










Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 DE UTKECHTSCHE ONLUSTENIN 1610. DOOR DEtf miGHVtd. Nog geen jaar na het sluiten van het twaalfjarigbestand tusschen den Koning van Spanje en het Be- wind der Vereenigde Nederlandsche Gewesten, barsttein de hoofdstad van het Sticht een oproer uit, dat,hoe gewigtig ook in zijn gevolgen, door onze ge- schiedschrijvers doorgaans met weinig oplettendheidbehandeld is, als ware het slechts eene dier ontelbareopwellingen van de volksdrift, die in de dagen vanonzen opstand tegen Spanje, en ook later, geenszinsonder de zeldzaamheden behoorden. En toch is dat oproer eene nadere beschouwingdubbel waardig. Misschien nog heden is uit de han-

delingen der toenmalige bestuurders menige nuttige l

























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l,'i drie leden voor verhaald, quod par in parem nonhabeat imperium, maar was ook directelijk strijdendetegen zeker accoord, A. 1587 den 13 Februarij,tusschen de twee Leden en de Steden gemaakt i) ,dicterende articulo 2°, dat de twee Leden zich nietzouden hebben te bemoeijen met het stellen van denmagistraat der stad of steden; hebben noch hierbenevens daarin zulks geprocedeerd, dat zij de eersteen de voornaamste plaats aan hen getogen hebben,stellende jaarlijks een uit de ridderschap tot

eerstenburgemeester, 't welk niet compatibel is, gemerktieder lid (als zijnde drie onvermengelde leden) vrijen op zich zelve behoort te zijn en uit de zijnengeformeerd te worden. Want alzoo een edelman, die actuelijk in de statenbeschreven wordt, eeu lidmaat is van het tweedelid, zoo kan zoodanige geen twee plaatsen tevens oc- cuperen ; ook daarom het welvaren van de stad nietgetrouwelijk raden noch sustineren tegen zijn eigenstaat, zoo niemand twee contrarie tevens wel dienenkan, veel min twee stoelen gelijk bekleeden, ookniet volgens dezer stads ordonnantien .... en hetzelve ook

bekend hebben de Heeren .... cndeKYZENBDBG zelve, alleenlijk de heer VAN BTZEN-BURG daarbij voegende dat zulks ter nood eii ommerkelijke consideratien (apparentelijk hun nut en i) Chr. van Boa, lib. XXII. f. 13. Ook geallegeerd op decomparitie te Woerden, A». 15.88. Ibid. XXIV, 34 a. (Amteek.van BOOTH.)













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 19 stad en inwoneren niet ter harte nemen ; want hetin alle zaken zoo over de stad gaat, als metproven , officien, ontvangen, etc. te vergeven, daarin de Stad mede haar tour en beurte heeft, doch proforma en niet dan alleenlijk den naam, want als 'thaar tour is, zoo weet de riddermatige burgemeesterden wagen zoo wel te kruijen, met behulp van zijneaanhangende creaturen, in den raad zittende, die hetridderschap niet durven vertoornen, dat alle vromeburgeren, hoewel gekwalificeerd, worden gepostpo-neerd en de hunnen gepromoveerd en geprefereerd,niet minder dan of't hun eigen tour en beurt ware.En 't mag niet anders gaan, aangezien de ridder- schappen meesters zijn. &quot;Want men gezien

heeft datde eene broeder als riddermatig in het tweede lidwas, de andere broeder als geestelijk in 't eerste lid,en de derde broeder (of zusters man) als eerste bur- gemeester in 't derde lid , zulks dat drie edellieden,gebroeders zijnde, de drie leden of staten van Utrechtrepresenteerden, en consequentelijk de souvereiniteitvan dien. Op 't vijfde punt zullen mijne E. E. Heeren gelie- ven te verstaan, dat met goede redenen bij die vande Stad gesustineerd wordt het revideren der reke- ningen , bij de heeren Staten of hunne gecommitteer- den gesloten sedert den jare 1593, zoo die van de Staddaar niet weinig aan gelegen is. Om het welk tevertoonen staat te weten dat de voornoemde tweeburgemeesteren van de stad, nevens al het voorzegde, 2*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 21 der stad Utrecht geleverd te worden het dubbel vanalle rekeningen, die bij de staten of hunne gecommit- teerden (als boven verhaald is) gesloten waren , het- welk mede sedert den jare 1593 nooit gedaan is,(hoewel men verstaat dat voor het schrijven van de- zelve rekeningen, nog eenige jaren daar na, densecretaris ettelijke guldens in rekening gepasseerdzijn, die hij nogthans niet leverde,) en heeft deStad of de haren in zoo langen tijd niets gewetenwat in haar eigene zaken, daar haar zoo veel aangelegen is, gedaan is geweest. Uit welke voorverhaalde misbruiken en praktijkenniet alleen groote abuizen volgen, alzoo dat de eenebroeder over zijn anderen broeders rekeningen zit,en de vader over

zijn zoons of zwagers, maar ookdat de magistraten van de steden nergens geen ken- nis van hebbende (te min vermits zij alle jaren ver- anderd worden, immers veranderlijk zijnde,) geenmiddelen hebben toe te zien dat de gemeene landspenningen naar behooren gehandeld, stads schade ge- schut en in haar geregtigheden voorgestaan mogtworden; zoo de twee leden, met behulp van burge- meesteren , al doen dat zij willen, de sloten vanrekeningen zeer onbehoorlijk zuiverende en tot haareigen profijt en tot veel corruptien misbruikende;want men bevonden heeft dat zij tot drie reizen inkorten tijd hen zelven ieder toegedeeld hebben beurs-kens van honderd kroonen voor hun extraordinarisdiensten (zoo zij 't noemden), zonder dat zij die wistente specificeren, dewijl zij rijkelijk, en meer dan

hunne



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 diensten meriteerden, van het land gegageerd waren,'t zweet en bloed van de arme gemeente alzoo on-regtelijk verteerende. Hebben nog eenige duizendenuit de generale middelen binnen Utrecht geligt ende predikanten ten platten lande daarmede doen be- talen , die nogthans notoirlijk niet staan tot lastevan de stad, maar van 't gemeene land. Item hebbengroote kapitalen of lijfrenten doen ligten en de rentendaarvan jaarlijks doen betalen uit de generale mid- delen voornoemd. Hebben nog consent gedragen intachtig duizend gulden, daar de provincie Utrechtniet in gehouden was; des gemeenen lands pennin- gen alzoo liberalijk weggevende , om de grooten tecomplaceren, met ontallijke andere corruptien, daarzij des stads

en het gemeene goed onnuttelijk toemisbruiken, dewelke om alle te verhalen den tijdontbreken zoude; zulks dat met goede redenen ver- zocht wordt het recolement van de voornoemde re- keningen. De resterende zeven punten zijn van minder impor- tantie en fonderen zich zelven; hebben daarom zon- derling geen opening van doen, maar kunnen (devoorverhaalde vijf principale punten geobtineerd heb- bende) mettertijd bij zich zelven gedresseerd worden. Eindelijk de vermindering van der stads qualiteiten reputatie , ja de groote kleinachting, daarin deharen of die van den magistraat, door de voorver- haalde middelen , misbruiken en onderdrukking van













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 28 waren klaar, funderende zich zelve; hadden daaromgeen opening van doon. En begonnen alstoen vanhet eerste punt, voortgaande tot de andere, vertoo-nende hoe ganschelijk de vorm van regering sederteenige jaren was geconfundeerd geweest, en watgroote abuizen, tot onlijdelijke scliade van de staden inwoners van dien, daaruit gevolgd waren. Veivzoekende en biddende in den naam van onze mees- ters , de goede stad Utrecht in hare geregtigheid tewillen helpen mainteneren, hun dezelve ten

hoogsterecommanderende. Al 't welk zij met grooten ernst en patientie hebbenaangehoord, ook van en op vele dingen ons vragenvoorgesteld, daarop wij hen volkomen contentementen satisfactie deden; hebben ook met verwonderingons verklaard dat zij nooit geweten hadden dat dezaak zoo gelegen was, maar dat ze allen geheel an- ders geinformeerd waren geweest. Eindelijk (nadat ze ons weinig tijds hadden doenvertrekken) zeiden voor antwoord op ons verzoek,van haar gecommitteerden te willen lasten etc., datzij niemand in de Staten Generaal comparerendehadden, maar alleenlijk uit de

hunnen committeer- den in de Staten van Holland , en dat daaruit nie- mand compareerde in de generaliteit als de advokaatBABNEVELD met degenen die het hem beliefde; ooksomtijds per vices. Doch beloofden ons serieuselijkalle faveur te doen tot handhouding van onze goedezaak etc. En H. E. E. daarvan ten hoogste bedankthebbende, met presentatie in den naam van onze







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 31 TVssChen d'VtreChtse Stadt end StatenWaer toe zll daeghs daer aen d'eerst satenIn dese kamer noCh niet gheheeLVoLmaeCt, Waerom door haer beVeeLMen dese GLasen hier heeft doen settenGodt WIL Voortsaen tWeedraCht beLetten.1611. 2e glas. De drie wapenschilden, van FrankrijkEngeland en de Vereenigde Nederlanden, met eensnoer aan elkander gebonden.3e. 't Wapen van Frankrijk.4e. Dat van Engeland.5». Wapen van Prins MAUBITS.6&quot;. 't Wapen van de Generaliteit, de Leeuw

met7 pijlen zonder kroon. 7&quot;. Gelderland, twee klimmende leeuwen; een gou- den leeuw op een blank veld en een zwarte leeuwop een goud veld. 8e. Wapen van Holland.9&quot;. Zeeland.10». Utrecht.11°. Vriesland.12». Overijssel.13&quot;. Groningen. 14°. De Generaliteits leeuw, hebbende 13 of 14pijlen, en gekroond.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 SCIIIMPDICHT OP DE BEWEGINGEN TE UTRECHTIN 1610 EN 1611. (In het HS., op bladz. 70 van het vorig deel vandit tijdschrift vermeld, komt het volgende schimpdiehtvoor, dat door een tijdgenoot geschreven en naar hetschijnt gemaakt is door een tegenstander van de be- wegingen. Het onderschrift zinspeelt ongetwijfeld opden bakker CLAES de Goyer, die den burgemeesterVOLCKEKT BOTn vrij wat te doen maakte. Vergel.DODT, Archief, 6, 37.) Hier wort begeert, excuseert Utrecht van muyterie!Dat

dit cleyn tumultjen is gecomen byNiet door gereformeertheyt ofte door papisterie,Nochte om van allen imposten te wesen vry,Dan om te suyveren conscientie van cabasserieMet goet accoort, sonder te kiesen partie.Daeromme 'er eenige bedroeft sijn, d'andere bly.Godt wil ons helpen, dat wy met conscientie vryD'een den anderen voorstaen, om niet te vallen in (slavernie; Stellende voorts alle discoort aen d'een sy.T'is al te both gegoyert.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 :i5 Want sy meestendeels waren soo kael als vinckenDie nu 't meeste gout en silver laten blincken. Men heeft oock de gemeente grootelicks geplaecht,Met geappointcerde spions seer misliaecht;Visch-sclioonmaeckers en ander commissarissen velen,Omdat se de pretense heeren soetkens conden queelen,Welcke groote gagie en daehgelden liebben genoten.Maer eylacen! de arme gemeente heeft men verstoten. Sy smeerden en teerden tot der gemeynte [costen] aen allen enden, 't Welk menich schamel

hert tot weenen en wenden;'t Deylen der bedels (?) broeken seer menichfuldichHeeft den armen borger moeten aensien geduldichOnder haere hoeren en boeven van alle staten,Dusdoende heeft elck den armen borger verlaten. Haer arbeit was geheel, dit wel verstaet,Om onse stadt te maecken arm en desolaet,En ons burgers deur armoet alsoo te dwingen ,Dat wy haest de boevensanck souden hebben leeren singen; 't Welck yedereen lichtelick can verstaenAls men KYSENBORCHS liefde totter borgerre nae wil gaen. So heeft oock over lange veelen mishaecht,Dat men in de Staten met papen en

andere gekken was geplaecht,3*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 37Pause. Alaer gy onpartydige borgers, sonder vernyden,AYilt met u niedeborgers de gerechticheyt belyden,En tot genen tyden u scheyden van d'eendracht,Want Godt heeft over lange gehoort der armen claclit;Dus wilt den anderen cloeckmoedich assisteren,Opdat de stadt by onse naecomers mach floreeren.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Do gewapende burgerij daarentegen en de stedelijkeregering, hierin ondersteund door de vurigste aan- hangers der hervorming , betwistten de geestelijkheid(waardoor nu enkel de leden der vijf kapittelen ver- staan werden) hare roeping tot regeren en hieldenhet daarvoor dat hare bezittingen zeer wel ten alge-meeuen nutte konden worden aangewend; een ge- voelen dat ook keizer KAKEL V en zijne stadhoudersvroeger niet vreemd was en den kapittelen toen reedsmenigen gulden kostte , ofschoon men de

beleefdheidhad hen tot statenvergaderingen te beschrijven, of ookwel in hunne afzonderlijke vergadering te verschijnen,opdat zij toch niet redenen overtuigd zouden wordendat hunne bijdragen voor 's Keizers schatkist - en nietminder voor hun eigen rustig leven onmisbaar waren.Sedert de komst van ALVA werd de verbitteringder ingezetenen tegen de leden der kapittelen bij dendag grooter. Onophoudelijke en daaronder zeer he- vige bewegingen zijn er de sprekende bewijzen voor.Telkens was het de geestelijkheid, die men voor deoorzaak van al het ongeluk hield , en het is zoo datvelen van haar de

nieuwe leer hoogst vijandig waren,naar een roomsch katholieken Stadhouder uitzagen,en in 1580 in hunne kerken nog de oude godsdienstlieten verrigten, zoodat, indien zij al den Koningvan Spanje, om zijn onophoudelijk geld vragen geengoed hart konden toedragen en om die reden zijneheerschappij wel wat lastig vonden , ja daarvan welontslagen wenschten te zijn , zij toch voor de nieuwegodsdienst niet veel deden en de meerderheid der ka-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 42 nog meenden te bezitten en hadden zij het slechtsaan hunne vroeger genoemde betrekkingen te danken,dat hun Staat, die nu zijn radikaal mistte, in wezenbleef. Onder het bestuur van LEYCESTER barstte de haatop nieuw uit, en de stedelijke Eegering zag (engewis niet ongaarne) zich door de burgerij al we- der genoodzaakt het eerste Lid der Staten als ver- vallen te verklaren. De geschillen liepen zoo hoog,dat de Koningin van Engeland en de Staten Gene- raal , LEYCESTEU en de Graaf VAN NIECWENAAR

,als stadhouder van Utrecht in de zaken gemoeidwerden en het zoude welligt toen op eene duurzamevernietiging van den staat der geestelijken uitgeloo-pen zijn, als het vertrek van den engelschen land-voogd aan OLDENBARNEVELD en zijne vrienden nietde gelegenheid verschaft had, om tot stand te bren- gen wat hij, zonderling genoeg, voor LEYCESTEEbeweerde , namelijk, dat het zich van zelf aanweesdat de zaken, liet gemeene land van Utrecht be- treffende, behoorden behandeld te worden bij de drieStaten van het gewest, dat is, de Geestelijkheid,bestaande nu meest uit lieden van de gezuiverde

gods- dienst , de Ridderschap en Edelen met de Burge- meesters en Vroedschappen der steden. Een dieper onderzoek zoude hier te ver voerenen wij merken ten slotte nog op dat het ongenoegensmeulen bleef tot aan de beroerte van 1610, waaropde reeds medegedeelde stukken betrekking hebben;dat het in 1618 op nieuw uitbarstte; dat de eersto





















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 i.' ook nevens deze notoirlijk te verstaan dat de StadUtrecht alleen, zonder de kleine Steden, den derdenStaat gerepresenteerd heeft, want op de rozenobelshet utrechtsche wapen met den leeuw (die het Stichtrepresenteert) gekwartcleerd staat, zonder dat de kleineSteden daar in 't minst bekend zijn; item de utrecht- sche daalders, anno 1579 geslagen, mitsgaders deschellingen vertoonen hetzelve mede; ja de Stad Utrechtheeft alleen den derden Staat gerepresenteerd toenAmersfoort nog geen stad, maar

alleen Eemsfoortgenoemd was, toen Wijk (jaasbeeksch, Montfoortonder hare Heeren, en Ehenen onder de Veluwewas, volgens de confessie hierboven verhaald. Boven deze allen ware het tegen alle redenendat men de stad Utrecht equivaleren zoude met harekleine steden, zoo dezelve is de hoofdstad of metro-politane, van waar niet alleen de gansche provincie,maar ook de Staten /elven de namen voeren, te we- ten, de Provincie en Staten van Utrecht. Ik zwijgedat de stad alleen in de generale middelen zoo veel(te weten 150 duizend gulden min of meer) contri- bueert in een jaar, als hare kleine

steden met hunallen in drie jaren kunnen opbrengen, want eenigevan dezelve niet meer dan acht, zes, ja vijf duizendgulden (min of meer) jaarlijks in de voornoemde mid- delen toebrengen of contriburen, immers plagten tecontribueren. Item tot nader bewijs dat geen riddermatig per- soon, zich van den Staat der ridderschap houdende,in den raad of magistraat der stad Utrecht compa-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Staat der ridderschap zich houdende, bij dus Kaadscommunicatien, resolutien etc. niet present wezen mag,die geen stem heeft, en daarom de Stad niet achter-deelig zijn kan, anders dan dat hij zulks aan zijnenStaat zoude mogen reveleren, (want toenmaals deschadelijke corruptele van een riddermatig persoontot burgemeester te stellen, nooit bedacht, ik zwijggepleegd was, derhalve men ook alstoen 't zelve nietkoude caveren), hoe veel minder mag en behoorteen riddermatig persoon, die permanent en ad

vitamzich van den Staat der ridderschap houdende is, intien raad der stad Utrecht den eersten stoel beklee-den, die als eerste burgemeester niet alleen de eerstestem heeft, maar dien het ook competeert en die ge- houden is in den raad te proponeren, te sustineren ente avanceren alles dat tot profijt der stad eenigzinsdienen mag; daarom ook het fondement des geheelenwelstands der stad Utrecht in de Burgemeesteren be- staat, zonder welken des Kaads goede intentie, vankleiner bedrijf, ja infructueus is. Hiertegen doet niet 't gewone pretext, dat menallcgeert, zeggende, dat zij hunnen staat

afzweren; zoode verstandigen ligtelijk merken kunnen hoe verrezich zulks strekt, aangemerkt het niet gelooflijk is,dat een edelman, een lidmaat zijnde en zijn levenlang blijvende van den Staat der ridderschap, ookzijne toers en geregtigheden blijft genietende, hetwelvaren der stad (die hij maar voor ecnen kortentijd als huurling is dienende), opregtelijk raden ensustineren zal, tegen zijnen eigen Staat; want indien



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 55 zulks in alle getrouwigheid had kunnen geschieden ,(als neen en geenszins) zoo ware het van oude tijdenaf onnoodig geweest uit de drie Staten des volkseenigen tot de regering te verkiezen, maar had deridderschap alleen, door eenigen uit de hunnen (mitsdoende den geallegeerden eed) voor en in den naamvan de andere twee Staten, namelijk de Geestelijkenen de Burgeren, mede kunnen regeren, en dezelvenrepresenteren. Maar gelijkcrwijs die van de Bidderschap of deGeestelijken niet

gedoogen zouden willen, dat hunjaarlijks eenig burger uit den magistraat der stadwerd bijgevoegd, om met henlieden in alle vergade- ringen en zaken te besogneren, (hij dede dan eenenzoo hoogen eed tot afzwering van zijnen Staat, alsmen wilde) maar met goede redenen sustineren zou- den dat hij daar toe niet ware gekwalificeerd,en dat zulks niet compatibel ware etc., even zooweinig behooren zijlieden te trachten om den eerstenstoel in den derden Staat of Raad der Stad Utrechtte occuperen. Men vrage de Vroedschappen der steden van Hol- land, of zij wel zouden willen lijden dat eenige

ede- len uit de Ridderschap aldaar jaarlijks in hare ver- gaderingen gesteld werden, om met dezelve in allezaken te besogneren, ja te opineren, en in den naamvan de Steden in de Staten van Holland te compa- reren (mits dat dezelve edelen den geallegeerdeu eeddeden tot afzwering van hunnen Staat) en men hooreof zij niet antwoorden zullen dat zulks tegen het ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5 G bruik, de natuur en eigenschap van den vorm liarerregering zoude zijn, doordien de Gecommitteerden,die de Steden representeren, uit de Vroedschappen,en de Vroedschappen uit de notabelste burgeren, (itietuit de Ridderschap) moeten geformeerd en verkorenworden. Want wat zoude de Ridderschap moveren derStads oud gebruik, vrij- en geregtigheid zoo schan- delijk te usurperen, (eenen gedurigen haat van degoede gemeente daardoor op zich ladende) indienzulks niet strekte tot

profijt, avanceinent en groot-inaking van haren Staat, en consequentelijk tot onder- drukking van de stad en goede gemeente van dien,tot onrust en onmin van de ridderschap zelve, in 'twelke de goede en paisible heeren mede participe- ren moeten den haat van de gemeente, die door dezeonbehoorlijke proceduren en usurpatien, bij ettelijkevan de hunnen tot nog toe gepleegd, op het ge-heele corpus van de ridderschap getogen wordt. Het bewijs van alle dezen geeft de ervarenheidzelve, die oogenschijiilijk getoond heeft dat sederteenige jaren, dewijl de twee Ijeden voornoemd

sinis-terlijk aan zich getogen hebben de electie van denmagistraat, niet alleen verscheidene gekwalificeerde ,vrome, welgestelde burgers daaruit vergeten zijn ge- weest, tot groot misnoegen van de goede gemeente ,maar ook dat de riddermatige burgemeesters, ten allentijde, geavanceerd en staande gehouden hebben't geen tot voordeel van hunnen Staat diende , niet- tegenstaande zulks notoirlijk was strekkende tot nadeel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5 S derschappen, Stad en Steden, door intercessie vanmijnen Ileere den Stadhouder, die dit accoord medenevens de voorz. partijen onderteekend heeft, op den13. Februarij 1587, en was ondert. Adolff Graaf zuNieuwenarde, Kenhart van Aessewijn, Willem vanRysenborch, J. van Abcoude van Merten, Dirck Borvan Amerongen, Lubbert van Parijs van Sudoort,Evert Soudenbalch, Beerndt de Coninck en JanUytenbam. B. Extract uit de Instructie, gemaaktop de dagelijksclie comparitieder Hoeren

Staten 's Lands vanUtrecht. Art. 1. In den eersten zal een ieder Lidmaat van de Statendrio goode bekwame personen nomineren, als name- lijk die van ds vijf Kapittelen drie, die van de Hid-derschap drie, en van gelijken die van_de Stad enSteden drie etc. Art.- 25. Die van de stad Utrecht zullen twee deputeren uithun collegium, en de kleine Steden een uit de hunnen,en zoo verre hun die niet geliefden te committeren,zullen die van de stad Utrecht een derde uit dehunnen mogen committeren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5!) Instructie, dienende tot justifieatie vander Vroedschap wettig regt en goederegering. Alzoo de Vroedschap der stad Utrecht dagelijksin ervaring komt, dat eenige van de twee Leden derEd. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, diebillijk met dezelve Vroedschap (wezende een mede- lid van denzelven Staat) behoort te corresponderen ,zoeken met vele onbehoorlijke middelen denzelvenderden Staat te denigreren, en bij verscheiden, zoohooge als lage, (zoo veel in hen is) odieus te ma- ken , ter

oorzake dat de gemelde Vroedschap expres-selijk heeft gepoogd tegen te staan (als zij naar regten alle redelijkheid, ook volgens haren eed, nietanders konde doen,) zaken, die bij de twee Ledenbuiten alle regt zijn voorgesteld, gelijk men uit devolgende deductie klaarlijk kan afnemen. Zoo is hetdat de Vroedschap voorzegd genootdrukt wordt (hoe- wel tot haar leedwezen) tot hare justificatio bekendte maken het geen volgt: 't Is notoir dat de oorzaak van den ingenomen haattegen de voorzegde Vroedschap zijn beginsel heeft endaar uit spruitende is, dat alzoo van ouds de regeringdezer stad

Utrecht, ook bij tijde der Bisschoppen,gestaan hebbende absolutelijk bij de Burgerij en deGilden, (gelijk nog in Duitschland , als te Keulen ,











































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 lingen bezaten en op gelijke wijze als deze geregtigdwaren tot liet bekleeden van alle ambten en bedie- ningen - en dit alles niettegenstaande de bepalingendoor Pausen, Provincialen en Synoden gemaakt ofin keizerlijke statuten en plaatselijke gewoonten tevinden, op welke wijze die ook bekrachtigd mogtenwezen. De Hertog verm.'iant verder alle Heeren ,Koningen, Vorsten, Hertogen, Markgraven, Graven,Baronnen, even als alle Kectoren van Universiteiten,Regeerders, Burgemeesters, Eegters, zoo

geestelijkeals wereldlijke enz. in alle plaatsen waar de benoemdezal verblijven, hem het geschonken regt te laten ge- bruiken en zoo doende zoo wel de genade van denapostolischen zetel te verbreiden als zijne ('s Hertogs)dankbaarheid te verwerven. De benoemde notarissenen regters moesten verder den hier voorgeschreveneed afleggen, waarbij zij beloofden niets te zullendoen of met hun weten te laten geschieden tot na- deel van de roomscho pausen, liet roomsche rijken de hertogen van Drivasto, maar dit te verhinde- ren, en hiertoe niet in staat zijnde, het ter kennissevan de

belanghebbenden te brengen, hunne regten teverdedigen overal waar zij zich bevonden. Zij be- loofden verder de verkregene bedieningen getrouwwaar te nemen, geene acten te vervalsenen, goe- dertieren te zijn jegens geestelijken, godshuizen,weduwen, weezen en ellendige personen, als deze regtvragen, alles behoudens het hun wettig en naar ge- woonte toekomende salaris. Het was dan krachtens deze uitgebreide volmagt









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 S 4 einli favore nostrae Cclsitudiuis liaec infrascripta solum-modo rcgistrare et do illis mentionom fieri mandavimus,habcntes alia quaecuuque nostrae personae attavis etprogenitoribus et successoribus nostris ut supra con-cessa pro sufficienter exprcssis ac si de illis de verboad verbum specialis mentio foret facta. Quorum qui-dem privilegiorum et indultorum ut supra concesso-rura et hic registratorum tenores tales sunt, videlicet:MICHAEL, Dei gratia imperator, Caesar semper au- gustus, magnifico Coiniti

drivastensi, dominis MICIIAELIANGELO et ANDEAEAE ejus filio legitimo ex romanisproceribus moxque olim praecessoribus nostris constan-tinopolitanis imperatoribus oriundis, consiliariis nostrisfidelibus dilectis, gratiain nostram et omne bonum.Intellecta vestra nobis porrecta supplicatione quoddubitatis de revocatione privilegiorum alias a prae- cessoribus nostris concessorum et ut infra per literasnostras nuper publicatas contra omues principes subimperio nostro, rationibus et causis ut in eis justisque rationibus et causis in dictis literis supplicatio-nibus inclinati omnibus privilegiis, libertatibus et

im-munitatibus a felicis recordationis serenissimo Impe-ratore LEONE primo et aliis Imperatoribus praeces- soribus nostris praecessoribus vestris concessorum etindultorum sive per privilegia et alia indulta quon-dam progenitoribus vestris, qui ut clare cognovi-mus drivastensem civitatem (ut inpraesentiarum jacet)nee non ecclesiam cathedralem cum domo canonicali,canonica nuncupata, de propriis suis bonis fundaruntet illam necessariis fulcierunt et dictae civitati et ec-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 86 toties quuties contra factinn fuel'it, ipso facto noverintse incursuros irrcmissibiliter; quarum medietatem im-perialis nostri fisci aerario, residuam vero parteminjuriam passuri usibus decernhnus applicari, prae-sentium sub nostrae imperialis majestatis sigillo testi-monio litcrarum. Datum in aula nostri imperialispalatii constantinopolitani, anno a nativitate Domininostri Jesu Christi millesimo ducentesimo nonagesimotertio, mcnsis Aprilis die vigesima quinta, imperiivero anno trigesimo tertio. Expedita per

magnificumcomitem Progonmn Postronichium. De mandatoD. Imperialis. Gregorius Candianus P. praesens no-tarius etc. PAULUS episcopus servus servorum Dei, dilectofilio ANDUAEAE ANGELO, Duci et Comiti rcspectivequeCanonico clrivastensi at'que dirachiensi Puletaeque mi-noris Principi salutem et apostolicam benedictionem. Cuin a nobis pctitur quod justum est et honestum,tam vigor aequitatis quam ordo exigit rationis utid per sollicitudinem officii nostri ad debitum perdu-catur effectuin, eaproptcr, dilecte in Domino fili, tuisjustis postulationibus grato concurrentes assensu, omneslibertates,

gratias, concessiones ac immunitates etomnia alia indulta et documenta a felicis recordatio-nis CALIXTO tertio, pio secundo, SIXTO quarto et JULIOtertio ac aliis romanis pontificibus praedecessoribusnostris sive per literas apostolicas seu per raotusproprios vel alias tibi ac progenitoribus tuis concessa,nee non privilegia, libertates , exemptiones ab inclytaememoriae LEOME primo et MICHAELE ultimo ac aliis



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 87 imperatoribus, regibus ac principibus aliisque Christifidelibus et progenitoribus, praedecessoribus tuis etiamimperatoribus et principibus et tibi et successoribustuis rationabiliter inclulta, sicuti ea omnia et singulajuste et pacifice hactenus possedisti et possides, mediatevel immediate, tam pro te quam eisdern suecessoribustuis (ut praefertur), auctoritate apostolica confirmamuset praesentis scripti patrocinio communivimus. Nulliergo omnino hominum liceat liane paginam nostraeconfirmationis et

commissionis infringere vel ei ausutemerario contraire. Si quis autem hoc attemptarepraesumpserit, indiguationem omnipotcntis Dei etbeatoruin Petri et Pauli apostolorum cjus se noveritincursurum. Datum Komae apud Sanctuin Petrum,anno incarnationis dominicae M.D.L.V , tertio calen-das Decembris, pontificalus nostri anno primo. NOS ANDKAEAS ANGELUS, Dux et Comes praefutus,ex nostra spontanea voluntate, ex certa scientia nobispro parte tua porrectis supplicationibus inclinati, tepracmissorum tuorum meritorum intuitu et ut ad devo-tionem tuam'praedictam erga Sedem apostolicam

etromanum imperium ac nos nedum conservandam verumet augendam reddaris proclivior, praeclaris et condignisdignitatum titulis decorare volentes, te coram nobisgenuis flexis personaliter constitutum et id fieri petentem,praestito prins a te, quod romanis pontificibus et impera- toribus et drivastensibus ducibus canouice intrantibusfidelis eris et obediens, corporali juramento, tam imperialiet apostolica, quibus praeinsertorum imperialis et apos-tolici attavis nostris et nobis (ut praefertur) conces-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 perpetuis et futuris temporibus perpetuo reputari,nominari et haberi, tam in scriptis quam verbo, quinetiam te ob tuorum maguitudinem meritorum ampli-oribus favoribus et gratiis prosequentes, tibi (quodtu extra tamen almae urbis Romae muros) quoscunquequos in artibus , in theologia sive in utroque vel alterojurium et canonico vel civili, vel medicina vel licitafacnltate studuisse et per relationem et attestationemfidelem duorum vel trium magistrorum sive doctorumejus facultatis in qua tales

promovendi erunt per adhoc assistentium doctorum sive magistrorum consilioet assensu peritos scientia et moribus ad hoc idoneosesse repereris ad baccalaureatus, licentiaturae siveniagisterii et doctoratus gradus in artibus, theologiae,juribus vel medicina hujusmodi cum omnibus et sin-gulis privilegiis, gratiis, immunitatibus, exemptionibus,libertatibus, honoribus et praerogativis quibuscunquepersoms, in quibuscunque studiis et universitatibusetiam publicis et generalibus in similibus dari solitistam apostolica et imperiali quam ducali auctoritatibuspraedictis promovere , creare , constituere et

ordinare,et deputare eosdemque baccalaureos, licentiatos, ma-gistros et doctores esse et pro talibus haberi decer-nere ac etiam quoscunque quos in literatura acpractica sufficientes et ad liaec idoneos esse repererisin notarios publicos et tabelliones acjudices ordinarios(rccepto prius ab eis fidelitatis juramento juxta fbr-mam inferius annotatam praestari consueto) creare aceos de notariatus, tabellionatus ac judicatus ordinariiofficiis per pcnnam et calamare (ut moris est) inves-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 lionatus ac notariatus at judicatus ordiuarii officiafideliter exercebo; contractus, in quibus exigetur con- sensus partium, fideliter faciam, nihil addendo vel mi-nuendo sinc voluntate partium quod facti substantiamimmutet. Si vero in conficiendo aliquod instrumentumunius solius partis sit reqnirenda voluntas, hoc ipsumfaciam ut scilicet nihil addam vel minuam contravoluntatem ipsius quod etiam facti substantiam im- mutet. In causa ecclesiarum , hospitalium, viduarum ,orphanorum ac miserabilium

personarum jus requi-rentium defensabo ac eis favorabilis ac benignus ero;instrumentum non confitiam de aliquo contractu inquo sciam intcrvenire seu intercedere vim vel fraudem;contractus in prothocollum redigam et postquam inprothocollum redegero malitiose non deferam contravoluntatem illius seu illorum cujus seu quorum estcontractus super eo conficere publicum instrumentumsalvo meo justo et consueto salario. Sic me Deusadjuvet ot haec sancta Dei evangelia. In quorumomnium singulorum fidem et testimonium praesentesexinde fieri et per notarium publicum infra

scriptumsubscribi sigillique nostri apponsione communiri fecimus,per nos itaque subscribendas duximus et subscripsimus.Datum Bomae in aedibus nostris sub anno a nati-vitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimotertio, indictione sexta, die vero vigesima quintamensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christopatris ac domini nostri domini pil, divina providentiaPapae quinti anno quarto; praesentibus ibidem discretisvirjs dommis Magno Laurentii Gotto, clerico conjugato







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 95 decima tertia, die vero sabathi quarta mensis Septem-bris , pontificatus sanctissimi in Christo patris ac do-mini nostri domini SIXTI , divina providentia Papaeejus nominis quinti, anno ejus primo; praesentibusibidem nobili et egregiis viris JOHANNE VAN DEK VECHTagnato nostro et domino JOHANNE MEKSMAN, canonicosancti Salvatoris apud trajectenses, ac notario publico,nee non magistro GEBAKDO VAN MEERTEN ac FRAN-cisco PELLEGKOMII Vianensi, quoque notario pu- blico, testibus fide

dignis ad praemissa vocatis spe-cialiter atque rogatis. Et ego EUSTACHIUS AEMILII HACKEET, Culemborgen-sis, publicus sacris apostolica et imperiali auctoritatibusnotarius , quia dictis supplicationi, dispensationi, le-gitimationi, restitutioni ceterisque omnibus aliis etsingulis, dum sic ut praemittitur per antedictum ma-gnificum virum Comitem palatinum fierent et ageren-tur, una cum praenominatis testibus praesens interfuieaque omnia et singula sic fieri vidi, scivi et audiviac in notam sumpsi, ideo hoc praesens publicumlegitimationis instrumentum, manu mea propria con-scriptum , exinde confeci

et in liane publicam formamredegi signoque nomine et cognomine meis solitis etconsuetis una cum appensione sigilli dicti magnificiComitis palatini signavi, in fidem et testimonium om- nium et singulorum praemissorum rogatus et requi-situs. E. HACKEBT, notarius. HENMCUS VAN DERVECHT subscripsit.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 mihi promitto paratam studioso pugili sapientiae pal-mam. Et vere, quidni ego Falconensis Alumnusin spem non veniam propositi nobis Bravii, si Tuaconatibus meis obseoundet tutela, quandoquidem nonhodie primo exercitatum geras in certaminibus pectus,et victoria votis Tuis militet? Duplicis belli olim Teexercuit fortuna, profani contra Imperii Eomani hosteset sacri adversus Potestates tenebrarura. In illofortem adeo et aorem virum praebuisti, ut stante inprocinctu ad proximam pugnam turn proprio

turnhostili exercitu periculosissimam inter primos velitesstationem efflagitaveris: in hoc autem tantum abestut ab invigilantibus diu noctuque in perniciem nostraminimicis quidquam funesti pertuleris, ut e contrarioin postrema animam agentis lucta ad explicandas inTe vires confidenter evocaveris hostem tartareum,qui tam intrepida provocatione tanquam fulmineo teloperculsus, Athletae etiam in cinere constituto glorio-sum pugnae locum permiserit, unde suus coelo phoenixprodiit. Jam vero si generosos pugilibus animos addatcogitatio, quod assuefacto decerpendis lauris duce etvindice descendant

in arenain, quid me sperare necessoest si philosophicum in pulverem prosiliturus Tuogaudeam patrocinio ? Profecto nihil difficultatis habetlaboriosa philosophiae scena, quod velut feracissimumo-loriae semen non considerem, unde enascantur co-ronae, quibus inclytum Patroni nostri caput exornem.Ardentissimum igitur animi mei studium approba,Sanctissime Praesul, et dum clientem Tuum amabilidignaris praesidio, patere hanc studiorum meorum 7*











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 KM III. FRANCISCUS de Comitibus SFORTIA, S. Roman! Im-p3rii Princeps, Dux Signiae et Onani, Comes SanctaeFiorae, Marchio Proceni, Varviae, Cocinae, Mocenigi,Vallis Tolhie, Silveni et Castri Arquati Dominus. Perillustri Reverendissimo ac Clarissimo DominoE. D. REINEBO A VELTHUYSEN, Ultrajectensis Dioece-sis, Sanctissimi Domim Nostri Papae et Sanctae SediaApostolicae Notario Prothonotario honoris nuncupato,snlutem in Domino sempiternam. Singularis erga S. Romanam Ecclesiam,

SedemqueApostolicam tuae devotionis affectus, nee non tuarumliterarum scientia, vitae ac morum honestas , aliaquelaudabilia probitatis et virtutum merita, quibus per-sonam tuam ab Altissimo omnium bonorum largitoremultipliciter novimus iiisignitam, non indigne prome-rentes, ut Te spiritualis honoris praerogativa prose-quamur; cum itaque Tu, qui sicut etiam accepimusde perillustri genere procreatus, ac multiplicium vir- tutum decore ornatus existis dictaeque S. Sedis ser-vitiis insistere disposuisti, Kos humiliter supplicarifeceris ut personarn tuam grato favore prosequi aceam pro meritis dignioris

nominis titulo decorare di-gnaremur. NOS, qui tuae probitatis, et bonae famae odoremgratum sentimus, tuis supplicationibus inclinati, lau-clabili tuo desiderio annuere decrevimus, sufficientiigitur ad id faeultate et auctoritate per literas felicisrecordationis PAULI P. P. III, sub plumbo expeditas























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 115 serl. Maj. en by desselfs Ministers syne goede offi-tien believe aen te wenden, ten eynde de Keyseroock in 't selve moge intreden. Deselve heeft onderrespectueuse protestatie van dat de saeke was vanal te groote importantie, om te connen verwaghten,dat syne offitien daerontrent souden connen syn vaneenige vrughtj evenwel beleefdelyek aengenomen,aen syn HofF ten favorabelste te sullen representerentgene van wegen Haer Ho. Mo. aen hem vierdeversoglit. lek blyve Wel Edele Gestrenge Heere,

Uw Ed. gans ootmoedige Dienaer, EVERARD VAN WEEDE *). Hage den 3. Junv 1700. II. (Origineel.) Wel Edele Gestrenge Heere, De Heeren Gedep&quot;. tot de secrete en buytenlantsesaeken syn met malkanderen in de voorleden weektwee of driemael vergadert geweest, om te overleggen,of en wat ontrent het groote werck2) bequaemstsoude konnen werden ondernomen, om de respective i) De brieven van v. WEEDE , als gecommitteerde ter Gc-neraliteit, schijnen doorgaans gerigt te zijn aan den Secretarisvan Staat of Griffier der Staten van Utrecht, PAULUS VOETVAN WIXSSEN. Tegmw.

Staat van Utrecht, I. 221. l) KABEL il, Koning van Spanje, was eindelijk den 1.November 1700 bezweken. DE TOBCY, Mem, I. 93. 8*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 117 het publicq te willen doen van aen my mede te deylende gedaghten dewelcke deselve souden mogen hebbenover de resolutie tot het tenteren van een onder-handelinge met den Coninck van Vranckrvck, als- mede over de middelen van praecautie ende van se-curiteyt, die om een oorlogh te praevenieren, soudenconnen of behoren te werden geeyscht, ofte bedongen,lek blyve nae presentatie van myn geringe dienstaen welgemelte Ileeren Gedn., Wel Edele Gestrenge Ileere, U\v gans ootmoedige

Dienaer, EVEBARD VAN \VBEDE. Hage den 17. JanT 1701. III. (Secreet). Extract uyt 't Register der Resolutieuvan de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaelder Vereenigde Nederlanden. Sabbathi den 15. January 1701. Is gehoort het rapport van de Ileeren HAM endeandere Hare Ho. Mog. Gedep&quot;. tot de buytenlandschesaken, hebbende ingevolge ende tot voldoeninge vanderselver Resol. dommiss, van den 4. December lest-leden en andere van volgende datums nader geexa-mineert de Memorie, door den Ileere Grave VANBKIORD '), Extra' Amb. van den Coning van Vranckryk i) Deze had

reeds het eerste verdrag van verdeeling der









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 121 betuygen, geen andere intentie te hebben, als deconservatie ende het maintien van de vreede endepublique tranquilliteyt, ende niet ongenegen te synom aen Haer Ho. Mo. redelyke aecuriteyt te geven,ende Haer Ho. Mo. mede niet anders verlangen alsde behoudenisse van de vreede en gemene ruste,nevens een redelyke securiteyt, dat derhalven HaerHo. Mo. oordeelen nodig ende van vrugt te sullensyn, dat men met den andere kome te confereren,om ontrent de conservatie van de vreede ende

voors.securiteyt wedersyts te geven soodanig genoegen, alsnoodig geagt sal werden, ende om te overleggen,wat middelen souden kunnen werden uytgcvondentot conservatie van de generale vreede en ruste,ende tot het vaststellen van de voors. securiteyt; datHaer Ho. Mo. haer acnbieden, om met den HeereGrave van BRIOHD, oft die geene die meer hoogst-ged. Syne Maj. sal gelieven daertoe te authoriseren ,door hare gedeputeerden over het gunt voors. is, inconferentie ende onderhandelinge te treden, eude datsy in die ende alle andere gelegeutheden sullen trag-ten aen meerhoogstged.

Syne Maj. te doen blyken,niet alleen hare opregte intentie ende genegentheytvoor de vreede en de gemene ruste, maer ook in 'tbysondcr van hare hoogagtinge voor de vruntschapvan Syne Maj., ende voor syne affectie tot desenStaat. Ende sal extract van dese Hare Ho. Mo.Resolutie door den Agent KOSENBOOM gestelt werdenin lianden van den gem. Heere Grave van BEIOKD ,om te dienen tot nader antwoort op de voors. Me-









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 125 lier, encle onder 't een of 't ander prctext middelsoude connen vinden, om vyer of vyff mael hondertrtuysent guldens, waertoe ons contingent in ses ofacht millioenen circum circa soude beloopen, op in- terest te krijgen. lek ben in 't seeker beriglit, Wel Ed. Heer, deStaten van Holland, welckers Gedep. liaer int be- sogne seer geporteert hebben gnsint te syn tot denegotiatie hyervoren geroert, al genoeghsaem soudenhebben geresolveert op het laetste scheyden, om byprovisie te lighten een millioen

ryxdaelders. De Pro-vintien van Gelderlant ') en van Overyssel hebbenhare ordinaris Vergaderinge in of ontrent de maentvan Maert&quot;), maer eenige van derzelver Gecomm. terUeneraliteit hebben geseyt te geloven, dat de saekendewelcke nu op het tapyt syn, wel oorsaek soudenconnen geven tot een spoedige byeencompste. Zeeland,soo ick hoor, sal op die saeke connen resolveren byinschryving van de steden ; Vriesland comt over veer- tien dagen by een 3), en Stadt en lande over vyffweeken. Ick blyve naer presentatie van myn oot- moedige dienst aen de Heeren eude

Vrienden,&quot;Wel Edele Gestrenge Hecre, U\VEd. seer ootmoedige Dienaer, EVEEAKD VAN WEEDE.Hage den 21 Dec. (January) 1701. i) Tegenw. staat van Gelderland, bl. 137. a) Tegemo. staat van Overijssel, I. 282. 3) Zie hierbij Tegenin, staat van friesland, IV. 17, 19.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 126 V. (Origineel.) Edele Mogende Heeren! Wy hebben niet willen afwesen, aen UEd. Mo.hiermede kennisse te geven van de resolutie by onsgenomen, om aen den Con. van Vranckryk aen tebieden een conferentie, om te overleggen ende inondcrhandelinge te komen over de middelen, die uit- gevonden souden connen werden tot de conservatievan de generale vreede en ruste, ende tot het vast- stellen van een redelyeke securiteyt voor den Staet;van welcke resolutie de copie hiernevens is gevoegt;

endedaerby tot openinge van de reflexien, die in desecretebesoignes daaromtrent syn in consideratie gecomen,ende omtrent hetgene vervolgens in dese tytsgele-gentheyt te doen stont en nodig vereyst wierde, aenUEu. Mo. voor te dragen, dat geconsidereert is, datgedurende het leven van den laetst overleden Con.van Spaigne, door syne Maj. den Con. van Gr.-Britt.en desen Staet, met den Con. van Vranckryk wasaengegaen het Tractaet over de partage van de suc- cessie van hoogstged. Con. van Spaigne, met dieinsichte, om daerdoor te conserveren de tegenwoordigevreede en generale

ruste, ende te bevorderen de con-tinuatie van de securiteyt van den Staet, sooveel alsden toestant van tyden en saken konde lyden; oockin die hope, dat Syne Keyserl. Maj. considerende deavantages, die by het voors. Tractaet in syn Huyswierden gebragt, ende dat naeuwelycx te denken was,













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 132 em niet t'allen tyden overvallen en overrompelt tekunnen werden, ende om, uyt kennisse van deswackheyt van den Staet ende daeruytvolgendevreese, niet gedrongen te werden tot saken, dieniet redclyk ende die van seer sware gevolgen sou- den syn. Wy connen niet anders vertrouwen, of UEd. Mo.en d'andere Bondgenoten sullen het tegenwoordigegevaer naer behooren apprelienderen, ende yder,voor sooveel haer aengaet, met den ouden yver endecordaetheyt, waermede het Land, onder Godes

zogen,in voorige tyden, uyt hare grootste noden is geredt,concurreren, om het tegenwoordige dreygende quaadte helpen voorcomen, ende indien het meer soudenaderen, af te keeren. Waerom wy dan niet connennaerlaten ten dien eynde UEdel Mo. op het seri- euste te versoecken de defensie van het Land naerbehoren ende met die promptitude als den tegen-woordigen tyt vereyst, ter herten te nemen. Wyhebben gemeynt ten dien eynde vooreerst ende vooralnodigh te syn, de frontieren met de nodige maga-synen te voorsien, de fortificatien met allen doen-lyken spoct voort te setten, een Esquadre

schepen teequiperen , en 's Lands navale magt door aenbou nvan schepen ende incoop van nieuwe behoeften, inbeter staet te brengen. TVy syn oock in bedenckengecomen, of niet de militie van den Staet behoordete werden vermeerdert; derhalven versoecken wy, datUEdel Mo. met de vereyste spoet gelieven te dragende consenten, die daertoe syn gerequireert ende nodig





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 134 den in Syn II. protectie. In dun Hage den 17.Jan. 1701. U Edele Mogende goede vrunden , De Staten-Generael der Ver-eenigde Nederlanden, Du TODK. Ter ordonnantie van dcselvc ,F. FAGEL. Edele Mog. Hceren, de Staten van den Lande van Utrcelit,ofl' Haer Ed. Mo. Gedep., onse besondere goede Vrunden. VI. (Secreet. Origineel.) Edele Mogende Heeren , Wanneer wy op den 15. deser lopende maondgeresolveert hebben, om aen den Coning van Vranck-ryck aen te bieden een conferentie om te

overleggen,of eenige bequaeme middelen souden cunnen werdenuytgevonden tot conservatie van de generaele vreedeen ruste, ende tot het vaststellen van een redelyckesecuriteyt voor den Staet, hebben wy daernevensgeconsidereert de gansch gevaarlycke constitutie, waerinde saken tegenwoordig door de naeuwe Unie vanVranckryck met Spaigne ende door de grootheytvan die gecombineerde maght, onses oordeels, synvervallen . ende dat het derhalven ten alderuyterstennootsakelyck is, dat aenstonts ende sonder eenighnytstel, de middelen werden by de hand genomen,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 137 vallc het niet nodig mogte zyn, dit geit aen te-spreecken , gelyk wy hopen en wenschen . hetselveniet verloren sal wesen, maer dat hetzelve een jaerleegh leggende, alleen de interessen daervan sullenwerden gemist, bedragende voor de voorsz. somraevan ses millioencn , twee hondert en veertigh dusentgulden; encle dat dit verlies ryekelyck sal werdengecompenseert door de gerustheyt, die men sal hebbenwanneer die somme gereet leyt; soo willen wy hopenende vertrouwen, dat de

resp. Bondgenoten endeUEd. Mog., sooveel haer aengaet, geen swarigheytsullen maken , om de voors. ncgotiatie te doen, endeversoecken wy derhalven, dat UEd. Mog. daertoeten spoedigsten gelieven te resolveren, haer consentdaerop aen ons te laeten toecomen, ende vervolgenshaere quote in de voors. ses millioenen hoe eerder,soo beter te doen negocieren , en brengen ten com-toire van den Ontfanger-Generael. Waertnede eyn-digonde , sullen wy Godt Almagtigh bidden, Edele Mogende Heeren, UEd. Mog. te willenhouden in syne heylige protectie. In den Ilage den21

January 1701. UEdele Mogende goede vrunden , De Staten-Generael der Ver-eenigde Nederlanden, DU TOUR, Ter ordonnantie van desolve ,F. PAGBL. Edele Mog. Hecrcn, (Ie Staten vnn de Prov. van XJtregt, ofteHaer Ed. Mog. Gcdeput. onse besonderc goede vruuden.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 i ris VII. (Origineel). Wel Edele Gestr. Heere, UEd. gans aengenaeme van den 22 descr is niygisteren wel geworden, ende ondertussen sal UWEd.,soo ick vertrouwe, hebben ontfangen de missive rae-kende de te doene negotiatie, in myn voorgaende ge-melt. De consideratien, WelEd. Ileere. by de HeerenLeden van Regeringe aldaer, aen dewelcke de myneis gecommuniceert geworden, ontrent den tyt vande voorsz. liglitinge gemoveert, gaen myns bedunc-kens, absoluyt op , ende daerom sal het oock dien-stigli

wesen, dat de beschryvinge van Myn Heerende Staten niet langh werde verschoven; en int regardvan den dagh, als die maer niet soo cort wert ge- nomen, dat het te grooten haest doet sien, sal ickmy refereren tot het welgevallen en convenientie vanHaer Ed. Mo. Jck versoeke dat Haer Ed. Mo. believen te over- wegen , of men middelerwylen den Heere MANSVELTvan dat voornemen niet en soude konnen geven ken-nisse, met ordre om onder de hand aen den eenende ander van syne vrienden of bekenden, daer synEd. het soude meynen van vrught te konnen wesen,te waerschouwen , datter apparentie

was dat eenigepenningen stonden te werden genegotieert, opdat,als Haer Ed. Mo. dan souden vergaderen, Syn Ed.deselve souden conncn berighten van 't gene hem wasontmoet, om te beter dan te conncn maeken syne







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 141 vermeerdert. UEd. Mo. is bekent de aenbiedingo,die wy aen den ConingU van Vranckryck hebbenlaten doen, om in conferentie en onderhandelingete komen over de middelen, die uytgevondcn soudenkonnen werden , om de generale vreede ende rustete conserveren, ende een redelyke securiteyt voorden Staat te stabilieren. Wy hebben daerop noghgeen antvvoort ontfangen , ende werden ondertusschengeinformeert, dat alomme geruchten vcrspreyt werdenals off den Staat den

oorlog soude begeren, om welckotegen te gaen, wy op nieuws gcresolveert hebben ,om den Coningh van Vranckryck van het contrariete versekeren, ende dat wy niets meer wenschen alsde vreede ende gemeene ruste geconserveert, endeden Staat in een redelyke securiteyt gestelt te sien;ende ten dien eynde onse vorige aenbiedinge om daer-over in onderhandelinge ende in conferentie te komen,nochmaels te vernieuwen. Wy vernemen bovendien,dat de trouppes van den Coningh van Vranckryk inVlaenderen en elders op de naeste frontieren haerbeginnen Ie moveren; dat de

Generaels derwaertsaffkomen; verder veele preparatien ten oorlogh wer- den gemaeokt, ende dat in vcrscheyde havens sterckgcarmeert wert; alle welcke toestel, ende daerby dekennisse die wy hebben van den slechten toestantvan de frontieren van den Staet ten opsichte vande magazijnen, fortificatien ende besettingen, nietkan nalaten ons ten nyttersten ongerust te maken,ende meer en meer nootsakelyck te doen achten,dat sonder eenigh het minste uytstel ofte tytver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 142 suym alles wert by de handt genomen wat dienenkan, om den Staat soo spoedigli als doenlyck iste stellen in een redelyck postuur van defensie,om niet door den eersten aenstoot overrompelt tewerden. Wy bidden ende versoecken derhalven noclimaels,dat UEd. Mo. met aendaclit ende naer hare hogewysheyt overwegende de gansch gevaerlycke consti- tutie waerin de saken tegenwoordigh staen, en hetpericul, dat den Staat soo waerschynelyck boven hethooft hanght, ten alderspoedichsten

gelieven te con- senteren ende goede resolutien te nemen in alle depetitien , ende op alle de poincten hierboven aenge-roert; ende aengesien in veele ende de meeste sakenniets gedaen ende selffs geen begin gemaeckt kanwerden sonder gereede penningen, dat UEd. Mo.niet alleen hare consenten ende resolatien daerop tenalderspoedichsten gelieven te laten toecomen, maeraenstonts in minderinge van hare quotes in de ge-rcquireerde consenten, een goede ende toereyckendesomme van penningen ten comptoire van den Ont-f'anger-Generael gelieven te furneren, opdat den Raadvan

State ende de Collegien ter Admiraliteyt, yder inhetgeene tot hare directie staat, mogen besorgenhetgeene in dese pressante conjuncturen tot verse-kertheyt van den Staat soo hoochnodigh wort ver-eyscht, en sonder soodanige gereede penningen nietbesorcht kan werden; ende dat UEd. Mo. in hetbysonder oock bovendien hare quote gelieven te doennegotieren in de voors. ses millioenen van reserve,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 143 terwylen het credit nogh daertoe gevonden wert,ende met wachten soude konnen ontstaen. Ende, terwyle wy vernemen , dat de Ileeren Sta- ten van sommige (Provintien) eerst staen te verga- deren over eenige weken, soo konnen wy niet ledighstaen, indien sulcx oock plaetse mochte hebben on- trent TJEd. Mo., hiermede ernstigh te versoecken ,dat hare Vergaderinge moge werden geanticipeertende byeenkomen, soo ras sulcx eenichsints doenlycksal wesen, acngesien den staet

van saecken geen uytstellyden kan, sonder den uyttersten ondienst van den lande.Eyndelyck versoecken wy oock, dat geconsidereertde tegenwoordige bekommerlycke constitutie, endede veranderingen die alle dagen kunnen voorvallenende prompte resolutien vereyschen , dat UEd. Mo.gelieven de Heeren hare Gedeputeerden in onse Ver- gaderinge alhier, soodanigo ampele Instructie endeauthorisatie te geven, dat deselve bequaem mogensyn, om in pressante saken, geen uytstel lydende,soodanigh te helpen resolveren , als den dienst, hetwelwesen ende de securiteyt van

den Staat sal no-di^h syn, opdat door de langsaemheyt der delibera-tien , aen den Staat geen irreparablegriefftoegevoechtmoge werden. ~Wy sullen op alle hetselve van den gewonen endelofielyken yver van UEd. Mo. voor den welstant vanden Lande spoedige ende salutaire resolutien aff-wachten; dewelcke met verlangen te gemoet siende,sullen wy desen eyndigen, ende Godt Almaghtighbidden, Edele Mogende Heeren, UEd. Mo. te willen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 144 houden in Syne hcylige protectie. In den Hage den31 January 1701. UEdele Mogentheden goede vrunden, De Staten-Generael der Ver-eenighde Nederlanden , TV. TVICHERS, vt. Ter ordonnantie van deselve ,F. FAGEL. IX. (Origineel.) Edele Mogende Hoeren! Wanneer wy by onse vorige missiven aen UEd.Mo. gelyk oock aen de Heeren Staten van de andereProvintien hebben gerepraesentecrt de nootsakelyck-lieyt, die er is, om den Staet sonder eenig uytstclin behoorlyck postuur van defensie

te brengen, hebbenwy onder anderen versogt, dat UEd. Mo. haere ge-dagten geliefden te laten gaen over de vermeerde-ringe van de militie tegenwoordig in 's lants dienstzynde, aengesien de voors. militie, so als die nu is,niet bestant is om de frontieren van den Staet naebehoren te besetten, ende tegen overval te defenderen.Den Kaed van State, nevens ons considererendeden tegenwoordigen toestant van saken , de onseker-heyt van den vreede , niettegenstaende alle middelen,die by den Staet aengewent mogen werden, om diete behouden, ende de sekerheyt van den grotentoestel ten

oorlog, die ontrent de frontieren van den



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 14,'i Stnet gomaeckt wcrt, encle de regtveerdige redenen,die vry hebben om daervoor ten uyttersten bccom-mert te zyn, heeft met ons geoordeelt, dat geen deminste tyt langer versuymt mag werden om de mid- delen by de hant te nemen, waerdoor de frontierenvan den Staet in beter postuur gebragt connen wer- den , ende dat voornamentlyk so ras als doenelyckis, de militie behoort te werden vcrsterckt, ende datdaervan een begin gemaeckt behoort te werden , omde compagnien te paert ende te voet

(de guarde ducorps van Syne Maj. van Groot Britt., do tweecomp. Friesche en Groningsche guardes van SynFurstel. Doorl. den Heere Prince van Nassau, Stad- houder, ende de twee van 106 koppen uytgesondert)te vermeerderen met 12 koppen, de comp. Switsersmet 15, ende de regimenten, dewelcke ten getalevan 33 zedert de vreede vermindert syn van 12op 10 comp., met twee comp., yder van 60 koppen,'t geen te samen uytbrengen sal 1116 ruyters , met216 gemonteerde ende 144 gedemonteerde dragon- ders, ende 11,844 voetknegten, de officieren van dete wervene compagnien

daaronder gerekent; te samen13,320, waervan de oncosten van werfgelt sullenbelopen 996,525 gulden, so als UEd. Mog. brederende specifiquer sullen sien uyt de Petitie van denRaed van State, die wy hiernevens aen UEd. Mog.ende insgelycx ook aen de Heeren Staten van deandere Provintien toesenden, met versoeck dat de-selve, ende UEd. Mog. voor soveel haer aengaet,daerin niet alleen ten alderspoedigsten gelieven te 10









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 149 Wat isser clan overlgh in dese toestaut van 's Landtssaeckcn, als aen de ecne kant de nodige middelenby de handt te nemen om alle gevreesde onderne- mingen te stuyten, terwyle men aen de andere nietsonbeproeft laot, dat dienen kan tot behoudt van eenvreede, waerin soo geen volkomen , immers eenigegerustheyt te vinden sy. 't Verstercken van de frontieren , 't voorsien dermagazynen , saken waerop wy langh gedrongen heb- ben , syn ongetwvfelt van die middelen. Maer be-halven dat beyde veel

tyts verevschen, geen vanbeyde syn van eenigb nut sonder een kloeck aentalvan militie. Sulcx dat het voorname middel om allegevreesde ondernemingen te stuyten is, de militievan den Staat soo ras als doenlyck te versterken;want dat se daertoe jegemvoordigh veel te swackis , lyt geen bedencken. 't Minste, nae 't ons voorkomt, wacrmede dit nodighwerck kan begonnen werden , is met de compagniente peert en te voet, (de guarde du corps uytgcson-dert') te verstercken met 12 koppen, de compag- nien Switsers met 15. (Volgen dezelfde woorden,als hiervoren, tot 13,320). Wy seggen, Hoogh Mog.

Heeren , dat het werckvan de versterckingh van Landts militie daermedebehoort begonnen te werden. Want wie twyffelt datteronvergelyckelyck meerder militie nodigh wesen sal,soo den Staet mocht genootsaeckt worden te komen tot l) Dezelfde zinsnede, als hiervoren.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 154 want sal altyt naeder aenschryven acn die van Maes-tright connen doen, en het gelieele getal sal sooschielyek niet werden gevonden. lek versoecke, datUWEd. kennisse van dese believe te geven daer hetbehoort, ende de Hoeren dewelcke daerover sullenmoeten werden geroepen , onder excuse dat ick sooslordigh en sondcr forme hebbe geschreven, believensorge te draegen, dat de ordres aen den ColonelWAER met het credit van de solliciteur overmorgenmet de post sonder faut mogen werden

afgesonden.Ick blyve , Wel Edele Gestr. Hcere, UEd. gans ootmoedige Dienaer, EVEHAIU) VAN WEEDE. Den 13 Feb. 1701. XII. (Origineel.) Hage, den 21. Feb. 1701. Edele Mogende Heeren, Den Heere Grave D'AVAUX *) heeft in de confe- rentie , dewelcke de Heeren Gcdep. van Haer Ho.Mo. in de voorlede week met deselve hebben ge- houden , absoluyt gedeclineert op te geven of voor ') Do geslepen Staatsman, Gezant van Frankrijk te 's Hagesedert .1679 tot 1688, met wien DIJKVELD reeds in die jarenmeermalen in niet aangename betrekking had gestaan.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 1 55 te slaen middelen, devveleke de Con. syn Meester genegen moghte syn in te willigen tot de vcrsekc- ringe van een generale vreede, en tot de particuliere securiteyt van onsen Staet, rnaer seer ernstigh en geduyrigh gepersisteert ten eynde de (redep. souden voorstellen of eyssclien die gene, dewelcke men soude pretenderen tot onse gerustheyd; en oock niet duys- terlyck laten blycken , dat om alle ombrage te doen verdwynen , metten en int corte daertoe behoorde te werden geresolveert alsoo

syn verblyff alhyer niet langh soude wesen. Syn Exc. seyde oock op dese difficulteyt van dat sulx buyten concert en goetvin- den van den Con. van Engeland niet soude connen geschieden, jae selfs daertoe niet conde werden be- quaetn geniaeckt, dat niet en was te twyffelen, of den Con. hadde kennisse van alles, en ons oock van syne gedagten ten volle geinformeert, daertoe gehadt hebbende veel meer tyt als nodigh was. Ende, als wy verclaerden sulcx niet te syn noch mogelyck te syn geweest om verscheyde redenen, dewelcke daertoe werden bygebraght, bleeff deselve niettemin vast

staen op syn sustenu, en thoonde alle 't geen men daertegen allegeerde, aen te sien en op te nemen voor teeckeuen, dat men den oorlogh hyer wilde, en maer sleghts tyt te winnen. En omdat Syn Exc. in plaetse van door de raisonuementen van de Heeren Gedep. van die opinie sigli te laten desabuseren, thoonde meer en rneer te syn gepersuadeert, dat ons ooghmerck maer alleen lagh om uytstel te hebben , soo nu en dan oock laten influeren woorden smaec-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 158 God do Heere wil ons lieve Vaderland daervoor be- waren. En ick blyve UWEd. gans ootmoedige enbereydwillige Dienaer, F.VERARD VAN WEEDE. WelEdele Gestrenge Heere, UWEd. Mog. connen de Resolutie wel brengen inde Vergaderinge, of onder do Heeren van Regeringe;maer ick moet versoecken, dat dit myn schryven maghwerden gemenageert, omdat misschien op d'een ofop d'ander periode van deselre uytleggingh sondemogen werden gemaockt, die of misduyt of qualyckbegrepen, best

werden gescreteert. Omdat ick soolaet ben gecomeu uyt de conferentie, dat ick geencopie hebbe van desen brief, en die vermits de cort-heyd van den tyt niet kan naelesen, versoeckc ickdat de abuysen, dewelcke in deselve moghten werdenontdeckt, verschoont werden. XIII. (Origineel.) Extract uyt het Register der Resolutienvan de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaalder Vereenigde Nederlanden. Lunae den 21. February 1701. Is gehoort het rapport van de Heeren VAN ESSENen de andere harer Ho. Mo. Gedeput. tot de bui-tenlandsche zaken, hebbende ingevolge en tot vol-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l 'i!l cloeninge van derzelvcr resolutien commissoriaal vanden 14. en van den 17. deser geexamineert de tweememorien van den Heere Grave D'AVAUX , Exs.Amb. van den Coning van Vrankryk, by de eerstevan dewelcke aan hare Ho. Mo. kennisse geeft vansyne aenkomst alhier , ende de andere tenderende,ten einde Hare Ho. Mo. ten spoedigsten haer mogenverklaren ten opzigtc van do negotiatie, om te vindende middelen , tot conservatie van de generale vredeen hare particuliere securiteit,

breder in de voorsz.memorien ende do notulen van 14. en 17. deser ver- meit. Waarop gedelibereert zynde, is goetgevondenen verstaen, dat in een conferentie, aen gem. HeereGrave D'AVAUX, tot antwoort op de voors. memoriensal werden toegevoegt, dat zo haest, als hare Ho.Mo. door de voors. eerste memorie zyn geadverteertgeweest van de aenkomst van den gem. Heere GraveD'AVAUX, sy aenstonts Gedeputeerden hebben geno-mineert, om met denselven in conferentie te treden,dewelke des anderen daags is gehouden; dat gelyckde gem. Heeren Hare Ho. Mo. Gedep. in de

voorsz,conferentie uyt den naem ende van wegen Hare Ho.Mo. hebben betuigt, alzo Hare Ho. Mo. nogmaelsverklaren, dat de resolutie van hoogstged. S. Majt.van Vrankryk, om hem Heere Grave D'AVAUXherwaards te zenden, ende syne komste alhier, ge- lyck ook syn persoon, aen Hare Ho. Mog. ten hoog-sten aangenaam zyn; dat Hare Ho. Mo. hopen, datde gem. Heer en hare Gedeput. het geluk zullenhebben gehad, van in de voors. eerste conferentie





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 161 eiule Potentaten in de generale vrede geintercssecrt,ende dat bovendien Hare Ho. Mo. niet kunnen af-vvesen, met hoogstged. S. Majt. van Groot Brittan-nien, van wegen de relatie, die dezelve tot desenStaat is hebbende , van tyt tot tyt te communicerenover alle hetgene van gewigt in de voorsz. negotiatiestaat yoor te vallen; ende ziende aan d'andere zyde,dat hoogstged. S. Majt. zig, volgens de voors. me- morie , aan de erkenteniase van den Koning vanSpagne ten hoogsten laten gelegen zyn : dat

derhal- ven , om hoogstged. S. Majt. daarin te gemoet tegaan , gelyk ook om te doen cesseren de gerugten ,in de voors. memorie vermeit, als of sy de voors.erkentenisse aan eenige conditie zouden willen binden,Hare Ho. Mo. van nu af aan wel hebben willenverklaren , dat sy den hooggem. Hecre Hertog vanAN.TOU voor Coning van Spagne zullen erkennen ,en geresolveert zyn, om met denzelven te onder- houden ende te cultiveren ecne goede , vertrouwde ,nabuirlike vrundschap ende correspondentie, zo alssy met de laatste Koningen van Spagne, Syne Majts.praedecesscurs, hebben

onderhouden gehadt. DatHare Ho. Mo. vervolgens bereyt zyn met hoogstged.hare Con. Majesteiten van Vrankryk ende van Spagne,met interventie van den Coning van Groot Brittan-nien, te treden in verdere negotiatie en onderhandelinge tot voortzettinge van de generale ruste endevrede, ende tot vaststellinge van de particuliere se-curiteit van den Staat, op zodanige wyse ende ma- niere, mitsgaders met interventie van zodanige andere 11



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l (i i' Priuceii ende Potentaten , als tot bcreikinge van datsalutaire oogmerk dienstig ende noodig zal zyn. DatHare Ho. Mo. door dese hare resolute verklaringevoldoende aan hetgene van haar is geeyscht, endetot de verdere negotiatie uitstellende hetgene sy vanhare kant zouden hebben mogen eysschen, ende eerstdoor het wederom eysschen van hare trouppes in deSpaanselie Nederlanden zynde, ende nu door heterkennen van S. Con. Majt. van Spagne, gevendeeen zo convincant teken van hare exuberante

gene-geutlieyt voor de conservatie van de vrede endegemene ruste, ende om met hoogstged. hare Con.Majesteiten van Vrankryk ende van Spagne in vrund-schap ende goede intelligentie te leven, vermeinenvoldaan te hebben aan hetgene van haar is gerequi-reert; ende vervolgeus ook, dat hoogstged. S. Majt. synetroupes zal terug trecken uyt de Spaanselie Neder- landen , terwyl dezelve aldaer syn gekomen, omdatde troupes van den Staat in de voors. Nederlandenwaren gebleven. Ende werden de Heeren VAN ESSENende andere harer Ho. Mo. gedeputeerden tot debuilenlandsche zaken mits desen

verzogt ende gecom-mitteert, om hiervan aan gem. Heere Grave D'AVAUXkennisse te geven. Accordeert met 't voors. Register. XIV. (Origineel.) Edele Mogende Heeren ,De Heeren Haer Ho. Mo. Gedep. tot de buyten-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l «n lantse saeken huyden ontfangen hebbende de re-scriptie van den Conink van Groot Bretagne hyer-nevens gevoeght, liebben geoordeelt dat deselve doorde Gecommitteerden van de respective Provintiensoude behooren te worden gesonden aen de Hoeren ,aen dewelcke in yder van deselve de secrete affairessyn toevertrout; met recommandatie van deselve tewillen menageren, om te voorcomen dat de Franssendaervan geen kennisse mogen krygen, en uyt deninhout van dyen geen

nieuwe ombrage en nemen,lek acquitere my van die plight, en blvveEdele Mogende Heeren , UEd. Mo. gans ootmoedigen enbereydwilligen Dicnaer , EVEBABD VAN WEEDE. Hage, den 24. Feb. 1701. XV.(Origineel.) Hoogb Mogende Heeren , De jegenwoordige constitutie van saken in endeontrent den Staat, waervan U Ho. Mo. ons by der-selver missive van den 10. deses omstandichlyck syninformerende , achten wy van gelycken seer bekom-merlyck te syn , en dewyle U Ho. Mo. onsen raadende advys in dese hare perplexiteyt gelieven te vor- deren l), vermeynen wy dat te

grooter het gevaer 1J Verg. hierbij Dr. COREMANS , Conipte rendu d. scimcesde la Commiss. royale d'Ilist. T. XI. 564 suiv. 11»













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 169 b}' de Provintie tot het uytrecken van 't voorsz. re- giment most worden verleent, aenstonts te sullendoen depesclieren. Syn Ed. soowel als de Gravevan ATHLONE hadde de gedaghte, dat (men) in dier-gelycke toeval, als wanneer men op de Borgery caiivertrouwen, die soude connen worden gebruyckt.Ende souden, om te beter te konnen oordeelen,door wat wegh of middel het gevreesde onheyl bestsoude connen worden voorgecomen, wel hebben ge- wenst, dat Haer Ed. Mo. in hare missive de saeckeomstandichlycker en met wat meer particulariteytenhadden believen uyt te breyden, en oock daerbygevoeght, wat men weet of' meynt te mercken vanden oorspronck van de diffidentie en van de

eerstebeweginge, of wat b ut of insight deselve (hebben)magh. lek hebbe Ed. Mo. Heeren, om die Heerente voldoen, aengenomen ter occasie van dese mynerescriptie te versoecken, om my te laten adviseren't gene tot nader beright ende informatie kan dienen.Immiddels is er ordre gestelt, dat het Patent voor't regiment peerden ten eerste sal affgaen, en 't selvedaerop soo ras doenlyck marcheren. lek blyve,Edele Mogende Heeren, UEdel Mo. gans ootmoe- dige en bereydwillige Dienaer, EVEBARD VAN WEEDE. Hage, den 13. Martii 1701. P. S. Soo als ick was om desen te senden op depost, doet de Heere Grave van ATHLONE my deeere van my te comen sien, ende heeft groote be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 170 denckiiige om het Patent, in dese gemelt, van avontaf te senden , ende soude geerne alvorens sulx tedoen, naeder bescheyd verwaghten op dese rescriptie;maer op myn voorslagh heeft Syne Exc. eyndelyckgeresolveert van avont aen het Regiment te sendenorclre om liaer te samen te trecken ende gereet temaeken om op de eerste tydinge te marcheren, endehet Patent met dese post te schicken aen den HeereVOET VAN WINSSEN , met versoeck om, indien 't no-digli is, hetselve aenstonts voort te schicken naerGorcum aen den commanderend*?!! officier; maer in- dien 't uytstel lyden magh , dat op te houden totdatSyn Exc., lIEd. Mo. nader beright vernomen heb- bende , anders sal ordonneren. XIX. (Origineel).

Edele Mogende Heeren , De Heeren Gedep. tot de buytenlantse secretesaeken hebben eenige dagen aen den anderen te sa- men gedelibereert over de pointen , dewelcke tot hetconserveren van de generale vrede en van de parti- culiere securiteyt van onsen Staet aen den Coninckvan Vranckryck souden behooren te worden voorge-stelt; en de Heere Raedpensionaris heeft op derselverversoeck communicatie van de consideratien daerovervallende gegeven aen den Minister van Engeland i). J) ALEXANDER STANHOPE.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 171 Oock, soo ick geloove, met Regenten van Hollanddaertoe gecommitteerd, of misschien oock wel in HaerEd. Gr. Mog. Vergaderinge geconfereert; ende isejndelyck geconvenieert, dat men sal voorhoudenaen den Grave D'AVAUX in substantie: Dat redelycke satisfactie aen den Keyser ten opsightevan de Spaensse successie soude worden gegeven. Dat de trouppes van den Coninck van Vranckryckbinnen seekeren corten tyt souden worden getrockenuyt de Spaensse Nederlanden, en nimmermeer daerinwerden gebraght. Dat de steden en forten van Venloo i), Ruremonde,Stevensweert, Luxemburgh, Namen, Charleroi/, Mons ,Dendermonde, Damme en St. Donaes met de Casteelenen 't gene daeraen

behoort, souden worden overgegevenaen den Staet, om privative deselve te besetten methare garnisoenen soodanigh als Haer Ho. Mo. sullengoetvinden; het volle commando en gesagh hebbenover alle het militair, en de fortificatie-wercken mogenver ster eken; en laetende aen den Coninck van Spagnede politique Kegeringe en het Ecclesiastique, mits- gaders alle reghten en revenuen. Dat nimmermeer nogh op geenerhande maniereeenige Rycken, Landen of Steden van de SpaensseMonarchie sullen mogen comen aen den Coninckvan Vranckryck. Dat in 't regard van de navigatie, commercie en i) Dr. COREMANS , Contpte-rendu d. seances de la commiss.royale d'Histoire, Bruxelles, 1846, T. XI. 561.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 17 morien aen den Con. soude oversenden , en het ant-woort, 't gene daerop stond te becomen, te synertyt aen ons overbrengen. Eenige van de HeerenGeclep., Edel Mo. Heeren, voerden 't een en't anderaen Syn Exc. te gemoet om het geeyschte te justi-ficeren, en deselve daerdoor te bewegen om over desaeke wat te raisonneren. Maer Syn Exc. liet sighheel weynigh uyt en soghte maer alleen om ons tedoen gelooven, dat de Con. Syn Meester seer soudewesen gesurpreneert, en seekerlyck was gepersua-deert, dat den Staet al te wel was verseekert vansyne vrientschap en genegentheyd van deselve , omsoodanige pretentien te formeren; voeghde met eendaerby, dat deselve waren tegens de

reputatie vanSyn Majt. en strydigh tegens het Testament van denCon. van Spagne, deselve traghtende te doen pas- seren voor een dismembrement van de Monarchie.Eyndelyck Syn Exc. nogh eens hebbende gereitereert,dat niet anders conde doen als de geschriften teschicken aen den Coninck Syn Meester, en afwaghtende ordres die hem daerop souden worden gegeven,syn de Heeren Gedep. gescheyden en hebben vanhaer wedervaren gedaen rapport aen Haer Ho. Mo.dewelcke tot dien eynde tegen ses uyre waren ge-convoceert. Wy wenschen alle heyl en voorspoetover UEd. Mo. regeringe en personen, en blyven,Edele Mogende Heeren, UWEd. Mo. ootmoedige en onderdanige Dienaren, EVERARD VAN WEEDE. J. VAN DEK DOES. C. VAN DOMBURGH. 12





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 179 B'AVAUX in een conferentie sullen worden voorge- dragen de navolgende pointen: Naerdemael den Coning van Groot Brittannienende de Heeren Staten-Generael der VereenigdeNederlanden den 25. Maert des voorleden jaers 1700met den Coning van Vrankryk hebben aengegaeiieen Tractaet van partagie, om voor te comen detroubles en onlusten , die over de successie van denlaetst overleden Coning van Spaigne, so die sonderkinderen mochte comen te overlyden, souden connenontstaen , ende dat het oogmerck van de hoge con-trahenten daerontrent onder anderen wel voorna-mentlyck is geweest de conservatie van de generaelerust en vreede in Europa, ende de particuliere secu-riteyt

van den Staet; soo is evident, dat door denConing van Vrankryk, met het accepteren van hetTestament van den Coning van Spaigne, afgaendevan het voors. Tractaet van partagie, Haer Ho. Mog.het effect van het voors. Tractaet echter niet canwerden benomen, maer dat ten minsten haer dooreen equivalent, ofte ander middel, het ooghmerckvan het voors. Tractaet, te weeten, de voors. ge- neraele ruste ende vreede, ende de particulieresecuriteyt van den Staet moet werden gepraesteert.Dienvolgende souden Haer Ho. Mog. requireren, datom te comen tot die generaele ruste ende vreede,waerin een groot gedeelte van haere securiteyt be-staet, aen den Keyser soude mogen werden gegevenredelycke satisfactie ende contentement ontrent synepretensien over de successie van Spaigne,

die met 12*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 181 Dat tot de particuliere securiteyt van den Staet,aen liaer sullen werden overgelevert, ende tot haereprivative besettinge gelaeten de steden, plaetsen endeforten van Venlo , Roermond, Stevenswaerd , Luxem- burg , Namen, Charleroy, Mans, Dendermotide, Dammeende St. Donaes, met de casteelen tot deselve stedenende plaetsen behorende, mitsgaders alle d'om- endeaenleggende forten en fortificatiewerken , alle in diestaet, als deselve tegenwoordig syn , met magt omaldaer sodanige garnisoenen van haer ende haeregeallieerden, die sy daertoe sullen requireren, teleggen ende te houden, als sy te rade sullen werden;sonder dat by Vrankryk, ofte Spaigne eenige deminste militie daerin sal

mogen werden gelegt, nochteagter ofte ontrent de voors. steden, plaetsen, cas- teelen ende forten eenige andere sterckte ofte fortengeconstitueert ofte yets gedaen , waerdoor het effectvan de voors. besettinge eenigsins soude cunnenwerden benaerdeelt ofte vermindert. Dat het aen den Staet sal vrystaen, haere res-pective garnisoenen in de voors. steden, plaetsen,casteelen ende forten te vermeerderen , verminderenende veranderen, naer haer welgevallen, ende indeselve te senden vivres, amunitien , wapenen , ma- terialen tot de fortificatien, ende alle 't gene tendienste van deselve garnisoenen ende fortificatien salbehoren ende nodig syn; ende dat tot transport vanalle 't selve, mitsgaders van de voors. garnisoenenaltyts over den Spaenschen bodem ende rivieren salmoeten worden

gelaeten de vrye passagie, gins en







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 184 nieten, ofte in het toecomende nog souden mogencomen te genieten, ofte aen deselve toegestaen werden. Dat de naecominge van alle de voors. pointen inhet generael, ende yder van dien in het particulier,by de Coningen van Vrankryk ende Spaigne voorhaer en haere naecomelingen, solemnelyck sal moetenwerden belooft. Dat het Tractaet hierover te maecken, sal werdengegarandeert door sodanige Coningen , Princen endePotentaten , als d'een of d'ander van de hoge con- tractanten daertoe sal requireren, ende dat op dekragtighste maniere, als deselve sullen te rade werden. Reserverende de voors. pointen in de onderhande-linge sodanig verder te extenderen, als tot elucidatieende meerder claerheyt

van de reghte meyninge vandien , ende voorcominge van eenige differenten voorhet toecomende sal nodigh wesen. Ende werden de Heeren VAN ESSEN , ende andereHaer Ho. Mog. Gedep. tot de buytenlandsche saec-ken, mits desen versogt ende gecommitteert, om vanhet gunt voors. is , aen gem. Heere Grave D'AVAUXkennisse te geven , ende daerover met denselven inconferentie ende negotiatie te treden. XXII. (Origineel). Edele Mogende Heeren, Tot nogh toe is geen naeder conferentie gehoudenmet den Heere Grave van AVAUX , en naer ick be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 185 right ben, can men oock niet mercken , dat deselveordre soude hebben, om daertoe aenleydinge te geven.Gisteren, Ed. Mo. Heeren, is by Haer Ho. Mo.geresolveert, dat door de Admirahteyt op de Mazevyr drimmelaers sullen werden gesonden naer deboven-Ryn, om sooveel mogelyck te precaveren, datgeen vreemde trouppes die riviere comen te passe- ren ; maer die Heeren Kaeden hebben bedongen,dat tot het gereet maeken van vyr nieuwe, te ge-bruycken ter plaetse , daer dese waren gedestineert,by de Provintien van Gelderland, Uytrecht en Over-yssel aen haer sal moeten werden gefurneert de sommevan 48 m. (f 48000) guldens, alvorens dat de gemeltevyr sullen connen

vertrecken. Ende van dage ismy op het alderserieuste en sterckste verseekert, datdat collegie sigh stipt sal houden aen die conditie;waerom ick nodigh hebbe geacht, 't selve aen UEd.Mo. te adverteren ende in bedencken te geven of dedienst van 't gemeen niet vereyscht , dat het contin- gent by de Provintie van Utrecht in de voors. sommete dragen , sonder uytstel magh werden getelt, opdatof misschien by de Franssen yet moghte werden on- dernomen, voordat deselve vaertuygen op hare postenmoghten wesen, onse Staten daerover niet mogenwerden beschuldight. Ingevalle UEd. Mo. oordelen, dat die penningensonder voorgaende consent van de Staten connenwerden betaelt, versoecke ick daervan te mogenwerden verwittight, ten eynde ick my aen den Kaedtvan State moghte

informeren, hoeveel de quote van



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 18(5 onse Provintie in de gemelte 48 m. sal beloopen;ende vervolgens oock spreecken met den Heer VANKLLEMEET *), of dat geit te laten afhaelen. lek blyve,Edele Mogende Heeren, UWEd. Mo. gans ootmoedigeen bereydwillige Dienaer, EVERAKD VAN WEEDE. Hage, den 19. April 1701. XXIII. (Origineel). WelEdele Gestr. Heere, Door brenger deses is my huyden morgen toege-comen de missive aen Haer Ho. Mo. by de HeerenHaer Ed. Mo. Gedep., in eene periode wat veran- dert , en nevens deselve UEd. aengename van gistertot myne informatie. lek ben aen UEd. voor datlaeste en voor de moeyte van de myne van daeghste voren my te hebben terugli gesonden, seer ver-plight; en omdat UWEd. desen

morgen sal hebbenontfangen de myne van gister, in dewelcke ick UWEd.hadde geadviseert, dat de Gecommitteerden van onseProvintie des voormiddaghs de missive van de Statenvan onse Provintie ter Vergaderinge van Haer Ho.Mo. hadden overgelevert en laten lesen, ende oockuyt wat redenen deselve hadden geoordeelt, sulx tenuyterste nootsaekelyck en oock van dienst te wesen, ') Ontvanger-Generaal.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 188 gedragen , dat lioogstged. Syne Majt. hier te landeaangecomen was, ende serieuse reflectie hadde ge-maeckt op de tegenwoordige onseekere constitutie vant y den , en van de uytterste necessiteyt hadde geagt,dat een nauwe verbintenisse wierde aengegaen tus-schen Syne Keyserl. Majt., Syne Con. Majt. vanGroot Brittannien ende Haer Ho. Mo.: dat daeroverhebbende laten confereren met de Keyserl. Ministers,tegenwoordig alhier in den Hage synde , vervolgenswas opgestelt het project-Tractaet van alliantie, aenhet eynde deses geinsereert; dat hoogstged. SyneMajt. oordeelende hetselve te kunnen dienen tot be-reykinge van de generale vreede in Europa, endede particuliere securiteyt voor Engeland ende

denStaet, niet hadde kunnen afsyn daervan communi- catie te geven aen Haer Ho. Mo., met recomman- datie om hetselve , hoe eerder soo beter, in delibe- ratie te leggen, ten eynde daerop door de drie hoogemagten een goet en salutair beslnyt moge genomenwerden. Waerop gedelibereert synde , is goetgevon-den en verstaen, dat copie van het voors. Project-Tractaet gestelt sal werden in handen van de HeerenGedep. van de respective Provintien , dewelke mitsdesen werden versogt, daervan ieder in den haren ,op de bequaamste , spoedigste en allersecreetste wyse,kennisse te geven ende uyt te werken, dat sy HeerenGedep., sonder eenig het minste tytversuym, mogenwerden geauthoriseert, om het voors. project-Tractaette perfectionneren , te teeckenen ende oock te ratifi- ceren ; insgelycx werden de

Heeren Gedep. versogt





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 190 en daerenboven doselve eedt oock, alvorens het pro- ject over te leveren, te laten presteren by diegene,dewelcke het sullen ontfangen of moeten sien en ex- amineren. En om dat te beter te connen besorgen,is yder Gecommitteerde , d'een wat nae den anderen,om geen ombrage te geven, daermede vertrockennaer syne Provincie. En, omdat ick naeby was aende onse, ende dat myne Heeren de Staten niet enwaren vergadert, waren de Leden van de anderePro vintien, en vooral oock de Heere Raedpensionarisvan gevoelen, dat ick tot op het laeste of misschienHacr E d. Mo. ondertussen over een andere affairemoghten of souden moeten werden geconvoceert, mynereyse soude verschuyven; ende dat uyt die

becom-mernisse en bedenckinge , dat indien Haer Ed. Mo.op myn aencompste in de Provintie extraordinarisquaemen te vergaderen, eenige opmerckinge daeropsoude vallen, en vervolgens ondersoeck worden ge-daen. Nu vinde ick my seer embarasseert, Ed. Mo,Heeren, hoe ick dit werck sal aenleggen. Drie ofvyer van de Heeren, naer hare Provintie verreyst,hebben alrede de approbatie van de Heeren harePrincipalen, herwaerts geschickt door een expresse ,en syn om de saecke te beter te bedecken, by pro- visie aldaer gebleven. De Minister van den Keyserheeft my gister avond geseyt, daeghs te voren ty-dinge te hebben becomen, dat de courier door SynExc. met het project afgeveerdight, tot Weenen wasgearriveert, en in weynigh dagen soude worden ge-depescheert, en oversulx alle uyre hier

wierde te



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 191 gemoet gesien. En dese middagli hebbe ick uyt denHeere Raedpensionaris vernomen, dat in twee of driedagen de autorisatie van de resterende Provintienoock sullen wesen aengebragbt; en daerom hebbeick met concert van die Minister geresolveert, omdoor dese expresse het gemelte Project aen UEd.Mo. over te senden en te versoecken, dat deselvemet den anderen gelieven te overwegen , door watwegh ick bequaemst metten eersten sal connen wer- den gestelt in state, om het gemelt Tractaet vanAlliantie mede te teeckenen. Syn Ed. soowel alsick, soude meynen het gevoeghlyckste, promptste enoock seeckerste te wesen, dat UEd. Mo. my opapprobatie van myn Heeren de

Staten daertoe be- liefden te autoriseren. Ick soude dan de onderscbry-vinge mede doen, en op de eerste Vergaderingevan Haer Ed. Mo. soude daerop connen worden ge-requireert het adveu en de ratificatie. De saecke,Ed. Mo. Heeren, is al te pressant en vereyscht alte grooten haest, voornamentlyck dewyl de Gravevan D'AVAUX is vertrocken, om daerontrent eenigede minste tyt te versuymen; want soo lang hetTractaet niet sal syn geteeckent, en de Keysersesulx aen de Fursten in 't Ryk connen bekent mae-.ken, verseeckeren ons de Ministers van Syne Key-ser1 Iki.ajt., dat geene offitien connen worden gedaenaen de Cercles, om haer te Afergen, dat sy aen deneutraliteyt renonceren, off sigh voor het Ryk ver-claren; en by gevolge is uyt het Ryk nogh secoursnogh diversie te

hoopen, voordat het eerste sal wesen















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 198 XXX. (Origineel.) Wel Edele Gestrenge Heere , lek sende hyernevens het concept van een oft'en-sive ende defensive Alliantie tusschen den Coninckvan Groot Bretagne en onsen Staet aen te gaen in- gevolge en op den voet, als die gene dewelcke metden Keyser is geslooten. Hoewel om die te accom-pagneren, daerby is gevoeght een missive van HaerHo. Mo. aen de Heeren Staten van onse Provintie,soo heeft de saecke evenwel niet gedient nogh isverhandelt als by de Heeren Gedep. tot de buyten-lantse saecken, en by deselve is de missive oockgeschreven, sonder dat ter vergaderinge van HaerHo. Mo. van 't een of 't ander eenige openinge ofkennisse is gegeven, omdat de Coninck

geoordeeltheeft, dat het werck vooreerst nogh behoort te wordengesecreteert. Ende daerom , WelEd, Heere, hebbeick soowel als de andere leden , by dewelcke de con- ferentie is gehouden, aengenomen te besorgen dathet gemelte concept magh worden geexamineert, ge-approbeert en vervolgens oock geratificeert op deselvewyse als nu eenige maelen in 't regard van de anderesecrete Tractaten is gepractiseert. Ick versoeck der- halve, WelEd. Pleere, dat UWEd. 't selve believevoort berigten en overleveren aen de Heeren, by







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 201 wint, verseeckert synde dat het Tractaet aldaernu al is aengecomen; en soo haest hy deselve salhebben ontfangen , sal Syn Exc. met veel empresse-ment aanhouden , dat de uytwisselinge van de ratifi- catie sonder eenigh uytstel moge worden gedaen.Holland is gereet, gelyck oock nogh twee of drieandere Provintien , welckers Heeren Principalen byhet overschicken van hare autorisatie aen hare Gedep.,deselve oock hebben gelast het Tractaet vervolghlyckmede te ratificeren. Die van Gelderland en Overysselsyn gepersuadeert, dat in twee of drie dagen daertoemede sullen syn in staet, en dat maekt my verlegenhoedanigh ick my in dat geval dan sal draegen,dewyl de

Staten van onse Provintie eerst over drieweken sullen vergaderen. De Heere Raedpensionaris,aen wien ick die difficulteyt hebbe te gemoet ge-voert , meynde en wilde my bewegen, dat als hetdaerop aen soude mogen comen, ick uyt craghtevan de autorisatie van de Heeren Gedep. tot desecrete saecken, my gegevend* om het Tractaet teteeckenen , 't selve oock maer soude ratificeren , endat Syn Ed. op hem wilde nemen te besorgeu , datde Gecomm. van de andere Provintien sulx goetsouden keuren , en daermede vernoeght syn , tot datde Staten souden syn vergadert geweest. Ick ver-soecke , WelEd. Heere , dat UWEd. aen de HeerenGedep. tot de secrete saecken dese believe te com- municeren , ende aen Haer Ed. Mo. te vragen hareopinie , en hoedanigh

haer Ed. oordelen , dat ick mysoude connen gouverneren. Ingevalle deselve van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 203 de principale pointen te brengen in de declaratievan oorlogh, en vastgestelt dat deselve op een endenselven dagh, sullende syn den 15 May naest-cornende, sal geschieden by yder van de hoogeGeallieerden *). By Haer Ho. Mo., Edele MogendeHeeren , is mede wel geresolveert een aensienelyckeAmbassade te senden aen de Coninginne van GrootBretagne, en by de Heeren Staten van Holland,dat van Haer Ed. Gr. Mo. wegen sal worden voor- gedragen de Heere Baron VAN REEDE , Heere vanLier; maer tot nogh toe niet besloten , uyt hoeveelpersonen die besendinge sal bestaen, en wat personendie nevens den Heere van de Lier sullen bekleden,lek wensche alle

heyl en segen over UEd. Mo. il-lustre Regeringe ende derselver Leden, en blyve,Edele Mogende Heeren, UEd. Mo. ootmoedige en gansbereydwillige Dienaer, EVERARD VAN WEEDE. Hage, den 19. April 1702. XXXIII. (Origineel). Edele Mogende Heeren, Ingevolge van 't gene in het Groote Tractaet tus-schen den Keyser, den Coninck van Engeland enonsen Staet is geconditioneert aengaendc het breeken i) COKEMANS, Compte-rendu, T. XI. 579.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 204 en intreden in een oorlogh met de Coningen vanVranckryck en van Spagne geresolveert synde, datdeselve by de drie hooge Geallieerden soude \voriengedaen te gelyck en op een ende denselven dagh,en dat die soude syn de vyftiende van de lopendemaent May, is liet ontwerp van de declaratie de-welcke van wegen desen Staet soude geschieden,op huyden eerst in een besogne van de Heeren totde buytenlantse saeken, en vervolgens in de vollevergaderinge van Haer Ho. Mo. gelesen en geag-greeert; en vastgestelt, dat deselve aenstonts sal wordengedruckt en soo tydelyck aen de respective Provin-tien gesonden , dat die op den 15. naestcomende inyder van deselve sal connen worden gepubliceert

*).Omdat Haer Ho. Mo. oordelen, Edele MogendeHeeren, dat het is van de uyterste nootsaokelyckheyden dienst, dat dese saeke niet en magh comen uytte lecken voor den tyt, hebben alle de aenwesendeLeden van de Vergaderinge eenparich belooft en aen-genomen op den eedt, by haer aent Land gedaen ,aen niemand, wie het oock soude mogen syn, yethet minste daervan te sullen seggen of laeten blycken,ende oock onder die advertentie te sullen versoeckenaen die Heeren , aen dewelcke sy volgens de ordrevan haer Regeringe , kennisse van dyen sullen moe- ten geven. Soo haest het Manifest sal wesen ge- druckt , sullen wy niet naerlaten, 't selve aen UEd.Mo. te addresseren. i) Verg. hierbij BOSSCHA, U' Deel, bl. 399, 300.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 209 in haer vermogen is, om die vast en bestendig tedoen blyven. Dat Haer Ho. Mo. ten dien eynde bereyt en ge- negen syn, om de Tractaten en alliantien, met denlaetst overleden Coning onsterffelyker gedagtenisse,gelyk ook die met andere Coningen, Hare Majts.praedecesseurs gesloten, te onderhouden, te vernieu- wen, en sooveel het noodig soude syn, te versterc-ken en te vermeerderen. Dat Haer Ho. Mo. van gelyken genegen en gere-solveert syn, om vastelyk te blyven by de mesures,met hoogstged. nu laetst overleden Syne Majt. vanGroot Brittannien glor. ged. ten opsigte van de te- genwoordige constitutie van tyden, tot voorstant,bescherminge en veyligheyt

van wedersyts Eyken enStaten, en tot behoudenisse van de vryheyt vangansch Europa tegen de groote overmagt van Vranck-ryk genomen; ende met hoogstged. Hare Majt. soo-danige verdere mesures daerover te nemen, als naergelegentheyt van tyden en saken, nodig of dienstiggeoordeelt sullen worden. En sullen voorts generalyk by alle gelegenthedenen door alle bequame wegen ende middelen hoogst- ged. Hare Majt. tragten te persuaderen van Haer Ho.Mo. opregte sentimenten, van de estime voor haer per- soon en vruntschap, ende van hare vaste resolutie omde gemene saeke met al haer magt te helpen bevorderen.Gemelte Heeren extraords. Ambrs. sullen vervol- gens oock soecken uyt te wereken, dat de vorigeTractaten en alliantien vernieuwt

mogen worden; 14





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 211 ende met betuyginge van Haer Ho. Mo. besondereestime voor syn persoon, aen denselven de interessenvan den Staat en van het gemeen ten besten re- commanderen. Ende sullen wyders soo aen Hare Majt., als aenHare Raden en Ministers, daer sy Heeren Ambrs.het van vrugt sullen oordeelen, serieuselyck repre- senteren, dat den oorlog tegenwoordig vastgestelt enbegonnen synde, den last daervan voornamentlyk opden Staat aencomt, naerdien het genoegsaem blykt,dat Vranckryk syne grootste efforten sal doen omdesen Staat t'onder te brengen, om die t'onderge-bragt en magteloos gemaekt hebbende, syne verreuytsiende desseynen te ligter te executeren, en

vande rest van Europa meester te werden. Dat HaerHo. Mo. seer swaer overlast synde, en in een kleinLand weynigh ressource hebbende , insonderheyt denavigatie en commercie door den oorlog geinterrum-peert wordende, om hare saecke staende te houden,haer grootste vertrouwen, naer den genadigen by-stant en zegen van God Almagtig, stellen op dehulpe van hoogstged. Hare Majt.; ende sullen ver- volgens versoecken ende instantien doen , dat de 40m. man, die van wegen Hare Majt. aen dese sydevan de zee onderhouden souden werden, spoedigmogen werden gesuppleert, naerdien het missen vaneen gedeelte van die trouppes, waerop staat gemaektis, alhier groote verlegentheyt geeft; en dat vervol- gens de secourssen van Hare Majt. mogen

werdenvermeerdert en vergroot, om den oorlog met vigueur, 14*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 213 (Fiat insertie.) Van gelyken sullen sy, volgens Haer Ho. Ma.resolutie van 26. October 1656 binnen den tyt vantwee maenden en uytterlyk drie maenden naer haret'huyskomste en gedaen rapport, hare declaratienmoeten overleveren. Nog sullen sy gehouden synde stucken , die haer uyt de Griffie van Haer Ho.Mo., onder behoorlyken inventaris ende recepisse ,medegegeven ofte toegesonden souden mogen werden,t'haerder wederkomste nevens het voors. Verbaal terestitueren, ende oock onder inventaris overleverenalle soodanige originele ende andere stucken, als sygedurende dese Extraords. Ambassade, souden mogenbecomen, om ter Griffie geseponeert te

werden.Eyndelyk sullen sy Heeren Extrs. Ambrs. punctue-lyck hebben te agtervolgen Haer Ho. Mo. resolutievan 10. Augusti 1651 en 29 April 1675 op hetsubject van het accepteren van giften ofte geschenc-ken genomen, ten welcken eynde de voors. resolutienalhier staen geinsereert. (Fiat insertio.) Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderingevan de hooggemelte Heeren Staten-Generael. Inden Hage den 13. Mey 1702. Ter ordonnantie van deselve.



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 222 VERSCHEIDENHEDEN. UIT DEN TIJD VAN DE OVERDRAGT DEKTEMPORALITEIT VAN UTRECHT. (Vergel. Jaarg. 1847, blz. 70.) 1527. Evert Soudenbalch beroempt hem seer Op allen plaetsen, hoe scherp hy weer Van syne vianden tot rekeninge versocht. (Wye, isser een gepijnt oft ter doot gebrocht?) Wat wil hy clappen hy en sy niet bevonden!... Hadden de Staten hem niet onderwonden De Iselsteinse rekeninge aen den Elect *) te keeren, So soude men sijn boeverie eerst hebben connen leeren ; Maer de uytspraeck is in d'asse gebleven, Den Elect woude sijn vrinden niet te voren geven. Dan, hebben Evert ende Goirt deuchdelicken geregeert: &quot;Waerom hebben sy geleyde

begeert, Bisschop HENDKIK VAN BEUEREN,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 223 Soo wel tot Wijck als in andere steden?Daer aen schijnt het dat sy des rechts niet waren te vreden.Dat meer is, als sy twee hadden vernomenDat het Bisdom aen de Keyser soude comen,Hebben sy den Elect also onderwesen,Dat hy ter stadt clocken aff dede lesen,Al dat van S. Marcus avont was geschietA°. vyffendetwintich, dat dede hy te niet,Ende dat men geenen recht daer op soude voortvaren;Indien sy twe dan middelretijt veronrecht waren,Hadde hem eerlicker geweest sulcx niet te verhengenDat onrecht in 't licht ende voor recht te brengen;Doch laet onpartysche daer weder toe committeren,Op 's lants costen die rekeninge weder visiteren,Isser parthie gehandelt,

men laetse dan steken,Soo moet Evert ende Guert haer deuchden uytbreken.Isser oock recht gehandelt men doet executeren,Ter armen wichteren behoeff die penningen keeren,Diese hebben besuert met haer sweet en bloet;Want noch valtse de Iselsteinsche schattinge te groet.Soude ick alle de geschiedenisse verhalen,Het waer te lang, dus moste ick dralen;Des heb ick hier sonderling niemant genoemtDan daer het verloop eerst henen coempt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 224 UIT DEN TIJD VAN DEN OPSTAND TEGEN SPANJE. Anno 1576 de statu belgico hic ex Vergilianisversibus consutus cento. Rex Philippus. Aeneas ignarus abest. Ordines. Hic amor, haec patria est? Archidux Matthias. Nil hic nee ausus nee potuit. Aleconius. Hic pietatis lionos, sic nos in sceptrareponis. Aurantius. Ille dolos, dirumque nefas sub pec-tore versat. Legatus Sivartzburg. love missns ab alto inter-pres Divum. Casimir. Palat. Femineae praedae et spoliorum ex-ardet amore. ArscJwt. dux. Non ponebat enim rumores ante sa-lutem. Froimont. Insignem pietate virum, tot adire labo-res Impulerat. Fresin. Ille impiger hausit spumantem pateram. Aldegonde. Ore potens nimium gaudens

populari-bns au ris. Bossu. Ostendunt terris hunc tantum fata. Lalain. Tu ne cede malis sed contra audentior ito. Buren. Si quae fata aspera rumpas. Tu Marcel- lus eris. Vicecomes Gandav. In utrumque paratus, ceu ver-sare etc.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 228 Geven te kennen dat gy sijt gesproten van een boer van ApcauDie hem verstont op coeyen te melcken en 't hoy te mayen,Daer na met hennip omginck en quatn in de Weert lijndrayen.C. Hoort toch wat is dit 't welck niet en sluyt,U grootvader om vracht liep met een lijnt in de schuyt,Maer u vader (heb ik gedroomt oft onthouwen?)Die heeft hem geneert met bier te brouwen.Segt my doch, hoe comt gy aan 'tgroote goet?Om de digniteyt ginck u huysfrou den president te gemoet Met een half dosijn croesens al of gy 't niet en wiste,En doen gy stadt cameraer waert dapperlick viste,Gy timmerde Sprockelenborch, yser, poorten en ha- meyen ,Het was u gadinge, u rekeninge met beschaemtheit ginckt

beleyen, Gy hadt in scanden gebleven en qualick belatenHadt gy tot dien tijt geen Cristoffel gehadt te baten. B. Dat gy sulcx wilt verhalen ende pratenGy maeckt het te plomp, 'tgaet boven maten,Die kijnder op straet weten van u te spreecken,Ja, de oude luyden weten wyder van ander streecken;Noch hebt gy daer en boven een sonderlinge deucht,Gy slacht den hont in 't hoy, gy gont noch en meucht.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 229 Deur u vromicheit en sijt gy niet verheven ,Al wordt van sijn Excellentie voor u gescreven,Men weet wel door wien, dat gaept als een oven;Van droochscheren ende ossenweyden, nae myn geloven,Sout gy beter verstant hebben dan een stadt te regeren;&quot;Want van enige subtylheyt ofte studeren,Heeren Potentaten oft gesanten mede te spreken sijt gy te dom, Want dat gy u moeders tael niet en cost soo waert gy stom. C. Wel lantsman, geeft my daer op oock de handt,Want van sulcx hebt gy als ick effen goet verstant. B. In subtylheit gaef ick u wel te raden ,Het waer u te vergeven, wandelde gy rechte paden,Gedenckt: Omnia si perdas famam servare memento,Gy sijt soo

eerlick dat schand is, want men u kent also. c. Swijcht van u subtylheyt ende goede administratie,Want van u eygen baet hebt gy een goede gratieIn 't timmeren van lichtscheppinge door anderluyden muyren, Soo dat gy ewich crackeel hebt met u gebueren,'t Welck , eylacy, is weynich t' uwer eeren ;Ick soude my van beschaemtheyt nergens weten te- keerenDat my sulcken faem soude nagaen. B.Ja, hoort doch crayen desen haen!



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 230 Doen gy als vennoot in 't cijnshuys den impostbeurs aen naemt te tellen,En seyt sy was u ontnomen op St. Janskerkhof van twee gesellen, Gy swoert tegens u compagnie sulx haer persuadeerden;Van joncx op gy u met sulcke practique geneerden,Ende oock in u jeucht dickwils gestraft worden in 't school.C. Wat laet hem toch duncken desen oom coolVan subtylheyt te spreecken! Gy waert te plomp;Hadt gy medicus geweest, gy besaecht dat water door een clomp, Advijs van den Bruynen kistemaker bovenin de stadt,Daer gy u meecht aen hylicken wout, het viel te plat,Gy creecht haren scat en liet hem wercken;'t Was seecker te plomp, die boeren souden 'tmercken,Maer gy bedecten 't met een

mantel als catolijckNochtans niet te meer in deuchden rijck. B. U religie hangt alleen aen 't gewin,Tot die vermaledide giericheyt strect alleen u gesin,Kynderen te helpen doopen op d'oude, sulcx gy refuseert,Maer om capoenen te deylen wert St. Maerten door u geeert.Het sy catolijck, confessionist, gereformeert, 't geit u gelijck Als gy meucht maken u kynderen rijck.Wat leyt u aen eer, men can er niet om coopen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 231 Gy hangt de huyck nae de wijnt om winst te hebben met hopen; lek laet het loopen al dat men noch van u seyt,Of men deucht ofte scande van u verbreyt,Gy hebt soo veel schaemts als een aep sterts. C. Men schelt geen coey blaer of sy heeft wat swerts,'t Selfde heb ick van u wel horen verhalenDat gy cloeck in 'tontfangen sijt ende traech in 'tbetalen,Dus maeckt het niet te veel of ick seg u wat meer. 't Besluyt. Met dien nam mijn droom een keer,Want sy begosten malcanderen heel te schelden,So dat d'eenen sijn opsteker velden,Ende deur voorby gaen de schoolkynderen met sang,Eiepen so seer dat ick uyt mijn slaep ontspranck;Ick dachte hoe my sulcken droom quam

vexerenVan mijn overheyt, die ick begeerde te eeren,Maer gemeenlick daer men dagelycx veel af hoort,Daer droomt men 's nachts of't sijn menschen gebreecken,Pasquillen op ymant te maecken t' en behoort niet te gescien, Elcx schuwet abuysen want droomen en can men niemant verbien. Finis.Dit is geschreven ende voleynt den 28 January 1580.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 232 UIT DEN TIJD VAN LEYCESTER. De leone belgico, pedem vulneratum Angliae Ke-ginae offerente in adventu Leicestriae comitis. Cernitur ecce novus roultum mutatus ab illo Qui patriae visu' est arce leone leo:Vulneris unde tibi pede in illo rima cruenti Ense quo vibrans ungue micare soles?Num te forte rosas 1) vellentem spina repente Laeserat ? anne putas sente carere rosas ?Quis diadema tuo de vertice transtulit hostis, Curnam procumbis scandere ad alta volens ?Quaeso ubi telorum stringentia vincula fasces 3) ? Siccine demittes ardua colla comas ?Adspectu poteras solo terrere superbos, Atque iubas alte tollere repis humi,Inque sinum clinare caput tu virginis audes 8) Eobur ubi Sampson perdidit

omne suum,Ursum nonne vides *), nectunt quem vincula trunco, Vinciri properas liber ut esse velis ? i) Bosa reginae Angliae dicata, et alludit ad fabulam Ve-neris, quam habes apud Aphthonium. s) Concordiae symbolum Ordinibus Trajectensibus.J) Elisabetliae Tudcrae.4) Insignia Dudleiorum.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 234 Pueri ad senes. Adiutorium nostrum in nomino Domini qui fecit coe-lum et terram. Finis. PASQUIL. Het sprack tot Utrecht eenen boer: Dese vijfF maecken groot rumoer, Waar van is d' eerste bischop Hermannus Modet, Die tweede Deventer, meer mager als vet, Die derde Agyllaeus, cael ende beroyt, De vierde Jaques de Pottere, die geern poyt, De vijfde Maillart de Cuiper, banquerotier, Hy sprack: waren dese geesten van hier, So waer Utrecht verlost van groot tempeest, Want dese blasen in de hopluyden haren geest.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 235 OPGAVE VAN EENIGE ONKOSTEN, GEMAAKT BIJ HET OVERLIJDEN VAH H. K. H. DE PEINSESSE GOUVERNANTE.1759. Memorie van alle de klokken die ge-luyd hebben in de stad van Utrecht enderzelver voorsteden, alsmede hoe veelmenschen dezelve hebben getrokken, overden dood van Hare Koninkl. HoogheidMevrouw de Princesse Gouvernante. Men heeft beginnen te luiden den15 Januarij 1759, drie maal daags, als:'s morgens van 8 tot 9 uren; van 11 tot12 uren; des middags van 4 tot 5 uren,en zulks heeft geduurd acht dagen, totden 22 Januarij 1759 incluys. En we- derom begonnen den 20 Februarij totden 23 dito, zijnde nog vier dagen,makende te zamen

twaalf dagen.

























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 24? naar den veranderlijken tijdgeest, zich in andere-kleuren of onderscheiden vormen vertoonen zullen. Ook ons vaderland kan , helaas, voorbeelden aan- wijzen van alles wat te dien aanzien elders voorviel.Wij deelen hier een paar staaltjes mede van ouderevervolgingen, wel niet te vuur en te zwaard, maardie, ook zonder brandstapel of schavot, karakteristiekgenoeg zijn om herdacht te worden. Het is bijna overbodig onze lezers te herinnerendat het eerste schimpschrift hoofdzakelijk doelt op depogingen der hervormde geestelijkheid van Utrecht,om ten behoeve van kerk en onderwijs (d. i. tot on- derhoud van leeraars , onderwijzers , kerken , torens,klokken, kosterijen en

schoolgebouwen) in het bezitte geraken van de zoogenaamde kerkelijke of klooster- goederen , een strijd met het burgerlijk gezag, diemet verbittering gevoerd werd en menig kwaadaardiggeschrift het licht deed zien. De hier afgedruktegelijktijdige kopij kwam ons onlangs in handen. De handelingen der Classis van Amersfoort en derStaten van Utrecht met den Maartensdijkschen mo- lenaar behoeven geene nadere toelichting. Wat destukken uit den tijd van het fransche bestuur aan- gaat , meenen wij er bij te moeten voegen , dat er ,ons wetens , geene geregtelijke vervolgingen zijn be- gonnen en het zoo achterdochtig Gouvernement vol- komen gerust gesteld was door de verzekeringen vanhare politie. Onze lezers mogen aan de woorden van deze laat- ste, naar

goedvinden, eene sterkere of zwakkere be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 248 teekenis geven, maar ons komt het voor dat de rustvan het reuzengevaarte des keizerrijks eenen zeer jam-merlijken grondslag had in de aangeduide vrolijkheidvan jongelieden, en dat wel bij het berigt dat eronder de leeraren der onderscheidene kerkgenoot- schappen personen werden gevonden, die weinig aande bestaande orde van zaken gehecht waren; iets datdien leeraren gewis niet tot oneer strekt. Concept van een Instructie , by my CarolusDemaets ende mijnen waerden medebroeder Gis-bertus Voet beraemt, omme te dienen tot restau- ratie van de vervallen gerechtigheden, dewelckede kercke alhier binnen Vtrecht in ouden tijdengehad heeft ende oorspronckelyck aende

selvegefundeert is, ten insichte de selve de sorge vande saelicheyt der sielen vande gemeente alhiertot Vtrecht gehad heeft; welckers plaetse endegelegentheyt de Bedienaers des heyligen Euangelijalhier, door Godes genade inde Reformatie deserkercke Christi als nu representeren. Omme alle tegenstandt desen aengaende soo veeldoenlyck is wech te nemen, soo staet vooreerst te lettenals dat de kerckelijcke regeringe ende de temporali-teyt ofte regieringe deser provintie, anno , den Bis- schoppen by de keysers gegeven is, ten insichte haere



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 249 sorge van de sielen der ongeloovigen, ende de selvigeregieringe honderden jaren gedevolveert is op des-selffs successeurs, tot dat anno keyser Carel tenonrechte deselve temporaliteyt aen hem vercregenheeft, tegens d'intentie des eersten fundateurs, endemet recht deselve aen de Bedienaers des Euangeliums,dwelcke als nu de rechte sorgen van Christi gemeentealhier hebben ende deselve sorgelyck waernemen ,wederom behoort toegestaen te worden, als mede bygevolch van dien, alle de goederen daeraan oor-spronckelyck specterende. Ende om dit op 't gevoechlyckst in 't werck te stel- len , soo ist noodich voor eerst wel te bedenken opalle middelen daertoe

dienende, welcke naevolgendemiddelen, ons bedunckens, de bequaemste sullenwesen, doch sullen de broeders wel nouwe regardnemen, ende voor al gewaerschout wesen, van nietsin dese saeck by de handt te nemen dan deze mid- delen hier nae volgende. Inden eersten sal men sich met alle vlijt addres-seeren aen alle goede bekende ende genegene per- sonen , sijnde in de Ilegeringh deser stadt Vtrecht,omme deselve tot de bedieninge der kercke te trek- ken , omme met haer E. E. eerst eenige cleyne fou- ten, die onder den gemeenen man in swangh moch- ten gaen, te weeren ende haer E. E., soo veel mo-gelyck is, in 't particulier in alles gedienstichtelyckte believen. Waerdoor wy de selve lot een yver der kerckesullen opwecken, om alle 't geene by ons sal

werden



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 250 voorgehouden, toetestaen , gelijck wy de beginselendaer van speuren. Ende de selve persoonen in de bedieninge derkercke mede ingebracht hebbende, sullen voortsnouwe regardt nemen van niemandt voorts tot ou- derlingen of diakenen te beroepen , dan die geenendie 't ooch op de regeeringe in de vroetschap heb- ben, ofte merckelyck hare genegentheyt t' onswaertbetoonen. Voorts is noodich dat men sijn devoir doet om allsulke persoonen tot de regeringe op 't hoochste terecommanderen, waerdoor 't goet voornemen canwerden gevordert. Alsdan hebbende de genegentheyt van sodanige per- soonen , dient vooreerst onder haer op de baen ge- bracht te werden, alsmede voor de

gemeente , 't syby monde ofte geschrifte, dat de goederen, eertijtsgefundeert, aen de ' vijf Goodtshuysen gegeven sijntot besorgen der sielen der menschen, welke goede- ren volcomentlyck als nu by wereltlycke persoonenwerden gepossideert, smaeckende geheelyck nae 'tPauadom , ende haer voorts met allegatien ende ar- gumenten soo veel doenlyck is instrueren. Ende gebracht sijnde in dese opinie ende vast gevoe- len van dien, soo sal men mede eenige van de prin-cipaelste bedecktelyck voorstellen, dat soo wanneer deCanonisyen sullen wesen te niet gedaen , het eersteLidt, twelck uyt de Canonicken bestaet, consequen-telyck mede sal wesen vervallen; 't selver als dangedaen sijnde, sal men vooreerst op de stoel voort-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 251 brengen 't superstitieus gebruyck der goederen vanVicaryen, sonder 't gebruyck der Canonisyen teraecken , om 't eerste Lidt deser regeringe in 't eer- ste niet t' offenderen. Alsdan sal men de gemeynte't selve met yver inplanten, ende onse goede yverigebekende in de gemeynte dese .goederen tegen maec-ken, met recommandatie van anderen mede particu-lierlyck t' onderrechten. Dan sal men voorts procederen, ende eenen tijtdese materie onderhouden hebbende , van verre hetgebruyck der Canonicale goederen soetelyck bestraf- fen, ende daer nae een casus conscientiae van 't sel-vige gebruyck maecken , om de gemeente daer eenaffkeer ende een tegenheyt daerinne

te doen crygen. Twelck 't rechte middel sal wesen omme tot 't goedevoornemen te comen, omme metter tijt alsodanigepersonen van de tafel des Heeren te houden. Ende om sulcks bequaemelyck te doen, soo salmen bearbeyden dat alle die gene, die in eenige be-dieninge van ampten ofte officien sijn, eedt sullendoen te wesen van de gereformeerde religie , sulcxals de selve nu ter tijt in dese kercke geleert endeondenvesen wordt ende al voorders mede vercla-ringe overleverende van dat sy lieden 't Avondtmaelldes Heeren frequenteren. Ende de kercke verclarende, dat de personen, dietegens onse leere eenige geestelycke goederen genie- ten , met goede conscientie ten Avondtmael niet enkonnen worden geadmitteert: Soo sal seeckerlyck de Regheringh van het

geseyde



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 eerste Lidt door clese middelen omverre wesen ge-stooten, voorbehoudens dat men ondertusschen degeestelycke goederen, bij d' Edelen ende Ridder- schap genooten, in't minste niet raecken sal, veelmin eenich nadencken geven. Omme met ordre endealle voorsichticheyt in dese saeck te handelen , soosal men aan de Edelen alle goede genegentheyt too-nen, ter tijt toe de gelegentheyt nader sal wesen ge-booren. T'welck aldus volbracht sijnde, sal men de goe- deren van de vijff Ecclesien, Vicarisen ende anderegeestelycke goederen verclaren tot het gebruyck endedienst van de kercke, voorbehoudens dat de Rege-ringhe ende de bedieningh van dien aen de Bedie-naers des G. woorts blijve. Voorts sal

men nader-handt de goederen, gepossideert, ende specterendetot de directie van de Edelen, mede voortbrengentot onderhoudt van d' Academie ende schooien , alssijnde van de selve nature, ende sullen als dan seerlichtelyck tot onse intentie cotnen, vermits de selveEdelen door 't af breecken van 't eerste Lidt geenmacht ofte aenhanch sullen vinden; de conventualeende parochiale goederen, tot directie van dese stadtstaende, sal men laten berusten, om by andere gele-gentheden claerinne sulx te doen als de conjuncturenvan tijden naderhandt sullen willen lijden. Waerdoor de autoriteyt der kerckdienaren groote-lycks toegenomen wesende, sullen, soo veel by onsecreaturen in de Regeringe deser stadt ende kerckc-lycke gemeente connen effectueren, dat sylieden toe



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 253 sullen steramen , dat de dienaren des G. woorts , alshebbende de regeringe der kerkelycke ende geeste-lycke goederen , sullen comen te representeren also-daenige personen als die van ouden tijden in de Re-reringe van dese provintien sijn geweest. Ende d' autoriteyt aengewassen wesende, sullenwy door Godes hulpe ende voorsienicheyt, met lang-heyt van tijden, de politique magistraets persoenensulx regeren ende onderhouden , dat men metter tijtlichtelyck uytwercken sal dat deselve haer niet voor-der sullen hebben te bemoeyen, als haere stadt sulxte regeren als die ten tijde van de Bisschoppen ge-regeert is geweest. Ende om dit ons voornemen te avanceren sal

menalle middelen aenwenden ende alle crachten aenspan-nen, dat men voortaen geen Bedienaers des woortsalhier beroepe, ten sy men haerlieden alvoorens voor- houden onse opinie nopende 't possideren van devoorgemelte geestelycke goederen, ende verseeckert sydat sylieden haer met onze goede meeninge endeopinie conformeren ende daar van secrete ende be-dectelycke ondergetekende acte leveren. Gelijck men mede verseeckert moet wesen van deouderlingen ende diakonen, mede haer meyninge dienaengaende pertinentelyck ondersoeckende, voor endeal eer die tot eenige bedieninge sullen worden voor-gestelt. Dit gecopieert den 2(lett Julij 1655.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 255 op stukken en grieven, lang te voren tegen hem in-gebragt en afgedaan bij minnelijk verdrag op den6. November in den jare 1737 , wanneer hem ookhet oefening houden in zijn huis bij d' E. Classisis toegestaan, deels ook, om dat nieuwe grieven, endaaronder zeer zware, tot zijnen laste opgezocht,onbewezen waren, en eindelijk om dat d' Edele Clas- sis onverhoopt en tegen alle wetten van billijkheid,geweigerd had, de getuigen tot zijne defensie tehooren, daar men zoo vele 'getuigenissen tot zijnenlaste wel had willen opzoeken, welke, zoo de sup-pliant die mogt magtig worden, hij vastelijk ver- trouwt, dat van hem immers de meeste, en in schijnde wigtigste, met overtuigende

tegenbewijzen zoudenkunnen gereprocheerd worden. Waarom veelligt ookde Classis geweigerd heeft die zelve aan hem, opzijn verzoek, uit te geven. Om welke reden en opwelke gronden ook vier leden van gemelde Classis,als twee predikanten van Amersfoort, de predikantvan Westbroek en de predikant van Kortenhocf te- gen die sententie hebben geprotesteerd, uitwijzensden inhoud van die sententie. Dat hij suppliant be- hoorlijk en tijdig heeft geinsinueerd dat appel aanDominus Voet, deputatus et praeses Classis en Do-minus Bopp, Scriba der Classis, gelijk oock aanDs. Croes, predikant te Maartendijk, en aan deszelfsKerkeraad. Dat niettegenstaande dat zijn geinterjec-teerd appel en insinuatie deszelve, Dominus Croesvoornoemd heeft konnen goedvinden, tegen alle

poli- tieke en kerkehjke wetten, op den 26. Julij 1740, des





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 257 en ootmoedige vernedering in submissie is gekomenen zich ingesteld heeft bij de classis, laatst gehou- den op den 17. Augustus 1740, zonder dat declassis die zijne submissie, in geschrifte vervat enaangeboden, heeft willen aannemen, of van de straffeder sententie, op zulk eene sensible wijze reeds overhem uitgevoerd, heeft willen ontslaan; en alzoo daar- enboven die sententie ook spreekt van hem door ge- committeerden ter judicature van den heer procureur-generaal over te geven, waarschijnlijk over onbehoorlijkspreken van den souverein, wel zoo uitgedrukt maarcaptieuselijk opgevat, op voorgaande strikvragen, enwaarover bij de classis reeds overlang geoordeeldwas,

en dan nog over een allergruwelijkst schenstukter onteering van het H. sacrament des doops, datvan hem gepleegd zoude zijn bij en in gezelschapvan vele menschen, in den kelder of kelderkeukenvan den heer van Oudbroekhuyzen aan de Vuurst,van welk schenstuk de suppliant eene afgrijzing heeft,en waarvan onschuldig is, gelijk het stuk zelve on- waar is, als eene die daar niet tegenwoordig was,gelijk hij suppliant zijn alibi bewijzen kan. Waaromde suppliant zich keert tot UEd. Mog., ootmoedig-Kjk verzoekende, dat de heer procureur-generaalmag worden gelast over die hem aangetijgde stuk- ken , gelijk ook over het voorgevallene in de kerkte Maartensdijk bij het uitvoeren van de sententieder classis, exacte informatien in te nemen en daar- van te rapporteren aan

UEd. Mog., op dat gelijk hijsuppliant gereed is, wordt hij schuldig bevonden, de 17



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 258 straffe daartoe staande, te ondergaan, hij ook, zoozijne allenthalvige onschuld blijkt, zoodanige voldoe- ning en reparatie van eere mag ontvangen, als UEd.Mog. naar hunne hooge wijsheid zullen goedvinden tebehooren , of dat bij UEd. Mog. mag worden ver- staan dat ook over den inhoud dezes het advies vande heeren van den hove mag worden gehoord,gelijk de suppliant van ter zijde vernomen heeftdat zekere klagten, tegen hem ingebragt, overgegevenzijn door UEd. Mog. aan de heeren van den hove.Hetwelk doende etc. &quot;Was geteekend. Thomas Jansze,molenaar aan de Maartensdijk. Is na deliberatiegoedgevonden hierover in te nemen het advies vanden hove provinciaal. En houden hun

Ed. Mog.inmiddels alles in state. Notulen der Gedeputeerde Staten 's Landsvan Utrecht. 30 September 1740. Gelezen zijnde de requeste 1) van Thomas Jan- sen , molenaar aan den Maartensdijk , narrerende in't breedc de requeste, bij hem den 24. Augustusjongstleden aan de heeren Staten gepresenteerd enverzoekende dat de procureur-generaal mocht wor- den geauthoriseerd, om, terwijl eene Fij Gerritsalhier in detentie was, tegen hem en zijne beschul-digsters, soo ras doenlijk, te informeren, onvermin- derd des suppliants civiele actie van injurien tegende genen, die hem in zijnen goeden naam en eer had- *) Dit stuk is verloren geraakt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 259 den geledeerd. Is na deliberatie goedgevonden daaropin te nemen liet advies van den hove provinciaal. Notulen der Staten 's Lands van Utrecht.2 November 1740. Gelezen zijnde de requeste van Thomas Jansz.molenaar aan den Maartensdijk, in 't breede verha- lende de handelingen van de classis van Amersfoort,tegen hem gehouden, en zijn verzoek aan de laatstesynode alhier gedaan, om, ten einde zijne behoor- lijke defensie te mogen erlangen, aan de voorschre-vene classis te ordonneren van aan hem te geven deauthentieke kopien van al het geen op de classisden 15. Junij voorleden was ingebragt, met de be- wijzen daartoe specterende, waaromtrent de correspon-

derende en leden van de synode van gevoelen wa- ren geweest, den suppliant zijn verzoek te accorderen;refererende de suppliant dien aangaande tot kennissevan de heeren commissarissen-politiek. Dat de sup- pliant van de deputaten van de synode, door dendeurwaarder van Vlooten, had laten verzoeken omeene authentieke kopij van de resolutie, dien aan- gaande genomen, en dat geliefden te bezorgen, datdie resolutie zijn effect bij de classis van Amersfoortmogte bekomen, doch in plaatse van dien alleeneene resolutie van hun coetus had ontvangen,waarin die deputaten frivole uitvlugten maakten omden suppliant van zijne defensie te fustreren, als uitde annexen bleek. Verzoekende dat haar Ed. Mog.,ex plenitudine potestatis, aan de classis van Amers- 17*







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 262 Synode zoude moeten worden gecondemneerd, zijntoevlugt bij requeste heeft genomen tot UEd. Mo- gende, op welke requeste UEd. Mog. hebben gelie- ven te requireren het advies van den Ed. Hove pro- vinciaal en voorts deze zaak van den suppliant bijprovisie te houden in state. Dat de suppliant, om tot zijne behoorlijke defen- sie te geraken en aan de synodale Vergadering tedoen blijken, dat hij, door de verleende statering,zijn geinterjecteerd appel voor als nog niet vermogtte vervolgen, zich bij requeste aan die hoog eer- waarde Vergadering geadresseerd en bij die requesteal het boven geposeerde te kennen heeft gegeven, enverzocht dat aan den suppliant gelegenheid mogtworden gegeven, om

zijne behoorlijke defensie temogen erlangen, door aan de voornoemde Classisvan Amersfoort te ordonneren, van aan hem te ge- ven de authentieke kopijen van al hetgeen op declassis van Amersfoort, gehouden den 15. Junij1740, ten zijnen laste was ingebragt, met de res-pective bewijzen daartoe specterende, waarover hijkerkelijk gevonnisd was, en waarover hij ter judica-ture van den procureur-generaal was overgegeven. Dat na de lecture van die requeste de Ed. Mog.heeren Commissarissen-politiek aan de synodale Ver- gadering de resolutie van de Ed. Mog. heeren Sta- ten dezer provincie, aangaande de statering hebbengenotificeerd, en tevens aan de classis van Amers- foort gerecommandeerd de bewuste kopijen aan densuppliant te extraderen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 2G3 Dat vervolgens zoo de corresponderende als deleden van de synode , bij formele om vraging, vanhetzelfde gevoelen zijn geweest en den suppliant zijnverzoek, als op de hoogste billijkheid gegrond, heb- ben geaccordeerd, wien aangaande de suppliant zichtot de kennisse van de Ed'. Mog. heeren Commissa- rissen-politiek refereert. Dat nogtans van dit geresolveerde in synodo zeerweinig of schier niets in actis genotuleerd is gewor- den , of bij de resumtie, tot verwondering van ver- scheidene leden dier vergadering, daarvan is opge- lezen; niet zonder gegrond vermoeden dat zulks doorden praeses Kluppel, die in meer gelegenheden ge- toond heeft zijne verregaande drift en

partijdigheidtegen den suppliant, alzoo gedirigeerd is, om, warehet mogelijk, den suppliant buiten zijne regtmatigedefensie te houden, in welk gevoelen de suppliantnog meer moet gesterkt worden door de handelin- gen van de heeren deputaten van de synode, aanwien de suppliant, door den deurwaarder van Vloo-ten, heeft laten verzoeken en afvragen eene authen- tieke kopij van de resolutieder laatstgehouden synodeen voorts dat hun eerwaarden geliefden te bezorgendat die resolutie zijn effect bij de classis van Amers- foort mogt bekomen. Dat de heeren deputaten Daverveld, Schermer,Kluppel en Chassee mondeling aan dien deurwaar- der hebben beloofd de authentieke kopij van delaatst gehouden synode te zullen bezorgen, dochnaderhand eene resolutie van hun

coetus, in plaats



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 264 van de resolutie van de synode, hebben in de handgestoken, blijkende uit de annexe insinuatie en re- latie van den voorgemelden deurwaarder, waarin deheeren deputaten frivole uitvlugten maken, om densuppliant van zijne behoorlijke defensie te frustrerenen door omwegen te slingeren en te fatigeren, al-wederom, zoo het toeschijnt, door inductie vanDs. Kluppel, die scriba van dien coetus is geweest. Dat de suppliant, nu alles hebbende gedaan dathem te doen stond, om die bewuste kopijen van declassis van Amersfoort door middel van de hoogeerwaarde synode te verkrijgen, zich in die hoopbedrogen heeft gevonden. Dat nogthans dit verzoek de notoire billijkheid tengrondslag heeft en daarom door

de classis van Amers- foort , die met zooveel ijver de opgeraapte beschul- diging van twee slechte vrouwlieden allerwege trachtte sterken, niet had behooren geweigerd te worden,weshalve de suppliant, tot defensie van zijne eer engoeden naam , hem naast het leven even dierbaar ,met behoorlijk respect de vrijheid neemt, om zichtot UEd. Mog. te keeren,.ootmoediglijk verzoekende,dat UEd. Mog. ex plenitudine potestatis, aan de clas- sis van Amersfoort gelieven te ordonneren, om aanden suppliant, binnen den tijd van 14 dagen of an- deren redelijken tijd, door UEd. Mog. te praefi-geren, te zijne moderate kosten, te geven kopijauthentiek van al hetgeen op de classis van Amers- foort, gehouden den 15. Junij 1740, ten zijnenlaste is ingebragt en waarover hij ook kerkelijk is





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 over de ongehoorde proceduren , bij het meerendeelvan gemelde classis omtrent hem gehouden, bij drierequesten, tot zijne verantwoording en betooning vanonschuld, ter nedergesteld; alles ter wederzijde metde respective bewijzen en documenten gesterkt, lui- dende gemelde missive als volgt: Edelmogende Heeren, t Ter obedientie van UEd. Mog. orders en voldoe- ning van de consecutive missiven, zoo van UEd. Mog.als van de heeren Ordinaris Gedeputeerden, in datisden 5. en 24. Augustus, 30. September en 2. No- vember laatstleden, inhoudende aan de eene zijdeeene memorie van verscheidene punten van beschul- diging , door vier gecommitteerden van de classisvan Amersfoort tegen zekeren

Thomas Jansze, mo- lenaar aan den Maartensdijk, wegens versmading van's Lands wetten en overheden, onteering van degodsdienst en ontrusting van den kerk- en burger- staat, aan den procureur-generaal dezes hoofs over- geleverd; en aan de andSre zijde de iterative klagtenvan denzelven Thomas Jansze, over de ongehoordeproceduren , bij gemelde classis, of het meerendeelvan dien, omtrent hem in dezen gehouden, bij drierequesten tot zijne verantwoording en betooning vanonschuld , ter nedergesteld , alles ter wederzijde- metde repective geannexeerde bewijzen en documentengesterkt, zoo hebben wij al hetzelve met die atten- tie, als de conservatie van de zuivere godsdient, en











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 271 gewreven, tegen den procureur-generaal en alle an- deren die zich partijen zouden willen stellen, bij eenmandament van purge wilde zuiveren, of tegen denpredikant Croes, wegens zekere injurieuse expres-sien in het precipitant executeren van eene ongewonesententie of resolutie van gedachte classis , op eencwijze, zijn karakter zoo min als de plaats waarop hijstond voegende, uitgebragt, eene actie van injurieinstitueren , waartoe hij al bereids requeste aan onsheeft gepresenteerd, zoo zou hem den weg van jus- titie niet gesloten , noch ook in het kerkelijke totvervolging van zijn appel aan de christelijke syno-dus, kopij van de grieven, waarover hij kerkelijkis gevonnisd, door

gemelde Classis mogen geweigerdworden; maar aangezien met reden te duchten is,dat daaruit grooter verwijderingen en oneenigheden,tot algemeene ergernis, die er ligt maar al te veelgegeven is , staan te resulteren, nemen wij de vrij- heid, onder het hooge welbehagen van UEd. Mog.,in bedenking te geven, of de rust onder de opgeze-tenen in dat kwartier en de gemeene stichting in dekerk niet best zouden bevorderd worden, indienUEd. Mog., uit hunne souvereine magt een einde ma- kende van alle deze handelingen, konden van ge- dachten worden, eenige heeren uit hunne vergaderingte committeren, en voor dezelven de gecommitteerdenvan meergemelde classis, benevens den molenaar teontbieden, hun uit UEd. Mog. naam respectivelijkaanzeggende, dat UEd.

Mog., vermits de voornamebeschuldiging, tegen den molenaar ingebragt, door















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 278 BLADWIJZER. Aalnioezenierskamer te Utrecht, 216. Ambtenaren (stads) te Utrecht, 215. Amersfoort, 52, 237. ANNA (Prinses) Gouvernante der Vereenigde Nederlanden, 235 volgg.ATTEVELT (JOANNES VAN) , 100. Beeldenstorm te Utrecht, 41. Beer in het wapen der DUDLEYS , 232. Bierbrouwerijen, 16, 17. BOOTH (EVERABD), 43. Brandspuiten te Utrecht, 221. Breda (belegering van), 65. BrjciiELL (AENOLD VAN), 67. BUCHELL (HUIBEBT VAN) , 74. BUCHELL'S stichting te Utrecht, 216. Burgemeester van Utrecht, 13, 14, 15, 47 volgg. Burgerhoplieden te Utrecht, 233. Burgenvacht te Utrecht, 216. Classis van Amersfoort, 247. Daalders, 24, 52. DEMAETS (CAEOLTJS), 248.

DEVENTER (PEOUNINCK , gezegd van) 233, 234. Dordrecht (regering van) in 1610 , 29. Edelen. Zie Eidderschap.EGMOND (de Graaf van), 225.ELISABETH (koningin), 232.Erfhuis (stads) te'utrecht, 221. FILIPS II (koning), 224,

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Paulus Arnoldus Stephanus, Z.van Steven van Sterkenburg. Nicolaas Franciscus, Z. van Jo-seph Burgier. Gerarda Adriana, D. van Ger- rit van Zijl. Karel Frederik Willem, Z. vanWillem Ewald Rietveld. 15. Johannes, Z. van Dirk Jan van Wakeren. Henri, Z. van Johannes Wil- helmus Rosenbcrg. Johanna Elisabeth, D. van JanHendrik Schoonmade. Augustinus, Z. van Pieter Hol. Pieter Nicolaas, Z. van JosephBovard. Elisabeth, D. van Jacobus Bar-tholomeus Lots. Jacobus Johannes, Z. van Fran-cois Swaters. 16. Johannes, Z. van Abraham de Bruin. Johanna Maria, D. van Johan- nes Wilkes. Antonius Jchannes, Z. van An-tonius Johannes Rijnders. Johanna Anthonia, D. van An-thonius Thomassen.

Johannes Petrus, Z. van Jaco- bus Antonius Mulder. 17. Bernardus Nicolaas, Z. van Bernardus Nicolaas Ockeloen. Gerrit Jacobus, Z. van GerritJacobus Schouten. Cornelia Adriana, D. van Wil- helmus van Lieflaud.18.......D. onecht. Hendrik Anton, Z. van Hen- drik Jan Hoegen. Gijsberta, D. van Jacob Uyte-waal. Cornelis Johannes, Z. van Ever- ardus de Goede.19. Leonardus, Z van Willem Storm. Cornelia Maria, D. van Stepha- nus van Erp.. D. onecht. Maria Elisabeth, D. van Jaco- bus van de Bilt. ......Z. onecht. !). Leonardus Jacobus, Z. van Ja-i cobus Bresser. Willem Coenraad, 'L. van Ja- oobus Hartens....... Z. onecht. 10. Cornelis, Z. van Pieter Corne- lis van der Wijde.Egilius, Z. van Pieter Buys. ......D. onecht. .Tacoba, D. van Adrianus van Geelen.Abraham, Z. van Gompel Sa- lomon Blitz. 11.

Christophorus Daniel, Z. van Daniel van Leeuwaarden.Wilhelmus Andrcas, Z. van Jo- hannes Franscis de Laat.Wilhelmina, D. van Willem Cino.Justina Johanna, D. van Al- bertus Vlaanderen.Cornelia Maria, D. van Isaak Vermaak. 12. Johanna Elisabeth, D. van Ni- colaas Harderwijk. Paulus Johannes, Z. van Pau-lus van Zutphen. Hendrik, Z. van Hendrik Broek-Imysen. Pctronella, B. van JohannesKoning. Hendrik Gerrit, Z. van LouisChristiaan van Zuylen. 13. Jacques Corneille, Z. van Jan Fredcrik van Selm.Pieter Johannes, Z. van Pieter Kloot.Willem, Z. van Jacobus van Rijswijk.Josephina Jacomina, D. van Hermanus Eenhuizen.Alexander, Z. van Adolph Ste- phanus Kueb.......D. onecht. 14. Theodorus Franciscus, Z. van Theodorus van den Heuvel.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Maria Christina, V. van Theo-dorus Hendrikus Johannesvan de Kamp. Pieter Anthonie, Z. van Dirkde Bruyn. Johanna Henrica, D. van .Ta- cobus Gerhardns Broese. Albertus, Z. van Willem Castrop. 3l. Hendrik, Z. van Hendrik Hoon- akker.Dirk, Z. van Wouter Ganse- veurder.Anthonius Johannes, Z. van Jan Hendrik Hoendervanger.Barend, Z. van Philip Jacob Frenkel. Te zamen 157 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 17. Johannes Hcydemans, koop- man, 24 j. en Adriana deLeur, werkster, 29 j. Hendricus Bol, uitdrager, 26 j.en Elisabetlia van Veen, zon- der beroep, 27 j. 24. Liou Gans, koopman, 22 j. enSaartje Simon Kubens, zon- der beroep, 28 j. 31. Hendrik Nieboer, werkman, 23j.en Dirkje

Boegboni, zonderberoep, 20 j. Johannes Michiel de Man, pona-penmaker, 23 j. en JohannaChristina Josephina Tieges,koop vrouw, 32 j. Lodewijk van Dolden, timmer- man, 22 j. en Johanna Hen-drina de Bic, dienstmeid, 26 j. Johann Weiier, bediende, 31 j.en Sophia Klokken, zonderberoep, 28 j. Willem van der Lingen, we- duwn., huisschilder, 40 j. enMaria Klaasse van 't Kloos- ter, zonder beroep, 28 j. 3. Nicolaas Zerbst, weduwn., klee- dermaker te Amsterdam, 40 j.en Willemina van Essenberg,zonder beroep, 39 j. Willem van Zwieten, timmer- man te Usselstein, 22 j. enClasina Keiler, kruidenier- ster, 34 j. Hermanus van Zutphen, vis-scher, 43 j. en Joanna vanWeenen, wed., werkster, 40 j. Gerardus Johannes van de Poel,schrijnwerker, 23 j. en Ca-tharina de Wilde, naaister,30 j. Hermanus

Schoonhoven, wagen- maker, 23 j. en Susanna Pe-tronella Carbo, inutscnwasch-ster, 23 j. 10. Johannes Mansvelt, kamerbe-hanger, 24 j. en Emilia deJager, zonder beroep, 31 j. Jacobus Bader, weduwn., mar- merpolijster, 53 j. en MariaCornelia Stam, wed , werk- ster, 50 j. Te zamen 15 paar gehuwden. Overleden den Johannes Anthonius Louterbach,G m. Gaardbrug. Antoon Nicolaas Hendrik Mul- ler, 2 m. Bakkersteeg. 1. Hendrik van Daal, 12 d. Wa- tersteeg. Maria Hendrika van Veldhuizen,5 m. Singel, wijk K.



































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 31 21. Willem Minjon, baardscheerder,29 j. en Catharina Johannavan Kooten, dienstmeid, 25 j. Hendricus Franciscus Bedel,boekdrukker, 26 j. en Chris-tina Gijsbertha Koa, mutsen-wfischster, 26 j. Joannes Oostenrijk, weduwn.,schoenmaker, 41 j. en Theo-dora Tinnemans, naaister, 30 j. Johannes Marinus Kubes, klee- dermaker, 21 j. en JannetjeBlock, zonder beroep, 25 j. Johannes 'Zurcher, weduwn.,polderwerker, 48 j. en Wil-helmina Henrica Klinkvis,wed., werkster, 47 j.28. Franciscus van Nus, schoenma- ker, 24 j. en Maria Elisabe-tha Gieze, zonder beroep, 23 j. Johannes van Duuren, bliksla- ger, 20 j. en Hendrika Brood,koopvrouw, 21 j. Gerrit Hendrik Kersten, win- kelbediende,

25 j. en MariaCornelia Beekes, zonder be- roep, 24 j. Guillaume Philip Huart, gepas-porteerd sergeant, 35 j. enKijkje Booms, wed., loge- menthoudster, 46 j. Arnoud Ketelaar, bediende, 25 j.en Gerretje Brom, zonder be- roep, 49 j. Jan Kraak, weduwn., passe-rnentwerker, 37 j. en Mariavan Dam, breidster, 22 j. Kornelis van Voorst, (gehuwdgeweest), arbeider, 53 j. enSara Bias, koopvrouw, 39 j. knecht, 25 j. en WilleminaBerendina Wiekart, dienst- meid, 25 j. Julianus van der Toom, we-duvvn., bediende, 33 j. enJohanna Iseger, zonder be- roep, 22 j. Samuel de Vries, weduwn.,vleeschhouwer, 36 j. en Ma-riana Eose, naaister, 34 j.14. Berend Tijhaar, timmerman,36 j. en Cornelia Wiesman,zonder beroep, 32 j. Christiaan Vertroost, weduwn.,werkman, 29 j. en HendrikaOostveen,

zonder beroep, 34 j. Jacobus Weyburg, kleederma- ker, 23 j. en Johanna vander Stroom, naaister, 27 j. Joannes Emmelkamp, weduwn.,schoenmaker, 39 j. en An-geniesie Vermaak, \ved., zon- der beroep, 46 j. Georg Dinath, smid, 24 j. enJohanna van Dijk, zonder be- roep, 31 j. Adrianus van Dongen, weduwn.,werkman, 51 j. en GerrigjeMulder, wed., zonder beroep,44 j. Gijsbert Gerardus Jansen, blik- slager, 27 j. en Gerarda vanBedem, zonder beroep, 29 j. Hendrik Verheem, weduwn.,werkman, 32 j. en StijntjeCoenraadsen, zonder beroep,44 j. Joseph Dal, kunstdraaijer, 21 j.en Helena Zieleman, zonderberoep, 23 j. Te zamen 28 paar gehuwden. Overleden den Willem Karel Burdorf, 4 m.Pottenstraat. 1. Wilhelm Simon Coeleu, 3 d.Zadelstraat.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Gerrit Hendrik van Deventer, l j. Jerusalernsteeg.Wilhelmina Elzendoorn, 2 j. Weesbmg. Levenloos aangegeven Zoon vanHendrik Wollenberg. Focke-straat.2. Bernardus van Engelen, ongeh., 22 j. Wijde doelen.Jacobus Lagas, 8 m. Loefberg- makerstrant.Peter van den Berg, geh., 42 j. Fockestraat.Albertus van der Burg, weduwn., 75 j. Jerusalemsteeg.Adriana Wilhelmina van den Heu- vel, 4 m. Ganssteeg.Cornelia Franeisca Hendrika Ko- nijnenburg, 2 j. Lange pelmo-lenstraat. Elisabeth Brassel, ongeh., 21 j. Roomsch Katholiek Weeshuis. 3. Gijsbertus Elzendoorn, 3 j. Weesbrug. Elisabeth Marre, huisvr. van Leo- nardus Ockhuysen, 32 j. Bildt- straat. Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Johannes

van Hiel, 2 j. Zilver- steeg.Maria Jacoba Vrijhoef, 6 m Nieuwe gracht.Hendrik de Groot, 2 m. Visch- markt. 4. Matilda Oppenheim, wed. vanPhilip Jacob Cuyk, 76 jLijnmarkt. Levenloos aangegeven Dochtervan Gerrit van Luyn. Zuilensteeg Geertruida Maas, 4 j. Zilversteeg Franciscus Laurcntius Haessel mans, 7 j. Catharijnestraat.Levenloos aangegeven Dochte (onecht). 5. Levenloos aangegevenDochtervanDavid Johann Nicolaas BischoffMeipoort. Anthonie de Winter, l j. Keu- kenstraat.5. Johanna Henrietta Porton, huisvr.van Arnoldus Jacobus van Kooi-jen, 23 j. Steenweg. Fredericus Jaeobus Grimmalik-huyzen, 5 j. Magdalenasteeg. Grietje Vlot, huisvr. vanPieterJanBakker, 32 j. Geertraidasteeg. Cornelis Bedijn, ongeh., 20 j.Begijnehof. 7. Willem de Kruyf, 4 m. Focke- straat. Wernard Jacobus

Coevoet, 3 j.Zwaansteeg. Johannes Anthonius Ockhuysen,l m. Bildtstraat. Petronella van Schaik, 4 j. on- der Catharijne. Willem van Rijswijk, 3 w. Eiet-steeg. Willemina Margaretha van Door- nenburg, wed. van Barend vanden Heuvel, 58 j. Westerkade. Johanna van der Meiden, 5 w.Hamsteeg, wijk C. 8. Petrus van der Linden, 8 m. Vrouwjuttestraat.Herman Henri Everhard de Graaf, 3 j. Mr.saegast.Johannes Lodevvijk de Kuiter, ongeh., 53 j. Breedstraat.Johannes Alexander van Dijk, 12 j. Varkenmarkt.Emile Jean Guillaume von Baum- hauer, geh., 30 j. Heerenstraat.Cornelia Anders, ongeh., 23 j. Gasthuissteeg. 9. Wilhelmina Maria Poessenouw, 7 w. Schoutensteeg. Johannes van Nus, 4 j. Molen- steeg, wijk B. Petrus Jacobus Hattink, 6 j.Steenweg. Johannes Baptist Coevoet, 5 j.Zwaansteeg.

Anna Krijs, huisvr. van WijnandVeelo, 45 j. Vrouwjuttestraat.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 24 Geravda Petrouella van der Wolk,ongeh., 22 j. Galekopsteeg. Willcm van der Wolk. geh.,69 j. Galekopsteeg. Wilhelmus Kiesman, l j. Zand. 19. Salomon Eeens, 5 j. Juffer- straat, wijk B. Cornelia Das, 4 m. Ridder- schapstraat. Geertruida Nicolasina Ter Brug- gen, ongeh., 19 j. Predikhee-renkerkhof. Willem Clements, ongeh., 26 j.Koningsteeg. Helena van Piggelen, wed. vanArie van Vliet, 73 j. werfbij de Geertraidabrug. 20. Aletta Bor, ongeh., 98 j. voor Clarenburg. Willem Wallenburg, l j. Grooteeligensteeg. 21. Anthonius Johannes Hoender- vanger, 3 w. Catharijnestceg.Evert Versteeg, geh., 58 j. Engen doelen. Maria de Bruin, 3 m. Stroosteeg.Hcndrika Wilhelmina de Kivit, 9 m. Korte

lauwcrstraat.Sara Cornelia de Vrindt, l j. Abraharndolegtceg. 22. Elisabeth Johanna van Vclsen, 13 j. Pelmolenstraat.Bartholomeus Hubertus van Brussel, geh., 42 j. Vreeburg.Neela van der Horst, huisvr. van Leendert van Soest, 34 j. Zandstraal.Johanna AVisman, huisvr. van Peter van Zeeland, 44 j. Suikerstraat.Hermanus Spiekman, 2 m. Varkenmam.Catharina Cornelia Leebeek, 2 m. Oude kamp. 23. Gijsbertus Dekker, 4 j. Walsteeg, 24. Jncobus Christiaan van Stoc- kum, 9 m. Watersteeg. Te zamen 137 Gerrit Wallenburg, 14 j. Grooteeligensteeg. Hendrik Josephus Joan Bur- gers, l j. Singel, wijk I. Johanna Catharina Weyland,wed. van Frederik Koppel,74 j. Korte rietsteeg. 25. Bastiaan Jongerius, 6 j. Oord.Anna Petronella van Schaik, 10 d. Singel, wijk K.Levenloos aangegeven

Dochter van Hendrik van Soest. Korte jufferstraat.Levenloos aangegeven Dochter van Johannes Baptist Coe- voet. Zwaansteeg. 26. Carl Theodor Lange, geh., 42 j. Bemuurde weerd. Johan Alder, geh., 66 j. Lu- net N&quot;. 4 onder Tolsteeg. Willemina Tcuntje Euftelse,3 m. Steenweg. Dirk Brouwer Kool, 35 j. Hos- pitaal. 27. Gerritje do Eu, huisvr. van Joannes Henrieus Heggevelt, 70 j. Pelmolcn.Peter Johannes Hubertus van der Heiden, 10 m. Morastecg.Piet Jongerius, 3 j. Oord.Jurianus Vreeswijk, wcduwn., 65 j. Lange hamsteeg.Petrus Jacobus van den Els-ken, 4 m. Koestraat.Jan Verbree, 3 w. Voorstraat.Petronella Blom, huisvr. van Jaeobus van den Berg, 66 j. Lange smeesteeg.Catharina van der Pol, 6 j. St. Jaeobssteeg. 28. Maria Elisabeth van Kalken, 3 j. Wijde watersteeg.

Johannes Ingenegeren, weduwn.,73 j. Geref. Diak. oude-Man-nen- en Vrouwenhuis. Hendrika van Hees, 8 m. Kei- steeg. overledenen.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.FEBK.UAKIJ 1849. Naam der artikelen 3 Februarij 10 Februarij 17 Februarij 24 Februarij o^3dn Jij G1.C3. Gl.C». 6,80- 7,504,70- 5,104,75- 5,253,25- 4,002,25- 3,008,00- 10,00 8,00- 10,508,00- 11,001,80- 2,5032,00- 40,000,55- 0,750,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 G1.C». Gl.C». 7,50- 8,004,60- 5,004,60- 5,003,25- 4,002,25- 3,008,00- 10,00 8,00- 10,508,00- 11,001,80- 2,5032,00- 40,000,55- 0,750,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,60- 0,65 Gl.Cs. Gl.Cs. 7,00- 7,754,60- 5,004,60- 5,003,35- 4,002,25- 3,008,00- 10,00 8,00- 10,508,00- 11,001,80- 2,5032,00- 40,000,55- 0,800,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,55- 0,60 Gl.C». Gl.Cs. 7,25- 8,004,70- 5,004,70- 5,253,25- 4,002,25-

3,008,00- 10,00 8,00- 10,508,00- 11,002,00- 3,0032,00- 40,000,50- 0,800,45- 0,500,55- 0,600,40- 0,500,55- 0,60 Garst ...... witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . . .graauwe Erwten en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 (8) . . Rundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of Lamsvleesch.Yarkensvleesch













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 36 Jan, Z. van Eeyndcrt van Zaa-non. 10. Hermina, D. van Pietcr Jaco- bus van Beusekom.Gijsberta Sophia, 1). van Hui- bert van Aken. Carel Louis, Z. van Jan Coops.Johannes Jacobus, Z. van Go- dart Bijl.Antje, D. van Johannes Vee- nendaal. 11. Susanna, D. van Josephus de Rooy.Pioter, Z. van Joannes Adria- nus Boksteyn.Wilhelmiua Anthonia, D. vau Antonius Gerardus Verheul. 12. Johannes Anthonius, Z. van Leonard Koeken. Gijsje, D. van Johannes Kiet-veld. Johanna Petronella, B. van Jo- sephus Heyligenberg. Karel, Z. van Hendricus Au-thonius van der Horst. Hendrikus, Z. van Johannes Ket. Willem Bernardus, Z. van Pie-ter Jacobs. Alida, D. van Jan Verheul. 13. Pieter Jacob, Z. van Pieter Ja- cob

Kelfkens. Johannes, Z. van Frederik Hen- drik Wassenberg. Catharina Anthonia, D. van An-tony Catharinus Vierbergen. ......D. onecht. Hendrik, Z. van Gijsbert Glazer. Maria, D. van Lammert deBruyn. Jacobus Hendrikus, Z. van Ja- cobus Hermanus Laminertsvan Bueren. Neeltje, D. van Willem Kietvehl. Anna Maria, D. van HendricusEyndhoven. 14. Willem, Z. van Gerhardus Pul- len.Cornelia, D. van Willem de Graaft'. Theodora Maria, D. van Nico-colaas van Zutphen. Maria Elisabeth, D. van Wil- lem Pontier. 15. Karel Johannes, Z. vau Dirk Landzaat. Johannes, Z. van Anthonie Ver- heul. Johanna Willemina, D. vanOtto Bakkenes. Willem, Z. van Gerard CornelisPlemper van Balen. Hendrina Chatharina, D. vanHendrik van der Straaten. Aric Adrianus Lambertus, Z.van Frederik Marinus Drijver. Franciscus

Albertus, Z van Ja- cobus Johannes Agterberg. Clara Louisa, D. van Johannesde Neut. Elisabeth Hendrika, D. vanHendrikus Velling. 16. Hendrikus Arnoldus, Z. van Wouter Visser.Hendricus Martinus Jan, Z. van Cornelis Kelfkens.Jan, Z. van Jan van Burgsteeden.Dina en Aron, D. en Z. van Mozes van Frank.......D. onecht. 17. Jacoba, D. van Barnardus El- bertse. Johannes Franciscus, Z. vanFrancois Louis de Wever. Isaak, Z. van Andries van De- venter. Maria, D. van Johannes An- dries Baart. Maria Carolina Barendina, D.van Anthonie Barend Logher. Willemina, D. van HermanusJan Hendrik van Eijkelijk-huysen. 18. Cornelis, Z. van Hendrikus Jo- hannes Ligteringen.Maria Margaretha, D. van JanMaxirailiaan Koelee. 3*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 .&quot;M Anthonia Louisa, D. van Adria- nus de Bonter. Frederik, Z. van Hendrik Jansen. Jan Antony, Z. van Jan An-tony Hijntjes. 28. Cornelia Theodora, D. van Her- manus Noclaas Wismeier.Andreas, Z. van Andreas van Deyl.Johanna Catliarina, D. van Her- manis Dirk van Wagensfeit.Gijsbertus, Z. van Gijsbertus van Zijl.Gerardus Jacobus, Z. van Wil- lem Pastoor. Albertus, Z. van Johann Peters.Clara Bavendinn, D', van Pie- ter van Piggelen. 29. Gerardus Willebrordus, Z. van Mattheus van den Berg.Johanna Maria, D. van Johan- nes van der Sluys.Dirkje Maria Elisabeth, D. van Johannes Fornhoff.Cornelia Jacoba, D. van Cor-nelis Franciscus van Wichem. 30. Laurens, Z. van Adrianus Em-

melot. Maria Everdina, D. van Johan-nes Arend Lucas van Stijn-voordt. Gerrit, Z. van Gerrit de Kuiter. Adrianus, Z. van Laurentiusvan Laere. Cornelis, Z. van Abraham vander Brink. Johanna Hendrika, D. van Ba- rend Prankcn. 31. Arnoldus Hendrikus, Z. van Cornelis Johannes Verheul.Abraham, Z. van Albertus Lan- cee.Anthonia Geertruy, D. van An- thonie Hensbergen.Paulina Aletta, D. van Corne> lius Verheul. Te zaraen 170 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den van de Weijer, wed., kunst- handelaarster, 36 j.Pieter van Bijkeien, weduwn.,winkelknecht, 31 j. en KlasinaKuyuira van Uytwijk, zonderberoep, 37 j. 8. Hendrik Cornelis Gerardus Schij-vliet, beroepen Predikant bijde Hervormde Gemeente teBennekom, 23 j. en JohannaGeertruid Willemina Hooge-veen, zonder

beroep, 22 j. 7. Gijs Versluis, koetsier, 30 j. enAntje Kemmer, dienstmeid,28 j. Willem Spierenburg, werkman,27 j. en Jeannetta Wilhelminavan der Graaf, dienstmeid, 22 j. Francisous Jacobus Deierkauf,Pianomaker, 29 j. en Catha-rina de Loor, zonder beroep,25 j. Esaie Gijsbertus Estoppey, zon- der beroep, 31 j. en Aleida









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 41 Wouter Theodorus do Bie, 3 m.Brandsteeg. Johannes Theodorus van Gasteel,ongeh., 27 j. Springvveg. Hendricus Logmans, geh., 75 j.Steenweg. Cornclia Jorissen, wed. vanGijsbertusDragers, 70 j. Brug- straat. Willem van Balkom, weduwn.,C5 j. onder Catharijne. Comelis Smit, 3 m. Haverstraat. PieterBokstcyn, 9 d. Oosterkade. 21. Christina van Dijk, 8 j. onder Catharijne. Christian Friedrich SigismundWeisshardt, geh., 73 j. Choor-straat. Maria Breveld. wed. van Jo- hannes Wildschut, 75 j. Steen- weg. Jan Hendrik Klijnholstz, 7 j.Kroonsteeg. Johannes Petrus van Dam, l j.Hooge oord. 22. PetroiiellaCharlottaHoogeboom, ongeh., 22 j. Lauwenregt.Johannes van Dijk, l m. onder Catharijne.Cornelis

Schreuder, geh., 78 j. Weesbrug. 23. GerardusMartinusWerson, lij. Zandstraat.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Cornelia Kuys, wed. van Nico- laas Maarschalkerweerdt, 70 j. onder Catharijne.Johannes Wilhelmus Kruis, 8 j. Volraadsbrug.Roelof Jongkecs, geh, 66 j. Wijde watersteeg. 24. Willem Wijnen, 3 j. Kleine eligcnsteeg. 25. Aagje Philippo, wed. van Adria- nus van Bree, 88 j. Geref.Diak. oude-Maniicn- en Vrou- wenhuis. Elisabeth llendrika van derHeyden, ongeh., 5 7 j. Schou-tensteeg. Sybilla Maria Beelitje Kunne- man, huisvr. van Johannesvan Daalen, 67 j. Bildtstraat. 26. Margaretha Clasina Luca, huisvr. van Willem Jordaan, 53 j.Breedstraat. Daniel Visser, 3 j. Wijde wa- tersteeg. Frans Padberg, 17 j. te West-feld in Pruissen. 27. Aletta van der Horst, wed. van Pieter de Eooy,

72 j. Keu- kenstraat. Willem van Kalken, 3 w. Zee- dijk. 28. Clasina Tegeler, l j. Loefberg- makcrstraat. Jan Hendrik Thielemans, geh.,67 j. aan de Molensteeg. Maria Elizabeth van Tricht,huisvr. van Henricus Wijn-beek, 65 j. te 's Gravenhagc. Thomas den Daas, geh., 37 j.onder Catharijne. Hermina Weerdenbnrg, huisvr.van Gijsbertus de Kruyf, 46 j.Ganssteeg. Barendina Stevens, ongeh., 58 j.Keukenstraat. Ida Jacoba Vermeer, 2 m. Maria- straat. 29. Johannes Hardie, weduwn., 89 j. Ganssteeg. Hendrikus Wilhelmus Bosch,13 j. St. Janskerkhof. Comelis van Batum, 6 j. Wes- terkade. Levenloos aangegeven Zoon vanCornelis van der Flier. Gast- huissteeg. Joseph Wijnen, geh., 45 j.Kleine eligensteeg. 30. Jacoba van Mazijk, huisvr. van Hendrik Eenden, 64 j. Wes-terlfade.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 STAAT van Je Waterhoogte in de rivier de Lek onder lietnulpunt of de kruin van den dijk en boven Amsterdams peil.Waargenomen te Vreeswijk. MAAKT 1849. Dagteekening II Neder onder 0. . ellen boreu A. P. Aanmerkingen. 1 3,10 3,40 2 3,06 3,44 3 3,17 3,33 4 3,33 3,17 5 3,46 3,04 6 3,58 2,92 7 3,61 2,89 8 3,70 2,80 9 3,87 2,63 10 4,02 2,48 11 4,08 2,42 12 4,08 2,42 13 4,12 2,38 14 4,13 2,37 15 4,17 2,33 16 4,18 2,32 ' 17 4,21 2,29 18 4,25 2,25 19 4,25 2,25 30 4,25 2,25 21 4,24 2,26 22 4,19 2,31 23 4,17 2,33 24 4,14 2,36 25 4,13 ' 2,37 26 4,14 2,36 27 4,16 2,34 28 4,31 2,19 29 4,35 2,15 1 30 4,41 2,09 31 4,49 2,01 |









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 N A A M L IJ S T DEK GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVERLEDENENTE UTRECHT. APKIL 1849. Geboren den 1. Hendrika, D. van Hendrik van Elten.Eraerentia Anna, D. van Coraelis van den Brink.Maria Cornelia, D. van Francis- cus Philippus Chavanu.Jacobus Johannes Filippus, Z. van Joharmes Filippus Maas.......D. onecht. 2. Agnes Maria, D. van Petrus Jo- hannes Clemens. Cornelis Everardus, Z. van Ja- cobus Johannes Huygens. ......D. onecht. Johnnna Hendrika, D. van Abra- ham Kool. Willem Fredcrik, Z. van JanHendrik Oliekan. 3. Johanna Maria, D. van Klaas Jongeling.Geertraida, D. van Johannes Hermanus van Dijk.Gijsberta, D. van Henricus van Helsdingen. 4. Gesina Geertraida, D. van Jo-

hannes Jorksveld. Gerardus Jacobus, Z. van Cor- nelis Johannes Molenkarap. Pieter Severin en Hendrina, Z.en D. van Anthony Baarspul. Cornelis Johannes, Z. van Cor- nelis Johannes Verloop. 5. Wilhclmina Maria, D. van Thoo- dorus Knippers. Margaretha Wilhelmina, D. vanGeorgc Valentin Burkert. Aleida Sara Maria, D. van Wil- lem Barreveld. 0. Gcrard Anthonie, Z. van Han- nes Hendrikus van den Berg.Gerardus, Z. van Laurens vander Linden. 7. Johanna Elisabeth, D. van Fran- ciscus Vermeulen. Wilhelmina, D. van RcynierBurgemeester. Johannes Josephus, Z. van Hen- drikus Hendrikze Janszo Nous. 8. Pieter Willem Karel, Z. van Jan Lieven de Lange.Cornelia Maria Agatha Antonia, D. van Mr. Jacob Anne Grothe.Geertruida Wilhelmina, D. van Frederik Goene. 9. Gerardus Hendrikus, Z. van

Hendrikus van Keenen. Johanna en Theodora, Dochtersvan Petrus van Oort. Elisabeth Christina Alida, D. van Dirk van den Hoek.10. Willem, Z. van Theodorus Wee- vers. Cornelia, D. van Cornelis El-sendoorn. Maria Elisabeth, D. van Jaco- bus Bakker. Petronella Cornelia, D. van Pe- trus Nicolaas Broers. Sara, D. van Hendrik van derVelden. Anna Maria en Jan Hendrik,Z. en D. van Herman Arnol-dussen. Barbara Alberdina, D. van Ge- rardus Hendricus van derStroom.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 r, i Franeiseus Cornelis Gathier.Benjamin Joseph, Z. van Ba- rend Linschoten. 16. Petronella, D. van Jacobus Wmtershoven. Jacoba Cornelia, D. van Jo- hannes Bogert. Andrika Johanna, D. van Ja- cob Gerardus van Ettiugen. ......D. onecht. Johanna Jacoba Petronella, D.van Aard Azia Huysterman. Martinus, Z. van Martinus vander Heyden. 17. Johannes, Z. van Willem Ger- rit Polier. Albertus, Z. van Johannes Lina.Jan, Z. van Jan Vroon.Petrus, Z. van Daniel van Vleuten.Geertruida Clasina, D. van Leendert van den Berg.Joannes Georgius, Z. van Joan- nes Georgius Heijer. 18. Thijmen, Z. van Cornelis va:i den Heuvel. Egbertus Hendrikus, Z. vanEgbertus Hendrikus van Gaa-len. 19. Christina Hendrika, D. van Hendrik

Jansen. Bernard Jan, Z. van BernardJan Lapidoth. Bijna, D. van Willem Spieren- burg. Gerardus Wilhelmus, Z. vanHendrik Jan Willem van Em- merik. 20. Jansje, D. van Wijnand Stomp.Isaak Anthonie Gijsbcrtus, Z. van Herman van der Velden. ......Z. onecht. Gerrit Isaak Johannes, Z. vanJohannes Godart. Martinus Willem, Z. van Jo- hannes Schreutelkamp. Alida, D. van lijs Nieuw- poort. 4* 11. ChristofTcl Joharmes, Z. van Jan van der Lip. ......D. onecht. Wilhelmina Adriaiia, D. van Hermanus van Benthem. 13. Franciscus Josephus, Z. van Frans van der Vlis. ......Z. onecht. Maria Johanna, D. van Johan Jacob Karel Lindeman.Hendrikus Cornelis, Z. van Cor- nelis van der Lugt.Gerdina Geertruida, D. van Ja- cobus van Nus.Johannes Cornelis Jacobus, Z, van Jacobus Wilhelmus Hu- bertus van der Heyden.Johannes

Gerardus, Z. van Cor- nelis Ett.Kebecca Margaretha, D. van Franciscus Jacobus Deierkauf.Wilhelmiiia, D. van Johannes Hendricus Westerhoudt.Joan Thomas, Z. van Caspcr Diedrich Viehoff. 14. Abraham, Z. van Johannes van Heerden. Geertruida Maria, D. van Jo- hannes Muizcrt. Antbonius, Z. van JohannesVreeswijk. Catharina, D. van Teunis vanZon. 15. Pierre Fran9ois, Z. van Antoine Martin.Willem Christiaan Nicolaas, Z. van Willem Christiaan Jacob Bol laan, Cornelis, Z. van Jan van Ma- nen. ......D. onecht. George, Z. van Georgc van de Vooren.Casper, Z. van Johann Chris - toffer Hendrik Fredrik Saal- &quot;mann. ......D. onecht. Hendrika, D. van Ludovicus









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 21. Joanna Cornelia de Nayere, wed. van Franciscus Ver-woert, 54 j. Vreeburg. Johanua Theodora de Vries,3 m. 2do Ondwijkerveldsteeg. Grarda Wilhelmina de Kok,huisvr. van Gcrrit Leeuwestein,49 j. Molensteeg, wijk B. Maria Vink, ongeh., 59 j. Mag-dalenastceg. 22. Petronella van Eyndhoven, 6 m. Sehutterssteeg. Everardus Verheul, 4 w. Gans- steeg. l)erk de Lang, geh., 38 j.Helling. Wilhelmina van Maarschalker-weert, ] O j. Zwarte water. Jan Hendrik Arnoldussen, 12 d.achter St. Pieter. 23. Willem van Poolen, geh., 37 j. Paauwsteeg. Harm Zwiers, 22 j. Hospitaal.Anselmus Wouters, geh., 41 j. Ganssteeg.Levenloos aangegeven Dochter (onecht).Maria van der Wielen, huisvr. van Theodorus van Rossum, 65 j. Kromme

Rijn. 24. Abraham Abspoel, geh., 53 j. Mariaplaats.Anna Pceters, ongeh., 37 j. Walsteeg.Johanna van Zeyl, wed. van Johannes Andreas Gallicciotti, 69 j. Zeedijk.Adrianus Jacobus Schok, 5 j. Bergstraat. 25. Francina Gadella, 4j.Bildtstraat.Jacobus van Basten, geh., 76 j. Loefbergmakerstraat.Johanna Maria van Senus, 10 j. Servetsteeg.Willem Karel Beumer, 3 j. Twyestraat.Levenloos aangegeven Zoon van Pieter Heek. Mariastraat. 14. Davina van Tammclen, 15 j. te Soestdijk.Petronella Cornelia Broers, 4 d. Neude.Arnolda Barendina Gillen, 2 m. Hemdsmouwstecg.Geertruy Koopman, wed. van Johanncs Makay, SOj.Slagt- steeg.Jacobus Bcrnardus van Gent, ongeh., 39 j. Springweg. 15. Levenloos aangegeven Dochter van Joannes Oostenrijk. Tuin-straat, wijk B. 16. Antonius Nicolaas Verkerk, geh., 76 j. St.

Jansveld.Thijs Tennissen, ongeh., 37 j. te Tull en 't Waal.Anthonie Cadel, ongeh., 23 j. Helling.Gerardus Lambertus Mulder, 8 j. Nieuwe kamp.Johanna Lissenberg, wed. van Willem Kersten, 65 j. Bak- kersteeg.Hendrica Wenzing, ongeh., 38 j. Bildtstraat. 17. Johanna Maria Roelandschap, 6 w. Magdalenaklooster.Anna Maria Arnoldussen, 7 d.achter St. Pieter. 18. Johannes van Weremeskerkcn, 2 m. te Zeist. Arres Johannes Heetveld, geh.,65 j. Groenesteeg, wijk A. 19. Jan de Bruyn, geh., 54 j. Ja- cobikerkhof.Johann Fredrik Knipper, 14 j. Rodenburgbrug.Anna Elisabeth Hartens, huisvr. van Joannes Adrianus Haar- mans, 27 j. Ganssteeg. 20. Jan Fransen, 2 j. te Deventer.Gerritje van Rossum, wed. van Jan van Geldercn, 85 j.Dorstigehartcnsteeg.Fran9ois Fukkink, 12 j. Lau-wenregt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5 !> Johauna Wilhelmina van Beu- gen, 4 m. Bemuurde weerd.Goverdina Adriana van Hoey Schilthouwcr, l j. Janskerkhof.Hcndrina Baarspul, 3 w. Ca- tharijnesteeg.Jeannette Lagra, huisvr. van Hermanus van Soest, 33 j. Hoogelanden, wijk M.Dirk van Veenendaal, wcdtiwn., 78 j. Yeenstraat.Johan Diderich Alexander Ot- terbein, geh., 59 j. Twycstraat.30. Peter van Oort, ongch., 18 j. Boodebrug.Petrus Boon, geh., 43 j. Slagt- steeg.Hendrik Bouman, geh., 49 j. Kleine eligensteeg.Constaiitia Margaretha Joanna Fredcrika Gobius, ongeh., 38 j. Nieuwe gracht. 26. Antonius Jusper Lambertus van Lint, 10 m. Mariaplaats.Lena van der Wal, huisvr. van lluibert van Aken, 36 j. on- der Catharijne.Meintjc Jaarsvelt, wed. van Gerrit

van Eijsvvijk, 74 j. Suikerstraat.Anna Maria Petve, wed. van Petrus Swalje, 78 j. Berg- straat. 27. Christiaan Michael Castelijn, geh., 55 j. Lichtegaard.Geertruida van Leusen, wed.van Albertus van der Maas,76 j. Meipoort. 28. Levenloos aangegeven Zoon van Cornelis Donselaar. Kerkstceg.Adriana Geertruy van der Steen,14 j. Hopakker. 29. Hendrikus de Kruyf, l j. Kaats- steeg. Te zamen 110 overledenen.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder hetnulpunt of de kruin van den dijk en boven Amsterdams peil.Waargenomen te Vreeswijk. APEIL 1849. Dagteekening IJ Neder onder 0. 1. ellen boveu A. F. Aanmerkingen. 1 4,56 1,94 2 4,58 1,92 3 4,61 1,89 4 4,64 1,86 5 4,69 1,81 6 4,65 1,85 7 4,73 1,77 8 4,66 1,84 9 4,61 1,89 10 4,62 1,88 11 4,67 1,83 12 4,72 1,78 13 4,72 1,78 14 4,64 1,86 15 4,44 2,06 16 4,23 2,27 17 4,16 2,34 , 18 4,16 2,34 19 4,13 2,37 20 4,17 2,33 21 4,20 2,30 22 4,21 2,29 23 4,24 2,26 24 4,24 2,26 25 4,27 2,23 26 4,29 2,21 27 4,27 2,23 - 28 4,27 2,23 29 4,22 2,28 30 4,20 2,30













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 68 Berendsen.Pieter, Z. van Joliannes Jaco- bus van Schaik.Cornelis, Z. van Cornelius At- tevelt.Wilhelmina Cornelia, D. van Hendrik Stephanus Scheepes. 30. Ferdiuandus, Z. van Ferdinan- dus Keyzer.Jacoba, D. van Gerardus Velt- huysen.Catharina, D. van Ilendricus van Gorkura.......Z. onecht. 31. Jansje, D. van Cornelis van Dijk. Cornelis, Z. van Gerrit deGroot. Adriana, D. van Derk Bakker. Maria Hendrika, D. van Hen- drik van der Horst. Andries, Z. van Gerhardus Oost- veen. 26. Pranciscus Geravdus, Z. van Gerardus Jolianncs Otten.Johanna, D. van Johannes van Amersfoort.Christiaan, Z. van Hendrik van der Wal.Hcrmina Hendrika, D. van Matthijs llapis. 27. Joliannes, Z. van Cornelis van Lingen.

Henrietta Louisa, D. van EvertIluth Vermeer. 28. Gerrit Nicolaas, Z. van Ma- theus l'omv. Piet.er, Z. van Dirk Klarenbeek. Adrianus Dirk, Z. van Adria- nus Koeleman. ......D. onecht. 29. Anna Maria, D. van Cornelis Te zamen 116 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 2. Georgius Jeurisen, weduwn., ar- beider, 42 j. en Theodora Bc-rendze, dienstmeid, 43 j. Michael Louis van Doorn, klee-dernmker, 25 j. en Alida Pe-tronella Wesseknan, zonder be- roep, 19 j. Joliannes van der Sluis, wijn-koopersknecht, 24 j. en JacobaTheodora van de Weijer, dienst- meid, 38 j. Cornelis Stek, koornmolenaar teAmeide, 43 j. en GerrigjeStravers, dienstmeid, 23 j. Pieter van Ochten, schilder, 24 j.en Leonora Gijsina Maria Her-ber, /onder beroep, 24 j. Adrianus Flantua, kleederniaker,24 j. en Cornelia de Haan,zonder

beroep, 22 j. Hendrikus Hofman, werkman,35 j. en Jacoba van Leersum,zonder beroep, 27 j. Eduard Johannes van Deventer,weduwn., bestelder, 42 j. enCornelia Teunisse, dienstmeid,27 j. Huybertus van den Brink, on- derwijzer, 25 j. en Heintje vanRooselaar, zonder beroep, 28 j. Barend Lamfers, tuinman, 34 j.en Lcentje Hoevelaak, zonderberoep, 36 j. Joannes van der Linden, we- duwn., kleedermaker, 39 j. enTrijntje van Meerten, dienst- meid, 25 j. Pieter de Jong, metselaar, 28 j.en Maria Johanna Blonk, dienst- meid, 22 j.





































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 i 86 Catharina Johanna vau der \Vurf, 6 m. Magdalenasteeg.Anthony van Hoorn, geh., 79 j. Paauwsteeg.Anna Agnita Hilkemeijer, wed. van Arnoldus Pauw, 66 j. Jufi'evstraat, wijk B. 2. Gerrit Jacobus Schouten, 4 m. Zeedijk.George Livin Henri Ellennan, 2 j. Steenweg. 3. Johanna Theresia Bollebakker, 3 m. Jacobikerkhof.Geertruida Spierenburg, 3 m. Suikerstraat.Arend de Euiter, 19 d. Eoden- burgbrug.5. Johanna van Zijll, huisvr. van Johannes Kersbergen, 37 j. Westerkade.Maria Swartjes, huisvr. van Leo- nardus Lrmmels, 33 j. Kroon- steeg.Levenloos aangegeven Zoon van Hendrik Wagener. Voorstraat.Johanna van Vclsen, ongch., 61 j. Springweg.Johannes Brens, 17 j. te Sneek.Mensina Margaretha

Hendrika Klokke, 17 d. Vreeburg.Pieter Se verin Baarspul, 2 m. Catharijnesteeg.Aart Hoeijenbos, geh., 58 j. Lauwenregt.Petrus Johannes van Everdin- gen, l j. Jaeobibrug. 6. Waartje Wortel, wed. van Arie Houwer, 61 j. Westerkade. 7. Johanna Hillegonda Gerritsen, 2 j. Watersteeg. Bartholomeus Antonius Bruync-steyn, 43 j. Hospitaal. Cornelis Pieter van WarmvlietCambier, ongeh., 59 j. Oud- kerkhof. Cornelis Schuurman, geh., 59 j.Groote eligensteeg. Adrianus Wilhelmus Balfoort, 8 m. aan de Magdalena- steeg. Maria Antoinetta Brinkman, l m.St. Jansveld. 8. Johanna van U s, 2 j. Keuken- straat. Anna Elisabeth Knoll, huisvr.van Mr. Bartholomeus Cor- nelis Johannes Visscher, 43 j.Minnebroeders traat. 9. Geertrudis Mantua, huisvr. van Lambertus van der Meiden,61 j. Paauwsteeg.Johannes

Kotteveel, ongeh., 34 j.Bemuurde weerd. 10. Dirk Kagenaar, geh., 46 j. Eidderschapstraat.Levenloos aangegeven Dochtervan Eutgerus van den Bedem.Eoodebrug. 11. Hendrik van Engelen, l j. Vischmarkt. Willem de Eoos, l j. Schalk- wijksteeg. Levenloos aangegeven Dochtervan Cornelis Vermeulen. Vin-kebuurt. 12. Maria Elisabeth van Eoest, l j. Groote eligensteeg. Arend Johannes Stubbe, we-duwn., 43 j. Haverstraat. Frederik Christiaan Fricke, geh.,61 j. Westerkade. Johanna Groenen, 3 w. Zee- dijk. 13. Maria Elisabeth Drie, 3 j. Ja- eobibrug.Jacobus Theodorus Schouten, l j. Putsteeg.Wilhelmina Smaling, wed. van Johannes Cornelis Schouten, 28 j. Putsteeg.Hermanus Dragers, 10 j. Hoog- landschebrug.Jan Hendrik Jasper, 4 m. Vrouwjuttestraat.Jan van der Poel, ongeh., 27 j. Erederikshof.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Cornelis Kramer, 21 j. Hos- pitaal. Johannes van Emmerik, 7 m.Keukenstraat. Gerardus Jan Gecfhuysen, l j.Schalkwijksteeg. Janna Kaatje van Arkel, 4 j.onder Catharijne. Margaretha Klever, ongeh., 45 j.Tuehthuisstceg. 27. Jan Verhaar, geh., 49 j. Grut- terssteeg. Elisabeth Alida Maria Klaasen,huisvr. van Cornelis Souer,28 j. Geertruidabrug. 28. Elisabeth Huysmans, huisvr. van Petrus Mock, 45 j. Knip-steeg. Evelina Soeterik, 6 m. Nieuwegracht. Eva Susanna Brinkerink, 2 j.Visschersteeg, wijk E. Grada Maria Tollenaar, ongeh.,58 j. Mariaplaats. Johanna Willemina van Trist,huisvr. van Andreas JacobusGreeve, 32 j. Lange Jans- straat. 29. Jacoba Schut, l j. Vinkenbuurt.Jannigje van Maanen, 14

j. Zadelstraat.Jannetje Oostrum, huisvr. van Johannes van der Steen, 35 j. Bemuurde weerd.Johannes Wilhelmus Adrianus Monrooy, 6 w. Elisabethstraat.Wijnanda Bergantius, huisvr. van Adrianus Goll, 50 j. Korte Jansstraat.Johannes Cornelis Bruynel, 3 j. Begijnehof'.Levenloos aangegeven Dochter van Thomas Godard Corbe- lijn. Voorstraat.Petrus Hendrikus van den Heu- vel, 7 j. Gietershof.Elisa Paulina Cornelia Damra, 3 j. &quot;Vleutensche weg. Comelis Willem Eenes, 4 j.Tuinstraat, wijk C. Christiaan Hendrik Selling, geh.,28 j. Weesbrug. Johanna Francisca Oosterbaan,ongeh., 18 j. Magdalena-steeg. Willem Verhaack, l j. Achter- straat, wijk C. Adolf Johan Abegg, 6 m.Vischmarkt. Maria Jansen, huisvr. van Wou- ter van Egmond, 78 j. Le- pelenburg. 24. Anna Maria Hora, huisvr.

van Joannes Lexmond, 60 j. Pre- dikheerenstraat. Gerardus Adrianus van Dors-sen, 2 j. Varkenmarkt. Gijsbertus Elsendoorn, 3 j.Vleutensche weg. Johanna Anthonia Houtman,5 m. Teelingstraat. Cecilia Elisabeth Meesseri, 9 m.St. Jacobssteeg. 25. Maria van Dijk, huisvr. van Arnoldus Ary Beket, 37 j. Ganssteeg.Eva Elisabeth de Bont, 4 m. Berauurde weerd.Elisabeth Mock, 4 j. Knip- steeg.Willem Pierrot, 2 d. Lichte- gaard.Petronella Antonia Smit, wed. van Richardus Bartels, 50 j. Gruttersdijk.Anthonia van Kemmeren, l j. Achterstraat, wijk C. 26. Cornelia Bakker, wed. van Bur- chardus Burgers, 67 j. Ma- riaplaats.Gijsbertus Matthias Dragers, 12 j. Hooglandschebrug.Dirkje van Gorkum, 3 j. Oude kamp.Johanna Hendrika Franken, 3 m. Lange lauwerstraat.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 94 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder nulpunt of de kruin van den dijk en boven Amsterdams peil. Waargenomen te Vreeswijk. JUNIJ 1849. IK t Dagteekening 11 Neder onder 0. 1. ellen boven A. P Aanmerkingen. 1 3,59 2,91 In de maand Junij 1849, heeft men, 2 3,70 2,80 door middel van de schuiven, water ge- 3 3,82 2,68 geven van de rivier de Lek op den Vaart- 4 3,92 2,58 schen Rijn, gedurende 533 uren. 5 3,98 2,52 6 3,98 2,52 7 4,05 2,45 8 4,08 2,42 9 4,08 2,42 10 4,05 2,45 11 4,06 2,44 12 4,06 2,44 13 4,03 2,47 14 3,98 2,52 15 3,93 2,57 16 3,83 3,67 17 3,56 2,94 18 3,44 3,06 19 3,42 3,08 20 3,38 3,12 21 3,40 3,10 22 3,33 3,17 23 3,26 3,24 24 3,25 3,25 25 3,23 3,27 26

3,26 3,24 27 3,30 3,20 28 3,37 3,13 29 3,51 2,99 30 3,62 2,88 1











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 ham Groeneveld. Arnolda, D. van Johannes Weer- denburg. ......D. onecht. . . . > . . D. onecht. Adriana, D. van Gerrit Elsen-doorn. Maria, D. van Jan Koot. 17. Lambertus Petrus, Z. van Jo- hannes van der Steen.Hendrik, Z. van Hendrik Par-mentier. 18. Johannes Adrianus Anthonius, Z. van Gerardus Vroomans.Helena, D. van Jan Christiaan Flentge.Alida, D. van Antonius Ter- Mngen.Mathilda Albertina, D. van Dirk Verbeek. 19. Johanna Wilhelmina, D. van Petrus Tielens. Arend Jan, Z. van Jan Johan- nes van Schalkwijk, Theodora, D. van Cornelis An-tonie Toeteman. 20. Arend, Z. van Hendrik Panne- koek Loois. Johannes, Z. van Jan de Beer.Paulus, Z. van Cornelis Hoon-akker. ......D. onecht.

21.......D. onecht. Hendrika, D. van Gijsbert de Eu.......D. onecht. 22. Louisa Sophia Wilhelmina, D. van Jan Eudolph Wout. 23. Frans Matthijs, Z. van Corne- lis Appel. Wilhelmus Ludovicus, Z. van An- thonius Laurentius Haaenbos. Maria, D. van Wolf Pijpeman. Cornelis Theodorus, Z. van Wil- lem Frederik Kelbling. 24. Willem Frederik, Z. van Huy- bertus van den Brink.Elisabeth Johanna, D. van Fran-ciscus Eppings. Heudrika, D. van Wilm Blom.Eijkje, D. van Lenard Hendri-kus Mey. 10. Willem Johannes, Z. van Ar- noldus Engel. Dirk, Z. van Dirk Spithout.Cornelia, D. van Jacobus van der Horst.Jacobus Franqois, Z. van Fe- iix Joseph Delgorge.Johanna, D. van Jacobus de Kruyf. 11. Geertruida Hendrika, D, van Hendrik Jan Molsbergen.Anna Wilhelmina, D. van Cor- nelis Hendriks.Cornelia

Clasina Catharina, D, van Theodor Gerhard Beintjes. 12. Johannes Hubertus Carolus, Z. van Lodewijk Heuricus Wil- helm Verhoef. Willem, Z. van Hendrik vanPiggelen. Wilhelmina, D. van HendrikJansen. Neeltje, D. van Willem Leeman. 13. Maria, D. van Petrus de Bruyn.......D. onecht. 14. Casper Willem Hendrik, Z. van Willem Hendrik Tetenburg.Willem, Z. van Jacobus Pie- tersen.Marinus Cornelis, Z. van Cor- nelis van Eeemst.Aron, Z. van Hartog Frank. 15. Robert Pieter, Z. van Simon Gobel.Cornelia, D. van Jacobus Ni- colaas Duyveman.Anna Carolina Sophia, D. van Mr. George Willem Vreede.Neeltje, D. van Jan Cornelis Giesen. 16. Adriana, D. van Johan Wil- helm Berger.Anna Maria, D. van Teunis Warren.Adam Adrianus, Z. van Abra-



























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 112 Johanna van Srhaik, nngeh., 4S j. bij di; Bregittestraat.Maria Ida Elieabeth Schuma- cher, 5 j. Florasteeg.Anna Antonia van Hoecke, wed. van Mr. Maximilianu Annc 'sGravezande Guiehe- rit, 56 j. te Delft.Johanmi Theodora Reynhart, wed. van Leendert Lavynis Lakens, 62 j. Lange lau- werstraat. . PctronoIIa Drie.l O j. Bakkersteeg.Jacobus Deurelingen, gch., (>3 j. onder Gatharjjne.Jacoba Postel, huisvr. van Cor- nulis Elscndoorn, 60 j. Bildt- straat.Nicolaas van Dcnter, geh., 66 j. Kaauwe

watersteeg.&quot;VVillemina Cliristina Jansen, 4 j, Varkenmarkt.lleiidrikus van Kessel, geh., 69 j. Predikheerenkerkhof.Gijsbert Glazer, geh., 51 j. Klok steeg.Anthonia tfrcsnigt, ongeh., 34 j. Koekoeksteeg.Karel Lanccc, wcduwn., 84 j. aan de Heerenstraat.&quot;Wilhelmina Jacoba Weerden-burg, huisvr. van Wiilem ten Kute, 25 j. Bemuurde weerd.Johanna Egers, wed. van E vort Stolwerk, 75 j. Predikhee- ren straat.Jacobus Bernardus Penseel, 5 j. Laddersteeg.Maria Adriana van Karsbergen, ongeh., 19 j. Molensteeg, wijk B.Jacob Goudbcrg, ongeh., 22 j. Zand.Joacph Goudberg, geh., 54 j. Zand.

Maria Lisman, wed. van Cor- nelis Bom, 53 j. Mogdale- nasteeg. Johanncs de Marie, S j. Ach- terstraat, wijk C.Cornelis vau den Brink, 4 ra. Zwarte water.Hendriks van Benimel, G j. Koestraat. Pieter Eyselcndoorn, 5 m. Ach- terstraat, wijk H.Hemlrika van Oort, l j. Flo- rasteeg. Willem Smit, 3 m. Rozenstraat.Leonard Edaard Kroeze, 6 m. te Loon op Zand.Anthonia Clasina Duyveman, 10 j. Zuilcnsteeg.Catharina van Runnart, wed. van Pietcr Schepman, 60 j. Lange smecstceg.Hestcr Carolina de Lange, 14 j. Zandstraat.Gonielia Petronella Haagen, 8 j. Helling.Annegje Benschop, 14 d. aan de

Mecrn.Levenloos aangegeven Dochter van Otto Wilkcs Brockmaus. RijnstraatSebastiaan Lconardus Dionysius Kloosterman, ongeh., 37 j. Bcmuurde weerd.Albertus van Leeuwen, 16 d. Vinkenbmirt.Sara Mozes Schepp, 13 j. Var- kcnmarkt.Jcannetta Salomon, 3 d. Ha- verstraat.Hcndricus Ilagcman, ongch., 32 j. Schalkwijkstccg.Reinier van Wijngaarden, 4 j. Keukenstraat.Henclrikus Hubertus Smits, 2 j. Gruttcrssteeg.Cornelis van Karsbergen, 10 j. Molensteeg, wijk B.l'aulus van Embdcn, 4 j. Lange smecsteeg.Gerarda van Zeeland, 7 j. Lange rosendaal.

















































































































































































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 200 15, Mr. Jncob Des Tombe, ambte- naar bij het Provinciaal Gou- vernement van Utrecht, 30 j.en Henriettu Johanna MartinaBecldsnijder tot Voshol, wed.,zonder beroep, 22 j.Jacobus van Stokknm, weduwn.,slijter in sterke dranken, 28 j.en Johanna Elisabeth I31ey,zonder beroep, 23 j. 16. Marcus Salonion Coheu, huis- schilder en kaarsenmaker teCleve, 29 j. eu Henrietta Ber- lijn, zonder beroep, 22 j,21. Jacobus Both, weduwn., land- bouwer, 48 j. en ElisabethE,ebos, dienstmeid, 35 j. Dirk Burgerhout,

koperslager,21 j. en Neellje van Stemp-vooii, dienstmeid, 26 j. Gerardns van Rossum, hovenier,31 j. en Elisabeth de Bruyn,hoveniersler, 26 j. Claudi Dekker, weduwn., be- zembinder, 86 j, en Engeltjevan Esperenheuvel, wed.,werkster, 31 j. Comclis Miltenburg, landbou- wer, 37 j. en Francijntje vanZijl, dienstmeid, 31 j. Nicolaas de Groot, arbeider, 34 j.en Christina Bormans, dienst- meid, 24 j. 28. Johannes Mars, koopman, 28 j.en Dorothca Jacobs, wed.,zonder beroep, 46 j. Jacobus Antonie Meree, tuin- man, 28 j. en Alida de Groot,hovenierster, 25 j. Albertus Gerardus Luca, we- duwn., kleedermaker, 37

j. enGerardina van Beuge, dienst- meid, 25 j. Jacobus Quee^leedermakcr, 26 j.en Hermina Corbesier, hoe-dcnmaakstcr, 27 j. Arnoldus Johau Coenraad Stou-tcnburg, stationsbcdicnde, 18 j. 29 j. en Appolonia van Leeu- wen, melkverkoopster, 29 j. Jacobus Kroon, wagenmaker,28 j. en Alida Theodora vanBeusekom, zo tuier beroep, 33 j, Jacobus Borreman, weduwn.,smid, 48 j. en Johanna Ma-rieja van Buuren, zonder be- roep, 46 j. Pieter do Bruyn, werkman,.23 j, en Ilciena Willeinienade Klerk, werkster, 31 j. Pieter Oostveen, touwslager,24 j. en Aartje van den Berg,zonder beroep, 28 j. Johanncs de

Groot, melkvcr-koopcr, 38 j. en Kornelia vaiiSchalk, wed., melk verkoopster,37 j. Jacobus Joannes Cornclis Kruis,weduwn., klccderraaker, 37 j.en Maria Cornelia Druke,winkelievster, 49 j. Johnnnnes vun Maurik, hove- nier, 26 j. en Henderijutjede Groot, werkster, 32 j. Hendricus de Bruyn, hovenier,23 j. en Maria Hoogelander,hovenierster, 21 j. Gijsbertus Anna Maas, weduwn.,schipper op Leyden, 43 j.en Willemina Lubberta Jo- hanna Keinink, zouder be- roep, 29 j. Thcodorus van de Vliervoet,agent van Policie te Breda, 30 j. en Maria Regter, dienst- meid, 29 j. Antonius Joannes Nieuwkerk, weduwn.,

zakkendrager, 55 j. en Hendrica Clasiiia Mnyzert, breidster, 27 j.Cornelis Mulder, weduwn., schilder, 46 j. en Helcna Enders, werkster, 34 j.Dirk Both, schipper, 28 j. en Jansje van den Brink, zonder beroep, 27 j.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Hendrika van der Hulst, G d,Zand straat. 23. Johannes Ilnzcndouk, ongch., 72 j. achter Clavenburg.Gerardus Johannes van Soest, geb., 31 j. Rodenburgbrug.Geertruida Henriette Hackstroh, ongcli., 40 j. Gansstceg.Carolina Zcvcnboom, ongch., 56 j. Meipoort. 24. Fetronclla Kien, wed. van .. . Galekop (voornaam onbekend),78 j. Btroosteeg. 25. laak van Basten, 11 j. Zand- Btraat.Franciscus TYankruyter, 3 j. Xandstraat.Hendrik Heyn, 6 j. I'rodikhee- reustraat, 26. Zegcr van den Tol, 3 m. Lange liamsteeg.

Johannes Bakkenes, 3 m. Ca-tharijnestraat. 27. Maria Magdelena Bergman, l j. Ridderschapstraat.Catharina Maria van Heesen, wed. van Johannes vat; Saud-wijk, 70 j. Walsteeg.23. Hcndriea Hardeman, hufsvr. vanCornelis Godart, 25 j. Steen- weg. Cornelis Jacobns van l)oorn,12 d. Lange lauwerstraat. Maria Woudenberg, wed. vanWillem Gol, 85 j. Bartholo-inei gasthuis. Gerardus Cornelis.Tohannes Stul-ting? l j. Elisabetlistraat. Johanna Kosen, wed. van Cor- nelis Hofman, 7-t j. Wijdewaterstceg. 29. Albertus Cornelis Seiscner, 2 m. Teclingstraat. 30. Laurens de Lang, 4- m. onder Catharijne.Helena

Margarctha de Leeuw, wed. van Kverardus Hendri- cus Finkenie, 83j. St. Auna- straat.Geertruida Elisabeth van den Heuvel, 9 m. Groenesteeg, wijk A. Te xiimen 94 overledenen.























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 814 Bunnik. 26. Kijk, Z. van Pieter Bijksen,Pieter, Z. van Pieter Roos.Alida Catharina, D. van Dirk Both. Josephine Maria, D. van Jose-phus Anthoniua Weller. 27.......B. onecht. ......D. onecht. 28. Stephanus Engelbertus, Z. van Johannes Hendrikus Etmans.Anthonia, D. van Antonie van Schaik.Johannes, Z. van Lconardus Peterzen.Abraham, Z. van Gerrit van Tongeren. Cornelia Hendvika, D. van Jo- hannes Jacobus Bijleveld.Anthony Gustaaf, Z. vanJonkhr. Mr. Barthold Jacob Lintelo de Geer.Hendricus Gerardus Petrus,

Z. van Jochera Ultee.Magdalena Jobanna Geertruid , D. van Renirus van Kuyk.Jan Cornelis Gijsbertus, Z. yan Pierre Augustin de Munck.Eosalie Hermine, D. van Henry Jaques Eahr. 29. Jacob, Z. van Cornelia Adriaan Boll van Buuren. Wilhelmus Johannes Petrus, Z,van Johan Philip Menger. Matthijs, Z. van Joannes Koen-ders (overl. 29 Julij 1849). Hermanus Pieter, Z. van Jo- hannes Hensbroek. Cornelis Gijsbertus, Z. van GijsVersluis. ......D. onecht. 30. Elisabeth, D. van Abraham Ja- cobus Vernee. 31. Thomas, Z, van Hubertus van Schaaik. Laurens, Z. van Dirk de Groot.Martiuus, Z. van Adnanus Hen- ricus

Bis. Jacobus, Z. van Jacobus Jansen, iMaria, D. van Willem Arnol-dus van Veen, 21. Jacobus, Z. van Petrus Hof- stede. Elisabeth Johanna, D. van Wil- lem Korvezee. 22. Barend Willem, Z. van Barend Willem van der Velden. Carl Friedrich, Z. van CarlFriedrich Stumra. Frederika Henrietta, D. vanCarolus Antonius van Dom- melen. Gerardus Johannes, Z. van Ge-rardus Johanncs Geefhuysen. Andries, Z. van Marinus Hen-ricus van Dorsscn. Elisabeth, D. van BartholomeusStephanus van der Steen. Neeltje Elisabeth, D. van Jo-hannes Wilhelmus Schelkes. Zeger, Z. van Evert Linthorst.(Tweeling met cenc als

leven- loos aangegeven Dochter). Arie, Z. van Gerrit van Eek. 23. Christianus Hendrikus, Z. van Christiaan Wiesman. ......D. onecht. ......D. onecht. Justina Maria Petronella, D. van Eobertus Johannes van Altena.Jacobus, Z. van Pieter do Groot. 24. Gerardus Petrus, Z. van Ge- rardus Sneyder. Wilhelmina Francina, D. vanPieter Johannes Schut. Jacobus, Z. van Hcrmanus vanSchaik (overl. 10 Aug. 1849). Jacob, Z. van Jacob Dolleman. Frederik Jacobus, Z. van Char- les Auguste Jean van derMeersch. 25. Willem, Z. van Jan Nicolaas Schaad. ......Z. onecht. Johanna, D. van Hendrikus van



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 STAAT van de Waterhoogte in de rivier de L e k onder hetnulpunt of de kruin van den drjk en boven Amsterdams peil.Waargenomen te Vreeswijk. DECEMBER 1849. Dagteekening Neder] onder 0. . ellen boretl A. F. Aanmerkingen. 1 4,45 2,05 [n de eerste drie dagen van deze maand 2 4,25 2,25 heeft men met de schuiven water gege- 3 4,27 2,23 ven, gedurende 33 uren. 4 4,28 2,22 6 4,43 2,07 67891011 4,604,664,664,604,594,65 1,901,841,841,901,911,85 [n den Staat van de Waterhoogte , in demaand Octoher

1849 , op bl. 102 , is deopgave der Ned. ellen onder 0 , almsi-rclijk gezet in de 2&quot; kolom en die bo- ven A. P. in de 1' kolom. 12 4,78 1,72 13 4,76 1,74 14 4,58 1,92 15 4,45 2,05 16 4,60 1,90 17 4,76 1,74 18 4,58 1,92 19 4,15 2,35 20 3,76 2,74 21 3,20 3,30 22 2,73 3,77 23 2,46 4,04 24 2,45 4,05 25 3,54 3,96 26 2,78 3,72 27 3,06 3,44 28 3,03 3,47 29 3,22 3,28 30 3,76 2,74 31 3,96 2,64
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 870 Hoogland, bl. 170.Jutphaas, bl. 170,Maartensdijk, bl. 119, 170.Vianen, bl. 119.Vleuten, bl. 27.Vreeswijk, bl. 11, 60.Westbroek, bl. 13.Willescop, bl. 221.Zeist, bl. 91.
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