Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 II lithograaf alkier, bezorgd, en wij gelooven dat zij zijneinrigting tot aanbeveling zullen strekken. Ook de wijze van verzenden is veranderd. De on- dervinding heeft geleerd dat het niet wel mogelijk is hetwerk in twaalf gelijke deelen op te voren bepaalde tijdenaf te leveren. Vele stukken zouden dan afgebroken moe- ten worden, iets, dat de lezing moeijelijk maakt. Telkenszoude een half of vierde blad druks moeten worden toe- gevoegd, om de wet op het zegelregt niet te overtreden,en omdat de kenteekenen dier belasting de sierlijkheid vanhet werk niet zouden verhoogen, moesten wij te eerder toteene uitgave op

onbestemde dagen besluiten. Te dikwerf ondervonden wij het onaangename van hetgemis van goede bladivijzers in werken dezer soort, omze onzen lezers ie onthouden. Het zijn de eenige midde- len, waardoor de historische stof, die zich aan alle kantenop een hoopt, bruikbaar wordt gemaakt, en er behoorde,naar ons inzien, bijna geen werk in het licht te verschij- nen, waarin zij niet werden gevonden, al is het ook datzij velerlei opofferingen kosten. Eindelijk nog iets van de hierachter volgende naam- lijst. Bij het berigt der uitgave van dit tijdschrift ver- zochten wij eene duidelijke opgave van naam, enz. Ookhier verlangden wij naauwkeurig te zijn en zouden daar- om gaarne de eigene opgave der

Inteekenaren ontvangenhebben. Wij gevoelden evenwel dat er niet op aange- drongen mogt worden en hebben getracht in het ontbre- kende eenigzins te voorzien, thans verzekerd zijnde ver- schooning te vinden waar een misslag ontdekt wordt.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 INLEIDING. Als men de onderscheidene afdeelingen ^der weten- schap gadeslaat, die, als zoo vele fakkels, haar lichtop de geschiedenis moeten werpen, en waarvaneenige, gemakshalve en tot herinnering, tautologischmisschien, op den titel dezer bladeren worden opge- noemd, dan komt men gewis tot de overtuiging, dater veel duisters in het uitgestrekte gebied der historieis; en ieder, die zich met het kennen der opper- vlakte van de dingen niet te vrede stelt, zal gaarnede belijdenis afleggen, dat het onbekende verre weghet bekende in grootte overtreft. Lijdt het, ten aanzien der zoogenaamde oude ge- 1

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 onkunde altijd de kans overblijft, dat de blinde, diehandelen wil of moet, zoo wel het goede als hetkwade zal kiezen. Nu moge het onschadelijk zijn, dat is, het mogegeen stellig, geen zigtbaar nadeel aanbrengen, alswij andere, inzonderheid afgelegene en met ons ingeene betrekking staande landen in eene schemeringzien; het moge voor onbeduidend worden gehouden,als de ondervinding van vreemden voor ons te loorgaat: die van ons zelven te verwaarloozen, zal welniet dan schade na zich slepen, al is het bewezendat wij leven konden, toen wij om haar niet dachten. Door het gezegde wat breeder uit te

werken, zoumen het antwoord krijgen op de vraag, of het eenignut zal hebben, het cyfer onzer historische werkenmet een tijdschrift voor de geschiedenis van Utrechtte verhoogen. Het kan echter uitgesteld worden totde vraag gedaan wordt. Aangenamer is het te ge-looven, dat het nut aan geen twijfel onderhevig kanwezen, om zoo doende aanstonds over de uitgavezelve te kunnen spreken. Het veld, dat wij ons ter bewerking voorstellen, isniet klein. Van het eerste oogenblik af, dat wijeenig historisch licht op onzen bodem bespeuren, totaan de middeleeuwen, die onze archieven en biblio- theken eene rijke erfenis nalieten, en van daar wedertot op onze dagen, wordt de belangstelling zoo zeergaande

gemaakt, dat er voor de arbeiders geen ge- brek aan werk te vreezen is, zelfs dan als hun getaldagelijks aanwast en hun ijver niet verflaauwt. Ware l*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 en menige kostbare bijdrage voor de wetenschap,menigen onschatbareu wenk voor haren beoefenaarverloren doet gaan. » Intusschen verschillen de meeningen van schrijversen deskundigen over de wijze, waarop de historie be- oefend moet worden. De geleerde vertaler van VANKAMPEN'S geschiedenis der Nederlanden, waaruit onzehoogduitsche starnverwanten de lotgevallen leeren ken- nen van het volkje, dat aan de laatste oevers van denin zee uitstroomenden duitschen Rijn woont, de metroem bekende hoogleeraar LEO, noemde het voor eendozijn jaren Hollanderei, als deze of gene Germaanzich wat

diep in het onderzoek van dingen stak, dieniet eenige duizenden vierkante mijlen van den aard- bol te gelijk aangingen; en men vroeg wel eenswaartoe toch dat scherpe navorschen diende van opzich zelven staande gebeurtenissen, die nooit van merk-baren invloed op het geheel van 's werelds lotgevallenwaren. Men verweet het de geschied- en oudheid- kundige Vereenigingen, dat zij hare krachten aan aldie kleinigheden van den voortijd verspilden; alleenhet bewerken van een aanzienlijk tijdvak, eenigeeeuwen of leeftijden groot en van algemeen belang,waarin het openbaar leven zich krachtig ontwikkelde,was, naar men zeide, de moeite van een diepgaandonderzoek waard, en men vergat daarbij te

voegen,dat zonder de zoo even genoemde Hollanderei, zon- der de grondige kennis van die kleinigheden, al hette boek stellen van voorname en opspraak makendevoorvallen zoo gemakkelijk wordt, dat ieder zijne

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 10 spronkelijke stukken begeeren en den arbeiders tenlaste kunnen leggen, dat zij niet vrij gemaakt warenvan plaatselijken of anderen invloed, die hunne mee- ning bestemde of wijzigde, en hun gewigtig deed voor- komen wat van minder belang was. Een volgendezal het een met het ander vragen, en als onze mede- werkers tot eenig resultaat zijn gekomen, op dehoogte willen gebragt zijn om zelf te kunnen beslis- sen, in hoe verre de verkregene uitkomst de waremag genoemd worden. De laatste eisch is gewis niet minder redelijk dande eerste, en zonder twijfel zal hij in aanmerkingkomen bij den schrijver,

wien het niet te doen isom opgevatte denkbeelden een ligchaam te geven,maar die het algemeene nut, de waarheid namelijk,bedoelt. Van daar, dat in onze bladeren het voor- geslacht nu en dan in zijne eigene taal spreken zal,en hoezeer van eenigen onzer lezers niet te vergenis om altijd met vreemd geworden of verouderdewoorden en vormen te worstelen, zullen zij gewisniet willen vergeten, dat het de roeping van anderenblijft hunne krachten daaraan te beproeven, en dathet in de strenge beoefening der wetenschap op eenerigtige mededeeling der gedachten, op eene naakte,dat is, onopgesmukte ten toon stelling van het een- maal gebeurde aankomt; zij zullen het onzen medewer- kers vergeven,

als het uiterlijke van wat zij voordra- gen niet altijd even jong en bevallig is, bedenkendedat het hoofddoel daarvan niet wezen mogt om tenkoste der waarheid te schrijven in eenen stijl, dien

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 11 men nu eens den titel geeft van sierlijk en aange- naam, dan weder van deftig en historisch. Onze medewerkers zullen zich herinneren, dat eenegroote verdienste van het schrijven hierin bestaat, dathet algemeen en goed gevat worde, waarom zij ver-pligt zijn den mond, niet het hart, eenigermate naarhunne lezers te plooijen. Maar even als de welspre- kende redenaar zich niet zal aftobben om eene g ofr of sch zoo uit te brengen als hem dit welligt opzijne eerste school is voorgeschreven en hij gewisreeds menige n tegen de in zijne jeugd ontvangenewetten aan en tot ergernis van zijnen wetgever bij hetslot

van een woord achteloos heeft behandeld, evenzoo moet aan de individualiteit onzer medearbeiderseenige vrijheid worden gelaten. Het is hun nietmogelijk alle bezwaren der onderscheidene lezers tevoorzien en op te heffen; wilden zij in alles voorallen geheel verstaanbaar zijn , dat streven naar over- duidelijkheid zoude voor de lezers beleedigend kun- nen worden, omdat er voor hunnen geest dan nietste werken overbleef, en dit is wel het allergevaar-lijkst. Buitendien is er iets van meer aanbelang in hetoog te houden. Hij, die ooit ter goeder trouw ge- waagd heeft de stift der geschiedenis in de hand tenemen, heeft ook de moeijelijkheid, laten wij zeggende onmogelijkheid leeren kennen om buiten

dwalingente blijven. Eene waarheid, die ieder toestemt. Hetis zoo, en desniettemin is het noodig haar dikwerfen ook aan het begin van dit werk te herhalen. Is

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 22 dant en Intendant heeft moeten maken niet allent-halve, naar hij berigt werd, den besten uitleg ont- vangt en dat door aanzienlijke heeren, die het uitnabestaanden van Regenten en anderen hadden ge- hoord, werd gewaarschuwd, dat hij daarover werdgesuspecteerd; hij heere van DIJKVELD derhalve enom andere redenen verzoekende, dat Hun Ed. Mog.de goedheid zouden believen te hebben, van hem nietalleen van het vervolg der voorzegde commissie teexcuseren, maar ook in het toekomende geen andereaan de Franschen op te leggen, ten einde hij daar- door moge worden

gedispenseerd van eenige van degemelde heeren (welke, zoo hij verklaarde, nooit uitzichzelven maar altoos en alleen tot verrigting vanzaken, hem bij Hun Ed. Mog. aanbevolen, haddebegroet) te moeten gaan spreken. Waarop gedelibereerd zijnde, hebben al de aan- wezige Leden van de Vergadering verklaard, hendienaangaande niets te zijn voorgekomen, en verderverstaan, dat dewijl de heer van DIJKVELD, op ex- pres verzoek en commissie van Hun Ed. Mog., tenwelwezen van de provincie en goede ingezetenen vandien, zeer goede devoiren en dienstelijk doende, enover zulks onbetamelijk en onredelijk is, dat dezelvedaarover met suspicie werd bezwaard en zulks be- hoort te

worden belet en tegengegaan, alle de hee- ren allenthalve zullen betuigen en doen blijken hetgenoegen, dat Hun Ed. Mog,, over de conduite bijden heer van DIJKVELD in die zaak gehouden, zijnhebbende, en dat de heeren gecommitteerden van de

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 26 ieder berigt van de grootste oudheden-verzamelingdes vaderlands niet meer alleen door den streng we-tenschappelijken onderzoeker met gretigheid gelezen,maar het trekt de aandacht van een aantal beschaafdeliefhebbers. Zeker toch is het en verblijdend tevens,dat de onkunde, die vroeger uit de hoogte op dieoude dingen plagt neder te zien, langzamerhand ver- dwijnt, waardoor alle voorwerpen die uit den grijzenvoortijd overbleven, vrij algemeen met ijver wordenopgespoord, tegen verder bederf beveiligd en dienst- baar gemaakt aan de betere kennis van het verleden,en wel van een

verleden, waaruit ons dikwerf nietsanders bekend is, dan hetgeen in den grond dien wijbetreden, verborgen was. Het zal dan niet vreemd schijnen, dat de berigtenaangaande 's Rijks Museum wel eens het onderwerpvan een gesprek uitmaken, ook lang nadat zij in deStaats-Courant werden medegedeeld, omdat zij, bo- ven andere dagblads-artikelen uitmuntende, in geheu- gen blijven als veel van hetgeen hen omringt reedsvergeten is. Zoo kwam dan ook het Verslag aangaande hetMuseum van Oudheden te Leiden, in de Staats-Courant van den 9. April dezes jaars voorkomende,ter bane, en gaf het aanleiding tot eene wisselingvan gedachten, waaruit het ons vergund zij met

allebescheidenheid en zonder een groot gewigt aan onzewoorden te hechten, hier iets in het midden te bren- gen. Het betreft de vraag, welke verzameling welhet meest in aanmerking zoude komen, wanneer deze

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 35 OVEll DE OUDHEID VAN DE MUNT TE UTBECHT. In de Algemeene Konst- en Letterbode, 1834, 2, 36volgg. verscheen een zedig onderzoek of de stadUtrecht, van alle oude en onbekende tijdenaf, het muntregt bezeten hebbe, door D. GEOEBE,Lid der Maatschappij van Nederlandsche Let- terkunde te Leiden. De verdienstelijke schrijvervan dit stuk begon met het regt van die stad opalgemeene gronden te betwijfelen, ofschoon VAN DEWATEE, in het Utrechts plakkaatboek, 3, 716, enBUKMAN in zijne Utrechtsche Jaarboeken, 2, 405, datregt, in navolging van MATTHAEUS (de nobil. lib. XI.cap. 12) , aan die stad hadden

toegekend. Na het zeggen van BILDEEDIJK (Gesch. des Va-derl. 4, 358 en Opheld. tot bl. 185. aant. 2) scherp 3*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 38 slagen, maar deze plaatsen hebben, zoo verre denschrijver bekend is, daaruit nooit aanleiding genomenom zich 'het stedelijk muntregt toe te eigenen. Deheer GKOEBE meent, dat Utrecht dit evenmin hadmoeten doen. Tegen dit opstel verscheen in het Tijdschrift voorGeschiedenis, enz. van Utrecht, 1837, bl. 325 volgg.eene verhandeling O ver het oude muntregt der stadUtrecht, van wijlen den Burgemeester onzer stad,Jonkhr. Mr. H. M. A. 3. VAN ASCH VAN WUCK. Deachtenswaardige schrijver, wiens bescheiden toon menaanstonds herkent, beweerde

dat een onderzoek, alsdat van den heer GKOEBE, niet wel zonder kennisvan de archieven dier stad konde gedaan worden.Utrecht had iets eigendommelijks, en wilde men hareinstellingen met die van de hollandsche steden b. v.vergelijken, dan liep men gevaar een onjuist denk- beeld te maken van den politieken staat dier aloudestad. Zij stond tot de Bisschoppen in eene geheelandere verhouding als de hollandsche steden tot deGraven; zij koos zelve hare regering, stelde keurenvast, hief belastingen, ging verbonden aan met nabu- rige vorsten, maakte oorlog en vrede. KASPEB BUK- MAN behoorde onder de voortreffelijkste oudheidken-ners. Als

lid van den Eaad der stad had hij al harearchieven onderzocht, eenen nog voor handen Codexdiplomaticus Dioeceseos Trajectensis gemaakt, en bijhet onvermoeid doorlezen en afschrijven van al dieoude stukken het gezigt grootendeels verloren. Ver- der wordt de naauwkeurigheid en oordeelkundio-heid

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 39 van BUKMAN zeer geroemd, die op eigen onderzoek,en niet op den voorgang van anderen, te boek steldewat hij aangaande Utrecht in zijne Jaarboeken ver- meld heeft. Wat MATTHABUS betreft, deze bewaardeeene der uitgebreidste verzamelingen van oorkondenvoor de nakomelingschap, al is er dan ook op zijnewijze van behandeling, zijn schrijfstijl en zijne oordeel- kundigheid wat aan te merken. Naast hem stond ingelijken rang de griffier VAN DE WATEE met UtrechtsPlakkaatboek, die evenmin als BOEMAN een blinde na- volger van MATTHAEUS was, maar zij hebben, doorde woorden van den laatsten te herhalen en

letterlijkover te nemen, zijne meening willen bevestigen. Dit gevoelen wordt versterkt met dat van Dr. COE-NELIS BOOTH, een man, die, van 1633 tot 1678in onderscheidene hooge betrekkingen werkzaam, zooveel zucht voor de oudste oorkonden der stad lietblijken, dat hij door het Hof van Utrecht vidimussenvan eenige der merkwaardigste charters liet uitvaar- digen 1). Ook deze geleerde kende de Stad het regt i) Dr. CORNELIS BOOTH bragt, in zijne langdurige en be- drijvige loopbaan als Lid der Utrechtsche Regering, met voor-beeldeloozen ijver en kunde, eene bij uitstek fraaije verzamelingvan allerlei, meestal oorspronkelijke stukken bijeen, die, na zijnendood bij twee der aanzienlijkste geslachten ongeschonden

be- waard gebleven, voor weinige jaren door H. H. GEDEPU- TEERDE STATEN dezer provincie voor het gewestelijk archiefverkregen zijn. De vidimussen, in deze verzameling en in hetarchief der stad Utrecht nog voorhanden, en waarop de heerVAN ASCH VAN wiJCK doelt, zijn inderdaad uitmuntend.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 40 toe van muntc te slaen en valuatic van gelde te maken. De schrijver maakt, in het behandelen der beidevoorregten, eerst het tweede tot een punt van zijnonderzoek, en tracht daarna ook het bestaan van lieteerste te bewijzen. Wij wagen het niet om van hetvertoog, voor zoo verre het over de betwiste puntenhandelt, een uittreksel te geven. Evenmin doen wijdit met het antwoord van den heer GROEQE, inhetzelfde Tijdschrift voor 1838, blz. 274 volgg. tevinden. Misschien werden de meeningen van beidebekwame mannen niet juist door ons uitgedrukt, en

wijkunnen ook den onderzoeker van het geschil nietvan de moeite ontheffen om de stukken zelven in tezien. In het belang der geschiedenis van het muntregt,uiten wij den wensch, dat het spoedig op nieuw on- derzocht moge worden. &quot;Welligt zal het eenen des- kundige niet meer moeijelijk vallen de zaak te be- slissen *. ') In al deze opstellen komt het een en ander voor dat denbeoefenaar der geschiedenis niet onverschillig mag we/en.Hieronder rekenen wij ook liet minder gunstig oordeel overMATTHAEUS en BUKMAN , als geschiedvorschors, door de IIH. VAN STEUKENBUBG , VAN LUNENBTJEG en METHORST in CCU thans zeldzaam

en keurig Rapport, betreffende do Souvereini-teit der stad Utrecht, in 1784 ter Statenvergadering aldaaruitgehragt. De volgende woorden , die de heer GROEBE in zijn laatstestuk t. a. p. bl. 309 gebruikt, deeleu wij hier mede tot eenproefje van hetgeen de liefde van een schrijver voor zijn on- derwerp al doet zeggen :

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 <revoelen, zoo dikwijls herhaald, wei-d in de munt-kunde tot wet, hoezeer archeologische en historischeredenen de geleerden hadden moeten bewegen om diemunten aan de stad Maastricht toe te kennen, en zoodoende eene te lang geheerscht hebbende dwaling tedoen ophouden : want niets was meer van grond ont- bloot dan de toewijzing van merovingische muntenaan de stad Utrecht. Nu zal misschien de toekenning dier muntmeestersaan Maastricht en het bestaan van eene vaste werk- plaats aldaar nog hersenschimmig genoemd worden;maar onze

stellingen zullen vrij zeker worden, alsmen de bewijzen onderzocht heeft, die Utrecht enMaastricht voor het bezit van een munthuis in hetmerovingische tijdvak kunnen aanvoeren. Maastricht, sedert 375 de zetel van eenen bisschop,behoorde sedert de overwinningen der Franken aanhet koningrijk van Austrasie, en is op onderschei- dene tijden de woonplaats der vorsten uit het tweedeHuis geweest. De geschiedenis berigt dat koningDAGOBERT I, tijdens zijn verblijf te Maastricht in 635,den H. JOHANNES HET LAM, door het volk ten Her- der verkoren, op den bisschoppelijken zetel aldaarplaatste (SIGEBERT. GEMBL. ad ann. 635), en

datCHILDEKIK II aldaar de brieven teekende, waarbij deabdijen van Staveloo en Malmedy werden opgerigt.Verder moet men opmerken, dat Maastricht in hetmidden lag van het land, door de koningen van Au- strasie en de grootmeesters van het paleis bewoond,en omringd was van de domeinen van Meerssen,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 47 Fouron-le-Comte, Aken, Herstal en Jupille, welkehun beurtelings tot verblijfplaats strekten. De stad Utrecht, die even als Maastricht den naamvan Trajectum voerde, bestond in het merovingischtijdvak nog niet. Deze gemeenschappelijke naam isde grond van de dwaling der muntkundigen. De romeinsche stichting, die den naam van Tra- jectum inferius of Trajectum ad Rhenum draagt en uitde vierde eeuw dagteekent1), werd door de frieschevolkstammen vernield, toen zij zich aan de oeversvan den Rijn kwamen vestigen, nadat de romeinschelegers genoodzaakt waren die streken te verlaten. Opde romeinsche puinhoopen

bouwden de Friezen eensterk kasteel, Wiltaburg genoemd, waarin hunne op- perhoofden of koningen woonden. PEPIJN van Herstal, grootmeester van het paleisdes konings van Austrasie (685-714) verklaarde denFriezen, die toen door een opperhoofd, EADBOD ge- noemd, geregeerd werden, den oorlog. Nadat zijoverwonnen waren, was RADBOD in 697 gedwongen omeen deel van Friesland aan de Franken af te staan,die er een bisdom oprigtten onder het bestuur vanWILLEBRORD, welke reeds door Paus SERGIUS I in i) Daar Trajectum ad Bhenum door PTOLEMAEUS niet ver- meld , noch op de Peutingersche kaart aangewezen wordt, en,het Itinerarium van ANTONIUS het eerste en eenigste ro-meinseh

gedenkstuk is, dat er melding van maakt, denkt deheer SCHAYES (in zijn werk Les Pays-Bas avant et durant la,doiniuat'wm romaine), dat de grondslagen dier stichting door deRomeinen eerst in de vierde eeuw gelegd werden.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 49 noemt het oude Trajecfum niet anders. In de VIII&quot;eeuw kwam de naam van Trajectum weder op; menvindt dien in een diploma van PEPIJN den Korte vanhet jaar 752 !). Wij zien derhalve uit al het voor- gaande, dat de stad Utrecht (het Trajectum inferiusof Trajectum ad Ehenum) in het merovingische tijd- vak nog niet hestond, dat er toen slechts een kasteel,Wiltaburg genoemd, aanwezig was, hetwelk den naamvan Trajectum weder aannam, nadat het in 720 aan denbisschop der Friezen werd gegeven, en dat het grond- gebied van de stad Utrecht nooit op den duur aande koningen uit het eerste Huis behoord heeft, ver-

mits het weinig tijds na de overwinning, op de Frie- zen uehaald, aan bisschop WILLEBRORD, ten behoevevan zijne kerk, geschonken werd. Aan de andere zijde hebben wij gezien, dat Maas- tricht eene bisschoppelijke stad, en, in 375 reedsaanzienlijk, dikwijls door de koningen uit het eersteHuis werd bewoond. Verder is het door historischegedenkstukken bewezen , dat deze stad op den duurden naam van Triectum of Trajectum ad Mosam en inde volkstaal dien van Tricltt of Maastricht droeg. Het komt mij voor, dat deze redenen overtuigendgenoeg zullen wezen om aan te toonen, dat demerovingische muntmeesters hunne munten niet teUtrecht hebben kunnen maken, en dat die stukkennergens anders dan in de

werkplaats van Maastrichtgeslagen kunnen zijn, te meer nog, omdat wij uit i) Dezelfde, t. a, p.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 51 als bezitters van geheel Friesland wedervinden. Datde Franken, onmiddellijk na deze in bezitneming, Fries- land weder ontruimd hebben, wordt bevestigd dooreene kronijk der XIII&quot; eeuw, waaruit de bedoeldeschrijvers hunne verhalen trokken, en die door denheer SCHATES, in het uitmuntend werk, dat ons reedszoo veel diensten bewees, voor een stuk van weiniggezag wordt gehouden. Andere muntkundigen trachten het bestaan van eenmunthuis te Utrecht te verdedigen met de nabijheidvan dat te Dorestat. Men zou deze meening meteene meer afdoende omstandigheid kunnen versterken,die ^tamelijk, dat op de

Trientes van Triectum hetbijzondere teeken der munt van Dorestat, het kruisop ballen geplaatst, zeer naauwkeurig voorkomt. Laten wij voor een oogenblik de redenen daar,die wij hebben doen gelden, ten bewijze, dat Utrechtonder de merovingische koningen niet bestond: zoudemen, zelfs in het geval, dat onze stelling onjuist ware,niet veeleer moeten toegeven, dat, door het bestaanvan een munthuis te Dorestat, de oprigting van eentweede, zoo digt daarbij, minder noodzakelijk geweestzij, en is het niet veel waarschijnlijker, dat zulkeinrigtingen wat verder van een hebben gelegen? Inalle gevallen kan het bestaan van een munthuis niettot de onderstelling leiden, dat een tweede er digtbij gevonden moet worden. Wij

zeiden, dat eenige Trientes van Triectum, watden muntslag betreft, eene volmaakte overeenkomst metdie van Dorestat vertoonen. Maar dit is hetzelfde met 4*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 56 Duitschland, geslagen, die, na den dood van LODEWIJKden Stamelaar, zoon en opvolger van KAKEL den Ka- le, in 872, zich het keizerrijk meende toe te eige- nen. LODEWIJK en KAKLOMAN , zonen van LODEWIJKden Stamelaar, buiten staat zijnde hem te wederstaan,beproefden den weg van onderhandeling, en het ge- lukte hun zijne eerzucht te bevredigen door den afstandvan dat gedeelte van Lotharingen, hetwelk aan KAEELden Kale bij de verdeeling van 870 was toegewezen.LODEWIJK III werd door dezen afstand eigenaar vangeheel

Lotharingen, en bleef in het bezit tot aan zij- nen dood, in 882. Het is deze obolus, welke door alle muntkennersaan de werkplaats van Maastricht wordt toegewezen;maar de meesten hunner zeggen, dat hij van LODE- WIJK II, kqning van Duitschland, is: een nieuw bewijsvan de ligtvaardigheid, waarmede over het algemeende historische verschillen door eenige schrijvers wor- den behandeld. Men is het eens, dat deze obolus teMaastricht geslagen werd, en toch behoorde dezestad nooit aan LODEWIJK II, terwijl men met de ge- schiedenis in overeenstemming konde gebleven zijn,als men den penning aan LODEWIJK III had toege- kend, die

Maastricht en geheel Lotharingen van 879tot 882 bezat. De heer LELEWEL, die dezen obolus mede aanLODEWIJK II toekent, meent, dat, bij de verdeelingvan Lotharingen tusschen dezen LODEWIJK en KAEELden Kale, de laatste, die zeer aan zijn monogramgehecht was, aan LODEWIJK do verpligting oplegde

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 57 om zijn monogram op de munten, die LODEAVIJK inLotharingen zou doen slaan, te behouden. Vermitsnu deze munt niet door LODEWUK II geslagen is,denk ik, dat die verpligting door de kinderen van LO- DEWUK den Stamelaar op LODEWUK III gelegd is,toen zij hem in 879 het overige van Lotharingenafstonden, of liever, dat de laatste uit eigen bewe- ging dit monogram op zijne munten bragt, om ze inde staten der opvolgers van KAKEL den Kale gang- baar te doen zijn. Na den dood van LODEWUK III, in 882, kwamLotharingen in het bezit van keizer KABEL denDikke; maar deze onwaardige Vorst, die zijne vol- ken niet

tegen de rooverijen der Noormannen koudeverdedigen, werd in 888 op eenen plegtigen rijks- dag afgezet, en zijne staten werden met de keizerlijkewaardigheid aan AKNOLD, hertog van Karinthie, ge- geven. Keizer AENOLD stond, in 895, Lotharingen aanzijnen natuurlijken zoon ZWENTIBOLD af Deze namdie schoone streken in bezit, maar geraakte al spoe- dig met de voornaamste lotharingische heeren inonmin, toen hij hun beletten wilde onderling te oor- logen en het volk te verdrukken. De onvergenoegden riepen KABEL den Eenvoudige,koning van Frankrijk; te hulp, boden hem de lotha- ringische kroon aan en bragten hem aan het hoofdvan een magtig leger in het land. KABEL bemag-tigde Aken en eenige

andere steden, maar hiermedehield zijn voorspoed op. ZwENTlBOLD, wiens moed

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 61 Vermoedelijk heeft OTTO, in de werkplaats vanMaastricht, die door LODEWIJK IV aan de bisschop- pen van Luik was gegeven, niet willen munten, enheeft hij dezen penning laten slaan op het grondgebiedder abdij van s. SEEVAAS, die aan het Kijk behoorde,en waar de keizers hunnen intrek namen, sedert dat hunkasteel aldaar in een gasthuis of eene herberg voorgeestelijken was veranderd. Ik geloof, dat men hetomschrift der keerzijde SCS SEEVASIVS T. T.op deze wijze lezen moet: Sanctus Servatius Trajec-tense territorium. De heer LELEWEL was, toen hijdezen penning aan Tongeren toeschreef, verleid

dooronnaauwkeurige aanteekeningen, die hem deden den- ken, dat deze s. SERVAAS de beschermheilige vanTongeren was. Hij is integendeel de patroon vanMaastricht, waarheen hij, zoo als wij zagen, in 375den bisschoppelijken zetel overbragt. De inwonersvan Tongeren vereereii S. MATEKNUS, den eerstenbisschop van die stad, als hun patroon. De opvolgers van OTTO, door onafgebroken oorlo- gen bezig gehouden, kwamen zelden te Maastricht.De heer LELEWEL brengt, in zijn werk over demuntkuncle der middeleeuwen (Numismatique du moyen-dge, 2, 162), een penning te voorschijn, met den naamHENDRIK, onder andere munten in Polen gevonden.Deze munt draagt aan de eene zijde een hoofd meteene

kroon, in de gedaante van eene muts, en om- ringd van de woorden HEINRICVS KEX; aan deandere zijde een tempel, op welks voorgevel hetwoord TRAIECTV. Alles omringd van de woorden:

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 van deze stad gedaan heeft, verzekerde mij eene muntgezien te hebben, in de XP eeuw door keizer HEN-DBIK II geslagen, welke op de keerzijde een bisschop- pelijk borstbeeld zonder myter had, maar den bis- schopsstaf en de woorden STVS SERVATIVS ver- toonde. Onder het afdrukken van dit artikel deelt men onsmede, dat dit stuk zich in de verzameling van denheer MEIJEES, kapitein der genie te Brussel, bevindt. Mogt onze rijkdom ten opzigte der munt- en pen-ningkunde in dit tijdvak door latere ontdekkingenworden vergroot!

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 EENIGE TJTKECHTSCHE PASKW1LLEN UIT DEN TIJD VAN LEYCESTEK. BOOR DEN UITGEVER. Sedert BILDERDIJK , in zijne lessen over de geschie- denis des vaderlands, een aantal personen en gebeur- tenissen geheel anders beoordeelde dan de meest ge- lezen geschiedschrijvers dit in de laatste eeuw haddengedaan, werd het noodig veel op nieuw te onder- zoeken. Onder de personen, wier hoedanigheden een puntv-an gedurig onderzoek hebben uitgemaakt, is eene inhet oog vallende plaats den graaf VAN LETCESTEEtoegewezen, den man,

wiens inborst meestal zoo werdbeschreven, dat men bijna zeggen zoude: het ontbreektonzen geschiedschrijvers aan woorden om het afzig-telijke er van uit te drukken. Zijn aanhang was vandezelfde gehalte.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 71 Hoewel sy u met soete fenijnige woorden anders seggen,Zoo ist nochtans om haer selven meester te maecken ende u haer knechten. Dewijl sy dit en susdanighe oorloghe beginnen,Wat souden se, meester van de vreede sijnde, on- derwinden !Souden Dionisius van Siracusen bloetdorst ende Ty- rannyNiet verdraechlicker weesen dan die dees sehaepschij- nende wolven U op den hals leggen, door haer bloetdorstich golven,Hebbende de Genevensche inquisitie daer by? Dat dit aldus is, blijckt aen haer lasterlick preeckenOp den geenen, die haer opinie tegens spreecken;Immers soo weynich soudense haer lichaem

spaeren ,Als sy nu haer naemen mijden met haer vermoor- ders tongen; Een yder soude tot haerder opinie worden gedrongen,Oft men soudese met mutsaert en torf vervaeren. Sijn deese niet, die eenstemmich, hoechlick prijsen Tgeen die van Geneven ende Bern hebben gaen be-wijsen In de doot van Michiel Servet ende Valentijn Gen-til te doen aen, Omdatse met haer niet en gevoelen in poinct van dedrivoudicheyt?

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 72 Was dat niet een tyrannich, een bloetdorstich schul- dicliey t ?Ende dat om een saeck die sy selff bekennen niet te verstaen ! Hoe veel beuls souden hier dan wel behoeven, Soo sy haer voornemen nae begeeren conden ontscroeven, Om die papisten, Mennonisten ende andere uyt te rooden , Die se als ketters in de hooftstucken schelden,Sy souden als Servet ende Gentijl al even veel gelden ,Wanneer men niet en onderhielde haer versierde ge- boden. Men soude haer boecken van 't ketterdom moeten prijsen,Men soude niet mogen vragen of sy haer

sendinge conden bewijsen, Diese met scrift noch reden niet connen beschermen;Men soude niet moeten \vederspreecken haer duvel- sche predestinatie ;Op haer knechtse wil ende erfsonde yet te seggeu waer blamatie,Haer imputative gerechticheyt te straffen sonder kermen. Is dit een christelicke reformatie te leeren Over een anders gelove ende conscientie te willen regeeren , Niemant van ander gesintheyt te willen lijden!Onder 't cruys sijnde, leerdense dat sulcs niet en be- taemden ,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Nu toonense liaeren aert, nae haer vermoegen als d'onbescaemden,Settende geheel de schaepsche ootmoet besijden. Dit is gebleecken doense den Graef van Leycester gingen wijs maecken, (Omdat haer opset tot effect soude geraecken)Dat hy die lauden geen proufijt soude connen doen,Off liy most absolutelycken regieren ende gebieden,Ende opdat selfde bequamelick mochte geschieden,Most hy op alle frontieren houden sijn toegedaengarnisoen. Enckhuysen ende Medenblick most hy vooral in ver- seeckerheyt crijgen, Dan souden hem de Staten wel te wille nijgen,Want dan hadde hy de sleutel van 't lant geheel.Onder

deesen schijn, diese lange hebben gaen heelen,Sochten haer personagie nae haeren wil te speelenDees hypocrite monnicken, geneycht tot crackeel. Dus meynden sy Leycester tot een instrument te ge- bruycken, Om u alsdan onder haer luyder jock te doen duycken,Ende om inne te voeren den Genevenschen dwang;Om die voorstanders van 's lants gerechticheytTe brengen in slaefsche knechticheyt,Oft sy mosten gesongen hebben haer begeerten sang. Want waer dat niet: waartoe soudense hebben geraden

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 75 Is dit te wederstaen de dwang in de conscientie ?Het is seecker den Munsterschen en boeren oploop gelijck,En soo men daer op let, gebruyckense die selfde practijck ,Behoren oock t'ontfangen zoodanige sententie. Waeckt doch dan eens op, gy liefhebbers goetUwes vaderlants, en wilt niet den Eedelen en Staten vroet, Die sorchvuldich voor u vrijheyt hebben gewaeckt,Het serpent in u boesem niet langer onderhouden,Maar uytstooten, eer 't u met fenijn gaet benouwen,Daer 't door verscheyden middelen tyrannich nae haect. Wilt dan u Stadthouder, grave Mauritz vaillant,Met ons Eedelen ende Staten van ons geunieerde

lant,Trouwelick onderdanich sijn met hulp en bijstant te doen, Om Medenblik, het jonge Geneven, te bedwingenEnde u van de slavernye te vrijen, diese soecken u op te dringen,Die vercapte monicken fenijniger dan eenig schorpioen. Laet oeck de magistraten in u vromicheyt oprecht,U borgers deur eede aen u sijn gehecht,Om te cunnen weten wie se sijn van Judas raedt,Laatse sweeren datse 't voornemen van Sonoy seerquaedt

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 79 Deur deese gaet ghy verlooren met alle deese landouwe,Thyman Glyppert ende Harman brengen deese steede in rouwe. Deur haer Urias brieven, aen de Staten gescreven ,Dochten sy den eedelen Sonoy met sijn chrijchsvolck doen sneven , Maer Godt die den sijnen voor 't quaet can bewaeren,Heeft deese Architophels raetslach doen openbaerenTot bedervinge van deese wolven, die 't scliaepkeu dachten te vellen. Waer sal Tyman Sluyper nu vlieden met sijn gesellen?Want die altijt snellen om 't schaepken te jaegen.God en laet hem geen rust alle sijn leefdaghen! Finis. Swijcht Boer, en maeckt geen rumoer, All en hebt

ghy geen schuit, blijft even gedult. KEFEREIN VAN DE MAGISTEAET. Men bevijnt huydens daechs dat d'een partyeTegen d'ander veel scrijven, soo by pasquillen als by gedichten jent, Twelck al meest geschiet door groote envye,Elck anderen benijdende om te hebben het regiment;Maer voqf Godt zijn die alderbest bekent

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 80 Die niet en soecken onbehoorlick gewin ofte eygenbaet, Want alsulcken behooren die regeringe ende over- heyts staet. Als men leest in veel oude cronijcken ende gesten Dat de Eomeynen in 't begin, als sy noch heydenenwaeren, Getracht hebben naer eer, deucht, niet achtende deresten, Anders niet soeckende dan dat men haer soude ver-claren Gesocht te hebben 't gemeen proufijt, sonder haer le- ven te spaeren, Malcanderen getrouwicheyt bewijsende metterdaet, Want alsulcken behooren de regieringe ende overic-heyts staet. Daerenboven hebben

de Eomeinen niet anders bedochtDan om te hebben een eerlicke fame,Waeromme sy deeden soo menighen tocht,Dat sy luyden tot meerderen staet souden sijn bequaeme,Ende hebben hem vroom gedragen als de loofsame,Daeromme comende tot hoocheyt deur wijsen raedt,Want alsulcke behooren de regieringe ende overic-heyls staet. Hoeveel te meer behooren wy, die Christen sijngenaempt,Voor al te wandelen in de vreese des Heeren,Ende daer nae te soecken het proufijt van veele,alsoo 't betaemt, *

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 81 Maer niet ons selven, sonder enich verseeren;Soo soude deucht, vreucht ende eer in ons vermeeren,Sonder op ymant te dragen heymelicken haet.Want al sulcken behooren de regieringe ende overic-heyts staet. Maer als de Eomeinen hem hebben verheven,Ende \verden onder malcanderen tweedrachtich:Uyt sulcke oorsaecke sy sijn gecomen in sneven,Want sy niet en waren 'tvoorgaende gedachtich,Dat de getrouwicheyt haerluyden maeckte soo crachtich,Ende sy daeromme quamen tot een ander beraet,Daer deur sy hebben verlooren die regieringe endeovericheyts staet. Want soo haest als sy jongen raet hebben

vercooren,Daer deur Roboams rijck meede ginck te niete,Ende heymelicken haet onder haer was gebooren,Bewijsende elcanderen met desen grooten spijte,Invoerende daer beneffens eygen baete, haerluyde verwijte, Ende sijn gebleven in deesen seer obstinaet,Daer deur sy hebben verlooren die regieringe ende overicheyts staet. Daerom spiegelt u, spiegelt u t' allen tijden,Want het is beeter spiegel te sien dan spiegel te sijn.Wilt toch die Eomeyner quade faulten mijden,Neempt aen haer vrome feyten met een vruchbaer-, lick schijn, 6

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 83ANNO 1587. IN M AIO. Den adieu van de bagijnkens wonende t'Utrecht binnen,Die van rouwe niet en lusten te haspelen ofte spinnen,Omdat den Stadhouder Meurs Modet woude doen ver- trecken;En lachter niet om, want sy daermede niet en gecken. Adieu Modet! adieu onse lieve weerdige vader,Adieu! hoe bedroeft laet ghy ons nu allegaderOm u vermaningen, die ghy met wercken hebt beleeft ;Ghy hebt veel vruchten gedaen, och dat ghy ons nu begeeft!Wij houden u voor een paus van Geneven, maer niet van Komen. Dat men u met de waerheyt beliecht, hoe macht comen?Ghy en sijt doch niet oproerich noch niet

seditieus,Ghy leyt een streng leven, men siet het wel aen u neus.Seer couragieus sijt ghy om landen ende steden te regieren, Daer andere sitten en suffen en in boecken studieren.Ghy handelt met heeren en stelt magistratenIn 't leger, over zee; ghy draeft by de straten,Niet t' uwer baeten; en die door u sijn gereformeert,Die werden voorsien met officien, ende andere verneertTer stadt uyt, omdat sy u waerheyt wederstaen.Soo ghy oock u predicatie daervan hebt gedaen ,Dat sy souden vergaen als Coran, Abiran ende Dathan;Maer eylaas! u vermaninge valt hier te laet van;Sy seggen, dat Satan door u dit al bestiert. 6*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 84 Wij hebben tot noch toe door vrees u voor een Sant geviert, Omdat ghy verciert de stadt met kercken af te breecken,Ende maeckt rentmeesters van 'tgoet ons armer leecken;'t Compt al door u streecken, als fcroethenne alderboos- heyt geweest. U acten 't Antwerpen in annalibus Belgicis men leest.Oock toondet uwen geest tot Hasselt int lant van Luyck, 'tWelck menich ontschuldich coste hals ende buyck.'t Selfde gebruyck in Zeelant, in Engelant ging di plegen;Noch veel andere van u deuchden sijn hier om cort- heyt verswegen;Die het al soude

overwegen, hem soude gebreecken daer toe tijt; Maer altoos ontkent het, segt dat ghy 't niet en sijt,Niet en lijt de grave van Meurs in Engelant belogen,Dat men u haet, tcomen bersten ons uytdrogen,Noch sommige pogen te seggen dat het waer is,Datter nauwelics van u meedebroederen een daer is,Of hij so claer is als ghy (soo verre bitterheyt deuchtis)Dit gaet u al nae, denkt oft voor ons een vreucht is,Dat menich verheucht is door 't vertreck en droevich scheyden;Want compt ghy elders, 't sy ter Gouw, Delft oft Leyden, Passeert aen der Heyden, men sal u wijsen voort.Maer also ghy der apostelen voetstappen nae spoort,Weest niet verstoort, u

geschiet door sulcx <*een onrecht.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 85 Sijt ghy gefondeert, volcht u meester na als een trou knedit,Och adieu, adieu, -wy verliesen nu aen u een groot vrient,Christus was onnosel gehangen, maer ghy hebt verdient. Maer, want vrouwen lichtelick varieren,De rouwe begonst in blijschap te keren;Sy bestonden deur beuren neus te singen:Salve festa dies, want desen duvel ons voorby is.lek hebt voort vergeten, alleen onthouden dat:Infernum quaerit nee. astra curat. ANNO 1588. IN NOVEMBKI. Het leste adieu met rouwen boven maten,Omdat Modet Utrecht heeft moeten verlaten,'tWelck die bagijntkens droevich vol smertenHebben verclaert met benautheyt van

herten. Och, ons adieu van 't voorleden was te vergeefs,Maer nu gaet onsen rouwe ver boven schreefs;Want geenen hoop en hebben wy van u wederkeeren.Och, het derven van u vreetsaem hert en converseren,Dat doet ons deeren, en dat men dus van u snapt.Men seyt u selfs, monnicken hebben verdreven hae-ren Abt,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 86 Omdat ghy hebt geclapt van haer secrete saecken,Ende daer deur een beroerte in Utrecht ginck maecken,Ende hebt doen geraecken d' uytgeleyde in de stadtAl was u meninge anders, och, 't viel te plat.Met tranen nat, moeten wy u ongeval beclagen.Och, scheyden, bitter scheyden, 't is hart te verdragen.Och, so te verjaegen onsen prelaet, so weerdigen heer,Nae d'oostersche kercken over zee, och, 't is soveer!Ons hert doet seer, maer hoopen 't sal ons niet crencken.Utrecht sal oock noch lang om u persoon dencken;Want het Evangelie seyt, twelck

immers geen droom is,Dat men aen de vruchten can kennen wat dat den boom is.U hert soo vroom is, schand waer 't, souden wy 't verhalen;Men behoefden u voorhoeft niet te beschieten ofver- staelen Sonder falen, al was de cap uyt, de monnick hing u aen:Al u predicatien hebt ghy uyt enckel liefde gedaen,Niet begaen om geit, noch gemoeyt met politycque saecken,Al seyt men dat ghy u selfs bisschop hebt willen maken.Ghy mochter nae haecken, maer 't heeft niet willen lucken.Nochtans waert ghy in de rechte gaerd om rosen te plucken;Nu is 't samen aen stucken, ende waer ghy compt, dit is 't slot,Sult so wellecom sijn als den hont in den

huspot.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 96 deputeerden der utrechtsche Synode, als zij aan heteinde van hun verzoekschrift aan de gewestelijke Sta- ten, ruim eene maand daarna opgesteld, onbewim- peld de verwachting te kennen geven, dat de Staten-Generaal spoedig eene nationale synode zullen bij- eenroepen. Dat deze laatste evenmin als de Staten van Utrechtmet het denkbeeld eener synode ingenomen waren,is ook van elders bekend, en wij willen ook nietbeweren, dat kerkelijke vergaderingen in den regelde geschiktste middelen tot handhaving van rust envrede zijn, maar zij kunnen het evenwel nu en

danworden; en de wijze, waarop hier het gevoelen ken- baar wordt van eene geestelijkheid, wier grootste deelde toen bestaande regering was toegedaan, leert ons,dat de Staten de algemeene begeerte wel wat langeronvoldaan lieten, als hnn eigen belang dit misschienmedebragt. Alles op te sommen wat den toekomstigen geschied- schrijver van nut kan zijn, zoude de perken van ditopstel, als eenvoudige inleiding tot de mede te deelenstukken, verre te buiten gaan; maar wij mogen tochniet nalaten te wijzen op de mededeeling van som- mige predikanten als onschatbare bijdragen voor dekennis der beschaving ten platten lande, waaruit afte nemen is hoe weinig

vorderingen de hervormingdaar nog gemaakt had. Immers zien wij bijgeloovig-heden in zwang, die zonder twijfel uit de heidenschetijden afkomstig waren, ofschoon dan naar later aan- genomen begrippen verplooid.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 98 Acta of Handelingen van den Synode derKercken des Stifts Utrecht, gehoudenbinnen Utrecht in 't Catharinen Convent,op den 8% 9&quot; ende 10° Julij in 't Jaerons Heeren 1606, ten overstaen vaneenige Gecommitteerde der selver Pro- vincie. Nae dat de kerckendienaeren der stadt Utrechttot verscheyden reysen ende menichmael den Mo.Heeren Staten 's lands van Utrecht hadden vertoonthoe noetwendich het was eene bijeencompste te hebbenvan alle die bedienaers des Godlicken Woorts, in deseProvincie, om te advyseren op de remedien, dienlicktot weeringe van

verscheyden ongeregeltheden, doorlangheyt van tijd ingecropen, ende tselve nu wederomby Johannes Wtenbogaert (die, op't verschrijven endebegeeren des kerckenraets der stadt Utrecht, om de-selve in dese ende andere saecken, totten welstandtder kercken deser Provincie noodich, te assisteren,alhier gecomen was) den Heeren Staten voornoemptaengedient was, hebben haer E. E. eyntlick goetge-vonden dese Vergaderinge te beschrijven tegen den8&quot; Julij 'sjaers 1606 by haer E. E. brieven van uyt-schrijviuge, waer van den teneur ende inhout was,als volcht: Edelen Erentfesten Hoochgeleerden Vro- men wijsen seer voorsienigen Heeren!Alsoe de dienaers

des Godlicken Woorts, binnen

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Utrecht, ons gerernonstriert hebben, dat noodich zyeen convocatie van de Ministers deser Provincie tegeschieden, ende eene vergaderinge gehouden te wor- den, omme in deselve vergaderinge openinge gedaente worden, so van de ongeregeltheden, die in de kerc-ken deser Provincie ingecropen mogen zijn, als vande bequaemste remedien, om daerin te remedieren,mitsgaders om te hooren lesen seeckere missive, byden kerckenraet van Utrecht ontfangen, aengaendeden Nationalem Synodum, ende daerop te helpen ad- 'vyseren. So ist dat wy de saecke in deliberatie ge-leyt hebbende, genegen wesende omme te vorderen'tgene

tot weeringe van alle ongeregeltheden, endedat tot goede stichtinge van de kercke Christi, endedienvolgende tot grootmakinge van den name Gods isdienende, goet gevonden hebben, de voors. convoca- tie te doen, ende geordonneert, dat de voors. ver- gaderinge gehouden sal werden binnen Utrecht, inden grooten Capittelhuyse ten Dom, op Dinsdachden 8 July toecomende, des voornoens ten negenuyren. Versoecken UE. daeromme desen tegenwoor-digen brief met die Ministers ende die van den kerc- kenraet aldaer te communiceren ende ordre te stellen,dat die Ministers aldaer ofte eenige van de selvemogen worden gecommitteert ende gesonden, ommeten fyne, plaetse ende tijde voors. te compareeren,openinge te

doen van de ongeregeltheden aldaer terplaetse van haere residentie, ofte daer ontrent, indiendaer eenige zijn, ende voorts te aenhooren 'tgene wyhenluyden desen aengaende door onse geeommitteer- 7*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 102 Nichtevecht. Apcoude. Westbroeck. Oostveen. Vinckeveen. Mydrecht. Wilnes. Pebo OvitiusBalthasar van DoorneJohannes AnthonijHalewynus GodefridiChristiaen JanszJohannes LindeniusHendrick ten BrinckAbsolon HelmontLodewicus du BoysCornelius EgbertszSamuel GerobulusJacob Jacobsz MoyJohannes BergerusGerrit Hendricksz BreeSamuel Pitius kerckendie-naeren tot Cudelsteert. Segvelt. Jutphaes. Lopick. Bunschoten. Leusden. Woudenberch. Soest. -r, buyten tiemnes ' l Diicks. Hendrick Mertensz binnen) J Baarn ende ter Eem. Cornelius van Dungen.

Johannes Tayus, kerckendienaer tot Overmeer,Jacobus Hardenberch, kerckendienaer tot Herme- ien, ende Cornelius Pellets, kerckendienaer ter Aa,mede beschreven zijnde, zijn absent geweest ende inheur absentie te goede gehouden; Taji, omdat hyvoor 't ontfangen der brieven verreyst was naer Zee-landt, ende noch niet wedergecomen; Hardenberchs,omdat hy, naer luyt sijner brieven aen dese verga-deringe, cranck was; Pollets, omdat de brieven vanuytschrijvinge te laete tot sijner handen gecomen, wae-ren, dewelcke 's anderen daechs gecompareert is. Is oock verschenen Johannes Wtenbogaert, kerc-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 103 kendienaer in 's Gravenhage, als by de Heeren Sta- ten van Utrecht (so de voorn. Heeren gedeputeerdeverclaerden, om sich in desen Synode mede te lae-ten vinden, specialick versocht,) eude daerbeneffensby den kerckenraet van Utrecht (als bleeck uyt des- selven brieven van credeutie) mede specialick ver- socht ende gedeputeert, om van derselver kerckewegen ende neffens derselver kerckendienaeren medete verschijnen. De vergaderinge geseten sijnde, is voor eerst, omder saecke in den naem des Heeren eenen aenvanckte geven, by een van de kerckendienaren van Utrecht,namentlick Henricum Caesarium een gebedt

gedaentot God, dienende tot verkiesinge van bequaeme per- soenen, d' een om als President de geheele actie tebeleyden, d'ander als Scriba, om alles bequaemelickin geschrifte te vervatten. Dit gedaen sijnde, zijn by de meeste stemmen ver-cooren ende begeert tot praeses Joannes Wtenbo-gaert ende tot scriba Everhardus Bootius. Hier op afgevordert ende gelesen zijnde de creden-tien der gener, die van eenige vergaderinge van kerc- kenraet waeren afgesonden, als die van Utrecht,Amersfoort, Ehenen, Wijck ende Westbroeck, endeweder een gebedt tot God gedaen zijnde by denpraesidem, om de bijstand sijns H. Geests tot hetgeheele beleyt deser vergaderinge, heeft de HeerLedenberch, secretaris der Heeren Staten,

in dennaeme van deselve ende van wegen sijne mede ge- deputeerde de vergaderinge cortelick aengedient d'oor-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 104 saecken ende eynden, waer toe liet haere Mo. E. E.gelieft hadde dese vergaderinge by een te roepen,zulcks deselve in de brieven van uytsehrijvinge, hier-voren geinsereert, zijn uytgedrukt, met begeerte endeaenmaninge, dat een iegelick vrijelijck soude sprekenende sonder eenich omsien vrijmoedichlijck aendienenende uyten 't gene hy in sijn conscientie voor Godsoude achten noodicli tot welstandt der kercken deserProvincie. &quot;Waer over de Heeren Staten bedanckt zijnde byden Praesidem van dit haer Christelick werck endevoornemen, heeft deselve praeses de

voors. proposi- tie hervat ende der vergaderinge in't particulier voor- gedragen d'ordre, die hy bequaemst achte om alleste verhandelen; te weten, dat men eerst elcke kerckeende dienaer hooft voor hooft soude afvragen, watden stand ware van sijne kercke ende van de kerc- ken ontrent sijne residentie, soe veel hun deselvebekent was, in de bedieninge der leere, der H. Sa- cramenten, kerckelijke regieringe, der gebeden endegesangen. Item, aengaende den standt der Schooien,Schoolmeesters, Oosters ende diergelijcke, mitsgaderswat beletselen hun mochten gedaen worden in hae-ren dienst, etc., om daer naer alsoe voert te gaentot het overleggen van de

remedien. Welcken voet also by de vergaderinge goetgevon-den sijnde, is de praeses tot de voergeroerde afvra-ginge getreden, beginnende van de steden ende soevoorts, daer op dan elck soedanige verclaringe gedaenheeft, als volcht.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 105 Utrecht. Hebben de dienaeren van Utrecht verclaert, in watmanieren de droevige differenten ende misverstanden,daermede de kercke nu vele Jaeren was beroert geweest,ter neder waren geleyt ende geassopieert, met volcomenbevrediginge derselver gemeente ende met een son-derlingen aenwas ende segeninge Gods over deselve,doende blijcken van de tegenwoordige forme der be-dieninge der selver kercke wt seeckere acte, by deHeeren Magistraet derselver stadt desen aengaendegepasseert, in date den 25 Martij 1605. Amersfoort. Verclaerden die dienaers aldaer den staet derkercke te zijn tamelike goet, dan door

eenige belet- selen den aenwas der selver verhindert te worden,als eerst van 't spinhuys, doer dien d' hiiysmeestersdesselven geheel paepsch zijnde, die kinderen daer-door van de kercke afgetogen ende misleyd wierden;dat oock d'oude lieden in 't gasthuys verhindert wier- den die predicatien in't gasthuys te hoeren, hetwelckenochtans nu eenichsins taliter qualiter geduld wierd;dat mede door byschool der paepsgesinde eenich be- letsel geschied. Rhenen. Heeft den kerckendienaer aldaer verhaelt den re-delijcken stand sijner kercken; dan claechde verhin- dert te worden die predicatien des sondaechs door

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 106 die merckten van coopen ende vercoopen, die alsdangehouden worden. Dat vele kinderen niet gedoopten worden in de kercke aldaer, ende dat men nae-derhand geen kennisse van derselver doop hebbende,daeruyt groote confusie soude mogen ontstaen; claech-de mede, dat in het clooster seekere forme van by-schoel gehouden wierd, tot naedeel van de Chris-telike religie. Welcke claechten sy verclaerde daeromvoergestelt te hebben, niet om te imploreeren dehulpe van de E. Heeren .Staten int remedieren vandien, maer alleen om aen te wijsen den jegenwordi-gen

staet der kercke aldaer, alsoe hy van meeningewas, sulcks aen sijne respective Magistraet te ver-soeken, by de welcke hem oock toesegginge vanverbeteringe gedaen was. (het welcke oock by d'an- der steden plaetse heeft). Wijck. Verclaerde den dienaer der kercken aldaer denstaet der kercke te sijn goet, ende vertoonde totdien eynde seecker geschrift, daerin verhaelt stonddie regieringe der kercken door ses ouderlingen, nef-fens den predicant, de bedieninge ende versorgingevan de diaconie door twee diaconen, als oock dat hetH. Avontmael driemael in't Jaer gehouden wort,ende telcke mael de visitatie of huyssoekinge, endeeen proefpredicatie gedaen wort; dat

de nieuwelingenter praesentie van twee ouderlingen in de hoofftstuc-ken des gelooffs onderricht, ende alsoe ten avontmaeltoegelaten worden; dat drie predicatien ter weke ge-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 107 daen worden, twee sonnendaechs ende een donner-daechs, predickende sonnendaechs voormiddaechs d'E-vangelia dominicalia, nae middachs den CatechismumHeydelbergensem (daerin als oock in de psalmen deschoolkinderen by den Kector worden onderwesen),des donderdaechs den le brieff totten Corinthen. Ver-thoonde noch een ander schrift, daerin de kercken-raet van Wijck de E. Heeren Staten bedanckende,dattet haer E. geliefft hadde den Synodum te convo-ceeren, versochten dat de synodale ende classicalevergaderinge in het Sticht mochten gecontinueert wor- den. Claechde oock in het selve de kerckenraet

voors.,dat in de stad van Wijck verscheyden paepsche eon-venticulen gehouden werden (tegen der E. HeerenStaten placaten), daerin Missen gedaen, kinderen ge- doopt ende houwelicken geconfirmeert worden, endedat so doer Heer Steven te Overlangbroeck als an- dere. Versochte oock dat de gagie des Rectors (zijndemaer 145 gl.) wt de goederen van't Clooster (daer-van de E. Heeren Staten administrateurs zijn) mochtegeaugmenteert worden. Montfoort. Verclaerde den dienaer den droevigen stand derkercken aldaer, ter oorsake van de veelvoudige exer-citien der Roomscher kercken, die daer gepleechtworden, datter geen stand van kercken noch is; dathij tAvontmael tweemael int Jaer houdt, weynichcommunicanten

heeft, te weten, maer 30 in getale;dat daerder te vooren 300 (somtijts op feesten wel

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 108 500 of 600) toehoorders waeren, nu maer 100 zijn,door dien zeecker paep, Heer Hendrick genoempt,van Utrecht aldaer comende, den loop des Evange-liums verhindert, door Missen te doen, prediken,doopen, etc.; dat de diaconie versorcht wort by denMagistraet, de schoole tamelick is, de schoolmeestervan de gereformeerde religie zijnde, doch leerendeallerhande boeken. Amerongen. Verclaerde den dienaer dat den staet sijner kerc- ken desolaet was, om datter (niettegenstaende hetgehoor tamelick is, veeltijds van 100 ende 150) wey-nige, jae geene communicanten

zijn; dat de kerckeoock, soe veel het wterlike aengaet, seer verwoestleyt, door de destructie der soldaeteu, haeren door- tocht daer door hebbende; claechde dat de gemeenteoock ter kercken wtgaet, als men den doop voor hetgemeen gebed ende den gemeenen segen bedient;dat oock de superstitien van St. Cuneren dach dereligie grooten afbreuck doen; dat den coster nietdan altemets ende een weynich ter kercken komt;dat hy niet voorsingen en can, ende daertoe oockniet en wil verbonden zijn; meent mede dat denschoolmeester leert allerhande boeken, soe se hemvoorcomen. Doorn. Verclaerde den dienaer den goeden stand der kerckealdaer, dat d'huysluyden

wel tot het gehoor comen,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 109 haere kinderen alle ten doop brengen, het Avont-mael by hem maer eenmael sjaers te Paeschen be- dient wort, dat hij 15 of 16 communicanten heeft,datter geen schoole en is. Zey&t. Verclaerde den dienaer den stand zijner kerckentamelick te zijn, dan claechde over twee beletselen;eerst, datter geen clock en is, en de daerdoor vele haerdroncken drincken tusschen de predicatie, de herber- giers seggende, dat sy d'uyre niet en weten, soe datd' herbergen tusschen die predicatien open staen.Claechde mede ten anderen over seeckeren paep vanWijck groote ondienst in sijn plaetse doende. Ver-haelde verders, dat hy te kersmis

3 communicantenende te paeschen 40 had gehadt ende hoopte ouder- lingen te verkiesen; dat hy selffs de schole aldaerhoudt ten versoecke van d' huysluyden; dat oockseeker vicarye, totter schoole gehorende, by een Rid- der ingehouden wort, ende soude tot dien eynde aenhaer Genaden van Beverwijck konnen geschreven wor- den, om door dat middel eenen eygen schoolmeesterte becomen. Coten. Verclaerde den dienaer den redelijken stand vanzijn kercke ende seyde tgehoor te zijn tamelick; dathy den doop bedient nae d'ordre ende forme dergereformeerder kercken; dat het Avontmael by hemnoch niet bedient was, door dien hy d' huysluyden

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 111 doop ende in't avontmael. Verhaelde mede, dat hyeen schoolmeester heeft, die oock voorsingt; dat dehuysluyden alle tot 'tgehoor comen, wtgenomen eenhuysgesinde. Wer'clchoven. Verclaerde den dienaer den stand van sijne kerckeverwert te zijn; claechde daerom over den officierende schoolmeester of coster, ende voornamelijckover den coster, dat hy doet wat hem gelieft inKoomsche superstitien; dat die gemeynte wel yeverichis; dan claechde, dat door den afval van een, die hemin hoerdom verloopen had, die daerom by hem van'tAvontmael gehouden wierd, alle de andere vantAvontmael afgebleven waeren, door dien hy

wataensiens had: hoopte so dien man, die afgehoudenwas vant Avontmael, mochte tot beteringe van zijnleven gebrocht worden, den officier ende schoole-meester tot haer ampt gehouden worden, dat hygoede vrucht soude konnen doen; claechde over denofficier (die andersins de religie toegedaen is) dat hy,comende met sijn schuldboeck onder de predicatie,die huysluyden van't gehoor des Goddelijcken Woortsverhindert, roepende de priricipaelsten tot hem, endehebbende hy predicant aen den officier versocht sulckste willen naelaten, en heeft daermede niet wtgericht.Claechde mede, dat aengaende den kinderdoop hemgrooten afbreuck deden den paep te Honswijck endaSchallcvrijck.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 113 Hagesteyn. Verclaerde den dienaer aldaer, dat hy den staetvan sijn kercke seer claechlick gevonden had, eens- deels doordien de plaetse gevaceert had, anderdeelsdewijl sy verhindert werden door de Papen; dat nu't gehoor gebetert was, ende eenige met hem ten Avont-mael geweest waeren te Vianen; dat hy eenige an- dere ten Avondmael noch niet toegelaeten had, door- dien sy niet genoeg onderwesen waeren; den doopaengaende, dattet nu lijdelick daermede toeging, door- dien nu vele tot hem quamen ende haer kinderen tendoop brengen, daer sy te vooren door heer Dyrck teHonswijck misleyd wierden, over

denwelcken hyclaechde, dat hem noch hinder ende schade geschieddein sijn gemeente, als oock een Paep, die van Vianencoempt, mede een van Utrecht, heer Victor genaemt,ende andere Jesuyten, de huysluyden dreygende metde verdoemenisse ende ban, soo se comen tot 't ge- hoor van de predicatien tot Hagesteyn. Claechde,dat zijn huysluyden vele nae de paepsche misse endepredicatie te Culenborch ende Vianen loopen. Ver- haelde van den Coster, dat, daer hy te vooren depauselijke superstitie gedient hadde, nu wel bekendedoor redenen overwonnen te zijn, maer noch nietkoude gebracht M'orden tot voorlesen of voorsingen.Verhaelde van den Schoolmeester, dat hy hem begeefttot het gehoor ende gesind is om

te gaen ten Avond- mael, soude oock wel geerne niet dan gereformeer- de boeken leeren, waer't dat hy konde sulcks doen, 8

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 114 sonder te verliesen zijne kinders, doordien d'huys-luyden hem daermede dreygen. Wenschte een dia- ken te hebben neffens den kerckmeester, om d'al-moesen te collecteeren, omdat sy niet een stuver enhebben om iemandt te geven, doordien het de kerck- meester onder hem houdt. Veenendael. Verclaerde den dienaer, dat hy de saecken derkercken aldaer (waer't te vooren vry rou was) totredelike ordeninge gebracht heeft; dat hy des Son-daechs voormiddach d' Evangelia Dominicalia predict,ende 's naemiddags den Catechismum plach te prediken,inaer nu, in plaetse

van dien, d' Openbaringe Johannis,bedienende den Doop ende het Avondmael nae ge- woonte der Gereformeerder kercken, houdende hetAvontmael viermael in't jaer. Seyde, dat het gehoortamelick was ende wel konde gebetert worden, waer'tdat de merckten ende herbergen des Sonnendachstusschen de predicatien konden gebetert ende geweertworden; seyde, dat hy 43 communicanten heeft, endeso de voors. abusen geremedieert wierden, hooptewel 80 of 100 toehoorders te hebben. Verhaeldemede, dat hy een gereformeert schoolmeester heeft;dan claechde over de frequentie van dootslagen, alsdatter ten tijden van sijne bedieninge wel 30 omge- bracht

waeren aldaer ter plaetsen. Claechde oock,dat hem in pesttijden niet toegelaten was de testa- menten te maecken, 'streckende 't selve tot naedeelvan den armen, die aldaer weynich incomens hebben,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 115 iende by testament ofte donatie voor den predicant deselve wat toegeleyt zijnde, daeraen niet geraeckenconden, wt oorsake voorsz. Hiermede is de vergaderinge met danckseggingetot Godt gescheyden. Naemiddach. Alle de voorgaende persoenen wederom te 3 uyrenverschenen ende 't gebed gedaen zijnde, is de Praesesvoortgegaen in d'ondervraginge van de andere kerc-kendienaren nae de gelegentheyt van haere kercken,die daerop verclaert hebben als volcht. Maersen. Verclaerde den dienaer aengaende den staet vansijn kercke, dat hy noyt voor Paeschen lestleden't Avondmael gehouden heeft, ende hetselve

tweemael's jaers voor hem heeft genomen te houden, gelijck hydat d'eerstemael te Paeschen heeft gehouden endedaerna noch eens te Pingsteren, door assistentie vanden predicant van Westbroeck. Verhaelde, dat hy eentamelick getal van toehoorders heeft; claechde, dathy geen schoolmeester heeft ende wel een coster,maer die vyandt is van de religie; dat oock de goe- deren van de costerye ende schoole by eenige onder-gehouden worden. Breukelen. Verclaert den predicant den goeden stand van sijnkercke, 'als een goet gehoor hebbende, volgende in 8*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 116 de bedieninge des Woorts ende der H. Sacramenten,soe des Doops als des H. Avondmaels, 'tgebruyck dergereformeerder kercke. Van de Schoole verhaelde hy,dewijle de collatie van de goederen der Costeryestaet by de heer van Nyenrode, den Coster daeromdoor last van den lieer voorsz. zijn ampt wel doetende sich onderwerpt den predicant. Communicantenverhaelde hy te hebben eenige: die van t' huys vanden heer van Ruwiel ende sommige andere liuysluy-den. Predikt maer eens ter weke, als oock de an- dere. Vredeland. Verclaerde den dienaer den redeliken

stand vanzijn kercke, hebbende goet gehoor (van 100 persoo-nen); communicanten 30; van den Schoolmeester ver- halende, dat hy gereformeerd is, mede communiceertende alleen gereformeerde boeken leert; dat hy oockresideert op de plaetse sijner bedieninge. Cortehoeff. Verclaerde de predicant, dat hy tamelick gehoorheeft, 14 communicanten; <lan claechde seer verhin- dert te worden in den loop des H. Evangelii, omeenige vruchten te doen, door den Schout ende Se- cretaris of Coster, beyde als groote ergernisse gege- ven hebbende; doch voechde daerby, dat den Schoutweder ter kercken begint te comen, maer den Costereven hardneckich blijft, so dat hy

predicant geendienst van hem heeft, ja, hy door sijn aensien velen

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 117 ergernisse geeft. Verhaelt seecker questie tusschenhem, van in den aenvang sijnes diensts, ende denSecretaris of Coster nopende de schoole, dewijle denSecretaris qualick nam, dat de schole by hem (pre-dicant) bedient wierd, dewijle den Secretaris lieversiju eygen soon daerin wilde dringen, daer nochtanshy (predicant) daertoe aengenomen was; claechdeoock, dat men driemael het Ave Maria cleptj 's mor- gens, 's middags ende 's avonts. Nichtevecht. Verclaerde den dienaer den staet sijner kercke tesijn redelyck, ende vertoonde seeker geschrift vansijn kerckenraet, inhoudende een goede getuygenissevan zijn persoon.

Communicanten seyde hy te heb- ben 31, eenige verreyst ende verstorven sijnde; heb- bende ouderlingen ende diakens. Claechde over denSchoolmeester (die oock coster is), dat hy paepsgesindzy, ende niettegenstaende hy eerst eenige tijd terkercken was gecomen, nu soeckt zijn quaet saet tesayen ende de luiden tot superstitien te misleyden.Predikt maer eens ter weke ende 's winters altemettweemael. Claechde over een ongedoopt Mennistensoon, die met een vrouwe huyshoudt buyten echt;versoekende proclamatien om getrout te worden endeweygerende gedoopt te worden, om welcke oorsakewillen hy hem deselve proclamatien weygert. Claechdemede, dat op Biddagen ende. Sondagcn niemant ge-breuckt en wort,

om het ontheyligen derselven doorwercken, etc, Claechde mede van wegen den dienaer

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 118 van Ovenneer (die absent was) over den Coster al-daer, dat hy mede onstichtelick is, geenen dienst denpredicant doende; seyde mede door het cleppen al-daer de lieden van den suyveren Godsdienst afgeto-gen te worden. Abcoude. Verclaerde den dienaer den redeliken stand sijnerkercke, hebbende redelick gehoor, mede houdende't Avontmael met 28 communicanten ende alles con- form de gereformeerde kercken; verhalende, dat hyeen bequaem coster ende schoolmeester heeft, lee-rende gereformeerde boecken; dan voechde daerby,dat hy de herbergen al wat te

seer versoeckt, wildewel dat hy door bequaeme middelen conde vermaentworden. Claechde over eenige vergaderinge derherdoopers; claechde oock, dat van Abcoude vele inHollandt gingen om de paepsche exercitie te oefle-nen in seekere huysen onder Holland, daer de Je-suiten ende andere jonge paepsche studenten, by decooplieden van Amsterdam onderhouden, comen omden dienst te doen. Seyde, dat hy ordinaris maereens predickt, ende om de Pausgesinde te trecken,oock &quot;Woensdaechs in de vasten; dan kan daer wey-nich mede wtrechten, omdat sy haer verbondenhebben niet ter predicatie te gaen, dreygende an- ders d'een d'ander de neeringe te

ontrekken. Claechdeoock, dat terstondt nae de predicatie de paepsgesindehuysluyden in de kercke met een groot getier, ge-druysch «nde onordeninge comen invallen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 119 WesibroecJc. VercJaerde den dienaer den goeden standt derkercken aldaer. Seyde goet gehoor te hebben ende50 communicanten gehad te hebben, waervan wel25 door de pest gestorven zijnde, hy nu weder heb-be tusschen de 40 ende 50. Verhaelde mede, dat hyeen goet coster ende schoolmeester heeft; dan claech-de, dat de middelen tot den schooledienst gehoorichby particulieren ingehouden worden, ende dat denSchoolmeester, wt oorsake van zijne cleyne middelen,genootsaeckt is het secretarisampt te bedienen. Ver- haelde oock, dat hy 4 ouderlingen ende 2 diaconenhadde. Oostveen. Verclaerde den dienaer den

goeden staet der kerc- ken aldaer, so dat hy wel 40 communicanten heeftende verhoopt wel haest 70 of 80 te sullen becomen,hebbende eenen goeden schout, coster ende school- meester; bedienende mede Blauwe Capel, alwaer dekercke ongerepareert zijnde, heeft de heer van Gentaengenomen die te repareren. Verhaelt, dat hy daer inloco niet en resideert, doordien hy 't meende nietvan doen te zijn, ende het huys niet bequaem was.Seyde 2 diaconen te hebben tot versorginge der Ar- men, ende dat hy den Kerckmeester ende Schout inplaetse van ouderlingen gebruyckt, doch eygentlijckformeelijck geen ouderlingen vercoren te hebben.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 120 VincJceveen. Verclaert den dienaer de kercke aldaer nocli nietsonderlings te wesen, als noch een cleen gehoor heb- bende; datter by hem noch geen kinderen ten doopgebracht zijn, deselve al by de Paepen gebracht wor- den. Claechde over den Schoolmeester, dat hy dekinderen niet en wil leeren de boecken, die hun d'ou-ders mede geven. Mydrecht. Verclaerde den dienaer den goeden stand van zijnkercke, so dat hy, niettegenstaende vele door de pesteverstorven zijn, evenwel noch heeft 120 communi-canten; seyde 'tAvontmael te houden alle 10 weken,niet juist op de

hoochtijden; verhaelde oock, dat hySonnendachs namiddach den Catechismum mede pre- dikt, als 't niet in den bou en is; dat hy oock deswinters predikt, in de weke, des Woensdaechs; seydemede, dat hy somtijts Sondaechs drye predicatien doet,'s morgens vroech te Mydrecht, te 9 uyren te Tamenende 'snamiddachs tusschen beyden in de school denCatechismum. Van de diaconye verhaelde hy, dat desSondaechs d' aelmosen by eenige diaconen gecollecteertworden, ende die by haer aen den armen uytgedeelt,doch daervan noyt te sijnen tijd rekeninge gedaen tezijn. Claechde over seker Paepjen, die dickwels vande boeren versocht wert om te doopen, &c.

Claechdeoock over eenige paepsche vergaderingen te Waveren,waertoe vele van de zijne getogen worden. Claechde

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 121 oock, dat de pausgesinde laestleden biddach een kin-dermael hielden, ende alsdan droncken zijnde, met denbiddach spotteden. Claechde mede, dat de schooleniet groot van middelen is, ende dat daer seekergilde is van drinckbroers, van welcker incomen degagie des Schoolmeesters wel wat soude kunnen ge-augmenteert worden; dat oock een crucifix in sijndorp staet, daer vele superstitien mede gepleecht wor- den, met binden van kousebanden. Seyde mede, datde swangere vrouwen de doode craemvrouwen enc-kelick willen dragen door superstitie, meenende, datsy alsdan te beter verlossen souden. Of het nietgoet en

waere, dat de vrouwen generalycken van dedoodenbegravinge geweert worden. Verhaelde mede,dat men aldaer hadde gesocht te attenteeren om dienedergeleyde ende omgebrachte menschen te sleepenop het kerckhof, als op een vrye plaetse, om alsoeden officier van sijn actie te beroven. Wilnis. . Verclaerde den dienaer den soberen staet zijnerkercken, als hebbende weynich (maer 4) communi-canten; 'tAvondmael.... in 't jaer bedienende. Verhaelde,dat hy .combinatie maeckte met de ander naebuer-kercken in 't houden des Avondmaels per vices. Vanden Coster ende Schoolmeester claechde hij, dat hyallerhande boecken leert; verhaelde, dat hy 30 of 40toehoorders heeft; vertoonde seeker schrift, daerineenige

claechten vervat waren, als datter in Wilniseen seeker blindt Paepe woont, die allerwegcns ge-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 122 haelt wort om te doopen ende oock de kinders totsijnen huyse doopt, die oock over de vrouwen, diein de craem sullen komen, eerst misse doet endehaer 't Sacrament geeft, by denwelcken oock hetvolck tegen Paeschen te biechte ende ten sacramentegaet, daer hy daerenboven noch is een dronckaert,beschuldigende de E. Heeren Staten van gewelt, hemgeschiet, als hem uyt het zijne gestooten hebbende,ende sich oock roemende over zijne schandelicke on-cuysheyt. Claechde in't selve schrift, dat men, buytenden behoorliken dienst, de vrouwen, die uyt decraem komen,

de kercke opent, die omgangen doenbuyten ende binnen de kercke, met superstitien vanpaternosters, Ave Maria, &c.; dat men in 't begrae-ven der dooden verscheyden superstitien pleecht, dedooden settende voor het graf, dan daerover biddendeop de knyen, dan in d'aerde stekende met cruycen, &c.;dat men op Sacramentsdach opentlick bedevaert doetom de kercke, met groote menichte, in wollenendebaervoets; dat degene, die ter kercken gaen, be- spot worden; dat in de schoole allerhande boeckengeleert worden; datter vele by den anderen loopenongetrouwt, &c. Cudelsteert. Verclaerde den dienaer, dat hy in zijn predicatientamelick gehoor heeft, houdende 't

Avondmael meteen getal van tusschen de 50 of 60 communicanten.Claechde over de vergaderinge der papisten, tot dryeofte vier toe, ende dat tusschen de predicatien, daer-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 125 Juiphaes. Verclaerde den dienaer den goeden staet van zijnkercke, sich gedragende in de bedieninge des Woordsende der Sacramenten, conform de gereformeerdekercken, houdende 't Avondmael met 15 of 16 com-municanten, hebbende geen ouderlingen, maer gebruyc-kende, in plaetse van dien, de kerckmeesters, als oockdoor deselve de diaconye bedienende; hebbende oockeen goet schoolmeester, den Coster (die oock secre- taris is) mede goet ende een communican't zijnde; .dan claechde, dat vele de proclamatien in de kerckegehadt hebbende, daernaer by de Paepen getrouwtworden, ende aengaende den doop, dat

eenige vande kinders by seekere Paep van Utrecht, diensy somtijds met de wagen haelen of tot denwelckensy oock wel selfs reysen, gedoopt worden; dat veleImysluyden door de leelijcke gewoonte van het schut- ten genoodsaeckt zijn haer elders te laten trouwen. Lopick. Verclaerde den dienaer den redeliken stand vanzijn kercke, hebbende hondert toehoorders, het Avond- mael houdende met 9 of 10 communicanten, hebbendeeen goeden schoolmeester, doch geen ouderlingen,noch niet residerende in loco; claechde over seekerLeser te Capelle, die hem het prediken overneemt. Bunscfioten.Verclaerde den dienaer van den staet zijner kercke,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 126 dat hij in de bedieninge des Woorts ende der Sacra- menten volcht d' order der Gereformeerde kercken ,houdende 't Avondmael met 28 communicanten, heb- bende geen ouderlingen , diaconen jaerlicks haer re-keninge doende, houdende kerckenraet met de dia- conen ende geheele gemeente, hebbende geen costernoch schoolmeester ende volgens geen schoole, 't Avond- mael tweemael 'sjaers bedienende; claechde over deMennisten, dat sy de luyden, ter kercken gaende ,beroepen, seggende de kercke te zijn een moordt-cuyl, hebbende een ordinaris plaetse, daer sy

ver- gaderen onverhindert; dat oock sommige van deprincipaelste der Mennisten, die mede in 't gerechtzijn, soecken door wandelinge ende aensprake, tus-schen de predicatie, by de kercke de lieden wt depredicatie te houden; dat oock vele, de geboden inde kercke gehadt hebbende , ongetrouwt blijven sit-ten; dat oock dronckengelagen tusschen de predi- catie gehouden worden. Leusden. Verclaerde den dienaer van sijn kercke, dat hytamelick gehoor heeft, geen psalmen en heeft con-nen invoeren, doordien den Coster niet can voor-singen ende hy selfs een valsche stem heeft; claechdeover de begravinge der dooden, dat men luydt tus- schen de predicatien;

claechde oock over het gesnaptusschen de predicatien, ende dat oock door denSchout de luyden van de predicatien afgehouden wor- den; dat mede seeker Paep door het land gaet, het

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 127 Sacrament gevende ende ander paepsche dienstendoende; dat oock vele kinders by de Paep gedooptworden; dat mede vele, de geboden in de kerckegehad hebbende, daernae ongetrouwt blijven sittenof by een Paep getrouwt worden; dat den Costerherberch houdende, wt de predicatie loopt, om deluyden te tappen j dat hy (predicant) binnen Amers- foort zijn woonplaetse houdt. Doet oock lijkpredi-catien. Wbudenberch. Verclaerde den predicant den staat van zijne kerckete zijn ellendich door d'ongeregeltheyt van den voor-gaenden dienaer, hebbende, by de 150 toehoorders,gantsch geene communicanten; claechde over

desuperstitien met de dooden, dat men die om dekercken draecht; dat oock de huysluyden willen overde dooden gepredickt hebben, 't welck den voorgaen-den predicant ingevoert heeft; datter groot geraesby d'huysluyden gepleecht wort tusschen de predi-catien; dat de Schoolmeester een Paep is, ende dathy voor de dooden op de kerckhoven in de begra-vinge der dooden bidt; dat vele met diegene, dieter kercken gaen, spotten; dat de kinders meestalby de Paep gedoopt worden, wt d'opinie dat sy seg-gen, dat de kinders, by de gereformeerde gedoopt,sterven; datter seeker crucifix by de dooden omge- dragen word. Verhaelde, datter wel eenige zijn, dieten Avondmael souden gaen, maer so weynich, dathy noch het

Avondmael niet en heeft aengestelt;

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 130 de Schoolmeester van d' huysluyden gedreycht wortmet cassatie, so hy de psalmen wilde helpen singen;dat hy 't Avondmael noch niet en hebbe bedient,doordien hy maer een communicant heeft ende welnoch eenige andere sijn, doch deselve haer tappenen dronckengelaegen te houden ende frequenterenniet en willen laten; dat hy selve ten tijde sijnesdiensts ten Avondmael noch niet en hebbe gegaen.Verhaelde van den doop, dat het redelijck toegaetende eenige kinders hem ten doope gebracht wordenin de kercke; doch claechde, dat heer Jacob te Em-menes mede

vele daer doopt; dat oock heer ElbertProot, te Baeren woon ende, hem afbreuck doet endede lieden soeckt van de kercke af te trecken; datmede heer Jan t' Amersfoort menichmael in doots-noodt by de huysluyden gehaelt word ende dannoch weygert tot deselve in te gaen, anders als opvoorgaende belofte van dat sy nimmermeer in degereformeerde kercke sullen gaen. Claechde oock,dat den Schoolmeester hem niet en derft voegen metden Predicant, om te doen hetgene dat hy gernetot stichtinge sien soude, doordien hy van 't gerechtonderhouden word ende die vreest te vertoornen. Aldus alle de dienaeren omgevraecht zijnde endeverclaringe van den stand eenes

ieders kercke ge-daen, is weder een nieuwe omvrage gedaen endeversocht, dat een ieder soude den stand derkerckenofte dorpen, omtrent sijne residentie gelegen, verclae-ren, so vele hem daervan mochte bekent sijn, bij- sonder van die dorpen, waervan de dienaeren of

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 131 pastooren hier niet tegenwoordich, of die met geendienaeren voorsien en waeren. Hierop hebben die van Utrecht verclaert, datVleuten vaceert ende daer goet gehoor soude zijn,waer't datter een goet predicant waer. De dienaer van Wijck verclaerde, dat t' Overlani-broeck heer Steven noch opentlick pauselijcke dien- sten ende superstitien oefent. Wierd in 't gemeen verhaelt, dattet evengelijcktoegaet te Cockengen, Schalckwijck, Honswijck. Vertoonde noch den dienaer van Segvelt seekergeschrift van eenige vrome huysluyden te Camerijck,inhoudende een deel dachten over den Pastoor al-daer, genaemt Claes Claesz Dael, als

dat hy, in dekercke comende om sijn predicatie te doen, eerstvoor seeker Autaer nedervalt, daerna hem selven metcruycen teekent, ende dat so dickwils als hy de clockhoprt slaen, ende daertoe oock de huysluyden ver-maent, daernae het Evangelium ende d' Epistel beydete saemen predickt, sonder de psalmen te keten sin-gen; daernae de predicatie gedaen sijnde, haelt hyvoort het memory-sielboeck, biddende voor de over- leden persoenen, ende dat om zijn gewin; dat hy 22jaren te Camerijck gestaen hebbende, het heylichAvondmael noyt gebruyckt en heeft, ende vermaentsijnde, hetselve niet en heeft willen doen, jae open-telijck seyt, dat het onnoodich zy ten H. Avondmaelte gaen, als men maer gelooft, dat dat

genoech is;so dat hyerdoor by velen het heylige Avondmael incleynachtinge komt, ende andere genootsaeckt zijn 9*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 133 goet en ware, om volcomen kennisse van den standder kercken te becomen, dat men alle de dienaeren vaneene kercke (daer meer als een dienaer is) liet wt-gaen, ende voort alle d' ander kerckendienaeren, d'eenvoor, d'ander naer, om in hunluyder absentie tevrijlicker van den stand haerer kerckeu te spreken,ende bijsonder om te vernemen of den stand, die eenieder geopent hadde van zijn kercke, oock nae waer-heyt geopent was, ende voort of daer yet waere teseggen op de persoone van ieder kerckendienaer inleere of leven (oock op zijn incomen in den dienstende andersins), daervan hy in dese vergaderingediende

vermaent te wesen, te weten sodanige dingen,die publijck waeren ende d' opbouwinge der kerckenmerckelijck beletten, verswijgende particuliere endeheymelicke gebreken, die met secrete ende bysonderevermaningen in de liefde behoorden bejegent te wor- den , 't welck by de vergaderinge verstaen zijnde datalso te behooren, zijn eerst wtgegaen De kerckendienaeren van Utrecht, In welcker afwesen de Praeses weder verhaeltheeft den stand haerer kercke naer wtwijsen der acte,de vergaderinge te vooren voorgelesen, ende gevraechtof yemand daerop ende voorts op heur luyder leereof leven yet hadde; daerop de vergaderinge verclaertheeft niet te hebben, maer dat men groote oorsakehadde God te dancken voor sijne

genade, de kerckebetoont, ende dat men hoopte, dat alles op so goe- den voet gebracht zijnde, de Heere zijnen segen tot

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 135 Die van Amerongen Wtgestaen zijnde, is verhaelt, dat hy een ander be-roepinge op 't behagen van de E. Heeren Statensoude aengenomen hebben; ende also de Gedepu- teerden der E. Heeren voors. verclaerden, niet ge-sint te zijn bequaeme Predicanten wt het Sticht telaeten vertrecken, maer veelmeer op vaceerende endeniet wel versorchde plaetsen goede mannen begeer- den t' aennemen, ende oock mede de vergaderingeom reden voors. daerin niet consenteerde, so is hemby den Praesidem wederom ingecomen zijnde, in dennaem van de E. Heeren Staten ende de gantschevergaderinge aengeseyt, dat hy die

beroepinge soudelaeten vaeren ende by die van Amerongen blijven,vertrouwende, dat hem de Heer dies te meer segenensoude, alsoe hy daer wel bemint was. Die van Doorn ende Zeyst Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet.Dis van Cothen ende Neerlanghbroeck Wtgestaen zijnde, is vermaent, dat sy noch hetAvondmael niet en hebben gehouden, waertoe syvermaent sijnde, 't selve aengenomen hebben ende be- looft met eenige communicanten, so wt haer dorpals van Wijck (door combinatie), aen te vangen. Die van BunnickWtgestaen zijnde, is verhaelt, dat hy niet en resi-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 136 deert op de plaetse zijner bedieninge, waertoe liyweder ingecomen ende vermaent zijnde, belooft heeft,zijn huysfrou uit de craem verlost sijnde, daer te sul- len gaen resideeren. Die van Werchoven Wtgestaen zijnde, is verhaelt van den staet zijnerkercke de scheuringe, die er, volgende zijne verclaringe,soude zijn, ende is by de vergaderinge goetgevondeneenige denvaerts te committeeren om te Werckhovennae den staet der kercke te vernemen, ter oorsaeckevan de tweespaelt, die er is, ende te sien oft daereenich accort ende vereeniginge soude mogen getrof- fen

worden; ende zijn gecommitteert Jacobus Tauri-nus, kerckendienaer tot Utrecht ende Johannes An-tony in Westbroeck. Die van Houten, de Vaert ende Hagesteyn Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet. Die van Veenendael Wtgestaen zijnde, is ietwes verhaelt, d' onstichte-lijckheyt sijns levens aengaende, waerover hy wederingecomen zijnde, vermaent is, ende hy aengenomenende belooft heeft de vermaninge te sullen naeco-men, als oock dat hy, in plaetse van de OpenbaringeJohannis, ietwes anders stichtelickers soude de ge- meente voordragen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 137 Die van Maersen Wtgestaen zijnde, is verhaelt, dat hy mits sijn ouder- dom ende andersins seer weynich stichtinge aldaerdoet, doch is hetselve gehouden voor memorie, om tesien of men hyerin te sijner tijdt soude gevoechlickkonnen remedieren. Hiermede is de vergaderinge met dancksegginge totGod gescheyden. Naemiddach. Ten 3 uyren nae gedaenen gebede tot God. Is verschenen in de vergaderinge Fredrick Her-mansz van Ysendorn, ouderlinck der kercke tot Wijckby Duerstadt, met credentie van de magistraet endekerckenraet aldaer; dewelcke gelesen zijnde, heeft devergaderinge aangedient, also daer ter plaetse

maereen Predicant is, die den last alleen niet en candragen, dat die van de magistraet ende kerckenraetvan Wijck voors. noodich achteden ende versochten,dat sy noch een neffens dien mochten becomen, de-wijle oock die van Amersfoort meer als een dienaerhebben. Waerop hy wtgestaen zijnde, is bij de ver- gaderinge verstaen 't selve versoeck alhier impertinentte zijn, ende de gecommitteerde der E. Heeren Statendaerop haer gevoelen geseyt hebbende, is de voors.Fredrick Hermansz weder ingeroepen, denwelckenD. Praeses van wegen de gecommitteerde der E.Heeren voors. aangedient heeft, dat haer E. E. nieten wisten, dat die van Wijck oyt eenich belet waere

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 138 gedaen om te procedeeren tot beroepinge van nocheenen dienaer, ende dat sy t' allen tijden favorabelende behulpich souden zijn in alle hetgene, dat totstichtinge der kercke van Wijck dienen mochte. Daernae is D. Praeses voortgegaen in 't aengevan-gen ondersoeck, ende vooreerst De dienaer van Breukelen, Vreeland ende Cortehoef Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet. De dienaer van Nichtevecht Wtgestaen zijnde, is wel verhaelt, dat hy in geengoet geruchte en was; dan also hy vertoonde seekerattestatie van de Classe van Thiel, by dewelcke hydede

blijcken, dat de swaricheden, wt dewelcke desegeruchten waeren gesproten, voor vele jaeren waerenter nedergeleyt ende in de vergaderinge niet blijcke-lijcks en is voortgebracht, daerover hy in deselvehadde behooren bestraft te worden, is de saeckedaerby gelaten. Den dienaer van Apeoude ende Westbroeck Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet, Den dienaer van Oostveen Wtgestaan zijnde, is verhaelt, dat hy niet en woontin de plaetse zijner bedieninge; waertoe hy wederingecomen zijnde, vermaent is ende belooft heeft met- ten eersten hetselve te sullen naecomen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 139 Den dienaer van Vinckeveen Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goetDen dienaer van Mijdrecht Wtgestaen zijnde, is by D. Praesidem der vergade-ringe voorgeslelt seeker missive van de kerckenraetvan Amsterdam, waarinne sy verhaelden, dat eener,die te Mydrecht schoolmeester geweest was, hem be-schuldichde van seeker feyt, &c. als breeder in deselve missive; is mede vermaent van seeker swaric-heden sijnenthalven voor tijden in Vriesland gevallen,midsgaders van seeker misbruyck, by hem gepleechtin 't geven van de huwelicksche geboden. &quot;Waerophy weder ingecomen zijnde, verclaert heeft van

heteerste, dat hy in dat stuck met zijn partye in rech- ten geweest zy, ende daerinne sententie interlocutoir(als hy de vergaderinge dede blijcken gewesen tezijn) nae dewelcke de partye de saecke hadden la- ten berusten, sonder die ten principaele te vervolgen.Ende wat het voorder schrijvens van Amsterdam aen-ginck, heeft hy voor dese tijd dese vergaderinge sa- tisfactie gedaen, mids dat hem belast is den brief vanAmsterdam, aen die van Mydrecht dies aengaendegeschreven, te beantwoorden, 't welck hy belooft heeftte sullen doen. Aengaende het tweede heeft sichdaervan geexcuseert ende daerby verclaert sich tewillen defenderen, voor wat rechter dat het zy, tegendiegene, die dies aengaende actie willen tegen

heminstellen. Op 't derde is verstaen, dat de saecke sulcks

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 140 niet en was $ls was aengedient. Ende 8al voorts demissive, by die van Amsterdam geschreven, wt dennaeme deses Synodi, in conformiteyt van hetgeneverhaelt is, beantwoort worden. Die van Wilnis Wtgestaen zijnde, is verhaelt, datter een verschilende oneenicheyt tusschen hem ende die van My-drecht wesen soude, ende is goetgevonden, dat meneen ofte twee committeeren soude om haer te ver- eenigen, ende zijn gecommitteert Henricus Caesariusende Arnoldus Oortcampius, respective kerckendiena-ren tot Utrecht ende Amersfoort. Die van Cudelstert, Segvelt,

Jutphaes Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet. Die van Lopick Wtgestaen zijnde, is verhaelt, dat hy niet en resi- deert in de plaetse zijner bedieninge, waertoe hyweder ingecomen zijnde, vermaent is, ende belooftheeft Victoris toecomende (den tijd hem bij de E.Heeren Staten vergunt) 'tselve te sullen naecomen. Die van der Aa. Alsoo den dienaer 's daechs te vooren was absentgeweest om oorsaken, die verhaelt sijn, so is't dat hyvan den stand sijner kercke verclaert heeft denselvente zijn tamelick in 't gehoor, houdende in de Bedie- ninge des Woorts ende der H. Sacramenten conform

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 141 de gereformeerde kercken. Claechde, datter wt Den-mercken alle sijn tijd maer een kind ten doop wasgebracht, ende die van Portengen van den Paepofte Pastor van Cockengen verleyd worden, aangesiensy tot hem gaen of hy tot haer compt. Claechdeoock, dat d'herbergiers tussch en de predicatie tappen,ende den Sabbath daerdoor, als oock door 't werckender huysluyden, ontheylicht wort, doordien de Schou- ten haer ampt soe wel niet en doen. Hout het Avont-mael dryemael 'sjaers met 12 communicanten, endeverhaelde, dat hy 't tweemael overgeslaegen had, terbegeerte .van de huysluyden. Denselven wtgestaenzijnde, is

niet gehoort dan alle goei Die van Bunschoten Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet.Die van Leusden Wtgestaen zijnde, is verhaelt, dat hy hem al te seerd' oefeninge van de medicijnen onderneemt, endedaerin selfs onbehoorlicke ende superstitieuse midde- len gebruyckt, alsmede dat hy al vry wat ongebon- den van tonge is, hetwelcke hem, weder ingecomenzijnde, voorgehouden is, ende hy belooft heeft sichdaerin te sullen beteren. Die van Woudenberch, Soest, Emmenes ende Boeren Wtgestaen zijnde, is niet gehoort dan alle goet. Aldus alles ondersocht ende aengeteekent zijnde, isde vergaderinge voor desen dach met danckseggingetot God gescheyden.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 142 Den 10. Julij voormiddach. Te 9 uyren nae gedaenen gebede tot God, heeftD. Caesarius ende Oortcampius aen de vergaderingegerapporteert, dat sy ter praesentie van noch vierander dienaers, als getuygen ende medehulpers, desaecke ende 't verschil tusschen die van Mydrechtende &quot;VVilnis voors. vriendelick neergelecht ende totaccoort gebrocht hebben, waerop de Praeses oockhun beyden van wegen de vergaderinge ernstelijckhaers ampts ende tot liefde vermaent heeft. Hiernae heeft men beginnen te spreeken van demiddelen, daermede men d'

ongeregeltheyden, devoorgaende dagen ontdekt, soude konnen beteren,ende heeft de vergaderinge ingesien, dat sommige vande voors. ongeregeltheyden niet konden geremedieertworden dan door d' authoriteyt van de Heeren Sta- ten, sommige niet dan door een eenparige kercken-ordeninge of forme van kerckenbedieninge, nae de-welcke een iegelick voortaen gehouden soude wesensich te reguleeren. Is derhalven geresolveert, dat, soveel 't eerste aengaet, men alle d' ongeregeltheyt vansodane natuere sijnde, dat se niet dan door d'autho- riteyt als voren konnen gebetert worden, in geschriftesoude vervatten ende deselve de Heeren Staten ver- toon en , met

versoeck ende bede, dat hunne E. E.nae haere discretie, wijsheyt ende godsalicheyt daer-inne willen voorsien, of by sodanige middelen alsmede in deselve remonstrantie werden aengewesen,ofte met andere beter, die hunne E. E. souden mo- gen weten te bedencken.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 143 Ende wat het andere aengaet, also men verhoopt,dat daerinne door den Synodum Nationalem wat goetssoude mogen werden gedaen, is goetgevonden, datmen, alvooren op 't stuck van de kerckenordeningeeyntelick te resolveeren, soude lesen de brieven, dies-aengaende by den kerckenraet van Amsterdam aende kercke van Utrecht, om voorts dese vergaderingegecommuniceert te worden, geschreven. Dit is geschiet ende is opentlick gelesen, niet alleende voors. missive, maar oock alle de stucken daer-neffens overgesonden, als: 1. de remonstrantie, by deGedeputeerde des Suyt-Hollandischen Synodi aen deheeren Staten

gepraesenteert, om te verwerven deconvocatie des Synodi Generael; 2. de redenen, daer-nae aen haere Mo. E. E. op hunne begeeren over-gelevert, waeromme men den Synodum Nationaelnodich hielt; 3. seeker extract van verbael dit pointaengaende, mette voors. Heeren gehouden ; 4. d'actevan consent, tot het houden des voors. Synodi byhaer Mo. E. E. vergonst. Hierop de vergaderinge gevraecht zijnde, ofsyiet-wes hiertegens hadde, heeft deselve eendrachtelijckGod gedanckt, dat de saecke van het Synodus Na- tionael dus verre was gebrocht, wenschende, dat semet den eersten moge voortgaen. Ende also de voors. missive des Kerckenraeds in- hield versoeck van op den inhout der voors. acte vanconsent wel te

letten, om te sijner tijd wel geprae-pareert te comen op de vergaderinge, die haer Mo.E. E. van meeninge waeren te doen, dienende tot

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 144 een voorbereydinge des voors. Synodi, is geresolveertdat men van dese saecke niet en soude handelen,voor ende aleer de voors. vergaderinge praeparatoirby haer Mo. E. E. waere geconvoceert, om alsdandaerop geresolveert te worden, soe men soude vin- den te behooren. Ende also men verstond, dat voor dit jaer van 'thouden des voors. Synodi Nationael apparentelijckniet en soude konnen vallen, ende nochtans wel eenigeprovisioneele forme van bedieninge der kercken desesStifts diende beraemt, ymmers in eenige pointen, diepromptelijck dienden geremedieert

nae de tegenwoor- dige gelegenheyt der kercken, ende dat (om denvoors. Synodo Nationael in geenen deele te praeju-dicieren) alleen by provisie ende totten voors. Syno-dum Nationael toe, oft indien (dat God verhoede)deselve niet voort en gingh, tot naerder ordonnantie,'is geresolveert, dat dies aengaende eenige articulenende pointen souden werden ontworpen, ende eerstden heeren Staten deser provincie, daernae deserVergaderinge (daertoe metten eersten weder te con-voceeren), gepraesenteert, om met beyder consent endeaggreatie, by provisie, als vooren onderhouden te mo- gen worden. Om nu de voors. remonstrantie aen de heerenStaten, mitsgaders dit

ontwerp van provisioneele formevan kerckenbedieninge te stellen ende over te leveren,zijn by de tegenwoordige vergaderinge gecommitteertalle de kerckendienaren t' Utrecht, een der kercken-dienaeren van Amersfoort, D. Halewynus Godefridi

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 145 endc Johannes Antonij, kerckendienaren, respectivein Oostveen ende Westbroeck. Ende is versocht Jo-annes Wtenbogaert, om hun den tijd hy hyer nochwesen sal, daerinne te assisteeren, welcke oock lasthebben sullen met goede correspondentie der HeerenStaten alle voorvallende saecken te verrichten, in qua-liteyt als Gedeputeerden des Synodi, totte naeste sy- nodale vergaderinge toe, om alsdan gecontinueertofte verandert te worden, naer alsdan goet gevondensal worden. Hiernae is noch eendrachtelijck, oock op't begee-ren der Heeren Gecommitteerden, goet gevonden endegeresol veert, dat onverbrekelijck gehouden

sal wordende residentie der dienaeren op de plaetse van haerendienst Ten laetsten van de oncosten by de predicantenvan 't platte land, in 't verschijnen ter vergaderingevoors. gedaen, hebben de E. Heeren Gecommitteer- den belooft daervan de vergaderinge der E. HeerenStaten 's daechs daeraen te sullen aendienen, teneynde daerin by Heur E. E. voor dese eerste reysesoude worden voorsien, ende dat men van de vordere,die in toecomende vergaderingen soude mogen vallen,in de Remonstrantie aen Haer E. E. versoecken sou- de, om daer mede op gelet ende ordre daerin gesteltte worden. Dit alles aldus gedaen ende naer iterative om-vraginge aen de vergaderinge, of yemandt noch yethadde voor te dragen, ende

naer een corte verma-ninge, by den Praesidem aen de vergaderinge gedaen, 10

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 147 de rechtsinnige vorderinge ende voortplantinge van't geestelijcke Koninghrijck sijns Zoons, ende dat UweE. E. daerinne sich soo yeverich ende neerstich be- tonen , als wy ende de geheele Vergaderinghe voor- noemt met sonderlinge blijschap onses herten in de-selve gespeurt ende bevonden hebben, met ootmoe- dige bede, dattet sijne Godlijcke Majesteyt gelieveUwe E. E. in denselven yever hoe langs hoe meerte versterken, ende, 't selve doende, derselver oorenende herten te openen, om aen te hooren ende terherten te vatten 't verhael, dat wy alhier aen UweE. E. met aller eerbiedinge doen van de ongeregelt-heyden, die

op de voors. Vergaderinge zijn voort- gebracht, als metter tijd in de kercken deser provin- cie ingecropen zijnde ende noch tegenwoordelijck inswangh gaende, gelijck dan Uwe E. E. gewilt heb- ben, dat dese Vergaderinge tot dien eynde gehoudensoude werden, opdat deselve ongeregeltheyden doord'authoriteyt ende macht, Uwe E. E. daertoe vanGod almachtich verleent, geremedieert ende gebetertzijnde, Gods heylige Woord met meerdere vruchtende aenwas als tot noch toe gepredickt, de gemeyn-ten gesticht, de Godsalicheyt vermeerdert, Godeseere verbreyt, de salicheyt van Uwer E. E. goedeonderdanen gevordert, ende selfs Uwer E. E. autho-riteyt ende Christelijcke regeringe hoe langs hoe meerin Godsalicheyt ende

gerechticheyt gevesticht mogewerden. In den eersten worden door 't geheele land grooteafgoderyen gepleecht ende superstitien met missen, 10*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 148 bederaerden , etc., daerdoor het volck van 't gehoorvan Gods Woord vervreemt, ja daerentegens so ver- bittert wordt, dat op sommige plaetsen heel weynige,op sommige plaetsen gansch geene kinderen ten doopegebracht worden. De Bedevaerden te Cockengen, te Amerongen,op St. Cuneren-dach, te Wilnis op Sacraments-dach. Noch verscheyden ander superstitien, als datmen over de dooden luydt tusschen de predicatioende de dooden in de kerck voor den predickstoelbrenght, te Segvelt, Leusden, &quot;Woudenberch, Wil- nis, daer noch ander superstitien in

swangh zijn. Dat men de Craemvrouwen, gestorven zijnde, vanswangere vrouwen laet dragen, voorgevende datse dan t' eerder souden verlossen. Mydrecht, datmen de omgebrachte sleept op de kerckhoven, omalsoo den Heer van sijn actie tegen den dootslagerte beroven; datter op sommige plaetsen crucifixenstaen (als te Mydrecht) ende omgedragen wordenby de dooden (als te Woudenberch) daer veelsuperstitien mede gepleecht worden. Datter noch ofterhanden in de kercke geoffertworden, als bysonder te Houten. Dat men dryemael daechs het Ave Maria clept,te Cortehoef, t' Overmeer ende op meer andereplaetsen. In dese afgodische blindheyt wordt het arm

volckonderhouden door papen of mispriesteren, van de-welcke eenige noch den opentlijcken dienst als pas-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 149 iooren betreeden, eenige van buyten innecomen endedoor het land loopen, eenige in de steden ende dor- pen deser provincie wonende, de dorpen doorcruypen.Die noch als pastoren resideren zijn: Niclaes teCamerijck, Heer Steven t' Overlambroeck, diente Cockengen, te Schalckwijck, te Honswijck. Die van buyten innecomen worden meest ge- vonden in de Proostye, als: te Mydrecht, Wilnis,Cudelsteert, als oock te Apcoude, Houten, Hage-steyn, Neerlambroeck, etc., ende comen van Wa-verveen, Blaricum, Hilfersum, etc., Ouwerkerck,Amsterdam, Culenborch, Vianen. Die noch in de steden ende dorpen wonenende alleen het

volck verleyden zijn: Victor Scho-rel, heer Jan van Houten ende meer andere, wo- nende t' Utrecht; Heer Hendrick, wonende teMontfoort, die aldaer sulcken afbreuck gedaenheeft, dat van 300, somtijds 5 of 600 toehoorders,nu maer 100 ter kercken comen; een anderte Goten, die noch alimentatie treckt van UweE. E., die, so daer als oock te Wijck, sijn quaetsaet saeyt; Heer Jan t' Amersfoort, die menich-mael gehaelt wordt in dootsnoot te Baeren endedaerontrent, ende dan noch weygert tot de liedenin te gaen anders als op voorgaende belofte vandat se nimmermeer in de gereformeerde kerckesullen gaen; Heer Elbert Proot, noch te Baerenwonende; den Secretaris t' Emmenes (gewesenepaep) aldaer als oock ter Eem ende

te Baerendoopende, etc.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 150 Seecker blind paep te Wilnis, so elders als inin sijn huys doopende, over de craemvrouwenmisse doende, het volck opentlijck tegen Paesschenbiechtende ende 't Sacrament gevende, wesende eendronckaert, lichtveerdich in woorden, sich roemendevan sijn schandelijcke oncuyscheyt, de E. E. HeerenStaten beschuldigende van gewelt hem gedaen, alshem wt het sijne gestoten hebbende, etc.Men verstaet, dat op sommige dorpen Lesers zijn,die de Sacramenten niet en mogen bedienen, strek- kende sulcks tot verachtinge van het Heylige Mini-sterium, van dewelcke eenige

met last (als dien teThienhoven, te Capelle, deiiwelcken sijn last tebuyten gaet ende genoechsaem het predicken aen-neemt) ende eenige sonder last lesen, als dien in't Goy, bij Houten, die oock d'huysluyden spottischefabulen voorleest. Men bevind alomme, dat de Sabbathen ende Bid-dagen schrickelijck worden geprophaneert met taver- nen te houden, merckten, etc. De Sabbathen ende Sondagen worden onthey-licht door merckten (te Venendael ende elders)door herbergen, dronckengelagen ende andere woes-ticheyt der huysluyden, te Veenendael, Nichte-vecht, Wilnis, Segvelt, Bunschoten, Seyst (daerd'herbergiers voorwenden, dat, dewijle sy geen

kloekhebben, d'uyre niet en konnen weten) waerwtdickwijls droevige ongelucken ontstaen van kijven,vechten, dootslagen, ende beclaechlijck is, dat de pre-dicant van Veenendael, ten tijden sijns dienst aldaer,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 151 wel in de 30 dootslagen geschied te zijn verhaelde. De biddagen worden in gelijcker voegen onthey- licht te Nichtevecht, Segvelt, Mydrecht (daer den laestleden biddach in ende door seecker kindermael bespot ende beschimpt is) ende op andere plaetsen. Op sommige plaetsen wordt oock den Godsdienst moetwillichlijck by de partijdige huysluyden belet ende verhindert. Sulcks geschied te Houten (daer de huysluydenby der kercken staen, ende diegene, die ter kerckeuwillen ingaen, beschimpen, ende dat ongestraft, door- dien den Schout niet en woont in loco), te Wilnis,te Segvelt (daer d'huysluyden den predicant bespot- ten

tusschen de predicatie, ende als men eenigetrouwt, groot getier maecken met schieten endeandersins, sodat den predicant uiet en kan voort- varen in sijnen dienst, ja den Schout, vermaentzijnde, en heeft het niet willen verbieden), te Ap-coude, daer d' huysluyden ter kercken comen in- vallen als, de predicatie geeyndicht zijnde, de ledenter kercken wtcomen. Men bevind, dat op vele plaetsen de Oosters endeSchoolmeesters den Predicanten gansch ongehoorsaemzijn, om, in de gunst van d'huysluyden te blijven,die haer dreygen met cassatie, soo se den Predicantende de kercke in de suyvere religie dienstich zijn.Sulks geschied t' Overmeer, Wilnis, Segvelt,(daer andersins, gelijck oock dien te Soest, diewel geneycht soude

sijn sijnen dienst te doen) endeelders op vele plaetsen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 152 Hier w t komt het, dat se doen wat se willen, aller- hande boecken leeren (te Montfoort, Araerongen, Vree-lant, Wilnis); niet willen tot het voorsingen verbon- den zijn (te Amerongen, Hagesteyn, Wilnis); dat setusschentijds de kercke openen tot{ superstitien, alsvoor de craemvrouwen (te Wilnis); dat se dronck-aerts sijn ende op geen vermaninge van den predicanten passen (te Apcoude). Hierwt komt het oock, dattet met de scholen(die d' eerste queeck ende plantsoen der ChristelijckerGodsalicheyt billijcks wesen souden, om, ter wijlenveele oude niet hooren en willen,

ymmers de jongetedere jeucht allengskens de waere religie in te plan- ten) seer jammerlijck ten platten lande gestelt is;midsdien op vele plaatsen gansch geene scholen enzijn (te Doorn, Maersen, Bunschoten); op vele plaet-sen papen ende paepsche schoolmeesters de kindersvan der jeucht aen de superstitien inplantende (alste Woudenherch, Werckhoven, Niclitevccht, Goten.) Men bevind oock, dat d' huysluyden seer vele nade gedane houwelijcksche geboden ongetrouwt blijvensitten of by de papen getrouwt worden. Sommige kercken zijn mede in 't wterlijck gebouwseer ontstelt ende desolaet, als te Amerongon (on-langhs door den doortocht van het crijchsvolck

seerverdestrueert); te Segvelt (daer de kercke langen tijdseer onnut ende vuyl gelegen heeft ende gehouden is.) Dat zijn, E. E. Heeren, de voornaemste abuysen, diein 't land zijn, ende sodaenich, onses bedunckens, datdaerin notelijck behoort voorsien te worden; daerom

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 154 noch in loco als pastoren residerende, belanght, debequaemste remedie daertegen waer, dat de voors.papen mochten worden afgestelt, goede predicanten,so daer als op andere vacerende plaetsen (naement-lijck Vleuten, Odijck, Linschoten, Anckeveen, Tuylende tWael), werden gestelt. Wat de openbaere Lezers aengaet, dat deselve terexamen wierden gestelt, ende, soo se bequaem waeren,tot den dienst gevordert ende anders verlaten werden. Wat de onwillicheyt ende wederspanicheyt der cos-ters ende schoolmeesters tegen den predicant betreft,ende den

desolaeten staet veler scholen, dat d'ondeu-gende schoolmeesters van haeren. dienst wierden ge-removeert, goede, so in die als in andere plaetsen,daer noch geen schoolmeesters zijn, wierden gesteld,deselve eerlijck en nae gelegentheyt loonende, daertoeso vicarien als andere giften (die op sommige plaet- sen, als te Zeyst, in de Westbroeck, te Mydrecht,van andere ingehouden ende onnuttelijck verteertworden) konden gebruykt en aengeleyt worden; endedat die geusurpeerde authoriteyt over den costers endeschoolmeesters den huysluyden wat benomen wierd,ende deselve gehouden tot gehoorsaemheyt haerenpredicant te bewijsen. Ende alsoo het niet

genoech en is, dat de voors.ongeregeltheyden, als van buyten incomeude, werdengeweert, ten zy oock in der gemeente Gods selvegoede ordre ende dat op een eenparigen voet tegen desHeeren Woord niet strydich gestelt ende onderhoudenworde ende de Vergaderinge daerinne verscheyden -

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 155 ongelijckheden, oock confusien, bevonden heeft, waerwel te wenschen, dat dezelve eens in den grond byden Synodum nationael, die wy verhopen dat de Mo.Heeren Staten Generael haest sullen convoceren, moch- ten verbetert worden. Edoch, naedemael den tijdvan 't houden desselven Synodi noch onseecker is,ende ymmers eenige dingen sonder langer wtstel die- nen gebetert, gelijck se dan oock wel konden, byUwer E. E. authoriteyt, by provisie ende tot op denSynodum voors. anders sal wesen geordonneert, ge-betert werden, hebben wy, volgende den last ons ge- geven en onder 't behagen van Uwe E. E., geconci-pieert

eenige articulen daertoe dienende ende hieraengehecht, die wy Uwe E. E. mids desen met aller eer-biedinghe presenteren, versoeckende, dat Uwe E. E.gelieve deselve te doorsien, ende ingevalle die UweE. E. welgevallen (gelijck wy verhopen, ja), so haestals doenlijck is de voors. Vergaderinge noch eens teconvoceren, om de voors. poincten aldaer voorgele-sen ende 't advijs derselver Vergaderinge daerop ge-hoort hebbende, met Uwer E. E. authoriteyt aengeno-men en in 't werk gestelt te mogen worden. Aldusgedaan in onse Vergaderinge den 25 Augusti, 1606.Uwer E. E. dienstwillighe en ootmoedeghe Dienaers.De Gedeputeerden des Synodi van Utrecht. Henri-cus Caesarius. Everardus Bootius. Johannes

Speenho-vius, Jbs. Taurinus. Henricus Johannis, ministerecclesie Amersfortiane. Joannes Anthonij. AlewinusGothofredus.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 156 BIJLAGE B. Poincten ende articulen, nae dewelcke wyondergeschreven (als tot beraminge vandeselve by de Synodale Vergaderinghedeses Sticlits, den 8, 9 ende 10 Julijbinnen Utrecht gehouden, gecommitteert)achten, dat voortaen nae de tegenwoor- dige gelegentheyt sonde mogen werdengeprocedeert in 't gene den kerckendienstten platten lande des Stichts Utrecht aen-gaet, ende dat by provisie tot op denSynodum Nationael ofte naerder Or- donnantie. In de dorpen, daer een gemeente is doende pro- fessie van de Gereformeerde religie, sullen de predi-canten

werden gestelt op voorgaende versoeck der-selver gemeynte, mitsgaders de Magistraet der plaetsete doen aen de heeren Staten, die daerop met advijsende communicatie van seeckere kerckendienaeren,daertoe by den Synodum deser Provincie te com-mitteeren, disponeren sullen. Ende daer geen ge- meynte en is, ende de Magistraet oft oock de ge- meynte selve suymich, sullen de voors. gecommitteerdekerckendienaren 't selve den Heeren Staten aendie-nen, om by deselve met advijs als vooren daerinnevoorsien te worden. De persoon, die men goetvindt tot den kercken- dienst te vorderen, sal alvooren, ten overstaen van

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 160 plaetse daer sy dan d'een dan d'ander besclirevensullen worden, omme aldaer voor de gemeynte endede voors. gecommitteerde eenige vermaninge oft pre-dicatie te doen, ende dat ten overstaen van de Hee-ren Staten ofte haere Gedeputeerden, indien het de-selve gelieft daer tegenwoordich te wesen. Sullen eenige der Gedeputeerde des Synodi, daer-toe specialyck by haere mede-gecommitteerden gelast,hun altemet laeten vinden op eenige dorpen, daer sy't selve oorbaerlijck vinden sullen, omme de predica-tien te hooren ende te vernemen , hoe sich de pre-dicanten

in haer predicatien ende anderssins dragen. Geen predicant en sal sich onderwinden eenichboeck, 't zy by hem selven of andere gemaeckt of ge-translateert, in druck te verveerdigen of doen ver-veerdigen, sonder voorgaende consent der Heeren Sta- ten ende advijs der voors. gecommitteerde des Synodi. In de Synodale Vergaderinge der kerckendienarendeses Stifts sal 't elcke mael eenich aental wt deselveworden gecommitteert, om de voors. ende anderevoorvallende kerckelycke saecken te verrichten, de-welcken dienen sullen van d'eene Vergaderinge totd'andere, om alsdan by deselve of gecontinueert ofverandert te worden. Aldus gedaen den 25 Au-gusti, 1606.

De gedeputeerde des Synodi: HenricnsCaesarius, Everardus Bootius, Johannes Speenhovius,Jbs. Taurinus, Henricus Johannis, minister ecclesieAmersfortiane, Joannes Anthonij, Alewinus Gotho-fredus.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 { 161 BIJLAGE C. Aan de Edele, Eerentfeste, Hoochgeleerde,wijse ende seer vermogende Heeren, mijnHeeren de Gedeputeerde Staten 's Landsvan Utrecht Mijn Heeren. Alsoo wy op de synodale vergade-ringe laestleden gelast waren om wt den naem der-selve seecker Remonstrantie ende articulen te stellenende Uwe E. E. te vertonen, ten eynde als in de-selve is wtgedruckt: soo is 't, dat wy, volgens onsenlast, Uwen E. E. exhiberen, niet alleen de voors.Remonstrantie ende articulen, niaer oock de Acta ende't gansclie Verhael van hetgene in die vergaderingengepasseert is, opdat Uwe E. E. te beter daerwtsouden verstaen op wat

voet ende wijse de voors.stucken daerop gefundeert zijn. Ende voorders, alsoin het sluyten der vergaderingen voors. vermaentwierd van de onkosten, by de predicanten gedaen in 'tverschijnen op deselve, ende de E. Heeren gecom- mitteerde van Uwe E. E. beloofden daervan metdeselve te sullen spreken, ten eynde die bij Haer E. E.souden werden afgedaen, ende dat men van de vor-dere, die er in toecomende vergaderingen souden mo- gen vallen, aen Uwe E. E. mede remonstreren soude,om by deselve ordre daerop gestelt te worden: sois 't, dat, gelijck wy Uwe E. E. van wegen de predi- canten ten platten lande bedancken van hetgeneUwe E. E. haer voor de gedaene onkosten hebben 11

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 162 mildelijck gelieven toe te leggen, also oock deselvewillen gebeden hebben, dattet Haer E. E. gelieve ordrete stellen, dat de kosten, by de predicanten in devordere vergaderingen (die er souden mogen vallen) tedoen, oock bequamelijck souden mogen gevondenworden. Dit doende etc. Uwer E. E. dienstwillige endeonderdanige dienaers. De Gedeputeerden des Synodivan Utrecht, ende in aller naem: Johannes Speenho-vius. Johannes Anthonij. SYNODE VAN 1612. Ten einde de Handelingen der beide provincialeSynoden van Utrecht, welke de organisatie van

1618onmiddelijk voorafgingen, in hetzelfde deel van dit

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 165 Acta, vervattende 'tgene verhandelt is inende van de Synodo ofte kerckelijckeby-een-comste, op voorgaende convoca- tie ende beschrijvinge van de EdeleVermogende Heeren Staten 's Lands vanUtrecht, in deselve provincie gehoudenden 27ea ende 28e&quot; Augusti van 't jaeronses Heeren 1612, na den ouden stijl,ende dat binnen de stadt Utrecht, inden Convente van Ste Catharina, in dengroten Refectoor aldaer. De Edele Mogende Heeren Staten 's Lands vanUtrecht, het ampt, Hunne E. M. van GodeAlmach-tigh opgeleydt, in 'tversorgen van den welstand derChristelijcke kercken hares gebieds, betrachtende,hadden

goedgevonden alle de predicanten ofte pasto-ren der stadt, steden ende landen van Utrecht by-een te roepen, ende tot dien eynde aan elck der-selver, hooft voor hooft, geschreven ende afgesondensekere missive, waarvan den inhoud was als volght:Eerwaerdige, godtvruchtige, wijse, seer discrete,Alsoo wy, tot meerder vorderinge van de H. Chris- telijcke Gereformeerde Religie ende goede ordre inkerckelijcke saken, goedgevonden hebben te beschrij- ven een synodale vergaderinge der kerckendienarenofte pastoren deser provincie, die haren aanvanghnemen zal op Donderdagh den 27en deses, des mor- gens t' acht uyren , in den Convente van S. Cathrinen,binnen Utrecht: soo hebben wy goedgevonden U. E.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 167 Andreas Oosterbeeck, predicant tot Guilhelmus Henrici a Nypoort Anselmus Danielis Henrici a Eaasveld Gerardus Bree Everardus Brinckius Eeynerus Oosterzee Assuerus Joannis predicanten Cornelius Egberti tot Jacob Moy Gerardus Helmicbius Joannes Bornius Christianus ab Oyen Joann. Assueri BodecherusWernerus ConradiJoannes AntoniiChristianus JoannisGerard. Cornel. de VliegerAdolphus SpiserusJoannes SchotenusCornelius van Brakel Jacobus HugonisPetrus ValckCornelius LeoninusJoannes SegermannusKudolphus ZyliusJoannes Geysteranus Montfoort. Seyst. Doorn, Amerongen. &quot;Woudenbergh.

Luesden. Soest. Baren en ter Eem Emmenes. Bunschoten. VenendaaL Overlangh Broek.Neerlangh Broek.Cothen.Werchoven.Odijck.Schalckwijck.Bunnick.Houten. Thuylen'tWael.Vreeswijck, alias de Vaert.Hagesteyn.Langerack.Maertensdijck.West Broeck.Maarssen.Vreland.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 168 Henricus OosterhoutEgbertus OttonisRombertus JoannisAbsalon HelmondBalthasar van DoornJoannes ab Aukoop Henricus de Brinck Overmeer. Nichtevecht. Cortehoeff. Cudelstaert. Abcoude. Mydrecht en Ta-men. Wilnes en Vin okeveen. Ter Aa. Vlueten. Harmelen. Camerijck. Seckveldt. predicantentot Dominicus SapmaFloris GerritsenJacobus HardenberchLowys du BoisPetrus Bosch Alle dese in persone verschenen sijnde, sijn be- vonden absent te wesen d' Eersamen Erasmus Bac-ker, pastoor tot Bruekelen, sijnde verhindert doorkranckheyt des lichaems, ende

Johannes Lyndenius,predicant tot Cockengen, sijnde eenigen tijdt van huysgeweest in een noodige sake, daarvan der vergade-ringe volcomelijck is gebleken. De andere plaatsenen waren noch niet voorsien, daarom oock niemandvan daar heeft connen verschijnen. Sijn oock ten tijde ende plaatse voornoemt, vanwegen de Ed. Mog. Heeren Staten 'sLands van Utrecht,verschenen de Edel Erentfeste, Hooghgeleerde, wijseende voorsienige Heeren: Mrs. Johan van Schade ende Johan de Goyer.Jonckheeren Arnould van Nyveld, heer tot Teckop, ende Frederic Baxen, heer tot Coniuksvry.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 169 Joncker Adolpli van Waal, heer tot Moersbergen,ende Willem van Drielenburch, burgermeesterender stad Utrecht, mitsgaders Herman van Bemmel,burgermeester tot Wijck by Duyrstede.Meester Gerrit Hamel ende Gielis de Ledenberch,advocaet ende secretaris respective van de Mogen- de Heeren Staten voornoemt.De Heeren ende Kerckendienaren voornoemt ge- seten sijnde, heeft de Eervv. Joannes Speenhovius,kerckendienaer der stadt Utrecht, ten versoecke vande geheele vergaderinge, den aanvanck gemaakt meteen christelijck aandachtigh gebedt tot Godt Almach-tigh, om vooreerst de tegenwoordigheyt, genade

endebystand des H. Geests te verwerven over 't verkie-sen van eenige personen, noodigh ende bequaem totbestieringe ende beleydt der saken, die in dese ver- gaderinge verhandelt souden worden. Dit gebedt gedaan sijnde, hebben de voornoemdeHeeren, door den mond van den heere SecretarisLedenberch, aangedient welck de principaelste oor- sake was van dese synodale byeencomste, namelijckom deselve te openen ende voor te houden sekerontwerp van kerckenordeninge, by de Gedeputeer- den deses Synodi, door expresse last ende bevel vanHare Ed. Mog. gestelt, ende deselve Hare Ed. Mog.overgelevert, dewelcke 't selve op voorgaande be-sehrijvinge staatswijse hebbende gevisiteert ende over- wogen,

goed gevonden hadden 't selve dese synodalevergaderinge te communiceren, omme, na rijpe over-legginge van alles, daerop te hooren derselver advijs

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 170 ende gevoelen, oin dan voords by Hare E. M. ge-arresteert ende in 't werck gestelt te mogen worden,ter eeren Godts ende stichtinge van zijne gemeynte.Verstonden daaromme, dat 't selve ontwerp der ge-heele vergaderinge, van artyckel tot artyckel, overluyd,lancksaem ende duydelijck soude worden voorgelesen,met ernstige vermaninge ende begeerte, dat een yedernaerstigh ende scherpelijck op alles ende yder poinctbysonder soude letten, ende soo hy yet hoorde,daarop hy soude achten dat nader diende gelet,'t selve vrymoedelijck ende sonder schroom, doch

metbehoorlijcke modestie ende goede redenen, soudeopenen, opdat daarop behoorlijck insicht genomenmochte worden. Verclaerden voords Hare Ed. Mog., door den mondals voren, dat zy den Eerwaerdigen, Godzaligenende Welgeleerden D. Joannem Wtenbogard, nukerckendienaar in 's Gravenhage, by expresse missiveaan hem gesonden mede hadden beschreven endeversocht sich tegen den tijdt deser vergaderinge her-wardt te willen vervoegen, 'twelck Zijn E. haddegedaen. Ende alsoo hy niet alleen voor vele jarenkerckendienaar der stadt Utrecht was geweest, maeroock sedert in verscheyden leeningen der kercke vanUtrecht veel goede diensten hadde

gedaan, oockin de leste synodale vergaderinge van de kerckendeser provincie, anno 1606 gehouden, hadde gepre-sideert, ende sedert in verscheyden kerckelijckesaken alhier was gebruyckt, oock soo wt last deslesten Synodi, als ter begeerte van Hare Ed. Mog.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 171 ende de Gedeputeerden des Synodi, over 't voor- noemde concept van kerckenordeninge hadde gebe-soingeert, midsgaders de kercke van Utrecht hemnoch hielt aan deselve kercke verbonden, volgensde revocatie op zijn persoon gedaan ende by hemgeaccepteert, hoewel deselve tot noch toe door ver-scheyden beletselen geen effect en hadde connen sor- teren, gaven Haere Ed. Mog. dese vergaderinge tebedencken, of't niet en soude geraden zijn, Zijne E.mede wt den naam van deselve vergaderinge te ver-soecken in deselve te willen verschijnen ende volgensd'experientie, die hy heeft in kerckelijcke saken (alsin deselve

veel gebruyckt ende in verscheyden syno- den geweest sijnde) deselve met zijn advijs ende goe- den raadt te assisteren, 't Welck by de geheele ver- gaderinge goedt ende geheel oorbaer gevonden sijnde,is de voernoemde Wtenbogard aldaar ontboden, endeverschenen sijnde, is hem de meyninge ende begeertevan de gesamentlijcke heeren ende broederen voor- gehouden, soo verre dat hy, naar eenige excusen, tenlesten daerinne verwillight ende also voorts dese sy- nodale vergaderinge ten eynde toe geassisteert heeft.Hierop is de vergaderinge voortgegaan tot ver-kiesinge van drie personen, die deselve als Praeses,Assessor ende Scriba souden dienen, ende alles tengoeden eynde beleyden; waartoe met

eendrachtigestemmen geroepen ende versocht zijn de Eerw. Jo-hannes Speenhovius, Joannes Wtenbogard ende Ja-cobus Taurhrus: d'eerste om, als praeses , 't gebedtvoor ende naer te doen, 't woord doorgaans te voe-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 172 ren ende de suffragia te colligeren; de tweede, omals assessor den praesidi in 't voeren van 't woord teassisteren, zijne memorie te verstercken ende't eersteadvijs te formeren; de derde, om als scriba 't gene mochtvoorvallen aan te teyckenen ende in acta te refere- ren ; die oock 't selfde, na eenige excusen, hebben aan- genomen , wtgenomen D. Wtenbogard, die sich lietbedencken, dat hy, als geen effectueel kerckendienaarin dese provincie sijnde, hiertoe niet en behoordegebruyckt te worden; maar daartegens de redenender vergaderinge gehoort hebbende, heeft hy

eyndtlijckin derselver begeerte ingewillight. Dese dan hare lasten aangenomen ende op harebehoorlijcke plaatsen, daartoe geordonneert, gesetensijnde, heeft den Praeses voornoemt wederom eengebedt tot Godt Almachtigh gedaen, daerinne hy,na dancksegginge over de weldaden den kercken de-ser provincie menighvuldelijck bewesen, ende byson-der van dat het zijne Godtlijcke Majesteyt hadde be- lieft de harten der hooge Overheydt te bewegen desaken der kercken met goeden ernst by der handt tenemen ende na goede ordre te trachten, denselvenvuyrichlijck gebeden heeft om continuatie ende ver-meerderinge van zijnen Godtlijcken Zegen, endevoords dat

Hem gelieven soude in 't midden deservergaderinge te presideren ende met zijnen H. Geestby te wonen, ten eynde alles wat voorvallen soudetot Zijns naams eere, stichtinge der gemeynte, we-ringe van oneeniehheyd, ongeregeltheyd ende arger-nissen, bevestinge ende voortplantinge der waarheyd,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 173 die na de godzalicheyd is, in ware liefde ende vredenaar Zijn H. Woord mochte werden ingesien endegoede stichtelijcke resolutie daerop genomen. Waarop, soo door den Praesidem ende Assesso-rem als wt den name van Hare E. Mog., door denmond als voren, de aanwesende broederen iterative-lijck ende wederom vermaent sijn geweest tot naer-stige aandacht, ende dat een yegelijck op 't geenvoorgedragen soude worden zijn bedencken vry endeonbeschroemt soude openen, opdat hem daarinne, ofop staande voet, in alle bescheydenheyd, goede on-derrichtinge mochte werden gedaan, ofte, soo dat sooten eerste niet

conde geschieden, men 't selve bymemorie door den Scribain mochte doen aenteycke-nen, om 't selve concept ordentlijck aan malcanderengelesen sijnde, alsdan de gravamina, daarop aange-merckt ende ingebracht, te resumeren, overwegenende alles soo te verhandelen, dat een yeder, 't waremet goede redenen of met nader verclaringe of oockcorrectie van 't gene gestelt was, mochte werden ge-noech gedaan, ende de saken gebracht, ware hetmogelijck, tot een eenparige resolutie. Dit alles alsoo voorgegaan zijnde, is noch eenewaarschouwinge aan de Broederen gedaan, dat eenyeder sich soude verplicht weeten, geduyrende desegeheele synodale vergaderinge niet te elimineren,nochte oock buyten deselve te

communiceren aan ye-manden, geen lidt van dese vergaderinge sijnde, van't gundt in deselve verhandelt soude worden, tenwteynde toe ; 't welck oock alsoo by alle de aanwe-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 174 sende broederen aangenomen ende na te comen be- looft is. Hiermede is 't voornoemde concept van kercken-ordeninge voorgenomen ende door den Scribam over-luyt, lancksaam ende duydelijck voorgelesen, metpause ende stilstand tusschen elck artyckel, bysonderdaar eenige bysondere opmerckinge ende insicht scheenvan noode te wesen, waarop voords aangemercktende verhandelt is, soo als volcht: Op de Inleydinge ende 't fundament van dese kerc-kenordeninge, heeft D. &quot;Wurtsfeldius voorgestelt endegevraacht, of met het maken van dese

kerckenor-deninge de Synodus nationaal, daarna men langehadde verwacht, niet t' eenemale en soude werdente rugge gestelt ? Waarop Zijne E. gewesen sijndeop de verclaringe, die daarop wordt gedaan in 't4' articule van deselve Inleydinge, heeft daerinne ge-acquiesceert. Na 't lesen van 't 3e artyckel der Inleydinge is byden Praesidem daarop verclaert, dat 't gene aldaarvan den Symbolo der Apostelen ende Nederlandscheconfessie gestatueert is, verstaan wordt van de ar-ticulen, die in Symbolo staan ende breeder in de con- fessie wtgeleydt worden, daarop voords by niemandeenige zwaricheyd is ingebracht. Op 't 2e artyckel des len Capittels, alwaar gespro- ken

wordt van de Gecommitteerden wt de magistra- ten , doende professie van de gereformeerde religie,heeft D. Wurtsfeldius aangewesen, dat, tot onder-houdinge van deselve wet, by de E. M. Heeren

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 175 Staten nootelijck soude moeten worden gelet op 't stel- len van de magistraten, opdat in elcke Magistraatten minsten soo vele personen van deselve professiegevonden mochten worden als 't artyckel houdt,waerop Hare Ed. Mog. hebben verclaert, dat goedregard genomen soude worden. Op 't 9 0.000000e+000rvattende depoincten, daerop't Examenvoordaan soude geschieden, heeft D. Aukopius ge-moveert, of 't niet goed en soude sijn mede wt tedrucken het poinct van de drie personen in 't God-delijcke Wesen? Ende is Zijne E. geantwoordt, datde Gedeputeerden des Synodi in 't ramen van deseordeninge hierop mede gelet

hadden, maar onnoodighgeacht 't selve alhier wt te drucken, vermids de mey-ninge alleen was te stellen de generale capita, daar- op men wilde vragen; ende dat in de verhandelingevan 't Goddelijcke Wesen 't stuck van de personeneygentlijck behoorde tot de antwoorde, die den exa- minandus moeste geven, ende niet tot de vrage zelve,die hem soude werden voorgesteld; daerinne Zijne E.is te vreden geweest. Op 't 17° artyckel, vervattende den Eedt, die allekerckendienaren souden moeten doen, heeft D. Isaa-cus Frederici gelet op de woorden des 2en lidts vandenselven eedt, daar gesproken wordt van sulckstegen te staan ende te beletten met vermaninge endebestraffinge, soo haast daarvan yet tot mijne ken-nisse

gecomen sal sijn, etc. ende gevraacht of de mey-ninge was, dat een predicant, verstaan hebbende datyemand yet tot nadeel van de regeeringe hadde wt-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 176 geworpen, in crachte van clesen eedt gehouden soudesijn terstond by die luyden, die sulcks mochtenhebben gedaan, al hadde men 't oock schoon maardoor den derden man gehoort, met goede occasie omsulcke luyden aan te spreken ofte geen, oock alleluyden, hoedanigh die souden mogen gesint wesen ?Waerop wt den name van Haer Ed. Mog. by denheere Secretaris is geantwoordt, dat dit sane moestwerden verstaen, ende men dit soude doen, ofte aandengenen, wt welckers mond men 'tselve immedia-telijck moclite comen te hooren, ofte aan dien, vandenwelcken

men andersins versekert ware dat hy sichhierinne mochte hebben verloopen, ende dit alles metdiscretie ende na gelegentheyd van saken ende personen.Op 't4e ende 5&quot; artikel des 2en Capittels, daar van't ampt der dienaren, over de tegenwoordige diffe-renten gesproken wordt, is eenige swaricheyd gemo-veert by D. D. Arnoldium Oortcampium, JoannemWurtsfeldium, Laurentium Modaeum, Gerardum Hel-michium, Joannem ab Aukoop ende Cornelium Leo-ninum, ende na eenige broederlijcke debatten daar- over gevallen , hebben Hare E. E. copie versocht vande gemelde articulen, om hun daarop naarder te mo- gen bedencken tot de naaste sessie, 'twelck

hungaerne ende gewillichlijck toegestaan sijnde, is devergaderinge daarmede voor dese sessie met danck-segginge tot Godt gescheyden. Ten selven dage, naar middach ten 2 uyren.Na gedaan gebedt ende oplesinge der namen, alle

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 177 de voorgaande broederen tegenwoordigh bevondensijnde , sijn de verhaelde (4« en 5e) articulen wedervoor-genomen. Ende alsoo de voornoemde broederende meyninge van deselve articulen niet wel en sche- nen gevat te hebben, is hun daarop verclaart demeyninge van deselve te wesen, dat men die predi-canten, die niet hooger en cortden gevoelen nochleeren van de predestinatie, metten aancleven vandien, dan in dit vijfde articule wtgedruckt staet,daaromme in 't minste niet en sal mogen molesterennoch moeyelijck vallen om hooger te gaan; sonderdat men wederom, aan d' andere zijde, yemand inzijn gemoedt soude

willen beswaren, %vanneer hyeen ander ende hooger gevoelen van deselve materieverclaerde te hebben, mids dat hy hem wachtte teleeren dfagen, daarwt sulcke ongerijmtheyden moch- ten volgen als 't vierde artyckel medebrenght. Waeropnoch eenige swaricheyd gemaackt sijnde, is den voor- noemden broederen afgevraacht, of Hare E. E. danmeynden, dat men die leeraars, die niet hooger vandeze materie konden leeren noch en leerden dan't vijfde artyckel medebrenght, in hare leeringe entiedienst niet en soude mogen lijden? met begeerte HareE. E. wilden hun daarop rondelick verclaren. WaaropHare E. E. alle eendrachtelijck geantwoordt hebbendedat sulcks geensins hare meyninge was, hebben even- wel begeert,

dat dese twee articulen noch mochtengehouden worden in advijs tot 's anderen daaghs, endedat hun mochte werden geaccordeert ori! naar 't schey-den van de vergaderingu dies aangaande in nader con- 12

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 178 ferentie met den D. Praeside, Assessore ende Scribate cornen, 't welck Hunne E. E. oock gaerne geac-cordeert ende toegestaen is. Dit dan alles in advijs gehouden sijnde, is de Scribamet gemeyne bewillinge voords gegaan in 't lesenvan de voordere articulen der voornoemde ontworpenekerckenordeninge tot den eynde toe, met aenteycke-ninge van sommiger aanmerckingen daarop ingebracht,om, passerende 't gene goed gevonden ende toegestaenwierdt, de gemoveerde swaricheyden des anderendaaghs rijpelijck te examineeren ende overwegen endefinale resolutie

daerop te nemen. Waermede danoock dese 2e sessie met dancksegginge ende gebedttot Godt minnelijcken geeyndicht is. Vrijdagh, den 28en Augusti, ten 8 uyren. De vergaderinge in manieren als voren geseten,de namen opgelesen ende den Heere om Zijnen H.Geest gebeden ende aangeroepen sijnde, sijn de ge- moveerde ende aangeteyckende swaricheden geresu-meert, ende de voornoemde 4&quot; ende 5e articulen tedier oorsake in debat gecomen sijnde, heeft den Prae-ses daerwt oorsake genomen tot nader onderrechtingevan de vergaderinge te verclaren, hoe het, dese poinc-ten aangaande, stond in de kercke van Utrecht, endehoe noodigh het was

geweest daerop soodanigen ordrete stellen als in de voornoemde articulen was wtge-druckt; die o8ck de kercke van Utrecht hieldt Godtswoord conform te sijn ende tot raerckelijcke ruste

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 182 Ja, te weeten: dat men dat verstondt van de leereder predestinatie met haren aancleven. Ende op 'ttweede, dat men hier niet en wilde in dispute tree-ken, of dit na de logicale wetten een volle definitiewas of niet, dan dat alleen de scopus was, dengenen,die soo leeren als dese articulen mede brengen, daar- over niet te molesteeren, alsoo soodanigh leeren GodtsWoord conform was, ende genoechsaem ter zalicheyd.Daerop D. Aukopius rondelijck ten antwoord gaf, dathy dit bekende waarachtigh te sijn, so dat D. Oortcarn-pius ende Zijne E. hun daarmede hielden

gecoiiten-teert. Ten lesten vraachde D. Leoninus noch, of degenen,die in dese materie niet boven 't voornoemde artyc-kel en gevoelden, oock vry stondt het hooger gevoe- len to wederleggen ? Waerop geantwoordt wierdt: Jagantschelijck, soovele aanginck d' absurditeyten geroertarticulo 4. Dat oock noodigh was die absurditeytentegen te spreken, de wijle deselve waren strijdendetegens Godts woordt, onstichtelijck ende oorsaeckgaven tot groote blame over onse kercken. Daaropalsoo D. Leoninus repliceerde, dat niemand soo ensoude spreken, daarwt na der autheuren meyningedie absurda souden volgen, wierdt geantwoordt, dateen leeraar moet toesien sulcke

glosen over deschrifture in dese materie niet te maken, dat yemandrechtvaerdige oorsaack hebbe te dencken, dat sulckeabsurda daarwt moeten volgen, die men niet alleendoor clare consequentien, maar oock met d'expressewoorden van sommigen autheuren (welckers gevoelen

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 183 by de liooge drijvers van de predestinatie doorgaandsgevolcht wordt) soude connen bewijsen. Hiermede is dit debat geeyndicht, ende de broede- ren daarover hooft voor hooft gevraacht sijnde, heb- ben zy alle, niemand wtgesondert, verclaart, dat zymet dese articulen, in voegen als nu geseydt is ge-stelt sijnde, te vreden ende daarinne wel gerust waren. Voortgaande, is by D. D. Helmichium ende Assue-rum wat swaricheydts gemoveert op 't l* art. van 'tcapittel van den H. Doop, nopende het doopen buy-ten tijds; waarop eenigh debat gevallen, onderrich-tinge gedaan ende omvrage geschiedt sijnde, is een-drachtelijck goedt

gevonden, dat hetselve art. soudegelaten worden soo het stondt. Op 't le art. van 't capittel van 't H. Avondmael,inhoudende, dat het Avondmael des Heeren in desteden ten minsten viermaal 'sjaars gehouden soudeworden, namentlijck op Christdagh, Paaschdagh, in't beginsel Julij ende Oetobris ofte daaromtrent, etc.,heeft D. Wurtsfeldius aangedient, dat hy gewoon wasin zijne gemeynte te Khenen 't Avondmael wt tedeylen op Christdagh, Paschen, Pincksteren ende eenstusschen Pincksteren ende Festum Nativitatis, wt oor- sake dat de luyden alsdan meer gesint waren endebeter gelegenheyt hadden hun daarna te schicken,willende de vergaderinge te bedencken geven of 't nietgeraden soude sijn by 't selve gebruyck zijne

gemeyntete Rhenen te laten blijven. Daarop de sake overwo- gen sijnde, eyndtlijck goedt gevonden ende eenparich-lijck geresolveert is, dat men 't H. Avondmael in de

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 184 steden houden sal op de drie voornoemde feestenende eens in September. Op 't 2do art. verclaarde deselve Wurtsfeldius, datin sijne gemeynte tot Rhenen een gebruyck was, die- genen, die hun nieuwelings ten Avondmale begaven,te doen comen voor den Kercken-Raad, ende hunaldaar af te nemen belofte van onderwerpinge onderde Christelijcke discipline, daarop begerende advijs.Ende is geresolveert, alsoo op andere plaatsen endeoock misschien binnen Rhenen vele luyden sijn, diehaar om sulcke ende diergelijcke handelingen schro- men ten H. Avondmale te

begeven, ende hienvtmeer andere inconvenienten costen rijsen, men denartyckel, soo hy is gestelt, volgen sal. Ende alsoo voorder tegen 't concept voors. vankerckenordeninge niet en is ingebracht, is deselve,na expresse omvraginge, daarover nochmaals gedaanby de geheele Vergaderinge synodaal, sonder yemandstegenspreken gearresteerd; met bede aan de tegen- woordige Heeren, hiervan aan de Ed. Mog. HeerenStaten te willen doen soodanigh rapport, dat deselvedoor Hare Ed. Mog. authoriteyt eerstdaaghs inge-voert ende in 't werck gestelt mocht worden. Hierna heeft D. Praeses, wt den name van deGedeputeerden des Synodi, aan de Vergaderinge rap-

port gedaan: ten eersten van de persoenen, die se- dert den Synodum des jaars 1606 geexamineert endetot den dienst der kercke in dese provincie warengevordert; ten tweeden van 't versoek, by sommi- gen Gedeputeerden des Gelderschen Synodi onlanghs

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 185 aan Hunne E. E. gedaan, roerende de bevorderingevan deii Synodo Nationaal, rnidsgaders van de ant-woorde door Hare E. E. aen deselve Gedeputeerdensoo mondelinge als schriftelijck gegeven, welcke ant- woord der vergaderinge voorgelesen zijnde, heeft inalles goedt genoegen gehadt. Is noch der vergaderinge aengedient 't gene ge-handelt was met Cornelis van Dungen, gewesenepredicant tot Jutphaes. Waerop Hare Ed. Mog.door monde van den E. Heere Secretaris vervolgen- de, hebben de vergaderinge verclaart, dat de voors.Duugen van zijnen dienst te Jutphaes niet en wasontslagen, wt oorsake van zijn gevoelen en

eenighpoinct der leere, maar van wegen eeuige mishande-linge, by hem ettelijcke reysen gepleecht, streckendetot scheuringe, tweedracht ende muyterij. Noch heeft den Praeses, van wegen den gecom- mitteerden des Synodi ende op 't aenhouden vanverscheyden kerckendienaren ten platten lande, denE. Heeren Staten de verbeteringe van de gagie derpredicanten ten platten lande gerecommandeert, metbede insonderheyt, dat Hare Ed. Mog. souden be- lieven regardt te nemen op degenen, die met eensware familie beladen waren, 't welck Hare Ed. Mog.aannamen in recommandatie te sullen houden. Daarna heeft D. Praeses yedereen van de vergade- ringe, hooft voor hooft, afgevraacht, of yemand in'tparticulier yets

hadde zijn persoon ofte kercke voor testellen, daarover hy ofte remedie versoecken wilde aanHare E. Mog. ofte advijs begeren van dese vergaderinge.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 186 Daarop de predicanten van de stad ende stedenhebben verclaart voor hare particuliere kercken al- leen niet te hebben, gelijck oock verscheyden dorpen;maer in 't gemeyn hebben zy alle geklaacht, byson-der ten platten lande, over het drincken ende andereinsolentien onder de predicatie. Oock over de inso-lentie, die gepleecht wordt in 't schatten van de luy-den, die haar in den echten staat willen laten beves- tigen. Item, van den afbreuck, die de reformatielijdt, door 't loopen van de Papen en de Jesuiten;versoeckende, dat hierinne ordre mochte werden ge-stelt ende den

respectiven Schouten gelast tegen allesoodanige insolentien d' executie te doen. Particuliere dachten. De kerckendienaar van Wilnis heeft te kennen ge- geven, dat het wel soude gaan byaldien de pause-lijcke exercitien soo seer' niet en wierden toegelatenby den Baillu 'van Amsterland, klagende oock overden Schout, dat hy nimmer te kercke en quam. De kerckendienaer van Hagesfeyn heeft geclaacht,dat de huysluydcn ongetrouwt blijven, sitten na de,publicatie der geboden. De kerckendienaer van Vlueten claachde, dat JonckerWtenham een paap hielde op zijn huys, onder deckselvan zijn kinderen te laten leeren, ende ondertusschendoor de pauselijcke exercitien 't

volck seer van 't ge- hoor des Goclclelijcken woords vervreemde. 2. Dat vangelijcken deselve exercitien op 't huys te Nyveld on- derhouden wierden, tot groote afbreuck van de religie.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 188 van 't Gerecht den Coster, omdat hy den predicantvolgens zijn beroep gedienstich was, hem onthouden't gene tot de costerye staat, om hem alsoo quyt teworden. De kerckendienaer van Schalckwijck verzocht, datde altaren ende andere pauselijcke reliquien, nochin de kerck sijnde, mochten weghgenomen worden. De kerckendienaer van Overlangh Broeck claachde,dat hy een coster hadde, die hem niet en wilde re- guleren na de ordonnantie, op 't ampt van de costersgemaakt. Op alle dese voorgaande poincten ende dachten iseendrachtelijcken, met advijs van de

aanwesende Hee-ren Gedeputeerde Staten goedt gevonden ende ge-resolveert, dat de particuliere ende pertinente gele-gentheyt van dien vertoont sal werden aen de Ge- deputeerden des Synodi, dewelcke 't gene zy by hunselven met aanspraack ende vermaninge aan den- genen, dien het aangaat, niet en connen beteren, byschriftelijcke remonstrantie sullen vertoonen aan deEd. Mog. Hoeren Staten, met versoeck van daerinnemet de gevoechelijckste wegen, die Haere Ed. Mog.sullen connen by der hand nemen, te \villen voor-sien. Ende sal by deselve remonstrantie in speciemede werden versocht augmentatie van gagie voorde predicanten ten platten lande.

Particuliere vragen, daerop aurijs is legeert. De Predicant van Cockengen heeft vertoont, datsomwijle ecnige persoenen, die den H. Doop noch

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 189 niet en hebben ontfangen, by liem comen wt andereplaatsen (buyten dese provincie gelegen) om van hemgedoopt te werden; welcke persoenen, gevraacllt sijndewaarom zy hun niet en laten doopen ter plaats vanhare residentie, ten antwoord geven, dat men hunaldaar tot den H. Doop niet en heeft willen toelatendan onder expresse belofte van hun terstond medete begeven ten H. Avondmael, in welcke belofte tedoen zy hun voor alsno.ch beswaert vonden; daaropvragende advijs, hoe hy sich daarinne sal hebben tedragen ? Ende is eendrachtelijck geresolveert, dat menden soodanigen, soo zy anders tamelijck na hare ja- ren in

de hooftstukken van de Christelijcke religieonderwesen sijn, op 't selve algemeyne Christelijckegelove niet en sal laten te doopen, mids deselve ver- manende tot een godtvruchtigh leven ende 't gebruyckdes H. Avondmaels. De Predicant van Hagesteyn heeft gevraacht, ofmen de luyden, die, tot hare jaren gecomen sijnde,haar willen laten doopen, doch swaricheyd maken't selve opentlijck te laten doen voor de gemeynte,niet en soude mogen, om haar swackheyd te gemoette gaan, doopen met gesloten deur in de kercke?Ende is eenstemmelijck geantwoort: Ja. De Predicant van Seckveld vraachde, of yemand,seer kranck sijnde, 't H. Avondmael in zijn huys be- geerde wtgedeylt te hebben, of men hem 't selvesoude

accorderen, ende hoe men daerinne soude han- delen ? Waerop met gemeyne stemmen is geadviseert,dat, alsoo sulcks aan vele opspraecke soude onder-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 191 Johannes Antonii ende Henricus a Raasveld, predi-canten tot Odijck ende Amerongen respectivelijck.Is eyntelijck goedt gevonden, dat men by ende neffensdeselve nocli acht personen nomineren soude, wtdewelcke, gevoecht by de voorgaande, by Hare Ed.Mog. acht personen souden werden geeligeert, diede naevolgende jaren sullen dienen. Sijn dienvolgende by de vergaderinge neffens devoorgaande genomineert: Isaacus FredericiLaurentius Modaeus Utrecht. Wijck by Duur- stede.Rhenen.Maarssen.Seyst.Houten.Emmenes. Joannes WurtsfeldiusRudolphus ZyliusGuilhelmus a NypoortAdolplius SpiserusCornelius Egberti

predicanttot P Ter Aa. Welcke nominatie Hare Ed. Mog, op staande voetovergelevert sijnde, hebben deselve Hare Ed. Mog.wt hetselve getal tot het versorgen der kerckelijckesaken, volgens de kerckelijcke ordinaiitie nu gear-resteert, by electie gecommitteert dese vervolgendeacht personen :Henricus Caesarnis Joannes Speenhovius predicanten binnen Utrecht. Jacobus TaurinusCarolus RijckewartEen der predicanten vanAmersfoort '.Henricus Joannis Arnoldus Oortcampius.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 193 de goede affectie van de Ed. Mog. Heeren Statentot de gereformeerde religie, den welstand der kerc-ken ende de personen van de kerckendienaars, menalle devoir soude doen om (gelijck billick) den on- derdanen een goede affectie tot deselve hare Over-heyd in te planten ende tot gehoorsaamheyd te ver- manen. IV. Oock 't beste doende, na yeders gelegenheyd,by sommigen, die hun van de kercke binnen Utrechtende mogelijck oock elders begonden te vervreemden,sonder eenige billijcke redene of oorsake, ten eyndezy hun weder tot eenicheyd met deselve mochtenvervoegen. Op alle 't welcke een formele dancksegginge

endegebedt tot Godt den Heere gedaan ende Hare EdeleMogendheyd voords van haren ijver, affectie endevoorsorge gedanckt sijnde (gelijck oock mede D.Wtenbogardus bedanckt is geworden, dat Zijne E.belieft hadde op 't schrijven der Ed. Mog. HeerenStaten over te comen ende op derselver begeerte endeversoeck der geheele vergaderinge deselve by te we-sen ende met zijnen goeden raadt ende advijs te hel- pen), is de vergaderinge minlijck ende vredelijck ge-scheyden, als het nu was ontrent twee uyren na noen,ende alsoo dese synodale vergaderinge in den namedes Heeren geeyndicht, gelijck se in desselven namewas aangevangen. J. Speenhovius, Praeses Synodi.J. Wtenbogaert, Assessor Synodi. Jacobus

Taurinus,Synodi Scriba. 13

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 194 ZEGELS DER BISSCHOPPEN VAN UTEECHT. DOOR BES fllTGSVEH. I. Zegel van KOENRAAD, Bisschop van 1076-1100. Met de afbeelding van het zegel, dat op de openebrieven van dezen vrijmoedigen verdediger der regtenvan Keizer HENDRIK IV tegen Paus GREGOEIUS VIIte vinden is, wordt eene reeks geopend, waarin wijal de nog voorhanden zegels van utrechtsche bis- schoppen wenschen op te nemen, zoo naauwkeurigmogelijk naar de beste ons bekende oorspronkelijkenuitgevoerd, opdat zij dezen in grootte, kleur en ge-heelen uiterlijken vorm getrouw

voorstellen. Zoodra dit zonder gevaar voor de oorspronkelijkengeschieden kan, zal men vormen trachten te beko- men om alle zegels af te gieten, ten einde ze daar- door voor de wetenschap te bewaren en meer alge-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 196 bewijzen, en voor den laatsteu zijn goede afbeeldin- gen, maar vooral goede afgietsels voldoende. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkundete Leiden bragt reeds een aantal zegels bijeen. Eenbewijs, dat men ook bij ons de behoefte der zegel- studie gevoelt. Maar het verzamelen van oorspron- kelijke zegels heeft de nadeelen, die het verzamelenvan handteekeningen medebrengt. Het zoude nietvreemd zijn, dat men, ten gerieve van zulk eenezegel-collectie, zag gebeuren wat men in iedere hand- teekeningen-verzameling ontelbare malen bevestigdziet: dat men

namelijk de zegels van de stukkenafsneed , waarop of waaraan zij behooren , even alsvele stukken bedorven en verdacht gemaakt werdendoor het afsnijden of uitknippen van de daarondergeplaatste handteekeningen. De verzamelaars kondenin hunne liefde er zelfs toe komen om pogingen in hetwerk te stellen, ten einde hen, die ambtshalve in het bezitvan oorspronkelijke stukken waren, met vriendelijkewoorden en nog sterker beweegredenen te verleiden;en de menigte der in omloop zijnde handteekeningenbewijst, dat die pogingen niet altijd vruchteloos wa- ren. Dat verzamelen is eene liefhebberij, die vrijwat schade heeft aangerigt, ofschoon er nu en daniets door

bewaard bleef. Eerst aan het slot of voor het minst op eene ze- kere hoogte van de hier begonnen reeks van afbeel- dingen, zal het nuttig kunnen zijn met toepassing van degebruiken der utrechtsche kanselarij in breedvoerigersfragistische beschouwingen te treden. Wij meenden

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 212 BEGRAFENISSEN TE UTEECHT, Onder de plegtigheden, waarmede de zoogenaamdebeschaafde en onbeschaafde mensch nu en dan zijnentijd doorbrengt en het leven moeijelijker maakt, be-hooren zonder tegenspreken die, welke de nagelatenbetrekkingen van overledenen te vervullen hebben.Hoe groot de droefheid over het verlies, dat menleed, wezen moge, de wetten op dit stuk wordenmet nadruk door bezoldigde en onbezoldigde helpersgehandhaafd; en de gehechtheid aan het voorvader- lijke is hierin zoo sterk, dat men slechts schoorvoe- tend tot eenige

verandering overgaat, die het dik- wijls zoo veel zorg barende laatste - eerbewijzen ge- makkelijker zou doen worden. Het ware te wenschen, dat een bevoegd onder- zoeker de moeite name om naauwkeurig aan te tee- kenen wat al in het sterfhuis omgaat, van het oogen-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 224 MODET, 83-87. Moersbergen. Vergel. WAEL. MOY (JACOB JACOBSZ.), 102, 167. MONDE (N. VAN DEK) 209. Montfoort, 101, 107, 134, 152, 167, 203. Munt te Utrecht, 35, volgg. Munten, 197. Muntregt, 35, volgg. Mutsaart, 71. Nederhorst, 200. Nichtevecht, 102, 117, 138, 150, 151, 152, 168, XOu. Niekoop, 203. Nyendijk, 206. Nyenrode, 116. NlEVELT (WILLEM VAN), 77. NYPOOET (WILLEM HENDEIKSZ. VAN), 167. NYVELD (Jonkhr. AE.NOLD VAN), Heer tot Teckop, 168. Nyveld (Huis te), 186. Notulen der Staten van. Utrecht, 163. Odijk, 132, 154, 167, 191, 207.

OlJESt (CHBISTIAAN VAN), 101, 167. OLDENBAENEVELD, 78. Omgangen. Zie Processien. Onderwijs, 104, volgg. passim. OOETCAMPIUS (AENOLDUS), 101, 140, 142, 166, 176, 181, 182, 190, 191. OosraiiBEKE (ANDKIES VAN), 101, 167.OOSTERHOUT (HENEICUs), 168.OOSTEEZEE (EEYNERUS), 167.Oostveen. Zie Maartensdijk.Oostwaard, 201.OTTENZ (EGBEET), 168.Otterspoorbroek, 201.Oudaa, 201.Oudenrijn, 202.Ouderkerk, 123, 149, 187.Ouderlingen, 119, volgg, passim.Oudheden-verzamelingen te Leiden en te Utrecht, 25.Oudhuizen, 203.Oudwulven, 207.Oukoop, bij Loenen, 200.Overmeer, 102, 118, 148, 151, 168, 200. OVITIUS (PEBO), 102.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 227 Vleuten, 131, 154, 168, 186, 202. VLIEGER (GEBAKDUS COUNELIUS DE), 167. Vlooswijk, 308. VOESKUYLL (EVEST), 101. VOET (PAULUS), 17. Vollenhove, in Overijssel, 37. Voorlezers. Zie Kosters. Voorzingers. Zie Kosters. Vreeland, 101, 116, 138, 167, 190, 200, 202. Vreeswijk aan de Vaart, 101, 112, 136, 167, 207. Vrouwen (zwangere en kraam-), 121, 122. Vuilkop, 207. 't Waal. Zie Tul. WAEL (Jonkhr. ADOLF VAN), Heer van Moersbergen, 100, 169. Waijen, 207. WALDECK (GEOBGE FKEDEEIK Prins van), 23. WATER (VAN DE), 39. Waveren, 120. Waverveen, 149. WEEDE (EVEBABD VAN), Heer van Dijkveld, 13,

volgg. Werkhoven, 101, 111, 136, 152, 167. Westbroek, 102, 119, 138, 145, 167, 201. Westveen, 204. WIJCK (Jonkhr. Mr. H. M. A. j. VAN ASCH VAN), 38. Wijk bij Duurstede, 37, 51, 101, 106, 110, 134, 135, 137, 166, 191, 192. WILLEM in, Prins van Oranje, 13, volgg.Willeskop, 208. Willige Langerak. Zie Langerak.WILLSING (ISAACK), 101, Wilnis, 102, 121, 140, 142, 148-152, 168, 186, 204.WIRTSPELDIUS (JOHANNES), 101, 166, 174, 176, 183, 191.Woudenberg, 102, 127, 141, 148, 152, 167, 187. WUETSFELD. Zie WIRTSFELDICS. Zegels der bisschoppen van Utrecht, 194. Zegveld, 102, 123, 131, 140, 148, 150-152, 168, 189, 204. Zegvelderbroek, 204. Zeist, 101, 109, 135, 150, 154, 167, 191, 192, 206. Zeldert. Zie

Seldert. Zevenhoven, 202. Zevenhuizen, 205. Zielmissen, 131. ZYLIUS (RUDOLPHUS), 167, 191, 192. Zoest. Zie Soest.
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 NAAMLIJST DEK GEBOKENEN, GEHUWDEN EN OVERLEDENENTE UTRECHT. JASUARIJ 1847. Geboren den 1. Cornelis Antonius, Z. van Hen- ricus van Steyn. ......D., onecht. Stijntje, D. van Hendrikua van Groot Batave. 2. Theodorus Christiaan, Z. van Theodor Gerhard Heintjes.Karel Antonie, Z. van Arnoud Jan de Beaufort.Anthonie Wilhelm, Z. van An- thonie Johannes Helmond.......Z., onecht. 3. Johan Simon, Z. van SimonGobel.Catharina Maria, D. van Nicolaas Bollebakker.Johannes Jacobus Christiaan, Z. van Johan Coenraad Waal.Frederikus, Z. van Henricus van. Gaalen.Anna Maria Anthonia, D. van Abraham Bemardus

Ockeloen.Gerrit, Z. van Govert van Beu- sekom. 4. Hendrikus Gerardus, Z. v. Chris- tiaan Steenmeijer.Eebecca, D. van Hendrik Imans.Maria, D. van Pieter de Winter.Antoon, Z. van Arnoldus Murk. 5. Egidius, Z. van Antonie v. Oord.Petrus Johannes, Z. van Johan- nes Schreijer. Cornelia, D. van Louwerens Koe-leveld. 6. Carolina Tretiana Heligonda, D. van Martinus Schoonhein.Anthonia Hendrika, D. van Di- derik Martinus Mullekes.Cornelia Adriana Wilhelmina, D. van Johannes I'ranciscus de Man. 7. Johan Daniel, Z. van Berend Frie- derich Braster.Wilhelmina, D. van Johannes Gijsbertus Straatman.Anna Paulowna, D. van Arnold Ary Beket. Petrus, Z. van Andreas van Leeu- wen.Christoffel Johannes Hendrikus , Z. van

Henricus CorneliusBlom.Jovius Duco, Z. van Jacobus Ha- nekamp van Harinxma.Leonardus, *ff. van Johannes van Munster. 8. Ida Johanna Maria, D. van Odi- lius Aleydis Josephus Eobert.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Jan Willem Gerard, 'L. van Adri- anus van Ewijk.Jacoba Wilhelmina, D. van The- odorus Laureyn.26. Gerbrand Willem, Z. van Koelof Cornelis Groot.Johanna Elisabeth en Petrus, D. en Z. van Alexander Jaco- bus de Goey. Johannes Wilhelmus, Z. van Jo- hannes Wilhelmus de Wilt. 27.......Z., onecht. Wouter, Z. van Dirk de Euyter.Petras, Z. van Petrus van Hal.Margaretha Elisabeth, D. van Johan Hendrik Akkerman.Aletta Cornelia, D. van Albert van Beusekom.28. Wilhelmus Hugo, Z. van Johann Bernard Conrads.Johannes Petrus, Z. van Joannes Wilhelmus de Mari. ......Z., onecht. 29.

Helena Gerarda, D. van Petras Westerhout.Gerardus Lambertus, Z. van Ni- colaas Johannes Witkamp.Cornelis Nioolaas, Z. van Willem Gerard Joseph van Rijn. 30. Wilhelmina Sophia Anthonia, D. van Evert Schuurman.Johanna, D. van Jacobus Kro- nenburg.Susanna, D. van Gerardus Bemp- kens. 31. Willem Bastiaan, Z. vanAdria- nus Franken. Helena, D. van Abraham Enke- laar. ......D., onecht. Johanna, D. van Cornelius vander Kaay. Te zamen 130 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 6. Simon Adrianus de Meijere, amb- tenaar bij 's Eijks entrepot, teEotterd. 24j.enAnnaCatharinaKoch, zonder beroep, 21 j.13. Hermanus Bernardus Schouten,zonder ber., 23 j. en

Marga- retha Brouwer, zond. ber., 20 j.Abraham Enkelaar, onderwij- zer, 24 j. en Alida AnthoniaBrakke, zonder beroep, 25 j.Johannes Weijers, koperslager,21 j. en Hendrica Maria deBruyn, zonder beroep, 24 j.20. Bernardus Lancee, kopergieter,25 j. en Maria Hendrika deBouter, naaister, 29 j.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 6. Johannes Eoos, 2 m., Loefberg- makerstraat.Petronella Vis, wed. Adrianus van Kooien, 64 j., Maliebaan.Theodorus Johannes Jansen, 2 m., Springweg. 7. Janna Veenman, 3 j. en 6 m., Weesbrug.Jacomina van Dullum, wed. van Abraham Moollennaar Danus, 73 j., onder Wittevrouwen.Magtilda Gielens, huisvr. van PieterHemink, 5 O j., Ganssteeg.Allegonda Elisabeth Cornelissen, circa 3 j., Kraansteeg. 8. Cornelis Augustinus Pelt, 3 m., Elisabethstraat.Amolda Petronella Lammerts van Buereft, 13 j. en 11 m., Wijde begijnensteeg. Jan Jacobs, 2 j. en 3 m., Helling.Christiaan Coymans, 4 j.,

Stroo- steeg. 9. Catharina Kall, wed. van Comelis van Doorn, 93 j., Jacobibrug. Cornelia Vocht, l j. en 7 m.,Springweg. Maria Helena Kalkhooven, 5 j.en 6 m., Vrouw Juttestraat. Aletta Akkennan, wed. van Cor- nelis Bongers, 93 j., Kortenieuwstraat. Johanna Elbersen, huisvrouw vanCornelis van Dijk, 58 j., Hel- ling. Maria van Eep, ongeh., 74 j.,Magdalenasteeg. 3. Hubertus Stevens, 4 m., Voor- staat.Cornelis Petri, geh., 58 j., onder Catharijne.Heimerik Camerlingh, weduwn., 69 j., achter de Twyestraat.Johannes van den Berg, geh., 47 j. Hekelsteeg.Anna Maria van denBender,10j., Hartsteeg. 4. Jacobus Ni colaas van Ditmars, geh., 55 j., aan het Zand.Jacobus Swiebel, weduwn., 58

j., Nieuwe gracht.Johanna van der Werff, l j. en 5 m., Laan van Croes.George Adrianus Pool, geh., 66j., van Wijckskade.Maria Maas, huisvr. van Johannes Franciscus Mulder, 77 j., Wit- tevrouwenstraat.Jacobus Koopman, weduwn., 78 j., Zilversteeg.5. Elisabeth Braay, 4 w., Zadel- straat.Marinus Hendrikus Hoogenhui- zen, 25 j., Hospitaal.Gerrit Jan de Geit, 3 j. en 6 m., Eotsoord.Hendrika Kademaker, ongeh., 60 j., Bergstraat.Cornelis Woudenberg, geh., 78 j., aan de Heereustraat.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Levenloos aangegeven Zoon vanJan Vendrig, Varkenmarkt. Leendert van Leeuwen, circa 10j., achter de Twyestraat. 10. Wilhelmina Christina Jansen, l j. en 4 m., Varkenmarkt.Bernardus Nicolaas Ockeloen, 3 j. en 10 m., Korte smeesteeg.Cornelis Craimaat, 7 w., Nicolai- kerkhof.Anna de Koek, wed. van Arnol- dus van Rees, 84j., Gaardbrug.Joannis vanTuyl, weduwn., 81 j., Jufferstraat, wijk G.Cornelia Aletta van Voorst, ongeli., 83 j., Janskerkhof. 11. Maria van Merle, ongeh., 67 j., onder Catharijne.Christina Joanna Maria Comhai- re, huisvr. van Hendrikus Jo- hannes Engelbertus Heymans, 27 j., Vreeburg.Anna Bruns, huisvr. van Fran- ciscus van

Langendonck, 44 j., Hoendersteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes van Vijfwijk, Be- muurde weerd.Jacoba Linschoten, ongeh., 79 j., Hartsteeg.Johanna Gerarda Kalkhooven, 2 j. en 11 m., Vrouw Jutte- straat.Angenita Elizabeth Eeyne, circa 10 j., Geref. Burgerweeshuis. Johanna Bernardina de Beaufort, 4 j. en 9 m., Nieuwe gracht,Willem George Fredrik van Sor-gen, geh., 65 j., Boothstraat. 12. Johannes van Dijk, l j. en 5 m., onder Catharijne.Maria Steur, l j. en 9 m., aan het Zand.Levenloos aangegeven Dochter van Willem van Hoorn, Wijde doelen.Matthya Wilhelmina Eleonora Eietveld, ongeh., 63 j., Jera- zalemsteeg.Baartje van Esseveld, ongeh., 35 j., Lange nieuwstraat. 13. Nicolaas Kuyper, geh., 60 j., Stijfselstraat. Gerardus

Zoete, ongeh., 64 j.,aan de Heerenstraat. Hendrikus Mastink, 2 m., Lau-wenregt. Genitje van Dijk, ongeh., 77j., Wijde watersteeg. Dina van Leen, wed. van Gerar- dus van Lottum, 76 j., Juffer-straat, wijk B. Teunis van Straalen, geh., 63 j.,Tuinstraat. 14. Levenloos aangegeven kind van. David Franciscus van Dijk,Jacobibrug. Raynilda Aleida van Kalken,huisvr. van David Franciscusvan Dijk, 32 j., Jacobibrug.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 8 Elizabeth. Duiveman, Iiuisvr. vanWillem Storm, 49 j., Varken-markt. Neeltje Gram, huisvr.v.GerardusLinnebank, 84j.,WijdeDoelen. Johanna van der Gulden, wed.van Adrianus Kobbers, 70 j.en 9 m., Paddemoes. Johanna Weerdenburg, 7 j. en 6m., Spinderspoort. Hermanus van der Gulden, geh.,33 j., Lange lauwerstraat. 15. Dirkje Kemp, huisvr. van Jo- hannes van Eeenen, 47 j., Zandstraat.Jannetje Hansen, 4 j. en 10 m., Stroosteeg.Johanna Petronella Smits, 3 m., Groote eligensteeg.Jacobus Thomas Verbeek, 9 m., Willemskazerne.Elisabetha Hermso, huisvr. van Hendrik van Dijk, 51 j.,

Bak- kersteeg.Anna Maria Martens, Ij. en 5 m., Maliesingel.Christoffel Meelen, 4 j., Godsche steeg. 16. Andries Oortman, ongeh., 83 j., Jansbrug. Frans Isak Graavendaal, geh.24 j., Mariastraat. Levenloos aangegeven Zoon vanJacobus van Maarsseveen, on- der Catharijne, Otto van Tessel, 3 j., Bemuurde weerd.Elisabeth Koremans, huisvr. van David vanBuggem, 76 j., Pel- molenstraat.Everardus BalthasarJansen, 2 j., Westkade.Johanna Croesael, ongeh., 64 j., Schuttersteeg.Anna Maria Nakke, huisvr. van Anthonius Dekker. 57 j., Var- kenmarkt.Mr. Johannes Guillelmus Alber- tus Royaards, ongeh., 62 j., Nieuwe gracht. 17. Judith Lamfers, 2 m., Pelmo- lenstraat.Maria Cornelia

Hoonings, 3 w., Keukenstraat.Johanna Odewald, l j. en 7 m., onder Tolsteeg. Johanna Aalbers, wed. van Jo- hannes Gerard Beitz, 58 j., Groenesteeg, wijk C.Geertruy Hofman, wed. van Jan Hendrik Koning, 63 j.., Oude kamp.Jacomina van Kiezen, huisvr. van Cornelis van Maanen, 54 j., Hooge oord.Johannes Hermanus van den Broek, l j. en 6 m., Kleine eligensteeg. 18. Lamberta Susanna van Eek, on- geh., 20 j., Kalverstraat.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht. JANUAK1J 1847. Naam der artikelen 2 Jannarij 9 Januari) 16 Januarij 23 Januarij 30 Januarij. Tarwe ...... Gl. Cs. Gl. Cs. 11,25- 12,00 Gl. Cs. Gl. Cs. 11,25- 12,00 Gl. Cs. Gl. Cs.11,75- 12,60 Gl. Cs. Gl. Cs. 12,50- 13,50 Gl. Cs. GI. Cs. 12 20- 12 80 TLosss 9,50- 10,00 9,50- 10,00 9,50- 10,25 10,00- 10,75 10,00- 10,75 7,00- 7,75 7,00- 7,75 7,75- 8,50 8,00- 8,60 8,'00- 8,60 O Garst ...... 5,75- 6,50 5,75- 6,50 5,75- 6,50 6,50- 7,25 7,00- 7,75 % r^ 3 75- 5,00 3,75- 5,00 3,75- 5,00 4,50- 5,50 4,50- 5,50 § Or£ witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten ...graauwe Erwten en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 gg) . . 13,00- 15,009,00-

12,0014,00- 17,0013,00- 16,003,00- 3,5036,00- 42,000,65- 0,85 13,00- 15,009,00- 12,0014,00- 17,0013,00- 16,003,50- 4,0036,00- 42,000,70- 0,85 13,00- 15,009,00- 12,0014,00- 17,0013,00- 16,00 36,00- 42,000,70- 0,90 13,00- 15,009,00- 12,0014,00- 17,0013,00- 16,00 36,00- 42,000,70- 0,90 14,00- 15,009,00- 12,0014,00- 17,0013,00- 15,003,00- 4,0036,00- 42,000,65- 0 85 Rundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of LamsvleesehVarkensvleesch 0,45- 0,500,50- 0,600,40- 0,42!0,50- 0,60 0,45- 0,500,50- 0,600,40- 0,42i0,50- 0,60 0,45- 0,500,50- 0,600,40- 0,42^0,50- 0,60 0,45- 0,500,50- 0,600,40- 0,42!0,50- 0,60 0,50- 0,550,50- 0,600,40- 0,42|0,50- 0,60

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 20 Leonardus Abraham, Z. van Leonardus Abraham vanBeest. ......D. onecht. ......Z. onecht. 28. Maria, D. van Pieter Wilhelm.Hermanus, Z. van Hannanus van der Vlis.Cornelis Gijsbertus, Z. van Gijs- bertus Gallicciotte. ......D. onecht. Alida Wilhelmina, D. van Ge- rardus Ruys. Aletta, D. van Jan Linschoten. Marinus, Z. van Johannes Sak- kers. Anthonia Maria, D. van Jo- hannes van Eams. 26. Hendrik, Z. vaa Jacobus van Khijn. 27. Maria, D. van Jacobus Rijn- bergen.Lion, Z. van Philip Jacob Frenkel.Berendina Maria, D. van Joan- nes van der Linden. Te zamen 123 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 3. Comelius van den Berg, werk- man, 42 j. en Wilhelminavan

Oostrum, melkverkoop-ster, 47 j. Jacobus Frederik Oosterman,timmerman, 24 j. en SusannaAdriana Naseman, zonder be- roep, 19 j. Willem de Groot, hovenier, 23j. en Johanna van Hattum,melkverkoopster, 28 j. Adrianus van Voorst, vreduwn., kleedermaker, 41 j. en MariaLucia Arts, dienstmeid, 40 j.Johannes Deuvelingen, tuinman,27 j. en Adriana Bloklander,zonder beroep, 26 j.10. Comelis Koster, weduwn., schip- per, 29 j. en Johanna Adrianavan Zuilen, zonder beroep, 19 j.Willem Meijer, mandenmaker, 26j. en Hermina Versteeg, wed.,winkelierster, 34 j.Hendrik Johannes Beekman,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Pieter de Boos, gek, 45 j., Bergstraat.Catharina Petronella van Haa- gen, Ij., Bakkerbrug.Johannes &quot;Visscher, 14 d., Korte lauwerstraat.Gerrit van den Bijlaard, 8 j. en 4 m., Pelmolensteeg.Daverina Isabella Eytinger, wed. van Johannes van Leusden, 75 j., Kroonspoort.Catarina Willemina Groenewald, liuisvr. van Jacobus van Eooi- jen, 66 j., Bakkerbrug.Anna de Groot, laatst wed. van Hendrik Frederik van Muns- ster, 49 j., Biltstraat.Otto Broekmans, 3 j. en 10 m., Hooge Jacobijnestraat.Gerrit van Gorkom, 2 j. en 10 m., Galekopsteeg.Hendrikus Sutherland, 6 m., Eo- denburgstraat.Lambertus Maree, 18 j., onder Catharijne.Catharina Grada Nieuwenhuyzen, ongeh., 40 j.,

Springweg.Jaooba Stainer, 2 j. en 9 m., Gasthuissteeg.3. Philippus Lambres, geh., 56 j., Visschersteeg.Johanna van der Kaay, 4 d., Fockestraat.Anthonie van Agthoven, geh., 58 j., achter de Twyestraat. 4. Willem Mulder, 3 m., Jacobi- kerkhof.Grietje Janssen, ongeh., 75 j., Eidderschapstraat.Maria Adriana Harmsen, 1. j. en 2 m., Predikheerenstraat.Johanna Graswinkel, ongeh., 32 j., Eodenburgbrag.Martinus Lijfijt, 17 j. en 4 m., Spanjaardsteeg.Anthonia van de Groenekant, wed. van Willem van Eee, 80 j., Bergstraat.Maria Lina van Doesburgh, wed. van Eutger Brouwer, 43 j., Ganzenmarkt. Petronella Kegel, wed. van Hen- drikus Lancee, 80 j., onder Catharijne. 5. Hendrik Scherrenberg, ongeh., 20 j., Groene laan. Anthonie van Oosterom, 3 m.,Walsteeg. Johanna

Zomers, wed. van Jo- hannes Cornelis Bladt, 86 j.,Elisabethstraat. 6. Teuntje Stoffels, wed. van Wil- lem Gijsbertsen, 30 j., onder Catharijne.Jan Anthonie Schoenmaker, Ij, en 4 m., Hartsteeg.Antonia van Hensbergen, ongeh., 69 j., oSTaauwen doelen. 7. Clasina Goverdina van den Brink, 4 j. en 10 m., Zwarte water.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Hendrik Gijsen, 61 j., Naauwe watersteeg.Catharina Spierenburg, wed. van Wijnand van Giessen, 71 j., Groenesteeg, wijk A.Cornelia de Kruyf, 12 d., Foc- kestraat.Christina Clasina van Hensber- gen, 4 m., Buurkerkhof.Gijsje Wiggers, huisvr., van Dirk van Boom, 61 j., Juf- ferstraat, Wijk G.Theodoras Bovard, 8 j. en 10 m., Lange lauwerstraat.Johanna van den Brink, wed. van Aart Stomp, 72 j., aan de Biltstraat.Johannes van den Brink, geh., 31 j., onder Tolsteeg.Christina Johanna de Groot, circa 15 j., Lange rosendaal.Willem Bongers, weduwn., 83 j., Nieuwe zand.Frederik van Doom, geh., 33 j., Eijnkade.20. Catharina

Johanna Eietveld, 3 j. en 8 m., Koestraat.Elisabeth Brood, huisvr. van Thomas van Waveren, 49 j. en 11 m., Elisabethstraat.Jannetje Petronella Wilhelmina Velthuis, 4 j. en 9 m., Smee- brug.Anna Adriana van Beek, 3 m., Bakkerbrug. Johannes Pouw, weduwn., 62j., Nieuwe zand. Christianus Jansen, geh., 45 j.,Pottestraat. Jacobus Johannes van Niekerk,circa 5 m., Achterweg. Catharina Margaretha WolfF,wed. van Joan Christoff Telg- horst, 73 j., Zadelstraat. 18. Theodora Weykamp, wed. van Godefridus Jansen, 63 j., on- der Wittevrouwen. Helena van Zwol, wed.van Jacobus van den He- mel, 80 j., Geref. Diak.oude-Mannen- en Vrouwen- huis. Anthonia Kunneman, circa 4m., Leeuwensteinsche laan. Jan van

Benthem, geh., 35 j.,Nicolaisteeg. Willera Ferdinand van Maas- tricht, 2 m., Gruttersdijk. Maria Koning, wed. van JanFrederik Wilhelm Ukkennan,74 j., te Amsterdam. Abraham van den Brink, 2 j.en 2 m., Zwarte water. Cornelia Sneyders, wed. vanPieter Baljet, 92 j. en 3 m.,Jeruzalemsteeg. Maria Schoonbrood, wed. vanIsaak van den Brink, 85 j.,Tuinstraat. 19. Pieternella Achterberg, wed. van

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 34 Barendina, D. van Jan Bieger. Jacoba Albertina, D. van Jo- hannes van Piggelen. Gerardus Adrianus, Z. van Hen- ricus van Dorssen.9. Jeanne Petronella Elisabeth, D.van Jan van Zutphen. Antoinetta Margaretha, D. vanTheodorus Johannes van derVeer. 10. Franciscus Marinns Johannes, Z. van Johannes Cornelis vanHaaften. Johanna, D. van Jan Meurs. ....... Z., onecht. Gerardus Johannes, Z. van Ge- rard Jan Soeterik.Philip Gerhardus, Z. van Phi- lip Gerhardus Heitz. Johanna Clasina, D. van Jo- hannes Gijsbert Fischer. Catharina Adriana, D. van DirkBroer. Christina, D. van Jan Chris-tiaan Flentge. 11. Jacoba Johanna, D. van Jaco- bus Johannes Barreveld.Prederika Wilhelmina

Christina, D. van Jan Karel Ooykaas.Petronella, D. van Cornelis van der Steen.Pieter Anthonie, Z. van Pieter Lancee. Hendrik, Z. van Jan de Heus.Jeanne, D. van Corneille Terwogt. van Fredericus Jacobus Grim- malikhuyzen. Hermanus, Z. van Gerrit Oostveen.Johan Jacob, Z. van Johan Ku- dolf Abegg.Hester Adriana, D. van Pieter Harting. 6. Hendrik, Z. van Frederik Simons.Gosen Adrianus, Z. van Jan van Baaien. Mijntje, D. van Joannes van Dijk. Elsje, D. van Hendrik van Wou- denberg. Wfflem, Z. van Brjk Schock. 7. Maria, D. van Abraham Johan- nes Wijnands. Jacobus PMlippus, Z. van Her- manus van Dijk. Cornelis, Z. van Gijsbert de Bruin. 8. Jacobus Hermanus, Z. van Hen- drik Johannes van Egdom. Hendrik, Z. van Jan Louis Hen- drik Achterberg. Theodorus, Z. van

Cornelis Oost- veen. Elisabeth Maria, D. van Adria- nus Isak van de Vooren. Johannes Anthonius Hendrikus,Z. van Ellis Hoefste. Maria Cornelia, D. van Dirkvan Lokhorst. Maria, D. van Jan Hendrik deWinter. Willem, Z. van Melis Wallen-burg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 35 12. Maria, D. van Johannes van Dijk.Cornelia, D. van Antonius At- tevelt.Johanna, D. van Johannes Weijers.Hermanus, Z. van Willem Mar- tinus van Bielen.Maria Johanna, D. van Nico- laas Wilhelmus Schaaps. ......D. onecht. Geertruy, D. van Bastiaan Muy- zert. 13. Ernst Gustaaf, Z. van Johan- nes Kasch.Catharina Geertruida Maria, D. van Hendrikus Hendrikze Jansze Nous.Aaltje, D. van Jochem Sybran- dus van Campen.-......Z., onecht. 14. Johanna, D. van Johannes van Wijk. Pieter Jacob, Z. van Pieter Ja-cob van Endt. 15. Johanna Petronella, D. van George Jorg.Johannes, Z. van Joannes van Dam. Estella, D.

van Jacob Polak.Johanna Catharina, D. van An- dries Emmels. 16. Drika, D. van Cornelis van der Tol. 17. Bregitta Carolina, D. van Ger- rit van Zijl. ...... Z., onecht. Johanna Anthonia, D. van Jo- hannes Lisman.......D., onecht. 18. Gerarda Theodora Maria, D. van Willem Vredendaal.Johannes, Z. van Arnoldus van Lingen.Geertruy, D. van Gregorius Willem Stangenberger.Wilhelmina, D. van Cornelis van Wintershoven. 19. Gabriel Christiaan, Z. vanFre- derik Altena. Willem Frederik, Z. van JanCoops. Johanna Maria, D. van Johan- nes Wilhelmus Schelkes. Henricus Franciscus Josephus,Z. van Franciseus Christiaande Grijs. Catharina Maria Henrietta, D.van Hermanus van Beur- den. Elisabeth, D. van

NicolaasJansen. Eva Susanna, D. van DanielBrinkerink. Lambertus, Z. van Lambertusvan Nijendaal. 20. Willem Christiaan, Z. van Jan Entrop. Louis, Z. van Louis Oskam.Adrianus Johannes, Z. van Jan Everaars. S*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 37 Gijsbertus, Z. van Gijsbertus van den Brink.Abraham, Z. van Abraham van den Brink.Karel Johannes, Z. van Gerrit Johannes Hendriks. ......Z., onecht. Cornelia, D. van Antonie Lington.Johannes Marinus Gerardus, Z. van Bombout Numans. 29. Carolina, D. van Frederik Ma- rinus Drijver.Hubert Henrick Jan Constan- tijn, Z. van Mr. Matthias Mar- garetus van Asch van Wijek.Cornelia, D. van Eeinier de Kuiter. Theodora, D. van Marinus Cruys.Theodoor, Z. van Theodoor Soe- terik. 30. Jacobus, Z. van Jacobus van der Kraats. Anna Cornelia, D. van Herma-nus van der Horst. Johannes, Z. van Johannes Ko- ning.

Everdina Wilhelmina, D. vanAntoni van den Heuvel. Christina Hendrika, D. van Hendrik Siebelink.31. Aaron, Z. van Moses Levi deLeeuw. Diederik Marinus, Z. van JanAntonie van Housselt. Pieter, Z. van Johannes vanGoch. Johanna, D. van Lenard Hen-drikus Mey. Maria, D. van Jacobus Johan- nes Biljart. Heintje, D. van Andries Stern-heim. Te zamen 171 als levend aangegeven geborenen. CrChuwd 3. Gijsbertus van Dam, knoopen-maker, 25 j. en Catharina Fre-derica Leeuwen, naaister, 23 j.Matthijs van der Mier, sergeant- majoor bij het l*&quot; reg. Inf.,37 j. en Maria WilhelminaKaper, zonder beroep, 25 j. 10. Adrianus JacobusBobbers,werk- den man, 22 j. en Adriana van dei-Horst, koopvrouw, 29 j. Gerrit

Johannes Butgers, kan- toorbediende, 22 j. en AntoniaStramrood, zonder beroep, 3 2 j. Abraham Kool, kleedermaker,23 j. en Hendrika MechtelinaHauer, zonder beroep, 19 j.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 *&quot; Hendrik Broeklmysen, 13 m.,Vreeburg. 6. Dirk Theodorus de Bie, 5 d., Brandsteeg.Henrica Beijer, wed. van Willem Rozenberg, 75 j., Helling.Henricus Gerardus Koeleman, geh., 42 j., Twyestraat.Tlieodora van Dillen, 6 m., Korte Jansstraat.Arnoldus Murk, 43 j.,Brandsteeg. 7. Philip Stolte, 32 j., Hospitaal.Maria van Beusekom, wed. van Hermanus Cornelis Swart, 66 j., Singel, wijk I.Johannes Qtto, 8 m., Korte viesteeg.Elisabeth Haag, wed. van Willem Kimniel, 8 7j.,Lange nieuwstraat.Fredrik Wassenberg, weduwn., 83 j., Keukenstraat.Johannes Peters, 2 j. en 6 m.,. Molensteeg. 8. Geertmy Maria Mulder, 6 j., Biltstraat. Gerrit van den Ham, 9 j., Mo-lenwerf. Theodora Johanna Maria

Heuser,l j. en 6 m., Jansbrug. Hermanus Cornelis Taris, we- duwn., 86 j., Lange smeesteeg. Levenloos aangegeven Dochter,onecht. 9. Johannes van Zijl, geh., 35 j., Kromnierijn, Henmtnus de Bruyn, goh., 32 j., Wittevrouwenstraat.Jacobus Johannes Willekes, S m., Steenweg.Johanna van Eooijen, wed. van Albertus van Baaien, 67 j., Lange nieuw straat.Joannes Theodorus van de Veclit, gek, 37 j., Keukenstraat.Teuntje Spierenburg, wed. van Arnoldus Beekes, 78 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrou- wenhuis.Willem van der Wel, ongeh., 28 j., Ganssteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes Jacobus Schonenberg, Twyestraat.Hendrika Ebregt, ongeh., 9O j., Bartholomeigasthuis.Maria Koelman, ongeh., 47 j., Oude kamp.Anna Jacomina Boeije, wed. van Raimond Dufour,

58 j., Bre- gittestraat. Eva van Kragten, wed. van Jo- hannes Eoep, 83 j., Achterstraat.B. Catharina Groothuysen, wed. van Hendrik David Booster, 5 8 j., Westerdijk.Johanna Platteeuw, wed. van Johan Coenraad Waal, 68 j., Hardebollestraat.Geertruida Elisabeth Broekhuy- sen, 4 j. en 7 m., Vreeburg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 43 Johannes van der Smidt, ongeh., 28 j., Tuinstraat.Anna van Solingen, wed. van Gerrit van Keulen, 82 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis. 22. Johanna Maria Maarseveen, 2 j. en 10 m., Lauwenregt. Jeanne Peeters, huisvr. van JanLinschoten, 40 j., Stroosteeg. Maria Janselina Lam, huisvr.van Johannes Marfinus Bur- gers, 50 j., Telingstraat. Barend Schroven, weduwn., 81 j.,Gasthuissteeg. Willem van der Horst, geh.,46 j., St. Jacobs gasthuissteeg. 23. Jacobus van den Berg, ongeh., 19 j., Naauwe watersteeg.Jaeobus Anthonie van Ehijn, l j. en 9 m., Paddemoes,Gerarda de llooy, wed. van Klaas Eoos, 80 j.,

Boodebrug.Geertrui Vermeulen, ongeh., 80 j., Bartholomeigasthuis.Johanna Catharina Bolwerk, wed. van Egbert Koerssen, 62 j., onder Catharijne.Petrus Johannes Blom, geh., 48 j., Jaeobibrug.Bernardus Hermanus Jacobus Theis, 2 d., Catharijnestraat. 24. Hendrika Philips, huisvr. van Johannes Bombal Bemer, 39 j.,Keukenstraat. van Adrianus Drost, 92 j., Korte lauwerstraat.Jacobus Daniel ISTolet, 10 m., Minnebroederstraat.Maria Elisabeth Goedhert, 8 j. en 4 m., Helling.Gerrit Evertsen, geh., 47 j., op den Oort. Hendrik Eoep, lm., Molen- steeg..Cornelis Lucas, 8 j. en 7 m., Lauwenregt. 19. Catharina Pannewijk, wed. van Coenraad Ciphers, 81 j., Tucht- huissteeg. Hendrikje Gijsbertsen, huisvr.van Hendrik

Kroonenburg,57 j., Watersteeg. Andries Klaver, geh,, 57 j.,Voorstraat. 20. Hendrica Westening, ongeh., 33 j., Brandsteeg.Hendrika van Heerdt, huisvr. van Pieter Tekelenboom, 43 j., Vreeburg.Adriana Verhaar, wed. van Jo- hannes de Bouter, 59 j., Zak- kendragerssteeg.Johannes Nicolaas Erman, geh., 61 j., Mariaplaats. 21. Christina de Bruyn, huisvr. van I'redericus Jacobus Grimma- likhuyzen, 35 j., Suikerstraat. Wilhelmina Margaretha deHoog, 9 m., Bemuurde weerd.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 45 Mozes Nathan Schipp, Var-kenmarkt. Elisabeth Woerda, huisvr. vanJacobus Grootveld, 72 j., Juf- ferstraat, wijk G. Arie van Jaarsveld, weduwn., 52 j., IJsselstein. 30. Levenloos aangegeven Zoon vanCornelis van der Steen, aande Koekoek. Levenloos aangegeven Dochtervan Lambertus van Dam, Mei- poort. Wilhelmus Willebrordus van deBilt, l j. en 4 m., Predik- heerenkerkhof. Helena van der Wurff, 8 m.,Magdalenasteeg. Otto van Tessel, geh., 37 j.,Hoendersteeg. Jan Korvezee, wcduwn., 92 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis.Anthonius Alouisius van der Eij st, 3 j. en 8 m., Wijde watersteeg.Angenita

Clasina Pouw, l j. en * m., Bemuurde weerd.31. Gerardus Sluyk, geh., 62 j., Wijde steeg.Johannes van Meegen, 5 m., Hooge Jacobijnestraat.Petronella Jacomina de Kijk, 5 m., Nieuwe weerd.Agnes Burgemeester, wed. van Hendrik Wielandt, 70 j., on- der Wittevrouwen.Hermanus van der Vlis, 5 w., Hartsteeg.Henriette Hannismann, ongeh,, 62 j., Lange smeesteeg. Te zamen 204 overledenen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 54 Stephanus Hendrikus, Z. vau Steven Stam.15. Hendrikus, Z. van Hendrik Hoonakker.Helena Angenita Wilhelmina, D. van George Willem Liera.Johanna, D. van Hendrik Ster- kenboom.Hendrik Willem, Z. van Hen- derikus van der Veen. 17. WiUem, Z. van Willem Storm. 18. Dederika.D.vanAlbertusFroom.Johannes Wilhelmus, Z. van Johannes Wilhelmus Wagen- voord. Alida Maria Catharina, D. vanHendrik Adriaan Hauer. Willem, Z. van Johannes Bakker. Johannes, Z. van Joannes Phi-lippus Becker. Jacob Albertus, Z. van Pieterde Bie. 19. Agatha, D. van Jan Schipperijn.Elisabeth, D. van Leonardus Peterzen. Marinus Cornelis, Z. van Jo- hannes Hardenbol. Wilhelmina Catharina, D.

vanCoenraad Maaren. Casper Anton Toers, Z. vanToers Schubart. Johanna Susanna, D. van Joann Bernard Lensing. '20. Willem Nicolaas, Z. van LiviusPetrus van den Broek. 10. Johanna Clasina, D. van Evert van der Weert. Albertus, Z. van Nicolaas vanLeeuwen. 11. Johanna Catharina, D. van Dirk Leunen.Carolina Maria, D. van Gerrit Maas.Anna Maria en Andries Fran- ciscus, D. en Z. van Joannes Vernooy.Lea Josepliine Angelica, D. van Mr. Samuel Sutro.......'L, onecht. 12. Aaltje, D. van Cornelis Vuur- mans.Antoinetta Christma, D. van Izaak van Gorkom.Willem Dirk Johannes, Z. van Christianus Marinus Muyzert.Agnites Jacobus, Z. van Dr. Ag- nites Vrolik. 13. Joannes Theodorus, Z. van Joan- nes Theodorus Wiesman. Comelia, D. van Cornelis Ver- maak. Maria Geertruida,

D. van Ja- cobus van Denter.14.......D., onecht. Pieter Anthonius, Z. van Jo- hannes Dussenbroek. Elisabeth, D. van Joseph vanAdelberg. Evert, Z. van Jacobus van derGrift.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 57 koopman, 32 j. en Cornelia Siebeliuk, tafelhoudster, 5 3 j. te Parijs, 30 j. eu JoliannaHermina Maria Maseland, 20 j. 29. Joliaun Georg Wehri, koopman Te zamen 20 paar gehuwden. Overleden den 1. Ludovicus Euffclse, geh., 51 j., Mariaplein.Hermina Johanna van Schalk, 7 j. en 11 m., Drieharingsteeg.Eijk van den Berg, ongeh., 24 j., Molensteeg, wijk 33.Anna Herrnina Maria Has, 10 j. en 11 m., Jufferstraat, wijk G. 2. Petrus Johannes Portengen, circa .9 m., Paauwsteeg.Wilhelmina Elisabeth Craayvan- ger, 6 m., Zwaansteeg.Laurens Maarseveen, Ij. en 6 m., Lauwenregt.Karel Johannes Hendriks, 5 d.,

Domtraus.Geestruida Gresnig, huisvr. van Anthonie Wilhelmus Verhoef, 62 j. en 9 m., Volraadsbrug.Jacoha Hendrika Hoogstad, on- geh., 60 j., Bakkerbrug,Coenraad Grauw, weduwn., 92 j., Lange srneesteeg. 3. Paulus Dortmont, geh., 79 j. en 9 m., Bemimrde weerd.Pieter van Schaik, 7 d., Zandstraat.Johanna Everarda van Bcusekom, ongeh., 19 j., Vreeburg.Jacobus van den Boogaard, on- fO J geh., 24 j., Voorstraat. >Hendrik Herman van der Stoop, l m., Bakkersteeg.Levenloos aangegeven Dochter, onecht.Aletta van Oostveen, wed. van Comelis den Bloklander, circa 77 j-, Volraadsbrug.Levenloos aangegeven Zoon, on- echt.Hendrica Bernardina Verwaaijen, huisvr. van Johannes Theodo- rus van Niekerken,

37 j., Wit- tevrouwenstraat.4. Maria Walman, 13 j. en 9 m., onder Wittevrouwen.Anuigje Berk, wed. van Chris- toffel van Dranen, 73 j. en 9 m., Sionskameren.Maria Lancee, wed. van Jose- phus de Winter, 47 j., onder Catharijne.Clasina Weyman, wed. van Fran- eiscus Martinus Diemer, 52 j., Kerksteeg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 61 Bernardus vanBeenen.weduwn.,88 j., Geref. Diak. oude-Man- nen- en Vrouwenhuis. DidericaElisabeth Sieben, huisvr.van Joannes van der Linden,34 j., Loefbergmakerstraat. 21. Cornelis Adrianus van Manen, weduWn., 7 6 j., Pelmolenstraat.Alida Peterse Smit, huisvr. van Jacob van Veenendaal, 5 O j., Watersteeg.Johanna Elisabeth van Ameron- gen, 2 m., Achterom.Anna Loran, wed. van Daniel van Piggelen, 69 j., Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrou- wenhuis. 22. Hendrica Lueas, wed. van Ger- rit Brandsen, 78 j., gemeente Oudenrijn.Hendrika Simons, wed. van Jo- hannes Dekker, 68 j., Molen- werf.Petronella

Johanna Elisabeth van Batenburg, 7 j. en 4 m., Wittevrouwenstraat.Levenloos aangegeven Zoon van Gerardus Reyntjes, Florasteeg.Hendrik Hekman, geh., 68 j., Watersteeg.Catharina Maria den Hengst, wed. »van Willem Voorsteeg, 85 j., Munsterkerkhof.Catharina van Eootselaar, on- geh., 25 j., Gaardbrug. - 23. Pieter Wellenbergh, ruim 9 m., Maliebaan.Jaeobus Pieter van Leeuwen, 3 m., Zandbrug.Hendrika van Asch, wed. van Gerrit Wennekes, 73 j., Bar- tholomeigasthuis.Matthijs Verwey, ongeh., 77 j., Abstede.Everardus Adrianus Zuyden- dorp, 11 w., Regulierssteeg. 24. Carel Antonet Muis, geh., 56 j., Zandstraat.Hermanus Oostveen, 6 j. en 6 m., onder Catharijne.Hendrica Jacobs, huisvr. van Adrianus van

Dongen, 49 j., Jacobibrug.Maria Capel, huisvr. van Jo- hannes Ferdinand Langlois, 60 j., Zilversteeg.Maria Hazenbosch, wed. Ernes- tus van de Bild, 63 j., Mag- dalenasteeg. Johanna Sara ten Hagen, on- geh., 23 j. en 2 m., onder Tolsteeg. 25. Jan Hendrik Kompanje, geh., 42 j., onder Tolsteeg.Frederik Hartman van Vlissin- gen, geh., 74 j., Viebrug.Maria Cornelia van Lokhorst, 7 w., Oosterbuurt. Jan Andries Komijn, 3 in.,Oosterbuurt.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 70 Hendrikus Cornelis, Z. van Al-bertns Ladrak. Aletta Henrietta, D. van Hen- drik Johannes Brouwer. Maria Jacoba, D. van Jan Wil- lem Wijnands. Johan Coenraad, Z. van An-dries Spithout. 14. Johannes, Z. van Johannes Kipp.Frederikus Anthonius, Z. van Antonie Oosterhout.Frederik Coenraad en LeendertZacharias, Zonen van JohanPaul Wilhelm Bonemeijer. 15. Francina Maria, D. van Hen- drik Jan Koopman.Wilhelmina Adriana, D. vanGuilhelmus Johannes Eijnders. 16. Petronella Wilhelmina, D. van Pieter Pouw. Christiaan Hendrik Frederik,Z. van Hendrik Joannes Coene. Theodora, D. van Johan Wil- helm Uylenbroek. 17. Jannetta Wilhelmina, D. van Cornelis Porsul.Hendrik, Z. van

Hendrik van Empel.Jacoba Johanna, D. van Johan Coenraad Hutiens.Johannes Anthonius, Z. van Joannes Joseph Louterbach.Johannes, Z. van Johannes Hey- mans. 18. Aart, Z. van Aart Hendrikse. 10. Marinus Jacobus, Z. van Jaco-bus Kerkhof. Sara Johanna, D. van SimonWillem Moulijn. ......Z., onecht. Maria, D. van Leonardus vanSoest. Mattheus, Z. van Thonis vanden Dorpe. Gerardina Maria, D. van Ber-nardus Wemard van Deventer.11. Petrus Theodoras, Z. van Theo- doras de Rijk. Evertje, D. van Evert Takken. Jacobus Wilhelmus, Z. van Ja- cobus Didericus van Blaricum. Adriana Johanna, D. van Hen- drik de Haart. 12. Alouisius Henrikus, Z. van Gideon Cornelis Beeker. ......Z., onecht. ......Z., onecht. Margaretha, D. van Hendrikus de Vos.Willem Leonard, Z. van Leen-

dert Gijbels.Anthonie en Geertruida, Z. en D. van Nicolaas Pot.Johanna Everdina, D. van Ger- rit Helsdingen.Dirk Maehiel, Z. van Barenc Franken. 13. Agatha, D. van Jan VerbrughGerrit, Z. van Gerrit Henna mis Cino.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Gerardus Franciscus, Z, van Joannes Laros.Gijsbertus, Z. van Johannes van Dam.Catharina Charlotte Frederike Petronella, D. van Pieter Smits.31. Elisabeth Hendrika Jacoba, D. van Jacobus Hermanus Lam- merts van Bueren.Jan Christiaan, Z. van Chris- tiaan Alexander Vocht.Teunis, Z. van Derk Leeuwen- kamp.Jan, Z. van Jan Jansen. Gerdina, D. ran Johannes vanBrandenburg. 29. Hendrik Josephus, Z. van Hen- drik Horsius. Adrianus Theodorus, Z. van Pe- tras Willebrordus Verhey. Jaeobus Johannea Hendrikus,Z. van Anthony Bresser. ......Z., onecht. 30. Bijnier, Z. van Bijnier Vreeswijk.Wilhelmus Hendrikus, Z. van Frans van Leeuwenstijn. Maria Wilhelmina, D. van Jo- hannes

Wilhelmus de Koning. Jacoba, D. van Pieter HenricusEveraars. Te zamen 125 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd 5. Willem Amoldus Snijders, we-dnwn., wagenmaker, 40 j. enGerrigje Broekhuysen, dienst- meid, 46 j. Christoffel van der Lip, huisbe- diende, 37 j. en Geertruy vanEttikhoven, dienstmeid, 47 j. Harmanus Bensink, timmerman,31 j. en Elisabet van Culen-borg , dienstmeid, 43 j. Lammert Eppen, schilder, 25 j.en Maria Hartwich, dienstmeid, 31 j. Jan van Eykelenborg, boomkwee- den ker, 24 j. en Aletta Diemei,dienstmeid, 28 j. Martinus Johannes Geul, tim- merman, 26 j. en Gerritje Den-ters, naaister, 32 j. Johannes Marcus Jansen, brood-bakker, 27 j. en Jacoba Cor-nelia van Dijk, zonder beroep, 22 j. Engelbert lepenburg, wagenma- ker, 27 j. en Helena

Wille-mina van Hattem, dienstmeid, 23 j. Klaas van Gerest cyn, weduwn.,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 74 Pieter van Leyden, koopman,27 j. en Elisabeth de Wit,zonder beroep, 24 j.Gerardus Bouwman, koffijhuis-houder, 31 j. en CatharinaBerendsen, zonder beroep ,26 j. 20 Hendrik Jan Broers, medicinaedoctor, 31 j. en WilleminaAnna Snoeck, wed., zonderberoep, 40 j. 26 Willem van Geelen, kleederma- ker, 23 j. en Jacoba vanLuin, werkster, 24 j.Pieter Visser, schoenmaker, 25j. en Gijsberta Catharina Ma- ria van Nues, mutsenmaak- ster, 20 j. Samuel Dauvillier, kleederma- ker, 35 j. en Diena Adrianade Winter, naaister, 25 j.Adrianus van Us, kleedermaker,21 j. en Gijsberta Maria Go-bel, zonder beroep, 23 j.Jan de Ku, schuitenjager, 31 j.en Nieske Bouwman, dienst- meid, 28 j. Theodorus

Johannes Brakkee,timmerman, 22 j. en Hen-rietta Mulder, zonder beroep,19 j. Johannes Groen, landbouwer,29 j. en Joanna den Hou-dijker, wed., landbouwster,« j. 51 j. en Cornelia Heeremans,dienstmeid, 40 j.Adrianus de Bouter, knoopen-maker, 24 j. en ChristinaHofman, werkster, 25 j.Wilhelmus Anthonius van derKaa, schoenmaker, 28 j. enJosephina van Eossum, zon- der beroep, 27 j.Gerrit van Tongeren, letterzet- ter, 27 j. en Johanna Wilhel-mina van der Sluys, zonderberoep, 20 j. 19. Hermanus Schoonhoven, arbei- der, 25 j. en WillemijntjeWijnbergen, dienstmeid, 27 j.Antonie de Bruyn, hovenier,27 j. en Janna van 't Hooft,dienstmeid, 23 j.Hermanus Lambertus Wilhel- mus Mulder, machinist, 28 j.en Christiana Daal, dienst- meid, 43 j. Johannes Hendricus van Blari-com,

smid, 28 j. en JohannaVerwey, werkster, 26 j.Pieter van Lunteren, landbou- wer, 31 j. en Maria van Groe-newoud, dienstmeid, 23 j.Willem Spierenburg, kleeder- maker, 38 j. en Wijnandavan der Wurf, dienstmeid, 2 8 j.Wilhelmus Gradus Bosman,broodbakker, 32 j. en Catha-rina Venterik, dienstmeid, 32 j.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 7 (i Petronella Galesloot, 3 j. en 10 in., Laan van Croes.Gerrit 't Lam Vos , weduwn., circa 75 j., Vreeburg. 6. Philip Salomons, 4 j., Zandbrug.Ida Susanna van Pembroek, circa 7 j., Jacobibrug. Henricus Joannes van Eoijen,geh., 74 j., Visschersteeg. Wijntje van Wageningen, wed.van Cornelis Vlug, 81 j., Ge-ref. Diak. oude-Mannen- enVrouwenhuis. Wilhelmina Maria van den Heu- vel, huisvr. van WilhelmusWilmsen, 53 j., Keukenstraat. Maria Cornelia van der Worp,3 j. en 3 m., Lange nieuw- straat. 7. Steven van Ingen, 5 m., Korte koestraat.Lambertus van der Horst, on- geh., 57 j., Koestraat.Maria Eietveld, 5 j., Molenwerf.Cornelis Molenaar, 13 j. en 9 m., Krommerijn.Theresia Clasina

Veerman, 2 j. en 3 m., Elisabethstraat.Hendrika de Lange, l m., Zil- versteeg.Jan Gerrit Verhoef, 8 m., Korte viesteeg.Jacoba Leusden, huisvr. van Hendrik Nahuyzen, 73 j., Lange rosendaaL Jacob Pieter Taats, geh., 63 j.en 4 m., Volraadsbrug. 8. Johanna Geertruida Fredrica van Dillen, circa 15 j., Maliebaan. Thomas van Waveren, weduwn.,50 j., Eijnstraat. Francina Oudemast, 2 j. en 2m., Massegast. Comelia Antonia Vermeulen,huisvr. van Johannes JacobusSmeijer, 23 j., Kaatssteeg. Frederik Lantzaat, oiigeh., 26 j.,Magdalenasteeg. Bartje Pon, ongeh., 49 j., Hel- ling. 9. MarieElisabethDijkmans,huisvr. van Hermanus Josephus Cre-doe, 42 j., Zilversteeg. Dirk Sweserijn, ongeh., 32 j.,Varkenmarkt. Adriatta Adriana Jansen, huisvr.van Lambertus Joseph De-france, 44 j., Voorstraat.

Frederika de Man, ongeh., 87 j., Bergstraat. 10. Willem Jan Geursen, 6 m.,Pelmolenstraat. Francyna Pouchenou, huisvr.van Bartholomeus Verbrugge,69 j., Oude kamp. Eva Agatha Booy, huisvr. vanGijsbertus Jacobus van Ever-dingen, 62 j., Mariaplaats. Lydia de Jong, wed. van Hui-bert Speijer, 56 j., Haverstraat,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 78 Gijsberta Eosenberg, 2 m., Klok- 20. Gerardus Johannes Muizert, 4 j., Stroosteeg.Aaltje van Blaricom, 2 j. en 8 m., Catharijnestraat.Gerarda Molenbeek, wed. van Johannes van Os, 45 j., Zand- straat.Geertruy van Wijk, wed. van Jacobus van der Weyde, 58 j., onder Catharijne. 21. Elisabeth van Os, huisvr. van Johannes Willem van Kleef, 58 j., Loefbergmakerstraat.Johanna Sabee, wed. van Ger- rit van der Burg, 81 j., Ge- ref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis.Willem Stoltenkamp, 5 w., Watersteeg,t Joseph Gerrit Broeder, geh., 43 j., Steenweg.Maria Johanna Heythekker, 3 m., op den Oort. 22. Petronella van Bennekom, on- geh., 17 j., Pioomsch Kath.Weeshuis. Johannes Jacobus

van den Broek,Ij. en 2 m., Kleine eligen-steeg. Petronella Croeseman, wed. vanJohannes Loffeld, 75 j., Tucht- huissteeg. 23. Gerardus Johannes Verbeek, weduwn., 91 j. en 5 m., on- der Tolsteeg. Albertina Wilhelmina Wessels, l j., Lijnmarkt.Johanna Catharina Ockeloen,l j. en 9 m., Wijde watersteeg.Adrianus Johannes Huinck, 2 j. en 6 m., Lichtegaard.Frederik de Graaf, 10 m., Catharijnestraat.Everardus Adrianus Stuyven- berg, 16 j., Walsteeg.Eleonora Christophora Gijsber-dina Nuys, ongeh., 17 j.,Lange Jansstraat.Jacobus Pieter van der Kast,ongeh., 19 j. en 4 ra., St.Agnitestraat.Johannes Linschoten, 14 j. en 3 m., Magdalenasteeg.Adriana van der Linden, huisvr.van Hendrik van Zoest, 53 j.,Laan van Croes.Antoon Murk, 5 m., Brand- steeg. Dirk Bekker, 5 m.,

Zandstraat.Theodora Cruys, circa 2 m., Putsteeg.24. Alida Maria Catharina Hauer, 5 w., Springweg.Johan Baptiste van der Sanden, 9 m., Nieuwe kade.Johannes Hendrikus van denBroek, 5 j. en 10 m., Lau-wenregt.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 79 Elizabeth Albers, wed. van Wil-lem Bol, 86 j., Bartholomei-gasthuis. 25. Hendrik van Dongen, ongeh., 21 j., Koningspoort.Catliarina van Zijl, wed. vanBernardus Koot, 65j., Abstede. 26. Maria Kuyper, wed. van Joan- nes van Schaik, 58 j., Wijde steeg.Franciscus Johannes Herfkens, 6 m., Korte Jansstraat.Christianus de Groot, geh., 61 j., Lange rosendaal. 2 7. WilhelminaEoeberding, 2j.,Door- nenburg, gemeente Bemmel.Lambertus van de Bilt, 10 j. en 10 m., Molenwerf.Levenloos aangegeven Dochter van Gerardus Tap, Voorstraat.28. Johanna Koopman, ongeh., 36 j., Zand.Martinus Bakker, geh., 38 j.,

Achterweg.Johanna Straatman, Ij. en 2 m., Gasthuissteeg. Te zamen 141 Johannes Peters, l j. en 11 m., Eotsoort. Gerardus Antonius van Zeeland,39 j., Walsteeg. 29. Cornelis Attevelt, geh., 56 j., Eoodebrug. Jacobus van Engen, 2 j. en10 m., Wijde watersteeg. Gerritje van Bommel, ongeh.,53 j., Korte elisabethstraat. Evert Stolwerk, geh., 58 j. en10 m., Jufferstraat, wijk G. Johanna Brinkhorst, 9 m., Eer- beek. 30. Anna Hermina van Laar, on- geh., 50 j., Abstede.Levenloos aangegeven Zoon van Adrianus Johan Godlieb Staff- horst, Groene steeg, wijk C.Hillegonda van Gorkom, 7 m., Abrahamdolesteeg. 31. Cornelis Theodorus Wintersho- ven, 2 j., Kaatssteeg.Levenloos aangegeven Zoon vanArnoldus den Iseger,

Geerte-kerkhof. overledenen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 88 20. Gerrit Hendrik, Z. van Gerrit Hendrik van Devenfer. Cornelis Johannes, Z. van Cor- nelis Johannes Verloop. Johannes Jaeobus, Z. van Jo- hannes Jaeobus Arnold (overl.4 Mei 1847). Johanna, D. van HendrikusCoenen. Maria Elisabeth, D. van Pau-lus van Lokhorst. 21. Elisabeth, D. van Wilhelm Klep.......Z., onecht. Izaak, Z. van Johannes &quot;Viveen. 22. Louise Wilhelmina Agatha, B. van Hendricus Franciscus van Kessel.Wilhelmus, Z. van Willem Jon- gerius.George Sigisnmnd, Z. van Am- brosius Stekelenburg.Agatha Jeannetta, D. van Jo- han Mauritz Jansen.Alida Geertruida, D. van Arent Augustinus van Nijendaal (overl. l Junij 1847).Cornelia Margaretha, D. van Albertus

Franciscus van der Tol. 23. Hermanus Mathias, Z. van Hermanus Mathias Taris.Gerarda Johanna, D. van Heu- dricus Eyndhoven.Jan Willem, Z. van GeorgVa- lentin Burkert. Catluirimi Johanua, D. van Jo-annes Franciscus Terlingen. 13. Richardus Antonius, Z. van Bichardus van Haagen.Gerrit Willem, Z. van Dirk Houtzagers.......D., onecht. 14. Johanna, D. van Hendrik van der Steen. Gerardus Wilhelmus, Z. vanWillem van Bijn. ......D., onecht. Catharina, D. van Jaeobus Wij- nen.16.......D., onecht. Geertruida Johanna j D. vanCornelis Colmbijn. 17. Johannes Jaeobus, Z. van Ja- cobus Berbers. Louis Wilhelm, Z. van Corne- lis Melchior de Kooy. Hendrikus Arnoldus, Z. vanJaeobus Johannes ComelisKruis. Willemina Cornelia, D. vanHieronimus Truschel. Hendrik, Z. van Hendrik

Gies. 18. Hendrik Anthonius, Z. van Hendrik van der Straaten. Grada Johanna, D. van Abra- ham Kool. Jeannette Catharina, D. vanHendrik de Kok. Wijnanda Jacoba, D. van Pe- trus Marinus Jongeneel. *.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Johanna Catharina, D. van Jo-hannes Adrianus van den Bosch. Hendrika, D. van Bartholo-meus de Ligt. 24. Johannes, Z. van Johannes van Zanten. Maria Anna Elisabeth, D. vanCarel Mulder. Johannes Marinus, Z. van Jo- hannes van Veen. 25. Johan Diederik, Z. van Willem Baron Six van Oterleek.Everbertus Jurrie, Z. van DirkVleming. 26. Hendrik Johan, Z. van Adriaan van Peseh. Adrianus Johannes, Z. van Adria- nus Johannes Huinck. Maria Theodora, D. van Jo- hannes van Schalkwijk. Theodora, D.vauMichielMarree. Aletta Hendrika, D. van Chris-tiaan Jorg. Wilhelmina Huberta Cornelia,D. van Jacob Teengs.

Christina G-ertrudis, D. vanFranciscus Henricus van Geen-huysen. Te zamen 94 als levend 27. Anton Christiaan, Z. van Chris- tiaan Flentge.Hermanus, Z. van Hemianus van Dam.Antje Gerarda Maria, D. van Joannes Samuel d'Ancona. * 28. Christina Maria, D. van Johan- nes Hermanus du Buf.Helena Catharina, D. van Jan Lamfers.Pranciscus Cornelis Barend, Z. van Anthonie Barend Locher.Maria Catharina Cornelia, D. van Jan Lieste. 29. Maria Johanna, D. van Jan van Wierst. Peter, Z. van Geert Evers. Maria, D, van Adrianus Uyter-waal. Ceelietje Johanna, D. van Ba- rend Linschoten. 30. Thonia Alida, D. van Cornelis Vendrik. Johan Pieter, Z. van JohannesGoris. Johannes, Z. van Willem Pas- toor.

aangegeven geborenen. Gehuwd den sabeth Magdalena Piijkebusch,zonder beroep, 25 j. 2. Johannes Simon Cornelis Kraft,zonder beroep, 26 j. en Eli-

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 91 Leendert Besters, weduwn., be- steller, 49 j. en Truitje Bok-stein, dienstmeid, 38 j. ker, 23 j. en Catlmrina Eli-sabetli van Waveren, zonderberoep, 20 j. Egbertus Eemmers, schrijnwer- Te zamen 23 paar gehuwden. Overleden 1. Simon van Dijk, geh., 79 j., Keisteeg.Arent Augustinus van Nyendaal, geh., 39 j., Zand.Hendrik Aland, 31 j., Hospitaal. 2. Gerardus Johannes Maas, l j. en 5 m., Gruttersdijk. Levenloos aangegeven Zoon, on- echt. Johanna van de Koning, wed.van Oornelis van Eek, 63 j.,Molensteeg, wijk H. Jacobus Wilhelmus van Blari-cum, 3 w., Hartsteeg. 3. Sophia Christina van Arkel, 2 m., St.

Jacobsgasthuissteeg.Joannes Baptista Cheula, geh., 38 j., Eodenburgstraat.Cornelis Carp, geh., 76 j., Lange nieuwstraat. 4. Michael Nicolaus Kraaimaat, geh., 61 j., Elorasteeg.Wilhelmus Hendrikus van Leeu- wensteyn, 5 d., Varkenmarkt. 6.Johanna Geertruida van Baal, wed. van Frederik Hemlip, den 66 j., Bergstraat.Metje Bietveld, wed. van Gerrit de Vos, 52 j., Benschop.Johanna de Vink, ongeh., 17 j., Eoomsch Kathol. Weeshuis.Anna Eijksen, ongeh., 20 ]., Wijde doelen.Gijsbertus Fluit, Ij. en 4 m., Eidderschapstraat.Symen de Koning, geh., 65 j., Wilnis.Maria van Wijk, ongeh., 78 j., Kroonspoortje.Anna Catharina Americanus, wed. van Jan de Jong, 83 j., Veen-straat.Anthonia Schuurman, circa 3 m.,

Mersteeg.Pieter van Velsen, geh., 44 j., Pelmolenstraat.Levenloos aangegeven Dochter, onecht. (Tweeling met een als levend aangegeven Dochter).Henrietta Giesen, huisvr. van Arnoldus van der Horst, 44 j., Hekelsteeg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 !2. Andries Wigt, geh., 55 j., Fliersteeg.3. Anna Charlotta van Brussel, 3 m., van Wijekskade.Christiaan Verhoeven , geh.,33 j., Lange viesteeg. 24. Paulina Hendrika Johanna Bion- da, 5 m., Kalverstraat.Geertruida Maria Oosterbaan, 13 d., Pottestraat.Elisabeth van Soelen, 5 j. en 2 rn., Lenningpoort.Willem Mulder, weduwn., 74 j., Watersteeg.Jacob Andries Bloem, ongeh., 38 j., Batavia. 25. Wilhelmus Kok, geh., 38 j., Hopakker. Elisabeth van Ingen, 4 j., Koe- straat. Johanna Meurs, 3 m., Be-muurde weerd. Maria van Houten, wed. vanJan Stekelenburg, 78 j., ach- ter de Twyestraat. 26. Aletta Visser, 6 m., Springweg.Hendrika van Voorst, wed. van Cornelis van Woudenberg, 49 j., Nieuwe

gracht.Henrica Arts, huisvr. van Dirk Hazendonk, 36 j., Loefberg- makerstraat.Jaeoba Catharina Campagne, huisvr. van Dirk Houtzagers, 31 j., St. Jansveld. Dirk Hermanus de Bruyn, 7 m.,Wittevrouwenstraat. l Columba Maria Ruft'elze, on-geh., 75 j. en 10 m., achterClarenburg. Helena Margareta Hulsman,wed. van Johannes Knage,71 j., Leiden.Jolianna Petronella Baartmans, 9 j. en 4 m., Putsteeg.Regina Bionda, ongeh., 27 j., Kalverstraat. Mr. Frans Jacoli Otto Bpymans, weduwn., 79 j., Boothstraat. 30. Petrus Albertus Jacobsen, l j. en 3 m., Kaatssteeg.Hendrikus Lambertus Kors, 8 m., Lange lauwerstraat.21. Wilhelm Linschoten, 10 m., aan de Walsteeg.Cornelis van Eeemst, 3 m., Donkere gaard.Jan Pieter Eook, geh., 51 j., Lange lauwerstraat.Jonkh. Jean Louis FrangoisBloys

van Treslong, 2 j.,Pieterstraat.Gerharda Eggink, huisvr. vanHuibertus van Boekhoven,68 j. en 6 m., Voorstraat.Mr. Philips Jan Jaeob Eamongeh., 59 j., Kromme nieuwegracht. Anna Maria Walgebach, ongeh.57 j., Bakkerbrug.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 107 tras, Z. van Jacobus Adria- nus Johannes Verhaaff.Pieter, Z. van Willem Hennip- man.Petrus Wilhelmus, Z. van Joan- nes ven Lent.i 19. Louis Charles, Z. van Mr. Louis Charles Hora Siccama. ......D., onecht. Johannes, Z. van Johannes Huyser. 20. Wilhelmina Henrietta, D. van Jan Hendrik Boelhouwer.Anthonie, Z. van Anthonie deWinter. 21. Wijnand, Z. van Gerrit Horst van Appel.Catharina Wilhelmina, D. van Carel van Eyk.Jacobus Cornelis, Z. van Ge- rardus Tollenaar. 22. Johannes Gijsbertus, Z. van Lambertus van Eyk.Gerardus Aloisius en AloisiusPhilippus, Zonen van Bernar-dus Willebrordus Berendsen. 23.

Maria,D. van Johannes Klaassen.Hendrik, Z. van Hendrik van der Horst. Johanna Theodora, D. van Chris- tiaan Gerrit Montijn. Johannes Coenraad, Z. vanArend van Stijnvoort. Catharina Maria, D. van Cor- nelis van Deyl. 24. Theodora Wilhelmina, D. van Hermanus van der Heyde. ......D., onecht. ......Z., onecht. Adrianus Marinus, Z. van Jo- hannes Cornelis van Stenis. Geertruida Johanna, D. van Jo- hannes Jacobus Evertse. Jan Willem Lodewijk, Z. vanGerrit Jan ter Heurne. 25. Johannes Henricus, Z. van Jo- hannes Bartholomeus vanOort.Daniel Bernardus, Z. van Ja- cobus Hubertus van Zeist. 26. Wilhelmus Jacobus, Z. van Ge- rardus Wilhelmus Cremer.Johanna Francisca, D. van Wil- lem Papendorp. 27.

Christiaan Andries, Z. van Wil- lem van Doorn.Theodorus Jacobus, Z. van Godefridus Verheul.Willem, Z. van Gerrit Agterberg.Gerrit, Z. van Antonie de Kruyf.Engelbert, Z. van Engelbert Christiaan Willekes. ......Z., onecht. Philippina Christina, D. van Daniel van Piggelen.Geertruida Johanna, D. van Johann Hermann Bietemann. 28. Jacoba Aletta, D. van Petrus Franciscus van Gorkom.Johannes, Z. van Johannes vanEooijen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 109 Maria van Antwerpen, zon- der beroep, 29 j. Johannes Schreutelkamp, ko- pergieter, 23 j. en Maria deBouter, dienstmeid, 25 j. Adriaan Maarten Montijn, kan- toorbediende, 29 j. en Mar-garetha Wilhelmina Delthy,zonder beroep, 30 j. Gerrit Valken, tabakskerver,31j.en Dirkje van Ooit, dienst- meid, 27 j. 28. Eijer van Maanen, scheepstim- merman, 31 j. en JacobaJohanna Gresnigt, hovenier-ster, 30 j. Johan Jacob Karel Lindeman, zonder beroep, 24 j. en Jan- netje Maria Rantzen, dienst- meid, 19 j. Gerrit van der Heyden, zon- der beroep, 35 j. en HendrikaSimons, naaister, 30 j. Hendricus van der Plaats,werkman, 27 j. en

ElisabethGodee, zonder beroep, 21 j. Joannes de Wit, weduwn.,werkman, 40 j. en HendrikaWijnbergen, werkster, 32 j. Comclis Jacobus Mica, schrijn- werker, 23 j. en GeertruidaHendrica Eijnfrank, zonderberoep, 25 j. Te zamen 21 paar gehuwden. Overleden 1. Bijnier van der Kijst, ongeh., 44 j., achter Clarenburg.Johanna Jacoba Kelfkens, wed. van Hendrik Andries, 41 j., Lange pelmolenstraat.Levenloos aangegeven Dochter van Andries van Deventer, Jacobikerkhof.Johanna Cornelia de Man, l j. en 10 m., Geertekerkhof. 2. Johannes Kipp, 7 w., Zwarte water.Jurriaan Pels, ongeh., 21 j., den Helling.Pieter van Bentem, geh., 74 j., achter de Twyestraat.Johanna Catharina van Zuylen, huisvr. van Johannes Molen- kamp, 36 j.,Lange

lauwerstraat.Hendricus Jacobus Cornelis van der Vloot, ongeh., 21 j., Zak- kendragerssteeg.Geertruida Christina Hentenaar, 4 m., Boterstraat.Maria Stok, huisvr. van Pieter Eenes, 61 j., Schalkwijksteeg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 114 Agetlia Versteeg, 7 j. en 2 m., Lauwenregt.Jean Francjois Michel Mourot, geh., 44 j., Jacobibmg.Jan Hendrik Koopman, 6 j. en 2 m., Tuinstraat.Frederik Adolf Heise, ongeh., 28 j., over het Stadhuis. 28. Hendrika Brom, wed. van Hen- drik van Hall, 85 j., Keu- kenstraat. 29. Sara Schoon, huisvr. van Soes- man Levie Blaauw, 30 j.,Zadelstraat. Willem Johannes Marinus Hoen- dervanger, 2 j. en 7 m., on- der Catharijne. Margarctha Alida van Waveren,huisvr. van Gerrit van Boven,23 j., Varkenmarkt. Gerrit Jan Bruyninck, ongeh.,18 j. en 11 m., Lauwen- regt. Petronella van der Steen, huisvr.van Cornelius Attevelt, 37 j.,Hoogeland, wijk M. 30.

Christiaan van Eeenen, gek, 47 j., Putsteeg.Gerrit Gentenaar, circa 2 m., Varkenmarkt.Jacoba van der Puyl, ongeh., 27 j., Ziekenhuis.Jan van het Nederend, ongeh., 34 j., Nieuwe zandstraat.Franciscus Cornelis Colm, 11 j. en 7 m., Korte minnebroe- derstraat. 31. Jan Comclis Dwars, 10 j. en 9 m., over de Minnebroeder-straat. Corndia Vermaas, ongeh., 32 j.,Geertesteeg. Arie van Kleef, 27 j., Hospitaal. Pierre Jean de Mey, 28 j., Hos- pitaal. Levenloos aangegeven Zoon vanJoseph Hendrik Thijssen,Jufferstraat, wijk B. Teunis Leeuwenkamp, 2 m.,Zilversteeg. Te zamen 161 overledenen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 121 NAAMLIJST DEK GEBOEENEN, GEHUWDEN EN OVEKLEDENENTE UTKECHT. AUGUSTUS 1847. Geboren den 1. Hcrmanus, Z. van Michiel van Zijl.Gerarda Cornelia, D. van Mat- theua Boshuisen.Hendrik Johannes, Z. van Pie- ter Frietman.Geertruida Cornelia, D. van Hu- bert Bloemsaat. 2.......D., onecht. Gijsbertus, Z. van Coenraad Eyk- man. 3. Gerardus, Z. van Hendrik Sak- kers.Anthonius Albertus, Z. van Hendrik Host.Cornelis Johannes Anthonius, Z. van Joannes van der Steen. ......D., onecht. Lodewijk Pieter, Z, van Jacobus van Beest.Maria Christina, D. van Lucas Mur.Naatje, D. van Johannes Wil- demast. 4. Hendrik, Z.

van Pieter Vlaan- deren. Hencliika Hermanna, D. vanChristianus Swaanink. 5. Arnoldus Adrianus, Z. van Cor- nelis Johannes Verheul. Hendrikus, Z. van Hendrik Jan- sen. Christina Cornelia Louisa, D. vanJohannes Willem Hester. 6. Gijsbert, Z. van Gijsbert Kla~ renbeek. Cornelis Theodorus, Z. van Theo-dorus Jansen Steenberg. Coraeb's Wilhelmus, Z. van Ser-vatius Giesen. Dilia, D. van Derk Bakker. Johannes Gerhardus, Z. van Wil- helmus Johannes van Berkum. Cornelia Johanna, D. van Cor- nelis van Soest. Anthonius, Z. van Frans vanLeusden. Cornelis Leonardus, Z. van Ja- cob de Jong.7.......Z , onecht. ......Z., oneeht. Anthonia Cornelia, D. van Ben- jamin Bos. Georgc Adolph, Z. van Wouter van Leeuwen.8. Nicolaas, Z.

van Jan Jacobs.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 122 Jacobus, Z. van Johannes Tien.Clasina Wilhelmina en Hen- drika Elisabeth, Dochters van Gerrit Jan Cubes. 15. Geertruida Maria, D. van Joan- nes Georgius Heijer.Maria Theresia Elisabeth, D.van Anthonie Gijsbert Gar-jeanne. 16. Hendrika Maria, D. van Jo- hannes Bernardus Wilbrink. ......D., onecht. Ursula Wilhelmina Antonia, D. van Nicolaas Antoon Muller.Catharina Maria, D. van Mar- tinus Everse.Adelgunde Louise Christine, D. van Mr. Johan Hora Siccama. 17. ...... Z., onecht. IJsbrand, Z. van Mr. Matthias de Koek. Petronella Margaretha, D. vanJohannes Philippus Terwogt. Cornelia, D. van Jan Lobel. Joanna Christina, D. van

Ja- cobus Franciscus Johannesvan Oost. ...... Z., onecht. Elisabeth, D. van Michiel Hen- drik van Amerongen. 18. Karel Wilhelm, Z. van Johan- nes Lamie. Jacobus, Z. van Jacobus vanNus. Jacobus Johannes, Z. van Jo- hannes van Schaik. Hendrik, Z. van Burghardus Agterberg.9. Elisabetll, D. van Joseplms Hey- ligenberg.Hermanus Hendrikus, Z. van Hermanus Henrikus ter Hei- den.Joliannes Hendrikus, Z. van Bartholomeus van Berkel.Oohannes Franciscus Nicolaas, Z. van Nicolaas Jan FranQois Wersel.Franciscus, Z. van Joannes Kool. 10. Jolianna Alberta, D. van Jan Albertus Meijer.Paulina, D. van Wijnand vander Wolk. 11. Wijnandus, Z. van Nicolaas Visch. 12. Johanna en Willem, D. en Z. van Hendrik Leget (overl.9 Maart

1847).Margaretha Wilt elmina Johanna,D. van Jacob Bresser. 13. Arie, Z. van Hendrik van der Waa. Adrianus Cornelis, Z. van Adria- nus van der Schaft. Elisabeth Maria, D. van Lau-rens de Groot. ......Z., onecht. Wilhelmus Pieter, Z. van Ger- rit Johannes Ruysch.14.......Z., onecht.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 123 Pctronella, D. van Barend Wil- lem van der Velden. Willem Jacob, Z. van Mr. Wil-lem Jacob van Hoytema. 19. Alida, D. van Klaas Hindriks Bakker.Maria Adriana, D. van Dirk Kamperdijk.Cliristina, D, van Johannes Dirks.Nicolaas Johannes Eranciscus, Z. van Nicolaas Johannes Kamperdijk. 20. Wilhelmina, D. van Adrianus Willemse. Wilhelmina Jacoba, D. van Jo- hannes van der Vlis. 21. Anthonia Geertruida, D. van Hendrik Verkerk. Sophia Johanna Pieternella,D. van Pieter Cornelis Jon-gejan. Theodora Johanna, D. van Cor- nelis Jannis Baptist Kuyper. Jacobus Johannes, Z. van Ja- cobus Willekes. Mcchtelina, D. van Cornelis Ett. 22.

Antoinetta Elisabeth Clara, D. van Cato de Graaf. Geertruida Maria, D. van Jo- hannes Andries Baart. Marie Anne Adriana, D. vanEredrik Carel Picard. Alberta Clasina, D. van PetrusNicolaas Broers. 23. Helena Johanna, D. van Jo- hannes Eytinger. Eduard, Z. van Cornelis Fer-ree. Martinus Johannes, Z. van Cor- nelis Loggen. 34. Barendina, D. van Hendrik En-gelbarts. Otto, Z. van Otto Jongbloed. Wilhelmina Johanna, D. vanWillem. Mulder. Elisabeth Catharina, D. vanJohannes Michiel Mets. 25. Joannes Wijnandus Jacobus, Z. van Jacobus Wilhelmus Oos- terbaan.Maria Johanna, D. van Willem van Geelen.Bemardus Hendricus Cornelis Constant Maria, Z. van Ber- nardus Henricus Cornelis de Bont (overl. l Febr. 1847).Petrus

Johannes, Z. van Petrus Jacobus de Bruin.......D., onecht. 26. Carel Jan Elbertus, Z. van Jan Carel Morren.Cornelis Johannes, Z. van Chris- tiaan Martens.Hendrik, Z. van Gerrit Nag- tegaal. 27. Wernard Johannes, Z. van Wer- nard van Deventer.Petronella, D. van JohannesStoops.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 5. Willem Thierry Arnold MariaBaron van Brienen, weduwn.,dienstdoend Kamerheer vanZ. M. den Koning, Biddervan de orde van den Neder-landschen Leeuw en van St. Janvan Jerusalem (Malta), Kom-mandeur der Bussische Stanis-las-orde en van den WittenValk van Saxen-Weimar-Eise-nacli, 33 j. en Adriana MariaBaronesse van Zuylen vanNyevelt, Hofdame van H. K.H. Mevrouwe Princes Frede-rik der Nederlanden, 28 j.11. Brunis Veldhuysen, boekhouder,42 j. en Clasina MargarethaMaassen, zonder beroep, 32 j. Casper Martens, bediende, 24 j.en Johanna Verheul, zonderberoep, 22 j. Simon van Looy, tabaksverkoo-per, 30 j. en

Johanna MariaGerarda van Beuge, zonderberoep, 19 j. Lauwerens Gijsbertus de Leur,kleedermaker, 28 j. en MariaBalfoort, naaister, 38 j. Nicolaas Paulus Hoegee, schip- per, 33 j. en Heudriea Jo- hanna Maarschalkerweerd,wed., zonder beroep, 31 j. Andries Sybrand Maal, manden- maker, 28 j. en Jaapje van dei-Velde, dienstmeid, 30 j. Lambertus Johannes van Lint,timmerman, 28 j. en BooseMollon, dienstmeid, 32 j. 18. Bemardus Johannes van Luyn, houtkoopersknecht, 22 j. enJohanna Maria Steiner, naai- ster, 24 j. Elias Buijen, weduwn., smelterbij 'sBijks Munt, 40 j. enJohanna Catharina van Kas- teel, dienstmeid, 41 j. Gerrit Muniaerts, werkman, 28j. en Helena Maria de Bruyn,breidster, 24 j. Marinus van den Heuvel, schrijn-

werker, 21 j. en MechtelinaJansen, dienstmeid, 27 j. Sicolaas de Brouwer, schoen- maker, 21 j. en Eeijertje vanZoest, zonder beroep,circa 20j. Johannes Vos, liorologiemaker,31 j. en Jacoba de Prees,zonder beroep, 17 j. 19. Michiel van der Weyde, met- selaar, 28 j. en Anna MariaCampagne, zonder beroep, 25 j. 20. Hendericus Haga, weduwn., predikant bij de Doopsgezin- den te Oldeboorn in Vries-land, 33 j en Johanna Mariaten Cate, zonder beroep, 2 7 j.25. Gerardus Jansen, schrijnwerker,40 j. en Anna de Bruyn,zonder beroep, 28 j.Willem Ercdrik van den Tems,

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 126 wcdnwn., werkman, 47 j. enMaria van der Linden, wed.,werkster, 45 j. Lambertus van Bunningen,smid, 28 j. en Geertruida van den Akker, zonder be- roep, 22 j. 26. Herrmann Aschlieim, genees- heer te Amsterdam, 26 j. enCato Moris, zonderberoep, 3 7 j. Te zamen 26 paar gehuwden. Overleden 1. Maria Patist, huisvr. van Nico- laas van Vcenendaal, 62 j.,Groote eligensteeg. Cornelis van Ehenen, geh., 46 j.,Lagen oord. Johannes Antlionius Louterbach,circa 3 m., Gaardbrug. Magdalena Johanna de Moor,5 j. eu 9 m., onder Tol- steeg. 2. Elisaberh de Bruin, huisvr. van Johannes Paulus Laurentius 4. Boers, 31 j., Nieuwe gracht.Arie

Molsbergen, Ij. en 6 m., Viebmg.Margaretha van Schaik, 30 j., Laan van Croes.Hermanus Berensen, geh., 47 j., Yarkenmarkt.Hendrik Brinkerink, ongeh., 55 j., Pelmolenstraat.Egmond Lorette, ongeh., 30 j., Lange nieuwstraat. 3. Theodorus Jacobus Verheul, 11 d., Gruttersdijk. den Wouter Schippers, ongeh., 45 j., Catharijnestraat.Johanna Catharina van Egmond, l j. en 10 m., St. Annastraat.Geertruida de Eoos, wed. van Dirk van Drie, 55 j., Buur- kerkhof.Johannes Hendrikus Krijnders, 5 d., Achterom.Wilhelmina Weijer, ongeh., 23 j., achter de Twyestaaat.Wilhelmina Gerdina de Brons, 4 j. en 6 m., Loefbergmaker- straat.Pieter van Kuyk, geh., 63 j., Alphen.Willem Eredrik Anton Lessig, 10 j. en 6 m., Haverstraat.Janna Kornelisse,

huisvr. van Abraham Storm, 38 j., Geer- tekerkhof.Johannes van Essenberg, geh., 71 j., Lange smeesteeg.Jan Adriaan Mur, 10 m., Korte minnebrocderstraat.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 130 Daniel Bernardus van Zeist, 4 w., Beimmrde weerd.Jens Jenssen Dodt, geh., 52 j., Jacobibrug.Hendrika Deurhof, 5 j. en 10 m., Keukenstraat.Alida van Oort, 3 j. en 9 m., Jnfferstraat, wijk G.Eobertus Piza, 5 j. en 6 m., Lijnmarkt.Johanna Maria Bos, huisvr. van Gerrit Teunisse, 63 j., Zand.Cornelis van Vlooten, geh., 54 j., Voorstraat.Franciscus Hazenboseh, 6 ia., Visschersteeg. 26. Adrianug Johannes Everaars, 5 m., Veenstraat.Maria Christina Mur, 3 w., Korte minnebroederstraat.Gerrit Tennis Nieland, 20 j., Hospitaal.Johannes Franciscns Nicolaas Wersel, 17 d., Haverstraat.Maria Margaretha Corver Hooft, wed. van Godert Theodoor

Adriaan Baron Snouckaert van Schauburg, circa 75 j., Eo- deriburgstraat. 27. Dirk Jacobus Uytermark, 4 j. en 4 m., Zakkendragerssteeg.Petronella Comelia van derSteen, l j. en 2 m., Gaard-bvug. Klaas Anglina Tap, 27 j.,Hooge Jacobijnestraat.22. Grietje van Arkel, 6 m., on- der Catharijne. Wilhelmina ChristinaSpitsbaard,Ij. en 3 m., Veenstraat. Johannes Kortree, 16 j., Stroo-steeg. Richardtis Antonius van Haa-gen, 2 m., Zandbrug. Servatius Antonius Hardi, 4 j.,Nieuwe zandstraat. Gerrit Willem Houtzagers, 2m., St. Jansveld. Marinus Harting, 14 d., Ma- liebaan. 23. Meisje Belkinga, ongeh., 31 j., zonder vaste woonplaats. Huybert Galesloot, 78 j., on- der Catharijne. Willemina Onstenk, wed. vanJeremias van Beugen, 49

j.,Paauwsteeg. Wilhelmus Petrus Spitsbaard, 3 j. en 5 m., Veenstraat. 24. Hendrik Klinkvis, ongeh., 42 j., Volraadsbrug.Henriette Legra, 5 j. en 10 m., Lauwersteeg.Bernardina Bosman, 10 j. en 4 m., Hartsteeg. 25. Jacob Snijders, 56 j., Teling- straat. Johanna de Milt, 12 j. en 2m., Servetsteeg.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 135 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder netnulpunt of de kruin van den dijk, en boven het Amsterdamsche peil.Waargenomen te Vreeswijk.AUGUSTUS 1847. Dagteekening j Nederl on<3er 0. . ellen loven A. P. Aanmerkingen. 1 4,25 2,25 Gedurende de maand Augustus 1847 is 2 4,14 2,36 van de rivier de Lek op den Vaartschen 3 4,08 2,42 Bijn water gegeven met de schuiven ge- 4 4,07 2,43 durende 685 uren, en met de waaijer- 5 4,08 2,42 deuren gedurende 63 uren. 6 4,12 2,38 7 4,16 2,34 8 4,21 2,29 9 4,21 2,29 10 4,19 2,31 11 4,19 2,31 12 4,14 2,36 13 4,11 2,39 14 4,16 2,34 15 4,21 2,29 16 4,20 2,30 17 4,17 2,33

18 4,23 2,27 19 4,36 2,14 20 4,43 2,07 21 4,49 2,01 22 4,49 2,01 23 4,49 2,01 24 4,58 1,92 25 4,55 1,95 26 4,55 1,95 27 4,51 1,99 28 4,41 2,09 29 4,20 2,30 30 3,85 2,65 31 3,70 2,80

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 139 NAAMLIJST DEK GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVERLEDENENTE UTEECHT. SEPTEMBEK 1847. Geboren 1. Jolianna Henclrika, D. van Hen- drik van Eijn.Eicliardus, Z. van Johannes Ha- ringscaspel.Anna Maria, D. van Theodorus 5. Hendrikus Johannes van de Kamp.Maria, D. van Johannes Hen- dricus van Heys. 2. Johan Michel, Z. van Jens Jens- sen Dodt (overleden 25 Aug. 1847).Jan Louis, Z. van Jan Nicolaas Schaad.Carel Frederik Willem, Z. van 6. Carel Frederik Willem Eietveld.Everdina, D. van Johannes Ja- cobus Milders.Petronella Johanna, D. van Fran- ciscus Henricus Ebbing.Anthonia, D. van Eijnier Eenes. 3.

Maria Ilenrica, D. van Lamber- 7. tus Smit. 4.......D., onecht. Comelis Johannes, Z. van HenryCasper van de Poel. den f Jacoba Henrietta, D. van Cor- nelis Mulder.Hendrikus Pieter, Z. van Hen- dricus Joelen.Johan Friedrich, Z. van Carl Friederich Stumm.Johannes, Z. van Martinus Neb-beling.Frederika, D. van Gerrit van de Vooren.Maria Elisabeth, D. van Adria- nus van Eoest.Helena Christina, D. van Chris- toffel van Zanten.Dirk, Z. van Willem Wage- naar. Jacobus, Z. van Jacobus Smit.Petronella, D. van Hendrik de Groot. Paulina, D. van Wilhelmus Theo- dorus de Meijer.Gerarda Maria, D. van Pieter Buy s.Maria Catharina Adolphine, D. van Johann Heinrich Weyler. ......Z., onecht. Maria Johanna, D. van Janus Schreutelkamp.

Everf Johannes, Z. van Johan- nes Verdonk. 8.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 uo Franciscus, Z. van Lambertus Hermanus van Harderwijk.Maria Wilhelrnina, D. van Jan Antony Eijntjes.9. Alida Willielmina Jacoba, D. van Tliomas den Daas.* Jannigje, D. van &quot;WilhelmusOttho. 10. Johanna Maria, D. van Hen- drik Smit.......D., onecht. 11. Gerrigje Charlotta, D. van Kris- tiaan de Kuiter. ......D., onecht. Huberta Catharina, D. van Gijsbertus Zandkuyl. 12. Elisabeth Catharina, D. van Ja- cobus Gerhardus Broese. Evert Gijsbertus, Z. van Wil- helmus Scheer. Adriana Cornelia, D. van Ge-rardus van Berkel. &quot;VVilhelmtTs Casper Jacobus, Z.van Casper Marteas. Lambertus, Z. van Aires vanBakkenes. ......D., onecht.

Jan, Z. van Jan Verheul. 13. &quot;VVillcm Anthonie, Z. van Da- niel Anthony van der Lingcn.Elisabeth en Gillis, D. en Z.van Jean Rovers. 14. Johanna Maria, D. van &quot;Wil- helmus Maarseveen.Johanna, D. van Hendrik Visser. ......1)., onecht. 15. Johannes, Z. van Gerrit van Eyndhoven. Hendrikus, Z. van HenrieuaAntonius Tieges. Ida Geertruda, D. van Johan- nes Westers. Sara, D. van Joseph MozesSon. Barend, Z. van Jan van Dijk. 16. Cornelis Albertus, Z. van Pe- trus Staal, 17. Antoinetta Geertruida, D. van Joannes Derks. Pieter Wilhelmus, Z. van Ja- cobus van Dijl. Jacoba, D. van Christiaan Go-dijn. Gerrit, Z. van Klaas van derWerff. Adrianus Gijsbertus, Z. van JanColak. Hendrikus, Z. van Willem vanSandwijk. 18.

Johannes Constantmus, Z. van Joannes Lambooy.Sophia, D. van Henricus de Groot.Johanna Petronella, D. van Ja- cob Frederik Steffaan.Kaimond TMcrry Modeste, Z, van Jacques Corneille Kai mond Dufour.Jan Hendrik, Z. van Jan Hen drik Euisch van Dugteren.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 141 Thomas, Z. van Jacobus vanCleef. Isaak Anthonie, Z. van Hermanvan der Velden. Isaak, Z. van Hartog Frank.15. Erederik Wilhelm, Z. van Ar-noldus Lautenslager. Andreas Johannes, Z. van Jo- hannes van Dam. 26. Amoldus, Z. van Joannes Cor- nelissen.Willem, Z. van Abraham Kip- persluys.Theresia Maria Johanna, D. van Petrus van der Sanden.......Z., onecht. 27. Martinus Johannes, Z. van Pe- trus Johannes Clemens.Andries, Z. van Andries van Zutphen.Justus George Wilhelm, Z. van Justus Joannes van Maurik.Willem Jacobus Michiel, Z. van Edouard Francois Georges.Cornelia Maria Johanna, D. van Johannes Gerardus

Albertus Bosch, 28. Judith, D. van Samuel de Vries.Anna Margarita Wilhelmina, D. van Frans van der Vlis.Jansje, D. van Johannes van den Berkhof.30. Catharina Dorothea, D. van Adolph Stephanns Rueb. 20. Mattheus Cornelis, Z. van Cor- nelis Mattheus van Eujen. Willemina Wijnanda, D. vanJohan Wilhelm Waltz. Johannes Antoiiius Hubertus',Z. van Johannes Antonius Hu- bertus Werzenburg. ......Z., onecht. Nicolaas Theodosius, Z. van Ju-liaan Tresoor. 21. Wilhelmina, D. van Dirk Hou- wer (Tweeling met een' als levenloos aangegeven Zoon).Comelis Wilhelmus, Z. van Pieter Dool. Janus, Z. van Jan Kraak.Adolph Christiaan, Z. van Jan Jansen Oudegeest. O 22. Johannes Baptist, Z. van Jo- hannes Baptist Eeinders.Gerardus

Jan, Z. van Arie Gcef-huysen. 23. Johanna Aletta Jacoba, D. van Hendrikus Theodorus Hui-gens. Petras Johannes, Z. van Tho- mas van der Steen. Elisabeth Margaretha, D. vanJohannes de Neut. Jan Willem, Z. van TeunisVerloop. 24. Wilhelmina Johanna Maria, D van Antonius Piket.Maria Eva, D. van HendrikusLeemans.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 144 6. Johannes Anthonius van Zeist i 8 j. en 6 m., Bemuurde weerd.Hendrik Jacobus van Klaren- bosch, 9 m., Voorstraat.Wijnand Boonebakker, weduwn., 78 j., Janskerkhof.Frederik Jacob Steffaan, 5 j., Varkenmarkt.Albert Zahn, 30 j., Hospitaal. 7. Dirk Vergeest, ongeh., 63 j., Bregittestraat.Johannes Wilhelmus de Wilt, 8 m., Achterom.Mekje van Tienhoven, wed. van Pieter Vrij allenhoven, 74 j. en 4 m., Mariastraat.Hendrikus Hoegen, geh., 62 j., Springweg.Willielmina van der Linden, l j, en 10 m., Goedesteeg.Pieter van Tiffelen, geh., 26 j., Culenborg. 8. Maria Wilhelmina Visser, 3 j.. Leliestraat.Willemina Bomer, ongeh., 30 j.

Zeedijk.Cornelis Zigtman, 7 j. en 6 m. Pelmolenstraat.Johanna Catharina Beeker, 15 j en 7 m., Molensteeg, wijk ICatharina van Us, ongeh., 85 j Groenesteeg, wijk A. 9. Pieter Jacobus Lissenberg, wc duwn., 27 j., A B C straat. 3. Comelis Theodorus de Wolf, Ij. en 8 m., Acliterstraat. Susanna de Wolff, wed. vanJacobus Hopman, 87 j., A B Cstraat. Johan Antoon van Buuren, 2 j.en 2 m., Nieuwe gracht. Gerard Willem Hendrik van Bo- ven, l j. en 8 m., Varkenmarkt. Johanna Catharina van Dillen,3 m.. Maliebaan. Cornelia Gerardina van der Vel- den, 2 j. en 4 m., Langelauwerstraat. 4. Anthonia Geertruida Hensbergen, l j. en 6 m., Driesprong.Catharina JohannaTerlingen, circa 3 m., Lange lauwerstraat.Johanna Aleida Voest, l j. en 6 m.,

Wijde watersteeg.Gerrit Seldenrath, 6 d.,Begijnehof.Jasper Andries Verkerk, gek, 33 j., Korte Jansstraat.Elisabeth van Weideren, l j. en 5 m., Wijde steeg. 5. Johannes Becker, circa 5 m., Zwarte water.Catharina Anthonia Vierbergen, Ij. en 3 m., Smeebrug.Magdalena Eilippina Mey, on- geh., 58 j., onder de Linden.Aletta van Gorkom, ongeh., 63 j., Loef bergmakerstraat.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 148 Gerharda Kranenburg, wed. van Johannes Kool, 58 j., Korte koestraat.Levenloos aangegeven Zoon van Johan Daniel Grootvelt, Grut- terssteeg.Levenloos aangegeven Dochter van Cornelis van der Mier, Eodenburgstraat. 29. Geertje Greeven, wed. van Da- niel Groeneik, 77 j., Gast- huissteeg. Joannes Zegers, 2 j. en 9 m.,Zadelstraat. Jelis Lorijn, geli., 59 j., Zeedijk. Maria Hendrika Bakker, huisvr.van Jan Kraak, 32 j., Ach- terom. Anna Zambeek, 11 m., Eloye-gasthuissteeg. Pieter Anthonius Dussenbroek,5 m., Zand. Dirk de Wolf, 3 j. en 8 m.,Achterstraat. 30. Jan Daniel Strick van Lin- schoten, l j. en 7 m.,

Krommenieuwe gracht. overledenen. Oudendijk Pieterse, l j. en2 m., Trans. Hendrik Christiaan Sckaffer,37 j., ongeh., Amsterdam. 27. Bernard Dapper, weduwn., 60 j., zonder vaste woonplaats.Johanna Catharina Eijnders, circa 8 m., onder Wittevrouwen.Adriana Penning, l j. en 4 m., Keukenstraat.Gerrit Viehoff, 10 m., Lange nieuwstraat.Erederika Catharina Augustina Wilhelmina Everts, 11 m., Zadelstraat.Wilhelmina Christina van den Wildenburg, circa 2 m., Mar- garethahof 28. Cornelis van Helsdingen, 2 m., Bergstraat.Wilhelmina Hendrica van Bla- ricom, 5 j., Catharijnestraat.Anthonius Tienhooven, Ij. en 4 m., Bergstraat.Maria Stekelenbnrg, huisvr. van Albertus van den Bol, 56 j., Schalkwijksteeg. Te zanien

161

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 157 NAAMLIJST DEK GEBOKENEN, GEHUWDEN EN OVEELEDENENTE UTKECHT. OCTOBER 1847. Geboren 1. Maria Elisabeth, D. van Adrianus Verwey. Willem, Z. van Dirk Smits. Anna Anthonia, D. van Gerar-dus Johannes Geefhuysen. Pieter Johannes, Z. van HendrikMartinus van Ingen. Baltus Christiaan, Z. van Hen- drik Lamie. Isabella Johanna, D. van Geert 5.Dekker. Bernardus, Z. van Nicolaas Her-manus Neelmeijer. 2. Maria, D. van Michiel van Zijl.Jacob, Z. van Dirk Hovius.Jacobus, Z. van Eduard Kam- pers. Maria, D. van Jan Gijsbert Koet- 6.

sier.Johannes, Z. van Koel van Zeyl. 3. Louis Christiaan, D. van Louis Christiaan van Zuylen. Gerarda, D. van Hendrik Slag-huis. Hendrikus Johannes, Z. van Da-vid de Lang. . 7. Jochem, Z. van Teunis van derBunt. den Cornelis, Z. van Comelis Vergeer. Gerrit, Z. van Engelbertus vanMinkelen. ......D., onecht, Thomas, Z. van Thomas Wes-tening. Maria Catharina, D. van Willemde Groot. ......D., onecht. Cornelis Bernardus, Z. van JanKampers. Theodora Sophia, D. van JanMulder. Anna Margaretha Elisabeth, Dvan Jacobus Drie. Louisa Sophia, D. van Jan Ku-dolph Wout. Gerhard, Z. van Hendrik Brou- wer. Johannes Theodorus, Z. van Cor- nelis Jan

Stekelenburg. Yda, D. van Johannes Stepha-nus Bresser. Johannes Frederikus, Z. vanGerardus Wilhelmus Baljet. Grietje, D. van Jan Bakker. Wilhelmina, D. van Willem deBrons.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 159 ;20. Jolmnna Catharina, D. van An- dries Ingen. Jolianna Luberdina, D. van Vin- cent Hendrikus Bartels.......'L., onecht. 21. Cornelis, Z. van Johannes de Bruin.Jolianna Marianna, D. vau Arie van der Werft'.Maria Johanna, D. van Her- manus de Groot. 22. Johan, Z. van Elisa Cornelis Unico van Doorn. 23. Autonie, Z. van Mr. Aarnoud Jan van Beeck Calkoen.Wijntje, D. van Arie Lagerwey.Joliannes Cornelis, Z. van Coen- raad van Schalk.Antoinetta Maria Louisa, D. van Glaudi Vreeswijk.Catharina, D. van Klaas Vis- scher.Christina Hendrika, D. van Hendrik van

Essen.Eva Clasiua, D. van Cornelis Joliannes Biljart.Theodora Wilhelmiua, D. van Pieter Jacobus van Beusekom. 24. Maria Petronella, D. van Ge- rardus Joliannes Klutz.Gerharda, I), van Ernst Hen- rich Meijer.Gerarda Dilia, D. van Pieter van Dranen. 25. Hendrika Hermina EYerdina, D. van Jan Willem Hoe-gen. Hendrika Petronella, D. vanArnoldus Adelaar. Wilhelmina Catharina, D. van Jo- hannes Hendrikus van Daalen. 26. Jacobus Thomas, Z. van Tho- mas Verbeek. Geertruida Hendrika, D. vanGijsbertus Anna Maas. 27. Maria Elisabeth, D. van Cor- nelis Smit.Abraham, Z. van Levy Phylip van der Burg.Marinus Gerard, Z. van Ma- rinus Gerard

Muller.Joliannes Hendrikus Josephus, Z. van Jan Schalkwijk.Hendrik, Z. van Jacob Keers.Johanna Cornelia, D. van Jo- hanaes Cornelis Gerritsen. 28. Petronella, D. van Gijsbert Slagmolen. Anthonie Louis, Z. van Antho-nie Rutting. Anthonie Frederik, Z. van An- thonie Joliannes Eeynders. 29. Johannes, Z, van Johannes, Kelfkens. Petronella Josina, D. van Jo- hannes van Maarle. 30. Carel Hermann Ferdinand Alex- ander, Z. van Thomas GodartCorbelijn.Jean Charles Idisbald, Z. van

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 163 11. Alida Johanna Wilhelmina Kijn- boutt, circa 13 j., Breedstraat. 12. Arie van Staveren, geh., 42 j., Hilversum. Johanna Martens, 12 j., Ja-cobsgasthuissteeg. Jetje Johanna van Bakkenes, 4 j. en 9 m., Vischmarkt.Johannes Westerman, 3 j. en7 m., onder Catharijne. Christiaan Schoonhoven, geh.,72 j., Lange pelmolenstraat. Antje Coemans, wed. van Ja-cobus van Dam, 91 j., Wit- te vrouwenstraat. Abraham Gerritsen, 32 j., Hos- pitaal. 13. Maria Barendina Groenen, 5 m., Zeedijk.Carolina Johanna Millies, 6 j., Dordrecht.Maria Catharina van Beek, circa 7 m.,

ABC straat. 14. Hendrik Pieterse, ongeh., circa 25 j., Korte nieuwstraat. 15. Dina Petronella van Bams, 3 j., Achterstraat, wijk C.Margaretha Barendina Koning, huisvr. van Josephus de Bruyn, 20 j., Bemuurde weerd.Kichardus Haringcaspel, 6 w., Biltstraat.Metje van de Bunt, 4 j. en 10 m., Neude.Elisabeth Stalman, wed. van. Arend Klaasen, 81 j., Ha- verstraat.Maria Henrica Smit, 6 w., Vinkenburgsteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Gerrit Evertsen (Tweeling met een' als levend aangegeven Zoon), Weesbrug. 16. Maria Kettenis, ongeh., 60 j., Meipoort. Levenloos aangegeven Dochtervan Mattheus van den Dorpe,Volraadsbrug. Cornelia Hardenberg,

wed. vaiiAdrianus tfan de Bildt, 64 j.,Vreeburg. Coenraad Kloot, 7 j.s Achter- straat, wijk C. 17. Gezina Maria Hoonakker, on- geh., 24 j., Prinsenhof.Elisabeth Eovers, l m., Zadel- straat.Jan Verbrugh, geh., 47 j. en 6 m., Bemuurde weerd.Anthonie Mackay, 5 j. en 6 m., Wijde watersteeg.Adriana van der Star, wed. van Fredrik van der Aregt, 66 jT, Magdalenasteeg.Johanna Petronella Milius, l j. en 8 m., Bemuurde weerd. 18. Willem Johannes Bredere, 6 m., Donkerstraat. Jan Dirk Landzaat, 16 j. en10 m., Lange rosendaal.11*

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 166 Levenloos aangegeven Zoon enDochter van Anthonie deBruyn, Lange nieuwstraat.80. Catharina Theodora Josina deGroot, 5 j. en 3 m., Bak- kerbrug. Maria de Beer, 10 w., Kortesmeesteeg. Jan Maatman, geh., 67 j., Amersfoort.Theodora Verkroost, 3 j. en l m., Laan van Croes.31. Maria Jaooba Janssen, 13 d., Zilversteeg.Adrianus Vreeswijk, weduwn,, 70 j., Janpompepoort, Te zamen 146 overledenen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 Margaretha Theodora, D. vanGerardus Johannes van Soest. Jacobus Theodorus, Z. van Ja- cobus van Mook. 25. Willem Jacobus, Z. van Ber- nardus Joannes Schot. Cornelis, Z. van Cornelis Hoo-renman. Johanna Petronella, D. vanPetrus Straatman. Maria, D. van Theodorus Geld- man. 26. Jacobus Justus, Z. van Justus Mulder. Hendrika Johanna, D. van Cor- nelis Jacobus Mica. Pieter Willem, Z. van Johan- nes Eobertus Pey. Eudolf, Z. van Christian Gott-lieb Friedrich Witte. Jacobus, Z. van Johannes Dus-senbroek. Petronella Johanna, D. vanDirk Schouten. Theodora, D. van Joseph Bovard. 27.

Alyda Wilhelmina, D. van Adriaan Hulshof.Christina, D. van Joannes van Booijen.Pieter Wijnand, Z. van Pieter Schottel. 28. Albertus, Z. van Adrianus de Cruyff. Cecilia, D. van Anthonie deMeijer. Cornelia Anthonia Maria, D. van Hendrik Wernard Kib- beling.Nicolaas Jacobus, Z. van Ni- colaas Brakkee. 21. Aaltje, D. van Willem Kaper.Jacobus Bernardus, Z. van An- dreas Jacobus Greeve.Lukas, Z. van Eppo Ippius Fockens.Gerrigje, D. van Jan Oskam. 22. Cornelia, D. van Joannes Biet- veld.Nicolaas, Z. van Gerardus van Weenen. Johanna, D. van Jan Sorch.Johannes, Z. van Johannes Broekhuysen.Abraham Ezeehiel, Z. van Eze- chiel David Hamburger.Petronella Anthonia, D. van Jan

Hendrik van Zanten de Hoog. ......D., onecht. Johannes Lambertus, Z. van Wouter van der Vorst. 23. Wilhelmus Cornelis, Z. vanAn- tonius Gerardus Verheul.Adrianus Johannes, Z. van An-thonie Ockhuysen. 24. Maria Johanna Antoinetta, D. van Antonie Henricus Kelf-kens. Bartholomus, Z. van Johannesvan Es.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 182 Eloyegasthuissteeg.Johannes Petrus van den Abeele, ongeh., 33 j., Kotterdam.38. Cornelia Wilhelmina Everdina Schuddeboom, l j. en l m., St. Annastraat.Johannes Verdonk, geh., 36 j., Catharijnestraat.Hendrik Hagen, 7 w., achter Clarenburg.Jacobus Brandt, 3 j. en 4 m., Amsterdam. 29. Johanna Hillegonda Wilhelmina de Jong, wed. van JohanPeterse Grolman, 66 j., Langeviesteeg. 30. Martinus Dirk Schroijestein, on- geh., 65 j., Krankzinnigenhuis.Louisa Elisabeth de Bruin, 5 j. en 7 m., Zand.Wilhelmina Kool, 8 j. en 8 m., Stijfselsteeg.Henrietta Maria Theresia Plink, circa 3 w., Vrouwjuttestraat.Willem Dirk Flenter, 7 m.,

Zakkendragerssteeg.Hendrikus Bol, geh., 69 j., Springweg.Gerardus Wilhelmus Antonius van Dijck, 3 j. en 5 m., Zadelstraat.Jan Jacob Frykenius, geh., 67 j., Vreeburg.Fredericus Joannes Has, geh., 37 j., Jufferstraat, wijk G. duwn., ruim 79 j., aan deMolensteeg, wijk H. 25. Catharina Elisabeth de Jong, 9 m., St. Jansveld. Gerardus Daniel Huntelaar, 3 j.en circa 3 m., Zandstraat. Maria van Steeuderen, huisvr.van Johannes Mathias Wil- helmus de Bruyn, 52 j., Za- delstraat. Maria Gerardina Goosens, 3 j.,Hardebollestraat. 26. Conrad Jacob Neuman, geh., 83 j., Oudkerkhof.Anna Catharina Elisabeth We- gerif, ruim 6 j., Springweg.Hendrik vanMaarschalkerweerd, ongeh., 24 j. en 10 m., 2<>e Oudwijkerveldsteeg.Sophia Eeppel, 2

j. en 5 m., Catharij nestraat.Franqois Vlamijnck, 5 j. en 7 m., Geertruidabrug.Jan Barend de Groot, geh., 65 j. en 3 m., Zilversteeg. 27. Arie Goenee, geh., 43 j., Kei- zerspoort.Jeannetta Eranciska de Euyter, 13 j. en circa 3 m.,Nieuwe kade.Dirkje Verkroos, 5 j. en circa 4 m., Eotsoord.Johanna de Wee, wed. van Cornelia Cornegge, 66 j. en 3 m., Knollenbrug.Helena Molens, ongeh., 37 j., Te zamen 137 overledenen.

Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 197 Maria Schipperijn, 5 j., Pad-demoes. 10. Catharina Helena van Geelker- ken, ruim 6 j., Hoogt.David van Gorkoni, l j. en8 m., Jansbrug. 11. Geertraida Verheul, l j. en circa 2 m., Stroompje. Willem Verhaack, 5 j. en 10 m., Nieuwe zandstraat.Hendrik Ukelkamp, 10 j. en 3 m., Groenesteeg, wijk C.Hendrik Spiering, 3 j. en 4 m., Singel, wijk L. Dirkje van Dijk, huisvr. vanCornelisVos, 34 j., Koestraat. 12. Johannes Hendrikus Wiggers, geh., 44 j. en 8 m., Jacobi- kerksteeg.Simon Harmannus Danhof, 23 j., Hospitaal.Maria Antoinetta Stramrood, 2 j. en 8 m., Zeedijk.Ignatius Koppen, geh., 50 j., Hilversum.Comelis van der Ster, 9 m., achter de Twyestraat.Maria Antonetta Angelier, huisvr. van Jacobus Theodo- nis

Dolmans, 43 j. en 8 m., Steenweg.Bastiaan van Elk, ongeh., 23 j. en 9 m., Sionskameren. 13. Pieter Wijnand Schottel, 15 d., Vischmarkt. Margaretha van den Hooven,ruim 3 w., Paauvrsteeg. Cornelis Vermeulen, l j. eu 7m., Putsteeg. 14. Alberta Hageman, ongeh., S 6 j., Achterweg. Arnoldus van Schaik, 4 d.,Helling. 15. Albertus Philippus Catharinus van Tussenbroek, 3 j. en 2 m., Pieterstraat.Hermanus Leerintveld, geh., 51 j., Vreeburg,Johannes Schram, ruim 2 m., Spinderspoort.Antoinette Maria Maseland, huisvr. van Wilhelmus Theo- dorus Grasveld, 22 j. en 6 m., Bakkerbrug. 16. Jonkheer Hubert Henrick Jan Constantijn van Asch van Wijck, 8 m., Ambachtstraat.Cornelia Goedhart, 9 j. en ruim 6 m., Biltstraat.Pieter Koster, weduwn., 67 j., Ganzenmarkt.Elisabeth van Wijk, 4 j. en circa 6 m.,

Kraansteeg.Johanna Hendrika Colak, 4 j. en 3 m., Naauwe watersteeg. 17. Hendrica Arnolda Klokke, on- geh., 18 j., Oudkerkhof.Lubertus Christiaan van Haa- sel, ruim 8 m., Hartstecg.Elisabeth Margaretha de Neut,
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