schouten ende secretarissen
van de plattelanden (les Stichts van Utrecht,
die in Decembri 1621 bj de Staten's landts
van Utrecht gecasseert ende die weder in
haer plaetse gecomen sijn .

Gerrit Logen, flu Gijsbert Jacobsz, schout tot
Emmenes Binnensdijcks 1 ) .

Adriaen Backer, flu Jan Gijsbertsz, secretaris tot
Emmenes Binnensdijcks .

Meynert Volckertsz Saeb, nu W jno1t Panhuysen,
schout tot Bunschoten .

Lenart Lenartsz, nu Willem van Lamsvelt, se-
cretaris tot Bunschoten .

Rick van Mulenborch, nu mr . Adriaen Mol, se-
cretaris van Duyst, Haer ende Sevenhuysen,

Gerrit Verhaer, flu Gerrit van Eck, schout tot
Leusden .

Jan Volckering, flu Dirck van Lier, schout tot
Loenen .

Gijsbert Lamberts, nu Gijsbert Wormsz, schout
tot Nichtevecht .

Antonis van Eewijck, nu Adriaen Claessen, schout
buyten Catharinenpoort ende 't Lijnpadt .

Jacob Martensz Meerling, nu Gerrit Obijn, schout
tot Bunnick ende Vechten .

Peter Claesz van Velpen, nu Antonis Gijsbertsz,
schout tot Werekhoven .

1) In inarbine links : In wiens plaetse eerst een eleerrnaecker .
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Gerard van Blanckendael, flu Jan Gerbrantsz,
schout tot Honswijck .

Matthaeus Stogens, in wiens plaetse eerst den
caersemaecker Lambert Fransz in de Backersteech,
flu Jan Gerbrants, schout tot Overlambroeck .

Willem Gerritsz van der Wal, nu Hans van Keulen,
schout tot Abcou.
Egbert Balthus, nu Pauwels van Brevelt, schout

tot Themaet.
Dirck van Cronenborch, nu Henric Jeronymusz,

schout tot Outhuysen .
Cornelis Corssen, nu Gerrit Jansz, schout tot

Vinckeveen .
Gerrit Jansz, flu Henric Jeronymussen, secretaris

tot Vinckeveen.
Henric Victorsz, flu Gerrit Jansz, schout tot De-

nemarcken.
Gerrit Jansz, nu Peter Adriaensz, secretaris tot

Denemarcken .
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